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Abstrak
Asta Kosala Kosali merupakan gabungan dari Asta Kosala dan Asta Kosali. Asta Kosala
adalah nama Lontar/Buku tentang ukuran membuat menara atau bangunan tinggi,
wadah, bade, usungan mayat. Sedangkan, Asta Kosali adalah nama Lontar/Buku
tentang ukuran membuat rumah. Terdapat berbagai macam konsep matematika yang
termuat dalam ajaran tersebut, baik matematika sekolah ataupun matematika lanjut.
Ajaran yang termuat dalam Asta Kosala Kosali melekat dalam aktivitas sehari-hari
masyarakat Bali, baik Bali Mula maupun Bali pada umumnya. Ajaran tersebut sangat
banyak diterapkan dalam bidang perumahan dan sistem religi. Oleh karena itu, ajaran
yang temuat dalam Asta Kosala kosali termasuk dalam kajian antropologi budaya.
Ukuran-ukuran yang dipakai dalam ajaran Asta Kosala Kosali menggunakan ukuran
yang ada pada bagian-bagian tubuh manusia, seperti depa, cengkang, tampak, dan lain
sebagainya. Memperhatikan kemajuan teknologi saat ini, maka ukuran tersebut dapat
dimodelkan menggunakan pemodelan matematika. Ketika suatu ajaran dalam Asta
Kosala Kosali dipandang sebagai irisan dari bidang ilmu antropologi budaya dan
matematika dan pemodelan matematika maka ajaran itu disebut dengan
Ethnomathematics. Setelah dilakukan eksplorasi, beberapa Ethnomathematics dalam
ajaran yang termuat dalam Asta Kosala-kosali diantaranya tentang ukuran saka (pilar)
yang berkatian dengan konsep regresi linier berganda atau fungsi linier, ukuran
pekarangan rumah yang berkaitan dengan konsep perkalian dan bentuk persegi panjang,
banyaknya likah atau banyaknya Iga-iga yang berkaitan dengan konsep modulo, serta
ukuran-ukuran pada Saka (pilar) yang berkaitan dengan pecahan dan diagonal. Sebagai
bagian dari pelestarian budaya dan pengembangan pendidikan matematika, sangat
memungkinkan untuk memilah dan memetakan Ethnomathematics yang telah
dieksplorasi kedalam konsep matematika sekolah dan dilanjutkan dengan
mengembangkan perangkat pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat memperkaya
khasanah pendidikan matematika di Indonesia dan dunia.

Kata-kata Kunci: Ethnomathematics, Asta Kosala Kosali, Budaya, Matematika Sekolah

Abstract
Asta Kosala Kosali is a combination of Asta Kosala and Asta Kosali. Asta Kosala is the
name of Lontar or books about the size to make a tower or tall buildings, containers,
Bade, and stretchers for the death bodies. Meanwhile, Asta Kosali is the name Lontar or
books about the size to make a home. There are a variety of mathematical concepts
contained in the doctrine, whether school math or advanced mathematics. Teachings
contained in Asta Kosala Kosali inherent in the daily activities of the people of Bali,
both Bali Mula and Bali in general. The teachings are very widely applied in the field of
housing and religion system. Therefore, teaching which is found in Asta Kosala Kosali
included in the study of cultural anthropology. The measures used in the teaching of
Asta Kosala Kosali use the existing measures on parts of the human body, such as depa,
cengkang, tampak, and so forth. Noting the advancement of technology today, then such
measures can be modeled by using mathematical modeling. When a doctrine in the Asta
Kosala Kosali seen as the intersection of science and mathematics cultural anthropology
and mathematical modeling then it was called the Ethnomathematics. After exploration,
some Ethnomathematics in the teachings contained in Asta Kosala-Kosali about the size
of the Saka (pillars) which connect to the concept of multiple linear regression or linear
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function, the size of the yard is related to the concept of multiplication and rectangular
shapes, many likah or number of ribs associated with modulo concept, as well as
measures on Saka (pillars) that are associated with fractions and diagonal. As part of the
cultural preservation and development of mathematics education, it is possible to sort
and map Ethnomathematics which have been explored into the mathematical concept of
school and continued to develop quality learning tools which can enrich mathematics
education in Indonesia and the world.

Keywords: Ethnomathematics, Asta Kosala Kosali, Culture, School Mathematics

1. Pendahuluan
Matematika merupakan salah satu mata
pelajaran yang dipelajari oleh peserta
didik di sekolah sejak pendidikan dasar
hingga perguruan tinggi. Berbicara
matematika, maka tidak akan lepas dari
pendidikan Matematika. Pendidikan
Matematika dapat didefinisikan sebagai
pendidikan formal untuk melihat dengan
jelas ethnomathematics dan proses belajar
sehari-hari dan belajar matematika diakui
sebagai aktivitas sosial dan budaya
(Teppo, 1998). Proses belajar sehari-hari
tersebut tentu tidak terbatas hanya pada
pebelajar yang sedang menempuh
pendidikan pada jenjang tertentu, namun
untuk seluruh masyarakat. Berarti
pendidikan matematika dapat dipandang
sebagai pendidikan untuk mempelajari
aktivitas masyarakat dalam kaitannya
dengan sosial budaya.

Keterkaitan antara matematika dan
kehidupan sehari-hari disampaikan oleh
banyak ahli pendidikan. Salah satunya
menyebutkan bahwa, matematika
seseorang dipengaruhi oleh latar
budayanya, karena yang mereka lakukan
berdasarkan apa yang mereka lihat dan
rasakan atau alami (Zusmelia, 2016).
Disisi lain, matematika berkaitan erat
dengan budaya dan pemodelan
matematika yang sering disebut dengan
Ethnomathematics. Untuk di Indonesia,
Ethnomathematics dikenal dengan
Etnomatematika.

Terdapat banyak tulisan ilmiah yang
telah memuat tentang Etnomathematics
(etnomatematika). Dalam hal itu,
etnomatematika dieksplorasi dalam
berbagai sendi kehidupan masyarakat,
baik dalam bidang pertanian,
pembangunan, kesenian, sistem religi, dan
berbagai aspek kehidupan lainnya. Sejak
jaman prakolonial, masyarakat

Minangkabau telah memiliki pengetahuan
matematika yang melekat dengan
kehidupan sehari-hari dalam bentuk
pemenuhan kebutuhan sandang, pangan,
dan papan (Zusmelia, 2016).

Penggunaan matematika dalam
bentuk satuan tradisional digunakan
dalam bidang pertanian pada masyarakat
Brebes. Beberapa satuan tradisional yang
digunakan meliputi satuan panjang dan
satuan luas. Cengkal dan poleng
merupakan satuan panjang, sedangkan
bau, kotak, kamas,dan poel merupakan
satuan luas. Hasil konversi ke satuan
iinternasional menunjukkan bahwa 1
cengkal = 3,75 cm dan 1 Poleng = 10
cengkal = 37,5 cm. 1 bau = 8 kotak dan 1
kotak = 1 cengkal2 = 2 kamas = 4 poel
(Bagus Ardi Saputro, 2016).

Seperti halnya pada daerah lain,
aktivitas masyarakat Bali juga kaya
dengan Ethnomathematics
(etnomatematika). Hal itu tidak lepas dari
karakteristik daerah, karena Pulau Bali
adalah merupakan suatu paduan antara
Agama dan Kebudayaan yang berorientasi
pembangunan dan kesenian (Tonjaya,
1982). Namun, memperhatikan kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi,
desakan globalisasi sangat memungkinkan
menyebabkan terkikisnya pelestarian
budaya generasi muda Bali. Hal itu
sejalan dengan pemikiran yang
menyatakan bahwa masyarakat daerah
yang biasa menggunakan etnomatematika
merasa tidak percaya diri dengan warisan
nenek moyangnya, karena matematika
dalam budaya ini, tidak dilengkapi dengan
definisi, teorema, dan rumus-rumus
seperti biasa ditemui di matematika
akademik (Arwanto, 2016).

Sebagai solusi diperlukan inovasi
dalam pembelajaran matematika sebagai
salah satu mata pelajaran wajib di
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sekolah. Inovasi yang dihasilkan
diharapkan dapat memberikan
sumbangsih dalam upaya pelestarian
Budaya Bali pada khususnya dan budaya
Indonesia. Gagasan tersebut sangat
memungkinkan untuk direalisasikan,
karena Ethnomathematics
(Etnomatematika) hanyalah relevan untuk
pembelajaran matematika dengan ranah
Matematika Sekolah (Marsigit, 2016).
Didukung oleh kenyataan bahwa
Ethnomathematics merupakan konsep
yang telah dikenal di seluruh dunia dalam
bidang akademik, maka realisasinya akan
jauh lebih mudah.

Sebagai langkah awal, perlu
dilakukan eksplorasi Etnomathematics
yang termuat dalam aktivitas sehati-hari
masyarakat Bali. Hal itu sejalan dengan
pemikiran bahwa konsep matematika
yang terkandung ataupun telah diterapkan
dalam menciptakan, melestarikan, atau
memperkenalkan budaya dan kearifan
lokal masyarakat Bali perlu dieksplorasi,
diinventaris dan selanjutya dikemas
menjadi bahan ajar yang terpetakan secara
tepat dengan konsep matematika formal
(Darmayasa, 2016). Untuk itu, akan
dilakukan eksplorasi Etnomathematics
dalam aspek kesenian dan pembangunan
yang termuat dalam ajaran Asta Kosala-
kosali.

2. Metode yang diterapkan .
Kajian ini sepenuhnya merupakan hasil
hasil studi pustaka. Memperhatikan
penulisan hanya mengacu pada referensi,
maka metode yang digunakan adalah
deskriptif eksploratif. Adapun yang
dieksplorasi yaitu Ethnomathematics pada
ajaran Asta Kosala-kosali yang tertulis
dalam lontar dan telah disarikan oleh
beberapa penulis dalam bentuk buku.
Selanjutnya hasil eksplorasi
dideskripsikan dengan terlebih dahulu
mencari benang merah antara konsep
matematika yang termuat dalam
Ethnomathematics dengan matematika
sekolah serta beberapa kajian lainnya.

3. Ethnomathematics dalam Ajaran Asta
Kosala-Kosali
Bentuk Ethnomathematics merupakan
irisan himpunan diantara antropologi

budaya dan lembaga matematika dan
pemanfaatan pemodelan matematika
untuk memecahkan masalah sehari-hari
serta menterjemahkannya kedalam sistem
bahasa matematika modern (Rosa, 2006).

Gambar 1. Ethnomathematics sebagai
irisan tiga disiplin ilmu

Mengacu pada pengertian tersebut,
ketika terdapat suatu konsep yang
merupakan irisan antara antropologi
budaya, matematika modern, dan
pemodelan matematika maka irisan
tersebut adalah Ethnomathematics. Dalam
budaya Bali, hubungan manusia dengan
Maha Pencipta (Tuhan), hubungan
manusia dengan manusia, dan hubungan
manusia dengan alam diatur sedemikian
rupa. Oleh karena itu, hampir dalam setiap
aktivitas sehari-hari masyarakat Bali
diatur sedemikian rupa, baik secara
tertulis ataupun secara lisan yang
diwariskan turun-temurun dari satu
generasi ke generasi.

Salah satu aturan tentang kehiduan
masyarakat Bali yaitu dalam bidang
pembangunan rumah. Aturan itu tertuang
dalam lontar Asta Kosala-Kosali. Asta
Kosala Kosali merupakan gabungan dari
Asta Kosala dan Asta Kosali. Asta Kosala
adalah nama Lontar/Buku tentang ukuran
membuat menara atau bangunan tinggi,
wadah, bade, usungan mayat. Sedangkan,
Asta Kosali adalah nama Lontar/Buku
tentang ukuran membuat rumah (Tonjaya,
1982). Ajaran yang termuat dalam lontar
tersebut telah diterapkan dalam
pembangunan rumah adat dan tempat
ibadah serta dalam pelaksanaan upacara
adat masyarakat Bali. Oleh karena itu,
ajaran dalam lontar Asta Kosala-kosali
dapat dipandang sebagai antropologi
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budaya masyarakat Bali. Disamping itu,
untuk memudahkan mewariskan kepada
generasi penerus, beberapa pihak telah
menterjemahkan dan menuliskan intisari
dari ajaran tersebut kedalam buku.

Mencermati isi dari beberapa buku
yang merupakan terjemahan dari Lontar
Asta Kosala-Kosali, terdapat beberapa
konsep matematika yang termuat di
dalamnya. Konsep pengukuran panjang,
pengukuran luas, aljabar, dan bilangan
ada sebagai bagian tak terpisahkan dari
ajaran tersebut. Konsep tersebut juga
dapat ditampilkan dalam bentuk
pemodelan matematika, sehingga secara
tegas dapat disebut sebagai
Ethnomathematics. Berikut ini beberapa
Ethnomathematics yang termuat dalam
ajaran Asta Kosala-kosali, diantaranya:

1. Sikut atau ukuran pekarangan rumah
dipakai ukuran depa dari Kepala
Rumah Tangga dengan jenis-jenis
ukuran (Tonjaya, 1982):
Ukuran
GAJAH
(hayu)

Dari utara ke selatan
15 depa. Dari timur ke
barat 14 depa
15 x 14 depa
11 x 10 depa

Ukuran
DWAJA
(hayu)

Dari utara ke selatan
13 depa. Dari timur ke
barat 12 depa
13 x 12 depa
9 x 8 depa

Ukuran
WREKSA
(hayu)

Dari utara ke selatan
12 depa. Dari timur ke
barat 11 depa
12 x 11 depa
8 x 7 depa

Ukuran
SINGA
(hayu)

Dari utara ke selatan
13 depa. Dari timur ke
barat 12 depa
13 x 12 depa
9 x 8 depa

Memperhatikan penggunaan “depa”
orang yang menjadi Kepala Rumah
Tangga (Kepala Keluarga) yang akan
dibuatkan rumah sebagai ukuran,
maka dapat dipastikan “depa” antara
kepala keluarga yang satu akan
berbeda dengan kepala keluarga yang
lainnya. Oleh karena itu, “Depa”
dapat dipandang sebagai variabel

dalam kaitannya dengan aljabar.
Sehingga, panjang dan lebar suatu
pekarangan dapat dinyatakan sebagai
fungsi linier yaitu axp dan bxl ,
dimana panjangp , koefisienba, ,

lebarl , dan depax . Misalkan
pekarangan dengan ukuran GAJAH
dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Ilustrasi ukuran pekarangan
rumah tradisional Bali.

2. Terdapat beberapa aturan yang
digunakan dalam menentukan ukuran
anatomi kerangka rumah tradisonal
Bali. Salah satu kerangka yang
memegang peranan penting yaitu
Saka (tiang). Saka (tiang) bangunan
dibuat sangat detail. Beberapa konsep
matematika yang digunakan sebagai
ukuran pembuatan saka, yaitu rahi
(rai), sirang (diagonal), paduraksa
(1/2 diagonal), dan caping (rai
dikurangi paduraksa) (Widana,
2011).

Gambar 3. Detail ukuran Saka (diambil
dari Widana, 2011)

U
xp 15

xl 14
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3. Ukuran Saka (Tiang) Bale (Pulasari,
2007):
a. Panjang 21 rahi maurip anyari

kacing bernama Bhatara Asih
(Utama)

b. Panjang 21 rahi maurip aguli
madu, bernama Bhatara Asih
(Madya)

c. Panjang 20 rahi maurip aguli
linjong, bernama Prabu Nyakra
Negara (Madya)

d. Panjang 19 rahi maurip anyari
linjong, bernama Mitra Asih
(Utama)

e. Panjang 19 rahi maurip anyari
linjong, bernama Istri Asih
(Madya)

f. Panjang 25 rahi maurip anyari
kacing, bernama Prabu Murti
Jinem

g. Panjang 23 rahi maurip anyari
kacing, bernama Tri Gegana

h. Panjang 23 rahi maurip aguli,
bernama Sang Hyang Gana
Tunggal.

i. Panjang 20 rahi maurip aguli
tujuh, bernama Kusuma
Mahadewi.

j. Panjang 19 rahi maurip acaping
(atelek) bernama Sang Hyang
Nawagana.

4. Ukuran yang digunakan untuk
penempatan lokasi bangunan suci atau
bangunan perumahan, misalnya
sebagai berikut:
a. Merajan Kemulan, dari pinggir

tembok di timur ke barat 7
tampak + 1 tampak ngandang.

b. Tempat Piyasan, dari Kemulan ke
Barat 11 tampak + 1 tampak
ngandang.

c. Taksu, dari tengah-tangah antara
Kemulan dan Piyasan tarik ke
Utara sesuaii keadaan, didirikan
Taksu.

d. Sakutus, dari Piyasan ke Barat
sejauh 7 tampak + 1 tampak
ngandang didirikan Sakutus.

e. Bale Gede, dari Sakutus jarak 10
tampak + 1 tampak ngandang,
didirikan Bale Gede.

f. Dan seterusnya

5. Banyaknya Likah (bagian tempat tidur
dari kayu), dan rusuk (Iga-iga),
diantaranya:
Hitungan untuk likah yaitu

Likah Baik
Wangk Sangat buruk
Wangkon Menyebabkan sakit
pinggang

Hitungan untuk rusuk:
Sri boleh untuk Lumbung
Werdhi boleh untuk Dapur
Hyang boleh untuk Tempat
Suci Keluarga (Sanggah)
Naga boleh untuk Pintu
Mas boleh untuk Rumah
Pirak boleh untuk warung

Ukuran yang digunakan dalam
pembuatan rumah adalah ukuran
tradisional yang sebagian besar
menggunakan ukuran bagian tubuh
manusia. Beberapa ukuran yang
digunakan yaitu: Rai (rahi), depa, lengkat,
cengkang, tampak, tampak ngandang,
aguli, a nyari, dan beberapa ukuran
lainnya. Ukuran tersebut diambil dari
bagian tubuh kepala keluarga yang akan
dibuatkan tempat tinggal (rumah).
Adapun ukuran-ukuran tersebut,
diantaranya:

Gambar 4. Ukuran Depa, Hasta, Musti,
Tampak, dan tampak ngandang (diambil

dari Widana, 2011)
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Gambar 5. Ukuran aguli tujuh, a rahi, a
nyari, duang nyari (diambil dari Tonjaya,

1982)

4. Pembahasan
Telah disebutkan pada bagian

sebelumnya bahwa Pendidikan
Matematika merupakan pendidikan
formal untuk melihat lebih jelas
Ethnomathematics. Dilanjutkan dengan
kutipan bahwa Ethnomathematics akan
relevan untuk pembelajaran matematika
dengan ranah matematika sekolah.
Memperhatikan Ethnomathematics yang
termuat dalam ajaran Asta Kosala-kosali,
beberapa konsep matematika yang
berpadanan yaitu: fungsi linier,
pengukuran panjang, pengukuran luas,
bilangan, geometri, dan regresi linier
berganda. Beberapa diantaranya
merupakan matematika sekolah dan ada
yang termasuk matematika lanjut.

Ethnomathematics diatas yang
berpadanan dengan fungsi linier misalnya
panjang pekarangan ukuran ”GAJAH”
sejauh 15 depa atau 11 depa. Karena
panjang depa setiap orang (kepala
keluarga) berbeda, maka panjang
pekarangan dapat dinyatakan dalam
bentuk fungsi linier yaitu xp 15 atau

xp 11 . Disisi lain, ukuran luas
pekarangan berkaitan dengan geometri
datar, yaitu tentang luas persegi panjang.
Contoh soal matematika sekolah yang
mirip dengan permasalahan pengukuran
pekarangan yaitu “Perbandingan panjang
dan lebar sebuah pekarangan yang
berbentuk persegipanjang adalah 15:14.
Jika panjangnya 135 m, hitunglah luas
daerah pekarangan tersebut!”.

Selanjutnya, detail tiang berpadanan
dengan bilangan dan geometri datar,
banyaknya likah/rusuk berpadanan
dengan bilangan jam, serta jarak antar
bangunan dan panjang saka (tiang)

berpadanan dengan Regresi linier
Berganda. Sebagai contoh, jarak antara
Merajan Kemulan dengan Sakutus dapat
dinyatakan dalam persamaan regresi

217 xxY dengan Y = jarak antara
kedua bangunan, 1x = panjang tampak,
dan 1x = lebar tampak ngandang. Begitu
juga dengan ukuran panjang saka
merupakan persamaan regresi linier
berganda dengan variable-variabelnya
ukuran panjang jari telunjuk (rahi) dan
pangurip-nya.

5. Simpulan
Setelah dilakukan eksplorasi,

beberapa Ethnomathematics dalam ajaran
yang termuat dalam Asta Kosala-kosali
diantaranya tentang ukuran saka dan jarak
antar bangunan yang berkatian dengan
konsep regresi linier berganda atau fungsi
linier, ukuran pekarangan rumah yang
berkaitan dengan konsep perkalian dan
bentuk persegi panjang, ukuran panjang
pekarangan yang berkaitan dengan fungsi
linier, banyaknya likah atau banyaknya
Iga-iga yang berkaitan dengan konsep
modulo, serta ukuran-ukuran pada Saka
yang berkaitan dengan pecahan dan
diagonal.
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Abstrak
Ungkapan “tiada hari tanpa matematika” nampaknya tepat digunakan untuk
menunjukkan bahwa matematika digunakan dalam semua aspek kehidupan manusia.
Dalam hidup kemasyarakatan sering kita jumpai ada orang tidak mempunyai
pengetahuan matematika formal akan tetapi sangat akrab dengan matematika atau
dapat menggunakan ide-ide matematika dengan baik. Misalnya Tukang Ukir, Tukang
Bangunan, Penyususn Kalender Bali, Pedagang, dll. Praktek-praktek matematika
seperti ini dinamakan Etnomatematika. Pada awalnya istilah Etnomatematika
digunakan untuk praktek-praktek matematika orang buta huruf atau orang “primitif”,
kemudian konsep etno berkembang lebih luas yaitu mencakup semua kelompok
budaya seperti jargon, kode, simbol, mitos, cara, penalaran, dan pengambilan
keputusan. Etnomatematika Tukang Ukir Bali menggunakan kesamaan, pergeseran,
dan perputaran ; Etnomatematika Tukang Bangunan Bali menggunakan ukuran tubuh
seperti lengkat, nyari, rai; sedangkan Etnomatematika Penyusun Kalender Bali
menggunakan pengulangan dan pertemuan.

Kata-kata Kunci: Etnomatematika, Tukang Ukir, Tukang Bangunan, Penyusun
Kalender

Abstract
The phrase "no day without math" seems appropriate to be used to show that
mathematics is used in all aspects of human life. In social life often we encounter
someone does not have a formal mathematical knowledge but very familiar with
mathematics or it can use mathematical ideas very well . For example Balinesse
carver, Balinesse builder, Balinesse calendar authors, traders, etc. Practically, this is
called Etnomatematics. Etnomatematics term was originally used to practice
mathematical illiterate or "primitives", then the concept of developing a broader ethno
ie covering all cultural groups such as jargon, codes, symbols, myths, ways, reasoning,
and decision making. Ethnomatematics of Balinesse carvers use similarity, shift and
rotation; Ethnomathematics of Balinesse builders use their own body size like lengkat
, nyari, and rai. Meanwhile Balinesse Calendar Authors use patterns such as repetition
and meetings.

Key words : Ethnomatematics, Balinesse carver, Balinesse Builder, Balinesse
Calendar Author

1. Pendahuluan
Ungkapan “tiada hari tanpa

matematika”. nampaknya tepat digunakan
untuk menunjukkan bahwa matematika
digunakan dalam semua aspek kehidupan
manusia. Dalam hidup kemasyarakatan
sering kita jumpai ada orang tidak
mempunyai pengetahuan matematika
formal akan tetapi sangat akrab dengan
matematika atau dapat menggunakan ide-
ide matematika dengan baik. Misalnya

Tukang Ukir, Tukang Bangunan,
Penyususn Kalender Bali, Pedagang, dll.

Menurut Javier Díez-Palomar,
Ksenija Simic, Maura Varley (2006),
math is everywhere. Matematika sangat
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
Dimanapun dan sebagai apapun selalu
menggunakan pengetahuan matematika.
Kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan sehari-
hari sarat dengan matematika. Istilah yang
digunakan untuk mengkaitkan
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matematika, budaya , dan antropologi
disebut Etnomatematika. Etnomatematika
juga mengacu pada setiap
pengetahuan, aktivitas
karakteristik dari kelompok sosial
atau budaya yang dapat
kelompok lain. Berikut ini secara berturut
turut dibahas berkaitan dengan
Etnomatematika Tukang Ukir, Tukang
Bangunan, dan Penyusun Kalender Bali?

2. Pembahasan
2.1 Etnomatematika

Istilah Etnomatematika
digunakan pada akhir tahun 1960 oleh
matematika Brasil, D’A
menggambarkan praktek
matematika dalam kelompok budaya.
Pada awalnya istilah ini diberikan untuk
praktek-praktek matematika orang buta
huruf atau orang “primitif”, kemudian
konsep etno berkembang lebih luas yaitu
jargon, kode, simbol, mitos, cara,
penalaran, dan pengambilan keputusan (D
'Ambrosio ,1985)

Waziri Yusuf,Ibrahim Saidu, dan
Aisha Halliru (2010) mengatakan bahwa
awalan "etno" mengacu pada
budaya diidentifikasi, seperti
suku, kelas profesional dll dan
bahasa mereka dan praktek sehari
"Mathema" di sini berarti
menjelaskan, memahami dan mengelola
realitas khusus dengan menghitung
mengukur, mengklasifikasi
dan pemodelan pola yang timbul
lingkungan. Akhiran "tics
teknik. Jadi Etnomatematika
teknik matematika yang
kelompok budaya dalam memahami
menjelaskan, dan mengelola
kegiatan yang timbul dalam
sendiri. Etnomatematika
pada setiap bentuk budaya,
atau karakteristik dari kelompok sosial
dan / atau budaya yang dapat
kelompok lain.

Menurut D 'Ambrosio (1985)
karakteristik Etnomatematika adalah
sebagai berikut.

1. Dipraktekkan di antara kelompok
orang, budaya seperti anak
buruh/tukang, kelompok suku,
kelas profesional dll
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mengklasifikasi, pemesanan

yang timbul di
tics" berarti seni

Jadi Etnomatematika adalah seni
digunakan oleh

dalam memahami,
dan mengelola masalah dan

timbul dalam domain
juga mengacu

budaya, aktivitas sosial
kelompok sosial

yang dapat diakui oleh

D 'Ambrosio (1985)
arakteristik Etnomatematika adalah

1. Dipraktekkan di antara kelompok
orang, budaya seperti anak-anak,
buruh/tukang, kelompok suku,
kelas profesional dll

2. Tergantung pada minat, motivasi,
kode tertentu dan jargon, yang
tidak termasuk matematika
formal.

3. Matematika tersebut tidak formal
dan ditemukan untuk digunakan
oleh insinyur, tukang, dll .

4. Matematika tersebut tidak hanya
menghitung tetapi juga
mengklasifikasi, pemesanan,
menyimpulkan, pemodelan dll

Sesuai dengan uraian di atas,
Etnomatematika mempunyai makna yang
cukup luas dan sangat berperan penting
pada sejarah matematika, serta pendidikan
matematika. Etnomatematika mendorong
para pendidik matematika
memahami bagaimana matematika
menjadi bagian budaya dan digunakan
oleh semua orang dalam kehidupan .

2.2 Etnomatematika Tukang Ukir Bali
Ukiran Bali mempunyai karakteristik

yang unik, dikembangkan berdasarkan
motif-motif tertentu.
manusia, lingkungan, tumbuhan, hewan,
bun, dan lain-lain. Ukiran Bali ini dibuat
dengan berbagai metode
sederhana. Gambar berikut adalah Ukiran
Bali yang ditemukan pada rumah Still
Bali.

Gambar 1: Ukiran Bali

Gambar 2: Ukiran Bali
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2. Tergantung pada minat, motivasi,
kode tertentu dan jargon, yang
tidak termasuk matematika

3. Matematika tersebut tidak formal
dan ditemukan untuk digunakan
oleh insinyur, tukang, dll .

4. Matematika tersebut tidak hanya
menghitung tetapi juga termasuk
mengklasifikasi, pemesanan,
menyimpulkan, pemodelan dll

Sesuai dengan uraian di atas,
Etnomatematika mempunyai makna yang
cukup luas dan sangat berperan penting
pada sejarah matematika, serta pendidikan

Etnomatematika mendorong
endidik matematika untuk

memahami bagaimana matematika
budaya dan digunakan
dalam kehidupan .

2 Etnomatematika Tukang Ukir Bali
Ukiran Bali mempunyai karakteristik

yang unik, dikembangkan berdasarkan
seperti aktivitas

manusia, lingkungan, tumbuhan, hewan,
lain. Ukiran Bali ini dibuat

dengan berbagai metode-metode
Gambar berikut adalah Ukiran

Bali yang ditemukan pada rumah Still

Gambar 1: Ukiran Bali

Ukiran Bali
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Gambar 3. Ukiran Bali

Gambar 4. Ukiran Bali

Suharta (2012) menemukan bahwa d
pengerjaannya Ukiran Bali, banyak
menggunakan konsep kesamaan,
pergeseran, dan perputaran. Dalam
pembuatan ornament bisa menggunakan
pola atau tanpa pola. Menggunakan pola
terutama untuk desain ornament yang
agak rumit dan panjang. Pola
biasanya difotocopi, ditempelkan pada
kayu yang siap diukir, lalu diukir. Contoh
pola adalah sebagai berikut.

Gambar 5. Pola Ukiran Bali

Untuk mendapatkan gambar
kesamaan, Tukang Ukir memutar pola
tersebut sehingga diperoleh pola baru
seperti gambar 6. Pola seperti ini
digunakan untuk memperoleh bentuk
ukiran yang sama. Cara lain yang
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Gambar 3. Ukiran Bali

Gambar 4. Ukiran Bali

Suharta (2012) menemukan bahwa dalam
pengerjaannya Ukiran Bali, banyak
menggunakan konsep kesamaan,
pergeseran, dan perputaran. Dalam
pembuatan ornament bisa menggunakan

Menggunakan pola
terutama untuk desain ornament yang
agak rumit dan panjang. Pola - pola
biasanya difotocopi, ditempelkan pada
kayu yang siap diukir, lalu diukir. Contoh

Gambar 5. Pola Ukiran Bali

Untuk mendapatkan gambar dengan
kesamaan, Tukang Ukir memutar pola
tersebut sehingga diperoleh pola baru
seperti gambar 6. Pola seperti ini
digunakan untuk memperoleh bentuk
ukiran yang sama. Cara lain yang

dilakukan oleh Tukang Ukir untuk
mendapatkan pola kesamaan adalah
dengan melipat kertas dan diisi karbon,
kemudian salah satu sisinya digambarnya.
Selanjutnya kertas tersebut dibuka
sehingga mendapatkan gambar yang
menunjukkan kesamaan.

Gambar 6. Pola Ukiran Bali (kesamaan)

Hal lain juga diungkap bahwa,
pengerjaannya ornamen yang sederhana
hanya menggunakan insting (Suharta,
2012). Sesuai dengan uraian di atas,
dalam kaitan dengan matematika formal,
Etnomatematika Tukang Ukir Bali sesuai
dengan materi transformasi (pergeseran,
perputaran, dan simetri).

2.3 Etnomatematika Tukang Banguna
Bali
Suharta (2012) menemukan bahwa

Arsitektur Bali cenderung menawarkan
konsep kenyamanan, kekokohan, dan
seni. Di samping itu, menyesuaikan
dengan keinginan pemilik. Untuk konsep
tersebut didasarkan pada pengalaman dan
membaca buku. Untuk
keharmonisan penghuni rumah maka
dalam desain memperhatikan asta kosala
kosali dan asta bumi.

Secara umum, jenis Rumah Bali yang
paling sering dibuat adalah ”seketus”
(tiang 8) dan ”tiang sanga” (tiang 9).
Dalam pengerjaannya, menggunakan
ukuran nyari, rai, atau lengkat
samping menggunakan meteran. Temuan
Suharta (2012) adalah di samping
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ukang Banguna

Suharta (2012) menemukan bahwa
Arsitektur Bali cenderung menawarkan
konsep kenyamanan, kekokohan, dan
seni. Di samping itu, menyesuaikan
dengan keinginan pemilik. Untuk konsep
tersebut didasarkan pada pengalaman dan
membaca buku. Untuk menjaga
keharmonisan penghuni rumah maka
dalam desain memperhatikan asta kosala

Secara umum, jenis Rumah Bali yang
paling sering dibuat adalah ”seketus”
(tiang 8) dan ”tiang sanga” (tiang 9).
Dalam pengerjaannya, menggunakan

ari, rai, atau lengkat, di
samping menggunakan meteran. Temuan
Suharta (2012) adalah di samping
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menggunakan ukuran nyari, rai, atau
lengkat juga digunakan lebar badan (tuked
bangkiyang) terutama untuk ukuran
angkul-angkul. Kadangkala dalam
menentukan proporsi digunakan insting.
Ukuran nyari dan lengkat berturut-turut
ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 6. Dimensi Ukuran Bali
(Pulasari,dkk; 2008)

Hal lain juga ditemukan bahwa dalam
pembuatan saka 1 rai dihitung 10 cm atau
11 cm. Bila 1 rai menunjukkan 10 cm
maka tinggi sakanya dibuat 2,25 m. Dan
jika lebar 1 rainya adalah 11 cm maka
tinggi sakanya adalah 11x 225 = 24,75 m.
Tinggi sakanya disesuaikan dengan
lebarnya, yang penting . bagus dilihat.
Misalnya, 15 kali, 20 kali, dsb. Akan
tetapi dalam praktek menentukan tinggi
saka menggunakan meteran. Tinggi saka
dibuat kira-kira 2,25 m kali lebar saka.
Dalam kontek matematika formal,
Etnomatematika Tukang Bangunan Bali

berkaitan dengan materi pengukuran
panjang.

2.4 Etnomatematika Penyusun Kalender
Bali
Pada dasarnya sistem Kalender Bali

menggunakan proses pengulangan.
Misalnya, pertemuan antara Sapta Wara
dan Panca Wara jatuh setiap 35 hari
sekali, karena Sapta Wara berulang setiap
7 hari dan Panca Wara berulang setiap 5
hari. Misalnya, orang yang lahir
Saniscara-Keliwon, maka hari lahirnya ini
berulang setiap 35 hari. Jika disekutukan
dengan munculnya Wuku (yang juga
berulang setiap 30 hari), maka yang dicari
adalah kelipatan persekutuan antara
bilangan 7, 5, dan 30, yaitu 210 hari.
Dengan demikian, wetonan seseorang
akan muncul setiap 210 hari atau 6 bulan
Bali.

Berdasarkan pengkajian sumber-
sumber yang relevan, pada hakekatnya
sistem Kalender Bali menggunakan
konsep pengulangan. Pertemuan
(persekutuan) antara wewaran memiliki
makna penting bagi umat Hindu di Bali
dalam perhitungan pedewasan. Itu
sebabnya Kalender Bali selalu dapat
dilengkapi dengan unsur pedewasan
secara akurat atau dipercaya
kebenarannya oleh warga Bali, khususnya
masyarakat Hindu di Bali. Hari baik atau
sering disebut dewasa ayu menjadi
pegangan kuat bagi masyarakat dalam
melaksanakan suatu kegiatan. Misalnya
upacara pernikahan diselenggarakan pada
saat hari baik (dewasa ayu). Dengan
konsep pengulangan dan pertemuan maka
hari baik atau dewasa ayu saat ini dan
masa depan dapat kita tentukan saat ini.
Hal ini didukung poleh I Made Agus
Putra Wijaya, salah seorang penyususn
Kalender Bali (wawancara, 30 Agustus
2014) yang mengatakan bahwa, yang
dijadikan panduan penyusunan kelender
Bali adalah Wariga. Ada 300 wariga yang
dijadikan acuan/panduan, diantaranya:
wariga Pamuja Wuku, Pratiti Samutpada,
Pramana Bahasa, Desanamaning Tamba,
Dawuh, Pawukon, Tekaning Lindu,
Bhagawan Garga, Candra Praleka, Rsi
Garga, Sundari Gading, Bah Sundari
Putih, Sundari Bungkah, Palalubangan,
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Pareresian, Bhasa Ekawalya, Uriga Garga,
Canda Gn, Panca Gandai, dan yang lain,
sampai 300 sumber bacaan. Di samping
itu, yang juga dipakai acuan adalah
Kalender Bundar sampai tahun 2200.
Kalender tersebut ada pada abad ke 20
(1582 s.d 3599). Dalam penentuan
pedewasan menggunakan wuku, sasih,
wewaran (Tri Wara, panca wara, sapta
wara, dll) yang merupakan pengulangan
dan pertemuan. Pengetahuan tentang
pengulangan dan pertemuan tersebut
diperoleh dari buku sumber, dari lontar-
lontar, para sulinggih, dan dari
masyarakat maupun teman-teman
penyusun Kalender Bali (Suarjana, Japa,
Suharta, 2014). Dalam kaitan dengan
matematika formal, Etnomatematika
Penyusun Kalender Bali tersebut sesuai
dengan materi basis bilangan dan
kelipatan persekutuan terkecil.

2.5 Implikasi Dalam Pembelajaran
Matematika
Etnomatematika seperti uraian di

atas, sangat berpotensi digunakan sebagai
pangkal tolak pembelajaran matematika di
kelas. Penggunaan ukuran lengkat, rai,
dan nyari dapat dikaitkan dengan materi
ukuran panjang. Dengan menggunakan
ukuran tersebut, pembelajaran akan
menjadi lebih bermakna karena lengkat
siswa satu dengan lainnya berbeda-beda.
Begitupula halnya dengan konsep
kesamaan, pergeseran, dan perputaran ini
erat kaitannya dengan materi simetri,
pencerminan, dan pergeseran.

Contoh Pembelajaran Ukuran Panjang.
Siswa diperkenalkan atau

ditunjukkan ukuran yang digunakan oleh
Arsitektur Bali, yaitu lengkat, rai, dan
nyari. Selanjutnya siswa diminta untuk
mengukur panjang bangku dengan
menggunakan ukuran-ukuran tersebut.
Beberapa siswa diminta melaporkan hasil
ukurannya, dan yang lainnya memberikan
komentar. Selanjutnya bangku siswa
diukur dengan menggunakan
penggaris/meteran. Siswa diminta oleh
guru mengubah ukuran panjang meter, cm
menjadi lengkat, rai, atau nyari, dan
begitu sebaliknya. Dengan tuntunan guru,
siswa diharapkan dapat menemukan

kaitan ukuran tersebut dengan satuan
panjang meter atau cm.

3. Penutup
Etnomatematika merupakan

perpaduan antara budaya, matematika,
dan antropologi. Etnomatematika telah
tumbuh dan berkembang dalam praktek
kehidupan. Etnomatematika Tukang Ukir
Bali menggunakan kesamaan, pergeseran,
dan perputaran; Etnomatematika Tukang
Bangunan Bali menggunakan ukuran
tubuh seperti lengkat, nyari, rai;
sedangkan Etnomatematika Penyusun
Kalender Bali menggunakan pengulangan
dan pertemuan. Etnomatematika tersebut
sangat relevan dengan matematika formal
yang diajarkan di kelas. Agar
pembelajaran matematika menjadi
bermakna, maka sebagai alternatif
Etnomatematika dapat digunakan sebagai
pangkal tolak pembelajaran.

4. Daftar Pustaka
D’ Ambrosio, Ubiratan. 1985.

Ethnomathematics & its Place in the
History & Pedagogy of Mathematics.
For the Learning of Mathematics 5
(2): 44-48

François, Karen.2010. The role of
Ethnomathematics Within
Mathematics Education. Proceedings
of CERME 6, January 28th-February
1st 2009, Lyon France

Pulasari, dkk. 2008. Cakepan Asta Kosala
kosali lan Asta Bhumi. Surabaya:
Paramita

Sardjiyo dan Paulina Pannen. 2005.
Pembelajaran Berbasis Budaya:
Model Inovasi Pembelajaran dan
Implementasi Kurikulum Berbasis
Kompetensi. Jurnal Pendidikan.6(2):
83-98

Suharta. 2012. Eksplorasi
Etnomatematika Arsitektur Bali.
Laporan penelitian tidak
dipublikasikan. Singaraja: Undiksha

Suarjana, Japa, Suharta. 2014. Eksplorasi
Etnomatematika Kalender Bali.



ISBN 978-602-6428-00-4

FMIPA Undiksha 13

Laporan penelitian tidak
dipublikasikan. Singaraja: Undiksha

Waziri Yusuf M, Ibrahim Saidu, dan
Aisha Halliru. 2010.

Ethnomathematics (A Mathematical
Game in Hausa Culture).
International Journal of
Mathematical Science Education.
3(1): 36 – 42



Prosiding Seminar Nasional MIPA 2016

14 FMIPA Undiksha

PRAKTIKALITAS MODUL ANALISIS KOMPLEKS BERBASIS
PENEMUAN TERBIMBING

Delsi Kariman1*, Anny Sovia2, & Yulyanti Harisman3

STKIP PGRI Sumatera Barat, Padang1*, 2, 3

Email:delsikariman79@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul berbasis penemuan
terbimbing yang praktis pada perkuliahan Analisis Kompleks. Jenis penelitian ini
adalah pengembangan dengan menggunakan model 4D, yaitu define, design,
develop, dan dessiminate. Penelitian ini membahas tentang tahap develop, yakni
praktikalitas modul. Instrumen yang digunakan adalah angket dan pedoman
wawancara. Angket diberikan kepada enam orang mahasiswa dengan sebelas butir
pertanyaan yang ditinjau dari aspek kemudahan dalam penggunaan, waktu,
kemudahan interpretasi, dan ekivalensi dengan bahan ajar lain. Pedoman
wawancara terdiri dari sebelas item dengan aspek yang sama pada instrumen angket
praktikalitas. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data
kuantitatif dianalisis dengan mencari presentase masing-masing item pada angket.
Diperoleh rata-rata pada aspek kemudahan dalam penggunaan modul sebesar 4,3,
termasuk dalam kategori sangat praktis. Aspek waktu diperoleh 3,5 dikategorikan
sangat praktis. Aspek kemudahan interpretasi diperoleh 4,08 dikategorikan sangat
praktis. Aspek ekivalensi dengan bahan ajar yang lain diperoleh 4,41 dikategorikan
sangat praktis. Secara keseluruhan diperoleh rata-rata 4,07 yang artinya modul
Analisis Kompleks berbasis penemuan terbimbing sangat praktis. Selain itu, untuk
mendukung data praktikalitas dilakukan wawancara dengan mahasiswa, data ini
dianalisis dengan teknik deskriptif. Hasil wawancara secara keseluruhan diperoleh
informasi bahwa mahasiswa mudah dalam menggunakan modul, waktu yang
dibutuhkan dalam menggunakan modul relatif singkat, dan modul dapat digunakan
sebagai sumber belajar. Ada beberapa revisi yang dilakukan pada modul
berdasarkan saran mahasiswa, seperti memperbaiki penulisan, memperinci materi,
dan menambahkan contoh soal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modul berbasis
penemuan terbimbing pada perkuliahan Analisis Kompleks sudah praktis
digunakan.

Kata-kata Kunci: Praktikalitas, Modul, Analisis Kompleks, Penemuan Terbimbing

Abstract
This research aim to develop modules based guided discovery on Complex
Analysis lecture. The kind of research was development with 4D model, that is
define, design, develop, and disseminate. This research just discussed phase of
develop, that is practicality of modules. The instrument was questioner and
interview guide. The questioner was given to six students with eleven questions,
seen from aspects practicality on usage, time, practicality of interpretation, and
equivalence with other lecture note. Interview guide consist of eleven items, the
aspect is similar with questioner of practicality. Obtained quantitative data from
questioner and qualitative data from interview. Quantitative data was analyzed by
finding percentage of each items on questioner. Obtained average on practicality of
usage aspect was 4.3, include in category very practical. On aspect of time was 3.5,
categorized very practical. Practicality of interpretation was 4.08, categorized very
practical. Aspect of equivalence with other lecture note was 4.41, categorized very
practical. Overall obtained average 4.07, it mean modules of Complex Analysis
based guided discovery was very practical. To support data of practicality was done
interview to students, data was analyzed by descriptive technique. Obtained
information from the result of interview that student was easy in using modules, the
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time was short in using modules, and modules can be used as learning source.
There are several revision on modules based on student suggestion, such as
repairing writing, detailing material, and adding problem examples. So, can be told
that modules of Complex Analysis based guided discovery was very practical to be
used.

Keywords: Practicality, Modules, Complex Analysis, discovery Guided

1. Pendahuluan
Penelitian ini merupakan penelitian
lanjutan dari penelitian sebelumnya. Pada
penelitian terdahulu telah dirancang modul
analisis komplek berbasis penemuan
terbimbing yang valid. Modul telah
divalidasi oleh validator. Analisa data hasil
validasi ahli diolah ke dalam bentuk rerata
skor kemudian dikonfirmasikan dengan
kriteria kevalidan. Hasil validasi produk
diperoleh bahwa dari aspek materi
diperoleh rerata 4,75 (sangat valid), aspek
penyajian diperoleh rerata 4,36 (sangat
valid), aspek bahasa diperoleh rerata 4,50
(sangat valid), serta aspek kegrafikan
diperoleh rerata 4,38 (sangat valid).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa modul
berbasis penemuan terbimbing yang
dikembangkan sangat valid. Setelah
divalidasi, modul ini direvisi dan
selanjutnya diujicoba untuk mengetahui
tingkat praktikalitas (keterpakaian) modul.
Uji coba dilakukan terbatas pada lima
orang mahasiswa Program Studi
Pendidikan Matematika di STKIP PGRI
Sumatera Barat yang sudah pernah
mengambil mata kuliah Analisis
Kompleks. Praktikalitas berkaitan dengan
keterpakaian bahan perkuliahan oleh
mahasiswa dan dosen. Bahan perkuliahan
dikatakan praktis, jika dosen dapat
menggunakan bahan tersebut untuk
melaksanakan perkuliahan secara logis dan
berkesinambungan tanpa banyak masalah.
Berdasarkan hal tersebut sangatlah penting
melihat sebuah produk praktis atau
tidaknya. Maka penelitian ini bertujuan
untuk melihat apakah modul yang telah
dikembangkan dengan valid adalah praktis
digunakan dalam perkulihan

2. Metode Penelitian
2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian
pengembangan dengan metode 4-D
(Define, design, develop, and disseminate).

Pada penelitian ini dilakukan uji coba
produk untuk melihat praktikalitas
(develop). Menurut Sukardi (2008: 52)
pertimbangan praktikalitas dapat dilihat
dalam aspek-aspek berikut.
1) Kemudahan penggunaan, meliputi:

mudah diatur, disimpan, dan dapat
digunakan sewaktu-waktu.

2) Waktu yang diperlukan dalam
pelaksanaan sebaiknya singkat, cepat,
dan tepat.

3) Daya tarik bahan perkuliahan
terhadap minat mahasiswa.

4) Mudah diinterpretasikan oleh dosen
ahli maupun dosen lain

5) Memilki ekivalensi yang sama,
sehingga bisa digunakan sebagai
pengganti atau variasi.

2.2 Subjek Penelitian
Uji coba dilakukan pada enam orang
mahasiswa Pendidikan Matematika STKIP
PGRI Sumatera Barat yang telah pernah
mengikuti perkuliahan analisis kompleks.

2.3 Intrumen Penelitian
Intrumen yang digunakan pada penelitian
ini adalah angket dan pedoman
wawancara.

2.4 Teknik Analisa Data
Hasil angket praktikalitas dari mahasiwa
dianalisis dengan mencari rerata skor
angket menggunakan rumus

n

V
R

n

i
i

1

(Muliyardi, 2006:82)

Kemudian rerata yang didapatkan
dikonfirmasikan dengan kriteria yang
ditetapkan. Kriteria tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Rentangan skor mulai dari 1 sampai 5
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b. Kriteria dibagi atas lima tingkatan.
Istilah yang digunakan disesuaikan
dengan aspek-aspek yang
bersangkutan.

Rentangan rerata dibagi menjadi lima
kelas interval. Kemudian dihitung rerata
semua aspek untuk modul. Untuk
menentukan tingkat kevalidan modul
digunakan kriteria berikut ini.
a. Bila R > 3,20 maka modul

dikategorikan sangat valid.
b.

dikategorikan valid.
c.

dikategorikan cukup valid.
d.

dikategorikan kurang valid.
e.

tidak valid.

Teknik deskriptif digunakan untuk
menggambarkan data hasil wawancara
dengan mahasiswa mengenai praktikalitas
modul. Miles dan Huberman dalam
Nyimas (2007: 62) menyatakan “bahwa
hasil wawancara dari para pakar
menghasilkan data kualitatif berdasarkan
transkripsi tertulis dan catatan yang dibuat
saat wawancara berlangsung”. Miles
menyatakan cara menganalisis data
kualitatif terdiri dari tiga tahap, yaitu
mereduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan
Data yang diperoleh berupa data kuantitatif
(angket) dan kualitatif (hasil wawancara).
Berdasarkan angket diperoleh rata-rata
pada aspek kemudahan dalam penggunaan
modul sebesar 4,3, termasuk dalam
kategori sangat praktis. Aspek waktu
diperoleh 3,5 dikategorikan sangat praktis.
Aspek kemudahan interpretasi diperoleh
4,08 dikategorikan sangat praktis. Aspek
ekivalesi dengan bahan ajar yang lain
diperoleh 4,41, sangat praktis. Secara
kesululuruhan diperoleh rata-rata 4,07,
artinya modul analisis kompleks berbasis
penemuan terbimbing sangat praktis.
Untuk mendukung data praktikalitas
dilakukan wawancara. Hasil wawancara
menunjukkan bahwa mahasiswa mudah
dalam menggunakan modul, waktu yang
dibutuhkan dalam mengunakan modul

relatif singkat, dan modul dapat digunakan
untuk sumber belajar. Ada beberapa revisi
yang dilakukan berdasarkan saran
mahasiswa seperti memperbaiki penulisan,
materi harus lebih rinci, dan menambahkan
contoh soal. Jadi, dapat disimpulkan
bahwa modul berbasis penemuan
terbimbing pada perkuliahan Analisis
kompleks sudah praktis digunakan.

4. Simpulan
Modul analisis kompleks berbasis
penemuan terbimbing telah praktis. Pada
tahapan selanjutnya akan dilihat efektivitas
dari modul.

5. Ucapan Terima Kasih
Terimaksih diucapkan kepada pihak-pihak
yang telah membantu terlaksananya
penelitian ini, yaitu:
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Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti)
Republik Indonesia atas biaya yang
diberikan melalui penelitian Hibah
Bersaing.

2) Ketua Program Studi Pendidikan
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PENGEMBANGAN DESAIN PEMBELAJARAN BERBANTUAN
PERTANYAAN WHAT-IF DALAM UPAYA MENINGKATKAN

KEMAMPUAN SISWA MENANGANI PERMASALAHAN
MATEMATIKA TERBUKA

I Putu Ade Andre Payadnya1*, I Nengah Suparta2, & Gede Suweken3

Program Studi S2 Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Ganesha,
Singaraja1*, 2, 3

Email : ade_andre2805@yahoo.com1

Abstrak
Penelitian bertujuan untuk menghasilkan teori pembelajaran lokal pada materi luas
daerah lingkaran. Penelitian menitikberatkan pada peningkatan kemampuan siswa
menangani permasalahan matematika terbuka. Sebagai bantuan, dalam pembelajaran
disertai pertanyaan what-if untuk mengembangkan pemikiran siswa. Penelitian ini
menggunakan metode design research dengan tiga tahapan yang meliputi penelitian
awal, implementasi dan analisis retrospektif. Aktivitas pembelajaran disusun
berdasarkan prinsip-prinsip permasalahan matematika terbuka. Implementasi
pembelajaran dilakukan di Kelas VIII SMP Negeri 1 Singaraja Tahun Pelajaran
2015/2016. Data terkait dengan aktivitas dan strategi yang digunakan siswa dalam
menyelesaikan masalah yang diberikan selama pembelajaran berlangsung
dikumpulkan melalui jawaban tertulis siswa di LKS, hasil post-test, wawancara dan
observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif. Lintasan
pembelajaran dari penelitian desain ini memiliki tahapan sebagai berikut: (1)
menghitung luas daerah gambar danau menggunakankertas berpetak, (2) menghitung

rumus luas daerah lingkaran, (4) menyelesaikan berbagai permasalahan matematika
terbuka. Temuan yang diperoleh peneliti adalah dimana siswa sempat kesulitan
menemukan metode lain dan banyak variasi jawaban siswa yang tidak diprediksi
sebelumnya. Siswa sudah mampu melakukan reasoning dengan baik meskipun masih
ada yang kurang efektif. Pemahaman siswa pada permasalahan matematika terbuka
meningkat. Peneliti mementingkan aspek keterhubungan dan realitas sajian dalam
lintasan pembelajaran.

Kata-kata Kunci: Luas Daerah Lingkaran, Permasalahan Matematika Terbuka, Pertanyaan
What-If, Teori Pembelajaran Lokal

Abstract
The purpose of the study was to obtain a local instructional trajectory for the area of
the circle materials. The focus of the study was on the improvement of students’
ability on solving open-ended problems. As supports, the what-if type questions are
used to developed student thinking ability. Design research was deliberately chosen as
the method of the present study, with three following steps: (1) preliminary research,
teaching implementation and retrospective analysis. The teaching implementation was
carried out at Grade VIII SMP Negeri 1 Singaraja Academic Year 2015/2016. The
data related to student’ activities and strategies that students used to solve the given
problems during learning processes were collected through students’ written works in
the worksheets, result of post-test, interviews, and observations. The gathered data
were analysed descriptively. Learning trajectory of this research has four steps: (1)
counting the area of lake pictures using grid paper, (2) counting the area of the circle

open-ended problems. From the research we found that in the beginning students are
difficultto find another method when counting the area of the circle using grid paper.
The other finding show that there are many variation in students’ answer. The students
was capable to do reasoning although there are the reasoning that not effective.
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Students’ understanding in open-ended problems was increased. Researcher put
important point in conecctivity and object reality in learning trajectory.

Key words: Area of The Circle, Open-Ended Problems, What-if Questions, Design
Research, Local Instructional Theory

1. Pendahuluan
Pembelajaran matematika dewasa ini
sudah mengalami berbagai perkembangan
yang signifikan.Pengembangan yang
dilakukan sangat erat kaitannya dengan
kemampuan berpikir siswa. Paradigma
pendidikan sekarang mengharuskan siswa
membiasakan berpikir secara kritis dalam
menyelesaikan suatu permasalahan.
Karena alasan tersebut, dikembangkan
suatu permasalahan yang berorientasi
pada pengembangan kemampuan berpikir
siswa yang disebut sebagai permasalahan
matematika terbuka. Hal ini didukung
oleh Cifarelli dan Cai (2005) yang
menyatakan bahwa dalam menyelesaikan
permasalahan matematika terbuka, ide
baru dapat dikembangkan dan
dieksplorasi tanpa paksaan dan akan
mengembangkan kemampuan berpikir
siswa.

Menurut Sudiarta (2005) yang
mengutip dari Shimada, permasalahan
terbuka (permasalahan matematika
terbuka) adalah suatu permasalahan yang
mempunyai banyak solusidan banyak cara
atau penyelesaian. Melalui permasalahan
matematika terbuka, siswa diajarkan
untuk berpikir secara berbeda dan tidak
tunggal. Siswa dibiasakan untuk
memandang suatu permasalahan secara
luas dengan mengidentifikasi berbagai
kemungkinan. Pembelajaran dengan
pendekatan terbuka diawali dengan
memberikan masalah terbuka kepada
siswa. Kegiatan pembelajaran harus
mengarah dan membawa siswa dalam
menjawab masalah dengan banyak cara
serta dengan banyak jawaban (yang
benar), sehingga merangsang kemampuan
intelektual dan pengalaman siswa dalam
proses menemukan sesuatu yang baru.

Permasalahan matematika terbuka
merupakan suatu bentuk permasalahan
yang sejatinya sesuai diterapkan pada
berbagai materi matematika, terutama
materi yang memerlukan kemampuan

berpikir tingkat tinggi (high order
thinking). Salah satu materi yang sesuai
dengan permasalahan matematika terbuka
adalah materi luas daerah lingkaran.
Materi luas daerah lingkaran merupakan
salah satu materi yang sangat penting
dalam pelajaran matematika.

Dalam pengembangan konsep
maupun permasalahan dari materi luas
daerah lingkaran memerlukan
kemampuan berpikir kritis maupun kreatif
yang baik. Materi ini memungkinkan
perkembangan ke berbagai permasalahan
dan arah mulai dari yang bersifat umum
sampai yang bersifat nyata berupa kasus
yang biasanya disesuaikan dengan kondisi
yang dihadapi manusia sehari-harinya.
Karena hal tersebut, kemampuan berpikir
yang baik sangat penting untuk
memahami materi ini. Penggunaan
permasalahan matematika terbuka dalam
pembelajaran materi ini dapat merangsang
daya berpikir. Hal ini menyebabkan siswa
dapat memahami serta menjawab berbagai
permasalahan yang bersifat rutin maupun
non rutin terkait materi luas daerah
lingkaran ini.

Penggunaan permasalahan
matematika terbuka seperti dalam
pembelajaran materi luas daerah lingkaran
dapat meningkatkan kemampuan berpikir
kritis maupun kreatif siswa. Hal ini
merupakan suatu fakta yang telah
didukung oleh banyak penelitian. Seperti
penelitian oleh Sudiarta (2005) yang
berjudul “Pengembangan Kompetensi
Berpikir Divergen dan Kritis Melalui
Pemecahan Masalah Matematika Open-
Ended” yang hasilnya mendukung bahwa
penggunaan permasalahan matematika
terbuka dalam pembelajaran dapat
mengembangkan kemampuan berpikir
siswa. Namun, masih banyak terjadi
permasalahan dalam penerapan
permasalahan matematika terbuka pada
pembelajaran matematika. Permasalahan
yang terjadi adalah masih banyak siswa
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yang tidak memiliki kemampuan yang
cukup untuk dapat menangani
permasalahan matematika terbuka
sehingga penerapan permasalahan
matematika terbuka menjadi tidak
maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh
Clarke, dkk (1992) menunjukkan bahwa
pemahaman siswa terhadap permasalahan
matematika terbuka masih kurang. Siswa
kebanyakan kurang familiar dengan
permasalahan matematika terbuka yang
menyebabkan siswa kesulitan dalam
menangani permasalahan matematika
terbuka. Clarke juga mengungkapkan
bahwa siswa cenderung kesulitan
menemukan lebih dari satu cara maupun
jawaban dalam merespon permasalahan
matematika terbuka. Clarke
menyimpulkan bahwa permasalahan ini
harus dipelajari lebih lanjut dan dicarikan
solusinya. Selain itu, permasalahan siswa
dalam menyelesaikan permasalahan
matematika terbuka juga dikemukakan
oleh Sullivan, dkk (2000). Dalam
penelitiannya, Sullivan menemukan
bahwa kebanyakan siswa menganggap
permasalahan matematika terbuka jauh
lebih sulit dari permasalahan biasa dan
siswa kesulitan dalam menanganinya.
Siswa kebanyakan menggunakan trial-
error dalam menyelesaikan permasalahan
matematika terbuka dan kurang dapat
memberikan reasoning yang sesuai.
Penelitian yang dilakukan oleh Lowrie,
dkk (2000) menunjukkan bahwa siswa
terbiasa menjawab permasalahan rutin
yang biasanya hanya mengarah pada satu
cara dan solusi sehingga menyebabkan
kemampuan siswa dalam menyelesaikan
permasalahan matematika terbuka
menjadi terbatas. Siswa sulit untuk
mencerna dan menerima permasalahan
matematika terbuka karena pola pikir
awal yang dimiliki siswa terpaku pada
permasalahan yang bersifat tunggal.
Penelitian-penelitian tersebut merupakan
beberapa penelitian yang menunjukkan
bahwa kemampuan siswa dalam
menangani permasalahan matematika
terbuka masih kurang.

Dalam tes awal yang dilakukan,
peneliti menemukan dua masalah pokok
siswa dalam menyelesaikan permasalahan

matematika terbuka yang dalam hal ini
terfokus pada materi lingkaran.
Permasalahan tersebut adalah sebagai
berikut.
1. Siswa kurang mampu untuk

memahami soal secara menyeluruh.
Kebanyakan siswa kesulitan untuk
memahami apa yang dimaksudkan
oleh soal.

2. Siswa kesulitan melakukan
reasoning saat menjawab soal.
Kebanyakan siswa hanya menjawab
soal secara langsung tanpa
menuliskan atau memperkuat
jawabannya dengan alasan yang
sesuai. Misalnya, saat memilih suatu
ukuran tertentu, siswa tidak
menyertai dengan alasan yang sesuai
kenapa ukuran tersebut dapat dipilih
sehingga siswa cenderung asal dalam
memilih ukuran yang menyebabkan
ukuran yang digunakan tidak relevan.

Permasalahan matematika
terbukamerupakan suatu bentuk
permasalahan yang dapat meningkatkan
kemampuan berpikir kritis maupun kreatif
siswa. Namun, kurangnya pemahaman
serta kemampuan siswa dalam menangani
permasalahan matematika terbuka
menyebabkan penerapan permasalahan
matematika terbuka dalam pembelajaran
menjadi terkendala. Hal ini berimbas pada
terkendalanya pengembangan kemampuan
berpikir siswa.

Belum adanya desain pembelajaran
yang sesuai untuk dapat mengembangkan
kemampuan siswa dalam menangani
permasalahan matematika
terbukamerupakan penyebab kurangnya
kemampuan siswa dalam menangani
permasalahan matematika terbuka.Desain
pembelajaran adalah pengembangan
secara sistematis dari spesifikasi
pembelajaran dengan menggunakan teori
belajar dan pembelajaran untuk menjamin
kualitas pembelajaran (Sujarwo, 2013).
Pada Buku Paket Matematika Kelas VIII
yang disusun oleh Departemen
Pendidikan Nasional (2008) serta
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(2013), peneliti menemukan bahwa desain
pembelajaran luas daerah lingkaran
selama ini kurang mendukung
kemampuan siswa dalam menyelesaikan
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permasalahan matematika terbuka. Dalam
materi luas daerah lingkaran, siswa
pertama kali melakukan kegiatan
menemukan rumus luas daerah lingkaran
dan kemudian menerapkannya dalam
berbagai permasalahan terkait. Dalam hal
ini, permasalahan yang disajikan hanya
memungkinkan satu cara dan satu solusi
sehingga kurang mengarah ke
permasalahan matematika terbuka. Selain
itu, berdasarkan wawancara yang
dilakukan peneliti kepada salah seorang
guru mata pelajaran matematika di SMP
Negeri 1 Singaraja, guru membenarkan
bahwa desain pembelajaran yang
diterapkan selama ini khususnya dalam
materi luas daerah lingkaran memang
hanya menekankan pada permasalahan
tertutup.
terbuka.

Karena hal tersebut, peneliti
mengadakan penelitian yang bertujuan
untuk menyusun desain pembelajaran
yang akan menghasilkan teori intruksional
dengan konsteks lokal (local instructional
theory) yang dapat mendukung
kemampuan siswa dalam menyelesaikan
permasalahan matematika terbukapada
materi luas daerah lingkaran. Dalam
penelitian ini, desain pembelajaran yang
disusun didukung oleh pertanyaan what-if.
Pertanyaan what-if merupakan
serangkaian pertanyaan dalam
pembelajaran yang dikembangkan dari
strategi What-if-Not. Strategi
pembelajaran What-if-Not dikemukakan
pertama kali oleh Brown dan Walter.
Song, dkk (2007) yang mengutip dari
Brown dan Walter mengklasifikasikan
tingkatan problem posing ke dalam dua
tingkat, yaitu “menerima permasalahan”
dan “menantang permasalahan”. Pada
tingkat “menantang permasalahan”,
pertanyaan baru dapat muncul dari
permasalahan tersebut. Kemunculan ide
baru dari permasalahan ini akan
meningkatkan kemampuan siswa dalam
menyelesaikan permasalahan matematika
terbuka. Pertanyaan what-if akan
membantu mengembangkan
kemampuannya dalam menangani
permasalahan matematika terbuka.

Berdasarkan pemaparan di atas
serta fakta belum adanya desain

instruksional dengan konsteks lokal yang
dapat memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pembelajaran sesuai
dengan yang dibutuhkan peserta didik,
peneliti mengadakan penelitian
pengembangan desain pembelajaran
berbantuan pertanyaan what-if dalam
upaya meningkatkan kemampuan siswa
menangani permasalahan matematika
terbuka pada materi luas daerah lingkaran.

2. Metode Penelitian.
Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengembangkan dan memperoleh
desain pembelajaran pada pokok bahasan
luas daerah lingkaran berbantuan
pertanyaan what-ifuntuk dapat
meningkatkan kemampuan siswa
menangani permasalahan matematika
terbuka, dan mengetahui bagaimana
rancangan tersebut akan bekerja di kelas.
Oleh karenanya dipilihlah design research
sebagai metode dalam penelitian ini. Tiga
tahapan dalam design research diterapkan
dalam penelitian ini, yang meliputi desain
awal, implementasi lapangan dan analisis
retrospektif (Bakker & van Eerde, 2015).

Pada tahapan desain awal,
dirancang Hypothetical Learning
Trajectory (HLT) yang akan menjadi
acuan pembelajaran. HLT terdiri atas tiga
komponen: tujuan pembelajaran yang
akan menentukan arah dari kegiatan
belajar, aktivitas pembelajaran dan
hipotesis proses pembelajaran yang berisi
prediksi bagaimana peserta didik berpikir
apabila diberikan aktivitas pembelajaran
yang dimaksudkan (Simon, 1995). HLT
kemudian diuji validitas konten dan
reliabilitasnya melalui proses pengujian
ahli. Setelah dinyatakan valid dan reliabel,
HLT ini kemudian diujicobakan ke kelas
pada tahap implementasi lapangan.

Implementasi lapangan diadakan
dalam tiga siklus. Siklus pertama
dilakukan dengan melibatkan 5 orang
peserta didik kelas VIII A6 SMP Negeri 1
Singaraja tahun pelajaran 2015/2016.
Tujuan Siklus I ini adalah untuk
mengetahui keterlaksanaan pembelajaran
yang dirancang. Untuk itu dalam Siklus I
ini peneliti bertindak langsung sebagai
guru. Temuan dalam Siklus I digunakan
untuk menyempurnakan desain yang
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dibuat untuk kemudian diaplikasikan pada
Siklus II. Siklus II diimplementasikan di
VIII A8SMP Negeri 1 Singaraja dengan
melibatkan seluruh peserta didik da dan
guru kelas yang mengajar di kelas
tersebut. Temuan dalam siklus II
digunakan untuk menyempurnakan desain
yang dibuat untuk kemudian diaplikasikan
pada siklus III. Pelaksanaan pembelajaran
pada siklus III sama dengan siklus II
hanya saja diterapkan pada kelas yang
berbeda yaitu kelas VIII A7 SMP Negeri
1 Singaraja.

Data dikumpulkan melalui berbagai
macam cara yang sesuai dengan prinsip
triangulasi subjek dan teknik. Data
dikumpulkan melalui observasi aktivitas
siswa, analisis pekerjaan siswa, video
rekaman pembelajaran, serta wawancara.
Observasi dan wawancara yang digunakan
adalah observasi tidak terstruktur dan
wawancara terbuka.

Pada fase analisis retrospektif, data
yang diperoleh dari penelitian ini
dianalisis secara kualitatif. Untuk
meningkatkan validitas dari penelitian ini,
beberapa strategi dilakukan, yaitu: (1)
menggunakan data triangulasi, (2)
menguji kecocokan data antara HLT dan
kegiatan pembelajaran yang sebenarnya
terjadi dan (3) mencari kemungkinan
adanya counterexamples selama tahap
penilaian untuk menguji prediksi yang
dibuat (Frambach, van den Vleuten &
Durning, 2013).

Sementara itu untuk menjamin
reliabilitas dalam analisis data cara yang
ditempuh adalah sebagai berikut: (1)
mendokumentasikan seluruh kegiatan
pembelajaran, (2) menjelaskan bagaimana
pembelajaran terlaksana dan (3)
menjelaskan bagaimana penarikan
simpulan dilakukan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam penelitian ini dirancang

pembelajaran yang tersusun atas 4 kali
pertemuan tiap siklusnya. Penelitian
dilangsungkan selama 3 siklus. Materi
yang difokuskan pada penelitian ini
adalah luas daerah lingkaran. Dalam
pembelajaran luas daerah lingkaran
disusun pembelajaran menggunakan
pertanyaan what-if untuk mendukung

kemampuan siswa dalam menangani
permasalahan matematika terbuka. Dalam
pembehasan berikut akan dijelaskan
mengenai aktivitas yang dilakukan serta
beberapa temuan penting yang diperoleh
selama pembelajaran.

Pembelajaran I: Menghitung luas
daerah bangun datar tidak beraturan

Pada pembelajaran I ini difokuskan
pada aktivitas siswa dalam menghitung
luas daerah bangun datar tidak beraturan
yang dalam hal ini gambar danau yang
ada di bali. Siswa menghitung luas daerah
gambar danau yang disajikan
menggunakan kertas berpetak dan
menjawab beberapa pertanyaan what-if
yang disajikan. Pembelajaran I ini
bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman siswa mengenai konsep luas
daerah bangun datar serta
mengembangkan pemikiran kreatif siswa
dengan meminta siswa untuk mencari
metode yang berbeda-beda dalam
menghitung luas daerah gambar danau.

Secara umum, dalam pembelajaran
I ini kesulitan yang dialami siswa adalah
pada saat siswa diminta mencari metode
lain dalam menghitung luas daerah
gambar danau menggunakan kertas
berpetak. Siswa banyak yang tidak
menyadari bahwa ada cara yang lebih
efisien untuk menghitung luas daerah
gambar danau menggunakan kertas
berpetak selain menghitungnya secara
manual. Namun, dengan bimbingan dari
guru dan peneliti siswa mendapatkan
petunjuk untuk menemukan metode lain.

Percakapan 1 : Metode Lain
Guru : Bagaimana kelompok 1

apakah sudah selesai
menghitung luas
daerahnya?

Siswa 1 : Sudah Bu. Sekarang kami
sudah lanjut ke metode
kedua.

Guru : Oh, benarkah?
Bagaimana metode kedua
untuk menghitung luas
daerah yang kalian
temukan, coba jelaskan.

Siswa 1 : Kami menggambar
persegi panjang di luar
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gambar danau Bu,
kemudian kami cari
luasnya dan kami kurangi
dengan luas kotak yang
ada di pinggiran gambar
danau.

Guru : Tepat sekali, itu adalah
salah satu cara yang dapat
kalian gunakan untuk
menghitung luas daerah
dari gambar danau
tersebut. Namun,
sebenarnya masih ada
cara lain lagi.

Kelompok 1 : Masih ada ya Bu?
Peneliti : Iya, coba kalian

berdiskusi kira
apa lagi yang bisa kita
gunakan.

Kelompok 1 : Iya Bu!

Gambar 1. Metode Lain yang Digunakan
Siswa

Kegiatan lainnya dalam
pembelajaran I adalah menggambar
bangun datar baru yang memiliki luas
daerah sama atau mendekati luas daerah
salah satu gambar danau yang disajikan.
Dalam kegiatan ini rata-rata siswa ti
mengalami kendala yang berarti. Hal ini
mencirikan bahwa kemampuan berpikir
kritis siswa sudah berkembang.

Kegiatan selanjutnya adalah
menjawab pertanyaan what
ini siswa juga tidak mengalamai kesulitan.
Pertanyaan what-if pada pembelajara
ini disajikan dengan tujuan agar siswa
dapat mencari kemungkinan lain dari
suatu permasalahan dimana pada
pembelajaran I ini siswa diminta mencari
solusi jika diandaikan bangun yang dicari

ISBN 978

gambar danau Bu,
kemudian kami cari
luasnya dan kami kurangi
dengan luas kotak yang
ada di pinggiran gambar

Tepat sekali, itu adalah
salah satu cara yang dapat
kalian gunakan untuk
menghitung luas daerah
dari gambar danau
tersebut. Namun,
sebenarnya masih ada
cara lain lagi.
Masih ada ya Bu?
Iya, coba kalian
berdiskusi kira-kira cara
apa lagi yang bisa kita

Gambar 1. Metode Lain yang Digunakan

Kegiatan lainnya dalam
pembelajaran I adalah menggambar
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salah satu gambar danau yang disajikan.

rata siswa tidak
mengalami kendala yang berarti. Hal ini
mencirikan bahwa kemampuan berpikir
kritis siswa sudah berkembang.

Kegiatan selanjutnya adalah
what-if. Dalam hal

ini siswa juga tidak mengalamai kesulitan.
pada pembelajaran I

ini disajikan dengan tujuan agar siswa
dapat mencari kemungkinan lain dari
suatu permasalahan dimana pada
pembelajaran I ini siswa diminta mencari
solusi jika diandaikan bangun yang dicari

luas daerahnya adalah lingkaran.
Pertanyaan what-if ini juga be
untuk menuntun dan mempersiapkan
siswa saat menghadapi pembelajaran II.
Siswa awalnya agak kesulitan dalam
menemukan metodenya, namun, dengan
bimbingan peneliti dan guru siswa mampu
menemukan bahwa cara yang efisien
untuk menghitung luas daerah lin
menggunakan kertas berpetak adalah
dengan menggambar persegi luar
lingkaran terlebih dahulu dengan langkah
yang hampir sama dengan kegiatan
sebelumnya.

Gambar 2. Siswa Melakukan Kegiatan

Secara umum tujuan pembelajaran
dapat tercapai dalam pemb
Meskipun awalnya siswa mengalami
kesulitan dan masih ada kekurangan
dalam HLT maupun LKS, namun
kekurangan itu dapat diperbaiki dari
siklus ke siklus untuk dapat lebih baik
dalam membimbing siswa.

Pembelajaran II: Menghitung Luas
Daerah Lingkaran Menggunakan
Kertas Berpetak

Pada pembelajaran kedua ini, siswa
diminta menghitung luas daerah lingkaran
dengan menggunakan kertas berpetak.
Siswa disajikan gambar lingkaran dan
kemudian diminta memilih dua buah
lingkaran untuk dihitung luas

Pada kegiatan pertama ini, siswa
rata-rata sudah dapat melakukannya
dengan baik. Siswa sudah mampu
menghitung luas daerah lingkaran
menggunakan kertas berpetak dan
memilih metode yang efisien.
Kebanyakan siswa menggunakan metode
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luas daerahnya adalah lingkaran.
ini juga bertujuan

untuk menuntun dan mempersiapkan
siswa saat menghadapi pembelajaran II.
Siswa awalnya agak kesulitan dalam
menemukan metodenya, namun, dengan
bimbingan peneliti dan guru siswa mampu
menemukan bahwa cara yang efisien
untuk menghitung luas daerah lingkaran
menggunakan kertas berpetak adalah
dengan menggambar persegi luar
lingkaran terlebih dahulu dengan langkah
yang hampir sama dengan kegiatan

Gambar 2. Siswa Melakukan Kegiatan

Secara umum tujuan pembelajaran
dapat tercapai dalam pembelajaran I ini.
Meskipun awalnya siswa mengalami
kesulitan dan masih ada kekurangan
dalam HLT maupun LKS, namun
kekurangan itu dapat diperbaiki dari
siklus ke siklus untuk dapat lebih baik
dalam membimbing siswa.

Pembelajaran II: Menghitung Luas
ngkaran Menggunakan

Pada pembelajaran kedua ini, siswa
diminta menghitung luas daerah lingkaran
dengan menggunakan kertas berpetak.
Siswa disajikan gambar lingkaran dan
kemudian diminta memilih dua buah
lingkaran untuk dihitung luas daerahnya.

Pada kegiatan pertama ini, siswa
rata sudah dapat melakukannya

dengan baik. Siswa sudah mampu
menghitung luas daerah lingkaran
menggunakan kertas berpetak dan
memilih metode yang efisien.
Kebanyakan siswa menggunakan metode
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dengan menggambar terlebih dahulu
bangun persegi luar lingkaran yang sisi
sisinya berhimpit dengan keliling
lingkaran. Langkah berikutnya adalah
siswa menghitung kotak luas daerah
persegi dengan rumus dan menghitung
sisa kotak yang termuat dalam persegi
namun tidak termuat dalam lingkaran
(pojokan). Dalam menghitung sisa kotak
ini, berbeda dengan pada gambar danau,
pada lingkaran cukup dihitung kotak
dalam satu pojokan yang kemudian
dikalikan dengan 4. Hal ini dikarenakan
banyak kotak dalam tiap pojokan sama.
Langkah terakhir adalah dengan
mengurangkan luas daerah persegi dengan
luas total kotak sisa dan didapatkanlah
luas daerah lingkaran yang dicari.

Gambar 3. Siswa Menerapkan Metode
yang Efektif

Siswa juga dapat menemukan
metode lain dalam menghitung luas
daerah lingkaran menggunakan kertas
berpetak. Misalnya dengan menggambar
persegi di dalam lingkaran terlebih
dahulu. Hal ini mencirikan sudah
berkembangnya pemikiran kritis dan
kreatif siswa.

Kegiatan berikutnya adalah
menjawab pertanyaan what-if
what-if kali ini bertujuan untuk
mengembangkan pemikiran divergen dan
kritis siswa. Siswa diminta mencari solusi
bagaimana luas daerah suatu lingkaran
terhadap lingkaran lainnya jika lingkaran
tersebut memiliki jari-jari dua kali lipat
lingkaran lainnya. Dalam me
pertanyaan ini siswa diharapkan mampu
mengkaitkan pengalaman yang sudah
diperoleh pada kegiatan pertama pada saat
menghitung luas daerah dari 4 buah
lingkaran yang disajikan dan
membandingkannya. Pada kegiatan kedua
ini, sempat terjadi permasalahan
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dahulu. Hal ini mencirikan sudah
berkembangnya pemikiran kritis dan

Kegiatan berikutnya adalah
if. Pertanyaan

kali ini bertujuan untuk
mengembangkan pemikiran divergen dan
kritis siswa. Siswa diminta mencari solusi
bagaimana luas daerah suatu lingkaran
terhadap lingkaran lainnya jika lingkaran

jari dua kali lipat
lingkaran lainnya. Dalam menjawab
pertanyaan ini siswa diharapkan mampu
mengkaitkan pengalaman yang sudah
diperoleh pada kegiatan pertama pada saat
menghitung luas daerah dari 4 buah
lingkaran yang disajikan dan
membandingkannya. Pada kegiatan kedua
ini, sempat terjadi permasalahan dimana

siswa sempat kebingungan dalam
menjawab pertanyaan what-
dikarenakan kesalahan yang terjadi pada
LKS, namun LKS sudah diperbaiki dari
siklus ke siklus.

Kegiatan berikutnya adalah
menggambar lingkaran baru dengan luas
daerah 4 kali lipat luas daerah salah satu
lingkaran pada kegiatan pertama. Dalam
kegiatan ini siswa sudah dapat
melakukannya dengan baik. Hal ini
dikarenakan siswa sudah dituntun oleh
pertanyaan what-if. Siswa sudah
menyadari untuk menggambar lingkaran
dengan luas daerah 4 kali lipat, siswa
cukup menggambar lingkaran dengan jari
jari dua kali lipat lingkaran lainnya tanpa
perlu menghitung lagi luas daerahnya.

Pembelajaran III: Menemukan
Kembali Nilai dan Rumus Luas
Daerah Lingkaran

Pembelajaran III difokuskan pada
aktivitas penemuan kembali nilai
rumus luas daerah lingkaran. Pada
pembelajaran ini siswa diminta untuk
menggambar dua buah lingkaran serta
persegi luar lingkaran dan menghitung
luas daerahnya. Langkah selanjutnya
siswa diminta untuk membandingkan
hasil luas daerah lingkaran dengan l
daerah persegi luar lingkaran untuk
memperoleh nilai .

Secara umum siswa sudah mampu
melakukan kegiatan ini dengan baik.
Siswa sudah mampu menemukan nilai
yang mendekati nilai . Namun, sempat
terjadi kendala pada saat penemuan
kembali rumus luas daerah lingkaran. Hal
ini disebabkan oleh kurangnya penyajian
pada LKS sehingga menyebabkan
kebingungan pada siswa. Namun, LKS
kemudian diperbaiki menjadi penemuan
terbimbing sehingga siswa dapat
diarahkan untuk menemukan rumus luas
daerah lingkaran dengan b
adalah contoh jawaban siswa.
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siswa sempat kebingungan dalam
-if. Hal ini juga

dikarenakan kesalahan yang terjadi pada
LKS, namun LKS sudah diperbaiki dari

Kegiatan berikutnya adalah
menggambar lingkaran baru dengan luas

pat luas daerah salah satu
lingkaran pada kegiatan pertama. Dalam
kegiatan ini siswa sudah dapat
melakukannya dengan baik. Hal ini
dikarenakan siswa sudah dituntun oleh

. Siswa sudah
menyadari untuk menggambar lingkaran

4 kali lipat, siswa
cukup menggambar lingkaran dengan jari-
jari dua kali lipat lingkaran lainnya tanpa
perlu menghitung lagi luas daerahnya.

Pembelajaran III: Menemukan
dan Rumus Luas

Pembelajaran III difokuskan pada
aktivitas penemuan kembali nilai dan
rumus luas daerah lingkaran. Pada
pembelajaran ini siswa diminta untuk
menggambar dua buah lingkaran serta
persegi luar lingkaran dan menghitung
luas daerahnya. Langkah selanjutnya
siswa diminta untuk membandingkan
hasil luas daerah lingkaran dengan luas
daerah persegi luar lingkaran untuk

Secara umum siswa sudah mampu
melakukan kegiatan ini dengan baik.
Siswa sudah mampu menemukan nilai

. Namun, sempat
terjadi kendala pada saat penemuan

erah lingkaran. Hal
ini disebabkan oleh kurangnya penyajian
pada LKS sehingga menyebabkan
kebingungan pada siswa. Namun, LKS
kemudian diperbaiki menjadi penemuan
terbimbing sehingga siswa dapat
diarahkan untuk menemukan rumus luas
daerah lingkaran dengan baik. Berikut
adalah contoh jawaban siswa.
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Gambar 4. Penemuan Luas Daerah
Lingkaran yang Dilakukan
oleh Siswa

Kegiatan berikutnya adalah
menghitung luas daerah lingkaran yang
digambar sebelumnya dengan
menggunakan rumus luas daerah
lingkaran. Pada kegiatan ini siswa juga
sudah dapat melakukannya dengan baik
dan memperoleh hasil sama. Kegiatan ini
sempat mengalami perubahan, awalnya
siswa disajikan permasalahan baru yang
berkaitan dengan luas daerah lingkaran.
Namun, kegiatan ini memakan banyak
waktu sehingga terjadi kekurangan waktu.

Dalam menjawab pertanyaan
if, siswa sempat kebingungan dengan
maksud dari pertanyaannya. Namun,
peneliti dan guru memberikan bimbingan
yang intens kepada siswa sehingga siswa
dapat menjawab pertanyaan
dengan baik. Berikut adalah percakapan
yang menggambarkan kebingungan siswa.

Percakapan 2 : Maksud pertanyaanya
Siswa 1 : Ibu, saya kurang paham

bagaimana menjawab
pertanyaan what

Guru : Iya, jadi coba kamu
bayangkan apa yang akan
terjadi jika bangun yang
kamu gambar adalah
persegi di dalam lingkaran
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dan memperoleh hasil sama. Kegiatan ini
sempat mengalami perubahan, awalnya
siswa disajikan permasalahan baru yang
berkaitan dengan luas daerah lingkaran.
Namun, kegiatan ini memakan banyak

ingga terjadi kekurangan waktu.
Dalam menjawab pertanyaan what-

, siswa sempat kebingungan dengan
maksud dari pertanyaannya. Namun,
peneliti dan guru memberikan bimbingan
yang intens kepada siswa sehingga siswa
dapat menjawab pertanyaan what-if

k. Berikut adalah percakapan
yang menggambarkan kebingungan siswa.

Percakapan 2 : Maksud pertanyaanya
Ibu, saya kurang paham
bagaimana menjawab

what-if ini.
Iya, jadi coba kamu
bayangkan apa yang akan
terjadi jika bangun yang
amu gambar adalah

persegi di dalam lingkaran

atau bangun datar beraturan
lain, atau bahkan tidak
beraturan.

Siswa 1 : Terus bagaimana Bu?
Guru : Jadi apakah jika kondisinya

berbeda, apakah bisa kita
temukan kembali nilai
dan rumus luas daerah
lingkaran?

Siswa 1 : Tidak Bu.
Guru : Kenapa bisa begitu?
Siswa 1 : Karena saya tidak tahu

berapa panjang sisi bangun
tersebut.

Guru : Tepat sekali, jadi
kendalanya adalah kita jadi
susah untuk mengkaitkan
ukuran sisi
datar tersebut dengan jari
jari lingkaran.

Siswa 1 : Baik Bu.

Pembelajaran IV: Menyelesaikan
Permasalahan Matematika Terbuka

Pada pembelajaran IV ini siswa
diminta untuk menyelesaikan beberapa
permasalahan terbuka yang berkaitan
dengan luas daerah lingkaran. Pada
pembelajaran ini juga disajikan
permasalahan tertutup yang
dikembangkan dengan pertanyaan
sehingga siswa dapat menganalisis dan
melihat secara jelas perubahannya
menjadi permasalahan matematika
terbuka.

Dalam menjawab permasalahan
tertutup, siswa sudah dapat melakukannya
dengan baik. Siswa sudah mampu
menerapkan konsep luas daerah lingkaran
yang dimiliki untum menyelesaikan
permasalahan yang disajikan. Siswa juga
sudah dapat menjawab pertanyaan
dengan baik. Berikut adalah contoh
pekerjaan siswa pada permasalahan
“Selembar seng berbentuk persegi
panjang berukuran 50 cm x 40 cm. Dari
seng tersebut, akan dibuat tutup kaleng
berbentuk lingkaran dengan jari
Jika akan dibuat tutup kaleng seban
mungkin, luas seng yang tidak digunakan
adalah?”.
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atau bangun datar beraturan
lain, atau bahkan tidak

Terus bagaimana Bu?
Jadi apakah jika kondisinya
berbeda, apakah bisa kita
temukan kembali nilai
dan rumus luas daerah
lingkaran?

: Kenapa bisa begitu?
: Karena saya tidak tahu

berapa panjang sisi bangun

: Tepat sekali, jadi
kendalanya adalah kita jadi
susah untuk mengkaitkan
ukuran sisi-sisi bangun
datar tersebut dengan jari-

karan.

Pembelajaran IV: Menyelesaikan
Permasalahan Matematika Terbuka

Pada pembelajaran IV ini siswa
diminta untuk menyelesaikan beberapa
permasalahan terbuka yang berkaitan
dengan luas daerah lingkaran. Pada
pembelajaran ini juga disajikan
permasalahan tertutup yang
dikembangkan dengan pertanyaan what-if

t menganalisis dan
melihat secara jelas perubahannya
menjadi permasalahan matematika

Dalam menjawab permasalahan
tertutup, siswa sudah dapat melakukannya
dengan baik. Siswa sudah mampu
menerapkan konsep luas daerah lingkaran
yang dimiliki untum menyelesaikan
permasalahan yang disajikan. Siswa juga
sudah dapat menjawab pertanyaan what-if

ngan baik. Berikut adalah contoh
pekerjaan siswa pada permasalahan
“Selembar seng berbentuk persegi
panjang berukuran 50 cm x 40 cm. Dari
seng tersebut, akan dibuat tutup kaleng
berbentuk lingkaran dengan jari-jari 5 cm.
Jika akan dibuat tutup kaleng sebanyak
mungkin, luas seng yang tidak digunakan
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Gambar 4. Jawaban Siswa

Gambar 5. Jawaban Siswa Terhadap
Pertanyaan What-if

Kegiatan berikutnya adalah
menyelesaikan permasalahan matematika
terbuka. Pada kegiatan ini, secara umum
siswa sudah dapat menyelesaikan 3 buah
permasalahan matematika terbuka yang
disajikan dengan baik. Siswa sudah
mampu menunjukkan perkembangan yang
cukup besar pada pemikirannya. Siswa
sudah mulai bisa berpikir secara kritis,
kreatif, maupun divergen dalam
menyelesaikan permasalahan matematika
terbuka yang memang memungkinkan
banyak cara dan banyak solusi. Namun,
ada beberapa kendala yang masih terjadi
pada kemampuan reasoning
Beberapa siswa masih ada yang
melakukan reasoning dengan cara coba
coba, misalnya dalam
ukuran. Hal ini menyebabkan
yang dilakukan siswa menjadi kurang
efektif.
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Kegiatan berikutnya adalah
menyelesaikan permasalahan matematika
terbuka. Pada kegiatan ini, secara umum

dapat menyelesaikan 3 buah
permasalahan matematika terbuka yang
disajikan dengan baik. Siswa sudah
mampu menunjukkan perkembangan yang
cukup besar pada pemikirannya. Siswa
sudah mulai bisa berpikir secara kritis,
kreatif, maupun divergen dalam

n permasalahan matematika
terbuka yang memang memungkinkan
banyak cara dan banyak solusi. Namun,
ada beberapa kendala yang masih terjadi

reasoning siswa.
Beberapa siswa masih ada yang

dengan cara coba-
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ukuran. Hal ini menyebabkan reasoning
yang dilakukan siswa menjadi kurang

Gambar 6. Siswa Melakukan
yang Kurang Efektif

Selain itu, ada juga beberapa siswa
yang masih melakukan kesalahan pada
reasoning. Kesalahan tersebut terjadi pada
permasalahan “seng dan tutup kaleng”.
Beberapa siswa menentukan banyaknya
tutup kaleng yang dapat dibuat hanya
dengan mengandalkan perhitungan saja.
Hal ini banyak ditemukan pada
Pada pembelajaran ke 4 ini sudah terjadi
perbaikan pada jawaban siswa. Siswa
sudah mampu melakukan penggambaran
yang sesuai untuk menentukan banyak
tutup kaleng yang dapat dibuat. Jika tidak
melakukan penggambaran dan hanya
mengandalkan perhitungan, jawaban yang
diperileh siswa akan keliru. Hal ini
disebabkan karena tidak semua sisa seng
dapat dibuat kembali menjadi tutup
kaleng. Berikut adalah contoh jawaban
siswa.

Gambar 7. Kekeliruan Siswa

Selain kesalahan yang dilakukan
siswa, ada temuan yang menarik yang
diperoleh dari pembelajaran IV ini.
Temuan ini terkait dimana siswa
menyambungkan tali pada permasalahan
“kambing dan rumput” untuk dapat
membuat luas area makan kambing yang
lebih luas. Hal ini mencirikan bahwa
sudah ada peningkatan pada pemahaman
siswa terhadap permasalahan matematika
terbuka serta meningkatnya kemampuan
siswa untuk berpikir kritis, divergen, dan
kreatif. Berikut adalah jawaban siswa
tersebut.
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Gambar 8. Kreativitas pada Jawaban
Siswa

4. Simpulan
Dari ketiga siklus yang dilaksanakan,
diperoleh kesimpulan bahwa secara umum
HLT yang diwujudkan melalui
pembelajaran yang diterapkan dapat
mengembangkan kemampuan siswa
dalam menangani permasalahan
matematika terbuka terutama pada aspek
pemahaman siswa terhadap permasalahan
matematika terbuka serta aspek
kemampuan siswa dalam melakukan
reasoning dalam menangani
permasalahan matematika terbuka.
Beberapa temuan yang penting diantara
lain adalah kegiatan yang terlalu padat
dapat menyebabkan siswa mengalami
kekurangan waktu dalam pelaksanaan
pembelajaran. Selain itu, kesulitan siswa
dalam mencari metode lain dalam
menghitung luas daerah lingkaran maupun
bangun datar lainnya menggunakan kertas
berpetak dapat diatasi dengan
memberikan bimbingan kepada siswa.
Namun, seiring berlangsungnya
pembelajaran siswa sudah dapat dengan
baik menemukan metode lain serta
memilih dan menggunakan metode yang
efisien dalam menghitung luas daerah
lingkaran maupun bangun datar lainnya.

Hal yang penting adalah perlu
adanya penekanan pada cara siswa dalam
melakukan reasoning
diharapkan tidak melakukan
yang tidak efektif seperti dengan cara
coba-coba dalam menentukan ukuran.
Siswa juga memerlukan kemampuan
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Dari ketiga siklus yang dilaksanakan,
diperoleh kesimpulan bahwa secara umum
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matematika terbuka terutama pada aspek

rhadap permasalahan
matematika terbuka serta aspek
kemampuan siswa dalam melakukan

dalam menangani
permasalahan matematika terbuka.
Beberapa temuan yang penting diantara
lain adalah kegiatan yang terlalu padat
dapat menyebabkan siswa mengalami
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pembelajaran. Selain itu, kesulitan siswa
dalam mencari metode lain dalam
menghitung luas daerah lingkaran maupun
bangun datar lainnya menggunakan kertas
berpetak dapat diatasi dengan
memberikan bimbingan kepada siswa.

n, seiring berlangsungnya
pembelajaran siswa sudah dapat dengan
baik menemukan metode lain serta
memilih dan menggunakan metode yang
efisien dalam menghitung luas daerah
lingkaran maupun bangun datar lainnya.

Hal yang penting adalah perlu
pada cara siswa dalam

dimana siswa
diharapkan tidak melakukan reasoning
yang tidak efektif seperti dengan cara

coba dalam menentukan ukuran.
Siswa juga memerlukan kemampuan

representasi dan berpikir secara riil dalam
menyelesaikan permasalahan agar siswa
dapat memikirkan cara terbaik dalam
menyelesaikan permasalahan matematika
terbuka. Hal ini terlihat dari permasalahan
“seng dan tutup kaleng” dimana jika siswa
dapat berpikir secara riil siswa akan
mampu menentukan banyak tutup kal
yang dapat dibuat secara tepat melalui
penggambaran maupun cara lainnya tidak
hanya mengandalkan perhitungan saja.
Selain itu, yang sangat penting untuk
diperhatikan adalah aspek keterhubungan
antar pembelajaran. Hal ini dimaksudkan,
dalam menyusun HLT
mengembangkan kemampuan siswa
dalam menangani permasalahan
matematika terbuka, sebaiknya tiap
pembelajaran terhubung satu sama lain.
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MASALAH TERBUKA MATERI FUNGSI KUADRAT
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu lintasan pembelajaran dengan visual
scaffolding pada materi fungsi kuadrat. Peneliti menitikberatkan pada kemampuan
siswa menyelesaikan masalah terbuka. Pembelajaran ini disertai dengan
penggunaan media pembelajaran geogebra untuk membantu siswa mengeksplorasi
konsep fungsi kuadrat. Penelitian ini menggunakan design research dengan tiga
tahapan yang meliputi penelitian awal, implementasi dan analisis retrospektif. Data
terkait dengan aktivitas dan strategi yang digunakan siswa dalam menyelesaikan
masalah yang diberikan selama pembelajaran berlangsung dikumpulkan melalui
jawaban tertulis siswa di LKS, hasil post test, wawancara dan observasi yang
kemudian dianalisis secara deskriptif. Rumusan akhir lintasan pembelajaran dari
penelitian desain ini memiliki tahapan sebagai berikut : (1) mengeksplorasi
karakteristik grafik fungsi kuadrat dengan memanipulasi media visual, (2)
mengeksplorasi titik potong grafik fungsi kuadrat dengan memanipulasi media
visual, (3) mengeksplorasi titik puncak grafik fungsi kuadrat dengan memanipulasi
media visual, (4) menemukan kemungkinan jawaban permasalahan open ended
dengan memanipulasi media visual. Dari temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan
pembelajaran dengan menggunakan visual scaffolding dapat membantu siswa
mengembangkan kemampuan menyelesaikan permasalahan open ended.

Kata-kata kunci: fungsi kuadrat,permasalahan open ended, visual scaffolding

Abstract
This research aims at designing a learning trajectory with visual scaffolding on
quadratic functions. The study emphasized the student’s ability on solving open-
ended problems. This learning is supported by the use of instructional media
GeoGebra to help students to explore the concept of quadratic function. Design
research was deliberately chosen as the method of this study, with the following
three steps: preliminary research, teaching implementation and retrospective
analysis. The data related to student’s activities and strategies that students used to
solve the given problems during learning processes were collected using student’s
written works on some worksheets, post tests, interviews and observations. Final
learning trajectory of this research has four steps: (1) exploring characteristic of
quadratic function graph by manipulating visual media, (2) exploring intersection
point of quadratic function graph with x-axes by manipulating visual media, (3)
exploring vertex point of quadratic function graph by manipulating visual media,
(4) finding possible solutions in solving open ended problems by manipulating
visual media. The results showed that visual scaffolding was able to develop the
students’ ability on solving open ended problems on quadratic function materials.

Keywords: quadratic function, open-ended problems, visual scaffolding
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1. Pendahuluan
Kemampuan pemecahan masalah siswa
Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini
dibuktikan dari hasil survei PISA 2012
yang difokuskan pada penilaian
matematika, membaca, sains dan
pemecahan masalah, yaitu Indonesia
menempati peringkat 64 dari 65 negara,
dengan rerata skor matematika yaitu 375,
sementara rata-rata skor internasional
adalah 494 (OECD, 2014).

Pemberian masalah yang kurang
menuntut proses berpikir siswa menjadi
salah satu penyebab rendahnya
kemampuan pemecahan masalah siswa,
dan guru terkadang lebih menuntut siswa
menjawab benar namun kurang
memperhatikan langkah penyelesaian dan
proses berpikir siswa. Guru lebih sering
memberikan soal-soal yang tidak
menantang, penyelesaian hanya sebatas
hapalan, dan kurangnya pemberian soal
tipe problem solving. Seringkali dalam
buku maupun sumber belajar hanya
disediakan permasalahan dengan satu
solusi, sehingga siswa kurang kreativitas
dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
Sangat jarang ditemukan soal-soal soal
terbuka dalam buku-buku yang
dipergunakan di sekolah. Masalah terbuka
adalah masalah yang memiliki lebih dari
satu cara atau solusi. Foong (dalam Tran
Vui, 2014) menyimpulkan tiga kriteria
dasar untuk masalah terbuka yaitu (1)
masalah terbuka harus memberikan semua
siswa kesempatan untuk menunjukkan
beberapa pengetahuan, kemampuan, dan
pemahaman matematika, (2) masalah
open-ended harus cukup kaya untuk
menantang siswa untuk bernalar dan
berpikir, untuk melampaui kemampuan
mereka sendiri, (3) masalah open-ended
harus memungkinkan untuk solusi dan
strategi yang luas.

Berbagai penelitian menunjukkan
pemberian masalah terbuka berpengaruh
terhadap kemampuan pemecahan masalah
siswa. Salah satunya merupakan
penelitian Ariani (2014), yang dalam
penelitiannya menyatakan terdapat
perbedaan kemampuan pemecahan
masalah yang signifikan antara siswa
yang mengikuti pembelajaran dengan
open-ended problem dan siswa yang

mengikuti pembelajaran dengan closed-
ended problem. Pemberian soal open
ended dapat meningkatkan kemampuan
berpikir kritis siswa, seperti yang
dinyatakan oleh Sudiarta (2005) yaitu
penggunaan open-ended problems dalam
pembelajaran dapat mengembangkan
kemampuan berpikir kritis siswa. Selain
itu, Ruslan (2013) menyatakan adanya
pengaruh pemberian soal open ended
terhadap kemampuan penalaran
matematis siswa. Tetapi pemberian
permasalahan open ended tanpa dibarengi
dengan pelaksanaan pembelajaran yang
tepat tidak akan membuat siswa mampu
menyelesaikan permasalahan open ended,
sehingga tujuan untuk dapat
meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah siswa tidak akan tercapai. Inovasi
guru matematika adalah untuk membantu
siswa membangun pengetahuan mereka
sendiri dengan cara yang aktif dan untuk
meningkatkan pemikiran mereka melalui
pemecahan masalah yang tidak rutin, saat
bekerja sama dengan teman sekelas,
sehingga bakat mereka dan kompetensi
matematika bisa berkembang (Tran Vui,
2014).

Namun kemampuan siswa dalam
menyelesaikan masalah terbuka masih
kurang. Siswa kebanyakan kurang
familiar dengan masalah terbuka yang
menyebabkan siswa kesulitan dalam
menyelesaikan masalah terbuka. Siswa
cenderung kesulitan menemukan lebih
dari satu cara maupun jawaban dalam
merespon masalah terbuka. Secara
khusus, untuk mengetahui bagaimana
siswa menyelesaikan masalah terbuka
pada materi fungsi kuadrat, dilakukan uji
coba pemberian masalah terbuka materi
fungsi kuadrat pada siswa kelas XI.
Beberapa permasalahan siswa yang dapat
diidentifikasi, antara lain: (1) siswa tidak
memahami maksud dari masalah terbuka
yang diberikan; (2) siswa merasa
kebingungan dalam
menggunakan/memilih “rumus”, hal ini
karena siswa sudah terbiasa mendapatkan
permasalahan yang dapat diselesaikan
dengan mengaplikasikan rumus; (3) Siswa
cenderung menghapal untuk
menyelesaikan suatu permasalahan, (4)
siswa belum terbiasa melakukan elaborasi
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permasalahan; (5) siswa hanya
menggunakan hapalan rumus untuk dapat
menyelesaikan masalah terbuka tersebut;
(6) sebagian besar siswa tidak bisa
menyelesaikan masalah terbuka tersebut
secara mandiri. Siswa tidak mampu untuk
menentukan langkah-langkah apa saja
yang harus diambil dan konsep apa yang
mungkin bisa digunakan untuk
menyelesaikan masalah terbuka yang
diberikan.

Fungsi kuadrat merupakan materi
yang kompleks karena di dalamnya
menuntut kemampuan analitis dan
geometris siswa. Untuk dapat
menyelesaikan masalah terbuka, siswa
harus mampu memahami secara utuh
materi fungsi kuadrat baik dari aspek
analitik maupun geometris. Untuk itu
sangat diperlukan bantuan secara visual
(visual scaffolding) yang dapat
menghubungkan aspek geometris dan
analitis materi fungsi kuadrat. Hal ini
diperkuat oleh hasil pekerjaan siswa
dalam menyelesaikan soal open ended
fungsi kuadrat, sebagian siswa tidak bisa
menempatkan koordinat titik dan
menggambar grafik fungsi kuadrat dengan
tepat. Selain itu siswa tidak mengetahui
bagaimana hubungan antara titik puncak
dan titik potong terhadap grafik fungsi
kuadrat. Scaffolding merupakan
pemberian sejumlah bantuan kepada
peserta didik selama tahap-tahap awal
pembelajaran, kemudian mengurangi
bantuan dan memberikan kesempatan
untuk mengambil alih tanggung jawab
yang semakin besar setelah ia dapat
melakukannya. Visual Scaffolding dalam
penelitian ini adalah pemberian bantuan
dalam bentuk visual yang menggunakan
bantuan aplikasi geogebra. Pembelajaran
dengan visual scaffolding mengharuskan
siswa mengeksplorasi konsep fungsi
kuadrat dan menemukan sendiri
keterkaitan antara fungsi kuadrat, grafik
fungsi kuadrat dan unsur-unsur dalam
grafik fungsi kuadrat. Sehingga siswa
mampu menangani masalah terbuka
fungsi kuadrat dengan berbekal
pemahaman dari mengeksplorasi konsep
fungsi kuadrat.

Karena berbagai hal yang dijelaskan
di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian yang berjudul “Pembelajaran
dengan Visual Scaffolding untuk
Mengembangkan Kemampuan Siswa
dalam Menyelesaikan Masalah Terbuka
pada Materi Fungsi Kuadrat”.

2. Metode Penelitian .
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengembangkan dan memperoleh desain
pembelajaran pada materi fungsi kuadrat
dengan visual scaffolding untuk dapat
mengembangkan kemampuan siswa
dalam menyelesaikan masalah terbuka,
dan mengetahui bagaimana rancangan
tersebut akan bekerja di kelas. Oleh
karenanya dipilihlah design research
sebagai metode dalam penelitian ini. Tiga
tahapan dalam design research diterapkan
dalam penelitian ini, yang meliputi desain
awal, implementasi lapangan dan analisis
retrospektif (Bakker & van Eerde, 2015).
Pada saat tahapan desain awal,
dirancanglah Hypothetical Learning
Trajectory (HLT) yang bersumber dari
kajian teoritis.

HLT terdiri atas tiga komponen:
tujuan pembelajaran yang akan
menentukan arah dari kegiatan belajar,
aktivitas pembelajaran dan hipotesis
proses pembelajaran yang berisi prediksi
bagaimana peserta didik berpikir apabila
diberikan aktivitas pembelajaran yang
dimaksudkan (Simon, 1995). Dalam
penelitian ini aktivitas yang dijelaskan
dalam HLT ini disusun berdasarkan
pendekatan saintifik.

HLT yang telah didesain kemudian
melalui proses pengujian ahli untuk diuji
validitas konten dan reliabilitasnya.
Setelah dinyatakan valid dan reliabel,
HLT ini kemudian diujicobakan ke kelas
pada tahap implementasi lapangan.

Implementasi lapangan diadakan
dalam tiga siklus di SMA Negeri 8
Denpasar. Siklus pertama dilakukan
dengan melibatkan 4 orang siswa kelas X
IPA 2. Tujuan Siklus I ini adalah untuk
mengetahui keterlaksanaan pembelajaran
yang dirancang. Temuan dalam Siklus I
digunakan untuk menyempurnakan desain
yang dibuat untuk kemudian diaplikasikan
pada Siklus II. Siklus II
diimplementasikan di X IPA 1 dengan
melibatkan seluruh peserta didik. Temuan
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dalam siklus II digunakan untuk
menyempurnakan desain yang dibuat
untuk kemudian diaplikasikan pada siklus
III. Hampir sama dengan siklus II, pada
siklus III diimplementasikan desain yang
sudah disempurnakan tetapi dengan kelas
yang berbeda yaitu kelas X IPA 4.

Data tersebut dikumpulkan melalui
jawaban tertulis peserta didik, wawancara
dan observasi selama pembelajaran
berlangsung. Data yang terkumpul
kemudian dianalisis secara kualitatif pada
tahapan ketiga dari penelitian desain ini
yaitu pada fase analisis retrospektif.
Langkah-langkah dalam menganalisis
data yaitu: (1) menonton semua rekaman
pembelajaran sesuai urutan yang benar,
(2) membuat transkrip umum, (3)
menandai segmen yang menarik
khususnya yang menunjukkan momen
pembelajaran krusial, (4) melengkapi
transkip pada bagian tersebut secara
detail, (5) mencari konfirmasi maupun
kontradiksi yang mendukung maupun
menolak penafsiran terhadap krusial
momen tersebut pada segmen lainnya, (6)
mendiskusikan hasil temuan dengan
kolega untuk melihat apakah mereka juga
menginterpretasi hal yang sama dengan
peneliti. Untuk meningkatkan validitas
dari penelitian ini, beberapa strategi
dilakukan, yaitu: (1) menggunakan data
triangulasi, (2) menguji kecocokan data
antara HLT dan kegiatan pembelajaran
yang sebenarnya terjadi dan (3) mencari
kemungkinan adanya counterexamples
selama tahap penilaian untuk menguji
prediksi yang dibuat (Frambach, van den
Vleuten & Durning, 2013). Sementara itu
untuk menjamin reliabilitas dalam analisis
data cara yang ditempuh adalah sebagai
berikut: (1) mendokumentasikan seluruh
kegiatan pembelajaran, (2) menjelaskan
bagaimana pembelajaran terlaksana dan
(3) menjelaskan bagaimana penarikan
simpulan dilakukan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam penelitian ini dirancang aktivitas
pembelajaran untuk empat kali pertemuan
yang membahas materi fungsi kuadrat.
Sebelum melaksanakan pembelajaran,
siswa terlebih dahulu diberikan tes
kemampuan awal yang bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana siswa mampu
menyelsaikan masalah terbuka. Tes
kemampuan awal yang diberikan dengan
materi persamaan kuadrat yang
merupakan materi prasyarat dari fungsi
kuadrat. Dalam pembahasan berikut akan
diperlihatkan bagaimana gambaran umum
tiap aktivitas serta beberapa temuan yang
diperoleh selama penelitian Siklus I, II
dan III.

Pembelajaran I: Pengenalan Fungsi
Kuadrat
Pembelajaran pertama, siswa dikenalkan
pada konsep fungsi kuadrat dengan
diberikan contoh dan bukan contoh fungsi
kuadrat. kemudian siswa akan
menyimpulkan fungsi kuadrat dengan
pemahaman sendiri. Beberapa siswa
masih harus diarahkan untuk dapat
menemukan perbedaan fungsi kuadrat dan
bukan fungsi kuadrat. Contoh fungsi yang
kuadrat disajikan dalam beberapa bentuk,
ini dimaksudkan agar siswa mengenal
bentuk-bentuk fungsi kuadrat bukan
hanya bentuk umum yang lebih sering
dimunculkan dalam buku maupun soal-
soal pada buku. Setelah diberikan arahan
oleh peneliti untuk menjabarkan bentuk
fungsi kuadrat yang diberikan menjadi
bentuk umum, siswa mampu membuat
kesimpulan dari hasil pengamatan
mengenai fungsi kuadrat.

Pada Kegiatan 2, siswa
dikenalkan pada grafik fungsi kuadrat.
Tujuan dari kegiatan 2 ini agar siswa
mengetahui bentuk grafik fungsi kuadrat.
Dari kegiatan 2, siswa terlebih dahulu
diminta untuk menentukan nilai fungsi
kuadrat jika diberikan nilai . Kemudian
siswa menempatakan titik-titik yang
diperoleh dan menggambarkan grafik
fungsi kuadrat. Beberapa siswa masih
kesulitan dalam menggambarkan grafik
fungsi kuadrat, namun setelah mengamati
media visual siswa mampu
menggambarkan grafik fungsi kuadrat.
Selanjutnya pada kegiatan 3, siswa
menjelaskan bagian-bagian grafik fungsi
kuadrat dengan bantuan sumber maupun
literatur yang dimiliki.

Pada kegiatan 4 siswa
memanipulasi media geogebra untuk
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memperoleh hubungan nilai a dan c pada
fungsi kuadrat = + + . Siswa
memanipulasi media pembelajaran
dengan secara bebas mengganti nilai a dan
mengamati perubahan pada grafik.
Berikut ini adalah gambar media geogebra
yang digunakan siswa untuk
mengeksplorasi hubungan koefisien a dan
c terhadap perubahan grafik fungsi
kuadrat.

Gambar 1. Perubahan Grafik
Berdasarkan Nilai

Setelah siswa berkali-kali
memanipulasi media visual, siswa
mengamati perubahan grafik fungsi
kuadrat yang disebabkan oleh perubahan
nilai koefisien a. Dari hasil pengamatan
yang dilakukan, siswa memaparkan
hubungan nilai koefisien a dengan grafik
fungsi kuadrat, demikian juga dengan
hubungan nilai konstanta c dengan grafik
fungsi kuadrat.

Pembelajaran II : Eksplorasi Titik
Potong Grafik Fungsi Kuadrat
Pertemuan kedua mengkhususkan pada
pemahaman siswa terhadap konsep titik
potong terhadap sumbu-x. Pada Kegiatan
1, siswa diminta untuk memanipulasi
media geogebra dan mengaitkan nilai

diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat
seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 2 Grafik fungsi kuadrat
berdasarkan nilai diskriminan

Dalam melakukan kegiatan 1, siswa
harus diarahkan agar mampu melihat
hubungan diskriminan terhadap grafik
sumbu-x. Beberapa hal yang penting
terkadang tidak teramati oleh siswa,
sehingga siswa perlu diberikan petunjuk
dalam memanipulasi media geogebra,
seperti yang terlihat pada penggalan
percakapan peneliti (P) dengan B dan A
berikut ini.

Fragmen 1: Hubungan diskriminan dengan
titik potong grafik

P : Bagaimana semuanya? Apa sudah
ada yang menemukan hubungan
antara diskriminan dengan titik
potong terhadap sumbu x?

B : Sudah ibu.
P : Bagaimana hubungan yang kamu

dapatkan
B : Grafik akan memotong sumbu x

pada dua titik jika diskriminannya
positif dan tidak memotong kalau
diskriminannya negatif

P : Pengamatan yang baik sekali Budi,
tapi ada yang kamu lewatkan
sedikit.

A : Apa itu ibu?
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P : Apa kalian sudah mencoba dengan
nilai diskriminan bilangan yang
bukan positif dan bukan negatif?

A : Bingung buk?
P : Dalam bilangan bulat terdapat

bilangan bukan positif, negatif serta
bukan positif dan bukan negatif.

B : Oh iya buk, nol ya?
P : Benar sekali, coba kalian amati

bagaimana jika diskriminannya
sama dengan nol.

B : Titik potong dengan sumbu x cuma
satu buk.

P : Oke, sekarang pengamatan kalian
baru lengkap. Setelah itu kalian
bisa buat kesimpulannya.

Selain sebagai ciri dari perpotongan
dengan sumbu , nilai diskriminan juga
menentukan apakah fungsi kuadrat
tersebut definit positif ataupun definit
negatif. Menghubungkan nilai
diskriminan dengan nilai merupakan
metode media pembelajaran yang
diberikan untuk diamati oleh siswa.
Memperdalam pengetahuan siswa
mengenai fungsi kuadrat merupakan hal
yang menjadi fokus selain pada
kemampuan menyelesaikan permasalahan
mengenai fungsi kuadrat.

Pengamatan media visual dalam
membelajarkan fungsi kuadrat sangat
berguna, meskipun tidak akan seterusnya
siswa dibiarkan bergantung terhadap
media tersebut. Visualisasi grafik serta
karakteristiknya bertujuan untuk
membiasakan siswa mengamati grafik
fungsi serta bagaimana perubahan yang
terjadi terhadap grafik jika nilai , dan
pada fungsi = + +
dimanipulasi. Hal tesebut dilakukan pada
kegiatan ini, dengan memanipulasi nilai
, dan siswa mampu melihat

perubahan grafik dalam hal
berpotongannya dengan sumbu .
Diberikan juga bentuk faktor dari fungsi
kuadrat di dalam media juga menjadi
petunjuk bahwa terdapat hubungan antara
bentuk faktor dengan perpotongan dengan
sumbu .

Kegiatan ketiga yaitu menentukan
persamaan fungsi kuadrat yang diketahui
titik potong terhadap sumbu-x dan sebuah

titik yanhg dilalui. Kegiatan ini
merupakan kegiatan yang penting karena
siswa tidak hanya cukup mengeksplorasi
grafik tetapi harus mampu menyusun
kembali suatu fungsi kuadrat jika
diketahui beberapa hal pendukung, dan
kegiatan ini akan menjadi bekal dala
menyelesaikan masalah terbuka.

Pembelajaran III : Eksplorasi
Persamaan Sumbu Simetri dan Titik
Puncak Grafik Fungsi Kuadrat
Pertemuan ketiga mengkhususkan pada
titik puncak, dan sumbu simetri grafik
fungsi kuadrat. Pada kegiatan 1, siswa
diminta untuk mengekplorasi media
geogebra untuk dapat menentukan titik
puncak dari grafik fungsi kuadrat. Dengan
memanipulasi media Geogebra yaitu
dengan menggeser-geser slider siswa
diarahkan untuk menentukan persamaan
fungsi kuadrat yang diinginkan. Dalam
media yang disediakan, siswa mengamati
hubungan antara fungsi kuadrat yang
terbentuk dengan titik puncak yang
ditampilkan pada media Geogebra, seperti
yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. Media visual untuk
menentukan titik puncak

Dalam melaksanakan kegiatan 1,
beberapa siswa mengalami kesulitan
dalam melakukan proses kuadrat
sempurna seperti yang telihat dalam
cuplikan percakapan di bawah ini.

Fragmen 2 : Hubungan titik puncak dengan
bentuk fungsi

C : Buk, bentuk = 2( [ 1,5]) +
[ 4,25] langsung dapat titik
puncaknya ya karena di grafik titik
puncaknya ( 1,5 , 4,25)?
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P : Iya, betul banget C. Persamaan itu
sudah menunjukkan titik puncak.
Coba dulu bentuk persamaannya
yang simpel-simpel, misalnya
= + 2 2.

C : (mencoba mengeksplorasi media
dengan persamaan fungsi kuadrat
= + 2 2) kalau diliat dari

grafi titik puncaknya ( 1, 3)
P : Iya benar, nah tapi kamu harus tau

caranya mengubah = + 2
2 ke = ( 1) 3?

D : Gak buk
P : Kita menggunakan kuadrat

sempuran untuk mengubah bentuk
persamaan tadi. (menjelaskan
kepada siswa sambil mengorak
ngorekan di kertas). Setelah kalian
bisa mengubah ke bentuk =

( ) , kalian akan
dapat menentukan titik puncaknya.
Nah kalau saya punya persamaan
fungsi kuadrat = ( ) + ,
titiknya puncaknya gimana?

D : ( , )

Kemudian siswa diperkenalkan
bagaimana memperoleh bentuk

) yang merupakan titik puncak
dari grafik fungsi kuadrat. Siswa diajak
untuk memahami perjabaran dari bentuk-
bentuk fungsi kuadrat yang diperoleh dari
titik puncak. Lembar kerja yang
disediakan peneliti telah memberikan
tuntunan dalam penjabaran bentuk-bentuk
fungsi kaudrat yang ditentukan. Siswa
melakukan kegiatan melengkapi lembar
kerja dengan bimbingan dari peneliti
sebagai fasilitator dalam proses
pembelajaran yang berlangsung. Dari
kegiatan yang dilakukan, siswa
memahami bahwa ) dapat
diperoleh dari = ( ) + dengan

dan .
Eksplorasi menggunakan media

pembelajaran geogebra kembali
digunakan dalam kegiatan ini. Siswa
ditugaskan untuk mengamati bagaimana
sumbu simetri pada grafik fungsi kuadrat
dan bagaimana persamaan sumbu simetri.
Dengan melakukan manipulasi terhadap

grafik fungsi kuadrat menggunakan
media, siswa menemukan bahwa sumbu
simetri pasti selalu melalui titik puncak
grafik. Hal tersebut membuat siswa
mengetahui bahwa persamaan sumbu
simetri dari grafik fungsi kuadrat adalah

.
Pada kegiatan ketiga ini siswa

dilatih untuk membentuk persamaan
kuadrat jika diketahui titik puncak dan
satu titik yang diketahui berada pada
grafik fungsi kuadrat. Lembar kerja yang
disediakan telah memuat petunjuk-
petunjuk yang memudahkan siswa untuk
memahami tahapan dalam menyeesaikan
permasalahan yang diberikan.
Keberlajutan dari kegiatan ini adalah
latihan menyesaikan masalah fungsi
kaudrat yang berkaitan dengan titik
puncak untuk membentuk fungsi kuadrat.
Selain dengan tahapan atau cara yang
telah dikerjakan pada lembar kerja,
terdapat siswa yang menghubungkan
hubungan bentuk fungsi kuadrat dengan
titik puncak seperti pada kegiatan
pertama. Hal tesebut menunjukkan
pemahaman siswa terhadap kegiatan yang
telah dilakukan sebelumnya. Sesuai
dengan harapan peneliti, kegiatan pada
pertemuan ketiga ini berjalan dengan
efektif dan bermakna bagi siswa dalam
memahami fungsi kuadrat.

Pembelajaran IV : Menyelesaikan
Masalah Terbuka Materi Fungsi
Kuadrat

Pertemuan terakhir yang
dilaksanakan berisikan kegiatan yang
lebih mempersiapkan siswa untuk
menghadapi atau menyelesaikan
permasalahan open ended. Pada kegiatan
pertama siswa siswa diberikan
permasalahan untuk membentuk fungsi
kuadrat jika diketahui tiga titik yang
dilalui fungsi kuadrat. Untuk awalan,
siswa diberikan tuntunan dalam
menyelesaikan permasalahan pada lembar
kerja dan berikutnya dilatih untuk
mengembangkan cara-cara yang menurut
siswa lebih efektif dalam menemukan
nilai , dan dalam bentuk fungsi
kuadrat.



Prosiding Seminar Nasional MIPA 2016

36 FMIPA Undiksha

Kemampuan siswa dalam
menyelesaikan permasalahan open ended
adalah tujuan utama dalam penelititan ini.
Bagaimana siswa dibiasakan untuk
menyesaikan permasalalahan dengan
lebih dari satu kemungkinan penyelesaian
merupakan hal yang diharapkan peneliti.

Namun dalam menyelesaikan
permasalahan yang diberikan, siswa
masih kebingungan dan merasa masalah
yang diberikan belum lengkap. Hal ini
terlihat pada cuplikan percakapan peneliti
dengan salah satu siswa.

Fragmen 3: Menggambarkan fungsi kuadrat
dan menyelesaikan masalah terbuka

B : Buk, gimana ni caranya? Sulit
banget

P : Kamu harus ingat-ingat lagi
pertemuan sebelumnya, waktu
kamu pake geogebra. Sumbu
simetri berhubungan dengan apa?

B : Hmm.. titik puncak kayaknya buk.
P : Hm.. kalo sumbu simetri itu

letaknya kan di tengah-tengah
grafiknya, trus klo dari sumbu
simetri ke titik potong di sumbu-x
gimana ya?

B : Iya buk, tapi kalo cuma sumbu
simetri yang ditauin kan jaraknya
dari titik potong satu ke sumbu
simetri sama kayak dari titik potong
yang lagi satu

P : Iya,, nah titik potongnya itu bisa
kamu tentuin secara bebas, tp tidak
asal ya..

B : Nah misalnya saya ambil titik
potong (0,0) berarti titik potong
yang lagi satu (-4,0) dong ya?

P : Kalau sudah gitu, kamu punya
berapa titik ya? Untuk menentukan
persamaan fungsi kuadrat perlu
berapa titik ya?

B : Perlu tiga bu, boleh saya tentukan
titik puncaknya di (-2,1)?

P : Kenapa mengambil (-2,1)?
B : Iya kan yang penting sumbu

simetrinya = 2
P : Dikerjakan dulu ya, tapi sebelum

itu jelaskan dulu sama A (menoleh
ke A yang masih kebingungan)

Terlihat siswa masih belum
terbiasa mennyelesaiakan masalah terbuka
sehingga siswa berpikir bahwa masalah
yang diberikan salah atau tidak lengkap.
Untuk membantu siswa mengelaborasi
masalah yang diberikan dengan konsep
fungsi kuadrat, siswa diberikan
pertanyaan pancingan pada lembar kerja
seperti “apakah yang diketahui pada
permasalahan tersebut cukup membantu
dalam menyesaikan permasalahan
tersebut?”; “Apakah yang kamu perlukan
untuk menyelesaikan permasalahan di
atas?”.Pertanyaan-pertanyaan tersebut
merupakan suatu petunjuk agar siswa
mulai berpikir untuk melengkapi
permasalahan yang diberikan dengan
pemahaman masing-masing agar mampu
diselesaikan. Keputusan siswa untuk
melengkapi permasalahan agar bisa
diselesaikan akan membuat permasalahan
tersebut berkembang sesuai dengan
kemampuan siswa masing-masing.

Setelah siswa mencoba
menyelesaikan masalah terbuka yang
diberikan dengan pemahaman yang
dimiliki, siswa kemudian mengecek
kembali jawaban yang diperoleh dengan
menggunkan media visual. Mengecek
kembali merupakan hal yang sangat
penting dalam pemecahan masalah seperti
yang tercantum dalam empat langkah
pemecahan masalah Polya (1973) yaitu
yaitu memahami masalah (understand the
problem), merencanakan pemecahannya
(devising a plan), menyelesaikan masalah
sesuai rencana (carry out a plan),
memeriksa kembali hasil yang diperoleh
(looking back at the completed solution).

Selain itu siswa akan melihat
kemungkinan solusi lain yang dapat
diperoleh, hal ini akan membantu siswa
lebih memahami bahwa masalah yang
diberikan memiliki banyak cara atau
penyelesaian. Siswa dapat memanipulasi
media visual untuk menemukan solusi-
solusi lain dari masalah yang diberikan.
Hal ini akan membuka pemahaman siswa
untuk tidak terpaku pada satu cara yang
diketahui maupun yang terdapat di buku
pegangan siswa.
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4. Simpulan
Dari penelitian ini diperoleh hasil dimana
dalam pembelajaran fungsi kuadrat akan
sangat baik dengan visual scaffolding
dalam rangka mengembangkan
kemampuan siswa dalam menyelesaikan
masalah terbuka. Lintasan pembelajaran
yang diperoleh sebagai bagian dari hasil
dari penelitian desain ini memiliki
tahapan sebagai berikut : (1)
mengeksplorasi karakteristik grafik fungsi
kuadrat dengan memanipulasi media
visual, (2) mengeksplorasi titik potong
grafik fungsi kuadrat dengan
memanipulasi media visual, (3)
mengeksplorasi titik puncak grafik fungsi
kuadrat dengan memanipulasi media
visual, (4) menemukan kemungkinan
jawaban permasalahan open ended dengan
memanipulasi media visual.

Berdasarkan refleksi terhadap
hasil penelitian ini ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan. Saran yang pertama
adalah hendaknya para tenaga pendidik
tidak hanya terpaku pada jenis
permasalahan yang selama ini diberikan
kepada siswa. Masalah terbuka
merupakan permasalahan yang patut
dipertimbangkan untuk diberikan kepada
siswa. Selain itu guru juga perlu
mempertimbangakan gaya belajar siswa
yaitu gaya belajar auditori, visual dan
kinstetik. Sehingga pemberian bantuan
berupa media pembelajaran dapat
memfasilitasi gaya belajar siswa yang
berbeda-beda. Pendidik dapat
mengaplikasin learning trajectory yang
telah disusun dan menyesuaikan dengan
kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
Guru perlu memberikan ruang diskusi
pada peserta didik dan kelas untuk
menyampaikan argumentasi mereka
masing-masing dan sangat diharapkan
memberikan permasalahan yang dapat
diselesaikan secara kolaboratif.
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis hubungan dan besar hubungan
antara jenis kelamin, literasi matematika, dan disposisi matematika terhadap prestasi
siswa di kelas X SMA Negeri se Denpasar. Populasi penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas X SMA Negeri se–Denpasar. Sampel yang digunakan terdiri dari empat
sekolah dengan perwakilan satu sekolah setiap kecamatan di Denpasar. Penelitian ini
merupakan path analysis yang merupakan teknik statistik yang digunakan menguji
hubungan langsung dan tak langsung antara dua atau lebih variabel. Instrumen
pengambilan data menggunakan angket disposisi, dokumetasi, dan tes literasi
matematika yang kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi. Berdasarkan
pustaka yang ada kemampuan literasi matematika siswa dan laki laki memiliki
perbedaan signifikan. Begitu juga disposisi matematika siswa pria lebih baik dari
siswa perempuan. Hal ini erat kaitannya dengan prestasi belajar matematika siswa itu
sendiri. Jenis kelamin berpengaruh langsung terhadap prestasi matematika dan juga
tidak langsung di lihat dari kemampuan literasi dan disposisi matematikanya.

Kata-kata Kunci : Literasi Matematika, Disposisi Matematika, Jenis Kelamin, dan
Prestasi Siswa

Abstract
Purpose this research was to determine the type of relationship and the great
relationship between the sexes, mathematical literacy and mathematics disposition on
student performance in class X SMA in Denpasar. Research population was all
students of class X SMA in Denpasar. Sample consisted of four schools with a
representative of the school every district in Denpasar. This research is path analysis
which is a statistical technique used to test both direct and indirect relationships
between two or more variables. Instruments data aquisition using a questionnaire
disposition, dokumetation, and mathematical literacy tests were then analyzed using
regression analysis. Based on existing literature mathematical literacy and male
students have significant differences. Likewise, male students' mathematical
disposition better than female students. It is closely related to the students'
mathematics achievement in itself. Gender direct effect on math achievement and also
indirectly in view of literacy and math disposition.

Keywords: Mathematical Literacy, Mathematics Disposition, Sex, and Student
Achievement

1. Pendahuluan
Otak manusia terdiri dari otak kiri yang
mengarah kepada kemampuan
matematika, logika, menganalisis dimensi
ruang dan keterampian angka-angka dan
otak kanan mengarah pada kreativitas seni
dan musik, sosialisasi, emosional, dan

verbal. Sandra Witelson seorang ahli saraf
dari Kanada (dalam Pasiak, 2004:94)
dalam penelitiannya mengatakan bahwa
secara keseluruhan otak anak perempuan
lebih kecil dari otak anak laki-laki.

Berkaitan dengan kemampuan
belajar matematika, ada satu bagian pada
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otak yaitu IPL (inferior parietal lobule).
Bagian otak yang disebut denga IPL ini
pada anak laki-laki lebih besar terutama
pada bagian otak kirinya sehingga
penguasaan terhadap pengenalan ruang
tiga dimensi (visual spatial) lebih unggul
dari anak perempuan. Maccoby dan
Jacklin (dalam Dagun, 1991:103)
mengatakan laki-laki lebih unggul dalam
kemampuan matematika. Pada usia 12-13
tahun keterampilan matematika anak laki-
laki meningkat lebih cepat daripada
perempuan. Sedangkan perempuan
dikatakan memiliki penguasaan yang baik
dalam kemampuan verbalnya.

Menurut hasil OECD (2003),
pada negara negara di Asia diantaranya
Jepang, Korea dan Macao-Cina
kemampuan literasi sain anak laki-laki
lebih unggul dari pada anak perempuan.
Memang di banyak negara, literasi
matematika peserta didik laki-laki lebih
unggul dibandingkan perempuan. Namun
di beberapa negara seperti Thailand dan
Hong Kong diperoleh hasil sebaliknya
yaitu literasi sain anak perempuan lebih
unggul daripada anak laki-laki.

Halpern (dalam Friedman,
2006:4) berpendapat bahwa anak laki-laki
memiliki kemampuan intelektual yang
lebih baik dari anak perempuan. Anak
laki-laki memiliki memiliki pemikiran
yang rasional, mandiri, agresif,
berorientasi pada prestasi dan aktif.
Sedangkan anak perempuan lebih mahir
dalam mengerjakan tugas-tugas membaca
dan menulis. Karena anak perempuan
memiliki emosional yang lebih tinggi
mudah menyerah, pasif dan subjektif,
sehingga lemah dalam ilmu matematika.

Menurut NCTM atau National
Council of Teachers Mathematics (2000)
terdapat lima kompetensi dalam
pembelajaran matematika, yaitu:
pemecahan masalah matematis
(mathematical problem solving),
penalaran matematis (mathematical
reasoning), komunikasi matematis
(mathematical communication), koneksi
matematis (mathematical connection), dan
representasi matematis (mathematical
representation). Gabungan yang
mencakup kelima kompetensi tesebut
perlu dimiliki siswa agar dapat

menggunakna ilmu matematika dalam
kehidupan sehari-hari.

Literasi sering dihubungkan
dengan huruf atau aksara. Literasi
merupakan serapan dari kata dalam
bahasa Inggris ‘literacy’, yang artinya
kemampuan untuk membaca dan menulis.
Tanpa kemampuan membaca dan
menulis, komunikasi antar manusia sulit
berkembang ke taraf yang lebih tinggi.
Gagasan umum dari literasi tersebut
diserap dalam bidang-bidang yang lain.
Salah satu bidang yang menyerapnya
adalah bidang matematika, sehingga
muncul istilah literasi matematika.

Definisi literasi matematika
menurut draft assessment framework
PISA 2012 :

Mathematics literacy is an
individual’s capacity to formulate,
employ, and interpret mathematics in a
variety of contexs. It includes reasoning
tools to descibe, explain, and predict
phenomena. It assists individuals to
recognise the role that mathematics plays
and to make the well – founded
judgements and decisions by constructive,
engaged and reflective citizens.

Berdasrkan definisi tersebut,
literasi matematika diartikan sebagai
kemampuan seseorang untuk mampu
merumuskan, menerapkan, dan
menafsirkan matematika dalam berbagai
konteks, termasuk kemampuan melakukan
penalaran secara matematis dan
menggunakna konsep, prosedur, dan fakta
untuk menjelaskan, menggambarkan, atau
memperkirakan suatu kejadian/fenomena.
Jika kita membandingkan antara
pengertian literasi matematika dengan
tujuan mata pelajaran matematika tersebut
tampak adanya kesesuaian atau
kesepahaman. Tujuan yang akan dicapai
dalam NCTM tersebut merupakan literasi
matematika.

Saat ini di Indosenia, kemampuan
literasi maematika peserta didik tergolong
rendah yang ditunjukkan dalam hasil
Program for International
StudentAssessment (PISA) tahun 2012.
Saat itu, rata-rata skor literasi matematika
yang diperoleh peserta didik dari
Indonesia adalah 375 poin yang artinya
masih dibawah rata-rata Internasional



ISBN 978-602-6428-00-4

FMIPA Undiksha 41

(skor 500 poin) dan Indonesia menempati
peringkat 64 dari 65 negara
(Kemendikbud, 2013). Adapun penyebab
dari rendahnya prestasi peserta didik
dalam PISA diantaranya : 1) rendahnya
kemampuan pemecahan masalah non rutin
yang berkaitan dengan soal konteksual
dari peserta didik, karena peserta didik
saat ini hanya diberikan soal-soal rutin
dalam pembelajaran di kelas, 2) peserta
didik terbiasa dengan rumus formal yang
diberikan oleh guru dalam pembelajaran
matematika, sehingga peserta didik
kurang paham penggunaan rumus tersebut
dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan
3) sistem evaluasi di Indonesia yang
masih menggunakan soal level rendah dan
cenderung hanya menggunakan rumus
formal, sehingga peserta didik tidak
mampu menjangkau soal-soal kontekstual
dengan level yang lebih tinggi
(Kemendikbud, 2013).

Karena pembelajaran di sekolah
masih berorientasi pada rumus-rumus
matematika formal, dengan latihan
pemecahan masalah rutin sehingga peserta
didik kurang memaknai tujuan belajar
matematika, dan cenderung menganggap
belajar matematika tidak berguna. Dengan
rendahnya disposisi matematika atau
apresiasi peserta didik terhadap
matematika, menyebabkan peseta didik
sulit untuk berfikir dan bertindak secara
positif terhadap matematika. Tindakan-
tindakan positif peserta didik dicerminkan
dengan senantiasa percaya diri dalam
menghadapi persoalan matematis,
memiliki rasa keingintahuan yang tinggi,
tekun, dan senantiasa melakukan refleksi
terhadap hal-hal yang telah dilakukannya.

Mahdiansyah (2004) menemukan
bahwa rendahnya literasi matematika
peserta didik Indonesia tidaklah semata-
mata karena kemampuan pemecahan
masalah peserta didiknya yang kurang
atau apresiasinya terhadap matematika
kurang. Intrumen yang digunakan dalam
PISA adalah instrumen yang berlaku
secara Internasioanl dan tidak spesifik
disesuikan dengan kondisi Indonesia
sendiri. Ada beberapa masalah yang tidak
kontekstual jika dikaitkan dengan
lingkungan peserta didik kita. Dalam
stimulus menggunakan banyak sekali

konteks asing yang belum dikenal oleh
peserta didik di pelosok daerah, misalnya
skateboard, kereta maglev, ataupun sistem
telepon di hotel dan kartu elektronik.
Konteks dalam asesmen literasi adalah hal
yang penting, sebab konteks membawa
pola pikir peserta didik untuk mengingat
ulang konsep-konsep yang telah
dipelajarinya, menghubungkan dengan
permasalahan yang ada dalam konteks,
kemudian memformulasikan suatu solusi
yang sesuai dengan konteks yang
diberikan. Meskipun disposisi matematika
atau apresiasi peserta didik terhadap
matematika cukup tinggi namun secara
konteks peserta didik tidak memahaminya
maka liteasi matematika peserta didik
akan rendah.

Memiliki kemampuan literasi
matematis yang baik membuat siswa
mampu brsikap positif (disposisi)
terhadap kegunaan matematika dalam
kehidupan sehari-harinya seperti misalnya
rasa ingin tahu, perhatian, dan minat
mempelajari matemtika serta ulet dan
percaya diri dalam pemecahan masalah.
Disposisi matematika peserta didik
dikatakan baik apabila mereka menyukai
masalah-masalah tantangan dan
melibatkan dirinya secara langsung dalam
mencari pemecahannya. Selain itu, peserta
didik merasakan proses belajar saat
menyelesaikan tantangan, sehingga
muncul rasa percaya diri, penghargaan,
dan kesadaran untuk melihat lagi hasil
berpikirnya tersebut. Selanjutnya NCTM
(2000) menyatakan bahwa sikap peserta
didik dalam menghadapi permasalahan
terkait matematika dapat mempengaruhi
prestasi belajaranya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan jenis kelamin,
kemampuan literasi matematika, dan
disposisi matematika peserta didik dengan
prestasi belajar peserta didik.

Manfaat dari penelitian yang
dilakukan dapat digunakan sebagai acuan
guru untuk memahami faktor – faktor
yang mempengaruhi prestasi belajar
peserta didik sehingga mampu
menerapkan strategi maupun metode
pembelajaran yang sesuai. Serta bisa
dijadikan sumber informasi yang dapat
digunakan sebagai acuan dalam penelitian
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yang lebih lanjut mengenai hubungan
jenis kelamin, kemampuan literasi
matematika, dan disposisi matematika
peserta didik dengan prestasi belajar
peserta didik.

2. Kajian Pustaka
2.1 Prestasi Belajar Matematika

Prestasi belajar adalah hasil belajar
seorang peserta didik dalam periode
tertentu yang sudah dinilai guru dalam
raport (Dadang Sulaiman, 1990). Prestasi
belajar matematika adalah hasil belajar
matematika yang diperoleh peserta didik
dari penilaian yang diberikan guru pada
periode tertentu yang melibatkan secara
langsung/aktif seluruh potensi yang
dimiliki baik aspek kognitif, afektif
maupun keterampilannya. Prestasi belajar
menunjukkan tingkat perolehan seseorang
dalam melaksanakan proses belajar,
apabila peserta didik itu telah mengetahui
perubahan dari tidak tahu menjadi tahu
atau dari tidak bisa menjadi bisa.

2.2 Kemampuan Literasi
Matematika Siswa

Literasi matematika secara etimologi
dapat diartikan sebagai melek
matematika. Definisi literasi matematika
dalam PISA 2012:

“Mathematical literacy is an
individual’s capacity to formulate,
employ,and interpret mathematics in a
variety of contexts. It includes
reasoningmathematically and using
mathematical concepts, procedures, facts,
andtools to describe, explain, and predict
phenomena. It assists individuals
torecognise the role that mathematics
plays in the world and to make the well-
founded judgments and decisions
neededby constructive, engaged and
reflective citizens.”(OECD, 2013a)

Berdasarkan definisi tersebut,
Literasi matematika diartikan sebagai
kemampuan seseorang untuk
merumuskan, menerapkan dan
menafsirkan matematika dalam berbagai
konteks, termasuk kemampuan melakukan
penalaran secara matematis dan
menggunakan konsep, prosedur, dan fakta

untuk menggambarkan, menjelaskan atau
memperkirakan fenomena/kejadian.

Literasi matematika membantu
seseorang untuk memahami peran atau
kegunaan matematika di dalam kehidupan
sehari-hari sekaligus menggunakannya
untuk membuat keputusan-keputusan
yang tepat sebagai warga negara yang
membangun, peduli dan berpikir. Literasi
menjadi hal yang penting dimiliki oleh
setiap siswa. Hai ini disebabkan karena
kemampuan literassi dipandang sebagai
kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat
menempuh kehidupan dalam aspek
finansial, sosial, ekonomi dalam budaya
dan peradaban modern saat ini.

Salah satu penilaian internasional
yang mengamati dan mengukur literasi
matematika adalah Studi PISA. Dalam
studi PISA literasi matematika diartikan
sebagai kemapuan matematis yang
mengandung tiga komponen dasar yaitu
konten, proses dan konteks. Komponen
konten, dalam studi PISA konten ini
diartikan sebagai maeri atau subyek
matematika yang dipelajari siswa di
sekolah. Pada PISA tahun 2012
(komponen konten yang dimunculkan
adalah perubahan dan keterkaitan (change
and relationship), ruang dan bentuk
(space and shape), kuantitas ( quantity),
dan ketidakpastian dan data ( uncertainty
and data).

Komponen proses, adalah
langkah–langkah siswa dalam
menyelesaikan permasalahan berdasarkan
konteks yang diberikan dengan
menggunakan ilmu matematika sebagai
alat bantu mememcahkan masalah.
Komponen proses ini melibatkan
kemampuan siswa dalam merumuskan
(formulate), menggunakan (employ), dan
menafsirkan (interpret) matematika.
Adapun gambaran terkait model literasi
matematika secara operasional adalah
sebagai berikut.
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Gambar 1. Model Literasi Matematika
(OECD, 2013a)

Komponen ketiga adalah
komponen konteks. Dalam studi PISA
konteks diartikan sebagai situasi yang
menggambarkan permasalahan yang
dipecahkan siswa. Ada empat faktor yang
menjadi fokus dalam komponen konteks
ini, yaitu : pribadi (personal
(occupational), sosial (social
pengetahuan (scientific).

2.3 Disposisi Matematika Siswa
Menurut Katz (1993:1) “
tendency to exhibit frequently,
consciously, and voluntarily a pattern of
behavior that is directed to a broad goal”
yang artinya disposisi merupakan
kecenderungan untuk sadar, teratur, dan
sukarela dalam berperilaku tertentu yang
mengarah pada pencapaian tujuan.

Menurut Sumarmo (Kesumawati,
2010:4), disposisi matematis adalah
dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk
belajar matematika. Dedikasi tersebut
berupa apresiasi positif siswa terhadap
matematika berupa: (1) kepercayaan diri
dalam menggunakan matematika, (2)
fleksibilitas dalam menyelidiki gagasan
matematis, (3) tekun dalam mengerjakan
tugas matematika, (4) mempunyai minat
belajar dan rasa keingitahuan yang tinggi
terhadap persoalan matematis. Sama
halnya dengan pendapat Kilpatrick,
Swafford, dan Findel (2001), disposisi
matematika adalah kecenderungan (i)
memandang matematika sesuatu yang
dapat dipahami, (ii) merasakan
matematika sebagai sesuatu yang berguna
dan bermanfaat, (iii) meyakini usaha yang
tekun dan ulet dalam mempelajari
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Komponen ketiga adalah
komponen konteks. Dalam studi PISA
konteks diartikan sebagai situasi yang
menggambarkan permasalahan yang harus
dipecahkan siswa. Ada empat faktor yang
menjadi fokus dalam komponen konteks

personal), pekerjaan
social), dan ilmu

Disposisi Matematika Siswa
Menurut Katz (1993:1) “dispositoin is a
tendency to exhibit frequently,
consciously, and voluntarily a pattern of
behavior that is directed to a broad goal”
yang artinya disposisi merupakan
kecenderungan untuk sadar, teratur, dan
sukarela dalam berperilaku tertentu yang

pada pencapaian tujuan.
Menurut Sumarmo (Kesumawati,

2010:4), disposisi matematis adalah
dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk
belajar matematika. Dedikasi tersebut
berupa apresiasi positif siswa terhadap
matematika berupa: (1) kepercayaan diri

menggunakan matematika, (2)
fleksibilitas dalam menyelidiki gagasan
matematis, (3) tekun dalam mengerjakan
tugas matematika, (4) mempunyai minat
belajar dan rasa keingitahuan yang tinggi
terhadap persoalan matematis. Sama
halnya dengan pendapat Kilpatrick,
Swafford, dan Findel (2001), disposisi
matematika adalah kecenderungan (i)
memandang matematika sesuatu yang
dapat dipahami, (ii) merasakan
matematika sebagai sesuatu yang berguna
dan bermanfaat, (iii) meyakini usaha yang
tekun dan ulet dalam mempelajari

matematika akan membuahkan hasil, dan
(iv) melakukan perbuatan sebagai pelajar
dan pekerja matematika yang efektif.

Adapun indikator dalam
mengukur tingkat disposisi matematika
siswa, menurut NCTM (1980s)
1. Kepercayaan diri dalam

menggunakan matemat
menyelesaikan masalah,
mengkomunikasikan ide
mampu memberi alasan yang logis.

2. Fleksibilitas dalam mengeksplorasi
ide-ide matematika dan mencoba
berbagai metode alternatif untuk
pemecahan masalah.

3. Tekun untuk menyelesaikan tugas
tugas matematika.

4. Ketertarikan, rasa ingin tahu, dan
kemampuan untuk menemukan
dalam pembelajaran matematika.

5. Kecenderungan untuk melakukan
refleksi terhadappemikiran dan hasil
kinerjanya sendiri.

6. Menilai penerapan matematika untuk
situasi yang timbul dalam disipl
ilmu lain dan pengalaman sehari
hari.

7. Mengapresiasikan peran matematika
dalam budaya dan menilainya
sebagai suatu alat dan bahasa.

2.4 Keranga Berfikir
Perkembangan prestasi belajar

siswa dapat dipengaruhi oleh faktor
eksternal maupun internal. Faktor
dalam diri siswa yang sangat memegang
peranan penting. Pada siswa jenjang
menengah atas, prestasi belajar siswa
sangat dipengaruhi oleh kemampuan
intelektual yang telah dimiliki anak
sebelumnya yang diperolehnya pada
jenjang menengah pertama. Bebe
faktor internal yang mempengaruhi
prestasi belajar siswa adalah kemampuan
literasi matematika siswa, diposisi
matematika dan juga jenis kelamin. Jenis
kelamin yang dimaksudkan pada jejang
SMA ini adalah laki-laki dan perempuan.

Sesuai dengan tujuan m
yang di jabarkan dalam NCTM terdapat
yang meliputi: pemecahan masalah
matematis (mathematical problem
solving), komunikasi matematis
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matematika akan membuahkan hasil, dan
(iv) melakukan perbuatan sebagai pelajar
dan pekerja matematika yang efektif.

Adapun indikator dalam
mengukur tingkat disposisi matematika
siswa, menurut NCTM (1980s) adalah :

Kepercayaan diri dalam
menggunakan matematika untuk
menyelesaikan masalah,
mengkomunikasikan ide-ide serta
mampu memberi alasan yang logis.
Fleksibilitas dalam mengeksplorasi

ide matematika dan mencoba
berbagai metode alternatif untuk
pemecahan masalah.
Tekun untuk menyelesaikan tugas-

Ketertarikan, rasa ingin tahu, dan
kemampuan untuk menemukan
dalam pembelajaran matematika.
Kecenderungan untuk melakukan
refleksi terhadappemikiran dan hasil

Menilai penerapan matematika untuk
situasi yang timbul dalam disiplin
ilmu lain dan pengalaman sehari-

Mengapresiasikan peran matematika
dalam budaya dan menilainya
sebagai suatu alat dan bahasa.

Perkembangan prestasi belajar
siswa dapat dipengaruhi oleh faktor
eksternal maupun internal. Faktor internal
dalam diri siswa yang sangat memegang
peranan penting. Pada siswa jenjang
menengah atas, prestasi belajar siswa
sangat dipengaruhi oleh kemampuan
intelektual yang telah dimiliki anak
sebelumnya yang diperolehnya pada
jenjang menengah pertama. Beberapa
faktor internal yang mempengaruhi

adalah kemampuan
literasi matematika siswa, diposisi
matematika dan juga jenis kelamin. Jenis
kelamin yang dimaksudkan pada jejang

laki dan perempuan.
Sesuai dengan tujuan matematika

yang di jabarkan dalam NCTM terdapat
yang meliputi: pemecahan masalah

mathematical problem
), komunikasi matematis



Prosiding Seminar Nasional MIPA 2016

44 FMIPA Undiksha

(mathematical communication), penalaran
matematis (mathematical reasoning),
koneksi matematis (mathematical
connection), dan representasi matematis
(mathematical representation), maka
dalam pembelajaran matematika siswa
diharapkan mampu mengembangkan
kemampuan literasi matematikanya guna
meningkatkan prestasi belajarnya. Untuk
dapat meningkatkan kemampuan
matematika atau prestasi belajar
matematika, seorang siswa
memperhatikan kemampuan literasinya.

Literasi matematika siswa dapat
berkembang dengan baik apabila siswa
memiliki apresiasi yang tinggi terhadap
matematika itu sendiri. Siswa tidak mudah
menyerah dalam menyelesaikan masalah
matematika baik yang bersifat rutin
maupun non rutin. Ketertarikan dan
semangat pantang menyerah siswa dalam
belajar matematika ini biasa disebut
dengan diposisi matematika. Berdsarakan
hal ini peneliti menilai bahwa ada
keterkaitan yang tinggi antara kemampuan
literasi matematika siswa dengan disposisi
matematika terhadap prestasi matematika
siswa di sekolahnya.

Berdasarkan hasil PISA tahun
2003, dari berbagai negara yang
mengikuti PISA dikatakan bahwa rata-rata
skor siswa laki-laki lebih tinggi daripada
wanita, namun ada beberapa negara di
ASIA seperti Thailand dan Hongkong
dengan rata-rata skor literasi matematika
dari siswa perempuan mengungguli siswa
laki-laki. Di Indonesia sendiri dikatakan
bahwa rata-rata skor siswa laki-laki
maupun perempuan tidak jauh berbeda.
Hasil ini menarik untuk dikaji lebih
dalam, apakah ada hubungan antara
literasi matematika dan diposisi
matematika siswa SMA terhadap prestasi
belajar matematikanya jika ditinjau dari
jenis kelamin nya.

3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan path analysis
yang merupakan teknik s tatistik yang
digunakan menguji hubungan kausal
antara dua atau lebih variabel. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
literasi matematika, disposisi matematika

dan jenis kelamin terhadap prestasi belajar
matematika siswa.

Populasi merupakan keseluruhan
dari subjek penelitian” (Arikunto, 2002b).
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas X SMA Negeri di
Kota Denpasar.Untuk mengambil sampel
digunakan metode simple random
sampling dimana pengundian dilakukan
terhadap 8 SMA Negeri yang ada di Kota
Denpasar dan diambil 4 sekolah.
Instrumen penelitian adalah alat yang
digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data (Arikunto, 2002).

Jenis instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini berupa tes dan
pengamatan langsung. Dalam penelitian
ini data yang diperlukan adalah data
tentang jenis kemanin , kemampuan
literasi matematika dan disposisi
matematika siswa. Data mengenai jenis
kelamin siswa dilakukan dengan
melakukan dokumentasi terhadap
identitas siswa SMA yang dijadikan
sampel penelitian. Terkait dengan
kemampuan literasi matematika siswa
dilakukan dengan pemberian tes essay
atau uraian yang mengandung tiga
komponen, yaitu komponen konten,
proses dan konteks.

Pedoman penskoran untuk
mengukur literasi matematika siswa yang
digunakan dimodifikasi dari Quasar
General Rubric (Lane, 1993). Rubrik
hasil modifikasi tersebut adalah sebagai
berikut.

Tabel 1: Pedoman Penskoran Literasi
Matematika

Skor Komponen
yang di Uji Keterangan

0

Merumuskan
(Formulate)

Tidak mampu
merumuskan masalah
dalam konteks nyata
ke dalam model
matematika.

Menggunakan
(Employ)

Penggunaan konsep,
fakta, dan prosedur
yang tidak sesuai
sehingga informasi
yang diberikan tidak
berarti.

Menafsirkan
(Interpret)

Tidak memberikan
jawaban atau solusi.
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Tabel 1 lanjutan

1

Merumuskan
(Formulate)

Merumuskan masalah
konteks nyata ke dalam
model matematika
namun tidak mengarah
ke solusi.

Menggunakan
(Employ)

Ada menuliskan
pengunaan konsep,
fakta, dan prosedur
yang tidak tepat dan
tidak lengkap.

Menafsirkan
(Interpret)

Hanya menuliskan
hasil akhir yang benar
tanpa disertai dengan
penjelasan yang jelas.

2

Merumuskan
(Formulate)

Sudah mampu
merumuskan beberapa
bagian penting tetapi
hanya sedikit
menunjukkan
pemahaman terkait
masalah yang
diberikan.

Menggunakan
(Employ)

Menunjukkan
penggunana konsep,
fakta dan prosedur
matematika yang tidak
lengkap namun sudah
mengarah ke solusi.

Menafsirkan
(Interpret)

Menuliskan solusi
dengan benar disertai
dengan penjelasan
namun belum sesuai
dengan permasalahan.

3

Merumuskan
(Formulate)

Sudah mampu
merumuskan masalah
dalam konteks nyata ke
dalam model
matematika dengan
representasi yang
sesuai namun kurang
lengkap.

Menggunakan
(Employ)

Menggunakan konsep-
konsep, fakta dan
prosedur yang sesuai
dan mengarah pada
solusi namun terdapat
sedikit kesalahan.

Menafsirkan
(Interpret)

Memberikan solusi
yang sesuai dengan
permasalahan dengan
menuliskan sebagian
besar alasan atau
gagasan dari langkah-
langkah penyelesaian
soal tidak sistematis.

Tabel 1 lanjutan

4

Merumuskan
(Formulate)

Sudah merumuskan
masalah dalam
konteks nyata ke
dalam model
matematika dengan
notasi, simbol atau
representasi yang
tepat.

Menggunakan
(Employ)

Penggunaan konsep,
fakta, dan prosedur
yang tepat dan
penalaran yang
mengarah pada solusi.

Menafsirkan
(Interpret)

Menuliskan solusi
yang tepat dengan
memberikan tafsiran
atau gagasan yang
jelas dari awal
langkah-langkah
penyelesaian soal
sampai akhir dengan
sistematis.

Prestasi belajar matematika siswa
dilihat dari skor ulangan akhir semester
matematika siswa semester ganjil tahun
ajaran 2015/2016 yang merupakan skor
belajar matematika siswa selama satu
semester dengan beberapa sub materi
yang diperolehnya.

Literasi matetika di ukur dengan
menggunakan tes masalah kontekstual
yang mampu mengukur indikator literasi
matematika siswa.

Selanjutnya untuk mengukur
disposisi matematikanya digunakan
angket atau kuisioner disposisi yang berisi
pernyataan terkait masing-masing
indikator disposisi matematik.
Pengukuran disposisi matematika siswa
dilakukan dengan menggunakan kuisioner
disposisi yang memenuhi 7 indikator
disposisi matematika menurut NCTM.
Data diukur dengan menggunakan model
Likert berbentuk skala interval.
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Abstrak
Pembelajaran penjumlahan dan pengurangan merupakan salah satu bahasan
matematika awal yang dipelajari siswa di sekolah dasar. Keterampilan siswa dalam
menjumlah dan mengurang kuantitas merupakan dasar yang penting agar siswa
mampu bermatematika di jenjang mapun materi yang lebih kompleks. Sayangnya,
seringkali pembelajaran penjumlahan dan pengurangan ini mengalami masalah
dimana siswa sering tidak memahami prosedur yang digunakan, sehingga sebatas
menghapal dan berujung pada kesalahan penggunaan prosedur. Masalah kedua yang
teramati adalah siswa mengesampingkan esensi penting dari proses tersebut yang
melibatkan suatu kepekaan bilangan (number sense). Melihat fenomena tersebut,
dalam penelitian ini didesain sebuah lintasan pembelajaran untuk materi penjumlahan
dan pengurangan dengan menggunakan pakem-pakem Pendidikan Matematika
Realistik Indonesia, dengan harapan siswa dapat belajar materi ini dengan lebih
bermakna. Metode penelitian yang digunakan adalah design research dengan tiga
tahapan yang meliputi: preliminary design, teaching experiment dan retrospective
analysis. Penelitian dilakukan di kelas V SD Lab Unidiksha tahun pelajaran
2015/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pembelajaran yang
dilakukan siswa belajar penjumlahan dan pengurangan dengan lebih bermakna
sehingga mampu mengembangkan kepekaan bilangan sesuai dengan tingkatan
pendidikannya.

Kata-kata kunci: penjumlahan, pengurangan, design research, PMRI

Abstract
Addition and subtraction is one of the basic topic in elementary school mathematics. It
is known as the initial step to support the students doing more advance mathematics in
advance level. Unfortunately, the traditional teaching method of addition and
subtraction which is focus on the procedural fluency which demand the students to use
the addition and subtraction algorithm, diminish the core of those two process. Many
students encounter error while using the algorithm and even if they are able to use it,
many of them cannot make sense of the process. Reflect on the aforementioned
problem, the current study is aimed to design a learning trajectory in addition and
subtraction. We employed design research as the method of the research, with three
stage including: preliminary design, teaching experiment and retrospective analysis.
The study was conducted in Grade V SD Lab Undiksha academic year 2015/2016.
The result showed that the designed lessons are able to support the students learning
meaningfully to develop their number sense ability.

Key words: addition, subtraction, design research, PMRI

1. Pendahuluan
Penjumlahan dan pengurangan

bilangan merupakan operasi hitung
pertama yang dipelajari siswa di jenjang
sekolah dasar. Setelah siswa mampu

menyebutkan dan mengurutkan bilangan,
operasi ini mulai diperkenalkan dari yang
paling sederhana, dengan melibatkan
bilangan di bawah sepuluh sampai yang
kemudian yang lebih banyak.
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Penjumlahan dan pengurangan bilangan
untuk bilangan sampai dengan sepuluh
(dan bahkan dua puluh) umumnya
berbantuan jari tangan siswa. Untuk
bilangan yang lebih besar, hal ini akan
sulit untuk dilakukan sehingga diperlukan
metode lain. Umumnya di sekolah, siswa
akan diperkenalkan dengan metode
berhitung susun. Ketika menggunakan
perhitungan susun, siswa sering
melakukan kesalahan peletakan bilangan
yang tidak sesuai nilai tempatnya
(misalnya 19 + 2, 2 diletakkan di bawah 1
bukannya 9) serta kelalaian dalam
melakukan “penyimpanan” maupun
“peminjaman” pada bilangan-bilangan
yang menuntut demikian (Gambar 1).

Gambar 1.Ilustrasi kesalahan prosedur
siswa

Kesalahan siswa seperti yang
diilustrasikan pada Gambar 1 disebabkan
oleh ketidakpahaman siswa terkait dengan
mengapa peminjaman maupun
penyimpanan tersebut menjadi masuk
akal untuk dilakukan. Dengan kata lain,
siswa melakukan prosedur yang
dibelajarkan siswa tanpa memahami
alasannya.

Tipe pembelajaran matematika yang
mengedepankan kemampuan prosedural
tanpa dibarengi rasionalisasi dari
mengapa proses tersebut dilakukan telah
berimbas banyak padarendahnya
pencapaian matematika siswa-siswa di
Indonesia. Salah satu hasil tidak
memuaskan yang masih jelas terbayang
tentunya peringkat 64 dari 65 negara
partisipan PISA 2012 (OECD, 2014).
Hasil ini menunjukkan bagaimana siswa
di Indonesia belum mampu mengaplikasi
matematika yang dipelajarinya di sekolah
ke dalam masalah-masalah yang dijumpai

dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini
dapat dilihat bagaimana masalah antara
keterampilan prosedural tanpa
rasionalisasi dan karenanya tidak mampu
memaknai pentingnya prosedur tersebut
dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai contoh nyata, penjumlahan
dan pengurangan bilangan sebenarnya
banyak digunakan siswa dalam kehidupan
sehari-hari, bahkan sebelum mereka
mendapatkan pembelajaran mengenai
materi tersebut di dalam kelas. Dengan
memberikan pemaknaan bahwa
penjumlahan merupakan proses
menggabungkan kuantitas dan dapat
dilakukan dengan “melanjutkan”
perhitungan bilangan yang akan
ditambahkan tersebut (NCTM, 2006),
siswa akan melihat keterkaitan operasi
yang mereka lakukan di dalam dan di luar
kelas. Sementara itu pengurangan
hendaknya dibelajarkan sebagai invers
dari penjumlahan (NCTM, 2006),
pengambilan suatu kuantitas dari
kuantitas lain dan selisih dari dua buah
bilangan (Fosnot & Dolk, 2001).

Pembelajaran konvensional yang
dilaksanakan di kelas-kelas di Indonesia
belum mampu menjembatani antara
konteks nyata penggunaan penjumlahan
dan pengurangan bilangan yang
digunakan siswa dalam kehidupan sehari-
hari dengan pembelajaran yang
berlangsung di kelas, Akibatnya, siswa
mulai memisahkan “matematika sekolah”
dengan “matematika realitas” yang
menyebabkan tidak digunakannya
pengalaman dasarnya dalam
bermatematika di luar kelas dalam
kegiatan pembelajaran.

Untuk itu dalam penelitian ini
digunakanlah untuk membawa kembali
rasionalisasi bermatematika di dalam
kelas melalui penggunaan pendekatan
Pendidikan Matematika Realistik
Indonesia (PMRI). Ide untuk
menghubungkan matematika di dunia
nyata dan matematika formal, berawal
dari gagasan Freundenthal (1974) yang
menyuarakan kemasukakalan dalam
bermatematika. Gagasan ini kemudian
dituangkan dalam pendekatan Realistic
Mathematics Education (RME) yang
diadopsi menjadi PMRI di Indonesia.



ISBN 978-602-6428-00-4

FMIPA Undiksha 49

Penggunaan RME dalam
pembelajaran penjumlahan dan
pengurangan di Negara asalnya yaitu
Belanda, sudah terjadi beberapa dekade
lalu. Desain pembelajaran ini salah
satunya adalah dengan menggunakan
bantuan garis bilangan kosong (empty
number line), yang pada hakikatnya
memberikan ruang bagi siswa untuk
mencatat proses menjumlahkan dan
mengurangkan bilangan yang terjadi
secara mental pada kognitif siswa. Ide
inilah yang menjadi landasan awal dalam
penelitian ini. Pembelajaran penjumlahan
dan pengurangan yang merupakan basis
aritmatika yang perlu dikuasai siswa agar
dapat menunjukkan performa matematika
yang baik kedepannya, memerlukan
pemahaman konsep dan keterampilan
yang baik. Pembelajaran yang hanya
mengedepankan langkah-langkah
menjumlahkan dan mengurangkan
bilangan dengan menggunakan hitung
susun, tanpa dibarengi proses
bermatematika yang memadai tidak
mampu menyiapkan siswa untuk
menguasai keterampilan aritmatika yang
baik. Padahal, aritmatika merupakan
cabang ilmu matematika yang membahas
tentang hubungan antar bilangan.

Dalam belajar aritmatika,
dibandingkan fokus dengan penguasaan
algoritma, yang lebih utama adalah
bagaimana siswa mengembagkan
kepekaan bilangan (number sense)
sehingga bisa berpikir kreatif dalam
melihat struktur suatu bilangan.
Penguasaan algoritma bisa dengan mudah
digantikan dengan alat bantu hitung
seperti kalkulator, untuk perhitungan
bilangan-bilangan besar, misalnya
12.456.897 + 6.457.969. Akan tetapi,
kepekaan bilangan akan membuka
wawasan siswa untuk melihat keterkaitan
antar bilangan, misalnya 10 merupakan
bilangan setelah 9 dan sebelum 11, 10
juga dapat dilihat sebagai hasil
penjumlahan 4 dan 6, 5 dan 5, 2 dan 8
atau hasil pengurangan dari 19 dan 9, 12
dan 2 dan lain-lain. Kemampuan ini akan
berperan besar sebagai modal awal siswa
melihat konsep keseimbangan pada materi
aljabar. Keterampilan ini tidak dapat
dicapai hanya dengan melalui penugasan

menghapal dan drill penggunaan
algoritma penjumlahan maupun
pengurangan bersusun panjang dan
pendek.

Merefleksi hal tersebutlah maka
dalam penelitian ini akan dirancang teori
pembelajaran lokal penjumlahan dan
pengurangan yang berpedoman pada
prinsip-prinsip PMRI. Pembelajaran yang
dirancang mengadopsi pola penggunaan
garis bilangan kosong sebagai model for
situation dan untaian manik-manik
sebagai model of situation.Konteks lokal
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pembuatan kalung manik-manik
untuk pameran dan stand penjualan
aksesoris pada perayaan pesta kesenian di
Buleleng.

2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode

design research yang bertujuan untuk
mendesain teori pembelajaran lokal pada
materi penjumlahan dan pengurangan
bagi siswa SD kelas II dan
menginvestigasi bagaimana desain
tersebut dapat bekerja di kelas (van den
Akker, Gravemeijer & Nieveen, 2006).

Ada tiga tahap dalam design research
yang diaplikasi dalam penelitian ini,
meliputi: preliminary design, teaching
experiment dan retrospective
analysis(Bakker & van Eerde, 2015).
Pada tahap preliminary design, peneliti
mengumpulkan data-data pendukung
penelitian termasuk menyusun hipotesis
penelitian yang disebut denan
Hypothetical Learning Trajectory (HLT).
HLT ini merupakan pedoman dalam
melaksanakan penelitian yang berisi
tentang rancangan lintasan pembelajaran
yang akan diaplikasikan di kelas. HLT
terdiri atas tujuan pembelajaran, kegiatan
pembelajaran dan perkiraan respons siswa
terkait dengan kegiatan yang didesain.

Pada tahap teaching experiment, HLT
yang didesain diimplementasikan di kelas.
Dalam penelitian ini teaching experiment
dilaksanakan dalam dua siklus, dimana
siklus pertama merupakan uji coba
terbatas yang dilakukan dengan empat
orang siswa kelas II B SD Lab Undiksha
dan siklus kedua dilakukan dengan
melibatkan 32 orang siswa kelas II A SD



Prosiding Seminar Nasional MIPA 2016

50 FMIPA Undiksha

Lab Undiksha berikut dengan guru
matematika di kelas tersebut.

Pada tahap retrospective analysis,
segala temuan dalam teaching experiment
dikaji secara menyeluruh dan HLT
ditindaklanjuti untuk diperbaiki pada
siklus berikutnya.

Data penelitian dikumpulkan selama
teaching experiment melalui wawancara
dengan guru dan siswa, observasi
pembelajaran dan mengkaji respons
tertulis siswa di LKS maupun pada saat
melakukan diskusi kelompok dan diskusi
kelas. Data ini kemudian dianalisis secara
kualitatif menggunakan metode konstan
komparatif. Metode ini dilakukan dengan
melihat secara keseluruhan pembelajaran
yang terekam pada video, menyusun
transkripnya dan kemudian mencari
konfirmasi maupun kontradiksi pada
suatu temuan menyangkut aktivitas
belajar siswa sepanjang siklus dilakukan
(Bakker, 2004).

3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini menyusun suatu lintasan

pembelajaran untuk materi penjumlahan
dan pengurangan bilangan cacah bagi
siswa kelas 2 SD dapat dirumuskan
sebagai berikut.

1. Melanjutkan perhitungan objek.
2. Mengorganisasi objek.
3. Mengenal bilangan familiar.
4. Menggunakan bilangan familiar

untuk mengorganisasi objek.
5. Mengilustrasi proses berpikir pada

garis bilangan.
6. Mengilustrasi proses berpikir pada

garis bilangan kosong.
7. Menggunakan bilangan familiar,

mengembangkan strategi yang
efisien dan memvisualisasinya
pada garis bilangan kosong untuk
mennyelesaikan operasi
penjumlahan dan pengurangan.

Keseluruhan prosesnya dilakukan
dengan menggunakan tema pembuatan
aksesoris kalung manik-manik untuk
kegiatan pesta kesenian. Siswa terlihat
antusias dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran karena melibatkan aktivitas
fisik bermain manik-manik. Di awal
pertemuan, siswa diminta untuk
menghitung manik-manik yang akan

digunakan untuk membuat kalung. Oleh
karena manik-manik tersebut berjumlah
cukup banyak, siswa perlu membuat
catatan dan menandai hitungan yang
dilakukan sehingga tidak melakukan
kesalahan perhitungan seperti lupa sudah
sampai mana menghitung maupun
menghitung objek yang sama lebih dari
sekali. Kesadaran untuk menandai
perhitungan sangat dibutuhkan agar siswa
terbiasa mengorganisir objek dalam
kuantitas yang mudah dicek kembali,
misalnya dalam paket berisi 5 maupun 10.
Dalam penelitian ini bilangan familiar
yang diarahkan untuk digunakan adalah
10 karena bilangan 10 dan kelipatannya
merupakan bilangan-bilangan yang
mudah dioperasikan (Carpenter, Franke,
Jacobs, Fennema & Empson, 1998).

Pengorganisasian objek pada
kelipatan sepuluh diwujudkan melalui
penggunaan manik-manik dengan dua
warna. Dalam penelitian ini digunakan
warna biru dan pink. Siswa ditugaskan
untuk membuat kalung manik-manik yang
membuat siapapun yang melihat dapat
dengan mudah mengecek berapa banyak
biji manik-manik yang digunakan.
Ilustrasinya dapat dilihat pada Gambar 2,3
dan 4 berikut.

Gambar 2. Siswa membuat kalung manik-
manik dengan warna yang bergantian
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Gambar 3. Siswa membuat kalung manik-
manik dengan aturan lima

Gambar 4. Siswa membuat kalung manik-
manik dengan aturan sepuluh

Perbedaan cara mengorganisasi objek
yang dilakukan siswa seperti Gambar 2, 3
dan 4 kemudian memunculkan diskusi di
kelas terkait dengan mana yang paling
mudah untuk dicek. Siswa kemudian
menyadari bahwa pengelompokan dengan
10 akan memudahkannya untuk
menghitung, menandai dan mengecek
kembali sehingga kedepannya mereka
akan menggunakan kelipatan 10 sebagai
bilangan familiarnya.

Penggunaan objek nyata berupa
kalung manik-manik ini kemudian
diarahkan ke penggunakan pensil dan
kertas melalui ilustrasi benang ke dalam
sebuah garis lurus dan manik-manik
dalam bentuk bulatan-bulatan. Akam
tetapi siswa cepat bosan dalam
menggambar bulatan manik-manik
(Gambar 5), sehingga peneliti
mengarahkan siswa untuk menandai saja
garis buatannya tersebut dengan angka
untuk menunjukkan berapa banyak
manik-manik yang dapat tertampung
dalam garis tersebut (lihat ilustrasinya di
Gambar 6).

Gambar 5. Siswa menggambar manik-
manik satu per satu

Gambar 6. Ilustrasi garis bilangan kosong
yang senilai dengan Gambar 5

Pada akhirnya, siswa dapat
memodelkan kalung manik-manik ke
dalam garis bilangan kosong dan dapat
menggunakannya sebagai alat bantu
mencatat proses perhitungan mental yang
dilakukan. Siswa memaknai penjumlahan
bilangan sebagai penambahan manik-
manik sehingga mereka dapat
mengilustasikannya sebagai lompatan ke
depan sementara pengurangan akan
menyebabkan lompatan ke belakang.
Contoh pekerjaan siswa dapat dilihat pada
Gambar 7.

Gambar 7. 29 + 18 = 29 + 1 + 10 + 8 - 1

Selain itu, siswa mulai berpikir sejauh
mana lompatan yang diguankan agar
perhitungan menjadi praktis dan efisien.
Pada awalnya, siswa cenderung melompat
satu per satu, baik ke depan maupun ke
belakang. Hal ini tentu tidak efisien jika
operasi yang dilakukan melibatkan
bilangan yang besar (puluhan apalagi
ratusan). Siswa kemudian berpikir untuk
melompat lebih jauh, misalnya pada
kelipatan bilangan sepuluh maupun
seratus (lihat Gambar 8).
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Gambar 8. Melompat pada kelipatan 10

Data penelitian juga menunjukkan
bagaimana siswa dapat mengembangkan
metode perhitungan yang melibatkan
hubungan antar bilangan. Siswa dapat
memilih bagaimana cara melihat struktur
suatu bilangan yang
memudahkannya untuk melakukan
operasi bilangan. Contohnya,97 + 39. Ada
siswa yang melihat 39 sebagai 30 + 9
(Gambar 9) da nada pula yang melihat 39
sebagai 40 -1 (Gambar 10).

Gambar 9. 39 = 30 + 9

Gambar 10. 39 = 40

Dari beberapa contoh di atas, dapat
dilihat bagaimana siswa dapat melihat
bilangan dengan fleksibel ketika
melakukan operasi penjumlahan dan
pengurangan yang ditunjukkan dengan
kemampuan siswa dalam
merestrukturisasi bilangan dan
menggunakan strategi-strategi kreatif
dalam melakukan perhitungan.

4. Simpulan
Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa pembelajaran dengan
menggunakan PMRI dapat membantu
siswa untuk melihat hubungan antar
bilangan, mengembangkan banyak
strategi dalam melakukan perhitungan,
meminimalisir kesalahan
perhitungan,melakukan aktivitas
matematika dengan bermakna, dan
melihat keterkaitan matematika dengan
kehidupan sehari-hari.

Oleh karenanya, pembelajaran yang
mengedepankan rasionalisasi dalam
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matematika dengan bermakna, dan
melihat keterkaitan matematika dengan

Oleh karenanya, pembelajaran yang
mengedepankan rasionalisasi dalam

bermatematika hendaknya lebih digiatkan
dalam kelas-kelas di Indonesia sehingga
pembelajaran tidak hanya berfokus pada
penguasaan algoritma dan penghapalan
rumus untuk mengerjakan soal
standar.
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui perbedaan kemampuan pemecahan
masalah antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran pemecahan masalah
berorientasi masalah matematika terbuka dan siswa yang belajar dengan model
pembelajaran pemecahan masalah; (2) mengetahui ada tidaknya interaksi antara
model pembelajaran dan kecerdasan logis matematis terhadap kemampuan pemecahan
masalah. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 2 Denpasar tahun
pelajaran 2015/2016 yang terdistribusi dalam sepuluh kelas. Sampel ditentukan
dengan teknik cluster random sampling, diperoleh siswa pada kelas X IPA 1, X IPA
2, dan X IPA 5 sebagai kelompok eksperimen dan X IPA 3, X IPA 4, dan X IPA 6
sebagai kelompok kontrol. Hasilnya dianalis menggunakan analisis varian dua jalur
(anava dua arah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) terdapat perbedaan
kemampuan pemecahan masalah antara siswa yang belajar dengan model
pembelajaran pemecahan masalah berorientasi masalah matematika terbuka dan siswa
yang belajar dengan model pembelajaran pemecahan masalah; (2) terdapat interaksi
yang signifikan antara model pembelajaran dan kecerdasan logis matematis terhadap
kemampuan pemecahan masalah.

Kata-kata Kunci : model pembelajaran, pemecahan masalah, masalah matematika
terbuka, kemampuan pemecahan masalah, kecerdasan logis
matematis.

Abstract
The study was conducted in order to analyze: (1) the different ability of problem
solving between the students following learning model application of problem
solution oriented open ended mathematics and another group joining problem solving
Learning; (2) the contribution of interaction between instructional model and logical
mathematical intelligences towards problem solving skills. The study involved the
students of class X SMAN 2 Denpasar in 2015/2016 spread out into ten different
classes with homogeneous ability as the population. Based on random sampling the
classes X IPA 1, X IPA 2, and X IPA 5 were determine as experimental groups, while
classes X IPA 3, X IPA 4, dan X IPA 6 as control groups. The technique analysis Two
Way Analysis of Varians. The result of data analysis this research that (1) the
student’s ability of problem solving following learning model application of problem
solution oriented open ended mathematics in which it is better, compared which
student’s ability of problem solving following problem solution learning model ; (2)
there was a significant contribution of interaction between learning model application
and logical mathematical intelligences towards ability of problem solving.

Key word : problem solution learning model, problem solving, open-ended
mathematics, ability of problem solving, logical mathematics
intelligences.
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1. Pendahuluan
Matematika sebagai salah satu

mata pelajaran di sekolah dinilai cukup
memegang peranan penting dalam
membentuk siswa menjadi berkualitas,
karena matematika merupakan suatu
sarana berpikir untuk mengkaji sesuatu
secara logis dan sistematis. Morris Kline
(1961) menyebutkan bahwa jatuh
bangunnya suatu negara dewasa ini
tergantung dari kemajuan di bidang
matematika. Hal ini disebabkan karena
matematika merupakan ilmu dasar (basic
sciences) dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek).
Dengan demikian setiap upaya pengajaran
matematika sekolah haruslah selalu
mempertimbangkan perkembangan
matematika, penerapan dan penggunaan
matematika untuk menyelesaikan
permasalahan sehari-hari.

Salah satu bagian dari kemampuan
matematika adalah memecahkan masalah
matematika. Pembelajaran matematika
hendaknya mengutamakan pada
kemampuan pemecahan masalah
matematika. Kegiatan belajar
memecahkan masalah matematika sangat
penting karena adanya fakta bahwa orang
yang mampu memecahkan masalah hidup
dengan produktif serta terampil
memecahkan masalah akan mampu
berpacu dengan kebutuhan hidupnya,
menjadi pekerja yang lebih produktif, dan
memahami isu-isu kompleks yang
berkaitan dengan masyarakat global
(Lambertus, 2011).

Berbagai upaya telah dilakukan
pemerintah untuk memperbaiki kualitas
pendidikan seperti perubahan kurikulum,
pelatihan/workshop, bantuan sarana
prasarana dan lainnya. Namun upaya
tersebut belum mampu meningkatkan
penguasaan siswa terhadap mata pelajaran
terutama pada mata pelajaran matematika.
Hasil observasi dan wawancara penulis
kepada beberapa siswa, ternyata terdapat
temuan bahwa (1) pembelajaran belum
memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menemukan sendiri konsep yang
dipelajari; (2) guru masih mendominasi
kegiatan pembelajaran di kelas; (3)
pembelajaran kurang memberikan
kesempatan kepada siswa untuk

mengembangkan daya nalarnya; (4)
kurang menekankan pada pembiasaan
dalam pemecahan masalah bahkan hanya
dihadapkan pada penyajian masalah yang
kurang melatih siswa dalam
mengkonstruksi pengetahuannya; (5)
siswa belum terbiasa memecahkan
masalah matematika secara mandiri; (6)
pembelajaran berorientasi pada pengerjaan
soal-soal latihan saja dan penyampaian
materi kurang didukung suasana yang
menyenangkan, serta kurang dikaitkan
dengan kehidupan nyata.

Dari temuan tersebut di atas
mengenai pelaksanaan pembelajaran, guru
perlu merancang suatu pembelajaran
matematika agar siswa lebih aktif dalam
membangun pengetahuannya sendiri serta
mampu menggunakan penalarannya dalam
memahami dan memecahkan masalah
yang dihadapi. Hal ini menyebabkan guru
cenderung mentransfer pengetahuan yang
dimilikinya kepada siswa, dan siswa
menerimanya secara pasif dan tidak kritis,
mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki
oleh siswa hanya bersifat hafalan,
sehingga konsep cepat dilupakan. Proses
pembelajaran pada hakekatnya untuk
mengembangkan diri dalam upaya
memecahkan masalah dengan berbagai
aktivitas dan kreativitas siswa, tetapi pada
pelaksanaannya sering tidak disadari
bahwa kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan justru menghambat
kreativitas dan aktivitas siswa (Mulyasa,
2002).

Sesuai dengan pandangan
kontruktivis, dalam belajar matematika
siswa tidak hanya sebagai penerima
informasi tetapi justru siswa lah yang
berusaha menggali informasi dan
membangun sendiri pengetahuannya
sehingga menjadi pengalaman belajar
yang mampu menguatkan ingatannya. Hal
ini sesuai dengan tuntutan dari
implementasi kurikulum 2013 yang
mengamanatkan agar pembelajaran
berdasarkan pendekatan ilmiah yang
dikenal dengan pendekatan saintifik,
dengan pusat pembelajaran berada pada
siswa (Student Centered). Dalam proses
pembelajaran siswa hendaknya
membiasakan diri dalam kegiatan
pembelajaran yang melatih kemampuan
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dalam mengkonstruksi sendiri
pengetahuannya berdasarkan pengetahuan
awalnya yang dapat dilakukan melalui
kegiatan dalam model pembelajaran
pemecahan masalah berorientasi masalah
matematika.

Model pembelajaran pemecahan
masalah berorientasi masalah matematika
terbuka memiliki lima langkah
pembelajaran yaitu : (1) membaca dan
berpikir, yaitu mengidentifikasi fakta dan
pertanyaan terkait dengan permasalahan
yang diberikan, (2) mengeksplorasi dan
merencanakan, yaitu mengorganisasikan
informasi dari berbagai sumber belajar
untuk menyelesaikan masalah yang
diberikan, (3) memilih strategi, yaitu
memilih strategi yang sesuai dengan
permasalahan yang diberikan, (4)
menemukan jawaban, yaitu melaksanakan
strategi yang dipilih, siswa dapat
melaksanakan strategi yang dipilih
menggunakan keterampilan komputasi,
aljabar, atau geometri, dan (5) refleksi dan
generalisasi, yaitu mengoreksi jawaban
dan masalah yang dihadapi.

Dengan model pembelajaran
pemecahan masalah berorientasi masalah
matematika terbuka, siswa akan terlatih
mengembangkan ide-idenya sehingga
siswa dapat mengkonstruksi sendiri
pengetahuan. Siswa tidak hanya sebagai
penerima informasi/konsep dari guru,
melainkan siswalah yang berusaha
menemukan konsep tersebut berdasarkan
pengetahuan awal yang dimiliki dengan
bantuan tuntunan guru. Kegiatan ini akan
memperkuat ingatan siswa, karena mereka
sendiri yang mengkonstruksi pengetahuan
berupa konsep yang diajarkan. Pernyataan
di atas sesuai dengan pendapat Ausubel
yang mengatakan bahwa dalam belajar
matematika siswa tidak hanya menerima
dan menghafalkannya tetapi harus belajar
secara bermakna. Lebih jauh Ausubel
menyatakan bahwa belajar akan bermakna
bagi siswa jika dalam belajar materinya
dihubungkan dengan hal-hal yang telah
diketahui siswa dan telah dialami siswa
(Djaali, 2007). Jadi dalam belajar
bermakna konsep-konsep atau sifat-sifat
matematika tidak disajikan dalam bentuk
jadi tetapi harus ditemukan sendiri oleh

siswa, sehingga siswa betul-betul mengerti
akan konsep tersebut.

Model pembelajaran pemecahan
masalah berorientasi masalah matematika
terbuka akan membiasakan siswa untuk
menggali, mengeksplorasi serta melatih
kemampuannya merencanakan langkah
yang diambil dalam memecahkan masalah,
melatih komunikasi siswa terutama dalam
kegiatan presentasi, serta mengembangkan
pengetahuannya berdasarkan informasi
dan konsep yang dipelajari. Penerapan
model pembelajaran pemecahan masalah
berorientasi masalah matematika terbuka
tidak hanya mengacu pada hasil akhir,
tetapi bagaimana jawaban itu diperoleh.

Masalah matematika terbuka yang
diberikan kepada siswa diharapkan dapat
memancing motivasi dan kreativitas siswa
untuk menemukan ide-ide kreatif sehingga
mampu untuk membangkitkan semangat
belajar siswa yang pada akhirnya
bermuara pada peningkatan kemampuan
pemecahan masalah. Dengan penyajian
masalah matematika terbuka, siswa akan
dilatih dan dibiasakan untuk
mengembangkan berbagai ide dan
gagasannya dengan tujuan untuk
mengembangkan potensi kecerdasan yang
dimiliki terutama kecerdasan logika
matematika. Sudiarta (2007) menyatakan
bahwa masalah terbuka adalah masalah
matematika yang dirumuskan sedemikian
rupa sehingga memiliki beberapa atau
bahkan banyak solusi yang benar dan
terdapat banyak cara untuk
menyelesaikannya.

Dibandingkan dengan penyajian
masalah tertutup yang cenderung
digunakan dalam pembelajaran di kelas,
penyajian masalah terbuka memberikan
kesempatan kepada siswa untuk
menginvestigasi berbagai strategi yang
diyakini sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki. Dengan pemberian masalah
terbuka siswa yang berkemampuan rendah
juga dapat memberi jawaban menurut
caranya sendiri.

Penerapan model pembelajaran
pemecahan masalah berorientasi masalah
matematika terbuka diharapkan dapat
membangkitkan rasa ingin tahu siswa,
tertarik menerapkan strategi coba-ralat,
melatih kemapuan berpikir dengan



ISBN 978-602-6428-00-4

FMIPA Undiksha 57

menggunakan logika yang diharapkan
dapat mengoptimalkan potensi kecerdasan
logis matematis. Berdasarkan latar
belakang permasalahan tersebut,
tampaknya model pembelajaran
pemecahan masalah berorientasi masalah
matematika terbuka perlu diterapkan.
Penerapan secara interaktif antara model
pembelajaran pemecahan masalah
berorientasi masalah matematika terbuka
diduga dapat memberikan sumbangan
alternatif pemecahan masalah dalam
proses pembelajaran matematika,
khususnya dalam pencapaian kemampuan
pemecahan masalah.

Dalam upaya membangkitkan
kemampuan siswa terhadap pemecahan
masalah nampaknya mind set siswa dalam
belajar matematika yang menganggap
bahwa belajar matematika adalah belajar
berhitung saja perlu diubah agar siswa
mampu berpikir logis dalam memecahkan
masalah matematika yang diberikan
berdasarkan penalarannya. Dalam
mempelajari, memahami, dan
memecahkan masalah yang berkaitan
maka perlu menggunakan penalaran logis
dan kemampuan numerik yang tinggi.
Kemampuan untuk menangani
kejadian/masalah-masalah yang berantai
atau terkait dan menghargai pola-pola
keteraturan dengan nalar dan matematika
merupakan bagian dari kecerdasan logis
matematis. Kecerdasan logis matematis
melibatkan perhitungan secara matematis,
berpikir logis, pemecahan masalah, dan
ketajaman pola-pola serta hubungan-
hubungan (Fahtani, 2008). Oleh sebab itu
tinjauan penelitian ini adalah kecerdasan
logis matematis.

2. Metode Penelitian
Desain penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini desain faktorial 2x2
yang merupakan modifikasi dari “ Post
Test Only Control Group Design “
(Fraenkel and Wallen, 2009) yaitu
perbedaan kemampuan pemecahan
masalah akibat perlakuan yang diberikan.

Faktor pemilihannya adalah
variabel moderator kecerdasan logis
matematis siswa. Pemilihan dibagi atas
dua tingkatan yaitu kecerdasan logis
matematis tinggi dan kecerdasan logis

matematis rendah. Pemilihan kecerdasan
logis matematis siswa dilakukan dengan
memberikan tes pilihan ganda dengan lima
pilihan jawaban.

Tabel 01 Rancangan Eksperimen

Kelompok Perlakuan Post Test
Eksperimen

(E) A1 Tes
Kemampuan
Pemecahan

MasalahKontrol (K) A2

Keterangan Tabel 01 :
A1 = Perlakuan dengan model pembelajaran

pemecahan masalah berorientasi
masalah matematika terbuka

A2 = Perlakuan dengan model pembelajaran
pemecahan masalah

Berdasarkan Tabel 01 menyatakan
bahwa penelitian ini akan memberikan
perlakuan dalam pembelajaran melalui dua
model yaitu model pembelajaran
pemecahan masalah berorientasi masalah
matematika terbuka untuk kelas ekperimen
dan model pembelajaran pemecahan untuk
kelas kontrol yang akan menunjukkan
bagaimana kemampuan pemecahan
masalah siswa dapat diprediksi dalam
pelajaran matematika setelah menerima
perlakuan tersebut.

Pada masing-masing kelas
terdapat kelompok yang memiliki
kecerdasan logis matematis tinggi dan
rendah. Dengan mencari 27% kelompok
atas untuk siswa yang memiliki
kecerdasan logis matematis tinggi dan
27% kelompok bawah untuk siswa yang
memiliki kecerdasan logis matematis
rendah maka ada 4 kelompok yaitu: (1)
siswa yang diberikan model pembelajaran
pemecahan masalah berorientasi masalah
matematika terbuka untuk kecerdasan
logis matematis tinggi, (2) siswa yang
diberikan model pembelajaran pemecahan
masalah berorientasi masalah matematika
terbuka untuk kecerdasan logis matematis
rendah, (3) siswa yang diberikan model
pembelajaran pemecahan masalah untuk
kecerdasan logis matematis tinggi dan, (4)
siswa yang diberikan model pembelajaran
pemecahan masalah untuk kecerdasan
logis matematis rendah. Rancangan
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analisis varian (anava 2 arah) seperti pada
tabel sebagai berikut.

Tabel 02 Rancangan Analisis Anava 2 Arah

Kecerdasan Logis
Matematis

Perlakuan
A1 A2

Kecerdasan Logis
Matematis Tinggi
(B1)

A1B1 A2B1

Kecerdasan Logis
Matematis Rendah
(B2)

A1B2 A2B2

Dalam penelitian ini yang
dijadikan sebagai populasi adalah seluruh
siswa kelas X SMA Negeri 2 Denpasar
tahun pelajaran 2015/2016 yang tersebar
dalam 10 kelas. Berdasarkan hasil random
diperoleh kelas X IPA 1, X IPA 2, dan X
IPA 5 sebagai kelas eksperimen dan X
IPA 3, X IPA 4, dan X IPA 6 sebagai
kelas kontrol.

Data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini meliputi : 1) Kecerdasan
logis matematis siswa, dan 2) tes
kemampuan pemecahan masalah. Metode
yang dipergunakan untuk mengumpulkan
data menggunakan tes. Untuk
mengumpulkan data mengenai kecerdasan
logis matematis digunakan tes kecerdasan
logis matematis yang berbentuk pilihan
ganda, sedangkan data mengenai
kemampuan pemecahan masalah
digunakan tes pilihan ganda. Data yang
diperoleh dikumpulkan dalam tabel
pengumpulan data seperti berikut.

Tabel 03 Instrumen dan Metode

No Jenis Data Sumber Instrumen

1 Kecerdasan
logis
matematis

Siswa Tes
Kecerdasan
Logis
Matematis

2 Kemampuan
pemecahan
masalah

Siswa Tes
kemampuan
pemecahan
masalah

Pengumpulan Data Penelitian
Agar instrumen yang telah disusun

layak dipergunakan dalam penelitian,
maka dilakukan uji validitas instrumen.
Validitas instrument penelitian dilakukan

dengan menentukan validitas isi tes
(konstruk), validitas butir tes, dan
reliabilitas tes.

Dalam pengujian content validity,
peneliti mencari dua orang ahli untuk
menilai instrumen beserta kisi-kisi
pembuatan instrumen. Penilaian kedua
pakar tersebut, selanjutnya dihitung
dengan teknik tertentu yang dikenal
dengan teknik Gregory. Dari penilaian dua
judges, dapat ditentukan validitas isi
instrumen dengan menghitung koefisien
validitas. Koefisien validitas dihitung
menggunakan rumus Gregory.

Sedangkan uji validitas butir
instrumen dilakukan pada tes kecerdasan
logis matematis. Berkaitan dengan
pengujian instrumen Arikunto (2002)
menjelaskan bahwa validitas adalah suatu
ukuran yang menunjukkan tingkat
keandalan atau kesahihan suatu alat ukur.
Alat ukur yang kurang valid berarti
memiliki validitas rendah. Untuk menguji
validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari
harga korelasi antara bagian-bagian alat
ukur secara keseluruhan dengan cara
mengkorelasikan setiap butir alat ukur
dengan skor total yang merupakan jumlah
tiap skor butir, dengan rumus Product
Moment dari Pearson. Uji reliabilitas butir
instrumen dilakukan pada tes kecerdasan
logis matematis. Reabilitas adalah indeks
yang menunjukkan sejauh mana suatu alat
pengukur dapat dipercaya atau dapat
diandalkan. Bila suatu alat pengukur
dipakai dua kali atau lebih untuk
mengukur gejala yang sama dan hasil
pengukuran yang relatif konsisten, maka
alat pengukur tersebut reliabel. Dengan
kata lain, reliabilitas menunjukkan
konsistensi suatu alat pengukur didalam
mengukur gejala yang isama. Dalam
penelitian ini digunakan teknik
pengukuran dengan metode alpha. Metode
alpha adalah metode untuk mencari
reliabelitas yaitu dengan menganalisis
reliabilitas alat ukur dari satu kali
pengukuran.

Sebelum melakukan analisis data,
maka data yang diperoleh diuji terlebih
dahulu normalitas dan homogenitasnya.
Sebelum melakukan analisis data, maka
data yang diperoleh diuji terlebih dahulu
normalitas dan homogenitasnya. Uji
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normalitas sebaran data dilakukan dengan
menggunakan statistik Kolmogorov-
Smirnov dan Shapiro-Wilk (Candiasa,
2004a) dengan program SPSS 16 for
windows. Kriteria pengujiannya adalah
data memiliki sebaran normal jika angka
signifikansi yang diperoleh lebih besar
dari 0,05. Uji homogenitas varians antara
kelompok digunakan untuk mengukur
apakah sebuah group (data kategori)
mempunyai varians yang sama antara
anggota group tersebut dan untuk
meyakinkan bahwa perbedaan yang terjadi
akibat adanya perbedaan dalam kelompok.
Setelah diuji normalitasnya maka perlu
diuji homogenitasnya. Uji homogenitas
varians antar kelompok dilakukan dengan
menggunakan Levene’s test of equality of
error variance (Candiasa, 2004a) dengan
bantuan program SPSS 16. Kriteria
pengujiannya adalah data memiliki varians
yang sama jika angka signifikansi yang
diperoleh lebih besar dari 0,05.

Dalam penelitian ini diajukan dua
hipotesis yang diklasifikasikan menjadi:
hipotesis pengaruh utama menurut model
pembelajaran (MP) dan hipotesis pengaruh
interaktif (MP*KL), Pengujian hipotesis-
hipotesis tersebut dijabarkan menjadi
pengujian hipotesis nol (H0) melawan
hipotesis alternatif (H1) sebagai berikut.
1) H0(1) : µA1 = µA2,

artinya kemampuan
pemecahan masalah siswa
yang mengikuti penerapan
model pembelajaran
pemecahan masalah
berorientasi masalah
matematika terbuka tidak
lebih baik daripada
kemampuan pemecahan
masalah siswa yang
mengikuti model
pembelajaran pemecahan
masalah.

melawan
H1(1) : µA1 > µA2,

artinya kemampuan
pemecahan masalah siswa
yang mengikuti penerapan
model pembelajaran
pemecahan masalah
berorientasi masalah
matematika terbuka lebih

baik daripada kemampuan
pemecahan masalah siswa
yang mengikuti model
pembelajaran pemecahan
masalah.

2) H0(2) : µA× µB = 0
artinya tidak terdapat
interaksi antara model
pembelajaran dan
kecerdasan logis matematis
terhadap kemampuan
pemecahan masalah siswa.

melawan
H1(2) : µA× µB

artinya terdapat interaksi
antara model pembelajaran
dan kecerdasan logis
matematis terhadap
kemampuan pemecahan
masalah siswa.

Untuk menguji hipotesis tersebut
digunakan uji anava dua jalur (Anava AB)
dengan bantuan SPSS 16.0 For Windows
dengan kriteria menolak H0 jika angka
signifikansi/probabilitas lebih kecil dari
0,05 (Sarwono, 2010 : 47).

3. Hasil Dan Pembahasan
Pada penelitian ini dikaji

perbedaan kemampuan pemecahan
masalah sebagai hasil treatment antara
penerapan model pembelajaran pemecahan
masalah berorientasi masalah matematika
terbuka dan model pembelajaran
pemecahan masalah dengan
mempertimbangkan kecerdasan logis
matematis siswa. Penelitian ini
menggunakan rancangan faktorial 2x2
dengan menggunakan anava dua jalur.
Eksperimen faktorial adalah eksperimen
yang hampir semua atau semua taraf pada
sebuah faktor dikombinasikan atau
disilangkan dengan semua taraf tiap faktor
lainnya yang ada dalam eksperimen.

Berdasarkan rasional tersebut, data
dalam penelitian ini dapat dikelompokkan
menjadi: (1) kelompok A1 yaitu, data dari
kelompok siswa yang belajar
menggunakan model pembelajaran
pemecahan masalah berorientasi masalah
matematika terbuka, (2) kelompok A2
yaitu, data dari kelompok siswa yang
belajar menggunakan model pembelajaran
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pemecahan masalah, (3) kelompok B1
yaitu, data dari kelompok siswa yang
memiliki kecerdasan logis matematis
tinggi, (4) kelompok B2 yaitu, data dari
kelompok siswa yang memiliki kecerdasan
logis rendah, (5) kelompok A1B1 yaitu
data dari kelompok siswa yang memiliki
kecerdasan logis tinggi yang belajar
dengan model pembelajaran pemecahan
masalah berorientasi masalah matematika
terbuka, (6) kelompok A1B2 yaitu data dari
kelompok siswa yang memiliki kecerdasan
logis rendah yang belajar dengan model
pembelajaran pemecahan masalah
berorientasi masalah matematika terbuka,
(7) kelompok A2B1 yaitu, data dari
kelompok siswa yang memiliki kecerdasan
logis matematis tinggi yang belajar dengan
model pembelajaran pemecahan masalah,
dan (8) kelompok A2B2 yaitu data dari
kelompok siswa yang memiliki kecerdasan
logis matematis rendah yang belajar
dengan model pembelajaran pemecahan
masalah.

Pada siswa yang belajar dengan
model pembelajaran pemecahan masalah
berorientasi masalah matematika terbuka
(kelompok eksperimen) yang memiliki
kecerdasan logis tinggi memiliki rata-rata
kemampuan pemecahan masalah terbesar.
Data ini menggambarkan bahwa kelompok
siswa yang belajar dengan pemecahan
masalah berorientasi masalah matematika
terbuka pada siswa yang memiliki
kecerdasan logis tinggi memiliki nilai
kemampuan pemecahan masalah yang
paling bagus. Disamping itu, kelompok
siswa yang belajar dengan pemecahan
masalah berorientasi masalah matematika
terbuka pada siswa yang memiliki
kecerdasan logis tinggi memiliki standar
deviasi paling kecil. Data ini memberikan
gambaran bahwa sebaran data pada
kelompok siswa yang belajar dengan
pemecahan masalah berorientasi masalah
matematika terbuka pada siswa yang
memiliki kecerdasan logis tinggi tersebar
merata

Bertitik tolak dari hasil uji
normalitas dan homogenitas data
kemampuan pemecahan masalah di atas,
dapat dikatakan bahwa persyaratan untuk
pengujian hipotesis dengan analisis
varians (anava) dua jalur dapat dipenuhi.

Oleh karena itu pengujian hipotesis dapat
dilanjutkan dengan menggunakan analisis
varians (anava) dua jalur.

Hipotesis pertama dalam penelitian
ini berbunyi:
“kemampuan pemecahan masalah siswa
yang mengikuti model pembelajaran
pemecahan masalah berorientasi masalah
matematika terbuka lebih baik daripada
siswa yang mengikuti model pembelajaran
pemecahan masalah”.
Secara statistik hipotesis nol dan hipotesis
alternatif dapat dirumuskan sebagai
berikut.

H0(1) : µA1 = µA2, melawan
H1(1) : µA1 > µA2

Kriteria penolakan Ho apabila
antar tingkatan faktor pada model
pembelajaran (antar kolom) nilai Fhitung
lebih besar daripada nilai Ftabel (Fh > Ft)
atau angka signifikansi lebih kecil dari
0,05. Nilai Fhitung diperoleh sebesar 7,088
dan Ftabel sebesar 3,92. Jika dibandingkan
nilai Fhitung dengan Ftabel didaptkan bahwa
Fhitung>Ftabel dengan taraf signifikansi (p) <
0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
hipotesis nol yang menyatakan
“kemampuan pemecahan masalah siswa
dengan model pembelajaran pemecahan
masalah berorientasi masalah matematika
terbuka tidak lebih baik daripada siswa
yang belajar menggunakan model
pembelajaran pemecahan masalah”,
ditolak. Sebaliknya hipotesis alternatif
(H1) yang menyatakan bahwa
“kemampuan pemecahan masalah siswa
yang belajar menggunakan model
pembelajaran pemecahan masalah
berorientasi masalah matematika terbuka
lebih baik daripada siswa yang belajar
menggunakan model pembelajaran
pemecahan masalah”, diterima.

Jadi, simpulannya bahwa terdapat
perbedaan kemampuan pemecahan
masalah yang signifikan antara siswa yang
belajar menggunakan model pembelajaran
pemecahan masalah berorientasi masalah
matematika terbuka dengan siswa yang
belajar menggunakan model pembelajaran
pemecahan masalah. Rata-rata
kemampuan pemecahan masalah
kelompok siswa yang belajar
menggunakan model pembelajaran
pemecahan masalah berorientasi masalah
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matematika terbuka ( X = 74,49) dengan
kualifikasi sangat tinggi lebih besar jika
dibandingkan dengan rata-rata kelompok
siswa yang belajar menggunakan model
pembelajaran pemecahan masalah ( X =
69,65) berada pada kualifikasi tinggi.
Hipotesis kedua yang berbunyi:
“Terdapat interaksi antara model
pembelajaran dan kecerdasan logis
matematis terhadap kemampuan
pemecahan masalah siswa.

H0(2) : µA× µB = 0, melawan
H1(2) : µA× µB

Kriteria penolakan Ho apabila antar
tingkatan faktor pada model pembelajaran
(antar kolom) nilai Fhitung lebih besar
daripada nilai Ftabel (Fh > Ft) atau angka
signifikansi lebih kecil dari 0,05.
Nilai Fhitung diperoleh sebesar 18,189 dan
Ftabel sebesar 3,92. Jika dibandingkan nilai
Fhitung dengan Ftabel didapatkan bahwa
Fhitung>Ftabel dengan taraf signifikansi (p) <
0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
hipotesis nol yang menyatakan “tidak
terdapat pengaruh interaksi antara model
pembelajaran dengan kecerdasan logis
matematis terhadap kemampuan
pemecahan masalah”, ditolak. Sebaliknya,
hipotesis alternatif (H1) yang menyatakan
bahwa “terdapat pengaruh interaksi antara
model pembelajaran dengan kecerdasan
logis matematis terhadap kemampuan
pemecahan masalah”, diterima. Jadi,
simpulannya adalah terdapat interaksi
antara model pembelajaran dengan
kecerdasan logis matematis terhadap
kemampuan pemecahan masalah.

4. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data

dan pembahasan hasil penelitian, maka
simpulan yang dapat ditarik dirumuskan
sebagai berikut.
1) kemampuan pemecahan masalah siswa

yang belajar menggunakan model
pembelajaran pemecahan masalah
berorientasi masalah matematika
terbuka lebih baik daripada siswa yang
belajar menggunakan model
pembelajaran pemecahan masalah
dengan nilai Fhitung diperoleh sebesar
7,088 dan Ftabel sebesar 3,92. Jika
dibandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel

didapatkan bahwa Fhitung>Ftabel dengan
taraf signifikansi (p) < 0,05.

2) terdapat pengaruh interaksi yang
signifikan antara model pembelajaran
dan kecerdasan logis matematis
terhadap kemampuan pemecahan
masalah dengan nilai Fhitung(AB) =
18,189 dengan signifikansi sebesar
0,000 (p<0,05).
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Abstrak
Pelajaran matematika diberikan kepada siswa untuk semua jenjang pendidikan formal
dengan tujuan agar siswa dapat bernalar, berpikir secara logis, analitis, kritis, kreatif
serta mandiri. Hal ini dapat ditumbuhkembangkan dengan pembelajaran matematika
berbasis masalah matematika. Pembelajaran matematika dan kemampuan pemecahan
masalah mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Masalah dalam matematika dapat
berupa masalah tertutup dan masalah terbuka. Pada artikel ini akan difokuskan pada
pembelajaran berbasis masalah matematika terbuka. Tujuan dari pembelajaran
matematika berbasis masalah matematika terbuka ialah untuk membantu
mengembangkan kegiatan kreatif dan kemampuan berpikir matematis siswa dalam
pemecahan masalah. Pembelajaran matematika yang berorientasi pada pengembangan
masalah matematika terbuka, yang disusun sedemikian rupa sehingga masalah
tersebut memiliki lebih dari satu jawaban yang benar, dengan lebih dari satu prosedur
dan argumentasi pula. Faktor kognitif juga berpengaruh terhadap kesuksesan siswa,
diperlukan kemampuan untuk mengontrol kognitif yang disebut kemampuan
metakognitif. Secara ringkas metakognitif dapat diistilahkan sebagai thinking about
thinking. Guru diharapkan dapat meningkatkan kemampuan metakognitif siswa
melalui keterampilan metakognitif. Dari paparan sebelumnya diharapkan bahwa
pembelajaran berbasis masalah terbuka dan keterampilan metakognitif akanber
kontribusi positif terhadap prestasi belajar matematika siswa. Dalam artikel ini
dibahas penerapan pembelajaran berbasis masalah yang dikombinasikan dengan
keterampilan metakognitif untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa.

Kata-kata Kunci: Pembelajaran berbasis masalah matematika terbuka, Keterampilan
metakognitif, Prestasi belajar matematika siswa

Abstract
Math is given to students for all levels of formal education with the aim that students
can reason, think logically, analytically, critically, creatively and independently. It can
be cultivated with problem based learning. Math learning and problem solving skills
have a very close relationship. The problem in mathematics can be a closed and open
problem. This paper will focus on open ended problem. Its objective is to develop
creative activities and students' mathematical thinking skills in problem solving. Math
learning which orients on the development of an open ended problem, is designed as
the problem has more than one correct answer, with more than one procedure and
arguments. Cognitive factors also affect the success of the students, in which the
capability to control the cognitive called metacognitive skills is highly required.
Briefly, metacognitive can be defined as thinking about thinking. Teachers are
expected to improve students' metacognitive capability through metacognitive skills.
From the previous elaboration, it is expected that an open ended problem and
metacognitive skills will contribute positively to students' mathematics achievement.
In this paper, the application related to the combination of an open ended problem
with metacognitive skills to improve mathematics achievement of students will be
discuss thoroughly.

Keywords: Open ended problem, metacognitive skills, mathematics achievement
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1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pelajaran matematika diberikan kepada
siswa untuk semua jenjang pendidikan
formal agar siswa dapat bernalar dan
berpikir secara logis, analitis, kritis, serta
kreatif. Hal tersebut sesuai dengan standar
proses dalam pembelajaran di kelas yang
diatur dalam Permendikbud No. 65 Tahun
2013 yang menyatakan bahwa proses
pembelajaran pada satuan pendidikan
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi
peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik. Pada Undang-Undang No.22 Tahun
2003 Bab II Pasal 3 menegaskan bahwa
pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sering ditemukan permasalahan yang
dialami siswa dalam memahami suatu
materi yang diterima. Salah satu hal yang
sering terjadi adalah matematika yang
dipelajari di sekolah hanyalah suatu
rangkaian langkah-langkah yang dihafal
oleh siswa bukan merupakan informasi
yang mendorong siswa berpikir kreatif. Hal
ini dapat disebabkan karena guru kurang
kreatif dalam mendesain tugas matematika
yang diberikan kepada siswa.
Mengembangkan kreativitas siswa dalam
pembelajaran matematika bukan hal yang
mudah. Untuk itu diperlukan permasalahan
yang mendukung siswa menjadi kreatif. Hal
ini dapat diwujudkan dengan memberikan
pembelajaran berbasis masalah.
Matematika dan pemecahan masalah tidak
dapat dipisahkan, pemecahan masalah
merupakan kemampuan dasar yang harus
dikuasai oleh siswa. Masalah yang
dimaksud dapat berupa masalah
matematika tertutup maupun masalah

matematika terbuka. Banyak penelitian
yang sudah dilakukan tentang pembelajaran
berbasis masalah baik berupa masalah
matematika tertutup maupun masalah
matematika terbuka dan hasil penelitian
menunjukkan prestasi belajar matematika
siswa dapat meningkat. Salah satu
penelitian tentang masalah matematika
terbuka adalah penelitian yang dilakukan
oleh Mohammad Al-Absi (2013) yang
berjudul “ The Effect of Open-ended Tasks
as an assessment tool on Fourth Graders’
Mathematics Achievement, and Assessing
Students’ Perspectives about it”, yang
menyatakan bahwa dengan penerapan
pemecahan masalah terbuka (open ended)
dapat meningkatkan pengetahuan siswa
untuk berpikir tentang masalah matematika
sehingga dapat meningkatkan prestasi
belajar matematika siswa. Begitu pula guru-
guru disekolahpun sudah banyak
menerapkan pembelajaran berbasis masalah
pada pembelajaran matematika di kelas
tetapi banyak yang masih menggunakan
masalah matematika tertutup. Sangat jarang
ditemukan guru menerapkan pembelajaran
berbasis masalah matematika terbuka
karena selain ribet dalam menyusun soal
dan penilaiannya, siswa juga masih sangat
awam dengan masalah matematika terbuka.
Siswa masih cenderung untuk meniru
langkah-langkah yang diajarkan, guru tidak
pernah mengajukan masalah yang
jawabannya tidak tunggal (divergen).
Dalam pembelajaran guru hanya menuntut
siswa untuk mengerjakan soal latihan yang
ada dalam buku panduan yang ada di
sekolah sehingga siswa cenderung
menghafal rumus dan cara-cara dalam
memecahkan masalah, sehingga berpikir
kreatif siswa tidak berkembang. Tidak
sedikit guru matematika yang merasa
kesulitan dalam membelajarkan siswa
bagaimana menyelesaikan masalah
matematika terbuka. Kesulitan tersebut
disebabkan suatu pandangan yang
mengatakan bahwa jawaban akhir dari
suatu permasalahan merupakan tujuan
utama dari pembelajaran. Prosedur siswa
dalam menyelesaikan permasalahan kurang
bahkan tidak diperhatikan oleh guru karena
terlalu berorientasi pada kebenaran jawaban
akhir.
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Faktor kesuksesan seorang anak di
masa depan ditentukan oleh bagaimana
perkembangan seluruh aspek dirinya, yaitu
perkembangan fisik, kognitif/intelektual,
emosi, dan spiritual yang berkembang
secara optimal. Perkembangan kognitif
dianggap sebagai penentu kecerdasan
intelektual anak, kemampuan kognitif terus
berkembang seiring dengan proses
pendidikan serta juga dipengaruhi oleh
faktor perkembangan fisik terutama otak
secara biologis. Perkembangan selanjutnya
berkaitan dengan kognitif adalah
bagaimana mengelola atau mengatur
kemampuan kognitif tersebut dalam
merespon situasi atau permasalahan.
Tentunya, aspek-aspek kognitif tidak dapat
berjalan sendiri secara terpisah tetapi perlu
dikendalikan atau diatur sehingga jika
seseorang akan menggunakan kemampuan
kognitifnya maka perlu kemampuan untuk
menentukan dan mengatur aktivitas kognitif
apa yang akan digunakan. Oleh karena itu,
seseorang harus memiliki kesadaran tentang
kemampuan berpikirnya sendiri serta
mampu untuk mengaturnya. Para ahli
mengatakan kemampuan ini disebut dengan
metakognitif. Metakognisi merupakan suatu
istilah yang diperkenalkan oleh Flavell pada
tahun 1976. Metakognitif adalah suatu
kesadaran tentang kognitif kita sendiri,
bagaimana kognitif kita bekerja serta
bagaimana makna mengaturnya. Secara
ringkas metakognitif dapat diistilahkan
sebagai thinking about thinking(Santrock,
2011). Keterampilan metakognitif telah
diajarkan kepada murid untuk membantu
mereka memecahkan masalah matematika
(Cardelle-Elawar dalam Santrock, 2011).
Metakognitif dianggap penting oleh
pemerintah, hal ini tertuang pada
Permendikbud No.14 Tahun 2014 tentang
penilaian hasil belajar dimana salah satu
sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik
pada dimensi pengetahuan adalah
metakognitif. Penelitian tentang penerapan
metakognitif dalam proses pembelajaran
juga telah banyak dilakukan oleh peneliti.
Salah satu penelitian tentang metakognitif
adalah penelitian yang dilakukan oleh John
Hudesman dkk (2013) yang berjudul “
Using Formative Assessment and
Metacognition to Improve Student
Achievement “ menyatakan bahwa dengan

menggunakan penilaian dan metakognisi,
siswa dapat mengoptimalkan pembelajaran
dan mencerminkan dampak positif
keberhasilan siswa.

Dalam makalah ini akan
dikombinasikan pembelajaran berbasis
masalah matematika terbuka dengan
keterampilan metakognitif, dan diharapkan
agar pembelajaran berbasis masalah
matematika terbuka dengan keterampilan
metakognitif dapat meningkatkan prestasi
belajar matematika siswa.

1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana penerapan pembelajaran
berbasis masalah matematika terbuka
dengan keterampilan metakognitif untuk
meningkatkan prestasi belajar matematika
siswa?

1.3 Tujuan Penulisan
Untuk mengetahui penerapan pembelajaran
berbasis masalah matematika terbuka
dengan keterampilan metakognitif untuk
meningkatkan prestasi belajar matematika
siswa.

2. Pembahasan
2.1 Pengertian Masalah Terbuka (Open
Ended Problem)
Masalah terbuka adalah masalah yang
memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mencari jawabannya menurut cara
dan gayanya masing-masing (Marno &
Idris, 2010) atau masalah terbuka (open
ended problem) adalah masalah yang
diformulasikan memiliki multijawaban
yang benar, serta bukanlah hanya ada satu
pendekatan atau metode dalam
mendapatkan jawaban, namun beberapa
atau banyak (Suherman dkk, 2003). Dapat
disimpulkan bahwa, pengertian masalah
terbuka (Open Ended Problem) adalah
masalah yang memiliki banyak alternatif
jawaban yang benar, serta metode atau cara
penyelesaian lebih dari satu.

Adapun ciri-ciri umum masalah terbuka
seperti berikut.
1. Dideskripsikan secara tidak lengkap,

artinya membiarkan atau
menyembunyikan atau menghilangkan
sebagaian informasi yang berkaitan
dengan masalah, justru untuk
dikonstruksi oleh siswa sendiri dalam
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rangka mengembangkan berbagai
perspektif secara divergen atau kritis.

2. Dirumuskan sedemikian rupa sehingga
memungkinkan adanya lebih dari satu
jawaban benar.

3. Hasil pemecahan masalah tidak dapat
ditebak-tebak, apalagi hanya dengan
menggunakan basic skill dan fakta-
fakta saja.

4. Informasi bisa diinterpretasikan secara
bervariasi.

5. Perlu dipecahkan secara berulang-ulang
jika ada perubahan kondisi dan
penambahan informasi yang lebih baik.

6. Dapat dipecahkan dengan suatu proses
pemecahan masalah.
(Sudiarta, 2008)

2.2 Keterampilan Metakognitif
Flavell (dalam Santrock, 2011) menyatakan
metakognisi adalah kognisi tentang kognisi
atau mengetahui tentang mengetahui.
Suherman dkk (2003) menyatakan
metakognisi adalah suatu kata yang
berkaitan dengan apa yang dia ketahui
tentang dirinya sebagai individu yang
belajar dan bagaimana dia mengontrol yang
dimilikinya. Suherman dkk (2003) juga
menyatakan bahwa metakognisi adalah
suatu bentuk kemampuan untuk melihat
pada diri sendiri sehingga apa yang dia
lakukan dapat terkontrol secara optimal.

Metakognisi merupakan suatu istilah
yang diperkenalkan oleh Flavell pada tahun
1976. Pengertian metakognisi yang
dikemukakan oleh para peneliti bidang
psikologi, pada umumnya memberikan
penekanan pada kesadaran berpikir
seseorang tentang proses berpikirnya
sendiri (Gredler, 2011).

Howard (dalam Tumbel, 2012)
menjelaskan bahwa ada tiga perangkat
keterampilan yang terlibat pada
metakognitif. Ketiga perangkat
keterampilan itu meliputi: (1) keterampilan
memahami strategi, atau sumber apa, dan
sebagainya yang dibutuhkan untuk
melaksanakan suatu tugas, (2) keterampilan
mengetahui bagaimana menggunakan
strategi, atau sumber dan sebagainya, dan
(3) keterampilan mengetahui kapan
penggunaan strategi, atau sumber, dan
sebagainya. Namun, untuk keterampilan
metakognitif, target pemantauan dan

pengontrolannya berada di dalam pikiran
orang tersebut, dan proses untuk
menggunakan keterampilan tersebut juga
dilaksanakan di dalam pikirannya juga.

Menurut Schraw (dalam Tumbel,
2012), kemampuan keterampilan kognisi
dan metakognitif sekalipun berhubungan,
tetapi berbeda. Keterampilan kognisi
dibutuhkan untuk melaksanakan sesuatu
tugas, sedangkan keterampilan metakognitif
diperlukan untuk memahami bagaimana
tugas itu dilaksanakan.

Menurut Kamarski dan Mavarech
(dalam Nugroho, 2009) metakognitif
menggunakan tiga set pertanyaan
metakognitif yang ditujukan untuk diri
siswa sendiri, yaitu comprehension
question, strategic questions,
danconnection questions. Pertanyaan
pemahaman (comprehension question)
dirancang untuk mendorong peserta didik
melakukan refleksi terhadap masalah
sebelum memecahkannya. Dalam hal ini,
peserta didik harus membaca kalimat soal,
menjelaskan soal, menjelaskan konsep yang
relevan dengan kata-kata mereka sendiri,
dan berusaha memahami makna dari
konsep tersebut. Pertanyaan strategi
(strategic questions) dirancang untuk
mendorong peserta didik
mempertimbangkan mana yang sesuai
untuk memecahkan atau untuk melengkapi
masalah tersebut atas dasar alasan apa.
Dalam hal ini, peserta didik diminta untuk
menjelaskan pertanyaan apa, mengapa, dan
bagaimana berkaitan dengan strategi yang
dipilihnya. Apa strategi yang bisa
digunakan untuk memecahkan masalahnya,
mengapa strategi yang dipilih dipandang
paling sesuai bagi masalah tersebut, dan
bagaimana rencana yang bisa dilaksanakan.
Pertanyaan koneksi (connection questions)
dirancang untuk mendorong siswa
memusatkan perhatian pada persamaan dan
perbedaan antara masalah yang sedang
dihadapinya sekarang dengan masalah yang
pernah berhasil dipecahkan.

2.3 Pembelajaran Berbasis Masalah
Matematika Terbuka dengan
Keterampilan Metakognitif
Berdasarkan karakteristik pembelajaran

berbasis masalah matematika terbuka
dengan keterampilan metakognitif, dapat
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disusun rancangan pembelajaran
matematika sebagai berikut (modifikasi dari
Nugroho, 2009).
1. Guru mengawali pembelajaran dengan

mengemukakan masalah tertutup yang
berkaitan dengan topik matematika
yang hendak dipelajari.

2. Guru selanjutkan memperkenalkan
masalah terbuka kepada siswa melalui
masalah yang diberikan, dan
memberikan kesempatan siswa untuk
memecahkannya.

3. Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil
untuk menyelesaikan masalah terbuka
tersebut dengan cara dan bahasannya
sendiri, sementara guru memberikan
bantuan jika diperlukan.

4. Guru memberikan kesempatan pada
salah satu anggota kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusinya.

5. Guru memberikan kesempatan pada
kelompok lain untuk menanggapi
presentasi temannya atau
mempresentasikan jika hasil
pekerjaannya berbeda.

6. Guru membimbing siswa untuk
mengorganisasikan kembali
pengetahuan yang diperoleh ke dalam
konsep yang formal. Selama kegiatan
ini, guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang mengajak siswa
berpikir reflektif.

7. Siswa menyelesaikan soal-soal dan
masalah yang lebih kompleks.
Pemberian soal dilakukan secara
bertahap mulai dari onestep problem,
multistep problem, sampai dengan
masalah yang lebih kompleks. Siswa
dibimbing untuk menyelesaikan soal
dengan menggunakan model Polya dan
pertanyaan metakognitif, sebagai
berikut.
a. Siswa menggunakan pertanyaan

metakognitif (comprehension
questions dan connection
questions) untuk membantu mereka
dalam memahami masalah.

b. Siswa menggunakan pertanyaan
metakognitif (strategic questions)
untuk membantu mereka dalam
menyusun rencana pemecahan
masalah.

c. Siswa melaksanakan rencana
pemecahan masalah, selama proses

ini siswa didorong untuk memantau
kemajuan yang berhasil dicapai dan
mengantisipasi bila rencananya
tidak berjalan dengan baik.

d. Siswa menggunakan pertanyaan
metakognitif (connection
questions) untuk mengevaluasi
solusi yang diperoleh atau untuk
menemukan pengetahuan baru
matematika.

e. Guru memantau perkembangan
siswa dalam menjawab pertanyaan-
pertanyaan metakognitif dan
perkembangan siswa dalam
melaksanakan tahap-tahap
pemecahan masalah dengan model
Polya.

f. Pada mulanya, siswa diberi
kebebasan untuk mencari strategi
pemecahan masalah dengan ide dan
caranya sendiri.

g. Selanjutnya, guru membimbing
siswa menggunakan berbagai
strategi pemecahan masalah seperti
coba-coba, membuat gambar,
mencari pola, dan membuat tabel.

2.4 Pengertian Prestasi Belajar
Matematika

Menurut Nurkancana (1992), prestasi
belajar adalah hasil yang telah dicapai atau
diperoleh anak berupa nilai mata pelajaran.
Ditambahkan bahwa prestasi belajar
merupakan hasil yang mengakibatkan
perubahan dalam diri individu sebagai hasil
dari aktivitas dalam belajar. Dapat
disimpulkan bahwa prestasi belajar
matematika adalah hasil yang telah dicapai
atau diperoleh anak berupa nilai dalam
mata pelajaran matematika. Prestasi belajar
matematika juga dapat diartikan hasil dari
aktivitas dalam belajar matematika.

3. Simpulan
Dari paparan di atas dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran berbasis masalah
matematika terbuka dan keterampilan
metakognitif berpengaruh positif terhadap
peningkatan prestasi belajar matematika
siswa. Dengan mengombinasikan
pembelajaran berbasis masalah matematika
terbuka dengan keterampilan metakognitif
diharapkan dapat membantu siswa
memahami materi pembelajaran
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matematika lebih baik lagi sehingga
prestasi belajar matematika lebih
meningkat.
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Abstrak
Kemampuan memecahkan masalah matematika dengan menggunakan pemahaman
sebelumnya atau kajian-kajian yang relevan secara logis dan teliti untuk menghadapi
situasi yang tidak rutin. Para guru cenderung hanya menyoroti tentang metode
pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa. Akan tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa terutama faktor internal seperti kemampuan
pengetahuan awal, apresiasi matematika, dan kecerdasan logis matematis.
Pengetahuan awal mempermudah dan membantu siswa untuk menguasai materi
pokok. Apabila pengetahuan awal dapat dimanfaatkan dengan baik dalam memahami
materi baru, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematika. Apresiasi matematika dapat menimbulkan gairah dan perhatian serius
dalam belajar matematika. Gairah dan perhatian serius dalam belajar matematika
dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Kecerdasan logis
matematis membuat siswa dapat mengaitkan informasi-informasi yang terdapat dalam
masalah dengan metode-metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah matematika
dan dalam melakukan perhitungan matematis. Sehingga kecerdasan logis matematis
sangat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika. Pengetahuan
awal, apresiasi matematika, dan kecerdasan logis matematis dapat mempengaruhi
kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa.

Kata-kata Kunci: pengetahuan awal, kecerdasan logis matematis

Abstract
Ability to solve mathematical problems using a previous understanding or relevant
studies logically and carefully to deal with situations that are not routine. Teachers
tend to only sheds light on learning methods are used to improve students'
mathematical problem solving abilities. But there are other factors that affect
students' mathematical problem solving ability, especially internal factors such as the
ability of prior knowledge, appreciation of mathematics and mathematical logical
intelligence. Prior knowledge can help students to master the subject matter. If the
initial knowledge can be put to good use in understanding the new material, it will
affect the ability of mathematical problem solving. Appreciation of mathematics can
passion and serious attention in learning mathematics. Passion and serious attention
in learning mathematics can improve the ability of mathematical problem solving.
Logical mathematical intelligence enables students to associate the information
contained in trouble with the appropriate methods for solving mathematical problems
and to perform mathematical calculations. So the logical mathematical intelligence
greatly affect the ability of solving mathematical problems. Prior knowledge,
appreciation of mathematics and mathematical logical intelligence may affect the
ability of mathematical problem solving in students.

Keyword: prior knowledge, mathematical logical intelligence
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1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Kemampuan Pemecahan Masalah
merupakan salah satu keterampilan proses
yang perlu dimiliki siswa melalui proses
pembelajaran matematika. Untuk
memiliki kemampuan tersebut maka
siswa harus memahami atau menguasai
materi-materi yang ada dalam pelajaran
matematika. Kebanyakan guru cenderung
untuk langsung menjelaskan materi pokok
yang akan dibahas tanpa ingin mengetahui
kemampuan pengetahuan awal siswa.
Padahal kemampuan pengetahuan awal
siswa sangat penting untuk memahami
materi pokok yang akan dipelajari.
Apabila kemampuan pengetahuan awal
siswa tidak baik, maka untuk melanjutkan
ke materi pokok akan sangat sulit.
Pengetahuan awal yang belum dimiliki
siswa nantinya akan berpengaruh terhadap
kemampuan siswa dalam memecahkan
masalah pada materi berikutnya. Selain
pengetahuan awal, faktor internal lain
yang mempengaruhi kemampuan
pemecahan masalah matematika yaitu
apresiasi matematika dan kecerdasan logis
matematis. Pada masing-masing siswa
memiliki apresiasi yang berbeda-beda
terhadap matematika. Perbedaan apresiasi
ini akan berkaitan pada keterlibatan siswa
dalam proses pembelajaran di kelas.
Keterlibatan siswa dalam pembelajaran di
kelas ini, akan mempengaruhi
kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa. Selain apresiasi
matematika, faktor internal lain yang
mempengaruhi kemampuan pemecahan
masalah matematika adalah kecerdasan
logis matematis. Anak seperti ini
memiliki kemampuan yang baik dalam
mencari hubungan antar informasi yang
diperoleh dari masalah yang mereka
temui. Hal ini sejalan dengan langkah-
langkah pemecahan masalah yaitu pada
langkah memahami masalah dan
merencanakan penyelesaian. Faktor-faktor
yang mempengaruhi kemampuan
pemecahan masalah terhadap materi
bangun ruang ini pun harus diperhatikan
oleh para guru. Para guru cenderung
hanya menyoroti tentang metode
pembelajaran yang digunakan untuk
meningkatkan kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa. Akan tetapi
ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi
kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa terutama faktor internal
seperti kemampuan pengetahuan awal,
apresiasi matematika, dan kecerdasan
logis matematis.

1.2 Rumusan Masalah
Mengapa pengetahuan awal, apresiasi
matematika, dan kecerdasan logis
matematis mempengaruhi kemampuan
pemecahan masalah matematika?

1.3 Tujuan dan Manfaat
Untuk mengetahui penyebab pengetahuan
awal, apresiasi matematika, dan
kecerdasan logis matematis
mempengaruhi kemampuan pemecahan
masalah matematika

2. Pembahasan
Pengetahuan awal matematika siswa
adalah pengetahuan yang dimiliki siswa
sebelum proses pembelajaran
berlangsung. Dalam pelajaran
matematika, tersusun materi-materi dari
yang sederhana sampai pada materi yang
kompleks. Hal ini mengakibatkan siswa
harus menguasai materi yang disajikan
terlebih dahulu untuk melanjutkan ke
materi berikutnya. Apabila siswa tidak
mampu memiliki pengetahuan awal
dengan baik, maka siswa tidak akan
lengkap dalam memahami materi
berikutnya. Glaser dan De Corte dalam
(Dochy & Segers) berpendapat:
memahami materi baru akan menjadi
sangat sulit ketika pengetahuan awal
informal dan pengetahuan awal formal
yang baik pada siswa, tidak digunakan
dan tidak dimanfaatkan untuk belajar
materi yang baru.

Apresiasi berasal dari bahasa latin
appretiatus yang lebih kurang mempunyai
arti mengerti serta menyadari sepenuhnya
hingga mampu menilai semestinya. Jaret
mengemukakan bahwa pengapresiasian
terhadap sesuatu tersebut dapat berupa
ketertarikan (interesting), pemanfaatan
(worthwhile), dan kesenangan
(enjoyment) dalam mempelajarinya. G. H.
Hardy juga mengungkapkan bahwa jika
seseorang yang appreciate terhadap



ISBN 978-602-6428-00-4

FMIPA Undiksha 71

sesuatu maka orang tersebut menikmati
(enjoy) sesuatu tersebut (enjoyment)
(Utami, 2011). Standard 10 (NCTM,
Principles and Standards for School
Mathematics, 2000) mengemukakan
bahwa disposisi matematik menunjukkan
kepercayaan diri, ekspektasi dan
metakognisi, gairah dan perhatian serius
dalam belajar matematika, kegigihan
dalam menghadapi dan menyelesaikan
masalah, rasa ingin tahu yang tinggi, serta
kemampuan berbagi pendapat dengan
orang lain.

Kecerdasan logis matematis adalah
kemampuan untuk berpikir secara
sistematis dan logis berdasarkan
keefektifan dan alasan yang baik (Chen,
2005). Berdasarkan pernyataan Gardner
bahwa kecerdasan logis matematis juga
terdiri dari kemampuan untuk
menganalisa masalah secara logis,
melakukan operasi matematika, dan
menyelidiki masalah ilmiah. Kecerdasan
ini juga didalamnya meliputi kemampuan
untuk mendeteksi pola, alasan deduktif
dan berpikir logis. Kecerdasan ini paling
sering dikaitkan dengan pemikiran ilmiah
dan matematika (Gogebakan, 2003).

Kemampuan pemecahan masalah
adalah kemampuan memecahkan masalah
matematika dengan menggunakan
pemahaman sebelumnya atau kajian-
kajian yang relevan secara logis dan teliti
untuk menghadapi situasi yang tidak
rutin. Polya menegaskan solusi
pemecahan masalah memuat empat
langkah fase penyelesaian yaitu:
memahami masalah, merencanakn
penyelesaian, menyelesaikan masalah
sesuai rencana yang telah dibuat, dan
melakukan pengecekan kembali.
Tabel 1 Indikator Apresiasi Matematika

No Indikator
1 Rasa ingin tahu dalam belajar

matematika
2 Harapan dan metakognisi siswa

dalam belajar matematika
3 Menghargai peran dan fungsi

matematika
4 Kepercayaan diri dalam belajar

matematika
5 Keuletan/kegigihan dalam belajar

matematika
6 Kemampuan berbagi pendapat

dengan orang lain

1. Pengetahuan Awal Mempengaruhi
Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematika.
Terkadang guru di sekolah sering
mengabaikan kemampuan
pengetahuan awal siswa. Padahal
kemampuan pengetahuan awal siswa
merupakan modal bagi siswa yang
sangat penting untuk mempelajari
materi berikutnya. Kemampuan
pengetahuan awal siswa dapat
membantu siswa dalam memahami
materi pokok yang akan dipelajari. Hal
ini dikarenakan ada bagian-bagian
tertentu dari pengetahuan awal siswa
yang muncul materi pokok. Misalnya
saja pada saat siswa memahami rumus
untuk mencari luas permukaan dari
bangun kubus. Pengetahuan awal
siswa tentang rumus mencari luas
persegi sangat dibutuhkan untuk
memahami proses mendapatkan rumus
luas permukaan kubus. Hal ini
dikarenakan kubus merupakan bangun
yang terdiri dari enam buah persegi
dengan ukuran yang sama. Sehingga
untuk mencari rumus luas permukaan
kubus, siswa dapat melakukannya
dengan cara enam kali rumus luas
persegi. Pengetahuan awal yang baik,
dapat membuat siswa lebih optimal
atau memperkuat pemahaman siswa
dalam materi pokok. Dipahaminya
materi pokok dengan baik, akan
membuat siswa dengan akurat
menentukan metode atau rumus mana
yang digunakan berdasarkan
informasi-informasi yang ada dalam
masalah tersebut. Setelah
merencanakan penyelesaian, tiba
saatnya siswa untuk melaksanakan
rencana penyelesaian. Pada proses ini,
siswa dituntut secara optimal dapat
mengoperasikan atau mengaplikasikan
metode yang dipilih untuk
menyelesaikan masalah. Keterampilan
siswa dalam mengoperasikan dan
mengaplikasikan metode juga tidak
terlepas dari pengetahuan awal.
Dengan dikuasainya pengetahuan awal
secara lengkap maka dapat
memperkuat pemahaman siswa
terhadap materi pokok. Pemahaman
yang dilakukan oleh siswa juga tidak
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hanya sekedar teori. Melainkan sampai
pada tahap pengoperasian dan
pengaplikasian metode. Hal ini
dikarenakan dalam memahami teori
sudah dilakukan dengan mudah,
sehingga waktu yang tersisa dapat
digunakan untuk mempelajari
pengoperasian dan pengaplikasian
terhadap metode yang ada dalam
materi pokok. Akibtanya solusi dari
tahap melaksanakan penyelesaian
dapat dengan tepat dihasilkan. Apabila
siswa mampu menguasai pengetahuan
awal dengan baik, maka siswa akan
mampu memecahkan masalah pada
materi pokok.

2. Apresiasi Matematika Berkontribusi
secara Langsung Terhadap
Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematika
Kemampuan pemecahan masalah
matematika ini dapat dimiliki oleh
siswa, dengan cara siswa harus benar-
benar memahami materi matematika,
berlatih untuk berpikir secara
sistematis dan logis. Untuk memiliki
kemampuan pemecahan masalah ini
memang sangat sulit untuk dilakukan.
Namun hal ini tidak akan sulit
dilakukan, jika apresiasi matematika
tumbuh di dalam diri siswa. Seiring
dengan tumbuhnya apresiasi
matematika pada diri siswa, maka
pandangan buruk terhadap matematika
akan semakin berkurang. Hal ini
dikarenakan apresiasi matematika yang
tumbuh di dalam diri siswa akan
menimbulkan penghargaan, keyakinan,
dan pemahaman yang tepat terhadap
mata pelajaran matematika.
Penghargaan, keyakinan, dan
pemahaman yang tepat ini akan
menimbulkan gairah, semangat, dan
kepercayaan diri dalam belajar
matematika. Para siswa akan yakin
terhadap kemampuan mereka sendiri
untuk memahami materi yang terdapat
dalam matematika. Sehingga
pandangan buruk terhadap matematika
seperti matematika adalah mata
pelajaran yang sulit dan susah
dipahami akan mulai menghilang.
Dengan adanya ketertarikan,

kesenangan, dan keyakinan ini, maka
siswa tidak hanya sekedar mengikuti
pelajaran matematika di kelas. Siswa
akan memiliki semangat untuk belajar
matematika secara optimal baik
memahami metode-metode,
pengoperasian metode, dan terus
berlatih untuk berpikir sistematis,
logis, dan teliti. Hal ini akan berguna
secara optimal pada tahap – tahap
memecahkan masalah yaitu memahami
masalah, merencanakan penyelesaian
masalah, dan melaksanakan
penyelesaian.

3. Kecerdasan Logis Matematis
Berkontribusi secara Langsung
Terhadap Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematika
Dalam memecahkan masalah terdapat
empat langkah atau fase yang
digunakan, yaitu memahami masalah,
merencanakan penyelesaian,
melaksanakan rencana, dan mengecek
kembali hasil penyelesaian. Langkah-
langkah dalam memecahkan masalah
ini merupakan langkah-langkah yang
sistematis dan logis. Dimulai dari
tahap memahami masalah. Pada tahap
ini, siswa dituntut untuk memahami
masalah secara mendalam. Memahami
masalah secara mendalam disini
memiliki makna siswa harus dapat
memahami atau menganalisa
informasi-informasi, pola-pola, atau
hubungan-hubungan yang ada dalam
masalah tersebut kemudian
mengaitkan informasi-informasi
sehingga dapat menjadi informasi yang
membantu untuk mengarahkan pada
metode yang akan digunakan dalam
memecahkan masalah. Pada saat tahap
merencanakan penyelesaian, siswa
dituntut untuk mengaitkan informasi-
informasi yang ada dengan syarat-
syarat dari metode yang dapat
digunakan untuk menyelesaikan
masalah. Sehingga pada tahap ini
siswa sudah memiliki metode yang
akan digunakan untuk memecahkan
masalah. Selanjutnya dalam tahap
melaksanakan perencanaan, siswa
dituntut untuk mengoperasikan metode
dan melakukan perhitungan secara
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optimal. Setelah hasil dari solusi
didapatkan, pada tahap memeriksa
kembali siswa dituntut untuk teliti
dalam memeriksa hasil dari
penyelesaian masalah. karakteristik-
karakteristik kecerdasan logis
matematis seperti menganalisa,
mengaitkan pola-pola, informasi dan
hubungan-hubungan serta teliti dalam
berpikir dibutuhkan dalam langkah-
langkah pemecahan masalah
matematika.

Gambar 1. Pengaruh Pengetahuan Awal
dan Apresiasi Matematika Terhadap
Kemampuan

Gambar 2. Pengaruh Kecerdasan Logis
Matematis Terhadap Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematika

3. Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas

disimpulkan bahwa pengetahuan awal,

kecerdasan logis matematis, dan
apresiasi matematika sangat berperan
dalam kemampuan pemecahan
masalah matematika. Masing-masing
indikator ketiga faktor tersebut
memiliki peranan dalam tahapan-
tahapan pemecahan masalah
matematika.

Hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi rekomendasi bagi para
guru bahwa keberhasilan siswa dalam
belajar tidak hanya diperhatikan dari
metode pembelajaran yang digunakan,
melainkan faktor-faktor lain seperti
pengetahuan awal, kecerdasan logis
matematis, dan apresiasi matematika
juga harus diperhatikan.
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Abstrak
Kompetensi utuh matematika yang meliputi lima standar matematika belum banyak
dielaborasi dalam satu proses perkuliahan dengan menggunakan perangkat
perkuliahan yang sesuai. Oleh karena itu, penerapan perangkat perkuliahan berbasis
masalah terbuka dalam kajian ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi utuh
matematika sesuai standar NCTM. Perangkat perkuliahan berbasis masalah terbuka
diterapkan pada mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan
Ganesha yang mengambil mata kuliah geometri analitik bidang. Penelitian dilakukan
mengikuti alur penelitian tindakan kelas. Tindakan utama adalah kegiatan perkuliahan
yang menggunakan lembar kerja mahasiswa berbasis masalah terbuka dan pertanyaan-
pertanyaan terbuka dalam diskusi. Lembar tugas matematika juga memuat masalah
terbuka yang digunakan untuk mengevaluasi kompetensi utuh matematika. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perangkat perkuliahan berbasis masalah
terbuka mampu meningkatkan kompetensi utuh matematika meliputi kompetensi
komunikasi matematika, koneksi, representasi, penalaran dan bukti, dan pemecahan
masalah. Kompetensi komunikasi matematika meningkat sebesar 2,3%, kompetensi
representasi sebesar 2,5%, kompetensi penalaran dan bukti sebesar 5,9%, dan
kompetensi pemecahan masalah sebesar 4,75%. Kompetensi koneksi relatif tetap
karena hanya terjadi perubahan sebesar 0,01%. Di samping itu, peningkatan
kompetensi matematika juga terjadi pada penyelesaian tugas matematika yang
menurut pengalaman sulit dipecahkan.

Kata-kata Kunci : perangkat perkuliahan, masalah matematika terbuka, kompetensi
utuh matematika

Abstract
Intact mathematical competence which consist of five mathematical standards was not
much fully elaborated in a learning process using convenient teaching materials.
Accordingly, a study on appying teaching material developed based on open ended
problems was conducted to increase students competencies on mathematics as
stipulated by NCTM. The teaching material was implemented to the student of
Mathematics Education Department of Ganesha University of Education who took
Plane Analytic Geometry subject. The study followed the classroom action research
framework. The main action in this classroom action research was teaching which
utilized student worksheets that contain open ended problems and open questions on
disscussion. The result of the study showed that applying teaching material developed
based on open ended problems increased student competencies in mathematics.
Mathematics communication increased by 2.3%, representation by 2.5%, proof and
reasoning by 5.9% and problem solving by 4.75%. Meanwhile, the connection
competence was slightly uncanghed. Only 0.01% changes occured before and after
applying the material. In addition, increasing students’ mathematical competence also
occurred on solving difficult mathematical task that was based on experience difficult
to be solved.

Keywords : teaching material, open ended problem, intact mathematical competence
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1. Pendahuluan
Masalah terbuka dalam pembelajaran
matematika sangat penting dan menjadi
bahan kajian yang menarik sejak Shimada
(1997) mulai mengenalkannya.
Pemanfaatan masalah terbuka dalam
pembelajaran matematika meningkatkan
kompetensi berfikir kritis dan produktif
(Schoenfeld, 1985; Sudiarta, 2003).
Masalah terbuka tidak saja berguna bagi
siswa yang berkompetensi lebih tetapi
juga berguna bagi siswa yang
berkemampuan kurang (Sulivan, tt).
Dalam pembelajaran dengan pendekatan
inkuiri termasuk dengan masalah terbuka
memungkinkan siswa terlibat secara
mendalam dan menggunakan semua
kapabilitasnya (Diezmann, 2004).

Pemanfaatan masalah terbuka
penting dilakukan pada mahasiswa
pendidikan matematika karena peranan
strategis mereka yang kelak akan menjadi
guru matematika di sekolah. Pembelajaran
pada mahasiswa seharusnya diarahkan
pada tercapainya standar-standar
matematika sesuai anjuran NCTM (2000)
seperti komunikasi (communication),
koneksi (connection), representasi
(representation), penalaran dan bukti
(proof and reasoning), dan pemecahan
masalah (problem soving). Standar-
standar matematika dapat dijelaskan lebih
mendalam seperti berikut. Dalam
komunikasi siswa diharapkan mampu
mengorganisasi dan mengkonsolidasi
berpikir matematisnya melalui
komunikasi, mengomunikasikan
pemikiran matematis secara koheren dan
jelas kepada teman, guru, atau yang lain,
menganalisis dan mengevaluasi pemikiran
matematis dan strategi yang digunakan
oleh orang lain, dan menggunakan bahasa
matematika untuk mengekspresikan ide-
ide matematika secara tepat. Dalam
koneksi siswa diharapkan dapat
memahami dan menggunakan koneksi
antar ide-ide matematika, memahami
bagaimana ide-ide matematika saling
berkaitan dan membentuk ide secara
koheren, dan memahami dan
mengaplikasikan matematika dengan
konteks lain di luar matematika. Dalam
representasi siswa diharapkan mampu
membuat dan menggunakan representasi

untuk mengorganisasi, merekam dan
mengomunikasikan ide matematika;
memilih, menerapkan, dan
menerjemahkan diantara representasi
matematika untuk menyelesaikan
masalah; menggunakan representasi untuk
memodelkan dan menginterpretasi
penomena fisik, sosial dan matematika.
Dalam penalaran dan bukti siswa
diharapkan mampu memahami penalaran
dan bukti sebagai aspek fundamental dari
matematika, membuat dan
menginvestigasi mkonjektur matematika,
mengembangkan dan mengevaluasi
argumen-argumen dan bukti, dan memilih
dan menggunakan berbagai jenis
penalaran dan metode pembuktian. Dalam
pemecahan masalah siswa diharapkan
dapat membangun pengetahuan
matematika baru melalui pemecahan
masalah, memecahkan masalah yang
muncul dalam matematika maupun dalam
konteks lain, dan mengamati dan
memeriksa kembali proses pemecahan
masalah matematika.

Kompetensi utuh matematika
mempunyai 5 dimensi kompetensi seperti
tersebut di atas yaitu komptensi
komunikasi, koneksi, representasi,
penalaran dan bukti, dan pemecahan
masalah. Indikator-indikator kompetensi
tersebut adalah sebagai berikut.
a. Indikator kompetensi komunikasi

Mengorganisasi pemikiran
matematika melalui komunikasi
Mengkonsolidasi pemikiran
matematika melalui komunikasi
Mengomunikasikan pemikiran
matematika secara koheren dan
jelas
Menganalisis pemikiran
matematika orang lain
Menggunakan bahasa matematika
untuk menyajikan ide-ide
matematika secara tepat

b. Indikator Kompetensi Koneksi
Mengenali dan menggunakan
koneksi antar ide-ide matematika
Memahami bagaimana ide-ide
matematika saling berkaitan
untuk membentuk kesatuan ide
yang koheren
Mengenali aplikasi matematika di
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luar konteks matematika
Menerapkan ide-ide matematika
di luar konteks matematika

c. Indikator Kompetensi Representasi
Membuat dan menggunakan
representasi untuk
mengorganisasi, mencatat, dan
mengomunikasikan ide-ide
matematika
Memilih, menggunakan,
menerjemahkan berbagai
representasi untuk menyelesaikan
masalah
Menggunakan representasi untuk
memodelkan dan
menginterpretasikan penomena
fisik, sosial, dan matematika itu
sendiri

d. Indikator Kompetensi Penalaran dan
Bukti

Memahami penalaran dan bukti
sebagai aspek fundamental dari
matematika
Membuat dan menginvestigasi
konjektur matematika
Mengembangkan dan
mengevaluasi argumen-argumen
matematika dan bukti-bukti
Memilih dan menggunakan
berbagai jenis penalaran dan
metode pembuktian

e. Indikator Kompetensi Pemecahan
Masalah

Membangun pengetahuan baru
melalui pemecahan masalah
Memecahkan masalah yang ada
dalam matematika maupun di luar
matematika
Menerapkan dan mengadaptasi
berbagai strategi pemecahan
masalah
Memonitor dan merefleksi proses
pemecahan maslah
Di samping untuk mencapai

standar-standar dalam belajar matematika
sehingga terbentuk kompetensi utuh
matematika, pembelajaran pada
mahasiswa pendidikan matematika juga
harus gayut dengan empat kompetensi
yang harus dimiliki oleh seorang guru
sesuai UU no 14 Tahun 2005. Keempat
kompetensi guru meliputi kompetensi
profesional, kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, dan kompetensi
sosial. Akan tetapi, pembelajaran selama
ini belum mencapi hasil yang diharapkan
baik dalam kompetensi utuh matematika
(profesional) maupun kompetensi
pedagogik.

Penelusuran dari beberapa
penelitian yang telah dilakukan di atas
meunjukkan bahwa kompetensi
profesional calon guru matematika di
Undiksha belum dikaji menyeluruh
berkaitan dengan aspek penting dalam
pendidikan matematika yang meliputi
komunikasi matematika, koneksi,
representasi penalaran dan bukti, dan
pemecahan masalah sesuai rekomendasi
NCTM. Gita, dkk (1999)
mengembangkan strategi pengajuan
masalah dan kontra contoh dalam
pembelajaran mata kuliah kalkulus.
Suharta dan Gita (1999) mengembangkan
pengajuan masalah yang dikaitkan dengan
kemampuan pemecahan masalah.
Mahayukti dan Suharta (1999)
menggunakan pembelajaran dengan
pendekatan realistik. Parwati (2003)
mengkaji kemampuan pemecahan
masalah dalam perkuliahan Teori
Bilangan. Sudiarta (2004) mengkaji
masalah matematika terbuka berbantuan
LKM pada mata kuliah Pengantar Dasar
Matematika. Realitas ini menunjukan
perlunya upaya pembelajaran yang
mendukung tercapainya kompetensi utuh
matematika calon guru dalam bidang
matematika.

Pengemasan suatu pembelajaran
memerlukan perangkat pembelajaran yang
cocok. Perangkat pembelajaran dapat
dikembangkan dengan berbagai
pendekatan pembelajaran yang
disesuaikan dengan karakteristik peserta
didik dan karakteristik materi yang
dipelajarinya. Salah satu pendekatan yang
cocok dalam pembelajaran matematika
adalah pendekatan open-ended (masalah
matematika terbuka). Pendekatan masalah
matematika terbuka merujuk pada
terminologi yang digunakan oleh Shimada
(1997). Pendekatan masalah matematika
terbuka menekankan pada masalah yang
tidak mempunyai solusi atau stategi
penyelesaian yang tunggal melainkan
majemuk. Menurut Shimada, rangkaian
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pengetahuan, keterampilan, konsep,
prinsip, atau aturan diberikan melalui
langkah demi langkah terintegrasi
sehingga terjadi pengorganisasian
intelektual yang optimal. Nohda (2000)
mengemukakan bahwa pembelajaran
open-ended bertujuan untuk membantu
mengembangkan kegiatan kreatif dan pola
pikir matematis siswa melalui problem
soving secara simultan (Erman Suherman.
dkk, 2003)

Erman Suherman. dkk (2003)
lebih jauh memberikan beberapa
keunggulan pendekatan masalah terbuka
dalam pembelajaran matematika.
Keunggulan itu diantaranya adalah (1)
siswa berpartisifasi lebih aktif dalam
pembelajaran, (2) memiliki kesempatan
lebih banyak dalam memanfaatkan
pengetahuan dan keterampilan secara
komprehensif, (3) menumbuhkan motivasi
intrinsik, dan (4) memberikan banyak
pengalaman dalam menjawab
permasalahan. Keunggulan ini diharapkan
memberikan bekal yang kuat pada siswa
untuk menghadapi permasalahan-
permasalahan hidupnya sebagai warga
masyarakat yang dipenuhi oleh maslah-
masalah kehidupan.

Pengembangan perangkat
pembelajaran berorientasi masalah
matematika terbuka diawali dengan
mengkonstruksi masalah itu sendiri
sehingga menjadi bahan pembelajaran
untuk mencapai suatu kompetensi
tertentu. Konstruksi masalah dalam
penelitian ini tidak hanya mengacu pada
masalah matematika terbuka sesuai
konsep Shimada, tetapi juga
menggunakan variasi lain seperti yang
dikembangkan oleh Sudiarta (2003) yang
meliputi (1) Extended closed problem,
yaitu masalah yang mengandung satu atau
beberapa konsep matematika yang
dipelajari, satu solusi dengan beberapa
prosedur penyelesaian; (2) Open ended
problem with hiding variabel, yaitu
masalah yang mengandung satu konsep,
satu solusi dengan beberapa prosedur
penyelesaian, dan dengan beberapa
aspek/data/variabel disembunyikan; (3)
Open ended problem with missing
variabel, yaitu masalah yang mengandung
lebih dari satu konsep, satu solusi dengan

beberapa prosedur penyelesaian, dan
dengan beberapa aspek/data/variabel
disembunyikan dalam bentuk yang
bervariasi, (4) Open ended problem (fully
open) yaitu masalah yang mengandung
lebih dari satu konsep, lebih dari satu
solusi dengan beberapa prosedur
penyelesaian,dan dengan beberapa
aspek/data/variabel tak diberikan secara
lengkap.

Keterkaitan antara masalah, teori,
hasil pengembangan perangkat, dan
pilihan tindakan yang dilakukan dapat
digambarkan seperti Gambar 1.

Gambar 1. Kaitan masalah, teori, dan
tindakan pembelajaran

Penggunaan perangkat perkuliahan berupa
LKM dalam mengkaji permasalahan/soal-
soal dalam perkuliahan akan mendorong
mahasiswa mempunyai wawasan
kompetensi yang utuh dalam belajar
matematika. Kompetensi utuh matematika
diases dengan panduan kompetensi utuh
matematika. Akibat yang ditimbulkan dari
penerapan perangkat yang berbasis
masalah matematika terbuka dan
pemanfaatan panduan evaluasi yang
berwawasan kompetensi utuh matematika
akan menyebabkan kompetensi utuh
matematika mahasiswa dalam belajar
geometri analitik bidang meningkat.
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2. Metode yang diterapkan .
Penelitian dilaksanakan dengan mengikuti
alur penelitian tindakan kelas yang terdiri
dari dua siklus yang setiap siklusnya
terdiri dari empat tahapan yaitu
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan
evaluasi, dan refleksi. Pada tahap
perencanaan dipersiapkan perangkat
perkuliahan Lembar Kerja Mahasiswa
(LKM) yang berbasis masalah matematika
terbuka dan pedoman evaluasi yang
berwawasan kompetensi utuh matematika.
Di samping itu, juga dipersiapkan buku
ajar yang relevan. Materi matematika
yang dituangkan ke dalam LKM adalah
materi geometri analitik bidang yaitu
irisan kerucut yang meliputi persamaan
garis lurus, persamaan lingkaran,
persamaan ellips dan persamaan
hiperbola. Pada tahap pelaksanaan
dilakukan kegiatan pembelajaran dengan
mengikuti langkah-langkah pembelajaran
seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Langkah-langkah pembelajaran

Pendahulu-
an

Memberikan motivasi belajar
dan apersepsi

Kegiatan
inti

Memberikan LKM memust
masalah matematika terbuka.
Melalui LKM mahasiswa
melakukan eksplorasi
konsep yang sedang
dipelajari

Melakukan presentasi dan
diskusi untuk mengecek
hasil ekplorasi dan
penguasaan mahasiswa
terhadap materi yang
dipelajari

Melakukan kegiatan
elaborasi terhadap materi
perkuliahan dengan
Mengerjakan dan membahas
contoh-contoh soal berkaitan
dengan konsep.

Tanya jawab atau pemberian
soal lanjutan untuk
mengecek/konfirmasi
terhadap materi yang
dipelajari

Penutup
Menarik kesimpulan dan
tindak lanjut berupa tugas
atau pekerjaan rumah.

Pada tahap observasi dan refleksi
dilakukan observasi terhadap bagaimana
aktivitas mahasiswa belajar dan evaluasi
terhadap tujuan pembelajaran apakah
tercapai atau tidak. Pada tahap refleksi
dilakukan refleksi untuk memperoleh
gambaran keseluruhan proses yang
dilaksanakan tiap siklus. Hasil refleksi
digunakan untuk memperbaiki tindakan-
tindakan yang diperlukan
Subjek dari penelitian ini adalah
mahasiswa jurusan pendidikan
matematika FMIPA Undiksha yang
memprogram mata kuliah geometri
analitik bidang sedangkan objek
penelitiannya adalah kompetensi utuh
mahasiswa dalam belajar geometri
analitik bidang. Kompetensi utuh
mahasiswa dalam bidang matematika
yang diukur meliputi lima standar
matematika sekolah yang ditetapkan oleh
NCTM yaitu komunikasi, koneksi,
representasi, penalaran dan bukti, dan
pemecahan masalah. Data yang diperoleh
dalam penelitian dianalisis secara
deskriftif

3. Hasil Penelitian
Hasil penelitian berupa kompetensi
matematika secara utuh yang meliputi
kompetensi komunikasi matematika,
koneksi, representasi, penalaran dan bukti,
dan pemecahan masalah untuk tiap siklus
disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kompetensi matematika per siklus

Kompetensi
Matematika Siklus I Silus II

Komunikasi
Matematika

73.33
(5.65)

75.00
(6.43)

Koneksi 74.38
(6.81)

74.25
(7.04)

Representasi 73.13
(7.49)

75.00
(8.47)

Penalaran dan Bukti 70.63
(7.71)

74.79
(8.01)

Pemecahan Masalah 72.92
(6.30)

76.38
(7.57)

Bilangan dalang kurung menunjukkan simpangan baku
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Tabel 2 di atas memuat rata-rata
kompetensi komunikasi matematika,
koneksi, representasi, penalaran dan bukti,
dan pemecahan masalah. Hampir semua
kompetensi matematika yang diukur
mengalami peningkatan dari siklus I ke
siklus II, hanya kompetensi koneksi yang
sedikit mengalami penuruan. Hasil
pengukuran terhadap kompetensi
matematika dari siklus I ke siklus II
secara lebih detail disajikan pada Gambar
2

Gambar 2. Hasil kompetensi matematika
siklus I dan siklus II

Berdasarkan Gambar 2, sebaran
kompetensi matematika pada siklus II
lebih baik dari sebaran kompetensi
matematika pada siklus I. Hal ini dapat
dilihat dari kompetensi tertinggi dan
kompetensi terendah pada tiap kompetensi
matematika yang diukur. Kompetensi
terendah pada komunikasi matematika,
representasi, penalaran dan bukti, dan
pemecahan masalah pada siklus I lebih
rendah dibandingkan kompetensi terendah
pada kompetensi yang sama di siklus II.
Untuk koneksi matematika, kompetensi
terendah kedua kelompok relatif sama.
Untuk kompetensi tertinggi, siklus II
menunjukkan superioritas hasil yang
dicapai pada semua kompetensi
matematika yang diamati (komunikasi
matematika, koneksi, representasi,
penalaran dan bukti, dan pemecahan
masalah). Hal ini terlihat dari banyaknya
mahasiswa yang memperoleh skor tinggi
jauh melebihi rata-rata pada siklus II
daripada mahasiswa yang memeperoleh
skor yang sama pada siklus I. Terlebih
lagi, mahasiswa yang memperoleh skor

jauh di atas rata-rata pada siklus I dan
siklus II sebagian besar adalah orang yang
sama. (Perhatikan Gambar 2, gambar
bintang dan bulatan menunjukkan data
outlier dan label menunjukkan mahasiswa
yang berasosiasi dengan data tersebut).
Analisis lebih lanjut dari data-data Tabel 2
dan sebaran semua hasil pada Gambar 2
menghasilkan besarnya peningkatan
kompetensi matematika dari siklus I ke
siklus II seperti disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Perbandingan kompetensi
matematika siklus I dan siklus II

Kompetensi komunikasi
matematika meningkat sebesar 1,67 dari
73,33 pada siklus I menjadi 75,00 pada
siklus II. Kompetensi representasi
meningkat sebesar 1,87 dari 73,13 pada
siklus I menjadi 75,00 pada siklus II.
Kompetensi penalaran dan bukti
meningkat sebesar 4,16 dari 70,63 pada
siklus I menjadi 74,79 pada siklus II.
Kompetensi pemecahan masalah
meningkat sebesar 3,46 dari 72,92 pada
siklus I menjadi 76,38 pada siklus II.
Kompetensi koneksi tampaknya tidak
mengalami kemajuan bahkan sedikit
mengalami penurunan yaitu sebesar 0,13
dari 74,38 pada siklus I menjadi 74,25
pada siklus II. Gambar 2 menyajikan
besarnya peningkatan atau penuruan
kompetensi matematika seperti yang
dipaparkan sebelumnya.

Selain menggunakan tes akhir
siklus I dan II, pengukuran kompetensi
matematika berkaitan dengan kompetensi
komunikasi matematika, koneksi,
representasi, penalaran dan bukti, dan
pemecahan masalah juga dilakukan
dengan memberikan tugas matematika
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yang merupakan soal pemecahan masalah
dengan menggunakan masalah terbuka
(open-ended problem). Soal tugas yang
diberikan adalah soal garis singgung
persekutuan dua lingkaran sebagai
berikut.

Tentukan persamaan garis singgung
persekutuan dari dua lingkaran

dan

(Sumber : Rawuh, dkk.1976, hal. 32)
[Catatan: Rawuh, dkk melengkapi
soal tersebut dengan kuncinya pada
hal. 60 yaitu ; ;

dan ]
Soal tersebut termasuk soal pemecahan
masalah karena tidak ada pengetahuan
atau prosedur yang langsung dapat
digunakan untuk menyelesaikannya
(Suryadi dan Herman, 2008) dan juga
merupakan masalah terbuka karena
mempunyai banyak cara dan banyak
solusi seperti yang diungkapkan oleh
Shimada (1997). Di samping memenuhi
kriteria pemecahan masalah dan masalah
terbuka, soal tersebut juga merupakan soal
yang menuntut kompetensi utuh dalam
matematika karena melibatkan
kompetensi komunikasi matematika,
koneksi, representasi, penalaran dan bukti,
dan pemecahan masalah.

Soal yang sama juga telah
diberikan kepada mahasiswa yang
mengambil mata kuliah geometri analitik
bidang 2 tahun sebelumnya berturut-turut
sebagai tugas. Menurut pengalaman, soal
di atas merupakan soal yang sulit
diselesaikan oleh mahasiswa karena tidak
ada yang mampu menyelesaikan soal
tersebut dengan sempurna. Bahkan
sebagian besar mahasiswa tidak mencari
solusi soal tersebut tetapi hanya
menunjukkan bahwa jawaban yang
disediakan pada buku benar-benar
merupakan solusi soal tersebut. Mereka
menunjukkan bahwa jawaban yang
disediakan pada buku memenuhi syarat-
syarat yang diminta pada soal. Ini tentu
bertentangan dengan proses penyelesaian
soal.
Dibandingkan dengan pengalaman tahun-
tahun sebelumnya, penerapan perkuliahan
dengan perangkat berwawasan masalah

terbuka memberikan hasil yang lebih baik.
Pada akhir siklus II, soal tugas yang tidak
mampu diselesaikan oleh pendahulunya,
ternyata mampu diselesaikan oleh 5 orang
mahasiswa dengan jawaban yang benar
dan lengkap.

4. Pembahasan Hasil
Kompetensi matematika secara utuh
meliputi kompetensi komunikasi
matematika, koneksi, representasi,
penalaran dan bukti, dan pemecahan
masalah perlu dikuasai oleh mahasiswa
dan ditingkatkan seiring pengalaman
belajarnya. Meningkatkan kompetensi
utuh matematika sangati urgen bagi
mahasiswa pendidikan matematika. Hal
ini disebabkan karena penguasanan
kompetensi utuh matematika menjadi
modal dasar alam menunjang keberhasilan
mereka dalam melaksanakan tugas
akademiknya nanti pada saat menjadi
guru matematika di sekolah.

Peningkatan kompetensi
matematika secara utuh terjadi dari
siklus I ke siklus II setelah mengalami
pembelajaran dengan menggunakan
perangkat yang dikembangkan dengan
masalah terbuka. Kompetensi
komunikasi matematika meningkat
sebesar 2,3%, kompetensi representasi
sebesar 2,5%, kompetensi penalaran
dan bukti sebesar 5,9%, dan kompetensi
pemecahan masalah sebesar 4,75%.
Kompetensi koneksi relatif tetap karena
hanya terjadi perubahan sebesar 0,01%.
Di samping itu, peningkatan kompetensi
matematika juga terjadi pada
penyelesaian tugas matematika yang
menurut pengalaman sulit dipecahkan.
Terjadinya peningkatan kompetensi
utuh matematika dibangun melalui
interaksi mereka dengan perangkat
perkuliahan dengan masalah terbuka
dan interaksi di dalam kelas dengan
pertanyaan-pertanyaan terbuka.
Penyajian masalah terbuka dan
pertanyaan-pertanyaan terbuka
menumbuhkan kreativitas berfikir dan
berfikir logis. Temuan penelitian
menggunakan masalah terbuka dalam
pembelajaran sejalan dengan hasil
penelitian Sudiarta (2003) yang
menyatakan bahwa pendekatan open-
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ended problem dalam pembelajaran
matematika dapat menstimulasi
kreativitas berfikir siswa, terutama
dalam menginvensi-reinvensi, dan
mengkonstruksi-rekonstruksi konsep-
konsep matematika secara mandiri.
Temuan dalam penelitian ini dengan
menggunakan pertanyaan-pertanyan
terbuka dapat meningkatkan kreativitas
berfikir dan pemecahan masalah sejalan
dengan hasil penelitian Foong (2000).

Kompetensi utuh matematika
tejadi juga pada penyelesaian tugas yang
berkaitan masalah garis singgung masalah
terbuka pada masalah garis singgung
persekutuan dua lingkaran. Analisis
terhadap jawaban yang benar (lihat pada
lampiran) menunjukkan kompetensi
matematika yang utuh seperti komunikasi
matematika yang bagus, koneksi antar
materi matematika yang luas (seperti
aljabar, kesebangunan, dan
perbandingan), menggunakan beragam
representasi (gambar, persamaan, dan
simbol-simbol matematika), penalaran
dan bukti yang kuat dengan menggunakan
logika matematika, dan pemecahan
masalah yang elegan sesuai dengan solusi
yang diminta. Keberhasilan dalam
memecahkan masalah ini tentu sesuai
dengan pengalaman yang telah mereka
peroleh dalam menginvestigasi,
mengkomparasi, berdiskusi,
berargumentasi, dan berkomunikasi dalam
pembelajaran sebelumnya. Hal ini sejalan
dengan pentingnya pengalaman dalam
menemukan sesuatu dalam proses seperti
yang dikemukakan oleh Schoenfeld
(1997) "open-ended problem is useful for
experience in finding something new in
the process" .

5. Simpulan
Penggunaan perangkat yang
dikembangkan dengan masalah terbuka
mampu meningkatkan kompetensi utuh
matematika seperti kompetensi
komunikasi matematika, koneksi,
representasi, penalaran dan bukti, dan
pemecahan masalah. Kompetensi
komunikasi matematika meningkat
sebesar 2,3%, kompetensi representasi
sebesar 2,5%, kompetensi penalaran dan
bukti sebesar 5,9%, dan kompetensi

pemecahan masalah sebesar 4,75%.
Kompetensi koneksi relatif tetap karena
hanya terjadi perubahan sebesar 0,01%.
Di samping itu, peningkatan kompetensi
matematika juga terjadi pada penyelesaian
tugas matematika yang menurut
pengalaman sulit dipecahkan.
Pemanfaatan masalah terbuka dalam
pembelajaran sangat penting dilakukan
karena dapat menumbuhkan kreativitas
berfikir dan berfikir logis. Namun, dalam
penelitian ini, tidak semua standar
matematika sesuai pedoman NCTM dapat
ditingkatkan. Perlu pengkajian lebih lanjut
dan mendalam untuk menelusuri mengapa
kompetensi koneksi belum mampu
ditingkatkan.
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Abstrak
Pada umumnya, prestasi matematika siswa di Indonesia kurang menggembirakan.
Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah sebagai tujuan utama
pembelajaran matematika, teridentifikasi sangat lemah. Oleh karena itulah diperlukan
alternatif pembelajaran yang tepat. Dalam tulisan ini akan dipaparkan dua tipe
pembelajaran yaitu pembelajaran dengan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia
(PMRI) dan Pembelajaran Inkuiri. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia
(PMRI) merupakan pembelajaran yang bertitik tolak pada hal nyata dan pernah
dialami serta dibayangkan oleh siswa sedangkan pembelajaran Inkuiri merupakan
kegiatan pembelajaran yang meletakkan dan mengembangkan cara berfikir ilmiah
dimana siswa mengasimilasi suatu konsep atau prinsip, misalnya mengamati,
menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan
dan sebagainya.Melalui PMRI siswa belajar membuat hubungan antara pengetahuan
yang telah dimilikinya dengan pengetahuan yang akan dipelajarinya, oleh karena itu
penting bahwa konteks yang digunakan adalah konteks yang telah dipahami atau
dapat dibayangkan oleh siswa sehingga mampu menghasilkan modelnya sendiri dan
menggunakan model yang dibuatnya tersebut untuk menyelesaikan masalah yang
dihadapinya. Melalui pembelajaran Inkuiri yang mengembangkan cara berpikir ilmiah
tentunya akan melatih siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah
matematika. Berdasarkan pemaparan ini maka upaya yang dapat dilakukan oleh guru
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa
melalui penerapan pembelajaran yang tepat yaitu PMRI dan pembelajaran Inkuiri.

Kata Kunci : PMRI, Inkuiri, Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah Matematika.

Abstract
The achievement of students in Indonesia for math subject generally was not satisfy
enough. Their ability to think critically and think for problem solving as the main
purpose of learning math was so low. Thus, the alternative teaching method was
required. In this study, there will be two types of teaching method presented namely
Teaching method with Mathematical Realistic Education of Indonesia (pembelajaran
dengan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia/ PMRI) and Inquiry based
learning (Pembelajaran Inkuiri). PMRI is the method which is connecting learning
material with students’ experiences meanwhile Inquiry based learning is a teaching
activity which is done by putting and developing critical thinking in students. In
Inquiry method, students were synthetizing concept like observing, classifying,
explaining, measuring and make a conclusion.
Through PMRI, students learned how to create connection between their prior
knowledge with the upcoming knowledge, thus, the context used was very important
to be able to be pictured or understood by students so they can make their own model
to solve the given problem. Through Inquiry based learning, students were developing
critical thinking in solving problem in Math subject.
Based on the explanation above, the solutions that was taken by teacher to solve the
problem about students’ critical thinking and their solving problem ability were PMRI
and Inquiry based learning.

Keyword: PMRI, Inquiry, Critical thinking, Problem Solving in Math
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1 Pendahuluan
Pendidikan merupakan tumpuan harapan
bagi peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) Indonesia. Penelitian
tentang pendidikan dalam satu dekade
terakhir menunjukkan rendahnya mutu
pendidikan di Indonesia. Prestasi
matematika Indonesia dalam kancah
internasional juga tidak menggembirakan.
Hal tersebut dapat dilihat pada
Programme For International Student
Assesment (PISA) 2006, Indonesia berada
pada posisi 50 dari 57 Negara dan pada
tahun 2009 merosot menjadi posisi 61 dari
65 negara peserta (Ariadi Wijaya 2012).
Rendahnya prestasi belajar matematika
menunjukkan adanya kekurangsesuaian
dalam proses pembelajaran matematika
selama ini.

Berdasarkan hal tersebut, perlu
dipertimbangkan alternatif pembelajaran
yang lebih mengaktifkan siswa dan
memperhatikan keterkaitan konsep-
konsep matematika dengan pengalaman
siswa dalam kehidupan sehari-hari dalam
rangka memudahkan siswa dalam
memahami materi. Salah satu
pembelajaran matematika yang
berorientasi pada penerapan matematika
dalam kehidupan sehari-hari adalah
pendidikan matematika realistik.
Sementara itu melalui pembelajaran
Inkuiri juga lebih mengaktifkan siswa
dalam belajar sehingga mampu
memfasilitasi agar kemampuan berpikir
kritis dan pemecahan masalah siswa
meningkat.

2. Pembahasan
Dalam belajar matematika tidak

bisa lepas dari berpikir kritis dan
pemecahan masalah. Penerapan strategi
pembelajaran yang berbeda akan
memberikan suasana belajar, kemampuan
berpikir kritis dan pemecahan masalah
siswa terhadap materi yang dipelajarinya
berbeda pula. Berpikir kritis dipandang
sebagai kemampuan berpikir siswa untuk
membandingkan dua atau lebih informasi
dan sangat diperlukan bagi kehidupan
siswa agar mereka mampu menyaring
informasi. Apalagi pada pembelajaran
matematika yang dominan mengandalkan
kemampuan daya pikir, perlu membina

kemampuan berpikir siswa (khususnya
berpikir kritis) agar mampu mengatasi
permasalahan pembelajaran matematika
tersebut yang materinya cenderung
bersifat abstrak.

Polya (1985) mengartikan
pemecahan masalah sebagai suatu usaha
mencari jalan keluar dari suatu kesulitan
guna mencapai suatu tujuan yang tidak
begitu segera dapat dicapai melalui
beberapa fase berikut:
a. Memahami masalah
b. Merencanakan penyelesaian
c. Menyelesaikan masalah sesuai rencana
d. Melakukan pengecekan kembali

terhadap semua langkah yang telah
dikerjakan.

2.1 Pendidikan Matematika Realistik
Indonesia (PMRI)

Pembelajaran ini dikenal sebagai
Realistic Mathematics Education (RME)
atau Pendidikan Matematika Realistik
yang secara operasional di Indonesia
disebut Pendidikan Matematika Realistik
Indonesia (PMRI) telah dikembangkan
dan dicobakan di Belanda selama kurang
lebih 46 tahun (mulai tahun 1970) dan
telah memperoleh hasil yang
menggembirakan. Dalam PMRI
pembelajaran akan berlangsung dengan
efisien jika dimunculkan konteks atau
lingkungan keseharian siswa yang nyata
(realistik) dalam artian tidak saja kasat
mata (kongkrit) tetapi kasat pikiran (yang
meskipun abstrak, namun sudah dapat
dijangkau oleh pikiran siswa).

Dengan demikian dalam
pembelajaran tentunya harus dirancang
dengan benar-benar memperhatikan
jangkauan daya pikir dan tingkat berpikir
atau kemampuan berpikir sebagian besar
siswa. Siswa belajar membuat hubungan
antara pengetahuan yang telah dimilikinya
dengan pengetahuan yang akan
dipelajarinya, oleh karena itu penting
bahwa konteks yang digunakan adalah
konteks yang telah dipahami atau dapat
dibayangkan oleh siswa. Untuk dapat
membuat hubungan, maka siswa
dibimbing untuk menghasilkan modelnya
sendiri dan menggunakan model yang
dibuatnya tersebut untuk menyelesaikan
masalah yang dihadapinya.
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Pembimbingan dilakukan dengan
memberikan masalah realistik yang
konteks masalahnya dapat dipahami dan
dibayangkan oleh siswa dan dengan
segera siswa dapat menghasilkan
modelnya sendiri.
Model yang dibuat siswa haruslah berupa
model yang bergerak meningkat dari
model kongkrit ke model abstrak,
sehingga dapat diketahui bagaimana siswa
berpikir dan terjadinya perubahan
(peningkatan) cara berpikir siswa.

Dalam menerapkan PMRI siswa
tidak dituntut untuk hafal dan bisa
menggunakan rumus tetapi tuntutannya
adalah mampu menyelesaikan masalah
dengan menggunakan dan
mengembangkan pengetahuan yang telah
dimilikinya. Tuntutan ini mengajak siswa
untuk aktif dalam memberikan kontribusi
pada saat pembelajaran berlangsung.
Kontribusi yang dimaksudkan dilakukan
dengan cara memproduksi dan
mengonstruksi sendiri matematika (hasil-
hasil pemikirannya) dengan menggunakan
seluruh pengetahuan yang telah
dimilikinya kemudian mampu
menyampaikannya di kelas. Dalam hal ini
guru harus menyeleksi kontribusi-
kontribusi yang telah disampaikan oleh
seluruh siswa dan memilih salah satunya
untuk dibahas lebih lanjut dalam rangka
menemukan pengetahuan matematika
yang formal (baku). Hal tersebut ternyata
sangat efektif untuk meningkatkan
kemampuan berpikir kritis dan pemecahan
masalah matematika siswa.

2.2. Pembelajaran Inkuiri
Setiap guru sebelum melaksanakan proses
belajar mengajar tentunya harus
menyiapkan strategi agar tujuan dari
pembelajaran tercapai di antaranya
dengan memilih pembelajaran yang tepat.
Pembelajaran inkuiri adalah suatu cara
menyampaikan pelajaran yang
meletakkan dan mengembangkan cara
berfikir ilmiah dimana siswa
mengasimilasi suatu konsep atau prinsip,
misalnya mengamati, menggolongkan,
membuat dugaan, menjelaskan,
mengukur, dan membuat kesimpulan dan
sebagainya.

Pada pembelajaran ini siswa
belajar aktif serta melalui langkah –
langkah ilmiah untuk menemukan serta
memahami materi yang dipelajarinya dan
sangat efektif melatih maupun
meningkatkan kemampuan berpikir kritis
dan pemecahan masalah matematika
siswa.

3.Simpulan
Banyak kendala yang dihadapi siswa
dalam belajar matematika. Dapat kita lihat
sebagian besar siswa cenderung pasif dan
tidak antusias sehingga kurang mampu
dalam berpikir kritis maupun
memecahkan masalah. Salah satu
penyebabnya karena guru kurang variatif
dan cenderung menggunakan
pembelajaran yang kurang tepat.

PMRI yang berorientasi pada
kehidupan sehari – hari lebih
memudahkan siswa untuk memahami
materi. Proses berpikir siswa pun
diarahkan dari konkret (nyata atau dapat
dibayangkan siswa) ke abstrak.
Pembelajaran Inkuiri yang dalam
pelaksanaannya menekankan proses
berpikir ilmiah sangat mendukung untuk
meningkatkan kemampuan berpikir kritis
dan pemecahan masalah matematika
siswa. Dengan diterapkannya PMRI dan
pembelajaran Inkuiri dapat digunakan
sebagai alternatif pembelajaran untuk
meningkatkan kemampuan berpikir kritis
dan pemecahan masalah matematika
siswa.
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DENGAN PENDEKATAN INDUKTIF-
DEDUKTIF UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

PADA PERKULIAHAN STRUKTUR ALJABAR II

I Made Suarsana

Jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Universitas

Email: suarsana1983@gmail.com

Abstrak
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan
ajar untuk perkuliahan Struktur Aljabar II dengan pendekatan induktif-deduktif.
Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan merujuk pada model 4-D
versinya Dick & Carry (Santyasa, 2009) yang meliputi beberapa fase seperti: 1) fase
define; 2) fase design; 3) fase development; dan 4) fase disseminate. Pada tahun
pertama ini penelitian telah dilakukan sampai pada tahap development yaitu hingga
dilakukan validasi draft diktat hingga dihasilkan prototipe diktat. Data dikumpulkan
dengan lembar validasi/penilaian kelayakan isi dan penyajian diktat. Data dianalisis
dengan teknik deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil validasi diktat
struktur aljabar menunjukkan bahwa 1) dari segi kelayakan isi diktat berkategori baik,
dan 2) dari segi penyajian juga berkategori baik sehingga secara keseluruhan dapat
dikatakan bahwa diktat telah valid. Berdasarkan masukan deskriptif dan koreksi
validator selanjutnya dilakukan penyempurnaan sehingga melalui penelitian ini telah
dihasilkan sebuah prototipe. Tahap penelitian pengembangan lanjutan berupa uji coba
terbatas dan tahap diseminasi belum dilakukan mengingat keterbatasan waktu.

Kata-kata Kunci: pendekatan induktif-deduktif, struktur aljabar, hasil belajar

Abstract
This study aims to developt a valid diktat in Algebra Abstract II. Research and
development, wich consist of four stages: define, design, development and
disseminate (Dick $ Carry Model), was implemented in this study. Data were
collected by content validation sheet and presentation validation sheet. The Data were
analized by descriptive statistics. The results of the analysis are 1) in term of the
feasbility of content, the diktat prototyfe is in good category, 2) in term of the
feasibility of presentation, the diktat prototyfe is in good category. At all, it can be
concluded that diktat prototyfe is valid. The next step is prototype trial and
dissemination.

Keywords : inductive-deduktive approach, algebra abstract, learning outcomes

1. Pendahuluan
Pembelajaran matematika di perguruan
tinggi mempunyai peranan yang sangat
penting dalam mengembangkan
kemampuan berpikir, memecahkan
masalah dan kemandirian mahasiswa.
Pembelajaran matematika di perguruan
tinggi lebih menekankan kedudukan
matematika sebagai “ilmu “. Ada sedikit
perbedaan antara matematika sebagai
“ilmu” dengan matematika sekolah.
Menurut Sumardoyo (2011) salah satu

perbedaanya adalah pada tingkat
keabstrakan. Tingkat keabstrakan objek
matematika di perguruan tinggi sangat
tinggi. Dengan demikian matematika di
perguruan tinggi merupakan disiplin imu
yang sangat abstrak.

Salah atu cabang ilmu matematika
adalah aljabar. Aljabar sendiri memiliki
beberapa cabang ilmu, satu diantaranya
Aljabar Abstrak, atau yang juga dikenal
sebagai Aljabar Modern atau Struktur
Aljabar. Struktur Aljabar adalah ilmu
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yang mempelajari suatu himpunan dengan
satu atau lebih operasi biner yang
diberlakukan pada sistem aljabar tersebut.
Menurut Fortunatadewi (2012), karena
sifatnya yang abstrak tersebut, Aljabar
Abstrak sulit dipelajari oleh mahasiswa,
sehingga kurang diminati. Yuniati (2013)
juga menambahkan bahwa Struktur
Aljabar merupakan suatu mata kuliah
yang memuat konsep-konsep yang
abstrak, sehingga mahasiswa seringkali
mendapat kesulitan dalam
mempelajarinya.

Untuk mengatasi hal tersebut,
seorang dosen harus mampu membantu
dan mengarahkan mahasiswanya supaya
dapat mempelajari materi-materi pada
mata kuliah tersebut menjadi lebih
menarik dan bermakna. Perlu kehati-
hatian dalam menyajikan materi untuk
perkuliahan Struktur Aljabar. Buku-buku
ajar struktur aljabar yang ada saat ini lebih
banyak disajikan dengan pendekatan
deduktif. Pola pikir deduktif itu penting
dan merupakan salah satu tujuan yang
bersifat formal, yang memberi tekanan
pada penataan nalar. Meskipun pola pikir
deduktif itu sangat penting, namun dalam
pembelajaran Struktur Aljabar masih
sangat diperlukan penggunaan pola pikir
induktif.

Teori-teori matematika yang telah
ada diperoleh melalui eksperimen dan
penalaran induktif. Para ilmuan memulai
dengan temuan sementaraa, kemudian
dilanjutkan dengan trial error dan
menemukan generalisasi setelah
melakukan investigasi . Mahasiswa
hendaknya diberikan kesempatan
menemukan kembali konsep-konsep yang
ada pada perkuliahan Struktur Aljabar
sehingga pembelajaran menjadi
bermakna. Hal ini sesuai dengan pendapat
Soedjadi (2000) bahwa penyajian
matematika perlu dimulai dari contoh-
contoh, yaitu hal-hal yang khusus,
selanjutnya secara bertahap menuju
kepada pembentukan suatu kesimpulan
yang bersifat umum. Kesimpulan itu dapat
berupa definisi atau teorema Bila kondisi
kelas memungkinkan, kebenaran teorema
dapat dibuktikan secara deduktif.
Haerudin (2011) menambahkan bahwa
pendekatan induktif akan membantu

mengembangkan ketrampilan berfikir
tingkat tinggi, berfikir kreatif, dan kritis
mahasiswa karena mereka belajar
mengumpulkan, mengorganisasikan
kemudian membuat kesimpulan
berdasarkan hasil pengamatan.

Peran bahan ajar dalam proses
pendidikan menempati posisi yang sangat
strategis dan turut menentukan
tercapainya tujuan pendidikan. Bahan ajar
merupakan instrumental input bersama
dengan kurikulum, pengajar, media dan
evaluasi. Bahan ajar struktur aljabar yang
ada saat ini jumlahnya masih terbatas dan
lebih banyak ditulis dalam bahasa inggris
sehingga mahasiswa tidak terlalu berminat
menggunakannya. Penyajian bahan ajar
Struktur Aljabar selama ini lebih banyak
menggunakan pendekatan deduktif yang
tentu saja lebih abstrak.

Untuk mengatasi hal tersebut maka
diperlukan bahan ajar yang disajikan
dengan pendekatan yang lebih konkrit.
Pembelajaran Struktur Aljabar harus
bermakna bagi mahasiswa. Aturan, sifat
atau dalil-dalil tidak diberikan dalam
bentuk jadi tetapi harus ditemukan
mahasiswa melalui contoh-contoh secara
induktif kemudian dibuktikan secara
deduktif. Konsep tidak diajarkan melalui
definisi tetapi melalui contoh-contoh yang
relevan dengan pengetahuan awal
mahasiswa. Pembelajaran suatu konsep
perlu memperhatikan proses terbentuknya
konsep tersebut sehingga mahasiswa
terhindar dari verbalisme dan benar-benar
memahaminya secara bermakna.

Salah satu pendekatan yang
ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan di
atas adalah pendekatan induktif-deduktif.
Bahan ajar Struktur Aljabar disusun
dengan pendekatan induktif-deduktif yaitu
memadukan pendekatan induktif dan
deduktif. Penyajian materi diawali secara
induktif dengan memberikan sejumlah
contoh agar siswa mengidentifikasi,
menginterpretasi data kemudian membuat
kesimpulan selanjutnya secara deduktif
mendefinisikan atau menggeneralisasikan
dengan memberikan contoh atau non
contoh serta dapat membuktikannya.

Berdasarkan pemaparan di atas
untuk menanggulangi kesenjangan itu
perlu dilakukan penelitian pengembangan
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bahan ajar perkuliahan Struktur Aljabar
dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar
dengan Pendekatan Induktif-Deduktif
untuk Meningkatkan Hasil Belajar
mahasiswa pada Perkuliahan Struktur
Aljabar”

Rumusan masalah yang akan
dijawab melalui penelitian ini adalah “
Bagaimana kualitas bahan ajar dengan
Pendekatan Induktif-Deduktif yang
dikembangkan untuk perkuliahan Struktur
Aljabar II ?”

Secara umum tujuan penelitian ini
adalah menghasilkan bahan ajar dengan
pendekatan induktif deduktif yang efektif
dalam meningkatkan hasil belajar
mahasiswa dalam perkuliahan Struktur
Aljabar II. Secara khusus untuk tahun ini
(tahun pertama) bertujuan untuk
mengembangkan prototipe bahan ajar
mata kuliah Struktur Aljabar II dengan
pendekatan induktif-deduktif yang berupa
diktat perkuliahan yang telah berdasarkan
uji tim pakar.

2. Metode yang diterapkan .
2.1 Desain & Prosedur Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian
pengembangan, karena dalam
pelaksanaannya mengembangkan bahan
ajar berupa diktat dengan pendekatan
induktif-deduktif pada perkuliahan
Struktur Aljabar II. Dalam pengembangan
diktat, langkah-langkah yang dilakukan
diadopsi dari tahap-tahap pengembangan
perangkat pembelajaran dengan model 4-
D versinya Dick & Carry (Santyasa,
2009) yaitu dengan tahapan define,
design, development, disseminate. Untuk
tahun pertama penelitian dilakukan
sampai pada tahap development
khususnya hingga pada dihasilkannnya
prototife diktat yang telah melalui uji
validasi/pakar.

2.2 Teknik dan Instrumen Pengumpulan
Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian
ini meliputi: data kualitas diktat.
Instrumen pengumpul data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
draft diktat beserta pedoman validasinya.
Kualitas diktat yang dikembangkan dicari
berdasarkan penilaian terhadap komponen

kelayakan isi dan komponenen penyajian
yang diadopsi dari lembar validasi Buku
Ajar BNSP (2014).

Ada 9 aspek yang dinilai dalam
penilaian komponen kelayakan isi dan 19
aspek yang dinilai dalam penilaian
komponen penyajian yaitu sebagai
berikut.
i) Penilaian Kelayakan Isi

- Cakupan Materi (3 indikator)
- Akurasi Materi ( 3 indikator)
- Kemutakhiran (3 indikator)

ii) Penilaian Penyajian
- Teknik Penyajian (4 indikator)
- Pendukung Penyajian Materi (5

indikator)
- Penyajian Pembelajaran (4

indikator)
- Kelengkapan Penyajian (6

indikator)

2.3 Teknik Analisis Data
Diktat dikatakan valid jika rata-

rata penilaian minimal berada pada
kategori baik dari lima kategori yang
disiapkan yakni sangat kurang, kurang,
cukup, baik, dan sangat baik.

Tabel 1: Kriteria Penggolongan Kualitas
Prototife Diktat

Nilai Kategori Kualitas E-
Modul

< 50 Kurang
50 < 70 Cukup
70 < 90 Baik
90 < 100 Sangat Baik

(Kemendiknas, 2010)

3. Hasil Penelitian
3.1 Hasil tahap define
Gunakan tipe huruf Times New Roman
pada seluruh naskah, set ukuran huruf
seperti disarankan pada panduan
penulisan ini, dan gunakan juga spasi
single. Naskah harus rata kiri-kanan.

Ada empat hal yang dilakukan
pada fase ini yaitu analisis ujung depan,
analisis konsep materi pembelajaran,
analisis mahasiswa, serta penetapan
kompetensi dasar. Analisis ujung depan
dilakukan untuk menganalisis masalah-
masalah yang yang sering dihadapi dalam
Struktur Aljabar II termasuk di dalamnya
analisis buku-buku teks Struktur Aljabar
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dan teori belajar. Hasil analisis ujung
depan diperoleh bahwa tingkat
keabstrakan materi pada perkuliahan
struktur Aljabar II tinggi sehingga
mahasiswa mengalami kesulitan dalam
memahaminya. Bahan ajar yang ada lebih
banyak menggunakan pendekatan
deduktif (Umum – khusus) yang diawali
dengan penyajian definisi/teorema diikuti
contoh dan diakhiri dengan latihan soal.
Meskipun pola pikir deduktif itu sangat
penting, namun dalam pembelajaran
Struktur Aljabar masih sangat diperlukan
penggunaan pola pikir induktif untuk
menurunkan tingkat keabstrakan materi.
Penggunaan pendekatan induktif telah
direkomendasikan penggunaannya oleh
beberapa ahli seperti Soedjadi (2000),
Haerudin (2011), Suriasumantri (2001),
dan Karli dkk (2003). Dalam penelitian
ini, bahan ajar induktif – deduktif
dikembangkan dengan mengadopsi teori
dari Karli dkk (2003).

Analisis konsep materi
pembelajaran dilakukan untuk
mengidentifikasi konsep-konsep yang
akan diajarkan, menyusun, memerinci
konsep-konsep materi berdasarkan silabus
mata kuliah. Hasil analisis konsep
teridentifikasi bahwa materi Struktur
Aljabar II membahas tentang Teori Ring
yang merupakan kelanjutan dari Teori
Grup. Beberapa konsep yang akan
dipaparkan dalam bahan ajar di antaranya
ring, field, daerah integral, ring faktor, sub
ring, homomorfisme ring, ideal dan ring
polinomial. Kompetensi dasar yang akan
dicapai pada bahan ajar meliputi:
(1) Memahami ring, field dan daerah

integral serta sifat-sifat dan
menerapkannya dalam
menyelesaikan permasalahan.

(2) Memahami ideal dan ring faktor
serta sifat-sifatnya dan
menggunakannya dalam
menyelesaikan permasalahan.

(3) Memahami ring polinomial serta
sifat-sifatnya dan menggunakannya
dalam pemecahan masalah.

Analisis mahasiswa juga dilakukan untuk
mengenali kemampuan awal mahasiswa,
melakukan pemilihan pendekatan
pembelajaran yang sesuai, dan pemilihan
bahasa sesuai dengan tingkat

perkembangan berpikir mahasiswa. Mata
kuliah Struktur Alajabar II merupakan
kelanjutan dari mata kuliah Struktur
Aljabar I sehingga mahasiswa peserta
perkuliahan ini dipersyaratkan pernah
mengambil mata kuliah Struktur Aljabar I.
Dengan demikian mahasiswa telah
memiliki pengetahuan tentang struktur
grup. Teori ring sendiri merupakan
perluasan dari teori grup yang telah
dipelajari pada mata kuliah Struktur
Aljabar I.

3.2 Hasil tahap design
Diktat disusun dengan menggunakan
pendekatan induktif-deduktif (Karli dkk,
2003) dimana dalam menyajikan suatu
materi disajikan dengan urutan berikut.
a) Pendahuluan berupa revisi/apersepsi

dan kegiatan motivasi.
Revisi/apersepsi adalah paparan untuk
mengingatkan dan memperbaiki
pengetahuan bekal mahasiswa
mengenai pelajaran terdahulu yang
berkaitan dengan pelajaran yang akan
diberikan sedangkan motovasi adalah
paparan dorongan atau rangsangan
agar mahasiswa tertarik untuk
mempelajari materi yang dibahas.

b) Eksplorasi berupa penyajian contoh
dan bukan contoh dari konsep agar
mahasiswa dapat membuat abstraksi
dari suatu konsep.

c) Pembentukan konsep berupa
penyajian definisi dan bukti teorema
secara deduktif

d) Penerapan konsep berupa pemberian
contoh-contoh yang berkaitan dengan
konsep dan teorema yang telah
ditemukan pada tahap pembentukan
konsep.

Selanjutnya berdasarkan silabus mata
kuliah dikembangkanlah draft diktat yang
mencakup materi selama satu semester.

3.3 Hasil tahap development
Pada tahap ini hanya dilakukan uji
validasi dan penyempurnaan draft diktat.
Validasi dilakukan oleh satu orang ahli
yang merupakan Dosen Senior di Jurusan
Pendidikan Matematika FMIPA Undiksha
yang membidangi Aljabar.
Adapun hasil validasi dari ahli diuraikan
sebagai berikut.
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Tabel 2. Hasil Penilaian Diktat per Komponen

Komponen
Penilaian

Skor
Maks

Skor
Perolehan Persentase

Kelayakan
Isi

36 30 83,3%

Penyajian 76 67 88,1%
Total 112 97 86,6%

Total skor yang diperoleh adalah 97
dengan skor maksimum adalah 112. Bila
skor ini dikonversi ke skala 100 diperoleh
nilai diktat adalah 86,6%. Berdasarkan
kriteria yang ditetapkan pada tabel 1 maka
dapat disimpulkan diktat berada pada
kategori baik.

4. Pembahasan Hasil
Pengembangan diktat perkuliahan
Struktur Aljabar II dengan pendekatan
induktif-deduktif yang valid telah
dilakukan mulai dari tahaf pendefinisian,
tahap perancangan hingga tahap
pengembangan (uji validitas kelayakan isi
dan penyajian oleh ahli) hingga
menghasilkan sebuah prototyfe diktat
perkuliahan dengan kualitas Baik. Uji
coba terbatas dan uji coba lapangan serta
diseminasi dan pengemasan produk belum
dilakukan karena keterbatasan waktu.

Pada tahap pendefinisian,
teridentifikasi permasalahan pada
perkuliahan struktur Aljabar II dengan
tingkat keabstrakan materi yang cukup
tinggi. Hal ini mengakibatkan mahasiswa
mengalami kesulitan dalam memahami
materi perkuliahan. Sumber belajar yang
ada umumnya disajikan dengan
pendekatan deduktif yang abstrak pula.
Dalam pembelajaran matematika, pola
pikir deduktif itu penting dan merupakan
salah satu tujuan yang bersifat formal,
yang memberi tekanan pada penataan
nalar. Meskipun pola pikir deduktif itu
sangat penting, namun dalam
pembelajaran matematika masih sangat
diperlukan penggunaan pola pikir
induktif. Sering kali dibutuhkan suatu
pendekatan yang lebih konkrit sehingga
tingkat keabstrakan materi bisa diturunkan
sehingga mahasiswa tidak mengalami
kesulitan dalam memahami. Penggunaan
pendekatan induktif telah
direkomendasikan penggunaannya oleh

beberapa ahli seperti Soedjadi (2000),
Haerudin (2011), Suriasumantri (2001),
dan Karli dkk (2003). Dalam penelitian
ini, bahan ajar dikembangkan sebagai
gabungan dari pendekatan induktif-
deduktif mengadopsi teori dari Karli dkk
(2003) dengan tujuan mengeliminasi
kelemahan dari masing-masing
pendekatan induktif dan deduktif dengan
tetap mempertahankan keunggulan
masing-masing.

Selanjutnya pada tahap
perancangan dilakukan penyusunan draft
diktat dengan menggunakan pendekatan
induktif-deduktif (Karli dkk, 2003). Draft
disusun dalam tiga bab, 63 halman yaitu
Bab 1 Teori Ring, Bab 2 Ideal dan Ring
Faktor, dan Bab 3 Ring Polinomial yang
dikembangkan dari beberapa buku yang
penyajiannya dengan pendekatan deduktif
misalnya Ariawan ( 1996), Grillet (2007),
Paley & Weichsel (1966), dan Redfield
(2001).

Hasil perancangan draft diktat
tersebut selanjutnya divalidasi oleh ahli
yang dilakukan pada tahap
pengembangan. Validasi dilakukan
dengan melakukan penilaian terhadap
kelayakan isi dan penyajian. Dari segi
kelayakan isi dari 9 indikator yang ada
diperoleh skor 30 dari skor maksimum 36
(83,3%). Dengan demikian dari segi
kelayakan isi sudah berkategori BAIK.
Validator menilai bahwa dari aspek
cakupan materi sudah ada kesesuaian
antara uraian materi dengan SK & KD,
kedalaman materi sudah memadai namun
dari segi keluasan perlu dipaparkan
manfaat materi pada bidang lain.
Berikutnya dari segi akurari materi,
beberapa konsep dan metode perlu
ditelaah kembali ketepatan dan
kebenarannya. Dan yang terakhir dari segi
kemutakhiran ada banyak masukan terkait
keaktualan rujukan, isu/masalah/contoh
yang digunakan. Ditinjau dari segi
penyajian dari 19 indikator yang ada
diperoleh skor 70 dari skor maksimum 76
(88,1%) sehingga penyajian dktat
dikategorikan BAIK. Validator menilai
bahwa teknik penyajian sudah sangat baik
diktat telah disajikan dengan sistematis,
padu, seimbang dan konsisten dalam
penggunaan simbol dan lambang.
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Berikutnya dari pendukung penyajian
beberapa hal masih perlu dilengkapi
seperti ilustrasi nonverbal, variasi contoh
dan soal latihan dan kalau memungkinkan
diberikan kunci jawaban soal latihan.
Khusus untuk aspek penyajian
pembelajaran dengan pendekatan
induktif-deduktif, menurut validator sudah
sesuai dan sangat bagus, dan dari aspek
kelengkapan penyajian seperti
pendahuluan, daftar isi, daftra tabel dan
sebagainya dinilai sudah bagus.
Secara keseluruhan, skor total yang
diberikan validator adalah 97 dari skor
maksimum 112 (86,6%) sehingga draft
diktat yang dihasilkan bisa dikategorikan
BAIK. Validator menilai bahwa draft
diktat layak dari segi isi dan penyajian
sehingga direkomendasikan untuk
dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan
tahapan penelitian yang dirancang.
Dengan demikian melalui penelitian
pengembangan ini telah dihasilkan
prototipe diktat perkuliahan Struktur
Aljabar II yang disusun dengan
pendekatan induktif-deduktif dengan
kriteria valid (kualitas minimal baik).
Namun kepraktisan dan efektifitas dari
diktat dalam meningkatkan hasil belajar
mahasiswa belum diteliti. Agar memenuhi
kriteria layak. Diktat ini masih harus
melalui tahapan penelitian berikutnya
berupa uji coba terbatas dan uji lapangan.

5. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan dapat disimpulkan bahwa
prototipe diktat perkuliahan Struktur
Aljabar II telah dikembangkan dengan
kriteria valid. Ahli telah memberikan
penilaian kelayakan isi dengan kualitas
baik (83,3%) dan penilaian penyajian
dengan kualitas baik pula (88,1%). Diktat
juga telah disempurnakan berdasarkan
masukan/koreksi ahli yang dituliskan pada
draft diktat. Dengan demikian diktat ini
dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke
tahap berikutnya.
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PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PENERAPAN MODEL B2LS

I Made Ardana

Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Undiksha, Singaraja

Email : ardanaimade@yahoo.com

Abstrak
Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah kecemasan
berkomunikasi. Kecemasan berkomunikasi mempunyai pengaruh langsung yang
negatif terhadap hasil belajar matematika siswa. Disamping itu, Efeknya penting
dipertimbangkan melalui variabel motivasi berprestasi untuk hasil belajar matematika
siswa. Sementara itu model B2LS merupakan salah satu model yang dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu
melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana model B2LS dapat
meminimalisirkecemasan berkomunikasi siswa dalam pembelajaran matematika.
Penelitian ini melibatkan 71 orang siswa sekolah dasar di Singaraja. Data penelitian
terdiri dari: data kecemasan berkomunikasi, data keterlaksanaan model B2LS, dan
data hasil belajar matematika siswa yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif.
Temuan penelitian menunjukkan bahwamodel B2LS merupakan model pembelajaran
yang dapat meminimalisir secara efektif kecemasan berkomunikasi siswa dalam
pembelajaran matematika melalui: (1) pemanfaatan ZPD siswa, (2) scaffolding, dan
(3) budaya lokal (konsepsi jengah).

Kata-kata Kunci: kecemasan, ZPD, scaffolding,jengah

Abstract
One factor that affect the students’ learning out comes is their anxiety to
communicate. It has negatif direct effect which to the students’ mathematics learning
outcome. Besides, the effect is important to be considered through variabel of
motivation achievement for the students’ mathematics learning outcome. Meanwhile,
B2LS model is one of models that can improve the students’ learning motivation. In
line with that, it is considered important to do a research with a purpose to know how
B2LS can minimize the students’ anxiety to communicate in mathematics class. This
research involves 71 elementary students in Singaraja. The data consists of the data of
students’ anxiety to communicate, the implementation of B2LS model data, and the
students’ mathematics learning outcome which are analyzed descriptively. The finding
of the research shows that B2LS model is a learning model which can minimize
effectively the students’ anxiety to communicate in matematis learning process
through: (1) the utilization of students’ ZPD, (2) Scaffolding, and (3) local culture
(jengah conception)

Key words: anxiety, zpd, scaffolding, jengah

1. Pendahuluan
Banyak kalangan bahkan guru

sebagai tenaga edukatif belum mengetahui
dan memahami dengan jelas bahwa faktor
kecemasan berpengaruh terhadap hasil
belajar (HB). Sehubungan dengan itu, Nur
(1999) mengungkapkan bahwa kecemasan
merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari pendidikan. Lebih lanjut Holbrook

dan Hilary T, ( 1987) mengemukakan
bahwa beberapa hasil penelitian yang
terkait dengan kecemasan berkomunikasi
(KB) menunjukkan bahwa seseorang yang
memiliki KB yang tinggi cenderung
membatasi cita-cita ataupun karier mereka
ke depan. Hal ini berarti seseorang dengan
KB yang tinggi memiliki motivasi
berprestasi yang rendah. Ardana (2008)
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mengemukakan bahwa KB mempunyai
pengaruh langsung yang negatif terhadap
HB matematika siswa. Efeknya penting
dipertimbangkan melalui variabel
motivasi berprestasi untuk HB
matematika siswa dan melalui korelasi
dengan gaya kognitif. Selain itu, sebagian
besar siswa belum mampu melakukan
komunikasi dengan baik dalam
pembelajaran matematika karena
mengalami kecemasan berkomunikasi.
Ada beberapa karakteristik individu yang
mengalami kecemasan berkomunikasi
menurut Powell & Powell (2010) yakni:
(1) penghindaran; (2) penarikan diri; (3)
ketidaknyamanan internal; dan (4)
overcommunication. Sementara itu,
diketahui bahwa model pembelajaran
berorientasi pada teori Bruner, budaya
lokal, dan scaffolding (model B2LS)
merupakan salah satu model pembelajaran
yang dapat meningkatkan motivasi belajar
(MB) siswa. Sehubungan dengan itu
dipandang perlu untuk melakukan
penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui bagaimana model B2LS dapat
meminimalisir KB siswa dalam
pembelajaran matematika.

Prinsip belajar matematika adalah
siswa harus belajar matematika dengan
memahami, ikut serta aktif membangun
pengetahuan baru didasari pengalaman
dan pengetahuan sebelumnya (NCTM
dalam Van De Walle; 2013). Ada dua ide
mendasar dalam prinsip belajar ini yakni:
(1) belajar matematika dengan memahami
merupakan hal yang esensial. Matematika
tidak hanya berkaitan dengan
keterampilan berhitung tetapi juga
berkaitan dengan kemampuan berpikir
dan bernalar dalam rangka memecahkan
masalah baru dan belajar ide baru yang
akan dihadapi siswa di masa yang akan
datang; (2) membantu pengembangan ide-
ide baru dan penalaran siswa. Dengan
kata lain, untuk menguasai konsep
matematika dengan baik, siswa harus
memahami dan menganggap matematika
itu bukanlah barang jadi yang siap
diterima begitu saja oleh siswa, tetapi
matematika harus dikonstruksi oleh
siswa.Pemahaman matematika yang baik
dalam pembelajaran matematika dapat
terjadi melalui tahapan seperti yang

diungkapkan dalam standar proses
matematika yakni: (1) problem solving;
(2) reasoning and proof; (3)
communications; (4) connection; dan (5)
representation. Hal ini sesuai dengan
yang diharapkan pada kurikulum 2013
yakni: (1) mengamati; (2) menanya; (3)
mengumpulkan informasi; (4) mengolah
informasi; dan (5) mengkomunikasikan.
Pada dasarnya proses pembelajaran
hendaknya mempertimbangkan teori
belajar, salah satunya adalah teori Bruner.

Bruner memandang semua
konsep bersifat abstrak.Untuk dapat
memahami konsep-konsep tersebut
dibutuhkan representasi yang dapat
ditangkap oleh indera manusia. Menurut
Bruner ((dalamMarpaung (2002), dalam
Raka Joni (1988)) ada tiga modus
representasi yang dapat digunakan
seseorang untuk belajar dari lingkungan,
yaitu: (1) modus enaktif
(perbuatan/tindakan); (2) modus ikonik
(gambar, skema, grafik, tabel, diagram,
dsb.nya); (3) modus simbolik (bahasa:
lisan atau tertulis). Ketiga modus ini
memiliki hubungan yang hirarkhis dalam
arti representasi simbolik lebih abstrak
dari representasi ikonik, dan representasi
ikonik lebih abstrak dari representasi
enaktif. Dalam pembelajaran matematika
ketiga modus ini sangatlah penting
mengingat matematika bersifat abstrak.
Untuk memudahkan memahami
matematika maka diperlukan representatif
konkretartinya walaupun matematika
bersifat abstrak, namun pembelajarannya
tetap dibuat konkret dan secara bertahap
bertambah keabstarakannya. Selain teori
belajar, rancangan dan pelaksanaan
pembelajaran hendaknya
mempertimbangkan secara baik budaya
lokal.

Budaya bangsa yang fundamental
hendaknya menjadi cermin dalam usaha
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia
yang maju dan makmur secara merata.
Sehubungan dengan itu Mantra (Ardhana
dan Sudharta, 1990) mengemukakan “ada
beberapa konsepsi utama budaya Bali
seperti konsepsi skala-niskala; desa-kala-
patra; konsepsi yang lalu, kini, akan
datang; tri-hita-karana; taksu dan jengah
yang dapat dipakai dalam membina
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ketahanan budaya dan landasan bagi
pengembangan berbagai segi kehidupan
masyarakat”. Berdasarkan pendapat di
atas, maka konsepsi utama yang perlu
dipertimbangkan dalam pembelajaran
adalah konsepsi taksu dan jengah.
Konsepsi jengah merupakan landasan dari
model B2LS di samping konsepsi budaya
Bali lainnya dalam aktivitas kooperatif.
Dalam model ini, pembelajaran dirancang
sehingga siswa dalam berinteraksi dapat
saling menghargai satu sama lain, tidak
mempertajam perbedaan yang ada, saling
bantu satu sama lain, dan memaksimalkan
konsepsi jengah pada siswa melalui
kalimat-kalimat sugesti yang ada dalam
LKS dan kalimat sugesti yang diutarakan
guru. Konsepsi jengah siswa dapat
dimunculkan dan dikembangkan melalui
bantuan berupa scaffolding.

Scaffolding/Perancahan mengacu
kepada bantuan yang diberikan oleh
teman sebaya atau orang dewasa yang
lebih kompeten. Slavin (1997)
mengatakan bahwa memberikan
scaffolding berarti memberikan kepada
anak sejumlah besar dukungan selama
tahap-tahap awal pembelajaran dan
kemudian mengurangi bantuan dan
memberikan kesempatan kepada anak itu
untuk mengambil tanggung jawab yang
semakin besar segera setelah ia mampu
melakukan tugas tersebut secara mandiri.
Dalam model B2LS siswa yang
mengalami hambatan dalam
mengkonstruksi suatu konsep, diberikan
bantuan seperlunya sampai mereka betul-
betul dapat mengarahkan dirinya untuk
sampai ke konsep yang sedang
dibelajarkan. Wood, Brunerdan Ross
(dalam Manuel, F dkk; 2001)
memperkenalkan gagasan dari 'perancah'
sebagai metafora cara 'guru' ahli (seperti
orang tua) dapat mendukung kemajuan
seorang anak dan prestasi melalui tugas
yang relatif sulit. Mereka menggambarkan
enam fungsi tutor dalam perancah dalam
aktivitas anak yaitu untuk: (1)
mengarahkan perhatian anak pada tugas
yang disampaikan oleh tutor; (2)
mempersingkat langkah yang diperlukan
dalam memecahkan masalah sehingga
memudahkan siswa menjalani proses yang
harus dilakukan; (3) menjaga aktivitas

anak disaat ia ingin mencapai tujuan
tertentu, memotivasi dirinya dan
mengarahkan tindakannya; (4) menyorot
fitur penting dari tugas yang ditangani; (5)
mengontrol rasa frustrasi anak dan resiko
kegagalan; (6) memberikan model ideal
tindakan yang diperlukan

Berdasarkan hal di atas, dapat
dikatakan bahwa dalam model B2LS
siswa dapat berinteraksi satu sama lain,
saling menghargai, berbagi pengetahuan
untuk saling melengkapi, dan saling
membantu. Bantuan yang diperoleh siswa
dalam model ini dapat berasal dari teman
dalam satu kelompok atau teman dalam
kelompok lainnya, maupun bantuan dari
guru. Dalam model ini siswa merasa
ditantang dengan diberikannya LKS
berorientasi jengah yang mengarah pada
pengkonstruksian konsep sehingga siswa
dapat berada pada zona proximum
Development (ZPD).

2. Pembahasan
Sebelum membahas bagaimana

model B2LS dapat meminimalisir
kecemasan berkomunikasi, akan
disampaikan Syntax dari model B2LS
seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Syntax model B2LS (Ardana,
2014, 2014a; 2014b)

Gambar 1 menunjukkan bahwa model
B2LS memiliki syntax yang terdiri dari 4
tahap/fase antara lain: (1) pendahuluan;
(2) pemanfaatan teori Bruner, budaya
lokal, dan scaffolding;(3) presentasi dan
pengambilan simpulan, dan (4) evaluasi.

Ardana (2015) menjelaskan
bahwa: pada fase pendahuluan
menekankan pada proses pembelajaran
dimulai oleh guru dengan menuntun
siswa untuk membuat hubungan antara
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tugas belajar yang sedang ditangani siswa
dan pengalaman masa lalu mereka baik
berkaitan dengan akademik, personal,
dan budaya. Tujuannya adalah untuk
melibatkan siswa dalam belajar dengan
membangkitkan rasa ingin tahu mereka,
menarik perhatian siswa terhadap
masalah yang dihadapi, atau mengajukan
beberapa pertanyaan yang membuat
siswa berpikir. Disamping itu fase ini
memberi kesempatan kepada guru dan
siswa melalui kegiatan evaluasi untuk
mengidentifikasi konsep awal yang
dimiliki siswa berkaitan dengan konsep
baru yang akan dipelajari, apakah konsep
awal mereka sesuai ataukah kurangt
epat/keliru (miskonsepsi). Pada fase
inilah guru mengidentifikasi kekuatan
dan kelemahan setiap individu atau
kelompok. Hal ini dimaksudkan agar
guru memudahkan menyesuaikan
pembelajaran yang dilaksanakan dengan
pengalaman belajar yang dimiliki oleh
setiap individu atau kelompok terhadap
pengetahuan yang dipelajari. Hal ini
dilakukan agar pembelajaran menjadi
menarik dan menantang bagi siswa
karena dengan kesesuaian materi yang
dipelajari dengan pengetahuan awal
siswa dapat berdampak pada: kesiapan
siswa untuk bergabung dalam kelompok
yang memerlukan komunikasi untuk
menanggulangi penghindaran, kesiapan
siswa menyampaikan pendapat jika
diperlukan untuk menanggulangi
penarikan diri, siswa merasa
tenang/nyaman dalam situasi yang
membutuhkan komunikasi untuk
menghindari ketidaknyamanan internal,
dan kesiapan siswa melakukan
komunikasi yang terarah untuk
menanggulangi overcommunication.

Pada fase kedua, pembelajaran
dilakukan dengan mengelompokkan
siswa ke dalam kelompok kooperatif 4-5
anggota dengan kemampuan dan jenis
kelamin yang berbeda. Kegiatan
pembelajaran dalam kelompok
kooperatif dilakukan dalam rangka
memfasilitasi dan atau memberikan
kesempatan bagi siswa untuk bisa
melatih diri dalam berkomunikasi baik
dalam kelompok, antar kelompok,
maupun dengan guru. Padafaseini guru

memfasilitasi siswa saat melakukan
investigasi tugas matematika yang
sedang dikerjakan, bekerja untuk
memahami konsep tertentu, dan
memperoleh keterampilan memecahkan
masalah dan keterampilan berhitung.
Guru mendesain kegiatan yang
mendorong siswa untuk mengkonstruksi
pengetahuan dan keterampilan baru,
memberikan cara awal sebagai landasan
berpikir tentang suatu masalah dan
mencoba beberapa alternatif. Dalam
kegiatanini ZPD menjadi pertimbangan
guru dalam melaksanakan pembelajaran
karena memiliki beberapa keuntungan
bagi siswa seperti yang dikemukakan
oleh Angela Lui (2012) antara lain: (1)
tugas yang diberikan masuk akal dan
merangsang pemikiran, memotivasi
siswa; (2) pembelajaran yang bermakna
dan umpan balik yang membantu dan
mendorong pengembangan lebih lanjut
dari siswa sesuai kecepatan kemampuan
yang dimiliki; (3) lingkungan belajar di
mana mereka dihargai sebagai individu,
kelompok kolaboratif, dan kelas; dan (4)
lingkungan belajar yang mengakui dan
menerima kreativitas dan proses
berpikirsiswa. Kesiapan siswa dalam
melakukan kegiatan komunikasi yang
diungkapkan pada fase pertama dan
dibelajarkannya siswa dalam kelompok
kooperatif serta dalam ZPD pada fase 2
mengakibatkan karakteristik kecemasan
berkomunikasi seperti: penghindaran,
penarikan diri, ketidaknyamanan internal,
dan overcommunication dapat
diminimalisir. Hal ini diperkuat dengan
penerapan teori Bruner dalam
pembelajaran, budaya lokal (konsepsi
jengah) dan bantuan berbentuk
scaffolding. Pemanfaatan teori Bruner
(enactive,iconic, dan symbolic) berfungsi
memfasilitasi siswa belajar sesuai dengan
kemampuan pemahamannya. Siswa yang
masih belajar dalam enactive dan iconic
memungkinkan muncul penggunaan
representatif dalam standar proses
matematika. Dengan penerapan teori
Bruner ini dimungkinkan meminimalisir
ketidaknyamanan internal karena siswa
belajar dengan bermakna dan
menyenangkan, termotivasi untuk
belajar, serta dihargai dan diakui sebagai
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individu. Selain pemanfaatan teori
Bruner, pemanfaatan budaya lokal
(konsepsi jengah/motivasi) menjadi
andalan pula dalam membantu siswa
belajar dalam model B2LS. Dengan
membangkitkan konsepsi jengah siswa
melalui penyampaian kalimat sugesti
baik pada LKS maupun penyampaian
secara lisan menyebabkan
berkembangnya motivasi pada siswa
dalam melakukan investigasi
permasalahan belajar yang dihadapi. Jika
terjadi kebuntuan pada siswa saat
melakukan investigasi, guru
memfasilitasi mereka dalam bentuk
pemberian bantuan yang bersifat
scaffolding sehingga pada akhirnya
mereka mampu mencapai pemahaman
mendalam sesuai dengan potensi yang
dimiliki. Scaffolding dalam pembelajaran
ini mengacu kepada bantuan yang
diberikan oleh teman sebaya atau orang
dewasa yanglebih kompeten. Slavin
(1997) mengatakan bahwa memberikan
scaffolding berarti memberikan kepada
anak sejumlah besar dukungan selama
tahap-tahap awal pembelajaran dan
kemudian mengurangi bantuan dan
memberikan kesempatan kepada anak itu
untuk mengambil tanggung jawab yang
semakin besar segera setelah anak
mampu melakukan tugas tersebut secara
mandiri. Untuk dapat melaksanakan
pembelajaran secara maksimal dan
memberi kesempatan kepada siswa untuk
memecahkan masalah maupun
mengkonstruksi pengetahuan mereka,
sistem sosial yang harus dianut dalam
pembelajaran ini adalah sistem sosial
Law structure artinya proses
pembelajaran memposisikan siswa
sebagai pusat pembelajaran, menjunjung
tinggi kehidupan sosial dan
memperhatikan perbedaan individu. Oleh
karena itu, siswa diberi kesempatan
secara maksimal untuk mengkonstruksi
pengetahuannya sendiri melalui
pemecahan masalah (problem solving).

Presentasi dan pengambilan
kesimpulan pada fase ketiga ini melibatkan
lebih dari sekedar meninjau kembali apa
yang telah dipelajari. Selama fase ini,guru
melibatkan siswa dalam kegiatan diskusi
yang menantang dan dapat memperluas

pemahaman konsep maupun keterampilan
pemecahan masalah mereka. Siswa
menerapkan apa yang telah mereka
pelajari berkaitan dengan tugas
matematika dan pengalamannya untuk
mengembangkan, memperluas, dan
memperdalam pemahaman konsep yang
mereka miliki. Dengan dilaluinya fase
pertama yang mengakibatkan tumbuhnya
kesiapan siswa untuk berkomunikasi dan
pembiasaan berkomunikasi pada fase
kedua serta presentasi dan penarikan
kesimpulan sebagai pemantapan kegiatan
berkomunikasi pada fase ketiga, akan
dapat semakin meminimalisir kecemasan
berkomunikasi pada siswa.

Fase evaluasi yang tertera
ditengah dimaksudkan bahwa dalam setiap
fase perlu diadakan evaluasi sebagai
bagian untuk merefleksi setiap fase. Pada
setiap fase dari fase awal hingga akhir,
guru menilai kemajuan siswa dan meminta
siswa untuk mengevaluasi diri. Umpan
balik dapat berasal dari: kuis, diskusi
siswa, atau penggunaan teknik lainnya.
Guru menggunakan umpan balik untuk
merefleksi seberapa efektif pembelajaran
yang telah dilakukan, dan untuk
melakukan perbaikan selama pembelajaran
berlangsung. Siswa menggunakan umpan
balik untuk merefleksikan apa yang
mereka mengerti, apa yang mereka masih
perlu pelajari, dan apa yang mereka ingin
pelajari berikutnya. Dengan tahapan
pembelajaran seperti yang dikemukakan di
atas, kecemasan berkomunikasi pada
siswa dapat diminimalisir secara optimal.

3. Penutup
Berdasarkan uraian dan

pembahasan di atas dapat disimpulkan
bahwa model B2LS merupakan model
pembelajaran yang dapat meminimalisir
secara optimal kecemasan berkomunikasi
siswa dalam pembelajaran matematika
melalui: (1) pemanfaatan ZPD siswa, (2)
scaffolding, dan (3) budaya lokal
(konsepsi jengah).

Kepada guru khususnya guru
matematika diharapkan dapat memahami
standar proses matematika dan dapat
mencermati lebih dalam tentang proses
komunikasi mengingat tidak sedikit siswa
memiliki kecemasan berkomunikasi.
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan pendidikan karakter berbasis 
kearifan lokal dalam pengembangan kemampuan pemecahan masalah matematika. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VIII A2 SMPN 6 Singaraja tahun 
ajaran 2014/1015. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Masing-masing siklus 
terdiri dari empat tahapan, yaitu: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan evaluasi, serta refleksi. Data yang dikumpulkan berupa data 
kemampuan pemecahan masalah matematika, proses peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematika melalui pembelajaran dengan penerapan pendidikan 
karakter berorientasi kearifan lokal Bali, dan sikap siswa terhadap matematika. 
Instrumen pengumpulan data menggunakan tes kemampuan pemecahan masalah 
matematika, lembar observasi kemampuan pemecahan masalah matematika 
berorientasi karakter, dan angket sikap terhadap matematika. Data dianalisis secara 
deskriptif. Hasil penelitian adalah pada siklus III sebanyak 86% siswa mencapai 
kemampuan pemecahan masalah dengan kriteria minimal baik. Kemampuan 
pemecahan masalah matematika siswa semakin baik dari siklus ke siklus. Sikap siswa 
terhadap matematika dengan kategori positif sebanyak 89%. 
 
Kata-kata Kunci: pendidikan karakter, kearifan lokal, kemampuan pemecahan 
masalah. 

 
Abstract 

The purpose of this study was to describe the role of character education oriented of 
local wisdom in the development of mathematical problem solving ability. This 
classroom action research conducted in the class VIII A2 SMPN 6 Singaraja in the 
academic year 2014/1015. This research carried out in three cycles. Each cycle 
consists of four stages: planning, action, observation and evaluation, and reflection. 
The data collected, namely: mathematical problem solving ability, the data upgrade 
process of mathematical problem solving through learning by application- character 
education oriented of Balinese local wisdom, and attitudes toward mathematics. The 
instrument to data collection was a test of mathematical problem solving ability, 
observation sheets of mathematical problem solving ability-character oriented and 
questionnaire of attitude towards mathematics. The data were analyzed descriptively. 
The Results of this study is the third cycle as much as 86% of students achieved the 
problem solving ability with criteria minimum “good”. Students’mathematical 
problem solving abilities are getting better from cycle to cycle. Students'attitudes 
toward mathematics with “positive” category as much as 89%. 
 
Key words: character education, local wisdom, problem solving ability 
 
 

1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi dan informasi 
memberikan dampak yang cukup 
signifikan terhadap perkembangan 
pendidikan, baik dampak positif maupun 

negatif. Dalam beberapa tahun terakhir, 
dampak negatif dari perkembangan 
tersebut mulai dirasakan ‘menjangkiti’ 
masyarakat di Indonesia khususnya, 
seperti: pola hidup konsumtif, korupsi, 
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kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, 
perkelahian massa, dan kehidupan politik 
yang tidak produktif (Kemendiknas, 
2010). Kebutuhan hidup di era globalisasi 
semakin kompleks, sehingga tidak 
menutup kemungkinan permasalahan-
permasalahan yang akan dihadapi oleh 
umat manusia juga semakin kompleks, 
bahkan sering tidak menentu. Dalam 
menghadapi situasi demikian, dunia 
pendidikan diharapkan mampu 
menyesuaikan kurikulum sehingga adaptif 
dengan perkembangan zaman (Parwati, 
2014). Lembaga-lembaga pendidikan 
memegang peranan utama dalam 
mencegah dampak negatif yang 
ditimbulkan dari perkembangan teknologi 
dan informasi tersebut, dengan 
mengupayakan pembentukan generasi 
yang cerdas secara intelektual dan 
memiliki karakter positif sesuai dengan 
nilai-nilai karakter bangsa.  

Karakter adalah watak, tabiat, 
akhlak, atau kepribadian seseorang yang 
terbentuk dari hasil internalisasi berbagai 
kebajikan (virtues) yang diyakini dan 
digunakan sebagai landasan untuk cara 
pandang, berpikir, bersikap, dan 
bertindak (Kemendiknas, 2010). Lebih 
lanjut dikatakan,  k ebajikan terdiri atas 
sejumlah nilai, moral, dan norma, 
seperti: jujur, berani bertindak, dapat 
dipercaya, dan hormat kepada orang 
lain. Karakter berasal dari Bahasa 
Yunani yang berarti “to mark” 
(menandai) dan memfokuskan pada 
bagaimana mengaplikasikan nilai 
kebaikan dalam bentuk tindakan atau 
tingkah laku. Jadi istilah karakter erat 
kaitannya dengan personality 
(kepribadian) seseorang, dimana 
seseorang bisa disebut orang yang 
berkarakter (a person of character) jika 
tingkah lakunya sesuai dengan kaidah 
moral. Dapat disimpulkan, pendidikan 
karakter pada dasarnya adalah 
pengembangan nilai-nilai yang berasal 
dari pandangan hidup atau ideologi 
bangsa, agama, budaya, dan nilai-nilai 
yang berlaku dalam masyarakat.  

Karakter positif yang dapat dibangun 
pada anak didik dalam abad ke-21, 
menurut Building Nation Of Character 
(2008), adalah: (1) creative, mampu 

menganalisis dan menyelesaikan problem; 
(2) berminat belajar sepanjang hayat; (3) 
berfikir kritis; (4) mampu belajar apapun 
sesuai tuntutan zaman; (5) mampu 
menjadi komunikator yang efektif; (6) 
berani mengambil resiko; (7) mampu 
bekerja keras; (8) integrasi: jujur, disiplin 
diri, tanggung jawab; dan (9) penuh 
perhatian, toleransi, dan fleksibel. 
Menurut Kemendiknas ada 18 nilai 
karakter bangsa yang dapat 
dikembangkan dalam pelaksanaan 
pendidikan sekolah, yaitu: Religius, jujur, 
toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 
semangat kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, bersahabat/ 
komunikatif, cinta damai, gemar 
membaca, peduli lingkungan, peduli 
sosial, dan tanggung jawab 
(Kemendiknas, 2010). Menyimak nilai-
nilai karakter positif yang dapat dibangun 
pada peserta didik, tampaknya pendidikan 
karakter sangat urgen diterapkan dalam 
pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat 
mengembangkan kemampuan pemecahan 
masalah khususnya dalam matematika. 

Pelaksanaan pendidikan karakter 
tidak bisa terlepas dari budaya dan 
kearifan lokal yang berkembang dalam 
masyarakat (Parwati, 2014). Masyarakat 
Bali khususnya, memiliki beraneka 
kearifan lokal, baik yang bersumber dari 
budaya setempat atau berdasarkan ajaran-
ajaran yang diturunkan dari generasi ke 
generasi. Kearifan lokal yang dianut oleh 
masyarakat Bali sangat sarat dengan nilai-
nilai karakter sebagaimana yang tertuang 
dalam nilai-nilai karakter bangsa.  

Kearifan lokal adalah cara-cara dan 
praktik-praktik yang dikembangkan oleh 
sekelompok masyarakat, yang berasal dari 
pemahaman mendalam mereka akan 
lingkungan setempat, yang terbentuk dari 
tinggal di tempat tersebut secara turun-
temurun (Rajib, 2008). Pengetahuan 
semacam ini mempunyai beberapa 
karakteristik penting yang membedakannya 
dari jenis-jenis pengetahuan yang lain. 
Kearifan lokal berasal dari dalam 
masyarakat sendiri, disebarluaskan secara 
non-formal, dimiliki secara kolektif oleh 
masyarakat bersangkutan, dikembangkan 
selama beberapa generasi dan mudah 
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diadaptasi, serta tertanam di dalam cara 
hidup masyarakat sebagai sarana untuk 
bertahan hidup. Kearifan lokal merupakan 
sesuatu yang berkaitan secara spesifik 
dengan budaya tertentu, dan mencerminkan 
cara hidup suatu masyarakat tertentu. 
Pendapat lain menyatakan, kebenaran 
yang telah mentradisi atau ajeg dalam 
suatu daerah disebut kearifan lokal (local 
wisdom) (Rajib, 2008). Berdasarkan 
pendapat tersebut dalam tulisan ini, 
kearifan lokal yang dimaksud adalah 
perpaduan antara nilai-nilai suci dan 
berbagai nilai yang ada di masyarakat 
dimana kearifan lokal itu terbentuk seperti 
keunggulan budaya masyarakat setempat 
dalam artian luas. 

Pendidikan karakter berorientasi 
kearifan lokal Bali sangat potensial 
digunakan untuk memfasilitasi 
pengembangan kemampuan pemecahan 
masalah, khususnya dalam matematika. 
Pemecahan masalah merupakan salah satu 
kemampuan yang harus dimiliki siswa 
setelah belajar matematika (Depdiknas, 
2006). Tanpa kemampuan pemecahan 
masalah matematika, manfaat dan 
kekuatan ide-ide/pengetahuan dan 
keterampilan matematika menjadi terbatas 
(NCTM, 2000). Seseorang yang memiliki 
kemampuan pemecahan masalah, tidak 
hanya dapat menyelesaikan masalah-
masalah yang serupa, juga diharapkan 
mampu menyelesaikan masalah yang 
berbeda dalam kehidupan sehari-hari.  

Pemecahan masalah, merujuk pada 
menemukan solusi untuk masalah-
masalah baru dan harus dengan cermat 
dibedakan dari soal-soal rutinitas yang 
berupa soal-soal latihan yang biasanya 
berupa soal-soal perhitungan numerik 
dalam tipe yang sama (Gagne, 1985). 
Selanjutnya dikatakan, ‘masalah’ adalah 
suatu keadaan ketika pengetahuan yang 
tersimpan dalam memori belum siap pakai 
digunakan dalam memecahkan masalah. 
Polya (1981) menyatakan, pemecahan 
masalah diartikan sebagai upaya 
menemukan jalan keluar dari sesuatu yang 
sukar dan penuh rintangan untuk 
mencapai tujuan. Pada saat seseorang 
menyelesaikan masalah, ia tidak sekadar 
belajar menerapkan pengetahuan yang 
telah dimilikinya tetapi juga menemukan 

berbagai konsep dan kaidah yang tepat 
serta mengontrol proses berpikirnya 
(Gagne, 1985).  

Dari beberapa pendapat tersebut 
dapat disimpulkan bahwa, masalah/soal 
dalam matematika yang bertipe problem 
solving memiliki karakteristik, yaitu: (1) 
tidak ada langkah/metode yang pasti 
untuk mendapatkan jawaban soal itu dan 
(2) soal tersebut harus dapat dibayangkan 
dan menarik bagi siswa (Schoenfeld, 
1997); (Krulik & Rudnick, 1996); dan 
(Gagne, 1985). Jadi permasalahan yang 
bertipe problem solving mempunyai ciri-
ciri bahwa seseorang yang dihadapkan 
pada suatu permasalahan kemudian ia 
tidak mempunyai gambaran yang pasti 
tentang penyelesaiannya, tetapi ia 
berkeinginan untuk menyelesaikannya. 
Pemecahan atau penyelesaian suatu 
masalah, memerlukan kegiatan mental 
(berpikir) yang lebih banyak dan 
kompleks dari pada kegiatan mental yang 
dilakukan pada waktu menyelesaikan 
soal-soal rutin.  

Namun demikian, dalam 
kenyataannya masih banyak kendala yang 
dihadapi dalam upaya mengembangkan 
kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa. Masalah ini juga 
terjadi pada siswa kelas VIII.A2 SMPN 6 
Singaraja tahun akademik 2014/2015. 
Kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa, tergolong masih 
rendah. Berdasarkan hasil wawancara dan 
pengisian angket oleh guru matematika 
yang mengampu kelas tersebut, dikatakan 
bahwa kemampuan siswa dalam 
memecahkan masalah matematika masih 
rendah. Hal ini disebabkan karena, siswa 
kurang memiliki kemauan bekerja keras 
dalam memecahkan masalah-masalah 
matematika yang diberikan dalam 
pembelajaran. Sekitar 70% siswa terlihat 
tidak merasa tertantang kalau diberikan 
soal-soal pemecahan masalah. Ketika 
mengerjakan permasalahan, mereka 
cenderung untuk asal mengerjakan saja. 
Dalam mengikuti proses pembelajaran 
matematika, siswa kelihatan cepat bosan 
dan kurang serius dalam belajar. 

Penulusuran lebih dalam tentang 
kemampuan pemecahan masalah 
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matematika siswa yaitu dengan 
mengadakan tes awal kemampuan 
pemecahan masalah untuk mengukur 
tingkat kemampuan pemecahan masalah 
siswa. Tes yang diberikan memiliki 
karakteristik untuk mengukur 
kemampuan, yaitu: memahami masalah, 
membuat rencana penyelesaian masalah, 
melaksanakan rencana penyelesaian 
masalah, dan memeriksa kembali. Hasil tes 
awal adalah 75% siswa memiliki 
kemampuan pemecahan masalah dalam 
kategori rendah. Hasil analisis pekerjaan 
siswa pada tes awal, terlihat bahwa mereka 
kebingungan dalam menentukan apa yang 
diketahui dan ditanyakan dalam soal, 
serta belum mampu memilih konsep 
yang tepat yang akan digunakan dalam 
menyelesaikan permasalahan yang 
diberikan. Ketika mereka sudah 
mendapatkan hasil, tidak ada motivasi 
untuk melakukan pengecekan kembali 
terhadap hasil yang diperoleh. Dengan 
demikian dipandang sangat urgen untuk 
melakukan penelitian tindakan kelas 
pada siswa kelas VIII.A2 SMP Negeri 6 
Singaraja. Fokus penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan kualitas 
kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa dan peningkatan 
kualitas proses pembelajaran pemecahan 
masalah matematika, karena kemampuan 
pemecahan masalah merupakan bagian 
dari karakter positif bangsa.  

Selain kemampuan pemecahan 
masalah matematika, sikap siswa 
terhadap matematika masih banyak yang 
belum positif. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan siswa di kelas 
VIII.A2 SMPN 6 Singaraja, secara umum 
siswa masih mengganggap matematika 
merupakan pelajaran yang sulit dan 
penuh dengan rumus-rumus yang harus 
dihafal. Sikap seperti ini diduga 
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 
siswa kurang memahami konsep 
matematika secara tuntas dan belum 
merasakan manfaat langsung dari belajar 
matematika dalam kehidupan sehari-hari. 
Oleh karena itu, pembelajaran 
matematika harus dapat menumbuh-
kembangkan sikap positif siswa terhadap 
matematika. 

2. Metode Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan 
dalam tiga siklus. Masing-masing siklus 
terdiri dari empat tahapan, yaitu: 
perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan evaluasi, serta 
refleksi (dimodifikasi dari Kemmis, S. & 
McTaggart, R., 1988). Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas VIII.A2 SMPN 6 
Singaraja tahun ajaran 2014/1015 
sebanyak 28 orang. Data penelitian ini 
adalah data kemampuan pemecahan 
masalah matematika, data proses 
peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah matematika melalui 
pembelajaran dengan penerapan 
pendidikan karakter berorientasi kearifan 
lokal Bali, dan data sikap siswa terhadap 
matematika. Instrumen pengumpulan data 
adalah tes kemampuan pemecahan 
masalah matematika, lembar observasi 
kemampuan pemecahan masalah 
matematika berorientasi karakter, dan 
angket sikap terhadap matematika. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif. 
Sebagai indikator keberhasilan tindakan 
adalah kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa, minimal berada pada 
kategori “baik” dan minimal 85% siswa 
memenuhi kriteria ketuntasan minimal 
(KKM ≥ 75). 

 
3. Hasil Penelitian 
3.1 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Siswa 
 

Tabel 1. Deskripsi Kemampuan Pemecahan 
Masalah Matematika Siswa 

 
 

Siklus 
Ketun-
tasan 
Siswa 
(%) 

Rata-
rata 
Skor 

 
Kategori 

Refleksi Awal 61 42,38 Cukup 
Siklus I 75 67,89 Baik 
Siklus II 83 69,55 Baik 
Siklus III 86 75,65 Baik 
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3.2 Penerapan Pembelajaran 
Pendidikan Karakter Berorientasi 
Kearifan Lokal 

Materi matematika yang dibahas dalam 
pelaksanaan pembelajaran, sebagai 
berikut. Siklus I: Faktorisasi suku 
aljabar. Siklus II: Fungsi. Siklus III: 
Persamaan Garis Lurus. Pada siklus I, 
pelaksanaan pembelajaran belum 
berjalan maksimal walaupun sudah 
memenuhi kategori baik. Masih 
ditemukan beberapa permasalahan dalam 
proses pembelajaran yang perlu dijadikan 
pertimbangan dalam pelaksanaan 
tindakan pada siklus berikutnya. 
Beberapa permasalahan yang ditemukan 
pada siklus I, yaitu sebagai berikut. (1) 
Ketika diskusi kelompok, siswa masih 
sering mengobrol dengan anggota 
kelompoknya, belum menunjukkan 
adanya tanggung jawab terhadap 
keberhasilan kelompoknya. (2) Siswa 
masih pasif dalam mengemukakan 
pendapat dan terkadang hanya 
mengandalkan pendapat teman yang 
pintar dari kelompoknya, sebagian ada 
yang hanya diam menunggu jawaban 
teman. 

Pada siklus II, dilakukan perbaikan 
terhadap masalah yang dijumpai pada 
siklus I. Pelaksanaan pembelajaran mulai 
bisa berjalan lebih efektif. Tanggung 
jawab masing-masing siswa mulai 
kelihatan meningkat. Mulai ada yang 
berani mengemukakan pendapat, 
walapun sedikit “dipaksa” oleh guru. 
Kendala yang masih nampak adalah 
masih banyak yang menemukan 
kesulitan dalam membuat model 
matematika dari permasalahan yang 
diberikan dan kebingungan dalam 
memilih konsep yang tepat. Namun 
dengan memberikan motivasi-motivasi 
yang bersumber dari kearifan lokal Bali, 
siswa kelihatan bersemangat untuk 
berlatih terus mengerjakan soal sampai 
menemukan solusinya. 

Pada siklus III, pelaksanaan 
pembelajaran sudah bisa berlangsung 
efektif. Kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa semakin berkembang 
dengan baik. Keuletan dan tanggung 
jawab masing-masing ketika melakukan 
aktivitas pemecahan masalah semakin 

nampak lebih baik. Motivasi-motivasi 
melalui nilai-nilai kearifan lokal Bali 
semakin diresapi oleh siswa, sehingga 
mereka tidak asing lagi dengan slogan-
slogan atau petuah-petuah yang 
diwariskan secara turun temurun dalam 
masyarakat Bali. Sebagai contoh, ketika 
mereka berdiskusi diingatkan dengan 
slogan “siat-siat wayange pamuputne 
mapunduh adi abesik di gedogane”. 
Kearifan lokal ini memiliki makna yang 
universal guna memberikan kontribusi 
untuk memanajemen konflik yang 
mungkin terjadi. Setelah berdiskusi 
mungkin saja terjadi beda pendapat yang 
memicu terjadinya konflik diantara siswa, 
maka mereka diingatkan bahwa berbeda 
pendapat itu adalah wajar, namun mereka 
semua adalah saudara agar bersatu 
kembali. 

 
3.3 Sikap Siswa terhadap Matematika 
Data sikap terhadap matematika siswa 
dikumpulkan menggunakan angket pada 
akhir penelitian yaitu pada akhir siklus 
III. Dari hasil analisis data diperoleh 
bahwa skor terendah adalah 37 dan skor 
tertinggi adalah 48. Siswa yang tergolong 
memiliki sikap yang cukup positif 
terhadap matematika, sebanyak 3 orang 
dan yang tergolong positif sebanyak 25 
orang (89%).  

 
4. Pembahasan 
Dilihat dari hasil rata-rata skor 
kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa pada siklus I, II dan 
III, kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa mengalami 
peningkatan dan persentase siswa yang 
memenuhi kriteria tuntas juga 
meningkat. Dengan demikian dapat 
disimpulkan pelaksanaan penelitian ini 
sudah memenuhi indikator keberhasilan 
yang telah ditetapkan. Keberhasilan 
penelitian ini karena dalam penerapan 
pendidikan karakter, siswa benar-benar 
dilatih untuk mengerti dan sadar dengan 
tanggung jawab masing-masing. Siswa 
selalu diingatkan untuk berbicara dan 
berbuat dengan sopan dan tidak mudah 
putus asa melalui pemberian motivasi-
motivasi yang bersumber dari kearifan 
lokal Bali.  
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Hal-hal yang dilakukan dalam 
upaya meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematika siswa 
adalah sebagai berikut. Pada awal 
pembelajaran, siswa dilatih untuk 
melakukan proses pemecahan masalah 
dalam menyelesaikan soal-soal yang 
diberikan. Hal ini didukung oleh proses 
pemecahan masalah dengan langkah-
langkah model pembelajaran pemecahan 
masalah. Pada fase Read and Think 
(membaca dan berpikir), siswa 
menyimak tujuan pelajaran secara 
singkat, membaca lembar masalah yang 
diberikan oleh guru, memulai aktivitas 
pemecahan masalah yang dipilih, serta 
memikirkan jawaban sementara dari 
masalah yang dihadapi. Sesuai dengan 
pandangan Krulik dan Rudnick (1996), 
pada langkah Read and Think guru 
memberikan permasalahan kepada siswa 
selanjutnya siswa diberikan kesempatan 
untuk membaca dan memahami masalah-
masalah yang diberikan sehingga siswa 
mampu mengidentifikasi fakta-fakta dan 
mengidentifikasi pertanyaan serta 
memvisualisasikan situasi. Dengan 
begitu siswa dapat lebih mudah 
memecahkan permasalahan yang 
diberikan. Pada fase ini, siswa juga 
diberikan motivasi untuk melakukan 
kegiatan belajar dengan 
mengintegrasikan nilai kearifan lokal 
“puntul- puntulan tiuke yen sangih pedas 
dadi mangan” (setumpul-tumpulnya 
pisau kalau diasah pasti akan tajam).  

Pada fase Explore and Plan 
(mengeksplorasi dan merencanakan), 
siswa mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang 
berhubungan dengan masalah yang 
dihadapi melalui kerja kelompok. Siswa 
diberikan kesempatan untuk menggali 
informasi tentang apa yang telah 
diketahui dan apa yang ditanyakan dalam 
masalah yang ada pada lembar kerja 
siswa yang telah diberikan dan mulai 
menyusun perencanaan bagaimana 
menyelesaikan permasalahan tersebut. 
Guru memotivasi siswa untuk 
menerapkan prinsip hidup “jele melah 
gelahang bareng”(baik buruk kita 
tanggung bersama). 

Pada fase Select Strategies 

(memilih strategi-strategi), siswa 
mengumpulkan informasi yang sesuai, 
melaksanakan eksperimen atau rencana 
penyelesaian masalah untuk 
mendapatkan penjelasan dan pemecahan 
masalah. Siswa dituntut untuk 
mengembangkan pengetahuan yang 
dimiliki dalam membuat suatu 
perencanaan dan memilih strategi yang 
sesuai dengan permasalahan yang 
diberikan. Sesuai dengan pandangan 
Krulik dan Rudnick (1996), strategi 
adalah bagian dari proses pemecahan 
masalah yang harus dijalani untuk 
menemukan jawaban. Siswa 
menggunakan berbagai variasi dalam 
memecahkan masalah, seperti 
menemukan atau membuat pola, bekerja 
mundur, simulasi atau eksperimen, 
deduksi logis, atau menulis persamaan 
untuk mendapatkan penjelasan dan 
pemecahan dari masalah tersebut. Guru 
memberikan motivasi pada tahap ini 
dengan mengingatkan slogan “yeh 
ngetel mekelo-mekelo bisa molongin 
batu” (tetasan air lama-lama bisa 
melubangi batu), maknanya adalah 
jangan mudah putus asa, seberat apapun 
pekerjaan itu, kalau dikerjakan dengan 
tekun akan menghasilkan sesuatu yang 
menakjubkan. 

Selanjutnya, pada fase Find 
Answer (menemukan jawaban), siswa 
dibimbing dalam menyelesaikan 
permasalahan yang diberikan dan 
memaksimalkan kreativitas berpikirnya. 
Selain itu, siswa merencanakan dan 
menyiapkan karya yang sesuai, seperti: 
laporan, solusi masalah atau soal, dan 
gagasan-gagasan yang membantu mereka 
untuk berbagi tugas dengan temannya. 
Selanjutnya, guru memberikan 
kesempatan kepada siswa dalam 
mengemukakan idenya dan saling 
memberi masukan maupun tanggapan 
dalam kelompok. Siswa dilatih untuk 
b e r l a k u  demokratis serta mendorong 
siswa dalam kelompok untuk berperan 
aktif dalam mengajukan argumentasinya, 
memikirkan ide-ide penyelesaian yang 
beragam, mencermati pendapat 
temannya, bertukar pikiran, membenahi 
konsep yang keliru, serta melengkapi 
pengetahuannya. Guru juga meminta 
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siswa menerapkan prinsip hidup “apang 
sing gangsaran tindak kuangan daya”. 
Ha l ini  didukung oleh has il  
peneli t ian Parwat i  (2014) 
menemukan bahwa  prinsip kearifan 
lokal tersebut melatih siswa agar tidak 
gegabah dalam melakukan sesuatu, 
bertindak yang cermat dan berdasarkan 
rasional yang jelas. 

Pada fase Reflect and Extend 
(refleksi dan perluasan), siswa 
melakukan refleksi atau evaluasi dan 
perluasan terhadap hasil 
penyelidikan/temuan mereka dan proses-
proses yang mereka gunakan dengan 
berbagai cara. Siswa diberikan 
kesempatan untuk melakukan 
generalisasi dari permasalahan yang 
diberikan agar siswa mampu mengaitkan 
atau mengembangkan pengetahuan yang 
telah diperoleh untuk situasi yang 
berbeda. Guru mengingatkan siswa pada 
prinsip hidup 'siat-siat wayang pemuput 
mepunduh di gedongane’. sehingga 
termotivasi untuk belajar yang lebih giat 
lagi dan mempersiapkan diri lebih baik 
lagi. 

Selain siswa diberikan kesempatan 
untuk mengembangkan kemampuan 
pemecahan masalahnya melalui 
pendidikan karakter berorientasi kearifan 
lokal Bali, tindakan yang diberikan juga 
menumbuhkan sikap siswa yang positif 
terhadap matematika. Sikap positif siswa 
ini sangat penting dalam pembelajaran 
matematika. Hal ini didukung oleh hasil 
penelitian Akinsola & Animasahun 
(dalam Parwati, 2014) tantangan yang 
paling utama dihadapi oleh 
guru/pendidik matematika adalah 
menghilangkan kesan yang selama ini 
melekat dibenak siswa, bahwa 
matematika adalah mata pelajaran yang 
paling menakutkan. Dengan sikap positif 
siswa terhadap matematika maka materi 
matematika yang dipelajari akan lebih 
mudah dapat dipahami dan membantu 
siswa meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah.  
 
5. Simpulan 
Pelaksanaan pendidikan karakter 
berorientasi kearifan lokal memiliki 
peranan yang efektif dalam 

mengembangkan kemampuan 
pemecahan masalah matematika. Hal ini 
dibuktikan secara empirik melalui 
pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini 
yaitu pada akhir tindakan, kemampuan 
pemecahan masalah matematika siswa 
berada pada kategori “baik” dan 
sebanyak 86% siswa memenuhi kriteria 
ketuntasan minimal. Sikap siswa 
terhadap matematika berada pada kaegori 
positif sebanyak 89%. Oleh karena itu 
disarankan agar menerapkan pendidikan 
karakter dengan menggali nilai-nilai 
kearifan lokal yang dianut oleh 
masyarakat setempat dalam 
pembelajaran. Kearifan lokal masyarakat 
sarat dengan nilai-nilai karakter positif 
bangsa yang diwariskan secara turun 
temurun. 
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Abstrak
Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, paradigma pendidikan kemudian
bergeser dari hanya menggunakan paper semata menjadi paperless, dari face to face
traditional classroom menjadi face to face blended learning. Secara khusus,
penerapan blended learning mempunyai beberapa manfaat yang salah satunya adalah
memungkinkan siswa dan guru untuk membangun komunikasi dalam belajar melalui
dunia global. Ketersediaan teknologi digital canggih telah mengubah cara berpikir
tentang matematika, aneka software pembuat video pembelajaran yang tersedia gratis
di internet dapat digunakan untuk menyajikan dan memvisualisasikan masalah
matematika yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman konsep, penalaran,
kemampuan pemecahan masalah, bahkan meningkatkan rasa ingin tahu dan kreativitas
siswa, namun dalam artikel ini hanya dibahas mengenai kemampuan pemahaman
konsep. Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti
berbeda tingkatnya. Perbedaan gaya kognitif berkaitan dengan cara siswa tersebut
merasakan, mengingat, memikirkan, memecahkan masalah, dan membuat keputusan
yang mencerminkan kebiasaan bagaimana informasi diproses. Pembelajaran blended
learning berbasis video pembelajaran dapat memberikan kontribusi positif terhadap
peningkatan kemampuan konsep siswa. Dalam artikel ini akan di bahas mengenai
pembelajaran blended learning berbasis video pembelajaran terhadap kemampuan
pemahaman konsep ditinjau dari gaya kognitif.

Kata-kata Kunci: blended learning, video pembelajaran, kemampuan pemahaman
konsep, gaya kognitif.

Abstract
In line with the development of science and technology, education paradigm then
shifted from simply using paper simply become paperless, from face to face
traditional classroom into a face to face blended learning. In particular, the application
of blended learning has several benefits, one of which is to enable students and
teachers to build learning through communication in a globalized world. Availability
of advanced digital technology has changed the way of thinking about mathematics, a
variety of software maker instructional videos are available for free on the internet can
be used to present and visualize mathematical problems which aim to improve
understanding of concepts, reasoning, problem-solving ability, and even raise the
curiosity and creativity of students , but in this article only discussed about the ability
of understanding of the concept. A person's ability to understand and absorb the
lessons it is definitely a different level. Differences in cognitive style relates to how
the students feel, to remember, to think, solve problems, and make decisions that
reflect the habits of how information is processed. Blended learning instructional
video based learning can make a positive contribution to improving the ability of
students' concept. In this article will be discussed concerning the learning blended
learning instructional video based on the ability of understanding the concept in terms
of cognitive style.

Keywords: blended learning, learning videos, the ability of understanding the
concept, cognitive styles.
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1. Pendahuluan
Paradigma pendidikan sudah bergeser dari
menggunakan paper semata, menjadi
peperless, dari face-to face traditional
classroom menjadi face-to face blended
learning, dengan satu tujuan pembelajaran
menjadi lebih efisien dan efektif, serta
mewujudkan pendidikan untuk semua
(education for all) dan pembelajaran
harmonis dan berlangsung sepanjang ayat
untuk membentuk kompetensi dan
karakter manusia abad ke-21. Aneka
software pembuat video pembelajaran
yang tersedia gratis di internet dapat
digunakan untuk menyajikan dan
memvisualisasikan masalah matematika
secara lebih nyata dan menantang, yang
tujuannya untuk meningkatkan
pemahaman konsep, penalaran,
kemampuan pemecahan masalah, bahkan
meningkatkan rasa ingin tahu dan
kreativitas siswa.

Konsep maupun keterampilan
matematika yang disajikan dengan video
pembelajaran, dapat melibatkan siswa
dalam berpikir dan melakukan aktivitas
belajar matematika dengan lebih efektif,
lebih cepat, dan lebih mendalam, dari
pada cara tradisional yang dilakukan
hanya dengan menggunakan membaca
buku, maupun melalui pembelajaran tatap
muka biasa di kelas. Apalagi jika video
pembelajaran matematika ini disajikan
dengan menggunakan pendekatan blended
learning. YouTube adalah salah satu
sumber yang kaya untuk klip video
animasi dan film pendek yang akan
menantang siswa untuk menonton dengan
hati-hati dan terlibat dalam berpikir dan
belajar matematika. Sumber yang kaya ini
dapat dijadikan guru sebagai sumber
pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan blended learning (Sudiarta,
2015).

Pemahaman terhadap konsep-konsep
matematika merupakan dasar untuk
belajar matematika secara bermakna.
Untuk mencapai pemahaman konsep
siswa dalam pembelajaran matematika
bukanlah suatu hal yang mudah karena
pemahaman terhadap suatu konsep
matematika dilakukan secara individual.
Setiap siswa mempunyai kemampuan
yang berbeda dalam memahami konsep–

konsep matematika. Hal ini juga sejalan
dengan pendapat Candiasa (2014) yang
menyatakan bahwa setiap siswa dalam
belajar matematika akan memilih cara
yang disukainya untuk memproses
informasi sebagai respon terhadap stimuli
lingkungan. Ada siswa yang menerima
informasi seperti disajikan, sementara
siswa yang lain mereorganisasikan
informasi dengan caranya sendiri sesuai
dengan gaya kognitifnya.

Menurut Dinda Pratiwi, dkk (2012),
gaya kognitif merupakan cara setiap siswa
menggunakan kemampuan kognitifnya
untuk memecahkan masalah, seperti cara
siswa memproses informasi, kemudian
menyimpan dan mengkomunikasikan
informasi tersebut pada saat
menyelesaikan tugas. Banyak variasi gaya
kognitif yang diminati para pendidik dan
mereka membedakan gaya kognitif
berdasarkan dimensi aspek psikologis
yang terdiri dari Field Independent (FI)
dan Field Dependent (FD). Dengan
perbedaan gaya kognitif yang dimiliki
oleh masing-masing siswa, dapat
membantu guru dalam memberikan
stimulus bagi siswa dan memaksimalkan
potensi yang dimilikinya. Kemampuan
seseorang untuk memahami dan
menyerap pelajaran sudah pasti berbeda
tingkatnya. Ada yang cepat, sedang, dan
ada pula yang sangat lambat. Oleh karena
itu, mereka sering kali menempuh cara
berbeda untuk bisa memahami sebuah
informasi atau pelajaran yang sama.
Apapun cara yang dipilih, perbedaan gaya
kognitif itu menunjukkan cara tercepat
dan terbaik bagi setiap individu untuk bisa
menyerap sebuah informasi dari luar
dirinya. Jika kita bisa memahami
bagaimana perbedaan gaya kognitif setiap
orang itu, mungkin akan lebih mudah bagi
kita memandu seseorang untuk
mendapatkan gaya belajar yang tepat dan
memberikan hasil yang maksimal bagi
dirinya.

2. Pembahasan
Menurut Graham (2005) blended learning
mempunyai dua tipe lingkungan
pembelajaran, yakni ada lingkungan
pembelajaran tatap muka secara
tradisional (traditional face to face
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learning evironment) yang masih
digunakan di sekitar daerah pedesaan dan
distributed learning environment yang
sudah mulai berkembang seiring dengan
teknologi-teknologi baru yang
memungkinkan perluasan untuk
mendistribusikan komunikasi dan
interaksi. Dahulu kedua lingkungan
pembelajaran dalam blended learning
tersebut tetap digunakan secara terpisah
oleh karena menggunakan kombinasi
media dan metode yang berbeda dan
digunakan pada kebutuhan siswa yang
berbeda. Misalnya tipe face to face
learning terjadi dalam teacher-directed
environment dengan interaksi person-to-
person dalam live synchronous
(pembelajaran langsung bergantung
waktu) dan lingkungan yang high-fidelity.
Sedangkan sistem distance learning
menekankan pada self-paced learning dan
pembelajaran dengan interaksi materi-
materi yang terjadi dalam asynchronous
(tidak tergantung waktu) dan lingkungan
low-fidelity (hanya teks). Pada zaman
sekarang istilah blended learning sudah
pada tahapan penggabungan kedua
lingkungan di atas, tidak terpisah lagi,
artinya ada saat pembelajaran
menggunakan metode, media dan audien
yang sama, yakni dengan menggunakan
pembelajaran berbasis web. Steve Slemer
menyarankan enam tahapan dalam
merancang dan menyelenggarakan
blended learning agar hasilnya optimal,
diantaranya adalah (1) tetapkan macam
dan materi bahan ajar, (2) tetapkan
rancangan blended learning yang
digunakan, (3) tetapkan format on-line
learning, (4) lakukan uji terhadap
rancangan yang dibuat, (5) selenggarakan
blended learning dengan baik, dan (6)
siapkan kriteria evaluasi pelaksanaan
blended learning (Sjukur, 2012).

Kelebihan dari video pembelajaran
adalah media yang cocok untuk berbagai
ilmu pembelajaran seperti kelas,
kelompok kecil, bahkan satu orang siswa
sekalipun. Hal itu, tidak dapat dilepas dari
kondisi para siswa saat ini yang tumbuh
berkembang di zaman modern. Video
dengan durasi yang hanya beberapa menit
mampu memberikan keluwesan bagi guru
dan dapat mengarahkan pembelajaran

secara langsung pada kebutuhan siswa.
Dengan demikian, secara garis besar akan
dikembangkan materi pembelajaran
matematika, beserta tugas-tugas latihan
matematika. Semua bahan-bahan tersebut
akan disajikan dalam bentuk video
pembelajaran kemudian semuanya akan
diunggah dalam sebuah portal online
berbasis web yang bisa diakses oleh siswa
dan guru selama 24 jam, setelah
mendapatkan mereka melakukan
pendaftaran sehingga mendapat hak akses
berupa username dan password untuk
login ke dalam web. Pada setiap
pembelajaran diusahakan lebih ditekankan
pada penguasaan konsep agar siswa
memiliki bekal dasar yang baik untuk
mencapai kemampuan dasar yang lain
seperti penalaran, komunikasi, koneksi
dan pemecahan masalah.

Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor
506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November
2001 bahwa indikator siswa memahami
konsep matematika adalah mampu:

1. Menyatakan ulang sebuah konsep
2. Mengklasifikasikan objek

menurut tertentu sesuai dengan
konsepnya

3. Memberikan contoh dan bukan
contoh dari suatu konsep

4. Menyajikan konsep dalam
berbagai bentuk representasi
matematis

5. Mengembangkan syarat perlu dan
syarat cukup dari suatu konsep

6. Menggunakan dan memanfaatkan
serta memilih prosedur atau
operasi tertentu

7. Mengaplikasikan konsep atau
algoritma dalam pemecahan
masalah.

Kemampuan seseorang untuk
memahami dan menyerap pelajaran sudah
pasti berbeda tingkatnya. Ada yang cepat,
sedang, dan ada pula yang sangat lambat.
Perbedaan gaya kognitif berkaitan dengan
cara siswa tersebut merasakan,
mengingat, memikirkan, memecahkan
masalah, dan membuat keputusan yang
mencerminkan kebiasaan bagaimana
informasi diproses. Masing-masing gaya
kognitif yang mencirikan setiap siswa
tersebut merupakan persepsi siswa yang
relatif menetap sehingga dapat dipakai
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untuk menjelaskan perilaku seseorang
menghadapi berbagai situasi. Oleh karena
itu, mereka sering kali menempuh cara
berbeda untuk bisa memahami sebuah
informasi atau pelajaran yang sama.
Apapun cara yang dipilih, perbedaan gaya
kognitif itu menunjukkan cara tercepat
dan terbaik bagi setiap individu untuk bisa
menyerap sebuah informasi dari luar
dirinya. Jika kita bisa memahami
bagaimana perbedaan gaya kognitif setiap
orang itu, mungkin akan lebih mudah bagi
kita memandu seseorang untuk
mendapatkan gaya belajar yang tepat dan
memberikan hasil yang maksimal bagi
dirinya. Gaya kognitif dibedakan menjadi
gaya kognitif field independent dan field
dependent. Apabila individu yang
mempunyai gaya kognitif field
independent dihadapkan pada tugas-tugas
yang kompleks dan bersifat analitis
cenderung melakukannya dengan baik
dan apabila berhasil, antusias untuk
melakukan tugas-tugas yang lebih berat,
lebih baik lagi dan mereka lebih senang
untuk bekerja secara mandiri. Sebaliknya
gaya kognitif field dependent seseorang
yang cenderung dan sangat bergantung
pada sumber informasi dari guru, dan
lingkungan, lebih menyukai bidang
humanitas serta ilmu-ilmu sosial.

Candiasa (2014) yang menyatakan
bahwa setiap individu dalam belajar
matematika akan memilih cara yang
disukainya untuk memproses informasi
sebagai respon terhadap stimuli
lingkungan. Perbedaan gaya kognitif
berkaitan dengan cara siswa tersebut
merasakan, mengingat, memikirkan,
memecahkan masalah, dan membuat
keputusan yang mencerminkan kebiasaan
bagaimana informasi diproses. Masing-
masing gaya kognitif yang mencirikan
setiap siswa tersebut merupakan persepsi
siswa yang relatif menetap sehingga dapat
dipakai untuk menjelaskan perilaku
seseorang menghadapi berbagai situasi.

3. Simpulan
Berdasarkan paparan di atas disimpulkan
bahwa pembelajaran blended learning
berbasis video pembelajaran terhadap
kemampuan pemahaman konsep ditinjau
dari gaya kognitif siswa dapat

berkontribusi positif dalam proses
pembelajaran di kelas .

Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi rekomendasi bagi para guru
bahwa kemampuan pemahaman konsep
siswa yang dibelajarkan dengan
pembelajaran blended learning berbasis
video pembelajaran menjadi lebih efisien
dan efektif.
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Abstrak
Banyak siswa kesulitan dalam penyelesaian matematika. Guru harus memberikan
pelbagai metode mengajar yang menarik dan tidak membosankan. Salah satu alternatif
metode adalah pembelajaran matematika berbasis komputer. Permasalahannya adalah
semua sekolah menengah di Malang tidak mempunyai software untuk penyelesaian
matematika. Oleh karena itu guru membutuhkan pelatihan pembelajaran berbasis
komputer. Program Derive adalah salah software yang dapat membantu
menyelesaikan permasalahan matematika. Inti kegiatan Iptek bagi Masyarakat (IbM)
ini adalah 2 guru matematika SMAN 9 dan 2 guru SMKN 2 mengikuti ToT, serta 16
guru matematika dari pelbagai SMA dan SMK Kota Malang mengikuti pelatihan
Program Derive. Hasil kegiatan diperoleh semua peserta sependapat Program Derive
sangat menarik dan bermanfaat. Peserta akan mengiinformasikan pada kelompok guru
matematika (MGMP) dan mengenalkan Derive pada siswanya.

Kata-kata Kunci: metode, pembelajaran, program derive

Abstract
Many students have difficulty in Mathematics problem. The teachers must give them
various teaching methods. One alternative method is Math learning with the
computer-based. The problem was all Senior High School in Malang didn’t have the
software of Math. The teachers need training of computer-based learning of Math. The
derive program is one software to solve the Math problems. Main activity of
community service (IbM) are Training of Trainer (ToT) and workshop for the teacher.
There are two partners of IbM, such as SMAN 9 and SMKN 2. The sum of ToT is
four teachers and sixteen teachers for workshop. The results of activity are all
participants like derive program, very interested, easy, and very useful, especially for
key-answer. The participants want to tell about derive program to group of math
teachers (MGMPs) and introduce derive for the students.

Keywords : methods , learning , derive program

1. Pendahuluan
Program derive adalah salah satu software
dari windows yang dapat membantu
menyelesaikan berbagai masalah dalam
matematika. Dengan bantuan program
derive, penghitungan yang sulit dapat
diselesaikan dengan mudah dalam waktu
yang singkat. Program dioperasikan
dengan sistem windows yang diproduksi
oleh Soft Warehouse, Inc, Honolulu,
Hawai dengan register dari Microsoft
Corp.

Di politeknik pembelajaran
matematika dengan Program Derive mulai
diberikan tahun 2000, dilaksanakan di

Laboratorium Komputer sehingga
mahasiswa berinteraksi langsung dengan
satu komputer untuk satu mahasiswa.
Topik pembahasan disesuaikan dengan
teori di ruang kelas, seperti Persamaan,
Grafik, Matriks, Determinan, Limit,
Turunan, dan Integral. Menurut Hakim
(2001), prestasi mahasiswa dalam
matematika lebih baik dibandingkan
dengan pembelajaran teori di ruang kelas,
sedangkan Dewi (2004) menyatakan
suasana pembelajaran menyenangkan,
mahasiswa aktif bertanya, disertai minat
dan motivasi yang tinggi dalam
menyelesaikan permasalahan.
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Di SMAN 9 (Mitra 1) dan SMKN 2
(Mitra 2) Malang ada fasilitas
Laboratorium Komputer, tetapi hanya
untuk pelajaran Aplikasi Komputer,
belum dimanfaatkan untuk pelajaran
Matematika. Lokasi kedua sekolah tidak
jauh dari Politeknik Negeri Malang, Oleh
karena itu kedua sekolah dijadikan Mitra,
dengan pertimbangan pelatihan penerapan
Program Derive diberikan terlebih dahulu
pada sekolah yang dekat kampus.

Lokasi SMAN 9 Malang terletak satu
arah dengan Politeknik Negeri Malang,
jaraknya sekitar 2 km, tepatnya di Jalan
Puncak Borobudur 1 Malang. Ada 8 guru
matematika dengan total 917 siswa dari 3
jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa.
Laboratorium Komputer ada 2 ruang
dengan total 57 buah komputer.Kepala
sekolah sangat mendukung dan antusias
ketika terpilih menjadi mitra pada
kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ini.
Beliau beranggapan sangat penting guru
diberikan wawasan baru agar
pengetahuannya berkembang, apalagi
berbasis teknologi. Kepala sekolah dan
guru SMAN 9 belum mengetahui ada
pembelajaran matematika dengan
Program Derive yang berbasis teknologi
komputer. Ketertarikan pada bidang
teknologi berkaitan dengan prestasi
beliau. Kepala sekolah SMAN 9, yaitu
Bapak Drs. Hadi Hariyanto, M. Pd
mempunyai prestasi luar biasa, yaitu
Kepala Sekolah Teladan Tingkat Jawa
Timur peringkat 3. Hal ini dikarenakan
prestasi beliau dalam memimpin sekolah
berbasis teknologi. Kepala sekolah dapat
memantau seluruh kegiatan pembelajaran
di ruangannya dengan bantuan CCTV
(Closed Circuit Television), ada 30 buah
di kelas dan 8 buah di lorong sekolah.
Menurut staf adminstrasi,CCTV di
SMAN 9 fasilitasnya tidak hanya
memantau keadaan kelas tetapi juga bisa
berkomunikasi langsung dengan guru atau
siswa yang ada di kelas tersebut. Gambar
1 berikut menunjukkan ketika kepala
sekolah SMAN 9 Malang sedang
memantau salah satu kelas dari
ruangannya.

Gambar 1. Kepsek memantau ruang
kerja

Mitra 2 pada kegiatan Ipteks bagi
Masyarakat ini adalah SMKN 2 yang
lokasinya juga tidak jauh dari Politeknik
Negeri Malang, sekitar 3 km sebelah
Barat. Ada sekitar 1900 siswa yang
terbagi dalam 53 kelas dengan fasilitas
220 komputer. Semua kelas dari enam
jurusan yang berbeda diberi mata
pelajaran Simulasi Digital. Setiap jurusan
memberikan bekal keterampilan sesuai
bidangnya, seperti (1) Jurusan Perawatan
Sosial membekali keterampilan bidang
Layanan Lansia dan Perawatan Anak, (2)
Jurusan Usaha Perjalanan Wisata
membekali keterampilan Perencanaan
Wisata dan Tiket Penerbangan, (3)
Jurusan Akomodasi Perhotelan
membekali keterampilan Front Office dan
Housekeeping, (4) Jurusan Jasa Boga
membekali keterampilan Pengolahan dan
Penyajian Makanan, (5) Jurusan
Keperawatan membekali keterampilan
Persiapan Alat, Pemberian Nutrisi, dan
Personal Klinik, dan (6) Jurusan Teknik
Komputer dan Jaringan membekali
keterampilan Perawatan Komputer,
Administrasi Jaringan dan Web Design.
Dengan demikian, lulusan siswa SMK
siap bekerja sesuai bidang dan siap
berwirausaha. Sama seperti Mitra 1
(SMAN 9), fasilitas Laboratorium
Komputer SMKN 2 belum memanfaatkan
Program Derive untuk pembelajaran
matematika. Ada 7 guru Matematika
SMKN 2 yang akan diberi pelatihan
Program Derive.

2. Metode
Pelaksanaan diawali dengan pendataan
jumlah peserta yang terdiri atas guru
matematika SMAN 9 (Mitra 1) dan
SMKN 2 (Mitra 2), serta guru matematika
sekolah lain dengan jumlah total 15 orang.
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Kegiatan IbM dilaksanakan dua hari, hari
pertama pelatihan ToT Derive untuk guru
matematika Mitra 1 dan Mitra 2, dan hari
ke dua pelatihan Derive untuk sekolah
lain. Hari pertama tim pelaksana
memaparkan masing-masing pokok
bahasan dengan metode ceramah dan
demonstrasi Program Derive, peserta
mengikuti sesuai contoh. Hari ke dua
pelaksan sebagai pendamping Mitra 1 dan
2 memberikan pelatihan pada guru lain.
Evaluasi diberikan dengan memberikan
soal yang dikerjakan secara individu dan
jawaban dikumpulkan.
Proses kegiatan IbM dirancang sebagai
berikut: Persiapan, Pendataan Peserta,
Penyusunan Buku Panduan, Pelatihan
ToT program derive bagi Mitra 1 dan 2,
Pendampingan Mitra 1 dan 2 bagi guru
sekolah lain, Desiminasi pada seminar
nasional, Evaluasi kegiatan IbM,
danPenyusunan Laporan

3. Hasil Kegiatan
Pelaksanaan ToT diadakan hari Sabtu
tanggal 28 Mei 2016, diikuti oleh empat
guru matematika, masing-masing dua
guru dari SMAN 9 dan SMKN 2. Tugas
utama peserta ToT adalah memberikan
pelatihan program derive kepada guru
matematika dari sekolah lain. Materi yang
diberikan disesuaikan dengan pokok
bahasan yang diberikan di SMA dan
SMK, seperti Matrik, Determinan,
Persamaan, Grafik, Turunan, dan Integral.
Gambar 1 berikut menunjukkan
pelaksanaan ToT.

Gambar 1. Pelaksanaan ToT

Pelaksanaan pelatihan program derive
diadakan hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016
dengan mengundang guru dari sekolah
lain, seperti SMAN 1, 3, 4, dan 8, serta
SMKN 1, 3, 11, 12, dan 13. Pokok
bahasan sama seperti yang diberikan pada

ToT. Ada dua peserta yang tidak dapat
hadir dikarenakan bersamaan dengan
pembagian rapot dan pelatihan kurikulum
di surabaya. Respon peserta sangat positif,
aktif bertanya, dan antusias
menyelesaikan soal-soal yang diberikan.
Gambar 2a dan 2b berikut menunjukkan
pelaksanaan pelatihan.

Gambar 2a. Pelaksanaan pelatihan Derive

Gambar 2b. Peserta aktif bertanya

Sebelum berakhir, peserta memberikan
kesan dan pesan yang dituliskan seperti
berikut.
1. Kami sangat berterima kasih atas

tambahan ilmu ini, yang akan
menambah wawasan dan keterampilan
kami dalam menggunakan teknologi
(komputer) yang berkaitan dengan
Matematika.

2. Bila pada pengguna/terapan ilmu
dalam matematika mohon
ditambahkan ke kami para guru tingkat
SMA ini, agar siswa lebih tertarik pada
mempelajari matematika.

3. Pelaksanaan workshop menyenangkan,
dan ilmu yang diberikan sangan
bermanfaat.

4. Pelatihan program derive sangat
bermanfaat untuk guru matematika
dalam penulisan dan penyelesaian
masalah matematika. Oleh sebab itu
kami sebagai peserta sangat berharap
ada program lain yang lebih baik untuk
di imbaskan ke kami.

5. Kami sebagai peserta sangat
berterimaksih yang sebesar-besar nya
dengan adanya pelatihan ini
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6. Hendaknya dimasa-masa yang akan
datang lebih banyak guru yang
dilibatkan kalau bisa seluruh guru
Matematika SMA/SMK Sekota
Malang

7. Sangat beranfaat baik bagi siswa
maupun bagi guru, utamanya untuk
membuat kunci jawaban

8. Aplikasi derive 5 ini sangat membantu
pendidik dalam menyelesaikan soal-
soal matematika, utamanya soal
pilihan ganda

9. Aplikasi ini memiliki kelebihan
langsung memunculkan jawaban
setelah kita memberikan instruksi-
instruksi terhadap soal yang
diinginkan.\

10.Program Derive 5 sangat bermanfaat
bagi kami sebagai guru matematika
maupun siswa terutama dalam
menyelesaikan masalah/problem
solving dalam pelajaran matematika.

11.Pembelajaran nya mudah dan insya
Allah akan kami tularkan/ sebarkan ke
teman dan anak didik kami. Terima
Kasih. Mohon pada lain kesempata
dilaksanakn lagi dengan materi yang
berbeda.

12.Terima kasih atas kesempatan yang
diberikan untuk mengikuti pelatihan
kegiatan semacam ini sangat
bermanfaat bagi guru. Software Derive
sangat bermanfaat bagi kami untuk
membantu tugas-tugas kami sebagai
guru matematika. Mudah-mudahan
amal ibadah Bapak/Ibu penyelenggara
mendapat pahala barokah.
Amin.Kegiatan seperti inni perlu
diadakan kembalii, mungkin dengan
sosialisasi program-program lain yang
bermanfaat untuk mengembangkan
kompetensi guru. Terima kasih atas
informasi dan ilmu yang diberikan.

13.Pelatihan program derive bagi guru
Matematika SMA dan SMK Kota
Malang ini sangat bermanfaat bagi
guru-guru SMA dan SMK Karena
sangat membantu penyelesaian soal,
sehingga guru-guru dapat
meningkatkan variasi jenis-jenis soal
yang dibuat dengan lebih cepat14)
Aplikasi derive sudah sangat baik dan
membantu. Ditunggu yang untuk
Android Version

14.Pelatihan Program Derive bagi guru
Matematika sangat bermanfaat
khususnya bagi saya sebagai pengaar,
dan nanti kedepannya insya allah ilmu
ini akan saya tularkan keteman-teman
dan peserta didik kami di
sekolah.Dalam segi penyampaian
materi sangat komunikatif, sehingga
saya bisa memahami materi dengan
baik, karena langsung bisa
dipraktekkan ke peserta/ Semoga dilain
keesempatan ada pelatihan lain yang
dapat meningkatkan kemampuan
komputasi untuk guru.

15.Pelatihan ini bemanfaat untuk saya
karena programnya baru saya
kenal.Perlu diadakan peatihan sejenis,
tapi untuk aplikasi yang berbasis
Mobile (Smartphone)

4. Simpulan
Kesimpulan diuraikan sebagai berikut.
1) Peserta pelatihan aktif bertanya,

antusiuas menyelesaikan soal, dan
senang belajar derive.

2) Program derive sangat bermanfaat dan
membantu menyelesaikan masalah
matematika.

3) Materi derive akan dikenalkan pada
siswa dan diberikan pada guru lain.

4) Harapan peserta, ada pelatihan lain
yang sejenis yang berbasis
smartphone.

5. Ucapan Terima Kasih
Tim pelaksana menyampaikan terima
kasih kepada P2M Politeknik Negeri
Malang yang telah memberi kesempatan
mengusulkan proposal dan Kemenristek
Dikti yang telah meloloskan dan memberi
dana kegiatan IbM.
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Abstrak
Banyak siswa mempunyai anggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang
paling sulit. Hal ini dikarenakan matematika adalah ilmu yang abstrak. Oleh karena itu
diperlukan metode mengajar matematika yang menyenangkan, sehingga siswa
menyukai matematika dan mudah memahami konsep matematika.Penggunaan alat
peraga edukatif merupakan salah satu metode yang membuat siswa senang, bisa
belajar sambil bermain.Sayangnya, tidak semua sekolah mampu menyediakan sarana
belajar yang memadai. Guru mengajarkan matematika yang abstrak tanpa bantuan
benda kongkret, sehingga sulit bagi siswa memahami konsep matematika. SD Negeri
1 dan 2 yang lokasinya di Desa BuntaranTulungagung adalah sekolah pemerintah
(gratis) yang rata-rata kemampuan siswanya rendah, sarana pembelajarannya sangat
minim dan kurang diminati. Orang tua lebih memilih sekolah swasta (Madrasah
Ibtidaiyah) yang sarananya lengkap, SPP nya mahal, serta sumbangan gedungnya
besar. Oleh karena itu diperlukan inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan
kemampuan siswa dan menambah wawasan guru. Hasil kegiatan kedua sekolah sangat
senang mendapat wawasan dan bantuan alat peraga matematika dan berharap kegiatan
pengabdian masyarakat ini berkelanjutan.

Kata-kata Kunci: kesulitan, alat peraga, pelatihan,

Abstract
Many students have difficulty in Mathematics. The problems are mathematics is an
abstract science. Therefore we need a method of teaching mathematics is fun, so
students enjoy math and easily understand the concept of Math. .Educational props is
one method that makes students happy, can learn while playing. But, not all schools
are able to provide adequate learning facilities. Teachers teach abstract mathematics
without the help of concrete objects, making it difficult for students to understand
mathematical concepts. SD Negeri 1 and 2, which are located in the village of
BuntaranTulungagung are government schools (free) average low ability students and
minim facilities. Parents prefer private schools (Islamic elementary schools) whose
facilities are complete and expensive. The results of the activities are the schools are
very pleased with math teaching aids and training in the use it. They
hope, there are community service activities next time.

Keywords: difficulty, teaching aid, training

1. Pendahuluan
Di desa Buntaran Kabupaten
Tulungagung ada dua sekolah pemerintah
(negeri), yaitu SD Negeri 1 dan 2. Lokasi
SD Negeri 1 Buntaran di pinggiran jalan
antara kota Blitar dan Tulungagung,
sekitar 85 km dari kota Malang. Ada
enam lokal kelas yang layak pakai,
masing- masing kelas untuk siswa kelas 1
sampai dengan 6.Yang tidak layak adalah
penghuninya, ruangan terasa besar dan

luas, tetapi sepi. Hal ini dikarenakan
jumlah seluruh siswa kelas 1 sampai
dengan kelas 6 hanya 32 siswa, ada kelas
yang jumlah siswanya hanya 3 siswa saja.
Gambar 1 berikut menunjukkan suasana
kelas yang jumlah siswanya hanya 3 anak.



Prosiding Seminar Nasional MIPA 2016

116 FMIPA Undiksha

Gambar 1. Suasana pembelajaran di kelas 3

Selain jumlah siswa sedikit, prestasi
siswa juga rendah. Hal ini ditunjukkan
pada hasil Ujian Nasional tahun 2014, ada
siswa yang memperoleh skor matematika
2,75 dengan rentang skor 0 sampai 10.
Menurut kepala sekolah, rendahnya
prestasi siswa dan minat masyarakat
sekitar menyekolahkan putra-putrinya
dikarenakan keterbatasan sarana dan
prasarana, serta adanya sekolah swasta
(Madrasah Ibtidaiyah) yang lebih baik
yang jaraknya hanya 300 m di belakang
sekolah. Kepala sekolah dibantu dengan
sembilan guru lain (8 guru PNS dan 2
guru honorer) tidak dapat berbuat banyak,
dikarenakan keterbatasan anggaran.Tidak
mampu meningkatkan sarana
pembelajaran, dikarenakan tidak ada
pemasukan pendapatan.Semua siswa
memperoleh BOS (Bantuan Operasional
Sekolah) dari pemerintah, sehingga SPP
gratis dan dilarang memungut iuran
apapun. Guru mengajar dengan sarana
seadanya dengan siswa “ala kadarnya”
juga.

Satu lagi sekolah pemerintah di
desa Buntaran adalah SD Negeri 2 yang
lokasinya lebih jauh, berjarak sekitar 3 km
dari SD Negeri 1. Masalahnya sama, rata-
rata siswa kesulitan dalam matematika
dan minimnya sarana dan prasarana
pembelajaran. Kepala sekolah dan guru
mengharapkan bantuan untuk peningkatan
pengetahuan dan keterampilan
penggunaan alat peraga edukatif. Hal ini
diperlukan agar transfer pengetahuan ke
siswa lebih mudah dan siswa senang
belajar matematika. Meskipun sarana
minim, jumlah siswa dan guru SD Negeri
2 lebih banyak dibandingkan dengan SD
Negeri 1. Hal ini dikarenakan tidak ada
sekolah lain, lokasi lebih jauh dari sekolah

MI yang banyak siswanya. Selain itu, di
lokasi yang sama terdapat TK (Taman
Kanak-Kanak) yang dikelola ibu-ibu
Dharma wanita, sehingga banyak lulusan
TK memilih melanjutkan ke SD Negeri 2
Buntaran. Jumlah siswanya ada 88 anak
dengan guru PNS 9 orang dan guru
honorer 3 orang.

2. Metode
Untuk menyelesaikan masalah pada Mitra
1 dan 2, metode yang digunakan adalah
memberikan pelatihan dan bantuan alat
peraga matematika. Kegiatan diawali
dengan koordinasi antara tim pelaksana,
kepala sekolah dan guru tentang ruang
kelas yang akan didesain sebagai
Laboratorium Matematika, juga
berdiskusi dengan guru matematika
tentang jenis alat peraga yang dibutuhkan.
Tim pelaksana mempersiapkan masalah
teknis dan pembagian tugas,
merencanakan peer teaching untuk
meningkatkan keterampilan guru,
mematangkan kegiatan open house yang
melibatkan masyarakat sekitar sekolah,
dan menyusun buku pedoman penggunaan
alat peraga untuk Sekolah Dasar. Secara
singkat, uraian kerangka permasalahan
diuraikan sebagai berikut.

Siswa mempunyai kesulitan
matematika diberi tindakan dengan
pembelajaran matematika berbasis alat
peraga. Diharapkan siswa senang dan
sarana sekolah meningkat. Sarana tidak
hanya jumlahnya tetapi juga jenis alat
peraga, serta salah satu kelas akan
dirancang menjadi Laboratorium
Matematika (Labmat), tanpa membangun
ruang kelas yang baru. Labmat akan
memanfaatkan kelas yang jumlah
siswanya paling sedikit. Ruang kelas
didesain untuk praktek penerapan alat
peraga sesuai tingkatan kelas. Ada meja
panjang untuk memperagakan jenis alat
peraga dan ada lemari untuk menyimpan
alat peraga jika telah selesai
digunakan.Melalui kegiatan Labmat ini
siswa akan belajar sambil bermain dan
bermain sambil belajar sehingga siswa
mempunyai perasaan senang dengan
pelajaran matematika (Eninuraeni 2012).
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Alat peraga akan mengubah materi
ajar yang abstrak menjadi kongkrit dan
realistik. Penyediaan perangkat alat
peraga merupakan bagian dari pemenuhan
kebutuhan siswa belajar, sesuai dengan
tipe siswa belajar (Sharingposting
2015).Pengadaan alat peraga diperoleh
dari produsen dengan kualitas baik, yaitu
dari Kids & Play di Jombang yang
berbahan kayu dan Pudak Scientifics di
Bandung yang bahan dasarnya plastik.
Jenis alat peraga yang diberikan kepada
SD Negeri 1 lebih banyak dibandingkan
SD Negeri 2, dikarenakan di SD Negeri 1
yang perlu lebih banyak menerima
bantuan.

Keterampilan guru minim diatasi
dengan Pelatihan Penerapan Alat Peraga
dan Pengelolaan Labmat yang diakhiri
dengan Peer Teaching, mengajar teman
sejawat. Artinya, yang belajar dan yang
mengajar adalah temannya sendiri.
Dilaksanakan pada hari ke dua agar guru
dapat mempersiapkan diri secara matang,
sehingga wawasan guru meningkat.
Dengan demikian, setiap guru SDN 1 dan
2 Buntaran mampu menjadi nara sumber
untuk sekolah lain. Minat orang tua
rendah diatasi dengan Open House
dengan mengundang masyarakat sekitar
sekolah, kepala sekolah dan guru
menampilkan keunggulan, seperti
kurikulum bercirikan agama Islam dan
demo penerapan alat peraga. Bercirikan
agama Islam ditandai dengan perubahan
kurikulum. Ada ilmu tambahan di awal
pelajaran, yaitu mengaji setiap hari.
Materinya mulai surat pendek, buku Iqro
atau Ummi, dan hapal surat yasin. Siswa
diberikan placement test terllebih dahulu,
untuk penempatan ke kelas Dasar,
Menengah, dan Tinggi. Kelas Dasar mulai
Iqro 1, kelas Menengah untuk Iqro 3, dan
kelas Tinggi untuk Al-Quran. Teknisnya
setiap pagi ada moving class, siswa masuk
ke kelas sesuai hasil placement test,
apakah di kelas Dasar, Menengah, atau
Tinggi. Capaian pembelajaran dirumuskan
bersama, misalnya kelas satu hapal lima
surat pendek, kelas 4 hapal surat Yasin,
lulus SD khatam Al-Quran, dan lain
sebagainya.

3. Pelaksanaan Kegiatan IbM
Kegiatan IbM dilaksanakan dua hari,
tanggal 15 dan 16 juli 2016 di SDN 1
Buntaran yang terletak di jalan Raya
Blitar Tulungagung. Pada hari pertama,
inti kegiatan diuraikan sebagai berikut.

3.1. Penyerahan Alat Peraga
Aneka alat peraga matematika beserta
lemari penyimpanan diserahkan langsung
kepada kepala sekolah SDN 1 dan 2
Buntaran disaksikan oleh kepala sekolah
lama dan tiga guru kelas. Gambar 2
menunjukkan aneka APE (Alat Peraga
Edukatif) matematika untuk SDN 1
Buntaran.

Gambar 2. Aneka APE Matematika

3.2. Pelaksanaan ToT
ToT (Training of Trainee) diberikan
untuk pelaksanaan Peer Teaching,
mengajar teman sejawat. Peserta ToT
terdiri atas kepala sekolah dan guru.
Kepala sekolah lama diundang sebagai
penghormatan memberikan data
pendukung pada penyusunan proposal.
Kepala sekolah lama dari SDN 1 tidak
hadir dikarekan bersamaan dengan
pindahan rumah. Pelaksana memberikan
penjelasan penggunaan alat peraga dan
pemaparan manfaat setiap jenis alat
peraga. Peserta aktif bertanya dan
mempraktekkan setiap alat peraga dengan
antusias, serta menuliskan secara rinci
pada lembar catatan.

3.3. Diskusi Kurikulum Berbasis Islam
Untuk meningkatkan animo masyarakat
menyekolahkan anaknya di SD Negeri
diadakan diskusi dengan berbagi
pengalaman. Pelaksana menguraikan
contoh sekolah dasar umum di Malang
yang berbasis Islam. Kegiatan awal
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sebelum pembelajaran diberikan kegiatan
keislaman seperti berikut.
Jam 06.30 – 06.45:
Kepala sekolah dan guru menyambut
siswa masuk sekolah di depan gerbang
sekolah, siswa berbaris salim (cium
tangan) ke kepsek dan semua guru. Jika
jumlah guru banyak, maka guru piket
bergantian menyambut siswa.
Jam 06.45 – 07.15:
Siswa mengaji sesuai kemampuan (Ummi
atau Iqro mulai jilid 1 sd 6, Tahfidz (Juz
30), Al-Qur’an). Ada tes kemampuan
secara lisan, untuk menempatkan kelas
mengaji (moving class). Guru
berkompeten mengaji dengan benar.
Jam 07.15 – 07.30:
Semua siswa sholat dhuha di mushola
atau ruang kelas yang dijadikan khusus
tempat sholat, dipimpin oleh salah satu
guru.
Jam 07.30 – 12.30:
Pembelajaran di kelas sesuai kurikulum
SD
Jam 12.30 – 13.00:
Sholat dhuhur dan persiapan pelajaran
berakhir
Khusus Jumat dan Sabtu pembelajaran
berakhir jam 11.00
Jam 13.00 – 14.00:
Kegiatan ekstra kurikuler (sesuai pilihan
siswa/ maksimum 2 pilihan), yang tidak
ikut boleh pulang.
Contoh:
Senin : Paduan suara, Karate
Selasa : Kaligrafi, Menari
Rabu : Paduan suara, Karate
Kamis : Olimpiade
Sabtu : Pramuka (wajib)

Pada hari kedua, inti kegiatan IbM
diuraikan sebagai berikut.:
1. Pelatihan
Pelatihan diberikan untuk menambah
wawasan guru dalam penggunaan alat
peraga matematika. Peserta pelatihan
adalah semua guru SDN 1 dan 2
Buntaran, serta pengawas SD, yang
jumlahnya 25 orang. Ada peserta tidak
hadir dikarenakan mengikuti pelatihan
kurikulum 13 yang diadakan Diknas
setempat. Pelatihan dikemas Peer
Teaching, mengajar teman sejawat.

Pengajarnya adalah peserta ToT, yaitu ibu
Indiyah dari SDN 1 dan bapak Rahmad
dari SDN 2 Buntaran. Gambar 3 berikut
menunjukkan pelaksanaan pelatihan.

Gambar 3. Pelaksanaan Peer Teaching

2. Pengisian Angket
Angket diberikan secara acak kepada
sepuluh peserta. Tujuan diberikan angket
adalah untuk mengetahui respon peserta
terhadap kegiatan IbM. Hasil angket
diuraikan sebagai berikut.
1) Semua alat peraga cukup membantu

dalam perhitungan matematika
2) Dengan adanya bantuan APE

matematika mempermudah,
mempercepat, danlebih kreatif,
khususnya anak-anak dalam belajar
matematika. Kami sampaikan banyak
terima kasih, semoga program ini bisa
terus berlanjut di tahun mendatang
dengan program bidang studi lain,
misalnya IPA dan IPS.

3) Kegiatan ini sangat bagus dan perlu
terus ditingkatkan, terutama untuk SD
yang masih memerlukan bantuan alat
peraga untuk menunjang KBM.

4) Pelatihan penggunaan APE
matematika di sekolah kami sangat
bermanfaat dalam mengembangkan
cara penyampaian pembelajaran yang
lebih menarik untukdaerah desa kami.
Bila ada pelatihan untuk
pengembangan bidang studi lain,
kami sangat berharap untuk mendapat
kesempatan lagi seperti ini.

5) Kami ucapkan terima kasih kepada
bapak/ibu polinema karena telah
meluangkan waktunya kepada kami,
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telah memberikan bantuan APE
matematika, mudah-mudahan dapat
menambah ilmu pengetahuan kami.
Mudah-mudahan berjalan terus dan
sukses.

6) Kami keluarga besar SDN 1 Buntaran
mengucapkan terima kasih atas
pemberian APE matematika. Bantuan
serupa ini mohon untuk dapat
diberikan kepada SDN yang lain.

7) Kegiatan IbM sangat bermanfaat bagi
lembaga kami yang berada di daerah
pedesaan, yang sangat minim sarana
dan prasarananya. Kami ucapkan
terima kasih pada ibu Lina, pak Arif,
dan ibu Fauziah yang telah
memberikan bantuan dan pelatihan
kepada kami, mudah-mudahan apa
yang sudah disampaikan bermanfaat,
dan menjadikan amal baik bagi bapak/
ibu. Aamiin. Harapan kami kerja
sama ini bisa berlanjut.

8) Sangat mengesankan, karena
menambah pengetahuan dan ilmu,
juga dapat menambah pengalaman
guru dalam mengajar. Kami sangat
mengharapkan bantuannya kembali
untuk lembaga yang lain.

9) Dengan penggunaan alat peraga
seperti ini akan meningkatkan
kemauan anak untuk belajar, karena
dengan bermain anak tidak sengaja
sudah melakukan pembelajaran tanpa
merasa jenuh.

10) Dengan adanya alat peraga seperti ini
kami sangat berterima kasih, karena
sangat membantu kami dalam
kegiatan belajar mengajar dan bisa

meningkatkan kemauan anak dalam
belajar sambil bermain, sehingga anak
tidak bosan dalam menerima
pelajaran.

4. Simpulan
Simpulan kegiatan IbM diuraikan sebagai
berikut.
1) Bantuan APE matematika sangat

bermanfaat untuk meningkatkan
motivasi siswa belajar matematika
dan menambah wawasan guru.

2) Peserta pelatihan penggunaan APE
matematika aktif bertanya dan
antusias mempraktekkan semua jenis
alat peraga.

3) Kepala sekolah dan guru SDN 1 serta
SDN 2 Buntaran berharap kegiatan
IbM ini berkelanjutan untuk pelajaran
lain, seperti IPA dan IPS.

5. Ucapan Terima Kasih
Tim pelaksana menyampaikan terima
kasih kepada P2M Politeknik Negeri
Malang dan Kemenristek Dikti yang telah
meloloskan proposal dan mendanai
kegiatan IbM ini.

6. Daftar Pustaka
http://eninuraenimatematika.blogspot.coc/

2011/12/realisasi-laboratorium-
matematika.htm diunduh tanggal 19
Maret 2015

http://sharingposting.blogspot.com/2012/1
2/media-dan-alat-peraga-dalam.html
diunduh tanggal 9 April 2015
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan model Pro-BHL
untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah Fisika siswa SMA Negeri
4 Singaraja dalam pembelajaran fisika. Model Pro-BHL adalah model Problem
based-hybrid learning atau pembelajaran hybrid berbasis masalah. Pembelajaran
hybrid adalah pembelajaran kombinasi tatap muka dan online. Sebagai subjek
dalam penelitian ini adalah model Pro-BHL yang diujicobakan kepada siswa
kelas X SMAN 4 Singaraja. Efektivitas model Pro-BHL digambarkan
berdasarkan data peningkatan kemampuan pemecahan masalah dalam
pembelajaran fisika. Penelitian ini menggunakan desain eksperimental pre-test
dan post-test. Untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemecahan
masalah siswa dilakukan dengan uji-t berpasangan dan gain ternormalisasi (N-
gain). Penggunaan uji-t berpasangan dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi
peningkatan tersebut, sedangkan penggunaan N-gain dimaksudkan untuk
mengetahui kategori peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa melalui uji-t berpasangan, model Pro-BHL
secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa

peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa termasuk kategori sedang
dengan N-gain = 0,50. Berdasarkan peningkatan kemampuan pemecahan
masalah siswa, dapat disimpulkan bahwa model Pro-BHL efektif untuk
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa Negeri 4 Singaraja dalam
pembelajaran fisika.

Kata kunci: model Pro-BHL, kemampuan pemecahan masalah

1. Pendahuluan
Dalam kehidupan sehari-hari, kita
menghadapi dan memecahkan masalah
sepanjang waktu. Permasalahan yang kita
hadapi ada yang sederhana, dan ada yang
kompleks dan tak terstruktur. Hal ini
sejalan dengan tujuan pembelajaran fisika
adalah menciptakan manusia yang dapat
memecahkan masalah kompleks dengan
cara menerapkan pengetahuan dan
pemahaman mereka pada situasi sehari-
hari (Walsh, et al., 2007). Tujuan ini
selaras dengan paradigma pendidikan
abad 21, yaitu peserta didik diharapkan
tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan
pada bidang keilmuan tertentu tetapi juga
diharapkan menguasai kemampuan
memecahkan masalah (Ananiadou dan
Claro, 2009). Dalam pembelajaran fisika,

Siswa tidak hanya diharapkan untuk men-
guasai konsep dalam pembelajaran fisika,
tapi juga menerapkan konsep yang telah
mereka pahami dalam penyelesaian ma-
salah fisika. Namun, pembelajaran dalam
kelas cenderung menekankan pada
penguasaan konsep dan
mengesampingkan kemampuan pemeca-
han masalah fisika (Hoellwarth, et al.,
2005). Pentingnya pemecahan masalah
telah dicatat oleh banyak pendidik dan
peneliti, dan pembelajaran berbasis
masalah (PBL) telah digunakan dalam
berbagai disiplin ilmu.

Kualitas pendidikan fisika sampai
saat ini masih rendah dan mengalami
penurunan seperti ditunjukkan dengan
hasil studi PISA (Program for
International Student Assessment), yaitu
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studi yang terfokus pada literasi bacaan,
matematika, dan Sains menunjukkan
peringkat sains Indonesia berada pada 64
dari 65 negara (Gurria, 2013). Hal ini
menunjukkan bahwa kualitas pendidikan
Indonesia masih rendah. Hasil studi
pendahuluan tes kemampuan pemecahan
masalah fisika tentang suhu dan kalor di
SMAN di kota Singaraja menunjukkan
nilai rata-rata dalam rentangan 29,7-33,7
(skala 100) termasuk kategori kurang
(Sujanem, 2014).

Dalam proses meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah fisika
yang sesuai dengan paradigma pendidikan
abad 21 dan amanat kurikulum 2013,
diterapkan model PBL (Thayyeb, 2013).
Model PBL merupakan pembelajaran
yang menyajikan masalah sebagai
rangsangan untuk belajar. Masalah yang
disajikan sangat kompleks dan tak
terstruktur serta berhubungan dengan
dunia siswa (Arends, 2012; Barrows,
1996; Ibrahim & Nur, 2004). Namun,
model PBL yang digunakan
implementasinya masih sebatas tatap
muka yang dikenal sebagai PBL
tradisional (Khoshnevisasl, et al., 2014),
Kawai et al., dalam Moeller et al, 2010).
Dalam pembelajaran sains-fisika, guru-
guru banyak menggunakan PBL tatap
muka, terbatas pada komunitas lokal dan
perpustakaan sebagai sumber informasi.
Menurut Cheaney dan Ingebritsen (2005),
dalam era perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi sekarang ini,
PBL tradisional atau tatap muka, tidak
memanfaatkan kelas virtual. Menurut
Khoshnevisasl, et al. (2014), hasil
pengetahuan siswa sama antara model
PBL dan model pembelajaran berbasis
ceramah. Demikian pula, temuan Kawai,
et al. (2007, dalam Moeller et al., 2010),
PBL tradisional ternyata sama dengan
pendidikan berbasis ceramah dalam
keberhasilan umum di universitas.

Seiring dengan pesatnya
perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi (ICT), pengemasan
pembelajaran fisika dalam era ICT tidak
semata-mata pembelajaran tata muka di
kelas saja, namun dikombinasikan dengan
pembelajaran secara online. Kombinasi
pembelajaran secara tatap muka dan

online dikenal dengan blended atau hybrid
learning (Shang, et al., 2008; Donnelly &
McSweene, 2009; Soekarno, 2010;
Sumarno, 2011; Paradity, 2011; Graham,
2005). Di jaman masyarakat informasi ini,
pentingnya pemecahan masalah
tampaknya telah menjadi lebih besar dari
sebelumnya (Reigeluth, 1999). Salah satu
model pembelajaran yang digunakan
dalam penelitian ini untuk meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah fisika
adalah model Pembelajaran kombinasi
(hybrid) berbasis masalah atau Problem-
Based Hybrid Learning (Pro-BHL).
Model Pro-BHL dalam pembelajaran
fisika SMA ini berisi masalah tak
terstruktur (ill-structure), fenomena fisika,
konsep esensial dan strategis, konsep yang
kontekstual, animasi/ simulasi, video,
teka-teki fisika, contoh dan latihan soal
kontekstual.

Kemasan pembelajaran berbasis
hybrid dalam lingkungan PBL memberi
peluang pencapaian kemampuan
pemecahan masalah, berpikir kritis,
berpikir kreatif, dan komunikasi
meningkat (Yun-Jo An,, 2013).
Landasan Teori yang mendukung model
Pro-BHL ini adalah sebagai berikut. (1)
Teori Belajar Konstruktivisme, (2)
blended/hybrid learning, (3) PBL, (4)
Teori Belajar Bermakna dari David
Ausubel, (5) Teori Belajar Vygotsky, (6)
Teori Belajar dari Albert Bandura, dan (7)
Teori belajar online. Menurut
konstruktivisme, belajar berarti
membentuk makna (Suparno, 2005).
Belajar bermakna merupakan proses
belajar di mana informasi baru
dihubungkan dengan struktur pengertian
yang sudah dimiliki seseorang yang
sedang belajar. Makna diciptakan oleh
siswa dari apa yang dilihat, dengar,
rasakan, dan alami. Belajar juga
merupakan proses mengasimilasikan dan
menghubungkan pengalaman atau bahan
yang dipelajari dengan pengertian yang
sudah dimiliki seseorang sehingga
pengertiannya dikembangkan.
Berdasarkan hybrid learning, belajar pada
dasarnya adalah sebuah proses sosial yang
akan dikompromikan jika seluruh modul
yang berlangsung di dunia maya jauh dari
interaksi manusia (Crook yang dikutip
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oleh Steeples & Jones 2002, dalam
Donnelly, 2006:15). Driscoll (2002)
menunjukkan bahwa blended/hybrid
learning dapat berarti hal yang berbeda
untuk orang yang berbeda. Hal ini dapat
berarti: (a) Untuk menggabungkan
teknologi berbasis web yang berbeda, (b)
untuk menggabungkan pendekatan
pedagogis yang berbeda, (c) untuk
menggabungkan teknologi instruksional
dengan tugas pekerjaan untuk
meningkatkan transfer belajar. Ditinjau
dari sisi social dan budaya, Vygotsky
(Ibrahim dan Nur, 2004), meyakini bahwa
interaksi sosial dengan teman lain
memacu terbentuknya ide baru dan
memperkaya perkembangan intelektual
siswa. Kaitannya dengan Model Pro-BHL
dalam hal mengaitkan informasi baru
dengan struktur kognitif yang telah
dimiliki oleh siswa melalui kegiatan
belajar dalam interaksi sosial dengan
teman lain. Model Pro-BHL juga
berlandaskan pada social leraning theory
Albert Bandura. Model ini berfokus pada
pembelajaran dalam konteks sosial (social
context). Teori ini menyatakan bahwa
seorang belajar dari orang lain, termasuk
konsep dari belajar observasional,
imination dan modeling.

Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui keefektifan model Pro-BHL
untuk meningkatkan kemampuan pemeca-
han masalah siswa SMA Negeri 4
Singaraja dalam pembelajaran fisika.
Efektivitas model Pro-BHL digambarkan
berdasarkan data peningkatan kemampuan
pemecahan masalah fisika siswa dalam
pembelajaran fisika.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain
eksperimen pre-test dan post-test design
(Fraenkel & Wallen, 2003) disajikan pada
Gambar 1.

O1 X O2

Gambar 1. Desain eksperimen one group
pretest dan postest design

Pada Gambar 1 di atas, simbul O1 dan O2
adalah menyatakan pretest dan post-test.
Simbul X adalah menyatakan model Pro-

BHL. Model Pro-BHL memiliki sintaks
sebagai berikut. 1) Orientasi siswa pada
masalah tak terstruktur melalui online dan
tatap, 2) Mengorganisasikan siswa belajar
secara tatap muka dan online, 3)
Membantu penyelidikan mandiri dan
kelompok secara tatap muka, 4)
Mengembangkan dan menyajikan hasil
karya secara tatap muka dan online, 5)
Menganalisis dan mengevaluasi proses
pemecahan secara tatap muka, 6)
Penyampaian contoh-contoh aplikasi dan
jawaban latihan soal-soal kontekstual
secara online

Sebagai subjek dalam penelitian
ini adalah model Pro-BHL yang
diujicobakan kepada siswa kelas X
SMAN 4 Singaraja Pemilihan masing-
masing kelas sebagai kelas ujicoba
dilakukan secara sampling. Adapun kelas
yang terpilih adalah X MIPA1, X MIPA2,
dan X MIPA4. Data kemampuan pemeca-
han masalah siswa dikumpul-kan dengan
instrument tes kemampuan pemecahan
masalah. Pengumpulan data dilakukan
sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test)
mengikuti pembelajaran. Bentuk tes
adalah tes essay. Masing-masing item tes
mengacu pada indikator, mencakup aspek
visualisasi masalah, deskripsi Fisika yang
menunjukkan bukti pemahaman konsep,
perkembangan logika.

Untuk mengetahui signifikansi
peningkatan kemampuan pemecahan
masalah dalam pembelajaran fisika
digunakan uji-t berpasangan. Sebelum
peneliti menggunakan teknik analisis data
ini, ada persyaratan yang harus dipenuhi,
yaitu uji normalitas data (Arikunto, 2010).
Pengujian normalitas data digunakan uji
Kolmogorov-Smirnov (Priyatno, 2012).
Selanjutnya untuk mengetahui kategori
peningkatan kemampuan pemecahan
masalah digunakan N-gain. Formulasi N-
gain menurut Hake (2002), yaitu:

= %
%

× 100

=
%

Kriteria N-gain: (1) jika (tinggi),
(2) jika 0,3 < < 0,7 (sedang), (3) jika
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(rendah). Untuk menguji
konsistensi model Pro-BHL seluruh kelas
ujicoba terbatas digunakan Uji analisis
varian (ANOVA) satu jalur terhadap
rerata N-gain kemampuan pemecahan
masalah. Teknik analisis data Uji-t
berpasangan dan ANOVA dilakukan
dengan menggunakan perangkat lunak
Paket Statistik SPSS versi 20.

3. Hasil
3.1 Signifikansi Peningkatan

kemampuan pemecahan masalah
Hasil uji normalitas data pada SPSS 20
untuk data Pretes dan Postes X MIPA1,
XMIPA2, dan XMIPA4 semuanya 0,200.
Karena semua harga Asymp.Sig > 0,05,
maka semua data dalam penelitian
berdistribusi normal. Selanjutnya,
pengujian perbedaan rata-rata antara hasil
pretest dan posttest dengan menggunakan
uji-t berpasangan. Hasil Uji-t berpasangan
tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Perbedaan Skor Pretest dan
Post-test kemampuan pemecahan
masalah

No

Data
Pasangan
Pretes–
Postes

Thitung df ttable Sig

Pair_1
X

MIPA1 17,934 30 1.697 < 0,001

Pair-2
X

MIPA2 21,935 31 1.696 < 0,001

Pair-3
X

MIPA4 20,136 29 1.311 < 0,001

Tabel 1 menunjukkan bahwa signifikansi
(2-tailed) atau p-value statistic Uji-t untuk
semua pasangan (pretest dan posttest)
pada SPSS 20 adalah lebih kecil daripada
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
penerapan model Pro-BHL dapat
meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah secara signifikan (p < 0,05).
Hasil Uji-t berpasangan menunjukkan
bahwa signifikansi (2-tailed) atau p-value
statistic Uji-t untuk semua pasangan
(pretest dan posttest) pada SPSS 20
adalah lebih kecil daripada 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa penerapan model
Pro-BHL dapat meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah secara
signifikan (p < 0,05).

3.2 Kategori Peningkatan kemampuan
pemecahan masalah

Hasil tes kemampuan pemecahan
masalah terdiri atas pretest dan postest
yang diperoleh melalui tes tertulis
berbentuk essay sebanyak 15 soal. Nilai
rata-rata pretes ( ), rata-rata postes ( ),
dan rata-rata N-gain dapat dilihat pada
Tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi skor Pretes, Postes, dan N-
gain Kemampuan Pemecahan
Masalah

Kelas Jumlah
siswa

Rerata
Pretest

Rerata
Postest

Rerata
N-gain

X MIPA 1 31 27,7 65,5 0,51

X MIPA 2 32 24,2 64,5 0,50

X MIPA 4 30 26,2 66,5 0,50

Pada Tabel 2 terlihat bahwa nilai rata-rata
kemampuan pemecahan masalah sebelum
pembelajaran pada materi suhu dan kalor
termasuk kategori kurang. Setelah
penggunaan model Pro-BHL, rerata nilai
kemampuan pemecahan masalah
termasuk kategori baik. Rata-rata
peningkatan (N-gain) kemampuan
pemecahan masalah siswa adalah sebesar
0,50 termasuk kategori sedang (Hake
(1999). Hal ini menunjukkan bahwa
model Pro-BHL yang sedang
dikembangkan ini dapat diterapkan pada
ketiga kelas tersebut secara efektif
meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah siswa.

3.3 Hasil Analisis Konsistensi model
Pro-BHL

Untuk menguji konsistensi model
Pro-BHL seluruh kelas ujicoba terbatas
digunakan Uji analisis varian (ANOVA)
satu jalur terhadap rerata N-gain
kemampuan pemecahan masalah.
Pengujian normalitas data dalam
penelitian ini digunakan bantuan SPSS
versi 20. Hasil analisis uji data dengan
bantuan SPSS tersebut disajikan pada
Tabel 3.
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Tabel 3. Hasil uji normalitas kemampuan
pemecahan masalah

No Data kemampuan

pemecahan masalah

Rerata Asymp.Sig

1 Pretes 26,1 0,063

2 Postes 65,5 0,200

3 N-gain 0,53 0,200

Tabel 3 menunjukkan data kemampuan
pemecahan masalah pada semua kelas
diperoleh harga Asymp.Sig > 0,05, yang
artinya semua data dalam penelitian
berdistribusi normal. Selanjutnya,
dilakukan uji homogenitas varians data
dengan uji levene pada SPSS 20. Hasil uji
homogenitas data hasil tes kemampuan
pemecahan masalah disajikan pada Tabel
4.

Tabel 4. Hasil uji homogenitas Varians Pretes
kemampuan pemecahan masalah

No Data kemampuan
pemecahan

masalah

Asymp.Sig Alpha

1 Pretest 0,087 0,05

2 Postes 0,114 0,05

3 N-gain 0,723 0,05

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh
angka signifikansi untuk pretes, postes,
dan N-gains lebih besar dari 0,05, maka
ini berarti seluruh kelas bersifat homogen.
Setelah data berdistribusi normal dan
homogen, maka dilajutkan dengan uji

Hasil uji Anova satu jalur terhadap rerata
N-gain kemampuan pemecahan masalah
materi suhu dan kalor konsisten untuk
seluruh kelas penelitian pada kelas
unjicoba adalah 0,699, di mana p> 0,05,
artinya tidak ada perbedaan rerata N-gain
seluruh kelas ujicoba penelitian. Hal ini
berarti Model Pro-BHL mampu
meningkatkan secara efektif kemampuan
pemecahan masalah secara konsisten
untuk siswa kelas X MIPA1, X MIPA2,
dan X MIPA4 SMAN 4 Singaraja

4. Pembahasan Hasil
Berdasarkan data yang disajikan

dalam Tabel 2, ini menunjukkan bahwa
tingkat kemampuan pemecahan masalah
siswa pada pretes hanya mencapai 26,1
termasuk kategori kurang. Temuan ini
kontradiktif dengan peranan pentingnya
kemampuan pemecahan masalah seperti
diungkapkan oleh Walsh, et al., (2007),
yaitu kemampuan pemecahan masalah
merupakan tujuan utama dalam
pembelajaran. Kemampuan pemecahan
masalah siswa setelah menggunakan
model Pro-BHL mencapai 65,85 dengan
kategori baik. Berdasarkan N-gain, siswa
kelas X MIPA SMAN4 Singaraja telah
meningkat sebesar 0,53 dengan kategori
peningkatan sedang dan telah meningkat
secara signifikan. Oleh karena itu,
pelaksanaan model Pro-BHL dapat
dikatakan bahwa model ini efektif untuk
meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah siswa. Hal ini sejalan dengan
teori skema yang menyatakan bahwa
ketika seseorang merekonstruksi
informasi, orang beradaptasi dengan
pengetahuan sebelum-nya yang sudah ada
dalam pikirannya (Santrock, 2011). Selain
itu, salah satu teori belajar yang
menekankan pentingnya pembelajaran
bermakna adalah teori konstruktivis yang
menyatakan bahwa peserta didik harus
menemukan dan mentransfor-masikan
informasi yang kompleks jika mereka
ingin informasi untuk menjadi mereka
sendiri, dengan mempertimbangkan
informasi baru terhadap aturan lama dan
mengubah aturan ketika mereka tidak lagi
berguna (Slavin, 2009).

Penerapan model Pro-BHL dalam
pembelajaran Fisika menekankan bahwa
siswa harus secara aktif membangun
sendiri pengetahuan dan pemahaman.
Untuk membangun informasi yang
bermakna dan relevan bagi siswa, guru
harus memberikan kesempatan kepada
siswa untuk menemukan atau menerapkan
ide-ide mereka sendiri, dan secara sadar
menerapkan strategi mereka sendiri untuk
belajar. Dengan demikian, pencapaian
kemampuan pemecahan masalah pada
dasarnya didukung oleh landasan teoritis
rasional. Model Pro-BHLtermasuk efektif.
Hasil ini adalah sejalan dengan penelitian
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dengan temuan Yun-Jo An (2013) yang
menyatakan bahwa pembelajaran
kombinasi (blended) berbasis masalah
dapat meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah. Temuan ini juga
sesuai dengan hasil penelitian Dwi, at
al.(2013) yang mengungkapkan bahwa
kemampuan pemecahan masalah siswa
lebih tinggi dengan PBL berbasis ICT
dibandingkan dengan PBL tatap muka.
Hal ini juga sejalan dengan temuan
Sulaiman (2013) yang menyatakan bahwa
pembelajaran berbasis masalah online
efektif meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah. Selain itu, hasil
penelitian Elnetthra dan Sulaiman (2013)
mengungkapkan bahwa PBL online dapat
meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah. Dengan demikian, belajar
melalui model Pro-BHL mampu
mengembangkan kemampuan pemecahan
masalah. Selain itu, ada satu temuan yang
merupakan aspek positif, yaitu
peningkatan kemampuan pemecahan
masalah siswa, pada Tabel 2
menunjukkan bahwa rerata peningkatan
kemampuan pemecahan masalah
pembelajaran dengan model Pro-BHL
konsisten untuk semua kelas ujicoba.
Hasil Uji Anova satu jalur terhadap rerata
N-gain kemampuan pemecahan masalah
siswa konsisten untuk seluruh kelas
penelitian secara signifikan. Hal ini
menunjukkan bahwa model Pro-BHL
secara konsisten mampu untuk diterapkan
pada semua kelas dan juga menunjukkan
hasil yang efektif untuk meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah siswa
kelas X MIPA SMAN 4 Singaraja.

5. Simpulan
Berdasarkan hasil di atas ada beberapa
kesimpulan yang bisa ditarik seperti
berikut.
1) Kemampuan pemecahan masalah

siswa kelas X MIPA SMAN 4
Singaraja telah meningkat secara

mereka mendapat pembelajaran yang
menerapkan model Pro-BHL.

2) Model Pro-BHL mampu
meningkatkan secara efektif
kemampuan pemecahan masalah
siswa kelas X MIPA SMAN 4

Singaraja. Peningkatan kemampuan
pemecahan masalah telah meningkat
dengan N-gain 0,50 termasuk kategori
tingkat sedang.

3) Model Pro-BHL mampu
meningkatkan secara efektif
kemampuan pemecahan masalah
secara konsisten untuk siswa kelas X
MIPA1, X MIPA2, dan X MIPA4
SMAN 4 Singaraja
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EKSPLORASI NILAI-NILAI KARAKTER, SIKAP SOSIAL, DAN SIKAP
SPIRITUAL PADA KONSEP DAN PRINSIP FISIKA

I Wayan Santyasa

Jurusan Pendidikan Fisika, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

Email: santyasa@yahoo.com

Abstrak
Kurikulum fisika SMA umumnya kurang diminati siswa, disebabkan

karena lebih berfokus pada aspek matematika, sedikit penekanan konsep dan
prinsip, dan tidak ada penanaman nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan sikap
spiritual. Oleh sebab itu, eksplorasi nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan sikap
spiritual bermuatan kearifan lokal bangsa pada konsep dan prinsip fisika menjadi
masalah penting untuk dikaji. Metode yang digunakan adalah R & D model
AM3PU3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter,
sikap sosial, dan sikap spiritual yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya,
dan tujuan pendidikan nasional dieksplorasi pada konsep dan prinsip satuan,
vektor, kelembaman, gerak, gesekan, kemagnetan, elastisitas, kelistrikan, dan
atom. Nilai-nilai karakter mencakup religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja
keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta
tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli
lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Sikap sosial mencakup sadar akan
badan material, menghargai perbedaan, kebersamaan. Sikap spiritual mencakup
upaya melawan kemalasan, kesadaran badan immaterial, memahami kecukupan,
pandai bersyukur, mengagumi kebesaran Tuhan.

Kata-kata Kunci: konsep dan prinsip fisika, nilai-nilai karakter, sikap sosial,
sikap spiritual, kearifan lokal

Abstract
High school physics curriculum is generally less desirable by students, due to
focus more on aspects of mathematics but pay little emphasis on the concepts
and principles, and there is no cultivation of character values, social attitudes,
and spiritual attitudes. Therefore, the exploration of character values, social
attitudes, and spiritual attitudes charged indigenous peoples on the concepts and
principles of physics becomes an important issue to bestudied. The method used
is the R & D of the AM3PU3 model. The results showed that the values of
character education, social attitudes, and spiritual attitudes derived from religion,
Pancasila, culture, and national education goals explored the concepts and
principles of the unit, vector, inertia, motion, friction, magnetism, elasticity,
electrical, and atoms. Character values include religious, honesty, tolerance,
discipline, hardwork, creative, independent, democratic, curiosity, the spirit of
nationalism, patriotism, recognize excellence, friendship, love peace, love
reading, environmental care, social care, responsible. Social attitudes include
conscious of the material body, diversity, togetherness. Spiritual attitudes include
the fight against laziness, immaterial body consciousness, understanding the
adequacy, clever grateful, admiring the greatness of God.

Keywords: conceptsandprinciples of physics, charactervalues, socialattitudes,
spiritual attitude, localknowledge

1. Pendahuluan
Secara universal, masalah yang dihadapi
dalam pembelajaran fisika di sekolah

menengah adalah rendahnya minat siswa.
Siswa menganggap bahwa pembelajaran
fisika sulit, mereka menganggap bahwa
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fisika mirip dengan matematika karena
sebagian konsep dan prinsip digunakan
untuk pemecahan masalah (Adadan etal,
2009). Bamidele (dalam Baran, 2016)
melaporkan bahwapara siswa kurang
berminat terhadap pelajaran fisika, para
siswa mempersepsi bahwa mata pelajaran
fisika merupakan mata pelajaran yang
sulit. Persepsi negatif siswa tersebut
berpengaruh langsung terhadap produk
belajar fisika siswa yang cenderung
rendah. Salah satu faktor penyebabnya
adalah karena pembelajaran fisika di
sekolah sampai saat ini lebih berfokus
pada aspek matematika, sedikit penekanan
konsep dan prinsip, dan tidak ada
penanaman nilai-nilai karakter, sikap
sosial, dan sikap spiritual. Singh (2008)
menyatakan bahwa pembelajaran yang
mengabaikan tiga aspek terakhir sama
artinya dengan menutup kesempatan
kepada siswa membangun etika, arti
spiritual kehidupan, dan karakter yang
baik. Penekanan konsep dan prinsip
memiliki peran strategis dalam
membentuk pemahaman siswa akan
hakikat fisika.

Pemahaman yang mendalam
tentang konsep dan prinsip fisika
berpeluang besar bagi siswa untuk
membangun karakter, sikap sosial, dan
sikap spiritual berbasis pada konsep dan
prinsip fisika. Oleh sebab itu,
pembelajaran fisika di SMA seyogyanya
tidak hanya menekankan pada aspek
matematika saja, tetapi juga pemahaman
konsep dan prinsip fisika, terutama
pemahaman yang dapatdiorientasikan
pada pengembangan nilai-nilai karakter,
sikap sosial, dan sikap spiritual. Hal ini
penting agar siswa kelak mampu
memahami hubungan antara dirinya
sebagai manusia dan alam semesta
sebagai tempat mereka berpijak.

Alam beserta dinamikanya yang
dipelajari melalui mata pelajaran fisika,
secara spirit adalah menggambarkan
Tuhan Yang Maha Esa (TYME) dalam
wujud Makroskosmos, sedangkan manusia
merepresentasikan hakikat TYME dalam
wujud Mikroskosmos. Yajurveda
(XXXX.1) (Griffith, 2005), Iso Upanisad
(I.1) (dalam Wiana, 2006), dan
Bhagawad-gita (IX.10) (Pudja, 1999)

menjelaskan bahwa Tuhan berstana di
alam semesta baik yang bergerak maupun
yang tidak bergerak. Makna yang
terkandung dalam ayat-ayat suci tersebut
mengindikasikan bahwa Tuhan
merupakan jiwa alam makro dan alam
mikro.

Fisika adalah cabang ilmu yang
mempelajari zat dan energi. Zat
menggambarkan alam, sedangkan energi
mendeskripsikan jiwanya alam. Singh
(2015) mengutip pendapat para pemerhati
Alam berikut hukum-hukumnya. Henry
Beston menyatakan“Alam adalah bagian
dari sisi kemanusiaan, manusia yang tidak
mengerti hal itu memiliki karakter dan
sikap yang tidak baik”. Goethe, bahwa
“Alam adalah kehidupan, keberadaan
Tuhan yang dapat dilihat”. Reid, bahwa
“Hukum Alam merupakan aturan yang
dibuat menurut dampak yang dihasilkan”.
Longfellow, bahwa “Hukum-hukum Alam
bersifat adil, walaupun menakutkan”.
Charles Dickens, bahwa “Alam
memberikan keindahan sepanjang
zaman”. Alfred Street menyatakan, “Alam
adalah guru bagi umat manusia”.
Pandangan-pandangan ahli tentang
“Alam” tersebut walaupun cenderung
basisnya teologis yang memiliki
keterbatasan nilai ilmiah, namun
memberikan indikasi betapa pentingnya
bagi manusia untuk mempelajari hakikat
alam berikut hukum-hukumnya. Secara
ilmiah, hakikat “Alam” dapat dijelaskan
melalui dua kajian, (1) secara ontologis,
bahwa Alam tersusun atas zat yang
menjadi komponen dasar, (2) secara
epistemologis, bahwa hakikat alam
sebagai pengetahuan dapat dipelajari
melalui proses ilmiah. Dalam konteks
pembangunan manusia seutuhnya, sinergi
antara kajian ilmiah dan teologis tentang
hakikat alam sangat dibutuhkan, sehingga
dapat melahirkan aksiologi ilmu yang
menyejahterakan.

Walaupun pembelajaran fisika dapat
mendeskripsikan hubungan antara
alammikro dan makro, namun
karakteristik hubungan tersebut sangat
kompleks. Setiap konsep dan prinsip
fisika memiliki rahasia yang menarik
untuk membangun karakter, sikap sosial,
dan sikap spiritual siswa (Singh, 2004).
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Tiga hal tersebut justru sangat penting
bagi siswa ketika mereka terjun di
masyarakat sebagai pengembang Ipteks
berbasis fisika. Pengembangan Ipteks
berbasis nilai-nilai karakter, sikap sosial,
dan sikap spiritual yang baik merupakan
dambaan masyarakat dalam rangka
mewujudkan peradaban yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas,
eksplorasi nilai-nilai karakter, sikap
sosial, dan sikap spiritual pada konsep dan
prinsip fisika dipandang sangat strategis
dijadikan suatu kajian. Hasil kajian
tersebut dapat digunakan memperkaya
muatan sumber belajar dan perangkat
pembelajaran fisika di sekolah, sehingga
pembelajaran fisika memiliki orientasi
tidak hanya terbatas pada makna Ipteks,
tetapi juga membangun kesadaran
pentingnya peradaban yang membungkus
karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual
yang baik.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode R &
D dengan model AM3PU3 (Santyasa,
2015), yang dalam penelitian ini hanya
dilakukan AM3P, sedangkan U3 yang
mencakup Uji ahli, Uji pengguna, dan Uji
lapangan belum dilakukan. AM3P
tersebut mencakup (1) Analisis kebutuhan
bahwa upaya eksplorasi nilai-nilai
karakter, sikap sosial, dan sikap spiritual
pada konsep dan prinsip fisika belum
ditemukan dalam praksis pendidikan, (2)
Menemukan masalah, bahwa eksplorasi
nilai-nilai karakter, sikap sosial, dan sikap
spiritual pada konsep dan prinsip fisika
belum pernah ditemukan dalam praksis
pendidikan, sehingga sangat strategis
dikaji, (3) Mengkaji teori tentang nilai-
nilai karakter, sikap sosial, dan sikap
spiritual yang melandasi pengembangan,
(4) Mengkaji data emperis yang
melandasi pengembangan, (5)
Pengembangan draft hasil eksplorasi nilai-
nilai karakter, sikap sosial, dan sikap
spiritual pada konsep dan prinsip fisika
SMA.

Teori nilai-nilai karakter
bersumber dari Lickona (1999) dan
Santyasa etal(2015).Teori sikap sosial
mengacu pada Howarth(2006). Teori
sikap spiritual bersumber dari

Dierendonck etal (2012). Konsepsi
kearifan lokal mengacu pada nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila, nilai-
nilai yang terkandung dalam Kitab Suci,
dan konsepsi alam dan manusia menurut
perspektif ilmiah dan Vedanta (Griffith,
2005; Pudja, 1999; Singh, 2011; Wiana,
2006).

3. Hasil dan Pembahasan
Eksplorasi nilai-nilai karakter,

sikap sosial, dan sikap spiritual sebagai
inti pengembangan dalam penelitian ini
dilakukan pada konsep dan prinsip satuan,
vektor, kelembaman, gerak, gesekan,
elastisitas, kelistrikan, kemagnetan, dan
atom.

Satuan. Secara konseptual,
satuan adalah sesuatu yang digunakan
untuk menyatakan ukuran besaran, atau
sesuatu yang digunakan untuk
membandingkan ukuran suatu besaran,
atau sesuatu yang berperan sebagai
pembanding dalam suatu pengukuran
besaran. Prinsipnya, bahwa dalam fisika
dikenal 2 sistem internasional (SI), yaitu
MKS dan cgs, yang nilainya tetap, berlaku
internasional, mudah ditiru dan
diperbanyak, mudah diubah ke satuan
lain. Satuan dibedakan atas satuan baku
dan Satuan tak baku. Satuan baku
digunakan secara umum. Satuan tak baku
adalah satuan yang digunakan di daerah
tertentu berbasis pada kearifan lokal.

Nilai-nilai karakter yang dapat
dieksplorasi adalah toleransi, demokratis,
peduli sosial, dan peduli lingkungan.
Besaran tidak akan punya arti jika tanpa
satuan. Di sini kehadiran satuan untuk
melengkapi besaran merupakan karakter
toleransi agar besaran memiliki makna.
Karakter toleransi diikuti oleh karakter
demokratis, peduli sosial, dan lingkungan.

Sikap sosial yang dapat
dieksplorasi adalah sikap toleransi yang
tampak dalam bentuk prilaku
menghormati perbedaan dan menerima
kesepakatan. Sikap yang pertama
bersumber dari prinsip perbedaan satuan
dalam sistem MKS dan CGS yang
sesungguhnya memiliki makna kesamaan
dalam perbedaan. Sikap yang kedua
bersumber dari prinsip standar yang
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merupakan wujud dari konvensi
internasional.

Sikap spiritual yang dapat
dieksplorasi adalah sikap kepedulian,
yaitu dorongan melakukan sesuatu untuk
orang lain, memahami kebutuhan orang,
kesadaran untuk berkontribusi di
masyarakat, dan kesadaran ingin
memberikan manfaat bagi orang lain.
Sikap tersebut bersumber dari konsep dan
prinsip satuan yang kehadirannya sangat
penting bagi konsep dan prinsip besaran.

Vektor. Secara konseptual,
vektor merupakan besaran fisika yang
tidak hanya memiliki besar (kuantitas),
tetapi juga arah. Secara prinsip, vektor
mengikuti aturan perpindahan, operasi
penjumlahan, dan perkalian. Ketika
vektor-vektor dikenakan operasi
penjumlahan atau perkalian, besar dan
arahnya bisa berubah dari vektor semula.
Prinsip kunci dalam perpindahan dan
operasi, bahwa vektor tunduk pada aturan.

Nilai-nilai karakter yang dapat
dieksplorasi adalah disiplin, toleransi, dan
tanggung jawab. Disiplin dan toleransi
mengikuti aturan, serta tanggung jawab
dengan segala konsekuensi yang
ditimbulkan oleh aturan tersebut
merupakan nilai-nilai karakter yang
didambakan dalam kehidupan keluarga,
masyarakat, dan bangsa.

Sikap sosial yang dapat
dieksplorasi adalah santun, menghormati
yang lebih tua. Sikap bersumber dari
prinsip operasi penjumlah atau
pengurangan dua vektor, bahwa hasilnya
adalah vektor yang arahnya lebih
mendekat ke vektor yang nilainya lebih
besar.

Sikap spiritual yang dapat
dieksplorasi adalah mengakui
kebermaknaan dalam hidup, yaitu
memahami posisi dalam kehidupan, hidup
memiliki makna dan tujuan. Sikap ini
melahirkan sikap penerimaan berikut
konsekuensinya. Sikap yang pertama
bersumber dari konsep besar vektor yang
hanya material, sehingga perlu arah
sebagai tujuan hidup. Hidup memiliki
tujuan, yaitu membangun keselarasan dan
kedamaian. Arah mengandung makna
dinamika alam material, yaitu kesadaran
akan kewajiban melakukan pekerjaan.

Manusia memiliki kewajiban menerima
kehadiran ciptaan lainnya, demi tercapai
keselarasan dan kedamaian hidup.
Kehadiran yang selaras memiliki
konsekuensi menguntungkan, sedangkan
yang tidak selaras akan merugikan.
Prinsip fisisnya, bahwa operasi dua vektor
searah menghasilkan vektor yang lebih
besar (untung), sedangkan yang tidak
searah menghasilkan vektor yang lebih
kecil (rugi). Spirit menerima untung dan
rugi adalah sikap pasrah kepada alam.

Kelembaman. Kelembaman
adalah sifat malas. Secara prinsip,
kelembaman merupakan sifat dasar materi
yang cenderung mempertahankan zone
nyamannya, yang diam terus diam, yang
bergerak terus bergerak.Sifat kelembaman
materi bisa berubah apabila padanya
diberikan dorongan atau tarikan. Dalam
hal ini, orang dewasa, guru, atau orang tua
memiliki peran penting untuk
mempengaruhi, baik melalui pemberian
motivasi maupun keteladanan. Dalam
konteks materi yang memiliki jiwa
(manusia/siswa), dorongan atau tarikan
dapat diciptakan oleh dirinya sendiri
dengan kerja keras, kreatif, mandiri, dan
tanggung jawab, yang merupakan nilai-
nilai karakter yang baik. Kerja keras
adalah karakter kesungguhan mengatasi
berbagai hambatan, kreatif adalah
karakter berpikir dan melakukan sesuatu
yang menghasilkan cara baru berdasarkan
potensi yang dimiliki, mandiri adalah
karakter tidak mudah tergantung pada
orang lain, dan tanggung jawab adalah
karakter melaksanakan tugas dan
kewajiban.

Sikap sosial yang dapat
dieksplorasi dari konsep dan prinsip
kelembaman, adalah penerimaan dan
percaya diri. Suatu materi yang sangat
kuat dipengaruhi oleh kelembamannya
dapat menerima pengaruh-pengaruh dari
luar. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat
berupa dorongan atau tarikan. Siswa yang
merupakan bagian materi yang memiliki
jiwa, sudah tentu sanggup
mengembangkan sikap penerimaan, baik
dorongan maupun tarikan. Penerimaan
tersebut diikuti oleh rasa percaya diri.

Sikap spiritual yang dapat
dieksplorasi dari konsep dan prinsip
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kelembaman, adalah kepercayaan,
penerimaan, dan kepedulian. Dua hal
yang terkait dengan kepercayaan adalah
(1)sikap mampu mengatasi kehidupan
dengan segala implikasinya, (2) sikap
mencoba memaknai kehidupan yang harus
diterima. Kedua sikap ini bermuara pada
sikap penerimaan berbasis kesadaran
untuk melakukan sesuatu demi
terwujudnya interaksi, dan kesadaran
untuk mengambil peran di lingkungannya.

Gerak. Secara konseptual gerak
merupakan perubahan posisi. Secara
prinsip perubahan posisi terjadi karena
interaksi materi dalam bentuk gaya luar
untuk meminimalisasi kelembaman
dengan serta-merta memunculkan
akselerasi. Nilai-nilai karakter yang dapat
dieksplorasi, adalah kerja keras, kreatif,
mandiri, menghargai prestasi, dan
tanggung jawab. sikap menghargai
prestasi merupakan karakter
menghasilkan komitmen yang berguna
bagi masyarakat, mengakui, dan
menghormati keberhasilan orang lain,
tidak hanya berbasis pada motivasi
ekstrinsik, tetapi juga dorongan dari
dalam diri, karena manusia adalah
material yang berjiwa.

Sikap sosial yang dapat
dieksplorasi adalah kesadaran diri untuk
berinteraksi dengan segala sesuatu yang
ada di luar dirinya. Interaksi tersebut amat
penting, agar hidup menjadi dinamis
menghasilkan perubahan menuju yang
lebih baik.

Sikap spiritual yang dapat
dieksplorasi adalah kebermaknaan,
kepercayaan, penerimaan, kesadaran,
kepedulian, pengalaman, dan aktivitas
spiritual. Sikap-sikap tersebut
memunculkan upaya-upaya mendekatkan
diri pada Tuhan, menerima, menghargai,
dan menghormati orang lain sebagai
bagian dirinya, dan memelihara
lingkungan tempat mereka berada. Setiap
orang memiliki potensi mengalami
perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam
hal ini, kesadaran jiwa menggerakkan
dirinya menjadi langkah pertama,
kemudian diikuti langkah berikutnya yang
semakin bermakna, bertambahnya
kepercayaan, kepedulian, pengalaman,
dan aktivitas-aktivitas spiritual.

Gesekan. Secara konseptual,
gesekan merupakan aspek interaksi
materi. Gesekan terjadi karena sifat
kelembaman, adanya dua permukaan yang
kontak, dan struktur permukaan. Gesekan
selalu melawan interaksi yang
mempengaruhinya. Kekuatan melawan
semakin mengecil dengan semakin
besarnya interaksi yang mempengaruhi.

Nilai-nilai karakter yang dapat
dieksplorasi adalah disiplin dan mandiri.
Disiplin merupakan nilai karakter yang
menunjukkan perilaku tertib dan patuh
pada berbagai ketentuan dan peraturan,
sedangkan mandiri adalah nilai karakter
yang tidak mudah tergantung pada
pengaruh luar. Dalam hal ini, konsep
“kelembaman” dan “melawan” serasi
dengan konteks positif. Konteks
negatifnya, bahwa kelembaman mesti
dilawan dengan interaksi yang positif,
baik dengan Tuhan, orang lain, maupun
dengan lingkungan, terutama perlawanan
yang muncul dari dalam diri sendiri.

Sikap sosial yang dapat
dieksplorasi adalah jujur, tanggung jawab,
disiplin, dan percaya diri, yang berasal
dari konteks positif konsep “kelembaman”
dan “melawan”, yaitu melawan kebatilan
yang mempengaruhinya. Konteks
negatifnya, bahwa kelembaman dan upaya
melawan merupakan penjelmaan perasaan
ego yang harus diperangi, paling tidak
dengan cara menerima pengaruh-
pengaruh positif dari luar, dan yang lebih
baik adalah memunculkan interaksi sosial
yang berasal dari dorongan diri sendiri.
Produknya adalah mengecilnya upaya
perlawanan atau munculnya tanda-tanda
perdamaian.

Sikap spiritual yang dapat
dieksplorasi adalah kebermaknaan,
kepercayaan, penerimaan, kesadaran,
kepedulian, pengalaman, keterhubungan
dengan alam, dan aktivitas spiritual, yang
merupakan muara dari interaksi positif
dengan hal-hal di luar diri. Kuantitas dan
kualitas interaksi positif tersebut akan
memperkecil ego-ego melawan dan
mempertahankan diri, adalah tanda-tanda
menuju harmonisasi.

Elastisitas. Secara konseptual
elastisitas merupakan sifat material.
Walaupun materi bersifat elastis, namun
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terikat pada kelembaman dan
keterbatasan. Pengaruh luar yang
melampaui batas keelastisan
menyebabkan kerusakan pada materi.

Nilai-nilai karakter yang dapat
dieksplorasi adalah disiplin, cinta damai,
dan peduli lingkungan. Disiplin, adalah
nilai karakter yang menunjukkan perilaku
tertib dan patuh pada berbagai ketentuan
dan peraturan. Elastisitas materi tunduk
pada hukum Hook, di daerah ini dampak
berubah secara linier dengan perubahan
pengaruh dari luar. Cinta damai
bersemayang di dalam jiwa yang elastis,
yaitu nilai karakter yang sabar yang
menyebabkan orang lain merasa senang
dan aman atas kehadiran dirinya. Jiwa
elastis memiliki kepedulian yang baik,
termasuk terhadap lingkungan. Peduli
lingkungan, adalah nilai karakter yang
selalu berupaya mencegah kerusakan
lingkungan alam di sekitarnya, dan
mengembangkan upaya-upaya untuk
memperbaiki kerusakan alam yang sudah
terjadi.

Sikap sosial yang dapat
dieksplorasi adalah jujur mengakui
kesalahan, tanggung jawab dengan
menerima risiko dan kesediaan meminta
maaf, dan gotong-royong dan rela
berbagi, menjalin kerja sama secara
ikhlas. Sikap sosial menerima interaksi
dari luar memiliki manfaat yang baik
untuk kehidupan, sebab upaya-upaya
bertahan dan melawan berbasis
kelembaman dapat merugikan diri sendiri,
orang lain, dan alam lingkungan.

Sikap spiritual yang dapat
dieksplorasi adalah kebermaknaan, bahwa
hidup saya memiliki makna dan tujuan,
kepercayaan, yaitu mencoba memaknai
kehidupan seperti apa yang harus terima,
penerimaan, yaitu sadar bahwa setiap
kehidupan memiliki tragedi sendiri,
kesadaran menemukan sulit untuk tetap
fokus pada apa yang terjadi di saat ini dan
menemukan diri melakukan hal-hal tanpa
memperhatikan akibatnya, kepedulian
melakukan sesuatu dan bermanfaat untuk
orang lain, serta membuat kontribusi yang
berarti bagi masyarakat, dan
keterhubungan dengan alam dengan
merasa adanya hubungan sensasi yang
sangat kuat, dan aktivitas spiritual dengan

merasakan ada kekuatan yang lebih tinggi
memberikan bimbingan dalam hidup.

Kelistrikan. Kelistrikan
merupakan sifat materi karena dinamika
muatan yang dimiliki. Dinamika muatan
terjadi karena pengaruh interaksi materi
dan muatan luar. Interaksi muatan listrik
menimbulkan kelistrikan. Sifat kelistrikan
dapat menimbulkan energi listrik. Energi
listrik dapat berubah ke bentuk energi
lain, dan dapat pula diperoleh dari
perubahan energi lain.

Nilai-nilai karakter yang dapat
dieksplorasi adalah religius, hidup rukun
dengan pemeluk agama lain. cinta damai
yang menyebabkan orang lain senang,
peduli sosial yang selalu ingin memberi
bantuan kepada orang lain yang
membutuhkannya, tanggung jawab
melaksanakan tugas dan kewajiban untuk
kepentingan diri sendiri, masyarakat, dan
lingkungan.

Sikap sosial yang dapat
dieksplorasi adalah tanggung jawab
melaksanakan tugas, mengambil
keputusan, dan segala konsekuensinya,
dan bersedia minta maaf atas kesalahan
yang merugikan orang lain. Basisnya
adalah berinteraksi dengan materi luar.
Sikap berinteraksi secara sosial dengan
materi yang ada di luar diri memberikan
manfaat untuk diri sendiri dan materi yang
ada di luar diri.

Sikap spiritual yang dapat
dieksplorasi adalah penerimaan, bahwa
diri sendiri tidak bisa melakukan kontrol
penuh dalam kehidupan, kesadaran akan
takdir, bahwa diri sendiri sepertinya
berjalan secara otomatis tanpa sadar apa
yang dilakukan, kepedulian melakukan
sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain.
Betapa pentingnya berinteraksi tidak
hanya untuk berubah, tetapi juga untuk
menerima perubahan.

Kemagnetan. Kemagnetan
merupakan sifat materi yang dapat
menarik benda yang memiliki sifat ferro,
misalnya besi, baja, nikel, kobalt. Magnet
memiliki dua kutub, utara dan selatan,
yang selalu berpasangan, walaupun
magnet terpotong. Kutub senama tolak
menolak, kutub berbeda tarik menarik.
Sifat kemagnetan terjadi karena suatu
bahan berada di sekitar magnet, disimpan
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bersama magnet, digosok-gosok dengan
magnet, dialiri listrik. Sifat kemagnetan
bisa hilang jika magnet dipanaskan,
dibanting, atau dipukul-pukul.

Nilai-nilai karakter yang dapat
dieksplorasi adalah kreatif, yaitu karakter
berpikir dan melakukan sesuatu yang
dapat menghasilkan cara atau hasil baru
berdasarkan apa yang telah dimiliki, cinta
tanah air, yaitu karakter Cara berpikir,
bersikap dan berbuat yang menunjukkan
kesetiaan, kepedulian, menghargai
prestasi, yaitu karakter mendorong dirinya
untuk menghasilkan sesuatu yang berguna
bagi masyarakat, mengakui dan
menghormati keberhasilan orang lain,
bersahabat, yaitu karakter yang
memperlihatkan rasa senang bergaul dan
bekerjasama dengan orang lain, peduli
sosial, yaitu karakter yang selalu ingin
memberi bantuan kepada orang lain dan
masyarakat yang membutuhkan.

Sikap sosial yang dapat
dieksplorasi adalah gotong-royong, yaitu
sikap aktif, rela berbagi, kerja sama,
ikhlas, sikap percaya diri, yaitu
melakukan segala sesuatu tanpa ragu-
ragu, mengambil keputusan secara cepat
dan bertanggung jawab, tidak mudah
putus asa, sikap toleransi menerima
kekurangan orang lain.

Sikap spiritual yang dapat
dieksplorasi adalah kebermaknaan,
kepercayaan, kepedulian, keterhubungan
dengan alam, dan aktivitas spiritual. Sikap
kebermaknaan merupakan sikap mengerti
tentang posisi dirinya, mengalami hal
yang bermakna, dan memiliki makna dan
tujuan. Sikap kepercayaan adalah sikap
mampu mengatasi kehidupan, apapun
yang terjadi, dan memaknai kehidupan
seperti apa yang harus diterima. Sikap
kepedulian merupakan sikap dapat
melakukan sesuatu untuk orang lain,
menerima penderitaan orang lain, ingin
bermanfaat untuk orang lain, dan
mencoba berkontribusi untuk masyarakat.
Sikap keterhubungan dengan alam, yaitu
sikap merasakan adanya hubungan sensasi
yang sangat kuat. Sikap aktivitas spiritual,
yaitu sikap meyakini dan mensyukuri
bahwa ada Tuhan yang memiliki kekuatan
tertinggi yang memberi bimbingan dalam
kehidupan.

Atom. Atom merupakan bagian
materi yang sangat kecil. Atom tersusun
oleh inti dan elektron yang mengelilingi
inti. Inti terdiri dari proton dan neutron
yang bergabung karena kekuatan energi
dalam. Elektron mengelilingi inti terikat
oleh energi lintasan, dan tidak dapat jatuh
ke inti. Elektron dapat pindah ke lintasan
lebih tinggi dengan menyerap energi, atau
ke lintasan lebih rendah dengan
melepaskan energi.

Nilai-nilai karakter yang dapat
dieksplorasi adalah religius, disiplin, kerja
keras, kreatif, demokratis, cinta tanah air,
menghargai prestasi, bersahabat. Sikap
religius karakter yang patuh, toleran, dan
hidup rukun. Sikap disiplin, yaitu karakter
tertib dan patuh pada berbagai ketentuan
dan peraturan. Sikap kerja keras, yaitu
karakter sungguh-sungguh dalam
mengatasi berbagai hambatan dan upaya
menyelesaikan dengan sebaik-baiknya.
Sikap kreatif, yaitu karakter berpikir dan
melakukan sesuatu yang menghasilkan
cara atau hasil baru berdasarkan apa yang
telah dimiliki. Sikap demokratis, yaitu
karakter berpikir, bersikap dan bertindak
sesuai hak dan kewajiban. Sikap cinta
tanah air, yaitu karakter berpikir, bersikap
dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan,
kepedulian, dan penghargaan. Sikap
menghargai prestasi, yaitu karakter
mendorong dirinya untuk menghasilkan
sesuatu yang berguna dan mengakui serta
menghormati keberhasilan orang lain.
Sikap bersahabat, yaitu karakter
bekerjasama dengan orang lain.

Sikap sosial yang dapat
dieksplorasi adalah tanggung jawab, sikap
berani menerima risiko atas tindakan yang
dilakukan, gotong-royong, sikap kerja
sama, toleransi, menghormati perbedaan
dan menerima kesepakatan, percaya diri,
melakukan segala sesuatu tanpa ragu-
ragu, mengambil keputusan yang
bertanggung jawab, dan tidak mudah
putus asa.

Sikap spiritual yang dapat
dieksplorasi adalah penerimaan, tidak
dapat mempengaruhi segala sesuatu,
kesadaran akan takdir, berjalan secara
otomatis tanpa sadar tentang apa yang
dilakukan, kepedulian, mencoba
berkontribusi pada masyarakat,
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keterhubungan dengan alam, merasakan
adanya hubungan sensasi yang sangat
kuat, pengalaman teramat penting,
memiliki pengalaman bergabung dengan
kekuatan yang lebih besar daripada diri
sendiri, memiliki pengalaman bahwa
segala sesuatu menjadi bagian dari
keseluruhan yang lebih besar, aktivitas
spiritual, keyakinan akan adanya Tuhan
sebagai pembimbing dan pengambil
keputusan dalam kehidupan ini.

4. Simpulan
Telah dieksplorasi nilai-nilai karakter,
sikap sosial, dan sikap spiritual yang
bersumber dari agama, Pancasila, budaya,
dan tujuan pendidikan nasional pada
konsep dan prinsip satuan, vektor,
kelembaman, gerak, gesekan, elastisitas,
kelistrikan, kemagnetan,dan atom. Nilai-
nilai karakter mencakup religius, jujur,
toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif,
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu,
semangat kebangsaan, cinta tanah air,
menghargai prestasi, bersahabat, cinta
damai, gemar membaca, peduli
lingkungan, peduli sosial, tanggung
jawab. Sikap sosial mencakup sadar akan
badan material, menghargai perbedaan,
kebersamaan. Sikap spiritual mencakup
upaya melawan kemalasan, kesadaran
badan immaterial, memahami kecukupan,
pandai bersyukur, mengagumi kebesaran
Tuhan. Kajian eksplorasi ini merupakan
langkah pengungkapan makna-makna
yang tersembunyi di balik konsep dan
prinsip fisika. Makna-makna karakter,
sikap sosial, dan sikap spiritual tersebut
berkaitan dengan kehidupan di dunia.
Kajian ini sangat strategis dijadikan
muatan bahan dan perangkat
pembelajaran fisika di sekolah, sehingga
pembelajaran fisika tidak hanya
memfasilitasi siswa mempelajari ilmu
pengetahuan fisika, tetapi juga
membangun pemahaman tentangmakna
kehidupan yang tersirat dalam konsep dan
fisika. Dengan demikian, pembelajaran
fisika di sekolah menjadi lebih berdaya
dan berhasil guna.
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Abstrak
Remaja dekade tahun 2000an ini sangat berbeda dengan remaja generasi sebelumnya.
Arus informasi telah merubah (meliberalisasi) cara berpikir, cara bersikap, dan cara
bertindak para remaja berkaitan dengan seksualitas. Remaja saat ini menghadapi
masalah kesehatan reproduksi dan seksualitas yang disebut dengan risiko Tiga
Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (Triad KRR) yang meliputi seksulitas,
HIV/AIDS, dan Napza. Risiko Triad KRR yang dihadapi remaja adalah (1)
meningkatnya jumlah remaja dengan HIV/AIDS, (2) kehamilan yang tidak
diinginkan, dan (3) penyalahgunaan Napza. Agar remaja mampu menghadapi risiko
TRIAD KRR, maka remaja perlu dibantu dan difasilitasi dengan berbagai
keterampilan, di antaranya keterampilan hidup dalam bidang kesehatan reproduksi
remaja. Keterampilan hidup dalam bidang KRR, antara lain adalah: (1) keterampilan
memecahkan masalah dan mengambil keputusan, (2) keterampilan berpikir (berpikir
positip), (3) keterampilan komunikasi interpersonal, (4) keterampilan menjaga
kesehatan fisik, (5) keterampilan bersikap tegas, (6) keterampilan mempercayai dan
menghargai diri sendiri, dan (7) keterampilan menghadapi stres. Keterampilan hidup
tersebut dapat dilatih dan ditingkatkan melalui proses pembelajaran. Untuk itu, remaja
(siswa) perlu diberikan pendidikan kesehatan reproduksi sedini mungkin dengan
menggunakan strategi yang tepat dan sesuaikan dengan tahap perkembangannya serta
situasi yang dihadapi remaja.

Kata-kata Kunci: Keterampilan hidup, Triad Kesehatan Reproduksi Remaja

Abstract
Teens decade of the 2000s was very different from the previous generation. The flow
of information has changed how to think, how to behave and how to act with regard to
youth sexuality. Teens today are facing the problem of reproductive health and
sexuality called risk three basic threats Adolescent Reproductive Health (ARH) that
includes Sexuality, HIV / AIDS, and narcotics, psychotropic and addictives
substances. Three basic threats ARH risk faced teen are (1) increasing the number of
adolescents with HIV / AIDS, (2) an unwanted pregnancy, and (3) abuse of narcotics,
psychotropic and addictive substances. To be able to face the risk of three basic
threats ARH, adolescent needed to be assisted and facilitated with a variety of skills,
such as life skills related adolescent reproductive health. Life skills in adolescent
reproductive health is: (1) the skills to solve problems and make decisions, (2) order
thinking skills (positive thinking), (3) interpersonal communication skills, (4) the
skills to maintain physical health, (5) the skills to be firm, (6) the skills to trust and
respect ourselves, and (7) the skills to deal with stress. The life skills can be trained
and improved through the learning process. Therefore, adolescents (students) should
be given to reproductive health education as early as possible by using the right
strategies and adjust to the stage of development and the situation faced teen.

Keywords : life skill, three basic threats ARH
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1. Pendahuluan
Remaja dekade tahun 2000an ini sangat
berbeda dengan remaja generasi
sebelumnya. Masalah yang dihadapi
remaja dewasa ini lebih kompleks dan
sangat mengkhawatirkan dibandingkan
generasi-generasi sebelumnya.
Meningkatnya kemudahan aksessibilitas
di era globalisasi menyediakan informasi
yang sangat kaya bagi siapa saja termasuk
bagi para remaja. Arus informasi melalui
media masa baik berupa media cetak
seperti majalah, surat kabar, tabloid
maupun media elektronik seperti radio,
televisi, Hp. dan komputer, mempercepat
terjadinya perubahan. Arus informasi juga
telah merubah cara berpikir, cara
bersikap, dan cara bertindak para remaja
berkaitan dengan seksualitas, sehingga
menimbulkan berbagai masalah kesehatan
reproduksi dan seksualitas pada remaja.

Setiap remaja memiliki risiko
terkena masalah kesehatan reproduksi,
dikaitkan dengan proses pertumbuhan
fisik dan perkembangan fisiologinya.
Pengetahuan remaja yang minim tentang
KRR juga merupakan faktor risiko bagi
remaja untuk terkena masalah kesehatan
reproduksi (Muzzayanah, 2008;
Noviasari, dkk., 2008; Catio, 2009;
Pramesemara, 2009; dan Zahra, 2010).
Oleh karenanya, remaja (siswa) harus
diberikan informasi yang benar tentang
kesehatan reproduksi dan seksualitas
sedini mungkin.

Faktor risiko lain yang juga dapat
menimbulkan masalah kesehatan
reproduksi pada remaja adalah lingkungan
pergaulan (teman sebaya) dan masyarakat.
Berkembangnya situasi permisif di
masyarakat mendorong pasangan remaja
mudah melakukan hubungan seksual
pranikah (Dianawati, 2003, Muzzayanah,
2008, Noviasari, dkk., 2008, Duarsa,
2009, dan Irawati, 2010). Lestary dan
Sugiharti (2011) mengemukakan bahwa
perilaku berisiko remaja berhubungan
secara signifikan dengan pengetahuan,
sikap, akses terhadap media informasi,
dan rendahnya kualitas komunikasi
dengan orang tua.

Remaja sangat rentan terhadap 3
(tiga) perilaku berisiko pada kesehatan
reproduksi yang dikenal dengan istilah

TRIAD KRR. TRIAD KRR adalah tiga
ancaman dasar kesehatan reproduksi
remaja yang meliputi seksualitas, napza
(narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya), dan HIV/AIDS (Muadz, dkk.,
2008 dan Manurung 2011). Perilaku
berisiko terkait seksualitas yang dilakukan
remaja sebagaimana yang ditunjukkan
dari hasil survey Komnas Perlindungan
Anak di 33 Provinsi dari Januari s.d. Juni
2008 menjelaskan bahwa: (1) 97 persen
anak SMP dan SMA pernah menonton
film porno; (2) 93,7 persen remaja SMP
dan SMA pernah ciuman, genital
stimulation, dan oral sex; (3) 62,7 persen
remaja SMP tidak perawan lagi, dan (4)
21,2 persen remaja mengaku pernah
aborsi (Muadz, dkk., 2008). Sekitar 15-20
persen dari remaja usia sekolah di
Indonesia sudah melakukan hubungan
seksual pranikah, dan sekitar 15 juta
remaja perempuan usia 15-19 tahun
melahirkan setiap tahunnya (Kisara,
2008). Data Riskesdas (2010) juga
menunjukkan proporsi penduduk usia 10
– 15 tahun yang pernah melakukan
hubungan seksual pranikah pada laki-laki
17,7 persen laki-laki, dan pada perempuan
15,8 persen.

Jumlah pengguna narkoba pada
tahun 2015 mencapai 5,8 juta, dan 22
persen pengguna narkoba di kalangan
remaja (Kompasiana. Com). Masalah
kesehatan reproduksi lainnya adalah
meningkatnya penderita HIV/AIDS di
kalangan remaja. Hampir 80 persen kasus
baru HIV yang terlaporkan berusia 15-29
tahun. Pada tahun 2013, sekitar 170.000
sampai 210.000 dari 220 juta penduduk
Indonesia mengidap HIV/AIDS.

Perilaku berisiko TRIAD KRR
mempunyai hubungan yang sangat erat
antara satu perilaku dengan perilaku
berisiko lainnya. Manakala seorang
remaja terjerumus pada salah satu
perilaku berisiko, maka remaja tersebut
akan berisiko pula untuk perilaku berisiko
lainnya. Misalnya, seorang remaja yang
sudah kecanduan Napza, maka remaja
tersebut akan memiliki perilaku berisiko
seks bebas dan berisiko pula terinfeksi
dan menderita HIV/AIDS.

Agar remaja mampu menghadapi
berbagai tantangan, termasuk risiko
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TRIAD KRR, maka remaja perlu dibantu
dan difasilitasi dengan berbagai
keterampilan, di antaranya keterampilan
hidup (life skills) dalam bidang kesehatan
reproduksi yang mencakup kemampuan
untuk tumbuh dan berkembang secara
fisik, mental, emosional, dan spiritual.
Keterampilan hidup sebaiknya diajarkan
sedini mungkin agar risiko TRIAD KRR
yang dihadapi remaja seperti saat ini akan
dapat diatasi dengan lebih efektif (Muadz,
dkk., 2008).

Tujuan dari penulisan makalah ini
adalah untuk (1) membahas pentingnya
PKRR untuk membelajarkan keterampilan
hidup pada siswa, (2) mendiskripsikan
keterampilan hidup bidang KRR yang
dibelajarkan pada siswa, dan (3) mengkaji
strategi pembelajaran yang dapat
digunakan untuk membelajarkan
keterampilan hidup bidang KRR.

2. Pembahasan
2.1 Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Remaja (PKRR) di Sekolah.
Remaja (siswa) harus diberikan

informasi yang benar tentang kesehatan
reproduksi dan seksualitas sedini
mungkin. Informasi tentang kesehatan
reproduksi dan seksualitas diberikan
sebelum atau pada saat memasuki masa
remaja. Remaja (siswa) memperoleh
informasi terkait reproduksi dan
seksualitas dari lingkungannya. Secara
umum lingkungan siswa adalah keluarga,
sekolah, kelompok sebaya, dan
masyarakat. Agar pemahaman remaja
(siswa) tentang kesehatan reproduksi dan
seksualitas berkembang dengan benar,
peran sekolah menjadi sangat strategis.
Kurang efektifnya pendidikan kesehatan
reproduksi di sekolah menjadi faktor
utama rendahnya pengetahuan, sikap, dan
keterampilan remaja terkait kesehatan
reproduksi.

Dari sejumlah penelitian,
dikemukakan bahwa remaja mempunyai
pengetahuan yang rendah tentang KRR,
dan remaja memerlukan informasi tentang
KRR (Muzzayyanah, 2008; Noviasari,
dkk., 2008; Irawati, 2010; dan Citrawathi,
dkk., 2013). Rendahnya pengetahuan
siswa (remaja) tersebut meningkatkan
risiko siswa untuk mengalami TRIAD

KRR. Materi tentang KRR diperoleh
siswa secara intrakurikuler pada mata
pelajaran IPA, IPS, Biologi, BK, Olah
Raga Kesehatan, dan Agama, tetapi
kegiatan pembelajarannya lebih
menekankan pada ranah kognitif saja.
Materi KRR juga dapat diberikan pada
kegiatan ekstrakurikuler melalui kegiatan
KSPAN (Kelompok Siswa Peduli AIDS
dan Narkoba). Jika pembelajaran materi
KRR dirancang sesuai dengan tujuan
PKRR, maka pelaksanaan PKRR dapat
dilakukan secara terintegrasi pada mata
pelajaran tersebut dan pada kegiatan
KSPAN. Seperti yang dikemukakan oleh
Noviasari, dkk (2008), Wulandari, dkk.
(2012), dan Arsani, dkk. (2013) bahwa
pemberian informasi tentang KRR harus
segera dilakukan oleh sekolah untuk
meningkatkan pengetahuan siswa tentang
KRR. Suharyo (2009), Sugiyanto dan
Suharyo (2011) menguraikan bahwa salah
satu sumber informasi siswa tentang KRR
adalah guru. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Citrawathi, dkk. (2013)
bahwa siswa menginginkan informasi
KRR diberikan oleh guru di sekolah.

Integrasi PKRR pada mata
pelajaran yang relevan dengan strategi
pembelajaran yang tepat merupakan cara
yang segera dapat dilakukan untuk
memenuhi salah satu hak reproduksi
siswa selaku remaja, yaitu memperoleh
informasi tentang KRR (Sunarti, 2009;
Citrawathi, 2013 dan Citrawathi, dkk.,
2013). Pendidikan kesehatan merupakan
salah satu program TRIAS UKS.
Informasi tentang KRR juga dapat
diberikan pada program UKS
sebagaimana yang dicantumkan pada
kebijakan dan Strategi Nasional
Kesehatan Reproduksi di Indonesia
(2005) yang menetapkan bahwa program
kesehatan remaja di sekolah dilaksanakan
melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
Dalam PKRR perlu dibelajarkan dan
dilatihkan keterampilan hidup (life skills)
dalam bidang kesehatan reproduksi. Oleh
karena itu dalam PKRR digunakan
strategi pembelajaran yang dapat
membelajarkan siswa keterampilan hidup.
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2.2 Keterampilan Hidup Bidang KRR
Dalam Muadz, dkk (2008)

dikemukakan bahwa keterampilan hidup
dalam bidang KRR yang perlu dimiliki
oleh seorang remaja agar terhindar dari
masalah KRR adalah (1) keterampilan
memecahkan masalah dan mengambil
keputusan, (2) keterampilan berpikir
(berpikir positip), (3) keterampilan
komunikasi interpersonal, (4)
keterampilan menjaga kesehatan fisik, (5)
keterampilan bersikap tegas, (6)
keterampilan mempercayai dan
menghargai diri sendiri, dan (7)
keterampilan menghadapi stres. Salah satu
strategi pembelajaran yang
membelajarkan keterampilan hidup
tersebut adalah strategi pembelajaran
berbasis masalah (PBM).

2.3Strategi Pembelajaran yang
Membelajarkan Keterampilan
Hidup

Keterampilan hidup dalam bidang
KRR sebagaimana yang dikemukakan
oleh Muadz, dkk. (2008) dapat
dibelajarkan dengan menggunakan
strategi pembelajaran yang tepat.
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan
dalam memilih dan merancang strategi
pembelajaran, antara lain semua aspek
perkembangan dari peserta didik (siswa),
materi yang dibelajarkan, dan tujuan
pembelajaran. Ditinjau dari teori
perkembangan kognitif dari Piaget, siswa
SMP dan SMA sudah mencapai tahap
operasional formal (operasi = kegiatan-
kegiatan mental tentang berbagai
gagasan). Siswa SMP-SMA berada pada
tahapan remaja, dan remaja secara mental
sudah dapat berpikir logis tentang
berbagai gagasan yang abstrak, serta
sistimatis dan ilmiah dalam memecahkan
masalah (Yusuf, 2004). Salah satu
karakteristik yang menandai
perkembangan berpikir operasional
formal adalah penalaran hipotetis-
deduktif. Ciri penalaran hipotesis-deduktif
antara lain: (1) Dapat merumuskan
banyak hipotesis yang memiliki kaitan,
memiliki logika kombinatorial, menalar
dengan konsep-konsep dan hubungan-
hubungan yang konkrit dan abstrak,
menalar tentang sifat-sifat dan teori-teori

yang abstrak; (2) Diberikan satu
perangkat kondisi, tujuan dan sumber
daya, dapat merencanakan prosedur
panjang dan kompleks; (3) Sadar dan
kritis terhadap penalarannya sendiri, dapat
menampilkan penampilan reflektif atas
proses pemecahan masalah dan
memeriksa kesimpulan-kesimpulan
melalui pengecekan sumber-sumber,
penggunaan informasi lain yang
diketahui, atau mencari pemecahan dari
sudut pandang lain (Nur, 2004). Suparno
(2001), Nur (2004), dan Santrock (2007)
juga mengemukakan bahwa pada tahapan
operasional formal, siswa memiliki
kemampuan berpikir logis tentang
berbagai gagasan yang abstrak, serta
sistimatis dan ilmiah dalam memecahkan
masalah.

Masalah PKRR dengan PBM
membahas masalah KRR yang riil. Dalam
pembahasan tersebut terjadi interaksi
sosial antara siswa, dan antara guru dan
siswa. Pada pembelajaran dengan strategi
PBM, siswa belajar dalam kelompok
dengan anggota heterogen. Kelompok
heterogen dibentuk berdasarkan
kemampuan akademik dan jenis kelamin.
Siswa diberikan kesempatan untuk belajar
berkolaborasi. Keterampilan
berkolaborasi merupakan salah satu
keterampilan yang sangat penting dimiliki
oleh remaja agar bisa bekerja sama dan
eksis dalam dunia global. Membelajarkan
keterampilan berkolaborasi berarti melatih
siswa dalam keterampilan berkomunikasi
interpersonal, keterampilan berpikir
positip, keterampilan bersikap tegas,
keterampilan mempercayai dan
menghargai diri sendiri, dan keterampilan
menghadapi stres.

Strategi PBM mendorong siswa
berpartisipasi aktif dalam memecahkan
masalah KRR yang ada disekitar
kehidupan siswa. Di samping itu, PBM
dapat menumbuhkan lingkungan kondusif
dan hubungan yang harmonis di antar
siswa dan antara siswa dengan guru.
Kondisi pembelajaran yang kondusif dan
harmonis dapat menumbuhkan sikap
saling menghargai, saling mempercayai,
dan bertanggungjawab (Nur , 2004; Yusuf
, 2004; Muijs & Reynolds, 2008; dan
Sanjaya, 2009). Dengan demikian proses
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pembelajaran dengan PBM dapat
membantu perkembangan siswa untuk
mencapai kematangan emosinya dan
membelajarkan siswa tentang sikap.
Dalam membahas masalah tersebut, siswa
tidak saja dilatih keterampilan
berkolaborasi, tetapi juga keterampilan
memecahkan masalah dan mengambil
keputusan, keterampilan menghadapi
stres, dan keterampilan menjaga
kesehatan fisik. Dengan demikian proses
pembelajaran dengan PBM tidah hanya
dapat meningkatkan hasil belajar siswa
baik dari aspek pengetahuan, sikap, tetapi
juga melatih keterampilan hidup siswa
siswa dalam bidang KRR.

Dalam Krishnan, dkk. (2011) dan
Eggen & Kauchak (2012) dikemukakan
bahwa PBM menggunakan masalah
sebagai fokus untuk mengembangkan
keterampilan pemecahan masalah,
kolaborasi, komunikasi, dan materi
pelajaran. Latihan pemecahan masalah
meningkatkan internalisasi dalam proses
belajar siswa sehingga terjadi
kebermaknaan terhadap apa yang
dipelajari. Pembelajaran berbasis masalah
mendorong siswa agar terlibat aktif dan
membangun pengetahuan, sikap, dan
keterampilan siswa, sehingga hasil belajar
dapat ditingkatkan. Jadi PKRR dengan
PBM tidak hanya meningkatkan
pengetahuan dan sikap positip siswa
tentang KRR, tetapi juga melatih
keterampilan hidup siwa dalam bidang
KRR. Keterampilan hidup yang dilatihkan
melalui PBM seperti keterampilan
memecahkan masalah dan mengambil
keputusan, keterampilan berpikir (berpikir
positip), keterampilan komunikasi
interpersonal, keterampilan bersikap
tegas, keterampilan mempercayai dan
menghargai diri sendiri, dan keterampilan
menghadapi stres, serta keterampilan
menjaga kesehatan fisik.

3. Penutup.
Dari pembahasan di atas dapat

disampaikan simpulan sebagai berikut.
1. Keterampilan hidup dalam bidang

kesehatan reproduksi remaja akan
dapat menurunkan risiko TRIAD
KRR pada siswa

2. Keterampilan hidup dalam bidang
kesehatan reproduksi dapat
dibelajarkan melalui pendidikan
kesehatan reproduksi remaja.

3. Pendidikan kesehatan reproduksi
remaja dapat diintegrasikan pada
mata pelajaran IPA, IPS, Biologi,
Olah Raga Kesehatan, Agama, dan
pada Kegiatan KSPAN.

4. Strategi pembelajaran yang dapat
melatih keterampilan hidup siswa
antara lain pembelajaran berbasis
masalah.

Saran
1. Kepada sekolah dan Dinas terkait

disarankan agar dilakukan pelatihan
pada guru untuk membelajarkan
siswa tentang keterampilan hidup
bidang KRR.

2. Sekolah perlu mengadakan sarana
dan prasarana untuk memfasilitasi
pelaksanaan PKRR.
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Abstrak
Subak adalah organisasi pengairan tradisional yang merupakan salah satu kearifan
masyarakat Bali dalam menjaga keselarasan hubungan dengan alam. Subak sebagai
kultural heritage dilandasi oleh filosofi “Tri Hita Karana” hubungan yang harmonis
dan serasi sesama “krama” (warga), lingkungan, dan Tuhan yang Maha Esa.
Penelitian tentang subak telah banyak dilakukan, secara umum menunjukkan bahwa
subak memiliki kearifan lokal yang berdampak pada kelestarian alam. Salah satu
kearifan lokal dari subak adalah kearifan ekologi yang tercermin dari: 1) sistem irigasi
subak dengan landskap sawah yang berundak-undak mengikuti garis kontur, 2)
adanya awig-awig pembagian air dan pola tanam, dan 3) sistem pengendalian hama
melalui sistem ritual. Pengetahuan tentang kearifan ekologi subak sangat penting
diberikan pada siswa, karena kearifan ekologi menjadi dasar yang menuntun
masyarakat berperilaku yang harmonis dengan lingkungan. Untuk itu, subak dapat
dijadikan media untuk memahami konten biologi. Konsep-konsep biologi yang dapat
dipelajari adalah: 1) komponen ekosistem, 2) rantai makanan dan jaring-jaring
makanan, 3) interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem sawah, 4)
konservasi tanah, 5) sistem irigasi, 6) pola tanam, 7) biodiversitas dan 7) sistem
pengendalian hama melalui sistem ritual. Dengan menggunakan subak sebagai media
dalam pembelajaran biologi berbasis kearifan lokal, siswa akan mendapatkan
pembelajaran yang otentik dan akan semakin memahami budayanya. Hal ini akan
dapat membuat pembelajaran menjadi bermakna.

Kata-kata Kunci: subak, media, pembelajaran biologi, kearifan lokal

Abstract
Subak is a traditional irrigation organization is one of the Balinese community
wisdom in maintaining a harmonious relationship with nature. Subak as cultural
heritage is based on the philosophy of "Tri Hita Karana" in harmony and harmonious
relationship among "krama" (people), the nature (environment), and God. Research on
water control system has a lot to do, in general indicate that subak have local
knowledge which impact on nature conservation. One of the local wisdom of subak is
ecological wisdom is evidenced by: 1) a system of irrigation water control system
with a landscape of rice fields staircase steps contour, 2) their awig awig water
distribution and cropping patterns, and 3) the system of pest control through a system
of ritual , Knowledge of subak very important ecological wisdom given to students,
because of ecological wisdom into basic lead communities to behave in harmony with
the environment. For that, the water control system can be used as a media to
understand the biological content. The concepts of biology that can be learned are: 1)
the components of the ecosystem, 2) food chain and food web, 3) the interaction
between biotic and abiotic components in the ecosystem rice fields, 4) soil
conservation, 5) irrigation system, 6) cropping patterns, 7) biodiversity, and 7) a pest
control system through a system of ritual. By using subak as a medium in biology
learning based on local wisdom, students will gain authentic learning and will better
understand the culture. It will be able to make learning becomes meaningful.

Keywords :subak, media, learning biology, local wisdom
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1. Pendahuluan
Sekolah pada hakikatnya

merupakan pusat pembelajaran dan
pembudayaan, yakni tempat guru dan
siswa belajar dan terjadinya transformasi
budaya. Menurut futurolog, masa depan
adalah miliki mereka yang mampu untuk
tetap terus berlatih dan belajar (Rose &
Nicholl, 2002). Oleh sebab itu, siswa
perlu diberikan pengalaman belajar yang
konkret dan relevan dengan kebutuhan
belajar. Relevansi menunjukkan adanya
hubungan materi yang dipelajari dengan
kebutuhan dan kondisi siswa. Siswa akan
termotivasi untuk belajar bila mereka
menganggap apa yang dipelajari
memenuhi kebutuhan pribadi, bermanfaat,
dan sesuai dengan nilai positif yang ada di
masyarakat. Pembelajaran yang relevan
dengan kebutuhan menyebabkan belajar
menjadi bermakna (Carl Rogers dalam
Barba 1998). Pembelajaran bermakna
dapat terjadi bila siswa dapat merasakan
apa yang dipelajari terkait dengan
kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai
dengan prinsip pembelajaran bermakna
(meaningful learning) dari Ausuble.

Menurut pandangan
konstruktivisme, belajar adalah pencarian
makna. Siswa secara aktif berusaha
mengkonstruksi makna (Muijs &
Reynolds, 2008). Makna muncul dari
hubungan antara konten pelajaran dengan
konteksnya. Semakin mampu siswa
mengaitkan materi pelajaran dengan
konteksnya, maka semakin banyak makna
akan didapatkan (Johnson, 2002). Oleh
karena itu, guru perlu menyiapkan media
belajar yang kontekstual. Salah satu media
yang dapat digunakan untuk mempelajari
konten
biologi adalah subak. Subak merupakan
salah satu budaya Bali yang memiliki
banyak kearifan lokal dan merupakan
Warisan Budaya Dunia (WBD). Kearifan
lokal subak perlu dibelajarkan pada siswa
untuk memahami konten biologi dan
penanaman nilai-nilai karater baik (good
character). Di samping itu, kearifan lokal
merupakan kapital kultural yang dapat
digunakan untuk mengantisipasi pengaruh
negatif dari globaliasi dan perkembangan
ilmu pengatahuan dan teknologi yang
sangat cepat.

2. Pembahasan
2.1 Landasan Filosofi dan Kearifan

Lokal Subak
Subak merupakan lembaga irigasi

yang bercorak sosioreligius dan
berlandaskan “Tri Hita Karana” dengan
fungsi utamanya adalah pengelolaan
irigasi untuk memproduksi tanaman
pangan khususnya padi dan palawija.
Dengan konsep “Tri Hita Karana”, subak
dalam memanfaatkan sumberdaya air
berusaha untuk menjaga keserasian dan
keharmonisan antara krama (warga) subak
dengan penciptanya, yakni Sang Hyang
Widhi Wasa (parhayangan),
keharmonisan hubungan antar krama
subak (pawongan), dan keharmonisan
warga subak dengan alam lingkungannya
(palemahan). Perwujudan parhyangan
adalah dibangunnya pura subak (pura
uluncarik), pura bedugul (pura ulun
empelan) dan melaksanaan upacara
keagamaan, pawongan diwujudkan
dengan melakukankoordinasi dengan
krama subak atau krama carik, dan
palemahan diwujudkan dengan
menentukan areal pertanian dengan
menggunakan batas alam seperti
pangkung (sungai kecil), tukad (sungai),
jalan, pematang besar, desa atau yang
lain. Keharmonisan antara paryangan,
palemahan, dan powang merupakan pilar
utama untuk mampu mempertahankan
eksistensi dan kelestarian subak sebagai
penyangga budaya Bali. Subak
mempunyai lima ciri dasar, yaitu:

a) Subak merupakan organisasi petani
yang mengelola air irigasi untuk
anggota-anggotanya.

b) Subak mempunyai suatu sumber air
bersama.

c) Subak memiliki suatu areal
persawahan

d) Subak memiliki otonomi baik
internal maupun eksternal

e) Subak memiliki satu atau lebih pura
bedugul atau pura yang berhubungan
dengan persubakan.

Kegiatan subak meliputi menata
jaringan irigasi, mengatur pembagian air,
mengatur pola tanam, dan melaksanakan
kegiatan upacara. Kegiatan subak
dilakukan oleh pengurus atau prajuru.
Secara umum, susunan prajuru terdiri
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darikepala subak atau pekaseh, wakil atau
petajuh, sekretaris atau penyarikan,
bendahara atau arta raksa/patengen,
orang yang menyampaikan informasi ke
krama subak disebut juru arah atau
kesinoman dan pembantu khusus atau
saya (Pitana, 1993)

Kearifan lokal merupakan segala
bentuk kebijaksanaan masyarakat
setempat (lokal) yang memiliki nilai
kebaikan. Geriya (2007), menguraikan
bahwa secara konseptual kearifan lokal
merupakan bagian dari kebudayaan dan
secara lebih spesifik merupakan bagian
dari sistem pengetahuan tradisional.
Secara substatif, kearifan lokal berisi
unsur-unsur: (1) konsep lokal, (2) ceritra
rakyat (folklor), (3) ritual keagamaan, (4)
kepercayaan lokal, dan (5) berbagai
pantangan dan anjuran yang terwujud
sebagai sistem.

Kearifan lokal yang ada pada
subak terdiri atas: kearifan religius,
kultural, ekologi, institusional, ekonomi,
hukum, teknologis, dan keamanan
(Windia & Wiguna, 2013). Kearifan lokal
subak yang menjadi dasar etika yang
menuntun perilaku masyarakat dalam
berinteraksi dengan lingkungan adalah
kearifan ekologi. Kearifan ekologi subak
dapat tercermin dari sistem irigasi dan
landskap sawah, sistem pola tanam, dan
pengendalian hama lewat ritual. Uraian
secara ringkas kearifan ekologi adalah
sebagai berikut:
a) Sistem irigasi subak berserta

landskap sawah berundak-undak
yang indah dibuat mengikuti garis
kontur. Landskap sawah yang
berudak-undak (terasering)
mengikuti garis kontur dapat
mengendalikan erosi tanah. Air
bergerak dengan perlahahan sehinga
tanah subur tidak cepat hanyut. Di
samping itu, adanya terasering yang
mengikuti kontur memudahkan
dalam pengaturan air irigasi sesuai
dengan pola yang disepakati oleh
krama subak. Setiap subak
mempunyai aturan-aturan (awig-
awig) pengaturan air yang telah
disepakati. Air irigasi yang dialirkan
pada setiap anggota subak pada
umumnya mengalir secara kontinu

dan bersifat proporsional. Satuan
pembagian air dapat menggunakan
satuan bit atau tektek. Satu bit air
memadai untuk mengairi sawah yang
luasnya ± 25 are atau memadai bagi
luas sawah yang memerlukan bibit
sebanyak satu tenah atau ± 25
kilogram. Seorang warga subak yang
mendapat pembagian air satu bit
memikul kewajiban atau ayahan satu
tenaga kerja. Dengan sistem irigasi
subak dan landskap sawah berundak-
undak dapat menciptakan harmoni
dan kebersamaan antar krama subak
serta harmoni krama dengan
alamnya.

b) Sistem pola tanam yang dilakukan
subak disesuaikan dengan
ketersediaan air. Ada 3 (tiga) sistem
pola tanam yang sering diterapkan
dalam subak, yaitu: sistem
kertamasa, sistem nyorog, dan sistem
tulak sumur. Apabila persediaan air
mencukupi untuk mengairi seluruh
sawah, maka pola tanam yang
digunakan adalah menggunakan
sistem kertamasa. Sistem kertamasa
adalah pelaksanaan pola tanam
secara teratur dan serempak, mulai
mengolah lahan sampai menanam
padi. Ketika persediaan air kurang
memadai dilakukan dengan sistem
nyorog yaitu penanaman padi secara
bertahap mulai hulu, tengah, dan
hilir. Jika terpaksa dapat
menggunakan sistem tulak sumur
yaitu penanaman padi tidak menurut
aturan tertentu. Dan bila persediaan
air sangat sedikit, maka
dilakasanakan penanaman palawija.
Dengan pola tanam ini, krama subak
dapat bertanam secara berkelanjutan.

c) Pengendalian hama lewat ritual yang
dilakukan oleh beberapa krama
subak diyakini dapat mengendalikan
hama. Misalnya, Ngusabe Ngerarung
Bikul (festival membuang tikus ke
laut) yang dilakukan oleh krama desa
pakraman Julah Kecamatan Tejakula
Buleleng. Kegiatan dilaksanakan
menjelang musim tanam. Beberapa
hari sebelum dilakukan ritual, setiap
kuren (pasutri) yang menjadi karma
desa pakraman, wajib menyerahkan
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dua potong ekor tikus. Oleh sebab
itu, menjelang Ngusabe Ngerarung
Bikul, krama secara individu dan
kolektif berburu tikus. Krama yang
gagal menyerahkan ekor tikus merasa
berdosa karena tidak dapat
mememuhi kewajiban dan
diwajibkan membayar denda. Hama
Tikus dipercayai ada yang
mengendalikannya dan
memperlakukanya dengan penuh
hormat, sebagai sebutan yang
diberikannya, yakni Jero Ketut
(Atmadja, 2006).

2.2 Subak sebagai Media Pembelajaran
Biologi

Media dalam pembelajaran dapat
memudahkan komunikasi dan belajar
(Smaldino, et al., 2008) dan dapat
memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas
belajar (Burden & Byrd, 1999). Salah satu
media yang dapat digunakan dalam
pembelajaran biologi adalah subak. Subak
memiliki banyak kearifan lokal yang
dapat digunakan sebagai media
pembelajaran otentik (media asli) untuk
mempelajari nilai karakter dan konten
biologi. Melalui subak kita bisa belajar
nilai-nilai karakter baik (good character)
seperti nilai kebersamaan dan tanggung
jawab. Nilai kebersamaan dan tanggung
jawab dapat diamati dalam organisasi
subak berupa perkumpulan disebut seka.
Perkumpulan dalam bidang pengaiaran
disebut seka yeh, perkumpulan menanam
padi disebut seka nandur, perkumpulan
membersihkan gulma di sawah disebut
seka mejukut, dan perkumpulan
memenanam padi disebut seka manyi
(Sirtha, 2008). Dalam melaksanakan
kegiatan, subak mempunyai landasan
operasional yang disebut paras paros
salunglung subayantaka sarpanaya,
artinya segala baik buruk atau berat ringan
pekerjaan dipikul bersama. Nilai
tanggungug jawab juga dapat dilihat dari
adanya pengurus atau prajuru yang
mengatur kegitan subak. Secara umum,
susunan prajuru terdiri dari kepala subak
(pekaseh), wakil (petajuh), sekretaris
(penyarikan), bendahara (arta
raksa/patengen), orang yang
menyampaikan informasi ke krama subak

(juru arah atau kesinoman) dan pembantu
khusus (saya).

Subak sawah dapat dijadikan
media dalam mepelajari materi biologi.
Konsep-konsep biologi yang dapat
dipelajari adalah: 1) ekosistem, 2) rantai
dan jaring-jaring makanan, 3) interaksi
antara komponen biotik dan abiotik dalam
ekosistem sawah, 4) konservasi tanah, 5)
sistem irigasi, 6) pola tanam, 7)
biodiversitas dan 7) sistem pengendalian
hama melalui sistem ritual.

2.3 Merancang Pembelajaran Biologi
Berbasis Kearifan Lokal

Pembelajaran biologi berbasis
kearifan lokal merupakan pembelajaran
yang dilandasi oleh nilai-nilai baik yang
dimiliki oleh masyarakat lokal. Agar
pembelajaran lebih efektif dan efisien
serta membuat pembelajaran menjadi
mudah, maka pembelajaran perlu didesain
secara sistematis (Morrison et al., 2007).
Salah satu model desain pembelajaran
yang dapat dilakukan adalah dengan
mengadaptasikan model desain
pembelajaran yang dikembangkan oleh
Robert A. Resiser & Walter Dick (1996).
Untuk mendesain pembelajaran biologi
dapat mengacu pada 5 (lima) pertanyaan
kunci, yaitu: (1) Kompetensi apakah yang
harus dimiliki siswa?, (2) Apakah yang
ingin dicapai?, (3) Kegiatan atau aktivitas
belajar apakah yang perlu dilakukan agar
tercapai?, (4) Bagaimanakah cara
mencapai? (4) Apakah media yang
diperlukan?, dan (5) Bagaimakah cara
mengetahui bahwa siswa telah memiliki
kompetensi?. Langkah-langkah dalam
mendisain pembelajaran dapat dibuat
bagannya seperti Gambar 1.

Gambar 1. Bagan Alir Proses Mendisain
Pembelajaran

Sebagai contoh, subak dapat
digunakan sebagai media agar siswa SMP
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menguasai kompetensi dasar (KD) 3.8,
yakni mendeskripsikan interaksi antar
makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk
memberikan gambaran kegiatan dan apa
yang ingin dicapai perlu dibuat rumusan
tujuannya. Misalnya, rumusan tujuan
pembelajarannya sebagai berikut: melalui
kegiatan eksplorasi, siswa diharapkan
dapat: a) membedakan dua komponen
ekosistem (biotik dan abiotik) dan b)
menjelaskan peristiwa makan dimakan
(rantai makanan dan jaring-jaring
makanan). Aktivitas pembelajaran perlu
dirancang agar siswa mendapat banyak
pengalaman belajar dengan melakukan
kegiatan eksplorasi. Menurut John Dewey
(1972), pengalaman sangat penting karena
pengalaman merupakan sarana dan tujuan
pendidikan. Keterlibatan aktif siswa
dalam belajar dapat meningkatkan daya
retensi. Ekwal & Shanker (dalam Ginnis,
2007) membuktikan bahwa kemampuan
mengingat adalah sebagai berikut: 10%
dari apa yang mereka baca, 20% dari apa
yang mereka dengarkan, 30% dari apa
yang mereka lihat, 50% dari apa yang
mereka lihat dan dengarkan, 70% dari apa
yang diucapkan, dan 90% dari apa yang
mereka ucapkan dan lakukan bersama-
sama.

Pembelajaran biologi berebasis
kearifan lokal dapat menggunakan model
siklus belajar yang terdiri dari tahap
eksplorasi, pengenalan konsep, dan
aplikasi konsep. Secara ringkas, kegiatan
yang dilakukan adalah sebaai berikut:
1. Tahap eksplorasi. Siswa diberi

kesempatan melakukan pengamatan
dan pengumpulan data tentang: (a) apa
saja yang ada di sawah, (b)
mengumpulkan data tentang makanan
masing-masing mahkluk hidup yang
ada di sawah (misalnya apa yang
dimakan belalang, katak, ular, burung,
dll.), dan (c) mengamati lanskap
sawah.

2. Tahap pengenalan konsep. Guru
memperkenalkan dan mendiskusikan
konsep tentang komponen abiotik,
komponen biotik, konsumen,
produsen, rantai makanan dan jaring-
jaring makanan berdasakan data yang
telah dikumpulkan.

3. Tahap aplikasi konsep. Untuk
memantapkan penguasaan kosep siswa
dapat diberikan pertanyaan perluasan
konsep dan tugas. Misalnya, siswa
diberi kesempatan mendiskusikan
pertanyaan berikut: (a) bagaimana jika
di sawah tidak ada belalang dan kodok,
(b) apakah kubangan air bisa disebut
ekosistem?, dan (c) mengapa sawah
dibuat berundak-undak? (d) nilai-nilai
apakah yang bisa dipelajari dari
kearifan lokal subak sawah?

3. Penutup
Subak merupakan salah satu

kearifan lokal masyarakat Bali dapat
dijadikan media kontekstual untuk
memahami konten biologi. Konsep-
konsep biologi yang dapat dipelajari
dengan media subak adalah: 1) komponen
ekosistem, 2) rantai makanan dan jaring-
jaring makanan, 3) interaksi antara
komponen biotik dan abiotik dalam
ekosistem sawah, 4) konservasi tanah, 5)
sistem irigasi, 6) pola tanam, 7)
biodiversitas, dan 7) sistem pengendalian
hama melalui sistem ritual. Melalui subak
kita bisa belajar nilai-nilai karakter baik
(good character) seperti nilai
kebersamaan dan tanggung jawab.
Dengan menggunakan subak sebagai
media dalam pembelajaran biologi
berbasis kearifan lokal, siswa akan
mendapatkan pembelajaran yang otentik
dan diharapkan siswa akan semakin
memahami budayanya.
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Abstrak
Kemampuan kimia dasar mahasiswa Jurusan PMIPA FKIP Universitas Palangka Raya
masih rendah.Mempelajari kimia dasar memerlukan keterampilan konsistensi logika,
inferensi logika, hubungan sebab akibat, kerangka logika, pemahaman skala,
pemodelan, maupun bahasa simbolik.Keterampilan tersebut tercakup dalam
komponen Keterampilan Generik Sains (KGS) yang dikemas dalam bentuk modul
dalam konsep asam-basa.Uji efektivitas modul yang dihasilkan dilakukan di Program
Studi Pendidikan Kimia Universitas Palangka Raya. Model penelitian yang digunakan
adalah pra eksperimental dengan desain one group pretest-postest only. Efektivitas
modul ditinjau dari jumlah lulus,n-gain score,dan uji-t hasil belajar mahasiswa.
Jumlah mahasiswa yang lulus meningkat: dari 3,5% menjadi 95,3%; n-gain score:
0,58; dan uji-t: 0,00. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa modul
efektif digunakan sebagai bahan ajar alternatif.

Kata-kata Kunci: efektivitas modul, hasil belajar, keterampilan generik sains

Abstract
The students of MIPA Department, Faculty of Teacher Training and Education,
Palangka Raya University still have low competences on basic chemistry. Learning
basic chemistry needs skills of logical consistency, logical inference, causality, logical
framework, scale comprehension, modeling, and symbolical language. Those skills
are included on the components of generic science skills (KGS – Ketrampilan Generik
Sains) which are packed on an acid-base concept module. The test of module
effectiveness was conducted at the Chemistry Education Study Program, Palangka
Raya University. The research design was pre-experimental withone group pretest-
postest only. The module effectiveness was measured on the total passing grades of n-
gain score, and t-test of students’ outcome learning. The results show that the total
number of students passed the test increased: from 3.5% to 95.3%; while n-gain score:
0.58; and t-test: 0.00. From the analysis, it can be concluded that the module
effectively can be used as an alternative teaching material.

Keywords: Module effectiveness, learning outcomes, generic science skills

1. Pendahuluan
Kimia dasar merupakan prasyarat dan pusat
ilmu sains, khususnya untuk bidang kimia
(Duchovic, 1998; Forster, 2006; Francisco
et al., 1998; Pienta, 2014).Konsep kimia
dasar sangat penting dikuasai secara utuh
(Hanson & Wolfskill, 1998).Olmsted dan
Williams (2005) dan Silberberg (2006)
menjelaskan bahwa kimia dasar merupakan
interpretasi suatu prinsip umum
berdasarkan analisis data hasil eksperimen
yang memerlukan pendekatan logika dan

pemahaman matematis.Pendekatan logika
digunakan untuk menjelaskan pola
konsistensi, inferensi, dan kerangka logika
serta sebab akibat dari data empiris
sedangkan pemahaman matematis
diterapkan sebagai pendukung konsep
matematik seperti rumus kesetimbangan
atau skala.Visualisasi logika dan matematik
pada kimia dasar berupa representasi
simbolik (Gilbert et al., 2009).Kimia dasar
juga merepresentasikan sifat materi dalam
bentuk pemodelan mikroskopik (Hewitt et
al., 2007).Berdasarkan karakteristik yang
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dipaparkan oleh ahli, mempelajari kimia
dasar memerlukan keterampilan konsistensi
logika, inferensi logika, hubungan sebab
akibat, kerangka logika, pemahaman skala,
pemodelan, maupun bahasa
simbolik.Menurut Sekarwinahyu &
Mustafa (2001) keterampilan tersebut
tercakup dalam komponen Keterampilan
Generik Sains (KGS).

Hasil observasi pada Program Studi
Pendidikan Kimia Jurusan PMIPA FKIP
Universitas Palangka Raya, Kalimantan
Tengah,sebagai berikut: (1) jawaban pada
ujian Kimia Dasar II materi asam basa
ditemukan 46,7% mahasiswa angkatan
2013 masih salah dalam menuliskan notasi
persamaan reaksi proses pelarutan gas HCl
dalam air berdasarkan konsep asam basa
Arrhenius. Mahasiswa menuliskan
persamaan reaksi tanpa menyertakan simbol
fase (g), (aq), (l), dan (s).Fakta ini
memberikan gambaran bahwa bahasa
simbolik mahasiswa masih rendah dan (2)
dosen pengampu menjelaskan bahwa masih
banyak mahasiswa yang belum memahami
dengan baik materi Kimia Dasar I dan
II.Fakta empiris menunjukkan hasil belajar
berupa nilai UTS dan UAS mahasiswa
masih rendah untuk mata kuliah Kimia
Dasar I dan II.

Data tiga tahun terakhir hasil UTS
dan UAS dari angkatan 2011 hingga 2013
mata kuliah Kimia Dasar I dan II
memperlihatkan masih banyak mahasiswa
yang belum mencapai nilai minimal 55,5
atau tidak lulus. Data nilainya dapat dilihat
pada Lampiran 1. Rata-rata persentase
mahasiswa yang tidak lulus yaitu: (1)
25,7% angkatan 2011; (2) 41,1% angkatan
2012; dan (3) 23,1% angkatan 2013. Hasil
belajar untuk mata kuliah Kimia Dasar I
dan II yang rendah dapat menghambat
mahasiswa mempelajari kimia lebih
lanjut.Oleh karena itu, desain pembelajaran
kimia dasar perlu dikembangkan sesuai
dengan karakteristik kimia dasar yaitu
berorientasi KGS.

Bailey (2001) menjelaskan bahwa
KGS adalah kemampuan dasar bersifat
umum, fleksibel, dan berorientasi sebagai
bekal mempelajari ilmu pengetahuan yang
lebih tinggi.Pembelajaran yang melatih
keterampilan generik dapat meningkatkan
hasil belajar (Fry et al., 2009; Johnson et al.
2002; & Tight, 2003).Hoddinott dan Young

(2001) dan Yassin et al. (2008)berpendapat
bahwa desain pembelajaran sebaiknya
melatih keterampilan generik.

Menurut Susilana (2007) proses
pembelajaran akan terjadi jika ada
komunikasi antara penerima dan sumber
pesan. Di antara penerima dan sumber
pesan ada media pembelajaran.Media
pembelajaran berfungsi sebagai
perantara.Media diharapkan dapat berfungsi
sebagai penyampai pesan pembelajaran
yang baik.Pesan merupakan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai.Media
pesan pembelajaran merupakan sumber
belajar.

Berdasarkan observasi, sumber
belajar mahasiswa pada perkuliahan Kimia
Dasar II di Program Studi Pendidikan
Kimia Jurusan PMIPA FKIP Universitas
Palangka Raya, Kalimantan Tengah masih
memiliki kekurangan yaitu: (1) belum
membimbing mahasiswa belajar mandiri,
(2) tidak ada umpan balik sehingga tingkat
pemahaman mahasiswa belum diketahui,
(3) tidak mengakomodasi mahasiswa yang
membutuhkan waktu belajar yang lebih
lama, (4) rumusan tujuan pembelajaran
belum diberikan secara eksplisit sehingga
mahasiswa tidak mengetahui tujuan
pembelajaran yang telah dicapai, (5)
bersifat informatif bukan induktif yang
artinya konsep langsung diberikan tanpa
memandu mahasiswa menganalisis dan
mengolah data sebagai dasar penarikan
kesimpulan, (6) sajian materi belum
berorientasi untuk melatih keterampilan
bahasa simbolik, konsistensi, inferensi,
kerangka, sebab akibat, skala, dan
pemodelan. Oleh karena itu, karakteristik
media pembelajaran yang perlu
dikembangkan adalah mengakomodasi
belajar mandiri, umpan balik, perbedaan
individual, rumusan tujuan pembelajaran,
induktif, dan meningkatkan KGS.

Gagne dan Briggs (1979)
menyarankan modul sebagai salah satu
media pembelajaran.Modul memungkinkan
mahasiswa untuk belajar mandiri
(Mulyaratna et al., 2011 & Mulyasa,
2004).Pembelajaran menggunakan modul
juga memberi waktu belajar yang lebih
fleksibel (Fry et al., 2009).Orientasi KGS
yang disusun dalam modul melatih
mahasiswa melakukan pengamatan,
pemahaman, penalaran, dan pemodelan
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secara mandiri dengan waktu belajar lebih
fleksibel.Kesempatan untuk belajar mandiri
dan waktu belajar lebih fleksibel sangat
diperlukan karena tiap mahasiswa memiliki
karakteristik yang berbeda.Metode belajar
mandiri memungkinkan mahasiswa belajar
sesuai dengan waktu dan kecepatan yang
dibutuhkan (Budiardjo, 2001).Modul juga
dapat digunakan pada kelas besar.Menurut
Gintings (2008) apabila satu kelas melebihi
40 orang maka dapat digolongkan sebagai
kelas besar.Salah satu media pembelajaran
yang cocok untuk kelas besar adalah
menggunakan modul. Program Studi
Pendidikan Kimia Jurusan PMIPA FKIP
Universitas Palangka Raya, Kalimantan
Tengah, memiliki satu kelas perkuliahan
kimia dasar. Jumlah mahasiswa angkatan
tahun 2014 sebanyak 86 orang dalam satu
kelas mata kuliah kimia dasar.Berdasarkan
kondisi kelas, modul merupakan salah satu
media pembelajaran yang sebaiknya
digunakan pada perkuliahan kimia dasar.

Penelitian yang dilakukan oleh
Hasanah (2013) menunjukkan penggunaan
modul dan CD untuk perkuliahan Kimia
Organik I berbasis audio visual dapat
meningkatkan pemahaman 93,0% pada
mahasiswa angkatan 2012 Program Studi
Kimia Jurusan PMIPA IAIN Walisongo,
Semarang. Penelitian terhadap penggunaan
modul juga telah dilakukan oleh
Mulyaratna et al. (2011).Hasil penelitian
memperlihatkan penggunaan modul pada
mata kuliah gelombang optik terbukti
berpengaruh positif hasil belajar.Hasil
belajar mahasiswa angkatan 2008 Program
Studi Pendidikan Fisika Jurusan Fisika
FMIPA Universitas Negeri Surabaya yang
dinyatakan lulus sebanyak 80,0%.Beberapa
penelitian telah menunjukkan bahwa
penggunaan modul sebagai media
pembelajaran untuk mahasiswa
berpengaruh positif pada hasil belajar.Oleh
karena itu, modul dapat dikembangkan
sebagai sumber belajar pada mata kuliah
kimia dasar.

Penelitian mengenai pengembangan
desain pembelajaran yang berorientasi KGS
secara empiris terbukti dapat meningkatkan
hasil belajar.Penelitian yang dilakukan
Sudarmin (2009) menunjukkan bahwa
desain pembelajaran terintegrasi KGS
menghasilkan n-gain score mahasiswa
Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan

Kimia FMIPA Universitas Negeri
Semarang sebesar 0,39. Berdasarkan hasil
penelitian, Ramlawati et al. (2012)
melaporkan bahwa penggunaan modul
berorientasi KGS memberikan rerata nilai
n-gain score yaitu 0,36 pada mahasiswa
Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan
Kimia FMIPA Universitas Negeri
Makassar.

Mata kuliah kimia dasar dibagi
menjadi dua bagian yaitu Kimia Dasar I dan
II.Salah satu materi dari kimia dasar adalah
konsep asam basa.Asam basa merupakan
bagian dari mata kuliah Kimia Dasar
II.Kemampuan menentukan sifat larutan
berdasarkan pH memerlukan keterampilan
pemahaman tentang skala pada materi asam
basa.Mengidentifikasi rumus kimia asam
atau basa juga membutuhkan keterampilan
bahasa simbolik.Penalaran logika juga
diperlukan untuk memahami konsep asam
basa.Menjelaskan hubungan Ka dan bentuk
molekul senyawa asam merupakan
keterampilan kerangka logika.Mahasiswa
diharapkan mampu menunjukkan inferensi
data eksperimen sebagai dasar munculnya
konsep asam basa Arrhenius, Brønsted-
Lowry, dan Lewis.Keterampilan
menjelaskan hubungan sebab akibat
dibutuhkan ketika memaparkan suatu spesi
yang bertindak sebagai asam dan basa
menurut konsep asam basa
Lewis.Keterampilan pemodelan juga
diperlukan untuk memahami konsep asam
basa.Mahasiswa diharapkan dapat
menggambarkan model struktur Lewis
untuk menguraikan konsep asam basa
Lewis.Berdasarkan karakteristik tersebut,
konsep asam basa membutuhkan kegiatan
pembelajaran yang berorientasi KGS.Oleh
karena itu, modul berorientasi KGS perlu
dikembangkan pada materi asam basa dari
mata kuliah Kimia Dasar II.

Berdasarkan latar belakang,
penggunaan modul berorientasi KGS dalam
pembelajaran diharapkan dapat melatih
keterampilan pemahaman skala, bahasa
simbolik, kerangka logika, konsistensi
logika, sebab akibat, dan pemodelan
mahasiswa. Modul untuk konsep asam basa
yang berorientasi KGS belum pernah
dikembangkan.Oleh sebab itu, perlu
dilakukan penelitian dan pengembangan
modul konsep asam basa berorientasi KGS
pada Program Studi Pendidikan Kimia
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Jurusan PMIPA FKIP Universitas Palangka
Raya, Kalimantan Tengah.

2. Metode Penelitian
Uji efektivitas modulmenggunakan

one group pretest-posttest design only
yangmelibatkan 86 mahasiswa angkatan
2014. Desain penelitian dapat dilihat pada
Tabel 1.

Tabel 1 Desain one group pretest-posttest
Pretes Perlakuan Postes

O1 X O2
Keterangan:
O1 = pretes
O2 = postes
X = penggunaan modul

Keefektifan didefinisikan sebagai
hubungan antara output dengan tujuan,
makin besar kontribusi output terhadap
pencapaian tujuan maka makin efektif suatu
program atau kegiatan (Mahmudi, 2005).
Efektivitas mengacu pada hasil dengan
tujuan (Mulyasa, 2011).Efektivitas modul
diukur berdasarkan tinjauan pada persentase
jumlah lulus, n-gain score, dan uji-t data
hasil belajar.Ketiga komponen dianalisis
untuk mengetahui efektivitas modul sebagai
bahan ajar alternatif dalam meningkatkan
hasil belajar mahasiswa.
1. Jumlah Lulus

Data pretes dan postes digunakan
untuk menghitung jumlah mahasiswa yang
lulus sebelum dan sesudah diberi
modul.Batasan minimal kriteria lulus di
Program Studi Pendidikan Kimia
Universitas Palangka Raya adalah C atau
55,5 untuk skala 100. Makin besar
persentase mahasiswa yang lulus
menunjukkan efektivitas modul makin
tinggi.
2. N-gain Score

Gain score dihitung dengan cara
membagi peningkatan rata-rata aktual (G)
dibagi dengan peningkatan nilai rata-rata
aktual maksimum (Gmax) (Hake, 1998).
Rumus perhitungannya adalah sebagai
berikut.

g =

= –
–

Tabel 2. Jenjang Kualifikasi Berdasarkan
Peningkatan Nilai

Gain score (g) Keterangan
> 0,70 Tinggi

0,70 > g >0,30 Sedang
< 0,30 Rendah

3. Uji-t
Analisis data hasil pretes dan postes

dijadikan sebagai dasar untuk mengukur
keefektifan modul yang
dikembangkan.Arikunto (2010)
menjelaskan bahwa untuk menghitung
efektivitas perlakuan pada desain pretes dan
postes dapat menggunakan uji-t dengan
syarat data terdistribusi normal. Sugiyono
(2014) memberikan pendapat yang sama
yaitu untuk menguji hipotesis komparatif
rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk
interval atau rasio adalah menggunakan t-
test. Berdasarkan desain penelitian,
hipotesis statistik yang diajukan adalah:
H0 : Tidak ada perbedaan antara hasil pretes

dan postes.
Ha : Ada perbedaan antara hasil pretes dan

postes.
Analisis data dilakukan dengan

bantuan SPSS 16.0 for Windows dengan
teknik uji-t dua sampel berpasangan (paired
sample t-test
0,05. H0 ditolak jika nilai probabilitas, p
lebih kecil dari 0,05.Sebaliknya, H0
diterima jika nilai probabilitas, p lebih besar
dari 0,05.

3. Efektivitas Modul
Jumlah mahasiswa yang mengikuti

pretes sebanyak 86 orang. Tabel 3
merupakan rekapitulasi hasil pretes dan
postes.Gambar 1 merupakan dokumentasi
tahap pelaksanaan pretes. Soal pretes dibuat
dalam dua format yaitu kode A dan B
dengan soal yang sama namun urutan
nomor diacak.

Gambar 1 Pelaksanaan Pretes
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Pelaksanaan postes dilakukan
setelah mahasiswa selesai menyelesaikan
Modul Konsep Asam Basa berorientasi
KGS.Soal postes memiliki isi yang sama
dengan pretes namun urutan soal diacak dan
jeda waktu antara pretes-postes yaitu enam
minggu yang bertujuan untuk
meminimalisir efek maturasi. Setyosari
(2013) memberikan saran yaitu untuk
meminimalisir pengaruh maturasi maka
antara pretes-postes dilakukan penataan
nomor soal dan sebaiknya diberikan jeda
waktu yang cukup lama.Soal postes dibuat
dalam dua format yaitu kode C dan D.
Gambar2 adalah pelaksanaan
postes.Mahasiswa yang mengikuti postes
berjumlah 86 orang.Rekapitulasi hasil
postes disajikan pada Tabel 3.

Gambar 2 Pelaksanaan Postes

1. Jumlah Lulus
Salah satu pedoman untuk

mengetahui efektivitas modul yaitu ditinjau
dari jumlahmahasiswa yang lulus.Tingkat
efektivitas modul ditentukan pada
persentase mahasiswa yang lulus. Skor
kelulusan mahasiswa berdasarkan standar
yang ditentukan oleh Program Studi
Pendidikan Kimia Universitas Palangka
Raya yaitu minimal sebesar 55,5 atau C.
Tabel 3 merupakan rekapitulasi jumlah
mahasiswa yang mencapai kriteria lulus
pada pretes maupun postes.

Berdasarkan Tabel 3, rata-rata
persentase mahasiswa yang lulus
mengalami peningkatan dari 3,5 menjadi
95,3%. Nilai rata-rata hasil belajar
mahasiswa meningkat dari 33,46 menjadi
72,01.Peningkatan persentase jumlah
mahasiswa yang lulus maupun nilai rata-
rata hasil belajar menunjukkan bahwa
Modul Konsep Asam Basa Berorientasi
Keterampilan Generik Sains efektif

digunakan sebagai bahan ajar pada
perkuliahan kimia dasar.

Tabel 3 Persentase Lulus pada Pretes dan Postes

Uji Lulus (%)
Nilai Rata-

rata

Pretes 3,5 33,46

Postes 95,3 72,01

Keterangan:
Skor minimal lulus = 55,5
Rentang skor = 0 – 100

Tinjauan dari peringkat mahasiswa
dirangkum pada Tabel 4. Mahasiswa
diberikan tes sebelum menggunakan
modul.Hasil pretes menunjukkan hanya
pada mahasiswa peringkat atas ada yang
lulus sebanyak 23,1%.Pada postes jumlah
mahasiswa peringkat bawah, sedang, dan
atas yang lulus berturut-turut yaitu 81,3;
98,2; dan 100,0%. Data menunjukkan
bahwa baik mahasiswa peringkat atas,
sedang, maupun tinggi dapat mencapai nilai
lulus atau minimal 55,5 lebih dari 80,0%
setelah menggunakan modul.

Tabel 4 Persentase Lulus dan Nilai Rata-rata
Pretes-Postes Ditinjau dari Peringkat

Peringkat
*

Persentase
Lulus (%)**

Rata-rata**

Prete
s

Poste
s

Prete
s

Poste
s

Bawah 0,0 81,3 15,78 65,63

Sedang 0,0 98,2 34,12 72,02

Atas 23,1 100,0 52,31 79,23

Keterangan: * Ditentukan berdasarkan
mean dan standar deviasi
nilai pretes dengan Rumus
1 dan 2.

** Dihitung berdasarkan
jumlah mahasiswa tiap
peringkat.

Rumus kriteria penentuan batas peringkat
yang digunakan adalah:
1.
2. Peringkat sedang: (-SD)< X < (+SD)
3.

Dengan X = Rumus 1
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SD = Rumus 2

Keterangan:
X = skor
N = jumlah mahasiswa
X = mean
SD = standar deviasi

2. N-gain Score
N-gain score diperoleh dari hasil

pretes dan postes. Berdasarkan Tabel 5,
persentase mahasiswa yang memperoleh n-
gain score kategori rendah 2,3%; sedang
84,9%; dan tinggi 12,8%.

Tabel 5 Persentase Kategori N-gain Score
Pretes-Postes

Persentase
(%) Kategori N-gain score

(g)*
2,3 Rendah < 0,30

84,9 Sedang 0,30

Rata-rata
Total Sedang 0,58

Keterangan: *Interval kategori
menggunakan kriteria menurut Hake (1998).

Rata-rata n-gain score diperoleh
yaitu 0,58 yang dikategorikan sedang. Oleh
karena itu, modul efektif meningkatkan
hasil belajar mahasiswa pada konsep asam
basa dari mata kuliah Kimia Dasar II bila
ditinjau dari n-gain score.

N-gain score juga ditinjau dari
peringkat mahasiswa. Tabel 6 merupakan
rekapitulasi n-gain score mahasiswa yang
dianalisis berdasarkan peringkat bawah,
sedang, dan tinggi. N-gain score memberi
informasi peningkatan ternormalisasi pada
nilai pretes-postes.Rata-rata n-gain score
mahasiswa peringkat bawah, sedang, dan
atas berturut-turut yaitu 0,59; 0,58; dan
0,56.Selisih tidak terlalu signifikan berbeda.
Data menunjukkan bahwa peningkatan
pretes-postes hampir sama pada setiap
peringkat mahasiswa setelah menggunakan
modul. Modul efektif digunakan sebagai
bahan belajar untuk mahasiswa peringkat
bawah, sedang, dan atas.

Tabel 6. N-gain Score Ditinjau dari Peringkat

Peringkat
Kategori
N-gain
Score

Persentase
(%)*

Rata-
rata

N-gain
Score*

Bawah
Rendah 0,0

0,59Sedang 87,5
Tinggi 12,5

Sedang
Rendah 1,8

0,58Sedang 84,2
Tinggi 14,0

Tinggi
Rendah 7,7

0,56Sedang 84,6
Tinggi 7,7

Rata-rata total 0,58
Keterangan: *Dihitung berdasarkan jumlah

mahasiswa pada tiap peringkat.

3. Uji-t
Uji-t dilakukan untuk mengetahui

konsistensi dan efektivitas jawaban
mahasiswa pada pretesmaupun
postes.Normalitas sebaran data pretes dan
postes menjadi prasyarat sebelum
memutuskan uji-t dapat diterapkan atau
tidak.Uji-t diterapkan apabila analisis
normalitas menunjukkan data terdistribusi
normal.

Uji normalitas data pretes dan
postes menggunakan bantuan program
SPSS 16. Hasil perhitungan dapat dilihat
pada Lampiran 18.Tabel 7 adalah
rekapitulasi uji normalitas jawaban pretes
dan postes.

Tabel 7. Uji Normalitas Skor Pretes-Postes

Uji
Sig.

Kolmogorov-
Smirnov Shapiro-Wilk

Pretes 0,184
0,057

0,518
0,073Postes

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa
skor pretes dan postes memiliki nilai Sig.
masing-masing sebesar 0,184 dan 0,057
untuk Kolmogorov-Smirnov.Shapiro-Wilk
juga menunjukkan nilai Sig. pretes dan
postes secara berurutan adalah 0,518 dan
0,073.Baik Sig. Kolmogorov-Smirnov
maupun Shapiro-Wilk, hasil uji
memberikan nilai lebih besar dari
0,05.Dengan demikian, skor pretes dan
postes disimpulkan normal sehingga dapat
dilanjutkan ke uji-t.

Tahap analisis setelah uji
normalitas yaitu uji-t yang bertujuan untuk
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mengetahui signifikansi data.Hasil uji-t dari
data pretes dan postes tertera pada Tabel 8.
Berdasarkan Tabel8, uji-t untuk skor pretes
dan postes memberikan nilai probabilitas, p
sebesar 0,000. Nilai p yang diperoleh lebih
kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa skor pretes dan postes berbeda
secara signifikan.

Tabel 8. Uji-t Skor Pretes-Postes
Uji skor p

Pretes-Postes 0,000

4. Kesimpulan
Efektivitas modul ditinjau dari

jumlah lulus, n-gain score, dan uji-t.Dari
tiga tinjauan analisis diperoleh: (1) jumlah
lulus meningkat dari 3,5 menjadi 95,3%;
(2) rata-rata n-gain score diperoleh 0,58
kategori sedang; (3) analisis uji diperoleh
nilai probabilitas, p, yaitu 0,000 yang
menunjukkan ada perbedaan secara
signifikan antara nilai pretes dan postes.
Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan
jumlah lulus, n-gain score, dan uji-t maka
dapat disimpulkan bahwa Modul Konsep
Asam Basa Berorientasi KGS efektif
digunakan sebagai bahan ajar pada
perkuliahan Kimia Dasar II di Program
Studi Pendidikan Kimia Jurusan PMIPA
FKIP Universitas Palangka Raya.
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IMPLEMENTASI 3RH (Reduce, Reuse, Recycle, dan Handle)
DALAM MANAJEMEN BAHAN DAN LIMBAH LABORATORIUM KIMIA

DASAR FMIPA UNDIKSHA SEBAGAI UPAYA
EFISIENSI DAN DEPOLUTANSI

IDewa Putu Subamia1*, I. G. A. N. Sri Wahyuni2, & Ni Nyoman Widiasih3

Universitas Pendidikan Ganesha1*,2,3

e-mail: ajiram_dewa@yahoo.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan kimia dan
m e n g u r a n g i p o t e n s i timbulnya polutan (depolutansi) yang dihasilkan dari
aktivitas di Laboratorium Kimia Dasar FMIPA Undiksha menuju laboratorium yang
efektif, efisien, serta berwawasan green chemistry. Metode penelitian yang dipakai
adalah metode penelitian tindakan (Action Research) yaitu suatu proses yang dilalui
oleh peneliti u n t uk men an g an i p er masa la han (d i Lab o ra to r iu m K i mi a
D asar ) . Metode yang akan dilakukan adalah implementasi 3RH (Reduce, Reuse,
Recycle, dan Handle) dalam manajeman bahan dan penanganan limbah Laboratorium
Kimia Dasar FMIPA Undiksha. Data yang dikumpulkan adalah berkaitan dengan
inventori bahan kimia, identifikasi jumlah pengunaan bahan kimia pada prosedur yang
sudah ada, serta jumlah kuantitas timbulan limbah laboratorium selama kurun waktu
1 (satu) semester, dan data hasil penerapan metode 3RH. Dengan memakai data
skunder dan data primer yang diperoleh dilakukan analisis deskriptif komparatif
implementasi 3 R H d a l a m manajemen bahan kimia dan manajemen limbah
laboratorium. Hasil penelitian ini adalah penerapan metode 3RH ((Reduce, Reuse,
Recycle, dan Handle) dapat menekan penggunaan bahan-bahan kimia untuk keperluan
praktikum di laboratorium Kimia Dasar hingga 60-95% dan mengurangi timbulan
polutan dari hasil aktivitas laboratorium kimia.

Kata-kata Kunci: depolutansi, efisiensi, manajemen bahan, 3RH

Abstract
This study aims to improve the efficiency of the use of chemicals and reduce the
potential pollutants (depollutants) resulting from activities in the Chemistry
Laboratory of Undiksha towards effective, efficient, and insightful green chemistry.
The research method is a method of action research (Action Research) is a process
through which the investigator to handle the problem (at the Laboratory of
Chemistry). The method that will be done is the implementation 3RH (Reduce, Reuse,
Recycle, and Handle) in materials management and waste handling FMIPA Undiksha
Basic Chemistry Laboratory. The data collected is related to the inventory of
chemicals, the identification number of the use of chemicals in existing procedures, as
well as the quantity of laboratory waste generation during the period of 1 (one)
semester, and data is the result of applying the method 3RH. By using secondary data
and primary data do comparative descriptive analysis 3RH implementation in the
management of chemicals and waste management laboratory. The result of this
research is the application of methods 3RH ((Reduce, Reuse, Recycle, and Handle)
can reduce the use of chemicals for purposes of laboratory experiments Chemistry up
to 60-95% and reducing the generation of pollutants from the chemical laboratory
activity.

Keywords: depolutansi, efficiency, materials management, 3RH
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1. Pendahuluan
Keberadaan laboratorium kimia di
Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA
Undiksha menjadi sangat penting.
Jurusan pendidikan kimia FMIPA
memiliki 3 unit gedng laboratorium,
antara lain: Lab. Kimia Dasar dan
Kimia Anorganik, Lab. Kimia Organik
dan Biokimia, dan Lab. Kimia Analitik
dan Kimia Fisika. Laboratorium
merupakan tempat untuk melakukan
kegiatan akademik berupa praktikum
kimia, sebagai wadah bagi staf pengajar
dan mahasiswa untuk mengadakan
penelitian dan pelatihan, bahkan dapat
diberdayakan untuk melakukan
aktivitas yang berorientasi profit. Untuk
memberi peran dan fungsinya secara
optimal, laboratorium harus dikelola
secara profesional melalui serangkaian
kegiatan perancangan kegiatan
laboratorium, pengoperasian peralatan
dan penggunaan bahan,
pemeliharaan/perawatan peralatan dan
bahan, penanganan limbah
laboratorium, pengevaluasian sistem
kerja laboratorium, dan pengembangan
kegiatan laboratorium. Di sisi lain,
seperti layaknya tempat bekerja,
laboratorium kimia harus dapat
memberikan kenyamanan, kesehatan
dan keamanan kepada semua orang
yang bekerja di dalamnya, termasuk
pengelola laboratorium itu sendiri serta
lingkungan.

Laboratorium Kimia Dasar
Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA
Undiksha terus berupaya untuk memberi
layanan prima, namun sering terkendala
dalam hal ketersediaan bahan-bahan
kimia. Keterbatasan bahan-bahan kimia
yang tersedia menjadi penghambat
keterlaksanaan aktivitas praktikum di
laboratorium. Sementara sistem
pengadaan bahan-bahan kimia belum bisa
memenuhi tuntutan kebutuhan bahan-
bahan tersebut. Demikian pula masalah
kenyamanan, kesehatan dan keamanan
kerja sebagai dampak dari bahan-bahan
polutan yang dihasilkan dari aktivitas
analisis di Laboratorium Kimia Dasar
belum tertanganai dengan baik.

Berdasarkan jenis dan jumlah
bahan yang dipergunakan pada kegiatan
praktikum kimia dasar, laboratorium
Kimia Dasar sangat berpoptensi
menghasilkan polutan (perusak
lingkungan). Karakteristik kegiatan di
laboratorium Kimia Dasar, identik dengan
aktivitas yang melibatkan penggunaan
bahan kimia dan menghasilkan limbah
yang sangat mungkin berbahaya. Di sisi
lain, penggunaan bahan-bahan kimia dan
bahan biologik tidak dapat dihindari
dalam kegiatan praktikum kimia dasar.
Oleh karena itu, aktivitas praktikum kimia
dasar yang ramah lingkungan (green
chemestry) sangat dibutuhkan. Aktivitas
green chemistry diformulasikan sebagai
usaha pemakaian bahan dasar (terutama
yang dapat diperbaharui) secara efisien,
penghilangan limbah dan penghindaran
pemakaian reagen dan pelarut yang
bersifat toksik dan atau berbahaya dalam
industri dan aplikasi produk kimia
(Pranjoto Utomo, M. 2010).

Penggunaan bahan-bahan kimia
dalam skala besar pada praktikum kimia
dasar, disamping sebuah pemborosan juga
berpotensi menghasilkan limbah (polutan)
yang berpotensi menjadi sumber
permasalahan bagi pengguna laboratorium
dan lingkungan.

Untuk meminimalisir dampak
negatif dan mengoptimalkan fungsi
laboratorium tersebut, sangat urgen
diperlukan konsep pengelolaan
laboratorium kimia secara terintegrasi
dengan perlindungan lingkungan
(berwawasan green chemistry). Upaya
yang akan diteliti dalam penelitian ini
adalah implementasi konsep 3RH
(Reduce, Reuse, Recycle, dan Handle)
dalam manajemen bahan dan manajemen
limbah Laboratorium Kimia Dasar.

Permasalahan yang diteliti antara
lain: 1) Seberapa besar potensi timbulan
sisa analisis kimia sebagai “waste
generator”; 2) Bagaimana
meminimalisasi jumlah penggunaan
bahan kimia dan potensi timbulnya
polutan melalui implementasi 3RH dalam
manajemen bahan kimia dan manajemen
limbah di Laboratorium Kimia Dasar
FMIPA Undiksha; 3) Sejauh mana
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penerapan 3RH (Reduce, Reuse, Recycle,
dan Handle) dapat menunjang
terwujudnya laboratorium kimia yang
efisien, serta ramah lingkungan?

Secara umum penelitian ini
bertujuan untuk mengatasi permasalahan
efisiensi pengelolan bahan kimia dan
potensi pencemaran yang ditimbulkan
akibat kurang efektifnya pengengelolaan
bahan kimia di Laboratorium Kimia
FMIPA Undiksha. Secara spesifik tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut. a)
Menghitung potensi timbulan sisa analisis
kimia sebagai “waste generator”; b)
Melakukan pengujian langkah-langkah
untuk meminimalisasi jumlah penggunaan
bahan kimia dan potensi timbulnya
polutan melalui implementasi 3RH dalam
manajemen bahan kimia dan manajemen
limbah di Laboratorium Kimia Dasar
FMIPA Undiksha; c) Menganalisis
efektivitas penerapan 3RH (Reduce,
Reuse, Recycle, dan Handle) dalam
menunjang terwujudnya laboratorium
kimia yang efisien, serta ramah
lingkungan.

2. Metode
Metode penelitian yang dipakai

adalah metode penelitian tindakan (action
research) yaitu suatu proses yang dilalui
oleh peneliti untuk menangani
permasalahan (di Laborator ium
Kimia Dasar) . Metode yang akan
dilakukan adalah implementasi 3RH
(Reduce, Reuse, Recycle, dan Handle)
dalam manajeman bahan dan penanganan
limbah Laboratorium Kimia Dasar
FMIPA Undiksha.

2.1 Rancangan Penelitian
Untuk melakukan penelitian ini

dimulai dari pengenalan permasalahan
yang menjadi topik atau tema dan
dilanjutkan dengan pemilihan prioritas
masalah sehingga penelitian tidak bias
dan cakupan ruang lingkup tidak menjadi
luas.

Gambar 1. Rancangan Penelitian

2.2 Analisis Data
1) Mengolah data dari catatan inventori

pembelian dan penyimpanan bahan
kimia dalam selang waktu 1 tahun
terakhir;

2) Memilah data bahan kimia baik,
kadaluarsa dan rusak kemasan;

3) Dari data bahan kimia rusak kemasan
dipilah lagi menjadi yang masuk
kategori bahan potensi menghasilkan
polutan dan yang tidak;

4) Uji kelayakan prosedur praktikum
(percobaan) dengan jumlah bahan
minimal (skala kecil);

5) Untuk bahan polutan diperiksa cara
penanganannya melalui MSDS;

6) Menghitung jumlah timbulan limbah
yang dihasilkan laboratorium selang
waktu 1 (satu) semester, kemudian
mengkonversikannya.

2.3 Teknik Pengambilan Data
a. Pencatatan jumlah bahan kimia yang

dipakai dan bahan kimia yang
kadaluarsa, bahan kimia rusak
kemasan;

b. Pencatatan sumber dan kuantitas
limbah padat, limbah cair yang
dihasilkan kurun waktu 1 semester;

c. Pencatatan kondisi awal dan setelah
implemetasi penelitian terhadap
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PENGUMPULAN DATA INVENTORI, REVEW
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PENYUSUNAN REKOMENDASI

SELESAI
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kuantitas timbulan limbah padat dan
cair di laboratorium;

d. Perhitungan jumlah analisis kimia
yang dilakukan di laboratorium
setelah penerapan prosedur alternatif;

e. Perhitungan jumlah sample (analit)
yang dipergunakan sebagai bahan
analisis (praktikum);

f. Perhitungan perbandingan timbulan
limbah laboratorium kurun waktu 1
semester.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian uji coba penggunaan
bahan dengan jumlah kurang dari jumlah
bahan yang dicantumkan pada petunjuk
praktikum yang dijadikan acuan prosedur
praktikum regular memberi data sebagai
berikut: Beberapa topik praktikum
(seperti pemisahan campuran, reaksi-
reaksi kimia, elektrolisis KI), penggunaan
bahan seperempat hingga setengah dari
jumlah bahan yang dicantumkan dalam
petunjuk praktikum masih bisa memberi
hasil yang dapat diamati.

Walaupun pada topik tertentu seperti
panas reaksi, pengurangan jumlah
pemakaian bahan tidak bisa dilakukan.
Namun dapat diatasi dengan pemakaian
alat (calorimeter) alternatif yang kapasitas
volumenya lebih kecil (memanfaatkan
kotak kemasan minuman instan).

Berdasarkan catatan persediaan
bahan kimia (inventori) di gudang selama
tahun 2006 dapat dibagi menjadi beberapa
kategori, yaitu :Bahan kimia sering
dipakai (fast moving), artinya bahan
tersebut dalam selang waktu 6 (enam)
bulan terakhir aktif masuk dan keluar
gudang. Tingkat kebutuhan dan tingkat
pemenuhan bahan berlangsung seimbang
sehingga tidak ada bahan kimia sisa
ataupun tersimpan lama di gudang
laboratorium; Untuk bahan kimia cair
kategori dibutuhkan (fast moving) = 41
jenis.

Untuk bahan kimia padatan
kategori dibutuhkan (fast moving) = 36
jenis. Kondisi pengaruh negative internal
yang dapat dikendalikan dan dipakai
untuk tujuan perbaikan kearah yang lebih
baik terhadap: Belum ada prosedur

tanggap darurat mengenai penanganan
dan penyimpanan bahan kimia di gudang.
Akibat tidak dimilikinya prosedur tersebut
maka pada saat kondisi lingkungan
gudang tidak memenuhi seperti yang
dipersyaratkan (air conditioner tidak
berfungsi) tidak ada langkah-langkah
yang dilakukan agar dapat mengatasi suhu
panas didalam gudang yang berakibat
beberapa kemasan bahan kimia menjadi
rusak.

Beberapa topik praktikum lainnya
(seperti: pemisahan campuran, indikator
asam-basa, titrasi asam-basa, elektrolisis
KI, penetapan panas reaksi, laju reaksi)
sangat memungkinkan memanfaatkan
bahan-bahan alternatif yang ramah
lingkungan dan mudah didapat dari
lngkungan sekitar.
1) Indikator Asam-Basa

Pada petunjuk praktikum kimia dasar
(reguler) bahan-bahan kimia yang
digunakan antara lain: asam klorida
(HCl), natium hidroksida (NaOH),
phenolpthalien (PP), metilen blue
(BB), metyl merah (MM).
Untuk keperluan efesiensi dan
meminimalisasi timbulan limbah
polutan, hasil penelitian menunjukkan
bahan-bahan kimia tersebut dapat
diganti dengan bahan-bahan alternatif
sebagai berikut:
- Asam Klorida dapat diganti

dengan asam alami dari ekstrak
buah jeruk nipis atau ekstrak buah
lemon;

- Basa (Natrium hidroksida) dapat
diganti dengan basa alami yang
dibuat dari ekstrak batu kapur
(kapur sirih).

- Indikator asam-basa (PP) dapat
diganti dengan indikator alam
yang dibuat dari ekstrak rimang
kunir atau ekstrak bunga (bunga
angsoka, mawar, kamboja jepang,
dll).
Hasil pengujian menunjukkan,

penggunaan bahan seperempat atau
setengah dari jumlah yang ditentukan
dalam petunjuk praktikum kimia dasar
(regular) ternyata masih teramati. Jika
petunjuk praktiukum hasil penelitian ini
diterapkan maka dapat memberi efisiensi
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hingga 50%. Misalnya: pada praktikum
sublimasi I2, menurut petunjuk praktikum
regular I2 yang digunakan sebanyak 2
gram padahal dengan mengunakan I2 saja
tujuan praktikum sudah bisa teramati.

Demikian pula pada praktikum
titrasi asam-basa, konsentrasi asam
klorida dan basa (natrium hidroksida)
yang ditentukan adalah 0,1 M sebanyak
25 ml. Hasil penelitian menunjukkan,
dengan menggunakan konsentrasi asam
maupun basa 0,05M dengan jumlah 10 ml
saja tujuan dan hasil praktikum bisa
dicapai.

Limbah cair/semester
Total limbah cair sebelum implementasi =
6,204 Kg/semester, yang dibuang ke
saluran pembuangan. Total limbah cair
setelah impelementasi = 3,100
Kg/semester, yang dibuang dan sebagian
ditampung.Pengurangan /reduction =
3,104 Kg/semester ditampung dalam
kemasan tersendiri dengan diberi label

Limbah padat/semester
Total limbah cair sebelum

implementasi = 5,802 Kg/semester, yang
dibuang begitu saja.Total limbah cair
setelah impelementasi =
2,901Kg/semester, yang dibuang dan
sebagian ditampung. Pengurangan
/reduction = 2,901 Kg/semester
ditampung dalam kemasan tersendiri
dengan diberi label

3.2 Pembahasan Hasil Penelitian
Implementasi 3RH (Reduce, Reuse,
Recycle, dan Handle) dalam manajemen
bahan kimia dapat mengurangi pemakaian
bahan kimia (reduce), pemakaian kembali
bahan hasil analis atau pemanfaatan
kembali sisa analis untuk praktikum
lainnya (reuse), dan menerapkan konsep
daur ulang (recycling). Penyempurnaan
sistem penanganan dan pengelolaan bahan
kimia dari proses pengadaan,
penyimpanan, pemanfaatan, sampai
penanganan sisa hasil (limbah) juga
bagian yang sangat penting.

Reduce berarti mengurangi
penggunaan bahan-bahan (terutama yang
bisa merusak lingkungan). Bila harus

menggunakan bahan berbahaya, gunakan
sesedikit mungkin. Mengurangi adalah
upaya yang paling efektif dalam
menanggulangi dampak negatif.

Kegiatan praktikum kimia di
laboratorium umumnya berpedoman pada
penuntun praktikum yang disusun oleh
dosen-dosen (guru) atau diambil dari
texbook. Studi empirik menunjukkan
penggunaan zat-zat kimia dalam prosedur
praktikum banyak yang mubasir. Jumlah
bahan yang semestinya cukup dalam skala
kecil, ternyata digunakan dalam jumlah
yang relatif banyak. Hal ini tentu
berpotensi menghasilkan limbah yang
lebih besar pula.

Terutama untuk percobaan-
percobaan yang bersifat kualitatif,
sesungguhnya penggunaan bahan/zat
dalam skala kecil, perubahan-perubahan
yang diharapkan sudah cukup teramati.
Dampak penggunaan bahan dalam skala
besar disamping tidak efisien juga akan
menghasilkan limbah (polutan) yang
dapat berpotensi lebih besar menimbulkan
kerusakan lingkungan. Oleh karena itu,
sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan
efektifitas penggunaan bahan (zat kimia)
perlu dikurangi seminimal mungkin
(reducing). Bila mungkin jangan
menggunakan bahan kimia berbahaya.
Usahakan mencari gantinya (substitusi)
yang lebih aman.
Contoh: (dalam petunjuk praktikum):
1) Judul praktikum: pemisahan

campuran. Sub:Rekristalisasi,
menggunakan bahan CuSO4.5H2O =
10 gram?; sub: sublimasi,
menggunakan I2 = 2 sendok kristal
iod? (analisis: jumlah bahan mungkin
bisa dikurangi, iod mungkin bisa
diganti dengan bahan lain seperti
kapur barus.

2) Reaksi-reaksi kima
Konsentrasi reaktan yang

ditunjukkan dalam petunjuk praktikum =
1 M (bagaimana dengan konsentrasi yang
lebih encer, apakah perubahan yang
terjadi masih dapat diamati?
1) Variasi kontinu. Reaktan ditunjukkan

menurut prosedur = 2 M?
2) Isolasi senyawa bahan alam,

menggunakan eter sebanyak 200 ml?
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3) Pembuatan reagen. Praktikan sering
membuat reagen dalam jumlah besar
(menurut petunjuk), padahal dalam
analisis hanya diperlukan beberapa
tetes. Sisanya menjadi mubazir?
Mengurangi juga efektif menurunkan

biaya pengadaan bahan yang harus
dibayar (memiliki nilai efisiensi). Dengan
demikian penting dilakukan peninjauan
kembali terhadap prosedur-prosedur
percobaan yang mubazir.
Reuse

Reuse sendiri berarti pemakaian
kembali bahan-bahan hasil percobaan satu
pada percoban lainnya (berikutnya).
Reuse adalah istilah yang luas yang
menggabungkan menggunakan kembali
bahan dan menggunakan barang-barang
yang memiliki kualitas dapat digunakan
kembali. Menggunakan bahan-bahan yang
dapat digunakan kembali disamping
mencegah limbah, juga menurunkan
jumlah bahan yang diperlukan untuk
memproduksi produk baru. Hasil polusi
kurang, dan lebih banyak sumber daya
alam yang tersisa utuh.

Daripada membuang bahan-bahan
seperti sisa atau produk praktikum, kita
dapat memanfaatkan penggunaan bahan-
baha tersebut pada percobaan atau
praktikum lain, dengan demikian
mengurangi konsumsi sumber daya baru.
Misalnya, produk praktikum (percobaan)
pada mata kuliah kimia dasar digunakan
dalam praktikum kimia analitik atau
praktikum kimia anorganik.
Konsekuensinya tentu dibutuhkan
koordinasi sinkronisasi antara pengampu
mata kuliah. Alternatif lain misalnya,
melalui pengembangan model prosedur
praktikum bersiklus.

Recycle adalah mendaur ulang
barang/bahan. Istilah "daur ulang"
mengacu pada proses dimana item atau
komponennya yang digunakan untuk
menciptakan sesuatu yang baru. Daur
ulang mengkonversi komponen asli dan
kemudian memanfaatkan untuk digunakan
dalam kegiatan lain.

Daur ulang dalam kegiatan
laboratorium dapat dilakukan melalui
mendaur ulang sampah/limbah
laboratorium atau barang bekas dari

lingkungan sekitar dimanfaatkan untuk
kegiatan praktikum. Misalnya,
menggunakan bekas botol plastik air
minum atau apapun sebagai pot tanaman.
Memanfaatkan kaleng bekas kemasan
makanan/minuman sebagai bahan
praktikum. Mendaur ulang kertas bekas
sebagai salah satu topik praktikum. Daur
ulang ekstrak bahan berharga dari
komponen yang mungkin dianggap
sampah dan mengubahnya menjadi
produk baru. Daur ulang disarankan
mengikuti aturan pemusnahan atau
pembuangan bahan dengan benar. Sebuah
proses kimia pada dasarnya akan
menghasilkan produk dan limbah dari
bahan baku seperti substrat, pelarut dan
reagen. Jika sebagian besar reagen dan
pelarut dapat didaur ulang tentu akan
memberi nilai efisiensi serta ramah
lingkungan.

Dengan demikian, pencegahan
limbah dapat dicapai jika sebagian besar
reagen dan pelarut dapat didaur ulang.
Sebagai contoh, katalis dan reagen seperti
asam dan basa yang terikat pada fase
padat dapat disaring, dan dapat
diregenerasi (jika diperlukan) dan
digunakan kembali dalam jangka
berikutnya. Dalam produksi produk kimia
pada skala yang sangat besar, katalis
heterogen dan reagen dapat disimpan
stasioner sedangkan substrat terus
ditambahkan dan melewati untuk
menghasilkan produk yang terus menerus
dihapus (misalnya dengan distilasi).

Handle (Penanganan dan
Pembuangan Bahan Kimia Tumpahan di
Laboratorium IPA). Laboratorium yang
baik adalah laboratorium yang tidak
hanya memperhatikan masalah ketelitian
analisa saja. Akan tetapi laboratorium
yang baik juga harus memperhatikan
masalah pembuangan limbah. Limbah
yang dibuang sembarangan, jika masuk ke
badan air tanah dan mengalir ke
pemukiman penduduk akan menimbulkan
bahaya. Terutama logam-logam berat.
Jika tidak ditangani dengan baik dapat
membahayakan makhluk hidup dan
merusak lingkungan (Saputra, Y. E.
2008).
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Hasil penelitian Robby Lasut
(2006), menunjukkan bahwa: 1)
implementasi manajemen bahan kimia
dan limbah laboratorium mampu
menghilangkan penyimpanan bahan kimia
kadaluarsa dan rusak kemasan. 2) Melalui
manajemen limbah bahan kimia berupa
pemisahan bahan kimia kadaluarsa dan
rusak kemasan serta pengelolaannya
sebelum dimusnahkan, mampu
meminimalisasi potensi kontaminasi
bahan kimia yang disimpan di gudang.
Atul Kumar, V.D. 2011, menyebutkan
dalam hasil penelitiannya, pengembangan
prosedur kimia hijau sehingga dapat
dilihat sebagai investasi untuk masa
depan, menjadi sebuah keniscayaan.
Misalnya, sebuah proses kimia yang
menghasilkan produk dan limbah dari
bahan baku seperti substrat, pelarut dan
reagen yang dapat didaur ulang.

Proses perencanaan pembelian
bahan kimia mengikuti konsep ” less is
better ” yaitu upaya untuk senantiasa
berpikir kepada pola penggunaan bahan
kimia minimalis sebagai tindak lanjut dari
pencegahan polusi sejak awal proses
kegiatan.

Dalam hal menekan efek timbulan
limbah, untuk mengurangi akumulasi uap
bahan kimia mudah terbakar, gudang
penyimpanan dilengkapi kipas penghisap
udara (exhaust fan). Untuk melakukan
proses perencanaan pembelian bahan
kimia, laboratorium memiliki prosedur
baku dalam bentuk aturan dan tata cara
proses pembelian bahan sesuai dengan
prinsip ISO 17025 yang tercantum
didalam Prosedur Perencanaan Pengadaan
Barang.

Pada tahap audit bahan kimia di
gudang, segregasi terhadap bahan korosif,
organik, dan oksidator harus mendapat
perhatian secara khusus sebab ketiga
bahan tersebut sangat reaktif dan sangat
mudah
terkontaminasi. Rak penempatan bahan
korosif sebaiknya bukan dari bahan
logam, sebab apabila terjadi kerusakan
kemasan maka uap korosif dapat
menyebabkan rak menjadi keropos. Bahan
korosif sebaiknya disimpan pada lemari

tertutup dan yakin bahwa kemasan dan
label tidak rusak.

Semua bahan kimia yang rusak
dan atau kadaluarsa harus segera
dipisahkan dari tempat penyimpanannya
dan diletakkan pada tempat khusus yang
dikenal dengan ”remote area/satelite area”
hal ini dimaksud untuk pencegahan
kontaminasi dua bahan kimia bercampur
yang dapat menyebabkan biaya
pengelolaan dan pengolahannya menjadi
besar.

4. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilaksanakan dapat dirumuskan
kesimpulan sementara sebagai berikut:

Hasil identifikasi terhadap frekuensi
penggunan laboratorium dan jumlah
pengguna laboratorium serta jumlah
penggunan bahan-bahan kimia dalam satu
semester dapat disimpulkan bahwa
timbulan sisa analisis kimia sebagai
“waste generator” termasuk kategori
tinggi.

Minimalisasi jumlah penggunaan
bahan kimia dan potensi timbulnya
polutan pada aktivitas di laboratorium
kimia Dasar FMIPA Undiksha dapat
dilakuakn melalui implementasi 3RH,
yakni penggunaan bahan sesedikit
mungkin, pemanfaatan bahan alternatif
yang ramah lingkungan, penerapan
prosedur praktikum bersiklus dalam
manajemen bahan kimia dan melakukan
pengolahan limbah dalam manajemen
limbah di Laboratorium Kimia.

Penerapan 3RH (Reduce, Reuse,
Recycle, dan Handle) dalam manajemen
bahan dan limbah laboratorium kimia
dapat menekan jumlah penggunaan bahan
kimia dan timbulan limbah laboratorium
serta menunjang terwujudnya
laboratorium kimia yang efisien dan
ramah lingkungan.

Untuk meningkatkan efisiensi
penggunaan bahan kimia dan
meminimalisisasi timbulan limbah sisa
hasil aktivitas di laboratorium kimia,
disarankan bagi pihak-pihak yang terkait
dengan pengelolaan dan pemanfaatan
laboratorium kimia untuk menggunakan
bahan-bahan kimia seminimal mungkin
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dan sedapat mungkin menggunakan
bahan-bahan alternatif yang ramah
lingkungan.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan tes diagnostik model mental kimia
organik. Penelitian dilakukan melalui empat tahap, mengadopsi desain penelitian
pengembangan perangkat pembelajaran 4-D (define, design, develop, and
disseminate). Kualitas perangkat tes yang dihasilkan ditentukan berdasarkan validitas
(teoritis dan empiris) serta reliabilitasnya. Validasi oleh tim pakar menunjukkan nilai
CVR seluruh butir soal tersebut = 1. Hasil uji coba menunjukkan, butir-butir soal
tersebut tergolongvalid (rxy = 0,584 – 0,676) dan reliabilitasnya tergolong tinggi (r11 =
0,649). Data tersebut menunjukkan perangkat tes tersebut layak digunakan untuk
mengukur model mental mahasiswa tentang korelasi struktur dan sifat senyawa
organik.

Kata-kata Kunci:tes diagnostik, model mental, struktur dan sifat.

Abstract
This study aimed to develop a diagnostic test of mental model in organic chemistry.
The study was conducted through four steps, adopting research and development
design of 4-D learning device (define, design, develop, and disseminate). The quality
of the resulting test device is determinated by the theoretical and empirical validity
and reliabilitiy. Validation by expert team showed CVR values throughout the item
was = 1. The trial results showed that the test items are classified as valid (rxy = 0,584
– 0,676) and its reliability is high (r11 = 0,649). The data indicate that the test device is
feasible to use to measure student mental models about the correlation of structure and
properties of organic compounds.

Key words: diagnostic test, mental model, , structure and properties

1. Pendahuluan
Para pakar pendidikan merekomendasikan
agar pembelajaran kimia, termasuk
pembelajaran kimia organik di perguruan
tinggi, mengkaji tiga level kimia
(makroskopis, submikroskopis, dan
simbolik) secara utuh (Ben-Zvi et al.,
1987; Johnstone, 1991; Treagust et al.,
2003; Talanquer, 2011). Pembelajaran
kimia yang hanya menyentuh level
makroskopis dan simbolik, tanpa
penjelasan pada level submikroskopis,
cenderung akan menjadi bahan hafalan
dan tidak bermanfaat bagi mahasiswa
(Tasker& Dalton, 2006; Suja, 2011).
Untuk mengantisipasi hal itu,
pembelajaran kimia organik semestinya
melibatkan keterampilan berpikir kritis

untuk membangun hubungan antara
struktur molekul dengan sifat senyawanya
menggunakan bahasa simbolik kimia.
Irisan interkoneksi pemahaman tiga level
kimia oleh Devetak et al. (2009) dilabel
sebagai model mental kimia.

Model mental merupakan
representasi intrinsik dari objek, ide, atau
proses yang muncul selama berlangsung
proses kognitif untuk memberikan alasan,
menggambarkan, menjelaskan atau
memrediksi sebuah fenomena (Wang,
2007). Model mental dibangun melalui
persepsi, imaginasi, atau pemahaman
wacana ilmiah (Jansoon, 2009).
Pembentukan model mental mahasiswa
dipengaruhi oleh pengalaman dan
pengetahuan awal, sikap dan keyakinan,



ISBN 978-602-6428-00-4

FMIPA Undiksha 165

serta persoalan-persoalan yang
dihadapinya. Model mental terbentuk
tidak sekali jadi, tetapi tetap ada dalam
proses menjadi (being and becoming).
Model mental yang dihasilkan menjadi
semakin berkembang dan rumit serta
sering dimodifikasi dengan menambah,
menghapus, dan memodifikasi konsep,
fitur, dan hubungannya. Menurut
Chittleborough (2004), model mental
tentang konsep-konsep kimia dibangun
melalui pengamatan, penafsiran dan
penjelasan yang mereka gunakan untuk
menggambarkan pemahamannya tentang
level submikroskopis kimia.

Pembelajaran Kimia Organik akan
bermakna, menyenangkan, dan
berkelanjutan jika mampu membangun
model mental mahasiswa berkaitan
dengan interkoneksi ketiga level tersebut.
Mengingat model mental memiliki sifat
kompleks, maka diperlukan berbagai
intrumen untuk menggalinya. Instrumen
tersebut harus mampu mengeksplorasi
apayang ada dalam pikiran pebelajar
terkait dengankonsep-konsep yang
diujikan. Tes semacam itu sering dikenal
dengan istilah tes diagnostikmodel
mental. Berbagai instrumen yang biasa
digunakan dalam penelitian model mental
adalah tes diagnostik pilihan ganda dua
tingkat (two-tier test), pertanyaan terbuka
dengan gambar dan deskripsi, wawancara
dengan pertanyaan menyelidik (sering
dilengkapi gambar dan deskripsi dari
orang yang diwawancarai), wawancara
dengan model bergambar (untuk
memperoleh model yang disukai
pebelajar), wawancara dengan penyajian
masalah, dan observasi kelas (Coll, 2008;
Jansoon, Coll & Somsook, 2009; Wang &
Barrow, 2010; serta Lin & Chiu, 2010).

Menurut Michael (2004),
pembelajaran akan bermakna jika
melibatkan pemahaman yang diperoleh
melalui pembentukan model mental yang
tepat (model ilmiah) dan
menggunakannya untuk memecahkan
masalah. Walaupun menjadi penentu
kesuksesan seseorang dalam memahami
materi kimia, sampai saat ini di Indonesia
belum ada kelompok peneliti yang fokus
pada pengembangan instrumen model
mental kimia, apalagi dalam bidang kimia

organik.Untuk itu, penelitian ini
dilaksanakan dengan tujuan untuk
menghasilkan perangkat tes yang dapat
digunakan untuk mengukur model mental
mahasiswa dalam memahami struktur dan
sifat senyawa organik, serta
mengidentifikasi berbagai model mental
alternatifnya.Setiap butir soal terdiri atas
bagian isi dan bagian alasan. Bagian isi
memuat pilihan jawaban yang telah
disediakan berkaitan dengan masalah
yang dikemukakan, sedangkan bagian
alasan menuntut mahasiswa agar
memberikan penjelasan verbal pada level
submikroskopis dilengkapi dengan
gambar struktur molekul dan interaksinya
pada level simbolik

2. Metode
Penelitian ini dirancang mengikuti alur
pemikiran penelitian pengembangan
perangkat pembelajaran model 4-D
(define, design, develop, dan disseminate)
oleh Thiagarajan, etal. (1974), melalui
tahap-tahap berikut: 1) analisis kebutuhan,
2) penyusunan kisi-kisi soal, 3)
penyusunan soal dan perangkatnya, 4)
validasi ahli (pakar), 5) uji coba skala
kecil (uji terbatas), 6) uji coba lapangan
(skala luas), 7) analisis data hasil
penelitian, serta 8) pelaporan dan
publikasi hasil penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Jurusan
Pendidikan Kimia, Fakultas MIPA,
Undiksha Singaraja pada semester genap
tahun ajaran 2015/2016. Responden yang
dilibatkan adalah mahasiswa yang sudah
lulus Kimia Organik I dan sedang
mengikuti mata kuliah Kimia Organik II,
sebanyak 37 orang.

Hasil validasi ahli dianalisis
berdasarkan kriteria Lawshe (Cohen &
Swerdik, 2010), dengan validitas
minimum 0,60; dihitung menggunakan
rumus content validity rasio (CVR).

CVR =
N/2

(N/2)n e

Dalam hal ini, CVR = ratio validitas isi,
ne= jumlah ahli yang menyatakan
essensial (setuju/layak), dan N= jumlah
total ahli.

Validitas empiris ditentukan
berdasarkan validitas internal soal, yang
diukur melalui perhitungan kesesuaian
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antara butir soal dengan perangkat tes
secara keseluruhan menggunakan rumus
korelasi product moment oleh Pearson
(Arikunto, 2006) sebagai berikut.

)()x(

xy
r

22xy
y

Dalam hal ini, rxy= korelasi butir soal
dengan tes keseluruhan, x= X- X , y =Y-

X = rerata X, Y=
xy

dihitung dengan program SPSS versi 17,0.
Suatu butir soal dinyatakan valid jika
pada kolom Corrected Item – Total
Correlation pada out put SPSS
menunjukkan nilai > 0,30.

Reliabilitas perangkat soal
ditentukan dengan koefisien reliabilitas
(tergolong koefisien korelasi) dan
dihitung dari satu kali tes, berdasarkan
konsistensi jawaban dalam tes tersebut.
Menurut Arikunto (2006), reliabilitas
instrumen dalam bentuk soal uraian dapat
ditentukan dengan menggunakan rumus
Alpha:

r11 = )1)(
1-k

k( 2
t

2
b

Dalam hal ini, r11= reliabilitas instrumen,
b

2=jumlah
t
2= varians total.

Pengolahan data dilakukan dengan SPSS
versi 17,0. Perangkat tes dinyatakan
reliabel jika menunjukkan koefisien
reliabilitas r11> 0,60, dengan tingkat
hubungan minimal tergolong tinggi
(Sugiyono, 2008).

3. Hasil dan Pembahasan
Perangkat tes yang dikembangkan dalam
penelitian ini terdiri atas 10 butir soal
pilihan ganda dengan alasan dua tingkat
(two-tier). Kisi-kisi kesepuluh butir soal
tersebut berkaitan dengan hubungan
antara struktur molekul dengan sifat
senyawanya, seperti: daya hantar listrik
larutan, kepolaran, kestabilan, titik didih,
aktivitas optik, keasaman, kelarutan,
kebasaan, titik leleh, dan berbagai sifat
fisika senyawa yang dapat diamati dalam
identifikasi senyawa organik. Ruang
lingkup materi tes model mental kimia
organik ini mencakup seluruh subpokok

bahasan “Struktur dan Sifat Senyawa
Organik”pada mata kuliah Kimia Organik
I.

Draf perangkat tes yang telah
disusun pada tahap perancangan (design)
divalidasi oleh dua orang ahli yang
menguasai materi dan pembelajaran kimia
organik sebelum uji coba terbatas.Data
validitas teoritis dan empiris setiap butir
soal model mental yang dikembangkan
dalam penelitian ini dapat dilihat pada
Tabel 1.

Tabel 1 Validitas Teoritis dan Empiris Tes
Diagnostik Model Mental

No
Soal Indikator Val teori

(CVR)

Val
emp
(rxy)

1 Menentukan daya
hantar listrik larutan
senyawa organik.

1 0,439

2 Menentukan
polaritas senyawa
organohalida.

1 0,653

3 Membandingkan
kestabilan isomer
cis-trans
sikloheksana
terdisubstitusi.

1 0,585

4 Membandingkan
titik didih alkuna
dan alkana.

1 0,480

5 Menentukan
aktivitas optis
senyawa organik.

1 0,431

6 Menjelaskan sifat
asam larutan fenol
dalam air.

1 0,450

7 Membandingkan
kelarutan alkohol
dan eter.

1 0,563

8 Mengidentifikasi
senyawa aldehida
dalam sampel.

1 0,498

9 Menentukan
kebasaan alkilamina
dengan reaksi asam-
basa.

1 0,437

10 Membandingkan
titik leleh asam
maleat dan asam
fumarat (asam
dikarboksilat)

1 0,427

Data dalam Tabel 1 di atas menunjukkan
nilai CVR setiap butir soal model mental
adalah 1, sehingga layak diujicobakan.
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Analisis validitas empiris dan reliabilitas
soal tes model mental dilakukan dengan
menggunakan SPSS 17,0. Rekap data
hasil analisis setiap butir soal
sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1
di atas menunjukkan harga koefisien
validitas (Corrected Item-Total
Correlation) >0,30. Data tersebut
menunjukkan kesepuluh butir soal model
mental tersebut tergolong
valid.Reliabilitas soal tes model mental
tersebut juga ditentukan berdasarkan hasil
output SPSS 17,0 menggunakan rumus
alpha Cronbach, dan menunjukkan harga
r11 = 0,649. Data tersebut
mengindikasikan tes diagnostik model
mental kimia tersebut bersifat reliabel
untuk digunakan mengukur model mental
mahasiswa tentang korelasi struktur dan
sifat senyawa organik.

Selain menghasilkan perangkat tes
yang layak digunakan untuk mengukur
model mental kimia mahasiswa,
penelitian ini juga menemukan berbagai
model mental alternatif, yang
kebenarannya tidak dapat diterima secara
ilmiah.Beberapa model mental alternatif
yang ditemukan dalam uji coba tes ini
adalah sebagai berikut.

Pertama, mahasiswa mengetahui
larutan asam metanoat bersifat elektrolit,
namun tidak mampu menjelaskan apa
yang terjadi pada tingkat molekuler,
khususnya berkaitan dengan terbentuknya
gelembung-gelembung gas pada ke dua
elektroda.Mahasiswa hanya menjelaskan,
asam metanoat tergolong asam lemah,
terbukti lampu menyala redup.Temuan
tersebut menunjukkan mahasiswa tidak
mampu mengelaborasi sifat elektrolit
larutan asam metanoat dengan terjadinya
reaksi elektrolisis.Ionisasi molekul-
molekul asam metanoat dalam air bersifat
parsial, menghasilkan sedikit ion,
sehingga daya hantar listriknya lemah
(lampu menyala redup).Reaksi ionisasi
dan elektolisis asam metanoat dalam air
adalah sebagai berikut.

Ionisasi: HCOOH(aq) HCOO-(aq)
+ H+(aq)
Reaksi di katoda (-): 4H+(aq)+4e-

2H2(g)

Reaksi di anoda (+) : 2H2O (l)
4H+(aq) + O2(g) + 4e-

Reaksi elektrolisis di atas menunjukkan di
katoda terbentuk gas hidrogen, dan di
anoda terbentuk gas oksigen.

Kedua, sebagian besar mahasiswa
mengetahui aliran cairan karbon tetra-
klorida (CCl4) tidak terpengaruh oleh
medan listrik. Fenomena tersebut
menunjukkanmereka mengetahui CCl4
bersifat non polar. Penjelasan yang
dikemukakan berkaitan dengan bentuk
molekul CCl4yang bersifat
simetris.Temuan tersebut menunjukkan
adanya kekeliruan argumentasi dalam
menentukan polaritas senyawa. Tidak
semua molekul simetris bersifat non
polar, contoh: molekul air bersifat
simetris, tetapi polar. Polaritas senyawa
ditentukan dari momen dipolnya, yaitu
jumlah vektor seluruh momen ikatan
dalam struktur molekulnya.Penentuan
jumlah vektor momen ikatan ditentukan
dari rumus struktur tiga dimensi (bentuk
molekul), bukan dari struktur Lewisnya.
Molekul CCl4 berbentuk tetrahedral
dengan jumlah vektor momen ikatan = 0,
sehingga bersifat nonpolar (Suja, 2014).

Ketiga, sebagian mahasiswa
menyatakan isomer trans-1,3-
dimetilsiklo-heksana lebih stabil
dibandingkan dengan isomer cis-nya
karena pada isomer trans kedua gugus
metilnya terletak pada sisi berseberangan,
sehingga gaya tolak-menolaknya minimal.
Pandangan tersebut menunjukkan
mahasiswa tidak memahami konformasi
kedua isomer tersebut.Isomer cis-1,3-
dimetilsikloheksana lebih stabil daripada
isomer trans-nya karena konformasi
senyawa tersebut bisa menyebabkan
kedua gugus metil yang terikat pada
cincin sikloheksana ada pada orientasi
ekuatorial-ekuatorial (e,e), sehingga tidak
terjadi tolakan 1,3-diaksial dengan atom
H aksial (Fessenden & Fessenden, 1989).
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Keempat, sebagian mahasiswa
memandang titik didih propana lebih
tinggi daripada propuna karena massa
molekul relatif propana lebih besar,
sehingga gaya tarik antar molekulnya
lebih kuat. Mahasiswa lainnya
memandang titik didih propuna lebih
tinggi karena diperlukan lebih banyak
energi untuk memutuskan ikatan rangkap
tiga pada propuna.Sesungguhnya, titik
didih propuna lebih tinggi daripada
propana.Ikatan rangkap tiga terminal pada
molekul propuna memungkinkan
terjadinya polarisasi muatan, sehingga
terjadi interaksi dipol-dipol.Antar molekul
propana hanya terjadi interaksi nondipol
(gaya London) yang sangat lemah.
Kondisi itu menyebabkan titik didih
propuna lebih tinggi daripada propana
(Suja, 2014).

Kelima, sebagian kecil mahasiswa
menyatakan bentuk meso 2,3-
diklorobutana bersifat optis aktif, dengan
alasan senyawa tersebut mengandung
atom karbon kiral. Kiralitas senyawa tidak
hanya ditentukan oleh keberadaan atom C
asimetris, tetapi juga oleh bentuk
simetrinya. Senyawa meso 2,3-
diklorobutana memiliki bidang simetri,
sehingga bersifat optis inaktif. Bidang
simetri meso 2,3-diklorobutana dapat
ditampilkan sebagai berikut.

CH3

C
(S)

Cl

C
(R)

Cl

CH3

H

H

Bidang simetri

Keenam, seluruh mahasiswa
mengetahui larutan fenol dapat mengubah
warna kertas lakmus biru menjadi merah,
yang menunjukkan larutan tersebut
bersifat asam.Penjelasan yang
dikemukakan hanya karena fenol
terionisasi dalam air menghasilkan ion
H+.Sesungguhnya, fenol terionisasi
parsialdi dalam air melepaskan gugus H+

dan anion fenolat yang distabilkan oleh
sistem resonansi. Terbentuknya ion
fenolat yang stabil menyebabkan reaksi
bergeser ke arah pembentukan ion H+.
Ionisasi fenol:

O
H

O + H

Fenol Ion fenolat

Bentuk-bentuk resonan anion fenolat
adalah:

Ketujuh, mahasiswa mengetahui t-
butil alkohol lebih mudah larut dalam air
dibandingkan dengan dietil
eter.Argumentasi yang dikemukakan,
alkohol lebih polar daripada eter.Tidak
ada penjelasan berkaitan dengan jenis
interaksi yang terjadi antara molekul-
molekul pelarut dan zat
terlarutnya.Sesungguhnya, antar molekul-
molekul t-butil alkohol dan molekul-
molekul air terjadi ikatan hidrogen
sebagai berikut (Suja, 2014).

Ikatan hidrogen tidak bisa terbentuk
antara molekul-molekul dietil eter dan air.

Kedelapan, sebagian besar maha-
siswa tidak mampu mengidentifikasi
senyawa C3H6O berdasarkan data yang
diberikan. Sebagian mahasiswa
menyebut-kan senyawa tersebut adalah
propanal, CH3CH2CHO, tetapi tidak bisa
memberikan penjelasan pada tingkat
submikroskopis berkaitan dengan data
yang diberikan pada level makroskopis.
Kondisi itu menunjuk-kan model mental
mahasiswa tentang struktur dan sifat
senyawa propanal tidak utuh.

Kesembilan, sebagian mahasiswa
memandang etilamina bereaksi dengan
NaOH menurut reaksi: C2H5NH2 + NaOH

C2H5NHNa + H2O. Mahasiswa
memandang atom H pada gugus amina
dapat dilepaskan ketika diserang oleh
gugus hidroksil (-OH) membentuk
molekul air.Mahasiswa memperlakukan
seolah-olah terjadi reaksi asam-basa
Arhenius antara NaOH (bersifat basa)
dengan C2H5NH2yang dipaksakan bersifat
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asam karena mengandung atom hidrogen
(Suja, 2014).Sesungguhnya, etilamina
tidak bereaksi dengan NaOH, tetapi
dengan HCl. Sebagai turunan amoniak,
etilamina bersifat basa (basa Lewis)
sehingga bereaksi asam-basa dengan HCl.
Persamaan reaksinya:

C2H5 N H

H

etil amina
(basa)

(asam)
C2H5 N H

H

H

Cl

Garam etil amonium
klorida

+ HCl

Kesepuluh, sebagian mahasiswa
memandang titik leleh asam fumarat
(asam trans-1,4-butendioat) lebih tinggi
daripada asam maleat (isomer cis) dengan
alasan bentuk trans lebih stabil daripada
bentuk cis-nya. Kestabilan merupakan
sifat fisik (level makroskopis), sehingga
tidak dapat digunakan untuk menjelaskan
titik leleh, yang juga bersifat
makroskopis. Titik leleh ditentukan oleh
gaya tarik antar molekul-molekulnya.
Dalam kasus ini, asam fumarat memiliki
titik leleh lebih tinggi daripada asam
maleat karena antar molekul asam fumarat
bisaterjadi ikatan hidrogen, sehingga
diperlukan energi yang lebih besar untuk
memutuskan ikatan antar molekulnya.
Sebaliknya, pada molekul asam maleat
terjadi ikatan hidrogen intramolekuler,
yang mengurangi kemungkinan terjadinya
ikatan hidrogen antar molekul.
Pembentukan ikatan hidrogen
intramolekuler dan antar molekul pada
asam maleat dan fumarat dapat
digambarkan sebagai berikut.

Temuan tentang model mental
alternatif pada penelitian ini menunjukkan
ketidakmampuan mahasiswa untuk
menggunakan konsep-konsep dasar kimia,
seperti ikatan hidrogen, elektrolisis, dan
vektor, untuk menjelaskan sifat senyawa
(level makroskopis). Mahasiswa
cenderung memandang ketiga level kimia
sebagai aspek-aspek terpisah karena
ketidakmam-puannya untuk membangun
interkoneksi tripet kimia sebagai dasar
model mental ilmiah (model konseptual).

Kondisi itu sejalan dengan temuan
Graulic (2015), yang
menyatakanmahasiswa kelas kimia
organik memiliki konsepsi alternatif
berkaitan dengan ikatan hidrogen,
sehingga tidak mampu menjelaskan
perbedaan titik didih dan berbagai
efeknya pada spektroskopi NMR dan IR,
serta pengaruhnya pada berbagai reaksi
kimia organik, misalnya berkaitan dengan
halangan sterik. Temuan tersebut juga
sejalan dengan hasil penelitian Jansoonet
al. (2009) di Thailand, yang menunjukkan
mahasiswa kurang mampu mengaitkan
ketiga level kimia untuk menjelaskan
fenomena makroskopis kimia pada level
submikroskopis dan simbolik.

4. Simpulan
Berdasarkan permasalahan dan

pembahasan di depan dapat diambil
simpulan sebagai berikut. Pertama,
penelitian ini telah berhasil mengembang-
kan perangkat tes diagnostik model
mental mahasiswa calon guru kimia
tentang korelasi struktur dan sifat
senyawa organik, yang terdiri dari 10
butir soal pilihan ganda beralasan.Validasi
oleh timahli menunjukkanperangkat tes
tersebut layak digunakan untuk mengukur
model mental mahasiswa (nilai CVR
setiap butir soal = 1). Hasil uji coba
lapangan menunjukkan, seluruh butir soal
tersebut tergolong valid (rxy =0,427 –
0,653) dan reliabilitasnya tergolong tinggi
(r11 = 0,649). Dengan demikian, perangkat
tes diagnostik tersebut layak digunakan
untuk mengukur model mental mahasiswa
tentang korelasi struktur dan sifat
senyawa organik.Kedua, sebagian
mahasiswa memiliki model mental
alternatif berkaitan dengan struktur dan
sifat senyawa organik. Kondisi itu
disebabkan oleh ketidakmampuan maha-
siswa menggunakan konsep-konsep dasar
kimia untuk menjelaskan sifat senyawa
organik, dan membangun sendiri
interkoneksi di antara ketiga level kimia
tersebut.

5. Ucapan Terimakasih
Peneliti mengucapkan terimakasih kepada
Rektor dan pimpinan LP2M Undiksha
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Abstrak
Ilmu kimia memliki tiga komponen dasar yaitu aspek maksrokopis, submikroskopis,
dan simbolik, sehingga dalam pembelajaran kimia diperlukan media pembelajaran
untuk memvisualisasikan kimia yang bersifat abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk
medeskripsikan pengaruh multimedia terhadap hasil belajar kimia siswa SMA yang
diajar dengan model problem basedlearning (PBL) pada pokok bahasan sistem koloid.
Jenis penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu (quasi experiment) dengan
rancangan The Macthing-Only Posttest-Only Control Group Design. Subjek penelitian
ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Amlapura tahun ajaran 2015/2016. Objek
penelitian ini adalah hasil belajar siswa ranah kognitif . Data hasil belajar siswa
dianalisis menggunakan uji statistik independent sample t-test. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar kimia antara
kelompok siswa yang menggunakan PBL dengan multimedia dan tanpa multimedia.
Hasil belajar siswa yang menggunakan PBL dengan multimedia lebih baik
dibandingkan tanpa multimedia.

Kata-kata Kunci: hasil belajar, multimedia, problem based learning

Abstract
Chemistry has threebasiccomponents, i.e. macroscopic, submicroscopic,
andsymbolicaspectsoitisnecessaryneeded media tovisualizeabstractchemistryconcepts
in learningprocesses. This research aimed to describe effectof multimedia
towardchemistrylearningachievementwhichfollow problem basedlearning (PBL)
onthetopiccolloidsystem. This research conducted on the topic colloid system. Kind of
hhis research is quasi experiment which utilizing The Matching-Only Posttest-Only
Control Group Design. The subjects of this study involved students of the eleventh
grade at SMA Negeri 1 Amlapura in academic year 2015/2016. The object of this
research was the cognitive students’ learning achievement. The data analyzed by using
independent sample t-test. The result of the study shows there is significant
differences of students’ learning achievement between students which follow problem
based learning with use multimedia and without multimedia. The students’ learning
achievement of students which follow problem based learning with multimedia is
better than without multimedia.

Keywords : learning achievement, multimedia, problem based learning.

1. Pendahuluan
Ilmu kimia memiliki tiga komponen dasar
yaitu aspek makroskopis (dapat dilihat),
submikroskopis (tatanan molekuler) dan
simbolik (Johnstone, 1993). Oleh karena
itu, pembelajaran kimia disajikan
sedemikian rupa agar siswa mampu
memahami ketiga komponen kimia
tersebut. Penekanan pada aspek
submikroskopis penting dilakukan karena
aspek inilah yang menjadi sumber

abstraksi kajian kimia. Kenyataan di
lapangan menunjukkan bahwa kimia
cenderung dianggap sebagai pelajaran
yang sulit bagi siswa (Chittleborough,
2014). Adanya pandangan ini
menyebabkan rendahnya hasil belajar
kimia siswa. Hal ini tidak terlepas dari
konsep kimia yang bersifat abstrak
(Nakhleh, 1992; Gabel, 1999;
Chittleborough, 2014). Selain anggapan
bahwa kimia itu sulit, strategi
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pembelajaran kimia yang ada saat ini
masih kurang efektif, dan belum sungguh-
sungguh menekankan pada aspek
mikroskoskopis yang menjadi sumber dari
sifat abstrak itu sendiri (Johnstone, 2000).
Kurangnya penekanan aspek
submikroskopis dalam proses
pembelajaran kimia menyebabkan
kualitas pemahaman siswa rendah dan
cenderung dapat terjadi miskonsepsi
dalam memahami konsep-konsep kimia.
Hal ini sesuai dengan temuan dari
Redhana dan Kirna (2004) yang
menunjukkan bahwa rerata miskonsepsi
siswa SMA di kota Singaraja Kabupaten.
Buleleng pada topik struktur atom dan
ikatan kimia sangat tinggi, masing-masing
sebesar 57% dan 63%. Media
pembelajaran yang digunakan oleh guru
belum mampu menyajikan ketiga aspek
kajian kimia secara lengkap. Guru
menggunakan media seperti powerpoint
yang isinya hanya ringkasan materi, tanpa
disertai dengan penjelasan aspek
submikroskopisnya (Sumarni, dkk.,
2013). Hal ini menuntut adanya media
yang mampu menghadirkan ketiga aspek
kajian kimia khususnya aspek
submikroskopis dalam proses
pembelajaran. Salah satu solusi tersebut
dapat berupa penggunaan multimedia.
Menurut Munir (2013), konsep
multimedia dapat didefinisikan sebagai
gabungan dari berbagai media teks,
gambar, video dan animasi dalam satu
program berbasis komputer yang dapat
memfasilitasi komunikasi interaktif.
Teknologi multimedia memlikikapabilitas
untuk membantu pembelajaran kimia dan
mensuport pemahaman siswa terkait
hubungan tiga aspek kajian kimia melalui
visualisasi dan mampu menyajikan lebih
dari satu representasi (Chiu dan Wu,
2009). Keunggulam multimedia dalam
menyajikan tiga aspek kajian kimia telah
dilaporkan oleh Kirna (2009) yang
menemukan bahwa integrasi multimedia
interaktif dalam pembelajaran
menggunakan pendekatan inkuiri, yaitu
siklus belajar tiga fase lebih unggul dilihat
dari pemahaman konsep kimia siswa SMP
kelas VII dibandingkan dengan
pembelajaran langsung maupun siklus

belajar tiga fase tanpa bantuan
multimedia.

Karakteristik kimia mencakup kimia
sebagai proses dan produk. Sebagai
produk, kimia dapat berupa ilmu
pengetahuan tentang kimia yang
dideskripsikan dalam bentuk fakta,
konsep, prinsip, teori, dan hukum, kimia
sebagai teknologi, dan kimia berupa
barang. Sebagai proses, kimia dapat
berupa proses kerja yang dikenal dengan
metode ilmiah (scientificmethods) dan
sebagai sikap yang dikenal dengan sikap
ilmiah (scientificattitude) (Subagia, 2011).
Mengingat karakteristik tersebut
pembelajaran kimia harus menekankan
pada proses ilmiah (scientificmetdhods)
untuk menemukan/mempelajari konsep-
konsep kimia. Kurikulum 2013 yang
berlaku saat ini secara eksplisit
menggunakan pendekatan ilmiah dalam
proses pembelajarannya yang dikenal
dengan sintaks 5M yaitu: mengamati,
menanya, menalar, mencoba dan
melaporkan. Salah satu model
pembelajaran yang berbasis pendekatan
saintifik adalah model problem
basedlearning (PBL). Model pembelajaran
PBL adalah salah satu model
pembelajaran yang dianjurkan dalam
implementasi K13. Model pembelajaran
PBL merupakan model pembelajaran
yang menggunakan masalah yang bersifat
ill-structured sebagai titik awal
pembelajaran. Menurut Arends (2004)
model pembelajaran PBL merupakan
suatu pendekatan pembelajaran yang
mengharapkan siswa mengerjakan
permasalahan yang autentik dengan
maksud untuk menyusun pengetahuan
mereka sendiri, mengembangkan inkuiri,
dan keterampilan berpikir lebih tinggi,
mengembangkan kemandirian, dan
percaya diri. Pembelajaran kimia dengan
menggunakan model pembelajaran yang
berbasis pendekatan saintifk seperti model
pembelajaran problem based learning
(PBL) sesuai dengan karakteristik kimia
sebagai proses dan produk. Tetapi,
mengingat aspek kajian kimia yang
mencakup tiga aspek yaitu aspek
makroskopis, submikroskopis dan
simbolik belum dapat dieksplorasi secara
utuh oleh siswa tanpa bantuan media yang
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tepat sehingga, penggunaan multimedia
dalam pembelajaran kimia dengan model
pembelajaran PBL perlu dimasukkan
sebagai wahana untuk siswa mendalami
ketiga aspek kajian kimia tersebut,
khususnya aspek submikroskopisnya.
Mengingat fasilitas yang ditawarkan oleh
multimedia sebagai salah satu media
pembelajaran untuk menyajikan
visualisasi konsep-konsep kimia yang
asbtrak (submikroskopis) sehingga
dengan menggunakan multimedia dalam
pembelajaran PBL diharapkan dapat
menjadi salah satu alternatif media yang
akan membantu siswa memahami konsep
kimia dengan benar dan lengkap.
Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan pengaruh penggunaan
multimedia terhadap hasil belajar kimia
siswa SMA yang diajar dengan model
problem basedlearning (PBL). Pengaruh
multimedia dalam penelitian ini dapat
diketahui dari perbedaan hasil belajar
kimia yang diperoleh kelas eksperimen
dan kelas kontrol. Indikator yang
menunjukkan adanya pengaruh
multimedia terhadap hasil belajar dilihat
dari perbedaan rerata posttestkelas
eksperimen dan kelas kontrol.

2. Metode
Penelitian ini menggunakan desain
eksperimen semu dengan rancangan The
Matching-Only Posttest-Only Control
Group Desgin. Penelitian dilakukan di
kelas XI MIA SMA Negeri 1 Amlapuran
semester genap tahun ajaran 2015/2016
dengan menggunakan dua kelas yang
kemampuan akademiknya setara yang
diperoleh menggunakan teknik matching
terhadap rerata nilai UAS mata pelajaran
kimia semester ganjil. Setelah diperoleh
dua kelas dengan rerata nilai UAS yang
setara kemudian diuji melalui uji
kesetaraan menggunakan uji statistik
independentsample t-test. Variabel bebas
dalam penelitian ini adaalah pemberian
multimedia interaktif sistem koloid.
Variabel terikatnya adalah hasil belajar
siswa ranah kognitif memahami dan
menerapkan. Data penelitian berupa skor
posttest. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah mengerjakan tes hasil
belajar materi sistem koloid.

Tes dan perangkat pembelajaran (LKS)
telah divalidasi isi oleh dua orang ahli
(dosen pembimbing). Sedangkan
multimedia yang digunakan adalah
multimedia interaktif sistem koloid yang
dikemangkan oleh Padmanaba (2013)
yang telah divalidasi. Uji empiris terhadap
tes hasil belajar diperoleh 18 butir soal
objektif valid dan 3 butir soal tidak valid
dengan reliabilitas sebesar 0,7 dengan
kategori tinggi. Soal objektif dinyatakan
valid (enam soal) dan reliabilitas sebesar
0,6 dengan kategori tinggi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1 Hasil Penelitian
Data utama yang dikumpulkan dalam
penelitian ini adalah deskripsi skor
posttest subjek penelitian. Skor posttest,
standar deviasi, skor terendah dan skor
tertinggi masing-masing adalah seperti
disajikan pada Tabel 01.

Tabel 01. Nilai Posttest Siswa, standar
deviasi, skor tertinggi, skor
terendah Kelas Eksperimen dan
Kelas Kontrol.

Statistik Kelas
Eksperimen

Kelas
Kontrol

Rata-rata 81,54 77,03
StandarDeviasi 6,52 7,13
SkorTertinggi 96 88
SkorTerendah 72 62

Hasil matching terhadap nilai rerata UAS
mata pelajaran kimia semester ganjil
diperoleh dua kelas dengan rerata yang
hampir sama yaitu kelas XI MIA 3 dan XI
MIA 4 dengan nilai berturut-turut adalah
74,74 dan 76,14. hasil uji kesetaraan
subjek penelitian menggunakan
independentsample t-test dengan taraf
signifikasi 0,05 memperlihatkan bahwa
tidak terdapat perbedaan kemampuan
awal kelas XI MIA 3 dan XI MIA 4.
Kelas XI MIA 4 sebagai kelas eksperimen
yang memperoleh perlakuan berupan
penggunaan multimedia interaktif sistem
koloid dalam pembelajaran PBL.
Sedangkan kelas XI MIA 3 sebagai kelas
kontrol tanpa diberikan multimedia
interaktif sistem koloid dalam
pembelajaran PBL.
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Hasil uji independentsample t-test
terhadap nilai posttest kedua kelas dengan
taraf signifikansi 0,05 memperlihatkan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
hasil belajar kimia antara kelompok siswa
yang menggunakan PBL dengan
multimedia dan tanpa multimedia. Hasil
posttest juga menunjukkan bahwa kelas
eksperimen memiliki hasil belajar yang
lebih baik daripada kelas kontrol. Hasil uji
t-test disajikan pada Tabel 02.

Tabel 02. Hasil uji t-test terhadap nilai postest

Levene’s
test for
equality of
variances

t-test for equality of
means

F Sig. t Df Sig. (2
tailed)

Nilai
Equal
variances
Assumed

0,59 0,44 2,76 68 0,007

Equal
variances
not
assumed

2,76 67,46 0,007

3.2 Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-
rata hasil belajar yang diperoleh oleh
kedua kelompok kelas berada di atas nilai
KKM yang ditetapkan pada mata
pelajaran kimia di SMA Negeri 1
Amlapurasebesar 75. Hal ini
menggambarkan bahwa pembelajaran
yang dirancang menggunakan model
pembelajaran problem based learning
(PBL) efektif diterapkan dalam proses
pembelajaran. Karakteristik pembelajaran
PBL, yaitu belajar dimulai dengan
masalah yang bersifat ill-structured yaitu
masalah yang kabur, tidak jelas, atau
belum terdefinisikan, sehingga dapat
membangkitkan minat siswa untuk
mengembangkan intelektualnya dan
memberikan kesempatan agar mereka
belajar dalam situasi kehidupan nyata.
Pengajuan masalah ill-structured pada
awal pembelajaran dapat membangkitkan
keingintahuan siswa. Masalah ill-
structured ini dapat bertindak sebagai
starting point untuk memulai
pembelajaran dan sebagai motivator bagi
siswa untuk mempelajari materi pelajaran
(Redhana, 2012). Hal ini diperkuat oleh

pernyataan Tan (dalam Redhana, 2012)
yang mengungkapkan bahwa masalah ill-
structured dapat meningkatkan
keingintahuan dan memotivasi siswa
belajar materi atau pengetahuan baru yang
digunakan untuk memecahkan masalah.
Berangkat dari permasalahan tersebut
siswa diminta untuk mengidentifikasi
informasi-informasi penting kemudian
ditinjau lebih lanjut menjadi rumusan
pertanyaan/masalah. Melalui kegiatan ini,
siswa akan memiliki motivasi belajar
yang tinggi manakala dilibatkan dalam
merumuskan masalah yang hendak dikaji
(Sanjaya, 2006). Dengan kegiatan
perumusan masalah tersebut siswa mulai
berpikir hingga menimbulkan rasa ingin
tahu yang tinggi. Adanya tingkat rasa
ingin tahu yang tinggi menyebabkan
siswa lebih aktif menemukan dan
membangun konsepnya sendiri yang
berdampak pada tingginya hasil belajar
siswa.

Hasil penelitian ini juga sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Dewi (2013) tentang pengaruh penerapan
model pembelajaran berbasis masalah
terhadap hasil belajar siswa SMA pada
pembelajaran kimia. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa model pembelajaran
berbasis masalah dapat meningkatkan
hasil belajar siswa.Penelitian selanjutnya
dilakukan oleh Sudewi, dkk. (2014) yang
menyatakan bahwa hasil belajar kimia
kelompok siswa yang mengikuti model
pembelajaran PBL lebih tinggi daripada
kelompok siswa yang mengikuti model
pembelajaran kooperatif tipe GI.

Kelas eksperimen memiliki nilai rata-
rata yang lebih unggul dibandingkan
dengan kelas kontrol (81,54 >77,03).Hal
ini dipengaruhi oleh perbedaan perlakuan
yang diberikan antara kelas kontrol dan
kelas eksperimen. Perlakuan/treatment
yang diberikan di kelas eksperimen yaitu
penggunaan multimedia dalam proses
pembelajaran dengan model
prbolembasedlearning (PBL). Temuan ini
sejalan dengan yang dilaporkan oleh
Kirna (2012) bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan rerata skor pemahaman
konseptual antara pembelajaran
sinkronisasi makroskopis,
submikroskopis, dan simbolik berbantuan
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multimedia dengan pembelajaran
langsung tanpa multimedia. Penelitian
lain dilaporkan oleh Dwi, dkk. (2013)
yang menyatakan bahwa terdapat
perbedaan pemahaman konsep yang
signifikan antara siswa yang dibelajarkan
dengan menggunakan model
pembelajaran PBL berbasis ICT dan
model pembelajaran PBL tanpa ICT.

Penggunaan multimedia di kelas
eksperimen dirancang terintegrasi pada
sintaks model pembelajaran PBL yaitu
pada fase/tahap orientasi siswa pada
masalah dan membantu siswa melakukan
penyelidikan individu maupun kelompok.
Penyajian masalah (fase orientasi siswa
terhadap masalah) menggunakan
multimedia memiliki kelebihan
dibandingkan hanya menggunakan teks
saja. Hal ini karena dalam model
pembelajaran problem basedlearning
permasalahan bersifat ill-structured
artinya masalah tersebut tidak dirancang
dengan informasi yang lengkap berkaitan
dengan topik materi pelajaran sehingga
untuk dapat memahami masalah yang
diberikan sangat bergantung pada
kemampuan individu siswa
mengiterpretasi masalah tersebut
(Hoffman & Ritchie, 1997). Dengan
adanya multimedia masalah yang
disajikan dapat mengombinasikan teks,
suara dan gambar/video, sehingga siswa
lebih mudah untuk menggali informasi
dari permasalahan tersebut kemudian
dipecahkan juga dengan mengeksplorasi
multimedia interaktif yang diberikan.
Penyajian masalah dalam bentuk video
menjadi salah satu faktor penyebab lebih
tingginya pemahaman konsep siswa
dibandingkan dengan penyajian masalah
melalui LKS yang menyajikan masalah
secara verbal (Dwi, dkk., 2013).

Multimedia yang digunakan adalah
mutimedia interaktif sistem koloid dengan
karakteristik media yaitu menyajikan
konsep-konsep kimia secara lemgkap dari
ketiga aspek kajian kimia (makroskopis,
submikroskopis, dan simbol) baik secara
terpisah, maupun keterkaitan antara ketiga
aspek kajian tersebut. Secara umum
penyajian konsep kimia dalam multimedia
interaktif sistem koloid yang digunakan
lebih banyak menekankan pada aspek

kajian submikroskopis. Hal ini sejalan
dengan karakteristik materi sistem koloid
itu sendiri yang sebagian besar terletak
pada aspek kajian submikroskopis,
sehingga penggunaan multimedia
interaktif disini dapat mendukung materi
sistem koloid secara penuh. Sehingga,
siswa dapat memperoleh informasi yang
utuh terkait penjelasan fenomena
makroskopis (fakta) dalam kehidupan
sehari-hari berkaitan dengan materi sistem
koloid yang dipelajari melalui penyajian
visualisasi dinamis (animasi) dari aspek
submikroskopis pada multimedia
interaktif. Dengan memahami penjelasan
secara submikroskopis siswa tentu dapat
menjelaskan fenomena yang terjadi secara
makroskopis. Hal ini didukung oleh
pernyataan Kirna (2011), yang
menyatakan bahwa semua fenomena
makroskopis sangat ditentukan oleh
susunan dan struktur materi, sehingga
fokus kajian kimia sebenarnya adalah
kajian secara submikroskopis tentang
susunan dan struktur materi. Dengan
demikian, pemahaman siswa menjadi
lebih baik sehingga hasil belajar yang
diperoleh pun lebih tinggi.

Penggunaan multimedia dalam
membantu pembelajaran kimia khususnya
dalam hal visualisasi konsep-konsep yang
bersifat abstrak saat ini dipandang sebagai
salah satu solusi. Visualisasi tersebut
dapat berupa visualisasi dua dimensi
maupun tiga dimensi. Visualisasi tiga
dimensi berperan untuk menjelaskan
secara dinamis simulasi partikel materi
melalui animasi, hal ini dapat
diakomodasi oleh multimedia. Teknologi
multimedia memliki kapabilitas untuk
membantu pembelajaran kimia dan
mensuport pemahaman siswa terkait
hubungan tigaa spek kajian kimia melalui
visualisasi dan mampu menyajikan lebih
dari satu representasi (Chiu dan Wu,
2009). Hal ini diperkuat oleh pernyataan
Kirna (2010) yang menyatakan bahwa
hakekat kajian kimia yang mikroskopis
tidak mudah dipahami siswa tanpa
bantuan visualisasi. Selain itu, melalui
visualisasi dinamik partikel materi yang
tidak kasat mata membantu siswa
mengkonstruksi pengetahuannya dengan
tepat sehingga menanggulangi bahkan
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mencegah terjadinya miskonsepsi siswa
(Sudria, dkk., 2011). Dengan adanya
visualisasi ini, menyebabkan siswa lebih
mudah dalam membangun konsepnya,
khususnya untuk materi sistem koloid
yang sarat akan konsep aspek kajian
submikroskopis.

4. Simpulan
Berdasarkan paparan pada pembahasan di
atas dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan hasil belajar
kimia antara kelompok siswa yang
menggunakan multimedia dan tidak
menggunakan multimedia yang sama-
sama diajar dengan model pembelajaran
problem based learning. Hasil belajar
siswa yang menggunakan multimedia
lebih baik (81,54) dibandingkan dengan
yang tidak menggunakan multimedia
(77,03).
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Abstrak
Pemahaman siswa SMA terkait dengan hubungan struktur molekul dengan sifat
senyawa organik sangat rendah. Sejauh ini, belum ada penelitian terkait dengan model
mental siswa dalam pembelajaran kimia di Bali. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan model mental
siswa tentang hubungan struktur molekul terhadap sifat senyawa organik. Subjek
dalam penelitian ini adalah 74 orang siswa kelas XI IPA di SMA Laboratorium
Undiksha Singaraja pada tahun ajaran 2015/2016. Data dikumpulkan melalui tes
diagnostik model mental berbentuk pilihan ganda dua tingkat, yang terdiri atas bagian
isi dan bagian alasan. Analisis data dilakukan secara deskriptif interpretatif dengan
mengelompokkan jawaban siswa berdasarkan kemiripannya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa model mental siswa dalam memahami hubungan struktur
molekul terhadap sifat senyawa organik adalah 1,35% model mental ilmiah
(Scientifically Correct, SC) dan 98,65% model mental alternatif, yang terdiri atas
5,53% model mental tipe NR (No Response); 42,57% tipe SM (Specific
Misconceptions); dan 50,54% tipe PC (Partially Correct). Secara umum, siswa belum
dapat memahami hubungan struktur molekul terhadap sifat senyawa organik yang
mencakup representasi ketiga level kimia berserta interkoneksinya. Hal ini diperkuat
dengan rerata hasil belajar siswa hanya mencapai 21,47 dari skala 100.

Kata-kata Kunci: model mental, tes diagnostik, struktur molekul, senyawa organik

Abstract
The student’s understanding on correlation of molecular structure towards the
properties of organic compounds is very low. So far, there is no research on students’
mental models in chemistry learning in Bali. The present research was a descriptive
study aimed to describe and explain student’s mental models about the correlation of
molecular structure toward the properties of organic compounds. The subject of this
study was 74 students of 11th grade of science program at SMA Laboratorium
Undiksha Singaraja in academic year 2015/2016. The data were collected through
diagnostic test of mental models in form of two level multiple choice, consisting the
content and reason. Data analysis was conducted by using descriptive interpretative
method in classifying students’ answers based on its similarities. The result of this
study showed that students’ mental models about the correlation of molecular
structure toward the properties of organic compounds were 1.35% of scientifically
correct (SC) and 98.65% of alternative mental models, consisting of 5.53% mental
models of no response (NR) type, 42.57% of specific misconception (SM) type, and
50.54% of partially correct (PC) type. Generally, students’ could not understand the
correlation of molecular structure toward the organic compounds properties including
the representation of three chemistry level and the interconnection. This statement is
supported by the mean of students' achievement only 21.47 out of 100.

Keywords : mental models, diagnostic test, molecular structure, organic compounds

1. Pendahuluan
Kimia merupakan salah satu cabang ilmu
pengetahuan alam yang mempelajari

tentang struktur, sifat dan perubahan
materi serta energi yang menyertainya.
Kebermaknaan pembelajaran kimia
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membutuhkan kajian tentang ketiga level
kimia, yaitu: level makroskopis, level
submikroskopis, dan level simbolik
beserta interkoneksi ketiga level tersebut.
Hal ini sejalan dengan pernyataan
Johnstone (1991), bahwa pembelajaran
kimia harus menyertakan ketiga
representasi level kimia. Ketiga
representasi level kimia tersebut disajikan
sebagai segitiga pemahaman kimia,
seperti terlihat pada Gambar 1.

Tuntutan pembelajaran terkait
pemahaman ketiga level kimia tersebut
membuat kimia menjadi salah satu
pelajaran yang sulit bagi siswa. Kesulitan
siswa dalam belajar kimia terutama
terletak pada pemahaman level
submikroskopis dalam menjelaskan
fenomena makroskopis dan penggunaan
simbol-simbol kimia. Kondisi tersebut
menyebabkan pemahaman siswa terkait
ketiga level kimia menjadi tidak utuh,
sehingga siswa cenderung tidak mampu
menjelaskan fenomena makroskopis
kimia secara molekuler (Suja, 2015;
Sunyono et al., 2015). Menurut Devetak
(2005), pemahaman siswa terkait ketiga
level kimia membentuk suatu irisan
interkoneksi yang dilabel sebagai model
mental kimia, seperti yang ditampilkan
pada Gambar 2.

Model mental merupakan representasi
intrinsik yang muncul selama

berlangsungnya proses kognitif, dapat
berupa objek, ide, atau gagasan untuk
memberikan alasan, menggambarkan,
memprediksi atau menjelaskan sebuah
fenomena (Wang, 2007).
Tipe model mental mengindikasikan
tingkat pemahaman siswa terhadap objek,
ide, atau proses kimia. Menurut Sendur et
al., (2010), model mental dikategorikan
menjadi empat, yaitu: 1) Tidak ada
jawaban/tanggapan (No Response, NR),
jika siswa tidak memberikan jawaban dan
tidak membuat alasan pada tingkat
molekuler; 2) Miskonsepsi khusus pada
hal tertentu (Specific Misconceptions,
SM), jika jawaban dan penjelasan tidak
dapat diterima secara keilmuan; 3) Benar
sebagian (Partially Correct, PC), jika
jawaban siswa tidak menyangkut ketiga
level kimia dan tidak membangun
interkoneksi di antara ketiga level
tersebut; dan 4) Benar secara keilmuan
(Scientifically Correct, SC), jika jawaban
siswa menyangkut ketiga level kimia dan
berhasil membangun interkoneksi di
antara ketiga level tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk memberikan gambaran pemahaman
siswa dalam mempertautkan ketiga level
kimia beserta interkoneksinya dalam
menjelaskan hubungan struktur molekul
terhadap sifat senyawa organik.
Bahwasanya dalam memahami struktur
molekul (level submikroskopis dan
simbolik) siswa akan mampu meramalkan
dan menjelaskan sifat senyawa (level
makroskopis), sehingga dengan
memahami sifat senyawa, siswa akan
mampu menjelaskan manfaatnya.

2. Metode
Penelitian ini dilaksanakan di SMA
Laboratorium Undiksha Singaraja pada
semester genap tahun ajaran 2015/2016.
Subjek dalam penelitian adalah siswa
kelas XI IPA sebanyak 74 orang.

Penelitian dilakukan dalam tiga
tahapan, yaitu: 1) perencanaan, terdiri atas
tahap analisis kebutuhan dan adaptasi
instrumen, 2) pelaksanaan, merupakan
tahap pengumpulan data, analisis data,
serta pembahasan, dan 3) pelaporan.
Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan tes diagnostik

Gambar 1. Tiga Representasi Level Kimia

Gambar 2. Keterkaitan Tiga Level Kimia
dengan Model Mental

Level

submikroskopik

Level
simbolik

Level makroskopis
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model mental yang diadaptasi dari hasil
pengembangan oleh Suja dan Nurlita
(2016), berbentuk pilihan ganda dua
tingkat (two-tier test), yaitu: bagian
pertama berisikan pilihan jawaban (level
makroskopis) yang telah disediakan
berkaitan dengan konten, sedangkan pada
bagian kedua siswa dituntut untuk
memberikan alasan/argumentasi (level
submikroskopis dan level simbolik) atas
jawaban bagian pertama.

Analisis data dilakukan secara
deskriptif interpretatif dari jawaban siswa.
Model mental siswa dikelompokkan
berdasarkan kemiripan jawaban siswa
kedalam tipe model mental tertentu.
Dalam penelitian ini, model mental
dikelompokkan ke dalam empat tipe
yaitu; tidak ada jawaban/tanggapan (No
Response, NR), miskonsepsi khusus pada
bagian tertentu (Specific Misconceptions,
SM), benar sebagian (Partially Correct,
PC), dan benar secara ilmiah
(Scientifically Correct, SC). Selanjutnya,
secara umum tiga model mental pertama
disebut sebagai model mental alternatif,
sedangkan model mental keempat dilabel
sebagai model ilmiah atau model
konseptual.

3. Hasil Dan Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh
distribusi model mental siswa kelas XI
SMA Laboratorium Undiksha Singaraja
tentang korelasi struktur molekul terhadap
sifat senyawa organik seperti yang
ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Model Mental Siswa Kelas XI
SMA Laboratorium Undiksha Singaraja

No
Soal Indikator Sk

or
Model Mental (%)

NR SM PC SC
1 Menjelaskan

pengaruh
ikatan
hidrogen
terhadap
kelarutan
senyawa
organik dalam
air.

194 0,00 33,79 63,51 2,70

2 Menentukan
kepolaran
senyawa.

138 0,00 75,68 16,21 8,11

Lanjutan Tabel 1.

3 Menentukan
daya hantar
listrik larutan
senyawa
organik.

282 0,00 8,11 90,54 1,35

4 Membanding
kan titik didih
isomer-isomer
rantai alkana.

188 10,81 28,38 60,81 0,00

5 Membanding
kan kestabilan
isomer-isomer
cis-trans.

89 8,11 62,16 29,73 0,00

6 Membanding
kan titik didih
alkana dan
alkuna
terminal.

96 9,46 63,51 27,03 0,00

7 Menjelaskan
contoh reaksi
eksoterm di
lingkungan
siswa.

175 2,70 28,38 68,92 0,00

8 Menjelaskan
kebasaan alkil
amina dengan
persamaan
reaksi.

72 6,75 66,22 27,03 0,00

9 Membedakan
titik didih
alkohol dan
eter.

143 9,46 41,89 48,65 0,00

10 Menjelaskan
kelarutan
formaldehida
dalam air.

212 8,11 17,57 72,97 1,35

Rerata 21,4
7 5,54 42,57 50,54 1,35

Pada Tabel 1 terlihat bahwa profil model
mental ilmiah siswa kelas XI SMA
Laboratorium Undiksha Singaraja hanya
mencapai 1,35%. Sisanya sebanyak
98,65% tergolong model mental alternatif,
yang terdiri atas 5,53% model mental tipe
NR, 42,57% tipe SM, dan 50,54% tipe
PC. Data profil model mental siswa pada
Tabel 1 dapat ditampilkan dalam bentuk
histogram, seperti terlihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Histogram Profil Model Mental
Siswa

Temuan penelitian menunjukkan
bahwa ketidakmampuan siswa dalam
mengaitkan representasi ketiga level
kimia menyebabkan tidak utuhnya model
mental siswa, sehingga tergolong
dalam model mental alternatif
tersebut sejalan dengan rendahnya rerata
skor yang diperoleh siswa, yaitu 21,47
dari skala 100.

Pada tes model mental, beberapa
konsep digunakan dalam menjelaskan
sifat makroskopis senyawa. Pada soal
nomor 1, dalam membandingkan
kelarutan karbon disulfida (CS
etanol (C2H5OH) dalam air (H
63,51% memiliki model mental tipe PC
dan 33,79% tipe SM. Hal yang serupa
terjadi pula pada soal nomor 10. Siswa
tidak dapat menjelaskan kelarutan
formaldehida (HCHO) di dalam H
Sebanyak 72,97% siswa memiliki model
mental tipe PC dan hanya 1,35% siswa
memiliki tipe SC. Ketidakmampuan
dalam menjelaskan kelarutan senyawa
pada soal nomor 1 dan 10 disebabkan oleh
kurangnya kemampuan siswa dalam
melakukan penalaran, pengetahuan
mereka terkait kepolaran dan interaksi
antar molekul tidak dapat mereka
terapkan pada level submikroskopis dan
level simbolik.

Ketidakmampuan siswa dalam
menentukan kepolaran senyawa juga
terjadi pada soal nomor 2. Sebanyak
75,68% siswa memiliki model mental tipe
SM, dan 8,11% siswa memiliki tipe SC.
Dalam menentukan kepolaran senyawa,
kecenderungan siswa hanya menghafal
konsep, apabila terdapat perbedaan
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Gambar 3. Histogram Profil Model Mental

Temuan penelitian menunjukkan
etidakmampuan siswa dalam

ketiga level
mia menyebabkan tidak utuhnya model

mental siswa, sehingga tergolong ke
model mental alternatif. Hal

tersebut sejalan dengan rendahnya rerata
skor yang diperoleh siswa, yaitu 21,47

Pada tes model mental, beberapa
dalam menjelaskan

sifat makroskopis senyawa. Pada soal
nomor 1, dalam membandingkan
kelarutan karbon disulfida (CS2) dan

OH) dalam air (H2O), sebesar
63,51% memiliki model mental tipe PC
dan 33,79% tipe SM. Hal yang serupa

l nomor 10. Siswa
tidak dapat menjelaskan kelarutan
formaldehida (HCHO) di dalam H2O.
Sebanyak 72,97% siswa memiliki model
mental tipe PC dan hanya 1,35% siswa
memiliki tipe SC. Ketidakmampuan
dalam menjelaskan kelarutan senyawa

sebabkan oleh
kurangnya kemampuan siswa dalam
melakukan penalaran, pengetahuan
mereka terkait kepolaran dan interaksi
antar molekul tidak dapat mereka
terapkan pada level submikroskopis dan

Ketidakmampuan siswa dalam
enyawa juga

terjadi pada soal nomor 2. Sebanyak
75,68% siswa memiliki model mental tipe
SM, dan 8,11% siswa memiliki tipe SC.
Dalam menentukan kepolaran senyawa,
kecenderungan siswa hanya menghafal
konsep, apabila terdapat perbedaan

keelektronegatifan dari
penyusunnya, maka senyawa tersebut
tergolong senyawa polar. Siswa tidak
memahami kepolaran suatu senyawa
ditentukan oleh resultan vektor dari
momen-momen ikatannya (momen dipol).

Pada soal nomor 3, sebagian besar
siswa (90,54%) cenderung menjawa
asam metanoat (HCOOH) merupakan
elektrolit lemah, sehingga mampu
menghantarkan arus listrik. Siswa tidak
mampu menjelaskan mengapa HCOOH
yang merupakan elektrolit lemah dapat
menghantarkan arus listrik. Secara
konseptual, daya hantar listrik larutan
ditentukan oleh konsentrasi ion dalam
larutan, yang besarnya tergantung pada
konsentrasi larutan, derajat ionisasi, dan
jumlah ion yang dihasilkan.

Pemahaman siswa tentang titik didih
isomer-isomer senyawa organik digali
dari soal nomor 4, 6 dan 9. Berdasarkan
hasil tes, sebagian besar siswa benar
secara makroskopis dalam menentukan
titik didih senyawa, namun tidak mampu
menjelaskan secara submikroskopis dan
simbolik.

Kurangnya pemahaman siswa
terhadap konsep mendidih membuat
mereka tidak dapat memberikan alasa
secara molekuler pada soal
Secara konseptual, mendidih merupakan
suatu proses terjadinya pemutusan
interaksi antar molekul. Oleh karena itu,
senyawa yang memiliki gaya antar
molekul yang kuat memiliki titik didih
lebih tinggi. Dalam hal in
nomor 4, molekul n-pentana berbentuk
memanjang, memiliki area kontak antar
muka yang lebih besar, sehingga lebih
mudah mengalami polarisasi dan
menginduksi molekul
Kondisi tersebut menyebabkan gaya
London dari n-pentana lebih kuat
dibandingkan neopentana yang memiliki
bentuk molekul bulat.

Perbedaan jenis ikatan antar molekul
menyebabkan perbedaan titik didih suatu
senyawa. Pada soal nomor 6, antar
molekul n-propana (C3H8) hanya terjadi
interaksi non dipol (gaya London),
sedangkan pada molekul propuna (C
adanya ikatan rangkap tiga terminal
memungkinkan terjadinya polarisasi

Tipe PC Tipe SC

1,35%

50,54
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atom-atom
penyusunnya, maka senyawa tersebut
tergolong senyawa polar. Siswa tidak
memahami kepolaran suatu senyawa
ditentukan oleh resultan vektor dari

momen ikatannya (momen dipol).
Pada soal nomor 3, sebagian besar

siswa (90,54%) cenderung menjawab
asam metanoat (HCOOH) merupakan
elektrolit lemah, sehingga mampu
menghantarkan arus listrik. Siswa tidak
mampu menjelaskan mengapa HCOOH
yang merupakan elektrolit lemah dapat
menghantarkan arus listrik. Secara
konseptual, daya hantar listrik larutan

ntukan oleh konsentrasi ion dalam
larutan, yang besarnya tergantung pada
konsentrasi larutan, derajat ionisasi, dan

Pemahaman siswa tentang titik didih
isomer senyawa organik digali

dari soal nomor 4, 6 dan 9. Berdasarkan
hasil tes, sebagian besar siswa benar
secara makroskopis dalam menentukan
titik didih senyawa, namun tidak mampu
menjelaskan secara submikroskopis dan

Kurangnya pemahaman siswa
terhadap konsep mendidih membuat
mereka tidak dapat memberikan alasan
secara molekuler pada soal-soal tersebut.
Secara konseptual, mendidih merupakan
suatu proses terjadinya pemutusan
interaksi antar molekul. Oleh karena itu,
senyawa yang memiliki gaya antar
molekul yang kuat memiliki titik didih
lebih tinggi. Dalam hal ini, pada soal

pentana berbentuk
memanjang, memiliki area kontak antar
muka yang lebih besar, sehingga lebih
mudah mengalami polarisasi dan
menginduksi molekul-molekulnya.
Kondisi tersebut menyebabkan gaya

pentana lebih kuat
dibandingkan neopentana yang memiliki

Perbedaan jenis ikatan antar molekul
menyebabkan perbedaan titik didih suatu
senyawa. Pada soal nomor 6, antar

) hanya terjadi
interaksi non dipol (gaya London),

ada molekul propuna (C3H4),
adanya ikatan rangkap tiga terminal
memungkinkan terjadinya polarisasi
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muatan, sehingga terjadi interaksi dipol-
dipol antar molekul C3H4 sebagaimana
ditampilkan pada Gambar 4.

H3C C CH

HC C CH3

interaksi dipol-dipol
(meningkatkan titik didih)

Gambar 4. Interaksi Dipol-Dipol Antar
Molekul Propuna (C3H4)

Sejalan dengan soal nomor 6, pada
soal nomor 9, antar molekul C2H5OH
terjadi ikatan hidrogen yang jauh lebih
kuat daripada gaya van der Waals antar
molekul dimetil eter. Berikut ditampilkan
interaksi antar molekul pada etanol dan
dimetil eter pada Gambar 5.

Dimetil eter
C2H5

O H O

H

C2H5

H3C

O CH3 O

H3C

CH3

Etanol

Ikatan hidrogen (kuat) Gaya van der Waals (lemah)

Gambar 5. Interaksi Antar Molekul pada
Etanol dan Dimetil Eter

Berdasarkan pemaparan diatas,
mencerminkan ketidakmampuan siswa
dalam menjelaskan sifat makroskopis
(titik didih) senyawa secara
submikroskopis dan simbolik. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian Andhini
(2010) yang mengungkapkan, pada
konsep isomer struktur, titik didih dan
kelarutan senyawa alkana, model mental
siswa didominasi level makroskopis,
siswa tidak dapat menjelaskan fenomena
tersebut pada level submikroskopis dan
level simbolik.

Model mental siswa juga belum
mampu menjelaskan kestabilan isomer
geometri (cis-trans) senyawa 2-butena.
Akibatnya, sebagian besar siswa (62,16%)
memiliki model mental tipe SM dan
29,73% tipe PC. Siswa tidak dapat
menjelaskan adanya gaya tolak-menolak
antar gugus metil berperan dalam
menentukan ketidakstabilan isomer-
isomer geometri. Pada isomer trans-2-

butena, gugus metil yang terikat terletak
pada sisi berseberangan (saling
berjauhan), sehingga gaya tolaknya
rendah, yang menyebabkan isomer
tersebut lebih stabil dibandingkan dengan
isomer cis-2-butena.

Tingginya persentase model mental
alternatif siswa juga terjadi pada soal
nomor 7. Sebanyak 68,65% siswa
memiliki model mental tipe PC dan
28,38% tipe SM. Dari hasil temuan, siswa
menyatakan bahwa gas etuna (C2H2)
merupakan hasil reaksi dari CaC2 dengan
H2O, tetapi siswa tidak mampu
menuliskan persamaan reaksi yang terjadi.
Dalam menuliskan persamaan reaksi,
kecenderungan siswa hanya mencocokkan
jenis dan jumlah atom yang bereaksi.

Hal yang serupa juga terjadi pada
soal nomor 8. Siswa mengalami kesulitan
dalam menentukan sifat metilamina.
Sebesar 66,22% (tipe SM) siswa
cenderung menyatakan metilamina
bersifat asam, dan hanya 27,03% (tipe
PC) siswa menyatakan metilamina
bersifat basa. Metilamina merupakan
senyawa turunan dari amonia. Adanya
pasangan elektron bebas pada atom N
dalam metilamina, menyebabkan
metilamina bersifat basa (basa Lewis),
sehingga metilamina dapat bereaksi
dengan HCl melalui donor pasangan
elektron. Berikut ditampilkan persamaan
reaksi metilamina dengan HCl pada
Gambar 6.

N

H

H

H3C + CH3NH3
+ClH Cl

Gambar 6. Persamaan eaksi Metilamina
dengan HCl

Tingginya persentase model mental
alternatif siswa tentang korelasi struktur
molekul terhadap sifat senyawa organik
disebabkan oleh berbagai faktor, yang
secara umum, dikelompokkan menjadi
dua, yaitu faktor ekternal dan faktor
internal.

Faktor eksternal merupakan faktor
yang berasal dari luar diri siswa yang
memungkinkan terjadinya model mental
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alternatif. Buku-buku yang digunakan
sebagai sumber belajar oleh siswa
berpeluang dalam menimbulkan jadinya
miskonsepsi (Suja dan Retug, 2013).
Tidak menutup kemungkinan, model
mental alternatif dapat ditimbulkan dari
materi dan kesalahan konsep yang
dilakukan oleh guru dalam
menganalogikan atau memberikan
penjelasan yang tidak relevan dengan
konsep-konsep ilmiah. Sejalan dengan hal
tersebut, pada bimbingan belajar siswa
cenderung mengiginkan cara yang instan
dalam mengerjakan soal, sehingga konsep
kimia kurang mendapatkan penekanan
yang mengakibatkan tidak utuhnya
pemahaman siswa terhadap suatu konsep.

Secara internal, pemahaman siswa
terhadap ketiga level kimia beserta
interkoneksinya sangat erat kaitannya
dengan model mental siswa.
Terbentuknya model mental alternatif
disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

Pertama, ketidakmampuan siswa
dalam memilih atribut esensial dari
sebuah konsep (Ibrahim, 2012). Suja dan
Retug (2013) mengungkapkan bahwa
siswa cenderung lebih tertarik pada ciri
konsep yang mudah diingatnya. Dari hasil
temuan, siswa menyatakan bahwa
kepolaran senyawa ditentukan oleh beda
keelektronegatifan dan bentuk molekul
yang simetris atau tidak simetris.
Bahwasanya, secara konseptual yang
menyebabkan suatu senyawa bersifat
polar ataupun non polar adalah jumlah
resultan vektor dari momen ikatannya
(momen dipol). Apabila terdapat momen
dipol berarti senyawa tersebut bersifat
polar, sedangkan momen dipol sama
dengan nol menunjukkan bahwa senyawa
tersebut bersifat non polar.

Kedua, kekeliruan penalaran.
Kurangnya kemampuan siswa pada level
submikroskopis dan simbolik akan
berdampak pada penalaran siswa dalam
memecahkan masalah. Dalam
membandingkan titik didih, siswa
menyatakan panjangnya rantai karbon
(ada tidaknya cabang) merupakan sebab
dari perbedaan titik didih yang terjadi
pada suatu isomer. Sesungguhnya,
kemampuan senyawa dalam membentuk
interaksi antar molekulnya yang

berpengaruh dalam menjelaskan
fenomena titik didih. Oleh karena itu,
semakin kuat interaksi antar molekul yang
dibentuk, maka semakin tinggi titik didih
dari senyawa tersebut.

Ketiga, kekeliruan akibat over
generalization. Siswa menyatakan HCHO
mudah larut karena air digunakan sebagai
pelarut. Hal ini menunjukkan, bahwa
siswa menafsirkan air sebagai pelarut
universal, sehingga semua senyawa dapat
larut di dalam air. Secara konseptual,
kelarutan ditentukan oleh kepolaran
senyawa (like dissolve like). Senyawa
polar lebih mudah larut dalam pelarut
polar, sedangkan senyawa non polar lebih
mudah larut pada pelarut non polar.

Keempat, ketidakmampuan siswa
dalam menerapkan konsep. Berdasarkan
hasil temuan, kemampuan yang dimiliki
siswa cenderung tidak dapat mereka
visualisasikan kedalam level simbolik
yang sejalan dengan kurangnya
kemampuan level submikroskopis dalam
menjelaskan sifat senyawa. Sebagai
contoh, kemampuan submikroskopis
siswa yang dapat menjelaskan bahwa
CaC2 bereaksi dengan H2O menghasilkan
gas C2H2 tidak diimbangi dengan
kemampuan pada level simbolik.
Bahwasanya, dalam menuliskan
persamaan reaksi, siswa menuliskan
kalsium oksida (CaO) sebagai hasil reaksi,
sedangkan yang tepat secara konseptual
adalah kalsium hidroksida, Ca(OH)2.

Kelima, kurangnya perhatian
terhadap proses. Kecenderungan siswa
lebih mementingkan hasil daripada proses
belajar. Sebagai contoh, siswa kesulitan
menentukan penggunaan tanda panah
pada reaksi ionisasi. Mereka keliru
menggunakan tanda panah ( ) dalam
penulisan reaksi ionisasi dari HCOOH.
Dalam hal ini, HCOOH merupakan
senyawa asam lemah, sehingga tanda
panah bolak balik ( ) yang tepat
digunakan dalam menuliskan reaksi
ionisasi larutan HCOOH.

Berdasarkan hasil pemaparan
tersebut, kemampuan siswa belum
mencapai model mental ilmiah. Secara
umum, siswa belum dapat memahami
korelasi struktur molekul terhadap sifat
senyawa organik yang mencakup
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representasi ketiga level kimia berserta
interkoneksinya.

4. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
profil model mental siswa kelas XI SMA
Laboratorium Undiksha Singaraja dalam
memahami korelasi struktur terhadap sifat
senyawa organik, meliputi 1,35% model
mental ilmiah (Scientifically Correct, SC)
serta 98,65% model mental alternatif,
yang terdiri dari atas 5,53% model mental
tipe NR (No Response), 42,57% tipe SM
(Specific Misconceptions), dan 50,54%
tipe PC (Partially Correct) dengan rerata
skor sebesar 21,47 dari skala 100.
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Abstrak
Penilaian hasil belajar merupakan salah satu simpul vital pendidikan dan pembelajaran
yang berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran sains. Mutu penilaian hasil
belajar sains yang rendah disebabkan oleh mutu pembelajaran sains yang rendah.
Peningkatan mutu pembelajaran sains dapat dilakukan dengan mengubah paradigma
penilaian hasil belajar. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan
perubahan paradigma penilaian hasil belajar sebagai upaya peningkatan mutu
pembelajaran sains. Metode yang digunakan untuk membedah persoalan tersebut
adalah metode refleksi pengalaman empiris pelaksanaan penilaian dalam
pembelajaran sains saat ini dan interpretasi teoretis hakikat sains dan
pembelajarannya. Hasil kajian ini merekomendasikan perubahan paradigma penilaian
hasil belajar sains yang terdiri atas: penilaian hasil belajar sains secara komprehensif,
otentik, dan berkelanjutan. Penilaian komprehensif adalah penilaian hasil belajar sains
yang lengkap sesuai dengan hakikat sains dan ranah penilaian hasil belajar. Penilaian
otentik adalah penilaian yang dilakukan sesuai dengah kegiatan pembelajaran yang
dilakukan, misalnya penilaian sikap dan keterampilan saat pelaksanaan pembelajaran,
penilaian penguasaan materi pelajaran dan produk hasil belajar lainnya setelah
kegiatan pembelajaran. Penilaian berkelanjutan adalah penilaian yang dilakukan
secara terus-menerus selama pembelajaran berlangsung.

Kata-kata Kunci: paradigma, penilaian hasil belajar, pembelajaran, sains.

Abstract
Learning achievement assessment is one of vital aspects in education and learning
affecting the improvement of science learning quality. Low quality of science learning
achievement can be caused by low quality of learning process. The improvement of
science learning quality can be done by changing the paradigm of learning
achievement assessment. This paper aims to describe and explain the changing of
learning achievement assessment paradigm as an effort to improve the quality of
science learning process. The methods used to explore this problem are the reflection
of current empirical experiences of learning achievement and the theoretical
interpretation of the nature of science and science learning. The study results
recommend the changing of science learning achievement paradigm includes
comprehensive assessment, authentic assessment, and sustainable assessment.
Comprehensive assessment is a complete science learning achievement in accordance
with the characteristics of science and learning domains. Authentic assessment is
assessment conducted based on the real learning activities, such as assessment for
scientific attitude and skill during learning process, assessment for knowledge and
other learning products after learning process. Sustainable assessment is assessment
conducted continually along learning process.

Key Words: paradigm, learning achievement, learning process, science

1. Pendahuluan
Sebuah kontroversi besar ditemukan
ketika dilakukan studi komparasi antara
asesmen international dan asesmen

nasional yang dilakukan dalam
pembelajaran sains. Berdasarkan data
hasil penelitian yang dilakukan, sejak
tahun 1999, oleh Trends in International
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Mathematics and Science Assessment
(TIMSS) maupun Program for
International Students Assessment (PISA)
dekemukakan bahwa capaian anak-anak
Indonesia dalam sains masih ada dalam
urutan bawah atau belum
menggembirakan (Anonim, 2013a;
Subagia & Wiratma, 2016). Semestara di
sisi lain, hasil asesmen pembelajaran sains
yang dilakukan secara nasional (ujian
nasional) menunjukkan bahwa capaian
hasil belajar anak-anak Indonesia, baik
pada jenjang SPM maupun SMA,
terkategori sangat baik dengan capaian
hasil belajar rata-rata di atas 80% (nilai
UN mata pelajaran MIPA calon
mahasiswa baru Program Studi
Pendidikan Kimia FMIPA Undiksha jalur
SNMPTN Tahun 2016).

Perbandingan antara dua hasil
asesmen di atas menarik untuk dikaji
secara lebih dalam untuk mencari formula
pembelajaran sains di masa yang akan
datang. Apabila dianalisis secara lebih
dalam, rendahnya capaian hasil belajar
anak-anak Indonesia yang diases secara
internasional disebabkan oleh
ketimpangan antara materi asesmen dan
target sasaran pembelajaran sains yang
dilakukan di sekolah (Anonim, 2013a).
Materi asesmen sains yang dilakukan
secara internasional menekankan pada
aspek aplikasi pengetahuan, sementara
pembelajaran yang dilakukan di sekolah
masih didominasi oleh pembentukan
pengetahuan faktual dan konseptual. Di
sisi lain, asesmen yang dilakukan secara
nasional adalah sesuai dengan target
sasaran pembelajaran yang dilakukan di
sekolah. Materi asesmen yang dilakukan
secara nasional didominasi oleh
pengetahuan faktual dan konseptual. Oleh
karena itu, capaian pembelajaran sains
secara nasional tampak sudah sangat baik.
Berdasarkan hasil pengamatannya
terhadap pembelajaran sains (IPA) di
kecamatan Buleleng, belum ada guru yang
memasukan secara eksplisit tentang
kemampuan berpikir ke dalam
pembelajaran, sehingga siswa belum
memiliki keterampilan berpikir sebagai
salah satu aspek kemampuan penalaran
(Setiawan, Suma, & Mulyadiharja, 2012).

Fakta-fakta lainnya menunjukkan
bahwa, sebagian besar, anak-anak
Indonesia gagal dalam kontinuitas belajar
dan menggunakan pengetahuannya untuk
memecahkan masalah dalam kehidupan
sehari-hari. Pembelajaran yang sifatnya
berkelanjutan, hampir, selalu dimulai dari
awal karena pengetahuan awal yang
semestinya sudah dimiliki ternyata tidak
dimiliki. Misalnya, dalam pembelejaran
kimia dasar pada tahun pertama
diperguruan tinggi, selalu ditemukan
mahasiswa yang tidak menguasai dasar-
dasar pengetahuan kimia yang sudah
mereka pelajari di SMA/MA, seperti
rumus kimia senyawa sederhana. Hal
tersebut menunjukkan bahwa retensi
pengetahuan yang mereka pelajari
sangatlah pendek. Berbagai contoh
fenomena yang ditunjukkan oleh anak-
anak terpelajar menunjukkan seolah-olah
mereka tidak pernah belajar sains.
Misalnya, mereka tidak bisa membedakan
ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil
ketika dihapkan langsung dengan
tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya.
Sepertinya, sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang dipelajari siswa di
sekolah hanya digunakan untuk
memecahkan masalah-masalah pelajaran
di sekolah saja dan tidak dapat digunakan
untuk memcahkan maslalah yang
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Hal tersebut menunjukkan bahwa mutu
pembelajaran, khususnya pembelajaran
sains, perlu ditingkatkan dan dicarikan
jalan ke luar untuk peningkatannya.

Makalah singkat ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menjelaskan
perubahan paradigma penilaian hasil
belajar sebagai upaya peningkatan mutu
pembelajaran. Dalam uraian berikut akan
dipaparkan kondisi real penilaian hasil
pelajar sains yang dilakukan saat ini,
hakikat sains, hakikat pembelajaran sains,
dan perubahan paradigma penilaian hasil
belajar serta diakhiri dengan simpulan.

2. Metode Pengkajian
Metode yang digunakan dalam
membedah masalah perubahan
paradigma penilaian hasil belajar
sebagai upaya peningkatan mutu
pembelajaran sains adalah metode
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refleksi dan metode interpretasi.
Metode refleksi digunakan untuk
membendah fakta-fakta empiris
pelaksanaan penilaian hasil belajar
sains saat ini dan metode interpretasi
digunakan untuk mendalami hakitat
sains dan pembelajaran sains sehingga
dapat dirumuskan paradigma penilaian
hasil belajar sains.

3.Pembahasan
3.1 Kondisi Real Penilaian Hasil
Belajar Sains Saat Ini

Penilaian hasil belajar sains yang
dilakukan di sekolah-sekolah saat ini,
masih didominasi oleh asesemen produk
yang dilakukan dalam bentuk tes. Tes
yang digunakan didominasi oleh bentuk
tes pilihan ganda yang menyediakan
alternatif jawaban dari soal-soal yang
diberikan. Selain itu, asesmen, umumnya,
dilakukan secara periodik dalam bentuk
ujian tengah semester (UTS) dan ujian
akhir semester (UAS) (Subagia &
Wiratma, 2016). Penilain proses, secara
umum, sudah dilakukan namun, proses
pelaksanaan dan intrumen yang digunakan
belum baik dan terkesan dilakukan untuk
memenuhi tuntutan kurikulum.

Apabila dilihat lebih dalam, tes
pilihan ganda yang digunakan untuk
menilai capaian hasil belajar siswa, maka
ditemukan bahwa isinya lebih banyak
menyangkut pengetahuan faktual dan
konseptual, sedangkan jenis pengetahuan
prosedural dan metakognitif sangat
kurang. Tes pengetahuan faktual
cenderung menggiring siswa untuk
menghapalkan fakta-fakta secara diskrit
tanpa disertai dengan kemampuan
membangun hubungan antarfakta-fakta
yang ada. Secara teoretis, pengetahuan
faktual yang tidak disertai dengan
pemahaman terhadap hubungan antara
fakta yang satu dengan fakta lainnya tidak
akan bertahan lama dalam ingatan siswa
dan cenderung mudah dilupakan. Sebagai
akibatnya, mereka akan selalu mulai dari
awal ketika mempelajari hal-hal yang
sebenarnya berkaitan erat dengan
pelajaran sebelumnya. Demikian pula
halnya dengan tes yang mengandung
pengetahuan konseptual. Pengetahuan
konseptual hanya menyasar pada

pengetahuan tentang wujud sebuah
konsep (definisi). Apabila difinisi hanya
dihapalkan, maka definisi yang dipelajari
tidak akan membantu mereka untuk
menggunakan definisi tersebut dalam
mengurai suatu persoalan yang
sesungguhnya ada.

Rendahnya proporsi pengetahuan
prosedural dan metakognitif dalam tes,
berdampak pada rendahnya kemampuan
penalaran siswa karena mereka tidak
terlatihkan untuk mengembangkan
penalarannya untuk menilai prosedur dan
mengembangkan prosedur, misalnya,
untuk memecahkan masalah. Asesmen
tentang pengetahuan prosedural dan
metakognitif tidak mampu sepenuhnya
diakomudasi oleh bentuk-bentuk tes
pilihan ganda. Oleh karena itu, perlu
dikembangkan asesmen yang
menggunakan tes uraian atau esai.

Walaupun guru dalam keseharian
menemani siswa belajar di kelas, namun
penialian guru terhadap hasil belajar
siswa, secara dominan, diambil dari
asesmen yang dilakukan secara periodik
(UTS dan UAS). Kemajuan siswa dalam
belajar yang menyangkut ranah sikap dan
keterampilan yang ditunjukkan selama
proses pembelajaran kurang mendapat
perhatian dalam penilaian akhir hasil
belajar siswa, kalaupun itu ada, hal
tersebut belum dilakukan dengan
dukungan catatan fakta-fakta kemajuan
belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat
sebagai salah satu faktor yang
menyebabkan proses belajar yang
semestinya dilakukan secara
berkelanjutan dilakukan secara berkala
(periodik). Sebagai akibatnya, siswa baru
akan belajar menjelang UTS atau UAS.

Akhir-akhir ini, banyak dikeluhkan
oleh apra guru bahwa penilaian hasil
belajar yang dilakukan dalam rangka
implementasi Kurikulum 2013 sangat
banyak dan sangat kompleks. Hal
tersebut, sebagian, telah disadari oleh
pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah
melalui Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan telah menerbitkan pedoman
baru tentang penilaian hasil belajar
(Anonim, 2015) Walaupun pedoman baru
telah diterbitkan, tampaknya pemahaman
para guru tentang penilaian hasil belajar,
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khususnya dalam pembelajaran sains,
masih perlu ditingkatkan karena
kegagalan dalam mengkonstruksi
instrumen penialian hasil belajar erat
kaitanya dengan kegagalah dalam
memahami hakikat sains dan
pembelajarannya.

3.2 Hakikat Sains
Sains dapat didefinisikan sesuai

dengan perspektif kajiannya (Subagia,
2001). Oleh karena itu, ada berbagai
difinisi sains yang diberikan oleh pada
ilmuwan. Definisi sains yang pertama
adalah sains sebagai fenomena alam
(Chalmer, 1979). Dengan definisi
tersebut, segala gejala alam yang diamati
dalam kehidupan sehari-hari dapat
dipandang sebagai sains, misalnya
tumbuhnya berbagai tanaman,
perkembangbiakan hewan, pertengkaran
sesama manusia, terjadinya petir,
terjadinya hujan, perkarantan bersi, dan
lain-lain.

Dalam perkembangannya, sains
dikelompokkan sesuai dengan bidang
kajiannya. Berdasarkan bidang kajiannya,
sains memiliki cabang-cabang sains yang
dikenal dengan ilmu tentang makhluk
hidup (biologi), ilmu tentang materi (ilmu
fisika), ilmu dengan struktur dan sifat
materi (ilmu kimia), ilmu tentang
perhitungan (matematika). Ilmu-ilmu
tersebut dikenal dengan ilmu-ilmu dasar
(basic sceinces). Berdasarkan ilmu-ilmu
dasar tersebut berkembang penggunaan
ilmu-ilmu dasar yang dikenal dengan
ilmu-ilmu terapan (applied sciences),
seperti, psikologi, geologi, astronomy,
ilmu kesehatan, ilmu pertanian, ilmu
kehewanan, ilmu komputer, dan lain-lain.

Selain dalam bentuk kelompok ilmu,
di sekolah-sekolah, sains juga diajarkan
dalam bentuk mata pelajaran (subject
matter), seperti mata pelajaran sains
(IPA), biologi, kimia, fisika, matematika,
dan geografi. Di perguruan tinggi, kajian
terhadap sains dilakukan secara lebih
spisifik lagi, misalnya di program studi
kimia, mata pelajaran (mata kuliah) yang
dipelajari peserta didik terdiri atas: kimia
dasar, kimia fisika, kimia organik, kimia
anorganik, biokimia, kimia lingkungan
dan lain-lain.

Sains, baik dalam bentuk ilmu-ilmu
dasar maupun ilmu-ilmu terapan, terdiri
atas dua bagian penting, yaitu sains
sebagai proses dan sains sebagai produk.
Sains sebagai proses terdiri atas
pendekatan ilmiah (scientific approach),
sikap sains atau sikap ilmiah (scientific
attitudes) dan metode ilmiah (scientific
method). Sains sebagai produk terdiri atas
produk ilmu pengetahuan dan produk
berupa barang dan teknologi. Produk ilmu
pengetahuan terdiri atas pengetahuan
faktual, pengetahuan konseptual,
pengetahuan prosedural, dan pengetahuan
metakognitif. Produk berupa barang
adalah berbagai jenis barang yang
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari,
misalnya produk berupa sembako. Produk
berupa teknologi adalah berbagai jenis
teknologi yang digunakan dalam
kehidupan sehari-hari, misalnya teknologi
informasi komunikasi (TIK) nirkabel yang
banyak digunakan saat ini.

Sains sebagai proses merupakan
bagian integral dari kegiatan sains.
Artinya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan
dalam pengembangan sains dilakukan
dengan pendekatan ilmiah, sikap ilmiah,
dan metode ilmiah. Pendekatan ilmiah
adalah ide melakukan kegiatan yang
didasari oleh sikap ilmiah dan metode
ilmiah. Sikap ilmiah adalah nilai-nilai
yang digunakan sebagai dasar untuk
melakukan kegiatan. Nilai-nilai tersebut
meliputi: rasa ingin tahu, kejujuran,
keobjektifan, keterbukaan, kesabaran,
kehati-hatian, tidak mudah percara, dan
menghargai pendapat orang lain
(Nueman, 1993). Metode ilmiah adalah
rangkaian cara yang direkomendasikan
oleh para ilmuan dalam pengembangan
sains yang terdiri atas: pengamatan,
perumusan masalah, perumusan hipotesis,
perumusan rancangan penyelidikan,
pengumpulan data, analisis data,
penarikan simpulan, dan pelaporan hasil
penyelidikan (Anonim, 2013b).

3.3 Hakikat Pembelajaran Sains
Pada dasarnya hakikat

pembelajaran sains adalah sesuai dengan
hakikat sains itu sendiri. Oleh karena itu,
pembelajaran sains tidak perlu dicarikan
metode tersendiri karena pembelajaran
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sains sudah memiliki metode sendiri.
Gagasan pembelajaran sains dimulai
dengan karakteristik materi yang akan
dibelajarkan dan dilanjutkan dengan
menganalisis cara-cara yang dapat
digunakan dengan mempetimbangkan
keadaan fasilitas pendukung. Cara-cara
pembelajaran yang harus dipikirkan
adalah pendekatan pembelajaran, metode
pembelajaran, strategi pembelajaran, dan
teknik pembelajaran.

Pendekatan pembelajaran sains
adalah ide dasar pelaksanaan
pembelajaran sains. Ide dasar
pembelajaran sains dikenal dengan
pendekatan ilmiah atau pendekatan
saintifik (kurikulum 2013). Pendekatan
saintifik memiliki dua aras utama, yaitu
pendekatan induktif dan pendekatan
deduktif. Pendekatan induktif dikenal juga
sebagai pendekatan proses karena dimulai
dengan proses dan melibatkan proses
untuk membangun suatu pengetahuan
baru. Pendekatan deduktif dikenal juga
sebagai pendekatan konsep karena
menggunakan konsep-konsep atau
definisi-definisi yang telah dirumuskan
untuk membangun suatu pengetahuan
baru. Walaupun pembelajaran sains,
diutamakan, direkomendasikan untuk
menggunakan pendekatan induktif, namun
dalam pembelajaran sains modern kedua
pendekatan tersebut memiliki posisi yang
sama penting. Hal tersebut disebabkan
oleh banyak produk sains yang telah
diformulakan dengan jelas, baik dalam
tataran konsep (definisi), teori, maupun
hukum yang bisa digunakan sebagai
landasan mempelajari pengetahuan sains
lainnya. Secajan dengan kedua
pendekatan pembelajaran tersebut,
Lawson (1995) menggunkan pendekatan
pembelajaran sains sebagai dasar
pengembangan siklus belajar. Siklus
belajar yang dikembangkan ada tiga, yaitu
siklus belajar deskriptif (descriptive
learning cycle), siklus belajar induktif
empiris (empirical inductive learning
cycle), dan siklus deduktif hipotesis
(hypothetical deductive learning cycle).

Metode pembelajaran sains adalah
cara-cara yang digunakan untuk
membangun pengetahuan sains. Metode-
metode yang digunakan dalam

pembelajaran sains, antara lain: metode
observasi (pengamatan), metode prediksi
(ramalan/dugaan), metode eksperimen
(percobaan), metode diskusi. Metode-
metode tersebut dapat digunakan secara
terpisah-pisah atau diintegrasikan satu
sama lain dalam satu rangkaian langkah-
langkah pembelajaran sesuai dengan
tujuan pembelajaran.

Strategi pembelajaran sains adalah
kobinasi metode pembelajaran sains
menjadi satu kesatuan. Strategi
pembelajaran sains adalah upaya
pengaturan penggunaan metode-metode
pembelajaran sains menjadi satu
rangkaian pembelajaran yang, umumnya,
sesuai dengan urutan metode ilmiah.
Dengan menggunakan medote ilmiah,
strategi pembelajaran sains dimulai
dengan melakukan pengamatan,
merumuskan pertanyaan/masalah,
merumuskan hipotesis, merancang
penyelidikan, mengumpulkan data,
menganalisis data, merumukan simpulan,
dan melaporkan temuan hasil
penyelidikan. Penyederhanaan dari
implementasi metode ilmiah, dalam
kurikulum 2013, dikenal dengan strategi 5
M: mengamati, menanya, mengumpulkan
data, mengolah data (mengasosiasi),
melaporkan temuan (Anonim, 2013b).

Teknik pembelajaran sains adalah
upaya operasional penggunaan metode
ilmiah dalam pembelajaran. Misalnya
pada tahap pengamatan, apakah
pengamatan dilakukan secara individu
atau kelompok, apakah pengamatan
dilakukan dengan indera telanjang atau
dengan alat bantu. Pengamatan yang
dilakukan dendiri-sendiri akan
memberikan hasil pengamatan yang
berbeda bagi setiap orang karena setiap
orang memiliki persepsi berbeda terhadap
satu objek pengamatan. Pengamatan yang
dilakukan secara berkelompok akan
menghasilkan hasil pengamatan sebagai
hasil negosiasi/kompromisasi angota
kelompok. Dalam kondisi tersebut, bisa
jadi ada hasil pengamatan yang baik tidak
akan dilaporkan karena pengaruh
dominasi individu dalam kelompok.
Begitu pula hasil pengamatan terhadap
suatu objek antara dilakukan dengan
indera telanjang dan dengan alat batu.
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Biasanya, alat bantu yang digunakan
adalah yang dapat mengatasi keterbatasan
indera, seperti penggunaan termometer
untuk mengukur suhu.

Dalam pembelajaran sains,
kompetensi yang menjadi target sasaran
pembelajaran bukan hanya produk
pengetahuan (pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif),
tetapi juga proses sains itu sendiri. Dalam
proses sains, ada dua elemen penting yang
harus dijadikan target pembelajaran, yaitu
pengembangan sikap dan pengembangan
keterampilan. Pengembangan sikap yang
dimaksud adalah pengembangan sikap
ilmiah, sedangkan yang dimaksud dengan
pengembangan keterampilan adalah
pengembangan kemampuan mengamati,
menanya, mengumpulkan data, mengolah
dan menyajikan data, serta melaporkan
temuan.

Dalam praktek pembelajaran sains
saat ini, baik di sekolah maupun di
perguruan tinggi, masih didominasi oleh
pengembangan kompetensi peserta didik
dalam penguasan pengetahuan.
Pengembangan kompetensi sikap dan
keterampilan masih termarjinalkan. Oleh
karena itu, mutu penilaian hasil belajar
sains perlu untuk direkonstruksi kembali
dimulai dari cara pandang (paradigma)
terhadap penilaian hasil belajar.

3.4 Paradigma Penilaian Hasil Belajar
Sains

Penilaian yang dilakukan dalam
pembelajaran tidak hanya penilaian atas
pembelajaran (assessment of learning),
tetapi juga penilaian untuk pembelajaran
(assessment for learning), dan penialain
sebagai pembelajaran (assessment as
learning) (Anomin, 2015). Dengan kata
lain dapat dinyatakan bahwa penilaian
hasil belajar tidak hanya ditujukan untuk
mengukur capaian atas pembelajar, tetapi
juga untuk perbaikan pembelajaran dan
sebagai bahan pelajaran. Oleh karena itu,
perbaikan paradigma pembelajaran dapat
digunakan sebagai upaya peningkatan
mutu pembelajaran.

Dengan memperhatikan kondisi
real penilaian hasil belajar sains yang
dilakukan di sekolah dan di perguruan
tinggi saat ini, hakikat sains, dan hakikat

pembelajaran sains, paradigma penilaian
hasil belajar sains harus diperbaharui.
Pembaharuan tersebut dapat dilakukan
dalam tiga aspek pokok, yaitu:
pembaharuan lingkup penilaian,
pembaharuan objek penilaian, dan
pembaharuan waktu penilaian.

Pembaharuan paradigma dalam
lingkup penilaian adalah perubahan pola
pikir terhadap cakupan aspek hasil belajar
yang harus dinilai. Dalam hal ini,
penilaian hasil belajar sains hendaknya
menuju pada penilaian komprehensif.
Yang dimaksud penilaian komprehensif
dalam pembelajaran sains adalah
penilaian hasil belajar yang melibatkan
penialian proses dan penilaian produk
dengan melibatkan ketiga ranah penilaian,
yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Penilaian pengetahuan
dilakukan sesuai dengan tuntutan
kompetensi yang dirumuskan dalam
kurikulum, penilaian sikap diarahkan pada
perkembangan sikap ilmiah yang dimiliki
oleh peserta didik, dan penilaian
keterampilan ditekankan pada penilaian
kemampuan peserta didik dalam
mengimplementasikan metode ilmiah.

Di antara tiga ranah penilaian
tersebut (sikap, pengetahuan,
keterampilan), pengembangan sikap dan
keterampilan memerlukan waktu dan
kesabaran para pendidik. Pengembangan
sikap harus dikondisikan secara terus
menerus sampai menjadi kebiasaan. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan membuat
tantangan-tantangan masalah bagi peserta
didik yang harus dipecahkan dengan
dorongan rasa ingin tahu, secara jujur,
secara hati-hati, secara objektif, dan lain-
lain. Pengembangan keterampilan harus
diulangi berkali-kali sampai terampil.
Misalnya, melakukan pengukuran berat
dengan jalan menimbang harus dilakukan
berkali-kali sampai peserta didik mampu
menimbang zat yang dibutuhkan dengan
takaran yang tepat dan dalam waktu yang
singkat. Apabila penilaian sudah
dilakukan dengan melibatkan produk dan
proses sains, maka hal berikutnya yang
harus diperhatikan adalah memberikan
proporsi bobot penilaian agar sesuai
dengan kompetensi yang menjadi tuntutan
kurikulum.
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Pembaharuan paradigma dalam
objek penilaian adalah perubahan pola
pikir terhadap hal-hal yang harus dinilai
sebagai hasil belajar sains. Dalam hal ini,
penilaian hasil belajar harus diarahkan
pada penilaian otentik. Artinya, penilaian
harus dilakukan sesuai dengan kegiatan
real pembelajaran yang dilakukan oleh
peserta didik. Jangan sampai penilaian
dilakukan tidak sesuai dengan kegiatan
yang dilakukan peserta didik dalam
pembelajaran. Misalnya, apabila peserta
didik dituntut untuk melakukan praktikum
dan melaporkan hasil praktikumnya, maka
penilaian harus melibatkan proses
praktikum yang dilakukan peserta didik
dan penilaian terhadap laporan hasil
praktikum yang dibuatnya; apabila peserta
didik diminta untuk berdiskusi untuk
memahami suatu materi, maka penilaian
hasil belajarnya harus melibatkan penilain
kegiatan diskusi dan penguasaan materi
yang didiskusikan.

Pembaharuan paradigma dalam
waktu penilaian adalah perubahan pola
pikir terhadap jalannya penilaian. Dalam
hal ini, penialain hasil belajar harus
dilakukan secara terus menerus selama
proses pembelajaran. Penilaian hasil
belajar sains tidak boleh dilakukan hanya
berdasarkan capaian saat UTS dan UAS
saja, melainkan perkembangan peserta
didik dalam keseharian harus
diperhatikan, terutama perkembangan
sikap ilmiah dan keterampilan ilmiah
yang dimiliki.

4 Simpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat

disimpulkan bahwa ada tiga perubahan
paradigma yang harus dilakukan tenaga
pendidik dalam mengonstruksi penilaian
hasil belajar sains yang dicapai oleh
peserta didik. Pertama, penilaian harus
dilakukan secara komprehensif dan
proporsional dengan menilai proses dan
produk sains yang dipelajari dalam
pembelajaran. Sebagai tindak lanjutnya,
pendidik harus merumuskan komponen-
komponen penilaian hasil balajar sebelum
memulai pembelajaran dan
menyampaikan rumusan tersebut kepada
peserta didik di awal pembelajaran.
Kedua, penialain hasil belajar peserta

didik harus dilakukan secara otektik.
Sebagai tindak lanjutnya, pendidik harus
merumuskan hal-hal yang akan dinilai
sebagai hasil belajar peserta didik dan
memberi tahu peserta didik secara
terbuka. Ketiga, peniliaian hasil belajar
peserta didik harus dilakukan secara
berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya,
pendidik harus memperhatikan
perkembangan kemampuan peserta didik
selama pembelajaran.

Dengan kejelasan lingkup, objek, dan
waktu penilaian hasil belajar peserta
didik, diharapkan proses pembelajaran
akan dilakukan sesuai dengan penilaian
hasil belajar atau penilaian hasil belajar
sebagai pembelajaran (assessment as
learning). Apabila hal tersebut terjadi,
maka dapat diharapkan bahwa mutu
pembelajaran sains akan dapat
ditingkatkan melalui perubahan
paradigma penilaian hasil belajar.

5. Daftar Pustaka
Anonim. 2015. Panduan Penilaian untuk

Sekolah Menengah Atas. Jakarta:
Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

Anonim. 2013a. Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No.
67 tahun 2013 tentang Kerangkan
Dasar dan Struktur Kurikulum
Sekolah Dasar/Madrasah
Ibidaiyah. Jakarta: Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

Anonim. 2013b. Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No.
67 tahun 2013 tentang Standar
Proses Pelaksanaan Pembelajaran.
Jakarta: Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Calmers, A. F. 1979. What is This Think
Called Science? Queensland:
University of Queensland Press.



ISBN 978-602-6428-00-4

FMIPA Undiksha 193

Lawson, A. E. 1995. Science Teaching
and the Development of Thinking.
Belmont: Wadsworth California.

Neuman, D. B. 1993. Experiencing
Elementary Science. Belmont
California: Wadsworth

Setiawan, I G. A. N., I K. Suma, & S.
Mulysdiharja. 2012. Pengembangan
Model Asesmen Autentik
Pembelajaran IPA Kontekstual
Terintegrasi dengan Model
Pembelajaran Berpikir Tingkat
Tinggi sebagai Upaya Peningkatan
Kompetensi Siswa SMP. Jurnal

Pendidikan Indonesia V. 1 No. 1.
Hal. 1 – 12.

Subagia, I W. & I G. L. Wiratma. 2016.
Profil Penilaian Hasil Belajar Siswa
Berdasarkan Kurikulum 2013.
Jurnal Pendidikan Indonesia V. 5
No. 1. Hal. 719 – 734.

Subagia, I W. 2001. Hubungan antara
Pengertian Sains dan Reformasi
Orientasi Pembelajaran Sains.
Aneka Widya Jurnal Pendidikan
dan Pengajaran IKIP Negeri
Singaraja. No, 3 Th. XXXIV



Prosiding Seminar Nasional MIPA 2016

194 FMIPA Undiksha

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK TERHADAP
KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA

N. Ramadiyanti1*, I. W. Muderawan2, & I. N. Tika3

Program Studi Pendidikan IPA, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha,
Singaraja1*, 2, 3

Email : nur.ramadiyanti@pasca.undiksha.ac.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan:(1) perbedaan
keterampilan berpikir kritis dan prestasi belajar antara kelompok siswa yang belajar
dengan model pembelajaran berbasis proyek dan model pembelajaran langsung, (2)
perbedaan ketrampilan berpikir kritis antara kelompok siswa yang belajar dengan
model pembelajaran berbasis proyek dan model pembelajaran langsung, (3) perbedaan
prestasi belajar antara kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran
berbasis proyek dan model pembelajaran langsung. Penelitian ini menggunakan
rancangan post-test only control group design. Data dikumpulkan dengan tes
keterampilan berpikir kritis dan tes prestasi belajar. Data yang diperoleh dianalisis
secara statistik deskriptif dan MANOVA satu jalur. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: (1) terdapat perbedaan ketrampilan berpikir kritis dan prestasi belajar, antara
kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis proyek dan model
pembelajaran langsun (F=59,161; p<0,05),(2) terdapat perbedaan ketrampilan berpikir
kritis antara kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis proyek
dan model pembelajaran langsung (F=15,100; p<0,05), (3) terdapat perbedaan prestasi
belajar antara kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis
proyek dan model pembelajaran langsung (F= 67,849; p<0,05).

Kata-kata Kunci: pembelajaran berbasis proyek, keterampilan berpikir kritis, dan prestasi
belajar

Abstract
This study aims to describe and explain: (1) differences in critical thinking skills and
learning achievement between groups of students who study with project-based
learning model and direct instructional model, (2) differences in critical thinking skills
among the groups of students who study with the project-based learning model and
direct learning model, (3) the differences of learning achievement between groups of
students learning with project-based learning model and learning model directly. This
study was design post-test only control group design. Data were collected by critical
thinking skills and learning achievement test. Data were analyzed by descriptive
statistics and one way MANOVA. The results showed that: (1) there were differences
in critical thinking skills and learning achievement between groups of students who
study with project-based learning model and direct instructional model (F = 59,161;
p<0,05), (2) there were differences in thinking skills critical among groups of students
who are learning to project-based learning model and direct instructional model
(F=15,100; p<0.05), (3) there were differences in learning achievement between
groups of students learning with project-based learning model and direct instructional
model (F=67,849; p <0.05).

Keywords: project-based learning model, critical thinking skills, and learning
achievement.

1.Pendahuluan
Pendidikan adalah salah satu bentuk
perwujudan kebudayaan manusia yang
dinamis dan sarat perkembangan. Oleh

karena itu, perubahan atau perkembangan
pendidikan adalah hal yang memang
seharusnya terjadi sejalan dengan
perubahan budaya kehidupan. Pendidikan
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yang mampu mendukung pembangunan di
masa mendatang adalah pendidikan yang
mampu mengembangkan potensi peserta
didik sehingga yang bersangkutan mampu
menghadapi dan memecahkan masalah
kehidupan yang dihadapinya.

Memasuki abad ke-21, sistem
pendidikan nasional menghadapi
tantangan yang sangat kompleks dalam
menyiapkan kualitas sumber daya
manusia yang mampu bersaing di era
global. Upaya yang tepat untuk
menyiapkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan satu-satunya wadah yang
dapat dipandang dan berfungsi sebagai
alat untuk membangun sumber daya
manusia yang bermutu tinggi adalah
pendidikan. Sementara itu Komisi
pendidikan Abad ke-21 (Commision on
Education for the “21” century)
merekomendasikan empat strategi dalam
menyukseskan pendidikan: (1) belajar
untuk berpengetahuan (learning to know),
(2) belajar untuk berbuat (learning to do),
(3) belajar untuk hidup bersama (learning
to live together), dan (4) belajar untuk jati
diri (learning to be) (Sanjaya, 2011).
Mengacu pada konsep tersebut, maka
dalam situasi masyarakat yang selalu
berubah, idealnya pendidikan tidak hanya
berorientasi pada masa lalu dan masa kini,
tetapi sudah seharusnya merupakan proses
yang mengantisipasi dan membicarakan
masa depan. Pendidikan hendaknya
melihat jauh ke depan dan memikirkan
apa yang akan dihadapi peserta didik di
masa yang akan datang. Pendidikan yang
baik tidak hanya menyiapkan para
siswanya untuk suatu profesi atau jabatan,
tetapi untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapi dalam kehidupan
sehari-hari (Trianto, 2011).

Pendidikan sains (IPA) sebagai salah
satu aspek pendidikan memiliki peran
penting dalam peningkatan mutu
pendidikan, khususnya dalam
menghasilkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan juga memberikan
kontribusi yang cukup besar terhadap
perkembangan teknologi dalam berbagai
sektor kehidupan di masyarakat. Hal ini
menunjukkan bahwa penguasaan sains
(IPA) merupakan dasar dari teknologi

yang harus terus ditingkatkan agar suatu
bangsa dapat bersaing dalam dunia global.

Suastra (2009) mengungkapkan
bahwa pendidikan sains (fisika) di sekolah
cenderung hanya mentransfer
pengetahuan kepada peserta didik, yaitu
pengetahuan yang terlalu berpusat pada
buku (textbookish), sehingga siswa dapat
memecahkan soal sederhana dapat
dilakukan, tetapi agak lepas dari situasi
nyata. Perilaku siswa dibangun atas proses
kebiasaan, dan siswa lebih banyak belajar
secara individual dengan menerima,
mencatat, dan menghafal materi
pembelajaran. Kegiatan praktikum masih
jarang dilakukan. Hal ini menyebabkan
pemahaman siswa hanya sebatas teori saja
tanpa adanya pemahaman terhadap
aplikasinya.

Menurut Wahyudi (2002) secara tidak
disadari rutinitas tugas mengakibatkan
guru tidak terlalu menghiraukan apakah
siswa memperoleh pengalaman belajar
yang bermakna selama pembelajaran
berlangsung. Rutinitas yang dilakukan
pada guru tersebut meliputi penggunaan
metode pembelajaran yang monoton yaitu
kapur dan tutur (chalk and talk). Guru
menyampaikan informasi (ceramah)
hanya terpaku pada isi pelajaran dan teori
yang ada pada buku paket. Hal ini
menimbulkan kesulitan bagi siswa dalam
memahami konsep-konsep dalam
pembelajaran sains. Siswa terbiasa
dihadapkan pada sesuatu yang abstrak dan
cenderung tidak dikaitkan dengan
kehidupan mereka sehari-hari. Hal inilah
yang menyebabkan tingkat kemampuan
berpikir rendah, karena siswa cenderung
mengerti tentang materi yang disajikan
oleh guru, tetapi kurang dalam
menyelesaikan suatu permasalahan.

Rendahnya keterampilan berpikir
kritis yang digunakan dalam pembelajaran
pada siswa juga diungkapkan pada hasil
penelitian yang dilakukan oleh Sadia dkk
(2008), yang menunjukkan bahwa
keterampilan berpikir kritis siswa SMPN
dan SMAN di Provinsi Bali masih rendah.
Skor rerata keterampilan berpikir kritis
siswa untuk siswa SMPN adalah 42,15
dan simpangan baku 14,34, sedangkan
skor rerata keterampilan berpikir kritis
untuk siswa SMAN adalah 49,38 dan
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simpangan baku 16,92 di mana skor
maksimum 100.

Kenyataan tersebut juga didukung
oleh proses pembelajaran yang terjadi saat
ini di sekolah. Proses pembelajaran lebih
berorientasi pada upaya pengembangan
dan menguji daya ingat siswa sehingga
kemampuan berpikir siswa direduksi dan
sekedar dipahami sebagai kemampuan
mengingat. Selain itu, hal tersebut juga
berakibat siswa terhambat dan sulit
menghadapi masalah-masalah yang
menuntut pemikiran dan pemecahan
masalah yang lebih kompleks. Model
pendidikan formal tersebut apabila terus
dipertahankan akan berfungsi membunuh
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa
karena lebih banyak mengedepankan
aspek ingatan saja.

Paradigma proses pembelajaran
diharapkan mengalami perubahan. Proses
pembelajaran yang cenderung berpusat
pada guru (teacher centered) berubah
menjadi berpusat pada siswa (student
centered). Perubahan paradigma
pembelajaran tersebut diharapkan dapat
mendorong siswa terlibat aktif dalam
membangun pengetahuan, sikap, dan
perilaku. Dengan demikian materi
pelajaran pun tidak hanya tersusun atas
hal-hal sederhana yang bersifat hafalan
dan pemahaman, tetapi juga tersusun atas
materi yang kompleks yang memerlukan
analisis, aplikasi dan sintesis. Untuk itu
guru harus bijaksana dalam menentukan
suatu model yang sesuai dan dapat
menciptakan situasi dan kondisi kelas
yang kondusif agar proses belajar
mengajar dapat berlangsung sesuai
dengan tujuan yang diharapkan.

Indikator yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan suatu pendidikan
dalam hal ini di sekolah adalah prestasi
belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang
diperoleh berupa kesan-kesan yang
mengakibatkan perubahan dalam individu
sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar
(Djamarah, 1994). Apabila kita ingin
meningkatkan prestasi, tentunya tidak
akan terlepas dari upaya peningkatan
kualitas pembelajaran di sekolah.
Perubahan tersebut harus pula diikuti oleh
guru yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pembelajaran di sekolah.

Paparan situasi tersebut
mengindikasikan perlunya diterapkan
sebuah model pembelajaran yang mampu
mengoptimalkan kegiatan pembelajaran,
sehingga mampu mengoptimalkan
keterampilan berpikir kritis dan prestasi
belajar siswa. Kegiatan pembelajaran
disusun sedemikian rupa sehingga
memberikan kesempatan bagi siswa untuk
berdiskusi, berdebat, dan menggeluti ide-
ide, konsep-konsep, dan keterampilan
yang bersifat kontekstual sehingga ide,
konsep dan keterampilan tersebut benar-
benar mampu dipahami oleh siswa
Pembelajaran seperti itu, akan
menyebabkan kreativitas siswa dalam
proses pembelajaran akan meningkat,
sehingga siswa dapat mengembangkan
keterampilan berpikir terutama
keterampilan berpikir kritisnya.

Keterampilan berpikir kritis bukan
merupakan suatu keterampilan yang dapat
berkembang dengan sendirinya seiring
dengan perkembangan fisik manusia.
Keterampilan ini harus dilatih melalui
pemberian stimulus yang menuntut
seseorang untuk berpikir kritis. Sekolah
sebagai suatu institusi penyelenggara
pendidikan memiliki tanggung jawab
untuk membantu siswanya
mengembangkan keterampilan berpikir
kritis. Berpikir kritis tidak dapat diajarkan
melalui metode ceramah, karena berpikir
kritis merupakan proses aktif.
Keterampilan intelektual dan berpikir
kritis mencakup berpikir analisis, berpikir
sintesis, berpikir reflektif dan sebagainya
harus dipelajari melalui aktualisasi
penampilan (performance). Berpikir kritis
dapat diajarkan dengan cara kegiatan
laboratorium, inkuiri, term paper,
pekerjaan rumah yang menyajikan
berbagai kesempatan untuk menggugah
berpikir kritis, dan ujian yang dirancang
untuk mempromosikan keterampilan
berpikir kritis (Schafersman, 1991).

Menurut Facione (1990) terdapat
enam komponen keterampilan berpikir
kritis yakni interpretasi, analisis, evaluasi,
inferensi, penjelasan serta pengolahan
diri. Interpretasi merupakan kemampuan
untuk memahami dan menjelaskan
pengertian dari situasi, pengalaman,
kejadian, data, keputusan, konvensi,
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kepercayaan, aturan, prosedur dan
kriteria. Analisis adalah mengidentifikasi
beberapa pertanyaan-pertanyaan, konsep,
deskripsi dan berbagai model yang
dipergunakan untuk merefleksikan
pemikiran, pandangan, kepercayaan,
keputusan, alasan, informasi dan opini.
Analisis mencakup menguji ide,
mengidentifikasi argumen, menganalisis
argumen. Evaluasi mencakup penilaian
sebuah klaim, menilai argumen. Inferensi
mencakup meragukan fakta atau petunjuk,
memperkirakan alternatif, dan membuat
kesimpulan. Eksplanasi mencakup
justifikasi prosedur, mempresentasikan
argumen.

Dampak dari pembelajaran yang
menggunakan model pembelajaran
langsung mengakibatkan sebagian besar
siswa tidak mampu menghubungkan
antara apa yang mereka pelajari dengan
bagaimana pengetahuan yang diperoleh
akan dimanfaatkan dalam kehidupan
sehari-hari. Kurangnya pemberdayaan
siswa dalam pembelajaran model
langsung menjadikan siswa kurang
mandiri, kurang bertanggung jawab,
kurang percaya diri, dan kurang memiliki
sikap berpikir ilmiah. Sadia (2008)
mengemukakan bahwa berpikir kritis
tidak dapat diajarkan melalui metode
ceramah, karena berpikir kritis merupakan
proses aktif.

Salah satu alternatif yang dipandang
mampu meningkatkan keterampilan
berpikir kritis dan prestasi belajar siswa
dalam pembelajaran IPA adalah Model
pembelajaran berbasis proyek.
Pembelajaran ini menekankan pada
pengajaran yang berpusat pada siswa
dengan penugasan proyek. Pembelajaran
berbasis proyek adalah suatu metode
pembelajaran sistematis yang melibatkan
siswa dalam belajar ilmu pengetahuan dan
keterampilan melalui proses penyelidikan
terhadap masalah-masalah nyata dan
pembuatan berbagai karya atau tugas yang
dirancang secara hati-hati (Buck Institute
for Education, 2007). Pembelajaran
berbasis proyek memiliki beberapa
kelebihan, yaitu: (a) meningkatkan
motivasi belajar peserta didik untuk
belajar,(b) meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah,(c) meningkatkan

kolaborasi, (d) menyediakan pengalaman
belajar yang dirancang untuk berkembang
sesuai dengan dunia nyata, (e)
pembelajaran berbasis proyek membuat
suasana belajar menjadi menyenangkan.
Adapun langkah-langkah pembelajaran
berbasis proyek sebagai berikut Langkah-
langkah Pembelajaran Berbasis Proyek
sebagai berikut.(1) Penentuan pertanyaan
mendasar, yaitu pertanyaan yang dapat
memberi penugasan peserta didik dalam
melakukan suatu aktivitas. Mengambil
topik yang sesuai dengan realitas dunia
nyata dan dimulai dengan sebuah
investigasi mendalam. Sebuah pertanyaan
yang bagus akan dapat menginspirasi
siswa untuk berbuat lebih baik dan belajar
sepanjang hayat. (2) Mendesain
Perencanaan Proyek, pada langkah ini,
peserta didik menentukan tema/topik
berdasarkan tugas proyek yang diberikan
oleh guru. Guru membantu siswa dalam
menyiapkan dan memperkenalkan konsep
yang akan dipelajari. (3) Menyusun
Jadwal, pengajar dan peserta didik secara
kolaboratif menyusun jadwal aktivitas
dalam menyelesaikan proyek. (4)
Monitoring, pengajar bertanggungjawab
untuk melakukan monitor terhadap
aktivitas peserta didik selama
menyelesaikan proyek. Monitoring
dilakukan dengan cara memfasilitasi
peserta didik pada setiap proses. Dengan
kata lain pengajar berperan menjadi
mentor bagi aktivitas peserta didik. (5)
Menguji Hasil, penilaian dilakukan untuk
membantu pengajar dalam mengukur
ketercapaian standar, berperan dalam
mengevaluasi kemajuan masing-masing
peserta didik, memberi umpan balik
tentang tingkat pemahaman yang sudah
dicapai peserta didik, membantu pengajar
dalam menyusun strategi pembelajaran
berikutnya. (6) Evaluasi Pengalaman,
pada akhir proses pembelajaran, pengajar
dan peserta didik melakukan refleksi
terhadap aktivitas dan hasil proyek yang
sudah dijalankan. Proses refleksi
dilakukan baik secara individu maupun
kelompok. Pada tahap ini peserta didik
diminta untuk mengungkapkan perasaan
dan pengalamannya selama
menyelesaikan proyek. Pengajar dan
peserta didik mengembangkan diskusi
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dalam rangka memperbaiki kinerja selama
proses pembelajaran sehingga pada
akhirnya ditemukan suatu temuan baru
untuk menjawab permasalahan yang
diajukan pada tahap pertama
pembelajaran.

Prestasi belajar adalah hasil yang
dicapai oleh seseorang setelah ia
melakukan perubahan belajar, baik di
sekolah maupun di luar sekolah. Prestasi
belajar adalah hasil yang diperoleh berupa
kesan-kesan yang mengakibatkan
perubahan dalam diri individu sebagai
hasil dari aktivitas dalam belajar.
Kemajuan yang diperoleh oleh siswa tidak
hanya berupa ilmu pengetahuan, tapi juga
berupa kecakapan atau keterampilan
(Djamarah, 1994). Keberhasilan proses
belajar yang dilalui akan membawa siswa
pada tingkat prestasi. Melalui hasil
evaluasi juga dapat diketahui kemajuan
siswa. Prestasi belajar merupakan
penilaian pendidikan tentang kemajuan
siswa dalam segala hal yang dipelajari di
sekolah yang menyangkut pengetahuan
atau kecakapan/keterampilan yang
dinyatakan sesudah hasil penilaian
(Djamarah, 1994).

Sejalan dengan penelitian eksperimen
yang dilakukan oleh Muriithi et al.
(2013), berhasil menunjukkan bahwa
penerapan model pembelajaran berbasis
proyek dapat meningkatkan prestasi
belajar siswa, selain itu juga berpengaruh
terhadap kinerja siswa dalam mata
pelajaran fisika. Oleh karena itu, sangat
tepat apabila model pembelajaran berbasis
proyek diuji untuk diterapkan dalam
upaya untuk meningkatkan prestasi
belajar siswa.

Penelitian ini ingin mengungkapkan
fakta secara eksperimen terkait dengan
pengaruh model pembelajaran terhadap
keterampilan berpikir kritis dan prestasi
belajar siswa. Penelitian ini memiliki
tujuan diantaranya pertama
mendeskripsikan dan menjelaskan
perbedaan keterampilan berpikir kritis dan
prestasi belajar siswa, antara kelompok
siswa yang belajar dengan model
pembelajaran berbasis proyek dan model
pembelajaran langsung, kedua
mendeskripsikan dan menjelaskan
perbedaan keterampilan berpikir kritis,

antara kelompok siswa yang belajar
dengan model pembelajaran berbasis
proyek dan model pembelajaran langsung,
ketiga mendeskripsikan dan menjelaskan
perbedaan prestasi belajar, antara
kelompok siswa yang belajar dengan
model pembelajaran berbasis proyek dan
model pembelajaran langsung.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan

rancangan penelitian eksperimen dalam
bentuk Post-test-Only Control-Group
design. Pemilihan desain penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis perbedaan
keterampilan berpikir kritis dan prestasi
belajar siswa antara kelompok eksperimen
dan kelompok kontrol, bukan untuk
mengetahui peningkatan kemampuan
berpikir kritis dan prestasi belajar.
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah Negeri Patas Tahun Ajaran
2015/2016, yang tercatat sebanyak 177
siswa, terbagi menjadi 5 kelas. Sampel
dalam penelitian ini kelas VIII B dan VIII
C terpilih sebagai kelas eksperimen
dengan jumlah siswa 59 orang yang
mendapat perlakuan dengan model
pembelajaran berbasis proyek (MPBP)
sedangkan kelas VIII D dan VIII F
sebagai kelas kontrol dengan jumlah
siswa 58 orang yang mendapat perlakuan
dengan model pembelajaran langsung
(MPL). Data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini adalah keterampilan berpikir
kritis (KBK) dan prestasi belajar siswa
(PB).

Tes keterampilan berpikir kritis
digunakan untuk mengukur keterampilan
berpikir kritis siswa pada kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol. Tes
keterampilan berpikir diadaptasi dari
California Critical Thinking Skills Test,
yang mengukur kemampuan siswa untuk
menginterpretasikan, menganalisa,
mengevaluasi, inferensi, dan eksplanasi.
Jumlah item soal tes keterampilan berpikir
kritis dan tes prestasi belajar dalam
penelitian ini adalah 20 butir soal. Tes
yang dikembangkan dalam penelitian ini
berbentuk tes pilihan ganda. Kriteria
penskoran masing-masing butir soal
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adalah 1 (satu) bila jawaban benar dan 0
(nol) bila jawaban salah.

Data dianalisis menggunakan analisis
deskriptif dan MANOVA satu jalur.
Sebelum dilakukan uji hipotesis
menggunakan manova maka terlebih
dahulu data penelitian harus memenuhi
beberapa uji prasyarat yang meliputi uji
normalitas sebaran data, uji homogenitas
varians, uji homogenitas matrik varian
dan uji kolinearitas. Uji normalitas
sebaran data menggunakan statistik
Kolmogorov-Smirnov dan
uji homogenitas varians menggunakan
statistik Levene, uji homogenitas matrik
varian menggunakan Box’s M test
kolinearitas menggunakan
product moment. Setelah memenuhi uji
prasyarat tersebut maka dapat dilakukan
uji hipotesis menggunakan M
satu jalur.

3. Hasil Dan Pembahasan
Hasil analisis deskriptif menunjukkan
bahwa nilai rata-rata keterampilan
berpikir kritis dan prestasi belajar untuk
siswa yang mengikuti pembelajaran
dengan model pembelajaran berbasis
proyek lebih baik daripada
mengikuti pembelajaran menggunakan
model pembelajaran langsung. Hal ini
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Deskripsi Nilai keterampilan berpikir
kritis dan Prestasi Belajar Siswa

Statistik
KBK
MPL MPB

P
Mean 54,4

0
62,3
7

Median 55 60
Modus 55 65
Jangkauan 45 40
Nilai
Minimum

30 45

Nilai
Maksimum

75 85

Simpangan
Baku

11,67 10,52

Varians 136,0
3

110,6
5
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adalah 1 (satu) bila jawaban benar dan 0

Data dianalisis menggunakan analisis
deskriptif dan MANOVA satu jalur.
Sebelum dilakukan uji hipotesis
menggunakan manova maka terlebih

penelitian harus memenuhi
beberapa uji prasyarat yang meliputi uji
normalitas sebaran data, uji homogenitas
varians, uji homogenitas matrik varian
dan uji kolinearitas. Uji normalitas
sebaran data menggunakan statistik

dan Shapiro-Wilk,
uji homogenitas varians menggunakan

, uji homogenitas matrik
Box’s M test dan uji

kolinearitas menggunakan korelasi
. Setelah memenuhi uji

prasyarat tersebut maka dapat dilakukan
uji hipotesis menggunakan MANOVA

Hasil Dan Pembahasan
Hasil analisis deskriptif menunjukkan

rata keterampilan
berpikir kritis dan prestasi belajar untuk
siswa yang mengikuti pembelajaran
dengan model pembelajaran berbasis
proyek lebih baik daripada siswa yang
mengikuti pembelajaran menggunakan
model pembelajaran langsung. Hal ini
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

keterampilan berpikir
kritis dan Prestasi Belajar Siswa

TPB
MPL MP

BP
55,34 71,6

1
55 70
55 70
50 40
25 50

75 90

11,56 9,71

134,0
9

94,35

Berdasarkan data yang ditunjukkan
pada Tabel 1 dapat dijabarkan dua hal
yaitu pertama, nilai rata
kelompok model pembelajaran
62,37 dengan standar deviasi (SD)
11,05 berada pada kategori
kelompok MPBP dan
dengan standar deviasi (SD)
berada pada kategori
kelompok MPL.

Kedua, nilai rata-rata prestasi belajar
siswa antar kelompok model
pembelajaran adalah x
dengan standar deviasi (SD)
berada pada kategori baik
kelompok MPBP dan
dengan standar deviasi (SD)
dengan kategori kurang
MPL. Hasil ini mengindikasikan bahwa
secara deskriptif kualifikasi nilai rata
keterampilan berpikir kritis kedua
kelompok adalah berbeda terlihat bahwa
secara umum nilai rata-
berpikir kritis siswa kelompok MPBP
relatif lebih baik dibandingkan dengan
kelompok MPL, namun walaupun
demikian hasil penelitian ini menunjukkan
nilai keterampilan berpikir kritis MPBP
dan MPL belum mencapai standar
keberhasilan yang memadai (hanya
berkualifikasi cukup kritis
disebabkan karena untuk mengembangkan
keterampilan berpikir kritis siswa
memerlukan waktu yang cukup lama agar
siswa betul-betul menguasai kemampuan
yang sesuai dengan aspek keterampilan
berpikir kritis. Perbandingan nilai rata
rata tes keterampilan berpikir kritis d
bentuk grafik ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Nilai Rata-
Berpikir Kritis dan Prestasi Belajar
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Berdasarkan data yang ditunjukkan
pada Tabel 1 dapat dijabarkan dua hal

nilai rata-rata KBK antar
kelompok model pembelajaran sebesar
62,37 dengan standar deviasi (SD) sebesar

berada pada kategori cukup untuk
x sebesar 54,40

dengan standar deviasi (SD) sebesar 11,66
berada pada kategori kurang untuk

rata prestasi belajar
siswa antar kelompok model

x sebesar 71,61
n standar deviasi (SD) sebesar 9,7

berada pada kategori baik untuk
x sebesar 55,34

dengan standar deviasi (SD) sebesar 11,58
dengan kategori kurang untuk kelompok
MPL. Hasil ini mengindikasikan bahwa
secara deskriptif kualifikasi nilai rata-rata
keterampilan berpikir kritis kedua
kelompok adalah berbeda terlihat bahwa

-rata keterampilan
berpikir kritis siswa kelompok MPBP

lebih baik dibandingkan dengan
kelompok MPL, namun walaupun
demikian hasil penelitian ini menunjukkan
nilai keterampilan berpikir kritis MPBP
dan MPL belum mencapai standar
keberhasilan yang memadai (hanya

cukup kritis). Hal ini
karena untuk mengembangkan

keterampilan berpikir kritis siswa
memerlukan waktu yang cukup lama agar

betul menguasai kemampuan
yang sesuai dengan aspek keterampilan
berpikir kritis. Perbandingan nilai rata-
rata tes keterampilan berpikir kritis dalam
bentuk grafik ditunjukkan pada Gambar 1.

-rata Keterampilan
Berpikir Kritis dan Prestasi Belajar

55,34
71,61

Variabel Terikat

MPL

MPBP
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Berdasarkan tes keterampilan
berpikir kritis yang telah diberikan,
diperoleh gambaran nilai rata
pada masing-masing komponen seperti
terlihat pada Tabel 2 dalam bentuk grafik
dijabarkan pada Gambar 2.

Tabel 2. Nilai Rata-rata pada Masing
Komponen Keterampilan Berpikir Kritis

N
o
.

Kompon
en KBK

Skor Rata-rata
MPBP Kuali

fikasi
MP
L

1 Interpret
asi

67,10 Cuku
p

52,4
1

2 Inferensi 62,40 Cuku
p

48,2
8

3 Eksplana
si

58,20 Cuku
p

42,5
3

4 Evaluasi 51,86 Cuku
p

44,8
3

5 Analisis 71,20 Baik 47,4
1

Gambar 2. Grafik Nilai rata
komponen KBK
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Berdasarkan tes keterampilan
berpikir kritis yang telah diberikan,
diperoleh gambaran nilai rata-rata siswa

omponen seperti
terlihat pada Tabel 2 dalam bentuk grafik

rata pada Masing-masing
Berpikir Kritis

MP Kualifi
kasi

52,4 Cukup

48,2 Kuran
g

42,5 Kuran
g

44,8 Kuran
g

47,4 Kuran
g

Nilai rata-rata setiap

Untuk kelompok MPBP setelah
rata terendah

diperoleh pada komponen evaluasi dengan
rata 51,86 berada pada kategori

kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa
siswa pada kelompok MPBP memiliki
kelemahan dalam hal kecakapan dalam
menaksir kekuatan logis dari hubungan-
hubungan inferensial di antara

pernyataan, pertanyaan-
konsep atau deskripsi-

deskripsi. Sementara itu nilai rata-rata
tertinggi diperoleh pada komponen analsis

20 berada pada
kategori baik. Hal ini mengindikasi bahwa
siswa pada kelompok MPBP lebih mampu

dalam mengidentifikasi hubungan
hubungan inferensial di antara
pernyataan-pernyataan, pertanyaan
pertanyaan, konsep-konsep atau deskripsi
deskripsi yang tujuannya
mengekspresikan pengalaman
pengalaman, alasan-alasan informasi atau
opini-opini. Kecakapan analisis meliputi
pengujian data dan pendeteksian
argumen-argumen.

Urutan keterampilan berpikir kritis
untuk kelompok MPL setelah
pembelajaran, nilai rata-
diperoleh pada komponen eksplanasi
yakni dengan nilai rata-rata 42,53 berada
pada kategori kurang. Hal ini
menunjukkan bahwa, siswa pada
kelompok MPL memiliki kelemahan
dalam hal kemampuan untuk menyatakan
hasil dari penalaran mereka,
menjustifikasi penalaran dari sisi
konseptual, metodologis, dan kontekstual,
serta mempresentasikan penalaran dalam
bentuk argumen-argumen yang kuat. Nilai
rata-rata tertinggi diperoleh pada
komponen interpretasi dengan nilai rata
rata 52,41. Hal ini mengindikasi ba
siswa pada kelompok MPL lebih mampu
dalam hal memahami dan
mengekspresikan makna atau signifikasi
dari pengalaman-pengalaman, situasi,
data, penilaian, prosedur atau kriteria
kriteria.

Berdasarkan hasil analisis jawaban
siswa terhadap 20 butir tes pres
belajar, terungkap distribusi dalam
frekuensi dan persentase
prestasi belajar dapat dilihat dalam
Gambar 3.

Gambar 3. Grafik Distribusi Frekuensi Nilai
Prestasi Belajar Siswa dalam
Kelompok MPBP dan
kelompok MPL
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dalam mengidentifikasi hubungan-
hubungan inferensial di antara

pernyataan, pertanyaan-
konsep atau deskripsi-

deskripsi yang tujuannya untuk
mengekspresikan pengalaman-

alasan informasi atau
opini. Kecakapan analisis meliputi

pengujian data dan pendeteksian

Urutan keterampilan berpikir kritis
untuk kelompok MPL setelah

-rata terendah
diperoleh pada komponen eksplanasi

rata 42,53 berada
pada kategori kurang. Hal ini
menunjukkan bahwa, siswa pada
kelompok MPL memiliki kelemahan
dalam hal kemampuan untuk menyatakan
hasil dari penalaran mereka,

kasi penalaran dari sisi
konseptual, metodologis, dan kontekstual,
serta mempresentasikan penalaran dalam

argumen yang kuat. Nilai
rata tertinggi diperoleh pada

komponen interpretasi dengan nilai rata-
rata 52,41. Hal ini mengindikasi bahwa
siswa pada kelompok MPL lebih mampu
dalam hal memahami dan
mengekspresikan makna atau signifikasi

pengalaman, situasi,
data, penilaian, prosedur atau kriteria-

Berdasarkan hasil analisis jawaban
siswa terhadap 20 butir tes prestasi

distribusi dalam
nilai posttest

dapat dilihat dalam

Gambar 3. Grafik Distribusi Frekuensi Nilai
Prestasi Belajar Siswa dalam
Kelompok MPBP dan
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Berdasarkan Gambar 4 seperti yang
ditunjukkan di atas, terlihat bahwa
frekuensi terbesar nilai prestasi belajar
yang diperoleh melalui pembelajaran
dengan model berbasis proyek berada
pada rentangan nilai 70-84 yang
berkualifikasi baik sedangkan frekuensi
terbesar nilai prestasi belajar yang
diperoleh melalui pembelajaran dengan
model pembelajaran langsung berada pada
rentangan 55-69 berkualifikasi cukup.
Secara umum data tersebut menunjukkan
model pembelajaran dengan model
berbasis proyek lebih unggul dari model
pembelajaran langsung.

Sebelum melakukan pengujian
hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji
prasyarat mulai dari uji normalitas
sebaran data. Uji normalitas dalam
penilitian ini dilakukan dengan statistik
Kolmogorov-Smirnov test dan Shapiro-
Wilk test dengan bantuan program SPSS
Statistic 16.0. Kriteria pengujiannya
adalah memiliki sebaran distribusi normal
jika angka signifikansi yang diperoleh
lebih besar 0,05 dan dalam hal lain
sebaran tidak berdistribusi normal. Hasil
ringkasan uji normalitas untuk
keterampilan berpikir kritis dan prestasi
belajar disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Uji Normalitas
Keterampilan Berpikir Kritis dan
Prestasi Belajar

Unit
Analisis

Model
Pembelajaran

Kolmogorov-
Smirnov

Keputus
an

Statis
tik

dk Sig.

Kemam
puan
Berpikir
Kritis

Model
Pembelajaran
Berbasis
Proyek

0,980 59 2,000 Normal

Model
Pembelajaran
Langsung

0,107 58 0,097 Normal

Prestasi
Belajar

Model
Pembelajaran
Berbasis
Proyek

0,111 59 0,067 Normal

Model
Pembelajaran
Langsung

0,109 58 0,085 Normal

Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa
untuk data keterampilan berpikir kritis
dan prestasi belajar memiliki taraf
signifikasi di atas 0,05. Hasil ini
menunjukkan bahwa data tersebut
berdasarkan dari populasi yang
berdistribusi normal pada taraf signifikasi
0,05. Uji prasyarat selanjutnya yaitu uji
homogenitas varian.

Uji homogenitas varian untuk
keterampilan berpikir kritis dan prestasi
belajar dilakukan dengan Levene’s Test of
Equality of Error Variance. Apabila
signifikasi varian lebih besar daripada
0,05, maka varian yang ada adalah
homogen. Ringkasan uji homogenitas
varian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas Varian antar
Kelompok Model Pembelajaran

F dk1 dk2 Sig. Keputu
san

Keteram
pilan
Berpikir
Kritis

0,50 1 115 0,481 Homog
en

Prestasi
Belajar 1,12 1 115 0,292 Homog

en

Tabel 4. menunjukkan bahwa
nilai-nilai statistik Levene menunjukkan
angka signifikansi p > 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa varian antar
kelompok model pembelajaran adalah
sama (homogen), baik untuk variabel
keterampilan berpikir kritis (KBK)
maupun variabel keterampilan proses
sains (KP).

Uji homogenitas matriks varians
antar variabel dependen menggunakan
Box’s M test dengan bantuan program
SPSS 16.0 for Windows. Matriks varian
variabel terikat akan sama jika
signifikansi pada uji Box’s M lebih besar
daripada 0,05 (Santoso, 2010). Hasil uji
homogenitas matriks varians-kovarians
disajikan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Homogenitas
Matriks Varians

Box's M 2,267
F 0,742
dk1 3
dk2 2.403E6
Sig. 0,527

Berdasarkan Tabel 5. tampak bahwa nilai
F=2,267 dengan signifikansi p>0,05
yakni 0,527. Ini berarti bahwa matriks
varians antar variabel keterampilan
berpikir kritis dan keterampilan proses
sains adalah sama (homogen). Uji korelasi
antar variabel dependen dimaksudkan
untuk mengetahui apakah terdapat
korelasi antara variabel dependen.
Kolinieritas dapat diuji dengan korelasi
product moment. Hasil uji korelasi antar
variabel dependen dapat dapat disajikan
dalam Tabel 6.

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Kolinieritas

KBK PB
Keterampilan
Berpikir
Kritis
(KBK)

Pearson
Correlation 1 0,482

Sig. (2-
tailed) 0,000

N 117 117
Prestasi
Belajar (PB)

Pearson
Correlation 0,482 1

Sig. (2-
tailed) 0,000

N 117 117

Berdasarkan hasil korelasi tersebut
maka didapatkan nilai korelasi antar
variabel dependen sebesar 0,482
menunjukkan rhitung < 0,8 dan Sig.(2-
tailed) < 0,05 berarti bahwa variabel
keterampilan berpikir kritis dan prestasi
belajar tidak kolinier. Setelah semua uji
prasyarat terpenuhi maka analisis
dilanjutkan dengan uji hipotesis
menggunakan MANOVA satu jalur. Hasil
analisis uji hipotesis dapat disajikan pada
Tabel 7.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji MANOVA Satu
Jalur

Effect Value F Hyp
othe
sis
df

Error
df

Sig.

Mod
el
Pemb
elajar
an

Pillai's
Trace

0,52 59,1
6

2,00 114,0
00

0,00
0

Wilks'
Lambd
a

0,47 59,1
6

2,00 114,0
00

0,00
0

Hotelli
ng's
Trace

1,10 59,1
6

2,00 114,0
00

0,00
0

Roy's
Largest
Root

1,106 59,1
61

2,00
0

114,0
00

0,00
0

Berdasarkan hasil uji multivariat
seperti yang disajikan pada Tabel 8. dapat
ditarik interpretasi-interpretasi yaitu
diperoleh nilai-nilai statistik Pillai’s
Trace, Wilk’s Lambda, Hotelling’s Trace,
dan Roy’s Largest Root masing-masing
dengan F = 59,161 dan angka signifikansi
kurang dari 0,05 (p<0,05) menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh model
pembelajaran terhadap keterampilan
berpikir kritis dan prestasi belajar siswa.

Pengujian hipotesis kedua dengan
test of between-subjects effects. Hipotesis
yang diuji secara statistik adalah H0.
Kriteria penolakan H0 jika harga F
memiliki angka signifikansi lebih kecil
dari 0,05. Rekapitulasi hasil test of
between-subjects effects Berdasarkan hasil
perhitungan analisis varian dengan
menggunakan SPSS disajikan pada Tabel
8.
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Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Test of Between-Subjects Effects

Source
Dependent

Variable
Type III Sum of

Squares Df Mean Square F Sig.
Corrected
Model

KBK 1860,803a 1 1860,803 15,100 0,000

PB 7737,854b 1 7737,854 67,849 0,000
Intercept KBK 398797,555 1 398797,555 3,236E3 0,000

PB 471404,521 1 471404,521 4,134E3 0,000
MP KBK 1860,803 1 1860,803 15,100 0,000

PB 7737,854 1 7737,854 67,849 0,000
Error KBK 14171,676 115 123,232

PB 13115,137 115 114,045
Total KBK 415325,000 117

PB 493325,000 117
Corrected
Total

KBK 16032,479 116

PB 20852,991 116

Berdasarkan rekapitulasi hasil test of
between-subjects effects yang disajikan
pada Tabel 8 dapat diinterpretasikan
diperoleh harga statistik F sebesar 15,100
dengan angka signifikansi kurang dari
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan keterampilan berpikir kritis
antara kelompok siswa yang belajar
dengan model pembelajaran berbasis
proyek (MPBP) dan model pembelajaran
langsung (MPL). Untuk pengaruh model
pembelajaran terhadap prestasi belajar
siswa, ditunjukkan dengan harga statistik
F sebesar 67,849 dengan angka
signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
prestasi belajar antara kelompok siswa
yang belajar dengan model pembelajaran
berbasis proyek (MPBP) dan model
pembelajaran langsung (MPL). Hal ini
sesuai dengan kajian teori yang
menyatakan model pembelajaran berbasis
proyek merupakan salah satu model
pembelajaran yang inovatif yang tepat
digunakan dalam pembelajaran IPA
karena dapat mengembangkan
kemampuan kognitif. Karena model ini
melibatkan keterampilan berpikir tingkat
tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugas,
berdasarkan pertanyaan/ masalah

menantang, yang melibatkan siswa dalam
mendesain, memecahkan masalah,
membuat keputusan, memberikan siswa
kesempatan untuk bekerja secara mandiri
selama periode tertentu dan berujung
realistik produk atau presentasi (Thomas,
2000). Proses pembelajaran menjadi
berpusat pada siswa dan guru dapat
mengoptimalkan perannya sebagai
fasilitator dan mediator.Berdasarkan
karakteristik dan tahapan-tahapan dalam
model pembelajaran berbasis proyek,
tampak bahwa model pembelajaran
berbasis proyek dapat menuntun siswa
untuk mengembangkan seluruh
keterampilan dan kemampuan mereka
dalam proses pembelajaran. Proses
pembelajaran menjadi berpusat pada
siswa dan guru dapat mengoptimalkan
perannya sebagai fasilitator dan mediator.

Berdasarkan penelitian ini
keterampilan berpikir kritis dan prestasi
belajar siswa dapat ditingkatkan dengan
menerapkan model pembelajaran berbasis
proyek. Implikasi temuan hasil penelitian
ini adalah pertama, model pembelajaran
berbasis proyek dapat diterapkan sebagai
alternatif fasilitas belajar untuk mencapai
keterampilan berpikir kritis dan prestasi
belajar secara optimal dalam
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pembelajaran IPA di SMP. Pembelajaran
berbasis proyek dapat diimplementasikan
melalui penyelidikan ilmiah. Sebagai
konsekuensinya, pihak sekolah lebih
mengoptimalkan fasilitas laboratorium,
agar dapat mendukung proses
pembelajaran dengan kegiatan eksperimen
secara optimal. Kedua, hasil penelitian
menunjukkan bahwa model pembelajaran
berbasis proyek baik diterapkan untuk
mengembangkan keterampilan berpikir
kritis dan prestasi belajar IPA. Hal
tersebut disebabkan karena model
pembelajaran berbasis proyek
menekankan pada penyelidikan ilmiah
yang memerlukan pengetahuan awal
siswa. Sebagai konsekuensinya, proses
pembelajaran di sekolah seyogyanya
didasarkan pada pengalaman siswa.
Ketiga, model pembelajaran berbasis
proyek teruji dapat meningkatkan
keterampilan berpikir kritis siswa dan
prestasi belajar siswa sehingga guru
hendaknya memahami betul tahapan dari
model pembelajaran berbasis proyek agar
mampu memperoleh hasil sesuai yang
diharapkan.

4. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan, maka dapat diuraikan
menjadi tiga simpulan hasil penelitian
yang merupakan jawaban terhadap tiga
masalah yang diajukan dalam penelitian
ini. Simpulan-simpulan tersebut adalah
sebagai berikut. Pertama, terdapat
perbedaan keterampilan berpikir kritis dan
prestasi belajar antara kelompok siswa
yang belajar dengan model pembelajaran
berbasis proyek dan model pembelajaran
langsung (F = 59,161; p<0,05). Kedua,
terdapat perbedaan signifikan variabel
model pembelajaran terhadap
keterampilan berpikir kritis (F = 15,100;
p<0,05). Ketiga terdapat perbedaan
signifikan variabel model pembelajaran
terhadap prestasi belajar siswa (F =
67,849; p<0,05).
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PENGEMBANGAN LKS IPA TERINTEGRASI SISWA SMP KELAS VII
DENGAN TEMA PANAS BUMI DAN LINGKUNGANKU

Kadek Ayu Sri Wahyuni
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Indonesia

Email: wahyunipisces@gmail.com

Abstrak
Pembelajaran IPA di Sekolah Menengah Pertama (SMP) merujuk pada pedoman
kurikulum tahun 2013 terdapat beberapa perubahan diantara adalah konsep
pembelajarannya dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science atau “IPA
Terpadu” bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Tetapi faktanya memperlihatkan
proses pembelajaran IPA di SMP Negeri 12 Denpasar dilaksanakan belum terpadu,
dengan alasan bahan ajar IPA Terpadu belum ada. Selama ini bahan ajar yang
digunakan belum mampu mengintegrasikan antara konsep dan materinya pada siswa
sehingga karena alasan tersebut diduga masih banyak ditemukan hasil belajar siswa
yang masih kurang dari KKM yaitu 75. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menentukan niali validitas, kepraktisan, dan keefektivan dari LKS IPA terintegrasi
yang teah dikembangkan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian dan pengembangan.
Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 4D yang
telah dimodifikasi menjadi 3D, yaitu pendefinisian (define), perancangan (design),
dan pengembangan (development). Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan
data dalam penelitian ini adalah lembar validitas, angket repon guru dan siswa, serta
lembar tes pemahaman konsep. Tehnik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis validitas, analisis kepraktisan, dan analisis keefektivan. Hasil
uji validitas, kepraktisan, dan efektivitas LKS dianalisis secara kuantitatif dan
kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) nilai validitas LKS IPA
terintegrasi adalah 3,59 dengan kategori sangat valid, (2) kepraktisan IPA terintegrasi
dapat dilihat dari nilai rata-rata respon guru terhadap LKS IPA terintegrasi adalah 3,67
dengan kategori sangat praktis, serta nilai rata-rata respon siswa terhadap LKS IPA
terintegrasi sebesar 3,32 dengan kategori praktis, dan (3) keefektivan IPA terintegrasi
dapat dilihat dari nilai pemahaman konsep siswa berada dalam kategori sangat baik
dengan persentase 89,47% siswa mampu menguasai materi dengan sangat baik.
Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa LKS IPA terintegrasi
memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif sehingga dapat diimplemantasikan di
sekolah.

Kata-kata kunci: LKS, IPA terintegrasi, panas bumi dan lingkunganku

Abstract
Science learning in Junior High School according to the curriculum guidelines in 2013
has been changes as an Integrated Science which is not as educational disciplines
anymore. But the fact showed that the process of learning science in SMP Negeri 12
Denpasar was not conducted integrated and was not implemented optimally as well,
because the materials were not ready. Yet, the use of instructional learning has not
been able to integrate all of the concepts especially in science subject. That is the
reason why there were still many students not able to pass the standard grade-level.
One solution that can be done is creating an integrated science worksheet. This study
aims to determine the validity, practicality, and effectiveness of integrated science
worksheets with the theme of geothermal and my environment. The type of research
was Research and Development (R & D). The model used in this research was
modified from 4D to 3D which are: define, design, and develop. There were four
instruments to collect data, those were validation sheet, practicality sheet, learning
outcome test sheet, and questioner sheet for teachers and students. Techniques of data
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analysis used were analysis of the validity, analysis of the practicality, and analysis of
the effectiveness of product. The results showed that: (1) the average validity of
integrated science worksheet was 3.59 categorized as very valid, (2) the average
practicality from the teacher’s respond were 3.67 categorized as very practical and
from the students’ respond are 3.32 categorized as practical, and (3) the effectiveness
of integrated science worksheet can be seen from the post test results. It showed
completeness criteria reached 89.47%. It can be concluded that integrated science
worksheets with the theme of geothermal and my environment was valid, practice, and
effective to be used and apply in learning science.

Key words: worksheet, integrated science, geothermal and my environment

1. Pendahuluan
Menyongsong pemberlakuan kurikulum
2013 peran Pendidikan Nasional semakin
dipertegas. Sebagai salah satu sektor
pembangunan nasional dalam upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa,
Depdiknas mempunyai visi terwujudnya
sistem pendidikan sebagai pranata sosial
yang kuat dan berwibawa untuk
memberdayakan semua warga negara
Indonesia berkembang menjadi manusia
yang berkualitas sehingga mampu dan
proaktif menjawab tantangan zaman yang
selalu berubah. Makna manusia yang
berkualitas, menurut Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yaitu manusia
terdidik yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab. Oleh
karena itu, pendidikan nasional harus
berfungsi secara optimal sebagai wahana
utama dalam pembangunan bangsa dan
karakter siswa. Hal itu juga dijadikan
acuan dalam pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA).

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan
Alam (IPA) di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) pada pedoman kurikulum
tahun 2013 terdapat beberapa perubahan
diantara adalah konsep pembelajarannya
dikembangkan sebagai mata pelajaran
integrative science atau “IPA Terpadu”
bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu.
Konsep keterpaduan ini ditunjukkan
dalam Kompetensi Inti (KI) dan
Kompetensi Dasar (KD) pembelajaran
IPA yakni di dalam satu KD sudah
memadukan konsep-konsep IPA dari
bidang ilmu biologi, kimia, dan fisika.

Pembelajaran IPA berorientasi pada
kemampuan aplikatif, pengembangan
kemampuan berpikir, kemampuan belajar,
rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap
peduli dan bertanggung jawab terhadap
lingkungan sosial dan alam. Pembelajaran
IPA juga ditujukan untuk pengenalan
lingkungan biologi dan alam sekitarnya,
serta pengenalan berbagai keunggulan
wilayah Nusantara.

IPA terpadu adalah sebuah
pendekatan yang menggabungkan antara
berbagai bidang kajian IPA menjadi satu
kesatuan yang memungkinkan peserta
didik baik secara individual maupun
kelompok aktif mencari, menggali, dan
menemukan konsep serta prinsip secara
holistik dan otentik (Balitbang, 2007b).
Melalui pembelajaran IPA terpadu,
peserta didik dapat memperoleh
pengalaman langsung, sehingga dapat
menambah kekuatan untuk menerima,
menyimpan, dan menerapkan konsep
yang telah dipelajarinya. Dengan
demikian, peserta didik terlatih untuk
dapat menemukan sendiri berbagai konsep
yang dipelajari secara menyeluruh
(holistik), bermakna, autentik dan aktif.
Hakikat IPA itu sendiri meliputi empat
unsur utama, yaitu sikap, proses, produk,
dan aplikasi. Keempat unsur itu
merupakan ciri IPA yang utuh, yang
sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu
sama lain (Balitbang, 2007b).

Pada Kurikulum 2013, KD mata
pelajaran IPA sudah memadukan konsep
dari aspek fisika, biologi, dan kimia tetapi
tidak semua aspek dipadukan karena pada
suatu topik IPA tidak semua aspek dapat
dipadukan. Terdapat beberapa model
pembelajaran yang potensial untuk
diterapkan dalam pembelajaran IPA
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terpadu, di antaranya connected, webbed,
shared, dan integrated. Empat model
tersebut dipilih karena konsep-konsep
dalam KD IPA memiliki karakteristik
yang berbeda-beda. Namun, berdasarkan
hasil studi lapangan yang dilakukan di
SMP Negeri 12 Denpasar, pembelajaran
IPA yang dilaksanakan belum secara
terpadu. Padahal dengan adanya
penerapan pembelajaran IPA terpadu
diharapkan siswa benar-benar aktif dalam
pembelajaran sains, membuka wawasan
teknologi, peduli lingkungan dan
masyarakat, sehingga siswa dapat
menemukan konsep sendiri dan
memahami konsep IPA secara holistik
dan terintegrasi. Salah satu cara untuk
mewujudkan pembelajaran IPA terpadu
adalah dengan mengembangkan sumber
belajar atau media belajar. Media belajar
disini berupa LKS IPA terintegrasi.

Berdasarkan informasi dari hasil
wawancara terbatas kepada salah satu
guru IPA SMP Negeri 12 Denpasar,
diperoleh informasi bahwa LKS yang
digunakan masih menggunakan LKS dari
penerbit tertentu, materi IPA yang
disajikan dalam LKS tersebut masih
terpisah antara masing-masing bidang
studi meskipun sudah berlabel IPA
terpadu. LKS yang digunakan di SMP
Negeri 12 Denpasar masih berupa LKS
yang berisi teks dan soal-soal saja, yang
disajikan secara terpisah untuk masing-
masing studi. LKS tersebut sama sekali
belum terintegrasi. Para guru masih
menyusun perangkat sesuai dengan
bidangnya masing-masing. Guru-guru
juga belum pernah melakukan
penyusunan perangkat pembelajaran IPA
secara terpadu termasuk LKS. Proses
pembelajaran masih didominasi oleh guru
yang cenderung menggunakan metode
ceramah. Hal ini diduga mengakibatkan
nilai pelajaran IPA yang diperoleh siswa
masih banyak yang di bawah KKM
sebelum dilakukan remidi.

Berdasarkan latar belakang
masalah tersebut, peneliti tertarik untuk
mengadakan penelitian tentang
pengembangan LKS IPA. Jenis penelitian
ini termasuk penelitian pengembangan
(Research and Development). Model

pengembangan yang digunakan dalam
penelitian ini mengacu pada jenis
pengembangan 4-D (four D model) yang
dikemukakan Thiagarajan, dkk (1974).
Model pengembangan ini terdiri atas
empat tahapan utama yaitu: (1) tahap
pendefinisian (define), (2) tahap
perancangan (design), (3) tahap
pengembangan (development), dan (4)
tahap penyebaran (disseminate). Produk
yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah LKS IPA terintegrasi dengan tema
Panas Bumi dan Lingkunganku untuk
siswa SMP Kelas VII. LKS IPA
terintegrasi yang dikembangkan tersebut
diharapkan dapat memberi alternatif
dalam pembelajaran serta dapat
membantu peningkatan pemahaman siswa
tentang pembeljaran IPA melalui
pengerjaan LKS yang disusun secara
terpadu atau terintegrasi.

2. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk penelitian
pengembangan (Research and
Development). Penelitian Pengembangan
adalah rangkaian proses atau langkah-
langkah dalam rangka mengembangkan
suatu produk baru atau memperbaiki
produkproduk yang telah ada agar dapat
dipertanggungjawabkan (Direktorat
Tenaga Kependidikan dan Direktorat
Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan, 2008). Produk
yang dimaksudkan dalam penelitian ini
adalah LKS IPA terintegrasi yang valid,
praktis, dan efektif sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.

Tempat penelitian yang
dimaksud adalah tempat dilaksanakannya
uji coba LKS yang telah dikembangkan.
Waktu penelitian adalah waktu
pelaksanaan uji coba LKS yang telah
dikembangkan. Tempat yang dipilih
dalam penelitian ini yaitu SMP Negeri 12
Denpasar. Alasan memilih tempat sekolah
tersebut berdasarkan pada wawancara
terbatas peneliti dengan guru IPA di
sekolah tersebut yang masih kesulitan
dalam membelajarkan konsep IPA
terpadu. Waktu penelitian yaitu pada
semester genap tahun ajaran 2015/2016.
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Subyek penelitian yang dimaksud
dalam penelitian adalah orang yang
terlibat untuk memperoleh informasi
mengenai LKS yang valid, praktis, dan
efektif. Subyek dan obyek penelitian pada
penelitian ini berbeda-beda. Hal ini
disebabkan karena, dalam penelitian
pengembangan ini peneliti menggunakan
beberapa tahapan pengembangan model
4D yang membuat subyek dan obyek
dalam penelitian berbeda-beda di setiap
tahapannya. Subyek dan obyek dalam
penelitian ini bisa dilihat dengan jelas
pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Subyek dan Obyek Penelitian

Tahap
Pengemba

ngan

Subyek
Penelitian

Obyek
Penelitian

Pendefinisi
an (Define)

Guru dan
peneliti

Dokumen
Kurikulum

Peranc
angan
(Desig
n)

Dosen
Universitas
Pendidikan
Ganesha

Hasil
penelitian
dan draf
awal LKS
IPA
terintegrasi

Pengemba
ngan
(Develop)

Dosen, guru,
dan siswa

Draf akhir
LKS IPA
Terintegrasi

Pengembangan LKS IPA
terintegrasi yang digunakan dalam
penelitian ini mengacu pada jenis
pengembangan 4-D (four D model) yang
dikemukakan Thiagarajan, dkk (dalam
Trianto, 2010). Model pengembangan ini
terdiri atas empat tahap utama yaitu: (1)
tahap pendefinisian (define), (2) tahap
perancangan (design), (3) tahap
pengembangan (development), dan tahap
penyebaran (disseminate). Diadaptasi
menjadi model 3-D, yaitu pendefinisian,
perancangan dan pengembangan, tanpa
dilakukan penyebaran karena keterbatasan
peneliti.

Desain penelitian dalam uji coba
pada tahap develop menggunakan desain
one-shout case study yaitu penelitian yang
dilakukan dengan melaksanakan satu
rancangan perlakuan kepada subyek
penelitian yang diikuti dengan

pengukuran terhadap akibat dari
perlakuan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan beberapa instrumen
seperti: (1) lembar validasi perangkat
pembelajaran bermuatan karakter, (2)
lembar observasi pengelolaan
pembelajaran, (3) lembar observasi
aktivitas siswa yang berkaitan dengan
karakter siswa, (4) angket respon siswa
terhadap komponen pembelajaran seperti
modul dan LKS, dan (5) tes keterampilan
berpikir kreatif fisika.

Produk perangkat pembelajaran
yang dihasilkan dikatakan memiliki
kualitas baik jika memenuhi tiga aspek,
yaitu validitas, kepraktisan, dan
efektifitas. Oleh karena itu untuk
menentukan kualitas perangkat
pembelajaran yang dikembangkan
diperlukan tiga macam data yaitu
validitas, kepraktisan, dan efektivitas.
Adapun kriteria validitas, kepraktisan dan
efektifvitas.

Tabel 2. Kriteria Validitas Perangkat
Pembelajaran.

Skor Kategori

layak)

(sangat tidak layak)
(diadaptasi dari Sadra, 2007)

Tabel 3. Kriteria Kepraktisan Perangkat
Pembelajaran

Skor Kategori

(diadaptasi dari Sadra, 2007)
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Tabel 4. Kriteria Penggolongan Tes
Pemahaman Konsep

Rentang Nilai Kategori
85 – 100 Sangat Baik
70 – 84 Baik
55 – 69 Cukup
45 – 54 Kurang

(diadaptasi dari Sadra, 2007)

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil Penelitian

Model 4D yang telah dimodifikasi
menjadi model 3D, terdiri atas tiga
tahapan utama dalam penelitian ini. Setiap
tahapan menghasilkan hasil penelitian.
Hasil penelitian tersebut disajikan sebagai
berikut.

a. Rancang Bangun LKS IPA
Terintegrasi

Rancangan dari LKS IPA Terintegrasi
yang telah dikembangkan dapat dilihat
berturut-turut pada gambar 1 dan 2.
Gambar 1 merupakan rancangan sampul
depan dan belakang sedangkan gambar 2
merupakan rancangan pada bagian isi
LKS IPA terintegrasi.

Gambar 1. Rancangan Sampul Depan dan
Belakang LKS IPA Terintegrasi.

Gambar 2. Rancangan Bagian Isi LKS IPA
Terintegrasi.

b. Hasil Validitas
1) Validasi Ahli dan Praktisi
Produk akhir dari pengembangan ini
adalah LKS IPA terintegrasi dengan tema
panas bumi dan lingkunganku untuk kelas
VII semester genap di SMP. Pengujian
ahli isi pembelajaran melibatkan seorang
dosen dari Jurusan Pendidikan Kimia
FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha
atas nama Prof. Dr. I Wayan Redhana,
M.Si dengan kualifikasi keahlian di
bidang Ilmu Kimia, namun beliau juga
sangat berkompeten dalam bidang IPA.
Pengujian ini bertujuan untuk
mendapatkan penilaian dan masukan dari
segi isi. Instrumen yang digunakan dalam
validasi ini adalah lembar validasi.
Berikut ini dipaparkan hasil penilaian ahli
isi terhadap produk pengembangan.

Tabel 5. Rangkuman Hasil Validasi LKS IPA
Terintegrasi dari Ahli Isi.

No. Aspek yang
divalidasi

Hasil Penelitian
Rata-rata Kriteria

1. Relevansi 3,50 V
2. Kejelasan 3,75 SV
3. Struktur 3,75 SV
4. Konsistensi 4,00 SV
5. Elaborasi 3,67 SV
6. Ketepatan isi 3,83 SV

Skor rata-rata
kelayakan isi

3,75 SV

V = valid, SV = sangat valid
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Berdasarkan hasil penilaian ahli isi
sebagaimana dicantumkan pada Tabel
5. maka diperoleh hasil validasi rata-
rata adalah 3,75 dengan kriteria sangat
valid.

2) Validasi Ahli Media
Validasi ahli media pembelajaran
melibatkan seorang dosen Jurusan
Teknologi Pendidikan dari Fakultas Ilmu
Pendidikan (FIP) Pasca Universitas
Pendidikan Ganesha atas nama Dr. I
Made Kirna, M.Si dengan kualifikasi
keahlian di bidang media pembelajaran.
Pengujian bertujuan untuk mendapatkan
penilaian atau masukan dari segi media
pembelajaran. Instrumen yang digunakan
pada validasi ini adalah lembar validasi.
Berikut ini dipaparkan hasil penilaian ahli
media terhadap produk pengembangan.

Tabel 6. Rangkuman Hasil Validasi LKS IPA
Terintegrasi dari Ahli Media.

No. Aspek yang
divalidasi

Hasil Penelitian

Rata-
rata

Kriteria

1. Kemenarikan 3,44 V

2. Kejelasan 3,60 SV

3. Ketepatan 3,00 V

4. Konsistensi 3,75 SV

5. Tata Letak
(Layout)

3,75 SV

6. Interaktivitas 4,00 SV

7. Kualitas fisik
LKS

4,00 SV

Skor rata-rata
kelayakan dari segi
media

3,65 SV

V = valid, SV = sangat valid

Berdasarkan hasil penilaian ahli media
sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 6,
maka diperoleh hasil validasi rata-rata
adalah 3,65 dengan kriteria sangat valid.

3) Validasi Ahli Bahasa
Validasi ahli media pembelajaran

melibatkan seorang dosen Jurusan

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
dari Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
Universitas Pendidikan Ganesha atas
nama Prof. Dr. I Nengah Suandi, M.Hum
dengan kualifikasi keahlian di bidang
media pembelajaran. Pengujian bertujuan
untuk mendapatkan penilaian atau
masukan dari segi kebahasaan. Instrumen
yang digunakan pada validasi ini adalah
lembar validasi. Berikut ini dipaparkan
hasil penilaian ahli bahasa terhadap
produk pengembangan.

Tabel 7. Rangkuman Hasil Validasi LKS IPA
Terintegrasi dari Ahli Bahasa.

No. Aspek yang
divalidasi

Hasil Penelitian

Rata-rata Kriteria

1. Kata 3,00 V

2. Istilah 3,00 V

3. Frasa 4,00 SV

4. Kalimat 3,33 V

5. Paragraf 3,00 V

6. Tanda Baca 3,00 V

7. Penyajian
Bahasa

3,67 SV

Skor rata-rata
kelayakan bahasa

3,29 V

V = valid, SV = sangat valid

Berdasarkan hasil penilaian ahli bahasa
sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 7,
maka diperoleh hasil validasi rata-rata
adalah 3,29 dengan kriteria valid.

4) Validasi Praktisi
Validasi praktisi, melibatkan dua orang
guru SMP pengampu mata pelajaran IPA
di kelas VII atas nama Dra. Ni Nyoman
Wati dan Dr. Drs. I Nengah Narsa,
SH.,M.Si, dengan kualifikasi keahlian di
bidang Ilmu Pengetahuan Alam untuk
mendapatkan penilaian atau masukan.
Instrumen yang digunakan dalam validasi
ini adalah lembar validasi guru. Berikut
ini dipaparkan hasil penilaian uji praktisi
dari guru terhadap produk pengembangan.
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Tabel 8. Rangkuman Hasil Validasi Praktisi
LKS IPA Terintegrasi dari Guru.

N
o.

Aspek
yang

divalid
asi

G 1 G 2

Hasil
Penelitian

Rata-
rata

Kri-
teria

1. Isi dan
Penyaji
an

4,00 3,21 3,61 SV

2. Bahasa 4,00 3,00 3,50 SV

3. Kegrafi
kaan

4,00 3,78 3,89 SV

4. Keprak
tisan

4,00 3,40 3,70 SV

Skor rata-rata kelayakan dari
segi praktisi

3,68 SV

V = valid, SV = sangat valid

Berdasarkan hasil penilaian ahli bahasa
sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 8,
maka diperoleh hasil validasi rata-rata
adalah 3,68 dengan kriteria sangat valid.

c. Hasil Kepraktisan
1) Respon Siswa terhadap

Keterlaksanaan LKS IPA
Terintegrasi

Guru pengampu mata pelajaran IPA kelas
VII atas nama I Wayan Marsudita, S.Pd
menilai LKS IPA terintegrasi. Hasil
pengembangan angket respon guru
terhadap keterlaksanaan LKS IPA
terintegrasi secara ringkas disajikan pada
Tabel 9.

Tabel 9. Ringkasan Hasil Analisis Respon
Guru terhadap Keterlaksanaan LKS
IPA terintegrasi

No Aspek
Penilaian

Skor Rata-Rata
Buku Pegangan Guru

1 Isi dan
Penyajian 3,52

2 Bahasa 4,00
3 Kegrafikaan 3,67
4 Kepraktisan 3,50

Rata-rata
akhir

3,67

Kriteria Sangat Praktis

Tabel 9 memperlihatkan bahwa
rata-rata skor keterlaksanaan LKS IPA

terintegrasi yang dinilai oleh guru adalah
3,67. Berdasarkan skor rata-rata tersebut,
dapat disimpulkan bahwa bahan ajar
tersebut sangat praktis untuk digunakan
dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

2) Respon Siswa terhadap
Keterlaksanaan LKS IPA
Terintegrasi

Hasil respon siswa ditujukan pada LKS
IPA terintegrasi diperoleh dengan
memberikan angket kepada 25 orang
siswa. Hasil pengembangan angket
respon siswa terhadap keterlaksanaan
LKS IPA terintegrasi secara ringkas
disajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Ringkasan Hasil Analisis Respon
Setiap Siswa terhadap Keterlaksanaan LKS
IPA terintegrasi.

No Responden Skor Rata-rata
1 Responden 1 3,3
2 Responden 2 3,3
3 Responden 3 3,2
4 Responden 4 3,5
5 Responden 5 3,1
6 Responden 6 3,4
7 Responden 7 3,6
8 Responden 8 3,3
9 Responden 9 3,7
10 Responden 10 3,5
11 Responden 11 3,3
12 Responden 12 3,4
13 Responden 13 3,0
14 Responden 14 3,3
15 Responden 15 3,6
16 Responden 16 3,2
17 Responden 17 3,3
18 Responden 18 3,4
19 Responden 19 3,1
20 Responden 20 3,1
21 Responden 21 3,1
22 Responden 22 3,2
23 Responden 23 3,3
24 Responden 24 3,2
25 Responden 25 3,4

Rata-rata akhir 3,32
Kriteria Praktis

Tabel 10 memperlihatkan bahwa skor
rata-rata keterlaksanaan bahan ajar untuk
LKS IPA terintegrasi adalah 3,32.
Berdasarkan skor rata-rata tersebut, dapat
disimpulkan bahwa LKS IPA terintegrasi



Prosiding Seminar Nasional MIPA 2016

212 FMIPA Undiksha

tersebut praktis untuk digunakan dalam
kegiatan pembelajaran di kelas.

d. Hasil Keefektivan Bahan Ajar
Keefektivan bahan ajar diukur

dari ketercapaian tujuan pembelajaran
dengan menggunakan LKS yang
dikembangkan. Untuk mengetahui
efektivitas LKS IPA terintegrasi,
dilakukan dengan memberikan tes
pemahaman konsep. Berdasarkan hasil
analisis data, hasil pengembangan tes
pemahaman konsep dan nilai pemahaman
konsep 38 orang siswa yang berasal dari
SMP Negeri 12 Denpasar selengkapnya
dapat dilihat berturut-turut pada Lampiran
16 dan 24 serta secara ringkas disajikan
pada Tabel 11
.
Tabel 11. Data Nilai Pemahaman Konsep
Siswa

Interval
nilai Kategori fo (%)

85 – 100
Sangat

baik 8 21,05
70 – 84 Baik 26 68,42
55 – 69 Cukup 4 10,53
45 – 54 Kurang 0 0

Sangat
kurang 0 0

Jumlah 75 100

Rata-rata Keseluruhan 80, 0263

Tabel 11 memperlihatkan bahwa
sebanyak 8 siswa (21,05%) memperoleh
nilai pemahaman konsep antara rentang
85 – 100 dengan kategori sangat baik, 26
siswa (68,42%) memperoleh nilai
pemahaman konsep antara rentang 70 –
84 dengan kategori baik, dan sebanyak 4
siswa (10,53%) siswa memperoleh nilai
pemahaman konsep antara rentang 55 –
69 dengan kategori cukup. Selanjutnya,
jika dibandingkan dengan kriteria
ketuntasan minimal (KKM) untuk kelas
VII yaitu 75, maka sebanyak 89,47%
siswa mencapai KKM, dan sebanyak
10,53% siswa belum mencapai KKM,
serta rata-rata keseluruhan diperoleh 80,
0263. Berikut ini disajikan diagram nilai
tes pemahaman konsep siswa. Gambar

diagram hasil tes pemahaman konsep
siswa dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram hasil tes pemahaman
konsep siswa

3.2 Pembahasan
Pada bagian ini dipaparkan

pembahasan terhadap hasil-hasil yang
didapatkan pada penelitian yang telah
dilakukan. Hasil penelitian yang dibahas
meliputi tahapan pembahasan rancang
bangun LKS IPA terintegrasi, validitas
LKS IPA terintegrasi, tingkat kepraktisan
LKS IPA terintegrasi, dan efektivitas LKS
IPA terintegrasi.

Pembahasan Rancang Bangun LKS
IPA Terintegrasi

Rancang bangun LKS IPA
Terintegrasi yang dikembangkan adalah
rancang bangun yang sesuai dengan hasil
analisis kebutuhan siswa. Dari hasil
analisis kebutuhan, siswa dan guru
menginginkan adanya LKS IPA yang
nantinya akan memudahkan siswa dalam
mengerti materi IPA secara lebih terpadu
dan terintegrasi, LKS yang sesuai dengan
tuntutan mata pelajaran IPA di SMP pada
kurikulum 2013 (tematik), LKS yang
materinya dipaparkan secara ringkas dan
terpadu, bahasanya sederhana dan mudah
dimengerti, LKS yang menjabarkan
konsep secara sistematis, LKS yang
menggunakan contoh-contoh dalam
kehidupan sehari-hari, LKS yang mampu
menuntun siswa untuk mengembangkan
kemampuan berpikir terpadu atau
terintegrasi maupun berkreativitas, LKS
yang berisikan fenomena-fenomena yang
terkait dengan kehidupan siswa, LKS
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yang memiliki gambar yang jelas dan
LKS yang gambarnya sesuai dengan
materi. Jadi berdasarkan hal tersebut maka
rancang bangun LKS IPA yang
dikembangkan memiliki komponen
sebagai berikut: 1) sampul, 2) prakata, 3)
daftar isi, 4) sistematika penyajian buku,
5) tabel SK, KD, dan tema, 6) petunjuk
penggunaan LKS, 7) sasaran
pembelajaran, 8) isi buku ajar, dan 9)
daftar pustaka. LKS IPA terintegrasi
merupakan LKS IPA yang dapat
digunakan untuk belajar secara mandiri
sehingga bagian isi LKS IPA terintegrasi
memiliki komponen: 1) judul sub tema, 2)
indikator pembelajaran, 3) kata kunci, 4)
apersepsi, 5) ringkasan materi, 6) info
sains, 7) kegiatan siswa, 8) jelajah
internet, 9) uji kompetensi, 10) renungan,
11) refleksi. Semua komponen tersebut
sudah memenuhi kriteria minimum LKS
menurut BSNP & Depdiknas (2008)
menyatakan bahwa struktur atau
komponen dasar yang harus ada dalam
pengembangan suatu LKS, yaitu a) judul,
b) petunjuk belajar, c) kompetensi yang
akan dicapai, d) informasi pendukung, e)
tugas-tugas dan langkah-langkah kerja,
dan f) penilaian.

Rancang bangun yang
dikembangkan dalam pengembangan LKS
IPA terintegrasi ini memiliki beberapa
keunggulan dibandingkan dengan rancang
bangun LKS IPA yang lain pada
umumnya. Pada pengembangan rancang
bangun LKS IPA terintegrasi terdapat
penyajian isi LKS bersifat tematik yang
diharapkan dapat membantu siswa
mengerti pelajaran IPA secara holistik
tidak terpisah-pisah artinya terdapat
pengintegrasian antara beberapa disiplin
ilmu IPA seperti biologi, fisika, dan
kimia, terdapat pula penyajian LKS dan
petunjuk penggunaan LKS yang akan
menjelaskan secara singkat cara
penggunaan LKS IPA terintegrasi serta
menjelaskan secara umum dan singkat
bagian-bagian utama dari LKS, penyajian
gambar yang jelas dan sesuai dengan
uraian materi yang dijelaskan sebagai
pendukung dari uraian materi yang
disajikan, penyajian info sains dan jelajah
internet yang dapat menambah serta

memperkaya wawasan siswa terkait
dengan uraan materi yang dijelaskan,
penyajian renungan untuk memenuhi
tuntutan kompetensi inti dalam tuntutan
kurikulum 2013, penyajian refleksi sesuai
dengan urutan tujuan khusus yang telah
dirumuskan untuk membantu siswa dalam
merefleksi sejauh mana mereka
menguasai isi pembelajaran, dan
penyajian soal-soal yang menantang
untuk membantu siswa menilai sejauh
mana mereka memahami materi yang
telah disajikan, penyajian kegiatan siswa
yang berisi hal-hal atau percobaan yang
harus dilakukan oleh siswa bertujuan
untuk menggali pengalaman mendalam
dari kegiatan yang dikerjakannya. Pada
pelaksanaannya, bagian ini diintegrasikan
dengan pendekatan scientific yang
diadopsi dalam kurikulum 2013 sehingga
siswa dapat membangun pengetahuannya
sendiri. Rancang bangun LKS IPA
terintegrasi yang dikembangkan sudah
memfasilitasi peserta didik untuk belajar
mandiri.

Pembahasan Hasil Validitas IPA
Terintegrasi

Validasi LKS IPA terintegrasi
ditempuh melalui dua tahapan yaitu
validasi ahli/pakar dan validasi empiris.
Validasi oleh ahli atau pakar berasal dari
kalangan dosen dan guru IPA. Hasil
validasi yang diperoleh dengan bantuan
penilaian dari dosen diantaranya adalah
validasi isi, media, dan bahasa sedangkan
hasil validasi yang diperoleh dari dua
orang guru IPA SMP merupakan hasil
validasi praktisi. Hasil rata-rata validasi
setiap orang dosen maupun guru berbeda-
beda. Hasil rata-rata validasi ahli isi yaitu
3,75 dengan kriteria sangat valid, hasil
rata-rata validasi ahli media yaitu 3,65
dengan kriteria sangat valid, hasil rata-rata
validasi ahli bahasa yaitu 3,29 dengan
kriteria valid, dan hasil rata-rata validasi
oleh dua orang guru yaitu 3,68 dengan
kriteria sangat valid. Secara keseluruhan
jika hasil validitas baik dari segi isi,
media, bahasa serta hasil validitas dari
guru sebagai ahli praktisi dirata-ratakan
maka diperoleh hasil rata-rata 3,59 dengan
kategori sangat valid dan sangat layak
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untuk digunakan. Hal ini dapat
disimpulkan dari acuan rentangan nilai
validitas yang digunakan, yaitu rentangan
1 sampai 4. Diperolehnya LKS IPA
terintegrasi yang valid disebabkan oleh
dua faktor yaitu:
a) komponen-komponen LKS IPA

terintegrasi yang dikembangkan telah
sesuai dengan indikator/deskriptor
yang telah ditetapkan pada instrumen
validitas sehingga setelah dilakukan
pengolahan data diperoleh skor
validitas LKS IPA terintegrasi dalam
kategori sangat valid; dan

b) LKS IPA terintegrasi yang berasil
dikembangkan sesuai dengan aspek-
aspek pengukuran validitas yaitu telah
memenuhi validitas isi dan validitas
konstruksi. LKS memenuhi validitas
isi berarti dalam pengembangannya
telah didasarkan atas teori-teori yang
dijadikan pedoman dalam perumusan
atau penyususnan LKS tersebut. LKS
yang memenuhi validitas konstruksi
berarti dalam pengembangannya telah
memperhatikan keterkaitan antara
komponen-komponen dalam LKS
tersebut. LKS IPA terintegrasi yang
dirancang dengan pembelajaran IPA
terintegrasi dapat memberi alternatif
dalam pembelajaran serta dapat
membantu peningkatan pemahaman
siswa tentang pembeljaran IPA melalui
pengerjaan LKS yang disusun secara
terpadu atau terintegrasi.

Kedua faktor tersebut di atas
menyebabkan LKS IPA terintegrasi yang
dikembangkan telah memenuhi kriteria
saangat valid sesuai dengan yang
diharapkan baik dari segi isi maupun
konstruksinya sehingga layak untuk
digunakan dalam pembelajaran.

Walaupun LKS IPA terintegrasi
yang dikembangkan sudah sangat valid
dan sangat layak digunakan dalam
pembelajaran IPA, namun masih ada
beberapa saran yang harus ditindak lanjuti
agar dilakukan revisi sesuai dengan
masukan dan saran yang telah diberikan
oleh masing-masing ahli, sehingga LKS
IPA terintegrasi yang dikembangkan akan
menyempurnakan LKS IPA terintegrasi.
Saran dan masukan tersebut berupa

perbaikan beberapa konsep IPA beserta
contoh, perbaikan tata tulis dan tata
bahasa, serta perbaikan dalam model atau
disain LKS secara visual.

Pembahasan Hasil Tingkat
Kepraktisan IPA Terintegrasi

Kepraktisan LKS IPA terintegrasi
diukur dari dua hal yaitu: (1) tanggapan
guru terhadap keterlaksanaan LKS IPA
terintegrasi, dan (2) tanggapan siswa
terhadap keterlaksanaan LKS IPA
terintegrasi. Dari hasil penelitian
tanggapan guru terhadap LKS IPA
terintegrasi diperoleh rata-rata skor 3,67
dengan kriteria sangat praktis, serta
tanggapan siswa terhadap LKS IPA
terintegrasi diperoleh rata-rata skor 3,32
dengan kriteria praktis. Berdasarkan
kriteria kepraktisan yang diuraikan pada
bab III, dapat disimpulkan bahwa LKS
IPA terintegrasi sangat praktis digunakan
oleh guru dalam kegiatan pembelajaran.
Sedangkan berdasarkan rata-rata skor
tanggapan siswa terhadap LKS IPA
terintegrasi diperoleh skor sebesar 3,32,
yang berarti LKS IPA terintegrasi praktis
digunakan dalam kegiatan belajar siswa.

Hasil kepraktisan LKS IPA
terintegrasi yang sangat baik disebabkan
oleh guru yang mudah dalam
memanfaatkan LKS IPA terintegrasi
sesuai dengan alokasi waktu yang telah
ditentukan. Begitu juga, alat, bahan, serta
media yang digunakan dalam
pembelajaran mudah didapat dan mudah
digunakan, sehingga siswa dan guru
memberikan tanggapan yang positif
terhadap pembelajaran yang telah
dilakukan.

Menurut tanggapan guru, LKS
IPA terintegrasi yang dikembangkan
secara keseluruhan sangat menarik, baik
dari segi isi maupun tampilan, apalagi
LKS yang dikembangkan itu berupa LKS
IPA terintegrasi dengan menggunakan
tema tertentu yang sebelumnya belum
pernah ada. Susunan yang digunakan
dalam LKS juga sudah sesuai karena KI,
KD, tema dan tujuan pembelajaran
dicantumkan dengan jelas. Pada LKS juga
diberi kata pengantar yang menunjukkan
bahwa LKS tersebut mengembangakan
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LKS IPA yang bersifat terpadu dengan
mengintegrasikan lebih dari satu disiplin
ilmu dalam pembelajaran IPA yang
disatukan dalam bentuk tematik.

Penggunaan LKS IPA terintegrasi
tersebut menurut tanggapan dari guru
dapat membantu dalam pembelajaran,
karena dapat menambah wawasan siswa
tentang IPA secara terintegrasi, membantu
peningkatan pemahaman siswa tentang
pembelajaran IPA melalui pengerjaan
LKS yang disusun secara terintegrasi dan
memberikan motivasi belajar siswa saat
kegiatan pembelajaran.

Penjelasan atau ringkasan materi
dalam LKS IPA terintegrasi sudah
terintegrasi antara konsep dan materinya
dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dari
hasil angket tanggapan guru terhadap
materi atau konsep yang ada di dalam
LKS IPA terintegrasi. Konsep dan materi
yang terdapat dalam LKS IPA terintegrasi
saling berkaitan dan dipadukan antara
disiplin ilmu biologi, fisika, dan kimia
secara holistik bukan terpisah-pisah. Isi
materi atau ringkasan materi juga sangat
menarik karena dikemas dalam sebuah
tema yang menarik. Istilah yang ada
dalam LKS juga mudah dipahami karena
menggunakan istilah baku dan sesuai
dengan perkembangan siswa, serta bahasa
yang digunakan juga cukup sederhana
sehingga LKS bisa dipelajari oleh siswa.
Pada LKS juga terdapat uji kompetensi
yang dapat melatih kemampuan dan
pengertian siswa terhadap materi yang
telah dipelajarinya. Selain memberikan
tanggapan guru juga memberikan saran
untuk peneliti yaitu memperbanyak uji
kompetensi dan kegiatan siswa agar siswa
lebih memahami konsep IPA terpadu,
karena dengan adanya uji kompetensi dan
kegiatan siswa maka siswa akan lebih
mudah memahami dan mengingat.

Menurut siswa, LKS IPA
terintegrasi merupakan suatu hal baru dan
menarik yang mampu menambah sumber
belajar siswa. Dari segi tampilan, menurut
siswa LKS IPA terintegrasi sangat
menarik dengan sampul yang tidak mudah
rusak dan penggunaan tinta berwarna
pada penyajian materi di dalam LKS.
Selain itu LKS juga menambah wawasan

siswa tentang materi IPA secara terpadu
serta memberikan wawasan bagaimana
belajar IPA secara tematik. LKS ini juga
dilengkapi dengan gambar-gambar yang
biasa ditemui siswa dalam kehidupan
sehari-hari. Hasil penelitian Kawuryan
dan Raharjo (2012) menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan kemampuan akademik
anak sebelum diberikan stimulus visual
dengan setelah diberikan stimulus visual.
Hal ini berarti bahwa media dengan
tampilan warna, gambar, dan tulisan dapat
membantu meningkatkan rasa ingin anak
untuk membaca sehingga mampu
meningkatkan pemahaman terhadap
konsep tersebut. Media visual dengan
tulisan dan gambar yang menarik juga
mampu menumbuhkan minat dan
memberikan hubungan antara isi materi
pelajaran dengan dunia nyata. Selain itu
LKS juga menambah wawasan siswa
tentang pembelajaran IPA secara terpadu
serta memberikan pengalaman bagaimana
belajar IPA secara tematik. LKS juga
menampilkan fakta tentang materi yang
sedang dipelajari, ataupun dari info
pendukung berupa info sains dan jelajah
internet yang dapat menambah
pengetahuan dan memperluas wawasan
siswa. Seluruh tampilan tersebut membuat
siswa menjadi aktif dan lebih banyak
siswa yang bersemangat dalam belajar.
Siswa berpendapat bahwa lebih senang
belajar dengan LKS IPA terintegrasi ini,
siswa juga berpendapat bahwa lebih
mudah memahami materi IPA. Selain
memberikan tanggapan siswa juga
memberikan saran untuk peneliti yaitu
lebih menambah lagi soal-soal di setiap
pokok bahasan serta memperjelas
kejelasan gambar yang ada di LKS.

Meskipun sudah tergolong praktis
bagi guru dan siswa, namun menurut hasil
observasi peneliti, masih tampak beberapa
kendala yang dialami saat menggunakan
LKS IPA terintegrasi dalam proses belajar
mengajar. Adapun kendala-kendala yang
dialami tersebut yaitu.
1) Guru jarang menggunakan LKS untuk

mendukung proses belajar.
2) Guru IPA bersangkutan tidak

menggunakan pendekatan scientific
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sesuai dengan tuntutan kurikulum
2013 dalam proses pembelajaran.

3) Guru belum terbiasa memadukan
konsep IPA secara terpadu atau
terintegrasi saat mengajarkan suatu
topik atau tem tertentu.

4) Beberapa siswa terlihat tidak fokus dan
cenderung pasif pada saat proses
pembelajaran dilaksanakan.

Bertolak dari kendala-kendala yang
dihadapi, peneliti melakukan diskusi
dengan guru IPA bersangkutan untuk
menangani atau mengatasi kendala-
kendala tersebut. Hasil diskusi tersebut,
yaitu.
1) Menambah intensitas penggunaan LKS

dalam proses pembelajaran.
2) Menggunakan pendekatan scientific

dalam proses pembelajaran sesuai
dengan tuntutan kurikulum 2013.

3) Guru mulai membiasakan mengajar
IPA secara terpadu atau terintegrasi
sesuai dengan LKS IPA terintegrasi
yang digunakan.

4) Meminta guru untuk lebih memberikan
perhatian dan bimbingan pada siswa
yang tidak fokus dan cenderung pasif
pada saat proses pembelajaran
dilaksanakan.

Namun, secara keseluruhan LKS
IPA Terintegrasi tema panas bumi dan
lingkunganku ditanggapi dengan baik
oleh siswa. Hal tersebut senada dengan
penilaian guru yang menganggap bahwa
LKS IPA terintegrasi tema panas bumi
dan lingkunganku sangat baik untuk
diterapkan dan dikembangkan dalam
pembelajaran IPA terpadu.

Pembahasan Hasil Efektivitas IPA
Terintegrasi

Hasil efektivitas LKS IPA
terintegrasi yang telah dikembangkan
dilihat dari skor hasil tes pemahaman
konsep siswa. Berdasarkan hasil tes
pemahaman konsep, 8 orang siswa
(21,05%) memperoleh nilai pemahaman
konsep antara rentang 85 – 100 dengan
kategori sangat baik dan 26 orang siswa
(68,42%) memperoleh nilai pemahaman
konsep antara rentang 75 – 84 dengan
kategori baik. Jadi, sebanyak 89,47%
siswa mencapai dan mampu melampaui

KKM. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa bahan ajar yang
disusun sangat efektif untuk membantu
siswa dalam belajar IPA. Secara
keseluruhan, siswa telah mencapai KKM
karena merasa terbantu dalam memahami
materi dengan menggunakan LKS IPA
terintegrasi pada proses pembelajaran.
Hasil penelitian ini sejalan teori yang
diungkapkan oleh Darmojo & Kaligis
(1992) yang menyatakan bahwa
keberadaan LKS memberi pengaruh yang
cukup besar dalam proses belajar
mengajar sebagai penunjang untuk
meningkatkan aktivitas siswa dalam
proses belajar dan dapat mengoptimalkan
hasil belajar.

Skor keefektifan LKS IPA
terintegrasi yang sangat baik diperoleh
karena tanggapan positif yang diberikan
siswa terhadap pengembangan LKS IPA
terintegrasi. Hal tersebut menunjukkan
ketertarikan siswa terhadap LKS IPA
terintegrasi. Ketertarikan inilah yang
dapat mendorong minat siswa untuk lebih
aktif terhadap kegiatan pembelajaran
sehingga siswa dapat memperoleh
pengetahuan serta pengalaman yang
sifatnya terintegrasi, yang pada akhirnya
berimplikasi terhadap kemampuan siswa
dalam menguasai konsep.

Diperolehnya LKS IPA
terintegrasi yang efektif, disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain. Pertama, LKS
IPA terintegrasi yang dikembangkan
dirancang sesuai dengan tuntutan
kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan
karakteristik siswa SMP Negeri 12
Denpasar. Kedua, LKS IPA terintegrasi
yang dikembangkan disajikan dengan
terstuktur dengan tampilan yang lebih
menarik. Faktor inilah yang menyebabkan
LKS IPA terintegrasi yang dikembangkan
dikatakan efektif.

Jadi secara umum, LKS IPA
terintegrasi yang dikembangkan telah
berhasil memenuhi keseluruhan aspek
kualitas LKS yang baik yaitu valid,
praktis, dan efektif. Namun, disamping
keberhasilan tersebut terdapat beberapa
kendala yang dialami peneliti dalam
pengembangan LKS IPA terintegrasi.
Pertama, kesulitan mencari waktu untuk
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menyebarkan LKS IPA terintegrasi
kepada siswa karena banyaknya hari tidak
efektif di sekolah. Kedua, keterbatasan
waktu yang dimiliki oleh guru dalam
mengajarkan pembelajaran IPA terpadu
secara maksimal kepada siswa. Ketiga,
guru cenderung menggunakan pendekatan
deduktif kepada siswa sehingga sangat
sulit melihat proses pembelajaran
scientific yang dianjurkan dalam
kurikulum 2013.

LKS IPA terintegrasi yang
dikembangkan memiliki kelebihan jika
dibandingkan dengan LKS yang
digunakan sebelumnya, antara lain.
1) LKS IPA terintegrasi ini telah sesuai

dengan kurikulum 2013 yang
menuntut pemebalajaran IPA SMP
dilakukan secara terpadu.

2) Pemaparan materi atau
pendeskripsian materi pada LKS IPA
terintegrasi sudah terintegrasi dengan
baik. Penyajian materi bersifat
terpadu dan tematik.

3) Penggunaan LKS IPA terintegrasi
mampu mengoptimalkan pemahaman
konsep dan hasil belajar siswa.

4) Tampilan dan penyajian LKS IPA
terintegrasi sudah cukup menarik
minat belajar siswa.

5) Terdapat komponen-komponen
pendukung LKS yang mampu
menambah wawasan siswa.

LKS IPA terintegrasi ini juga memiliki
kelemahan, antara lain.
1) Materi yang dikembangkan terbatas.
2) Penyususnan kegiatan siswa

(kegiatan praktikum) belum bersifat
terpadu atau terintegrasi.

3) Kurangnya soal-soal uji kompetensi
siswa.

4. Simpulan Dan Saran
Berdasarkan rumusan dan hasil

penelitian, dapat disimpulkan beberapa
hasil penelitian sebagai berikut.
1) LKS IPA terintegrasi yang

dikembangkan telah memenuhi
syarat validitas dengan nilai rata-rata
validasi 3,59 kategori sangat valid.

2) LKS IPA terintegrasi yang
dikembangkan telah memenuhi
syarat kepraktisan. Hal ini terlihat

dari skor rata-rata tanggapan guru
terhadap LKS IPA terintegrasi adalah
3,67 yang dikategorikan sangat
praktis, serta skor rata-rata tanggapan
siswa terhadap LKS IPA terintegrasi
sebesar 3,32 yang dikategorikan
praktis sehingga layak digunakan
dalam pembelajaran.

3) LKS IPA terintegrasi yang
dikembangkan terbukti efektif dilihat
dari kemampuan siswa dalam
menguasai materi sebanyak 89,47%
dari keseluruhan jumlah siswa.

Saran yang dapat disampaikan
oleh peneliti terkait dengan
pengembangan LKS IPA terintegrasi
untuk kelas VII di Sekolah Menengah
Pertama adalah digunakan untuk proses
belajar mengajar dan untuk peneliti
selanjutnya diharapkan mampu
mengembangkan penelitian ini ke tahapan
selanjutnya yaitu tahan penyebaran
(disseminate).
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KEUNGGULAN KOMPARATIF BUKU TEKS PELAJARAN IPA SMP
BERBASIS ARGUMEN DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan (1)
perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan buku teks pelajaran IPA
SMPKurikulum 2013 dan buku teks pelajaran IPA SMP berbasis argumen.
Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan rancangan nonequivalent
pretest-postest control group design. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas
VII di SMP Negeri 4 Singaraja yang terdiri atas 11 kelas. Sampel penelitian
diambil dengan teknik clusterrandom sampling. Sampling menghasilkan dua
kelas, yaitu kelas VIIA1 dan kelas VIIA2.Kedua kelas ini diundi untuk
menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil pengundian adalah
kelas VIIA1 sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas VIIA2 sebagai kelas
kontrol. Pada kelas eksperimen diterapkan buku teks pelajaran IPA SMP
berbasis argumen, sedangkan pada kelas kontrol diterapkan buku teks
pelajaran IPA SMPKurikulum 2013.Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor
rata-rata hasil belajarsiswa kelas eksperimen berbeda signifikan dengan skor
rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol. Dari skor rata-rata hasil belajar
siswa tampak bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih baik daripada
hasil belajar siswa kelas kontrol.

Kata-kata Kunci: argumen, buku teks pelajaran IPA, hasil belajar

Abstract
This study was aimed to describe and explain (1) differences of students’
learning achievement using argument-based-science-textbook and curriculum
2013-science-textbook for junior high school. Type of the study was quasi
experiment with nonequivalent pretest-postest control group design.
Population of the study was the seventh grade students of SMP Negeri 4
Singaraja having 11classes. Samples of the study were chosen by cluster
random sampling techniques. The sampling produced two parallel classes, that
was class VIIA1 and VIIA2 and both were lotteried to determinea control and
an experimental class.Results of the lottery were class VIIA1 as the control
class, whereas class VIIA2 as the experimental class. The experimental class
was taught using argument-based-science textbook, whereas the control class
was taught using curriculum 2013-science-textbook. Results of the study
showed that the average score of learning achievement of the experimental
class was significant difference from the average score of learning
achievement of the control class. From the average scores, it could be
concluded that the average score of learning achievement of the experimental
class was higher than that of the control class.

Keywords: argument,science textbook, learning achievement
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1. Pendahuluan
Abad 21 merupakan era globalisasi.
Globalisasi terjadi di berbagai bidang
kehidupan manusia, meliputi bidang
pendidikan, ekonomi, sosial budaya,
politik, dan lain-lainnya. Globalisasi dapat
menimbulkan dampak positif maupun
dampak negatif, ibarat pisau bermata
dua.Banyak dampak positif yang bisa
dirasakan dari adanya globalisasi,
misalnya meningkatnya etos kerja,
meningkatnya produktivitas, efektivitas,
dan efisiensi kehidupan sosial ekonomi,
meningkatnya taraf kehidupan,
meningkatnya perolehan modal dan
teknologi, meluasnya pasar produk dalam
negeri, murahnya harga dan
meningkatnya kualitas produk-produk,
murahnya biaya komunikasi dan
transportasi, mudahnya memperoleh
informasi dan pengetahuan,
berkembangnya pariwisata, dan
meningkatnya pembangunan negara.
Sementara itu, dampak negatif dari
globalisasi misalnya terkikisnya budaya
lokal, meningkatnya sifat individu
manusia, lunturnya semangat gotong
royong, kesetiakawanan, kepedulian, dan
solidaritas, maraknya penyelundupan
barang, sulit berkembangnya industri
dalam negeri, terjadinya kerusakan
lingkungan dan polusi limbah industri,
terhambatnya pertumbuhan sektor
industri, meningkatnya sikap sekularisme,
meningkatnya sikap hidup mewah,
mudahnya terpengaruh oleh budaya luar,
dan meningkatnya kriminalitas.

Dampak negatif yang ditimbulkan
oleh globalisasi ini harus dapat
diantisipasi, sedangkan dampak positifnya
harus dapat optimalkan. Caranya adalah
dengan memiliki penalaran atau argumen.
Argumen adalah salah satu cara
keterampilan berpikir kritis yang meliputi
menganalisis, menghubungkan,
mempertimbangkan, dan mengevaluasi
premis, alasan, bukti, dan klaim. Melalui
proses argumen ini seseorang dapat
mengembangkan keterampilan berpikir
kritis yang merupakan salah satu dari
keterampilan berpikir tingkat tinggi.
Keterampilan berpikir kritis merupakan
kemampuan berpikir bagi seseorang

dalam membuat keputusan yang dapat
dipercaya dan bertanggung jawab yang
mempengaruhi hidup seseorang (Ennis,
1985). Keterampilan berpikir kritis juga
merupakan inkuiri kritis sehingga seorang
yang berpikir kritis menyelidiki masalah,
mengajukan pertanyaan, mengajukan
jawaban baru yang menantang status quo,
menemukan informasi baru, dan
menentang dogma dan dokrin
(Schafersman, 1991). Keterampilan
berpikir kritis memungkinkan seseorang
menjadi penduduk yang bertanggung
jawab. Sementara itu, Lipman (2003)
mengungkapkan bahwa keterampilan
berpikir kritis sangat penting dimiliki agar
kita dapat mengindarkan diri dari
penipuan, indokrinasi, dan pencucian otak
(mindwashing).

Menurut Walker (1998),
keterampilan berpikir kritis merupakan
suatu proses yang memungkinkan siswa
memperoleh pengetahuan baru melalui
proses pemecahan masalah dan
kolaborasi. Keterampilan berpikir kritis
memokuskan pada proses belajar daripada
hanya pemerolehan pengetahuan.
Keterampilan berpikir kritis melibatkan
aktivitas-aktivitas seperti menganalisis,
mensintesis, membuat pertimbangan,
menciptakan dan menerapkan
pengetahuan baru pada situasi dunia
nyata. Keterampilan berpikir kritis sangat
penting dalam proses belajar mengajar
karena keterampilan ini memberikan
kesempatan kepada siswa belajar melalui
penemuan. Keterampilan berpikir kritis
merupakan jantung dari masa depan
semua masyarakat di seluruh dunia (Zoller,
Ben-Chaim, & Ron, 2000). Menurut
Ikuenobe (2001), prosesberpikir kritis
melibatkan pembuatan hubungan kritis di
antara skema konseptual, objek fisik yang
diselidiki, dan pernyataan dan keyakinan
yang dilakukan.

Candy (dalam Phillips & Bond,
2004) melaporkan bahwa keterampilan
berpikir kritis merupakan salah satu
tujuan yang paling penting dari semua
sektor pendidikan. Pentingnya
mengembangkan keterampilan berpikir
kritis siswa dalam pembelajaran telah
menjadi tujuan dari pendidikan akhir-



ISBN 978-602-6428-00-4

FMIPA Undiksha 221

akhir ini (Tsapartis & Zoller, 2003;
Lubezky et al., 2004). Oleh karena
pembelajaran merupakan alat untuk
menyiapkan siswa menjadi anggota
masyarakat agar dapat hidup bertanggung
jawab dan aktif dalam masyarakat
berbasis teknologi, maka sekolah pada
semua tingkatan seharusnya memokuskan
pada upaya pengembangan keterampilan
berpikir kritis siswa (Costa, dalam Zoller
et al., 2000). Dengan demikian, tujuan
utama dari pembelajaran adalah untuk
mengembangkan keterampilan berpikir
kritissiswa dalam konten dan proses sains
(Zoller, Ben-Chaim, & Ron, 2000).

Elam (dalam McTighe &
Schollenberger, 1991) menyatakan bahwa
keterampilan berpikir kritis merupakan
tujuan pendidikan tertinggi. Ernst &
Monroe (2004) menyatakan bahwa tujuan
perbaikan keterampilan berpikir kritis
adalah untuk menciptakan penduduk yang
literasi terhadap lingkungan
(environmental literacy). Sementara itu,
Dumke (dalam Jones, 1996) menyatakan
bahwa pembelajaran harus dirancang
untuk mencapai pemahaman dari
hubungan bahasa yang logis yang
seharusnya menghasilkan kemampuan
menganalisis, mengkritisi, menyarankan
ide-ide, memberi alasan secara induktif
dan deduktif, dan untuk mencapai
simpulan yang faktual berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan yang
rasional. Beyer (dalam Walker, 1998)
menyatakan bahwa pembelajaran
keterampilan berpikir kritis sangat penting
diterapkan oleh guru-guru agar dapat
mengembangkan daya nalar siswa. Masih
menurut Beyer, agar berhasil hidup dalam
alam demokrasi, siswa harus dapat
berpikir kritis sehingga dapat membuat
keputusan dengan tepat dan bertanggung
jawab.

Bassham et al. (2008)
mengatakan bahwa guru-guru seharusnya
mengajar siswa bagaimana berpikir (how
to think), bukan mengajar apa yang perlu
dipikirkan oleh siswa (what to think). Hal
senada juga diungkapkan oleh Chalupa &
Sormunen (1995), Beyer (dalam Sharma
& Hannafin, 2004), Foundation for
Critical Thinking (2004), Clement

&Lochhead (dalam Eklof, 2005), Notaret
al.(2005), dan Brym & Lie (dalam
Herbert & Sowell, 2006).Keterampilan
berpikir sangat penting untuk membekali
siswa bersaing di dunia global (Anjarsari,
2014). Sementara itu, Facione (2011)
menyatakan bahwa inti berpikir kritis
adalah deskripsi yang rinci dari sejumlah
karakteristik yang berhubungan, yang
meliputi analisis, inferensi, eksplansi,
evaluasi, pengaturan diri, dan
interpretasi.Berpikir kritis sangat perlu
dikembangkan di setiap sekolah tanpa
harus mempedulikan kurikulum yang
selalu berubah setiap saat karena berpikir
kritis dapat menolong seseorang untuk
menghindari kekeliruan dalam
memutuskan hal-hal penting dalam
kehidupan secara lebih hati-hati, jelas, dan
logis sehingga mampu bersaing dengan
kemajuan jaman yang semakin pesat.

Berpikir kritis adalah bagian dari
hasil belajar. Hasil belajar dapat
dibedakan menjadi tiga aspek, meliputi
ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
Ranah kognitif adalah ranah yang
mencakup kegiatan mental. Segala upaya
yang menyangkut aktivitas otak adalah
termasuk ranah kognitif. Aspek afektif
adalah proses pengetahuan yang lebih
banyak didasarkan pada pengembangan
aspek perasaan, emosi, minat, sikap, dan
nilai-nilai. Ranah psikomotor adalah
ranah yang berkaitan dengan keterampilan
atau kemampuan bertindak setelah
seseorang menerima pengalaman belajar
tertentu. Pengembangan keterampilan
berpikir kritis siswa tidak terlepas dari
peran guru. Guru dapat memilih bahan
ajar dalam mengembangkan keterampilan
berpikir kritis siswa. Salah satu bentuk
bahan ajar adalah buku teks pelajaran.
Pada buku teks pelajaran, siswa
memperoleh ide, melatih menyimpulkan
ide, mengevaluasi ide, dan membuat
hubungan antara ide satu dengan yang
lainnya. Dewasa ini buku teks pelajaran
yang beredar cenderung lebih
menonjolkan desain grafis yang menarik,
seperti tata letak dan penggunaan gambar
berwarna. Sementara isi buku teks
pelajaran tersebut kurang memerhatikan
bahasa penalaran atau argumen. Berikut
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ini disajikan satu contoh bahasa penalaran
atau argumen yang ditemukan dalam buku
teks pelajaran IPA SMP Kurikulum 2013.

“Akibat kedudukan batu terhadap
keadaan setimbang, batu mampu
melakukan kerja atau memiliki
energi. Energi yang diperoleh
karena lokasi atau kedudukannya
tersebut dinamakan energi
potensial. Contoh lain, air dalam
bendungan menyimpan energi
potensial karena ketinggiannya.”
(Kemendikbud, 2013: 123).

Pola penalaran (argumen) pada
paragraf di atas tidak jelas. Pertama,
pemilihan kata “akibat” kurang tepat
karena kata “akibat” merupakan indikator
untuk simpulan atau klaim, tetapi pada
paragraf di atas kata “akibat” digunakan
indikator untuk premis. Kedua, makna
paragraf di atas tidak jelas. Paragraf di
atas dapat diungkapkan bahwa batu
memiliki energi potensial karena
kedudukan batu terhadap keadaan
setimbang, sedangkan air memiliki energi
potensial karena ketinggiannya. Apakah
kedudukan batu terhadap keadaan
setimbang berarti ketinggian? Ini tidak
jelas.

Untuk menyempurnakan pola
penalaran atau argumen dalam buku teks
pelajaran IPA SMP Kurikulum 2013,
telah dikembangkan buku teks pelajaran
IPA SMP berbasis argumen (Redhana &
Sudiana, 2015). Namun, pengembangkan
buku ajar tersebut baru sebatas uji validasi
ahli dan uji keterbacaan. Pada penelitian
ini dilakukan uji efektivitas buku teks
pelajaran IPA SMP berbasis argumen
dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Metode
Penelitian ini merupakan

penelitian eksperimen semu. Rancangan
penelitian yang digunakan adalah
nonequivalent pre-test post-test control
group design. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh siswa kelas VIISMP
Negeri 4 Singaraja tahun ajaran
2015/2016 yang terdiri atas11 kelas
dengan jumlah total siswa 397 orang.
Sampel penelitian diambil dengan teknik
cluster random sampling. Setelahteknik

sampling dilakukan, dua kelas diperoleh
sebagai sampel, yaitu siswa kelas VIIA1
dan VIIA2. Kedua kelas ini diundi untuk
menentukan kelas kontrol dan kelas
ekperimen. Hasil pengundian
menunjukkan bahwa kelas VIIA1 sebagai
kelas eksperimen dan kelas VIIA2 sebagai
kelas kontrol, yang masing-masing
berjumlah 37 orang siswa. Pada kelas
eksperimen diterapkan buku teks
pelajaran IPA SMP berbasis argumen,
sedangkan pada kelaskontrol diterapkan
buku teks pelajaran IPA SMP Kurikulum
2013.

Variabel bebas pada penelitian ini
adalah buku teks pelajaran IPA SMP
dengan dua level, yaitu buku teks
pelajaran IPA SMP berbasis argumen
(Redhana & Sudiana, 2015) dan buku teks
pelajaran IPA SMP Kurikulum 2013.
Hasil belajar siswa merupakan variabel
terikat. Di pihak lain, variabel kovariat
pada penelitian ini adalah pengetahuan
awal siswa.

Perangkat pembelajaran pada
penelitian ini terdiri atas rencana
pelaksanaan pembeljaaran (RPP) dan
lembar kerja siswa (LKS), sedangkan
instrumen penelitian terdiri atas tes
pemahaman konsep. Model pembelajaran
yang digunakan pada kedua kelas adalah 5
M (mengamati, menanya, mengumpulkan
data, mengolah data, dan
mengomunikasikan).

Data utama pada penelitian ini
adalah skor pretes dan skor postes yang
dikumpulkan dengan menggunakan tes
pemahaman konsep. Tes pemahaman
konsep yang digunakan berupa tes pilihan
ganda buatan peneliti pada topik suhu,
pemuaian, dan kalor. Data skor pretes dan
postes dianalisis dengan statistika
deskriptif dan inferensial. Statistika
inferensial yang digunakan adalah analisis
kovarian (Anakova) pada taraf
signifikansi 5%. Sebelum dilakukan uji
Anakova, uji asumsi perlu dilakukan,
yang meliputi uji normalitas, homogenitas
varians, linieritas, dan homogenitas
kemiringan garis regresi. Uji statistika
menggunakan bantuan program SPSS 16
for windows.
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3. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Hasil
a. Statistik Skor Pretes dan Postes

Pemahaman konsep siswa diukur
dari skor pretes dan postes siswa. Data
skor pretes dan postes siswa baik untuk
kelas kontrol maupun kelas eksperimen
ditunjukkan pada Tabel 1. Dari data
dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa skor
rata-rata pretes dan postes siswa pada
kelas eksperimen lebih tinggi
dibandingkan dengan skor rata-rata pretes
dan postes pada kelas kontrol.Demikian
juga SD kelas eksperimen lebih tinggi
daripada SD kelas kontrol. Skor pretes
lebih bervariasi dibandingkan dengan skor
postes baik untuk kelas kontrol maupun
untuk kelas eksperimen.

Tabel 1. Statistik Skor Pretes dan Postes
Siswa Kelas Kontrol dan Kelas
Eksperimen

Data Statistik Kontrol Eksperimen
Pretes Rata-rata 36,48 37,89

SD 6,62 6,87
Postes Rata-rata 56,69 70,21

SD 4,53 4,63

b. Uji Asumsi
Sebelum dilakukan pengujian

hipotesis dengan Anakova, terlebih
dahulu dilakukan uji asumsi. Uji asumsi
tersebut meliputi uji normalitas, uji
homogenitas varians, uji linieritas,dan uji
homogenitas kemiringan garis regresi.Uji
normalitas sebaran data adalah uji untuk
menunjukkan bahwa data berdistribusi
normal. Uji ini dilakukan dengan
menggunakan statistik Kolmogorov-
Smirnov. Hasil uji normalitas data dapat
dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data

Data Kelas
Kolmogorov-Smirnova

Statistic df Sig.
Pretes Kontrol 0,104 37 0,200

Eksperimen 0,117 37 0,200
Postes Kontrol 0,126 37 0,143

Eksperimen 0,131 37 0,112

Pada uji normalitas menggunakan
statistik Kolmogorov-Smirnov diperoleh
bahwa semua nilai signifikansi (Sig.) baik
pada kelas kontrol maupun kelas
eksperimen untuk pretes dan postes lebih
tinggi daripada nilai (taraf signifikansi,
0,05). Artinya, nilai statistik yang
diperoleh tidak signifikan. Dapat
disimpulkan bahwa sebaran data skor
pretes dan postes baik kelas kontrol
maupun kelas eksperimen berdistribusi
normal.

Uji homogenitas varians
bertujuan untuk mengetahui apakah
varians antarkelompoktersebut homogen
atau tidak. Antarkelompok yang dimaksud
adalah antarkelas baik untuk kelas kontrol
maupun untuk kelas eksperimen. Uji
homogenitas varians dilakukan dengan
menggunakan Levene’s Test. Ringkasan
hasil uji homogenitas varians
antarkelompok ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3.Hasil Uji Homogenitas Varians

Data Kriteria Levene
Statistic df1 df2 Sig.

Pretes Based on
Mean

0,351 1 72 0,555

Postes Based on
Mean

0,037 1 72 0,847

Berdasarkan Tabel 3, nilai
signifikansi (Sig.) yang diperoleh lebih
tinggi daripada nilai (0,05). Ini
mengklarifikasi bahwa varians skor pretes
dan postes antar kelompok baik kelas
kontrol maupun kelas eksperimen
homogen.

Uji linieritas data bertujuan untuk
mengetahui hubungan linier antara skor
pretes (pemahaman konsep awal) dan skor
postes (pemahaman konsep akhir) siswa
pada masing-masing kelas.Uji linieritas
ini menggunakan statistik Test of
Linierity. Hasil uji linieritas dapat dilihat
pada Tabel 4. Nilai signifikansi pada
kriteriaDeviation from Linearity baik
untuk kelas kontrol maupun kelas
eksperimen lebih tinggi daripada nilai
(0,05). Ini berarti bahwa hubungan antara
skor pretes dan skor postes baik pada
kelas kontrol maupun kelas eksperimen
linier.
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Tabel 4. Hasil Uji Linieritas

Kelompok Kriteria
Nilai Stastistik

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Eksperimen Between
Groups

Linearity 326.410 1 91.235 5.672 .000

Deviation
from Linearity 376.460 10 41.829 1,721 .369

Kontrol Between
Groups

Linearity 84.269 1 84.269 4.780 .038
Deviation
from Linearity 214.536 10 21.454 1.217 .328

Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas Kemiringan Garis Regresi

Source Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Kelompok 166,036 1 166,036 8,991 0,004
Pretes 214,492 1 214,492 11,615 0,001

Buku*Pretes 8,747 1 8,747 0,474 0,494

Uji keberartian arah regresi
menyatakan bahwa koefisen arah regresi
berarti atau signifikan. Uji keberartian
arah regresi dapat dilihat dari nilai
signifikansi pada kriteria Linearity dalam
Tabel 4. Dari Tabel 4 tampak bahwa nilai
signifikansi untuk kriteria Linearitylebih
kecil daripada nilai (0,05) baik pada
kelas kontrol maupun kelas eksperimen.
Ini berarti bahwa koefisien arah regresi
hubungan antara skor pretes dan postes
baik pada kelas kontrol maupun kelas
eksperimen berarti atau signifikan

Uji yang terakhir adalah uji
homogenitas kemiringan garis regresi. Uji
ini dimaksudkan untuk mengetahui
apakah dua graris regresi sejajar atau
hampir sejajar, yaitu antara graris regresi
skor pretes-postes untuk kelas kontrol dan
garis regresi skor pretes-postes untuk
kelas eksperimen. Uji ini dilakukan
dengan analisis varians. Hasil uji
homogenitas kemiringan garis regresi
disajikan dalam Tabel 5. Tabel 5
menunjukkan bahwa sumber Buku*Pretes
mempunyai nilai signifikansi sebesar
0,494. Nilai signifikansi ini lebih tinggi
daripada nilai (0,05). Ini menunjukkan
bahwa kemiringan dua garis regresi antara
skor pretes dan postes untuk kelas kontrol
dan kelas eksperimen homogen. Dengan
kata lain, dapat dikatakan bahwa

perbedaan postes antara kelas kontrol dan
eksperimen hanya disebabkan oleh
perbedaan perlakuan (buku teks pelajaran)
yang diterapkan, bukan disebabkan oleh
perbedaan skor pretes.

c. Uji Hipotesis
Berdasarkan uji asumsi yang telah
dilakukan, data yang diperoleh telah
memenuhi persyaratan normalitas,
homogenitas varians, linieritas, dan
homogenitas kemiringan garis regresi.
Dengan demikian, uji statistika Anakova
untuk menguji hipotesis berikut dapat
dilakukan.
H0 : tidak terdapat perbedaan hasil belajar

antara siswa yang belajar
menggunakan buku teks pelajaran
IPA SMPKurikulum 2013 dan siswa
yang belajar menggunakan buku teks
pelajaran IPA SMP berbasis
argumen.

Ha : terdapat perbedaan hasil belajar
antara siswa yang belajar
menggunakan buku teks pelajaran
IPA SMPKurikulum 2013 dan siswa
yang belajar menggunakan buku teks
pelajaran IPA SMP berbasis
argumen.

Hasil uji statistika Anakova dapat dilihat
pada Tabel 6
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Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Source Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Pretes 211,597 1 211,597 11,544 0,001
Buku teks
pelajaran 3168,063 1 3168,063 172,839 0,000

Tabel 6 menjelaskan bahwa sumber buku
teks pelajaran mempunyai nilai
signifikansi sebesar 0,000.Nilai ini lebih
kecil daripada nilai (0,05). Ini
mengklarifikasi bahwa hipotesis nol
ditolak. Dengan kata lain, hipotesis
alternatif diterima. Dapat disimpulkan
bahwa terdapat perbedaan hasil belajar
antara siswa yang belajar menggunakan
buku teks pelajaran IPA SMPKurikulum
2013 dan siswa yang belajar
menggunakan buku teks pelajaran IPA
SMP berbasis argumen. Berdasarkan skor
rata-rata hasil belajar siswa (Tabel 1),
dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
siswa yang belajar yang menggunakan
buku teks pelajaran IPA SMPberbasis
argumen lebih baik daripada hasil belajar
siswa yang belajar menggunakan buku
teks pelajaran IPA SMP Kurikulum 2013.

3.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian dan

uji hipotesis yang telah dilakukan, hasil
belajar siswa yang belajar menggunakan
buku teks pelajaran berbasis argumen
lebih baik daripada hasil belajar siswa
yang belajar menggunakan buku teks
pelajaran Kurikulum 2013.Perbedaan
hasil belajar ini disebabkan oleh
perbedaan buku teks pelajaran IPA SMP
yang diterapkan. Pada buku teks pelajaran
IPA SMP berbasis argumenmateri IPA
SMP disajikan secara argumentatif
menggunakan bahasa penalaran. Pada
penggunaan bahasa penalaran ini,
pengetahuan generalisasi disajikan
sebagai klaim atau simpulan, sedangkan
pengetahuan pendukung disajikan sebagai
premis/alasan/bukti. Dalam bahasa
penalaran, ada indikator-indikator untuk
klaim dan juga indikator-indikator untuk
premis. Indikator-indikator untuk klaim
meliputi antara lain “sehingga ..., dengan

demikian ..., akibatnya ..., akhirnya ...,
yang membuktikan bahwa ..., dapat
disimpulkan bahwa ..., menunjukkan
bahwa ..., dan harus ....” Di pihak lain,
indikator-indikator alasan atau premis
ditunjukkan oleh kata-kata atau frase,
seperti “karena ..., untuk ..., dari fakta
bahwa ..., alasannya adalah ..., pertama ...,
kedua, ..., dan ketiga ...” (Fisher, 2004).

Selain penyajian materi secara
argumentatif menggunakan bahasa
penalaran yang ditunjukkan oleh indikator
klaim dan indikator premis, dalam buku
teks pelajaran IPA SMP berbasis argumen
juga disediakan peta argumen. Peta
argumen ini adalah diagram yang
menyediakan hubungan antara premis
(atau kopremis jika ada) dan klaim.Peta
argumen menyajikan struktur logis dari
suatu argumen. Peta argumen merupakan
diagram kotak dan garis yang menyajikan
struktur logis dari argumen secara visual
untuk mendukung klaim (Twardy, 2004).

Dengan menggunakan bahasa
penalaran melalui indikator klaim dan
premis serta peta argumen, penyajian
materi IPA menjadi lebih jelas dan lebih
mudah dipahami. Berikut ini disajikan
satu contoh penyajian materi IPA SMP
berbasis argumen.
Di lain sisi, karena banyaknya kelemahan
alkohol, raksa sering digunakan sebagai
zat cair pengisi termometer[1]. Hal itu
karena raksa memiliki beberapa
keunggulan jika dibandingkan dengan
alkohol[2]. Pertama, raksa dapat menyerap
panas suatu benda yang akan diukur
sehingga temperatur raksa sama dengan
temperatur benda yang diukur[3]. Kedua,
raksa dapat digunakan untuk mengukur
temperatur yang rendah hingga
temperatur yang lebih tinggi karena raksa
memiliki titik beku pada temperatur –
39°C dan titik didih pada temperatur
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357°C[4]. Ketiga, raksa tidak membasahi
dinding tabung sehingga pengukurannya
menjadi lebih teliti[5]. Keempat,
pemuaian raksa teratur atau linear
terhadap kenaikan temperatur[6]. Kelima,
raksa mudah dilihat karena raksa dapat
memantulkan cahaya[7].
Peta argumen dari penyajian materi IPA
di atas adalah sebagai berikut.

Potongan penyajian materi di atas
berikut dengan peta argumennya
menunjukkan kepada kita bahwa materi
IPA SMP yang disajikan secara
argumentatif lebih mudah dipahami. Hal
ini disebabkan oleh bahasa penalaran
yang digunakan lebih terstruktur dan lebih
mudah. Siswa dapat mengidentifikasi
klaim dan premis dengan cepat karena
keberadaan klaim dan premis ditunjukkan
oleh adanya indikator klaim atau premis
secara eksplisit. Kemudahan
mengidentifikasi klaim dan premis akan
memudahkan siswa memahami argumen
dan dengan demikian siswa memahami
materi IPA dengan lebih mudah. Hal ini
didukung oleh penelitian Zohar dan
Nemet (2002) yaitu pengintegrasian
argumen dalam pembelajaran dapat
meningkatkan kinerja baik dalam
pengetahuan maupun argumen. Crosset
al. (2008) pun mendukung penelitian
Zohar dan Nemet (2002) bahwa belajar
argumen dapat memperkokoh pemahaman
konsep, memungkinkan siswa
mendapatkan ide-ide baru yang dapat
memperluas pengetahuan, dan
menghilangkan miskonsepsi yang dialami
siswa. Di pihak lain, Marttunena et al.
(2005) berpendapat bahwa argumen
dalam proses pembelajaran dapat

membantu siswa dalam meningkatkan
keterampilan berpikir kritis.

Selain itu, peta argumen juga
membantu siswa memahami argumen
dengan lebih mudah. Hal ini disebabkan
oleh peta argumen menunjukkan
hubungan antara klaim dan premis dengan
sangat jelas yang digambarkan melalui
diagram. Disamping itu, siswa diminta
menjelaskan peta argumen menggunakan
kata-katanya sendiri. Ini memberikan
kesempatan kepada siswa
mengungkapkan kembali apa yang
mereka telah pahami tentang materi IPA
SMP yang disajikan secara argumentatif.

Menurut Oswald (2007),
keuntungan dari pembuatan peta argumen
adalah(1) penyajian argumen menjadi
sangat efisien, di mana peta argumen
dapat meringkaskan beberapa halaman
dari suatu uraian yang kompleks ke dalam
peta tunggal; (2) tayangan dari struktur
argumen dapat ditampilkan dengan jelas,
di mana argumen ditranslasi dari bentuk
teks ke dalam bentuk peta yang
merupakan praktik keterampilan berpikir
kritis yang sangat baik; dan (3) masing-
masing ko-premis dapat ditunjukkan
secara eksplisit di mana peta argumen
akan memacu siswa mengidentifikasi
asumsi yang tidak dinyatakan dan
meminta bukti untuk masing-masing
komponen dari argumen. Pendek kata,
peta argumen merupakan cara transparan
dan efektif untuk menyajikan argumen
dan membuat operasi keterampilan
berpikir kritis menjadi lebih jelas
sehingga menghasilkan perkembangan
keterampilan berpikir kritis yang lebih
cepat.

Dari hasil-hasil yang dicapai di
atas tampak bahwa siswa yang
memperoleh kesempatan berlatih
membuat peta argumen dapat
mengembangkan keterampilan berpikir
kritis. Ada korelasi antara argumen dan
keterampilan berpikir kritis (Jimenez-
Aleixandre,Rodriguez, & Duschl, 2000; Inch&
Warnick, 2006). Indratin (2010)
menyatakan bahwa terdapat hubungan
antara berpikir logis dengan kemampuan
argumen siswa yang berarti makin baik
kemampuan berpikir logis siswa, makin

Peta argumen:

Instruksi:
Jelaskan pola penalaran yang terdapat
pada peta argumen di atas dengan
kata-kata Anda sendiri!

3 4 5

2

1

6 7
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baik pula keterampilan argumen
siswa.Temuan-temuan dalam penelitian
ini sejalan dengan temuan-temuan dari
beberapa peneliti (van Gelder, 2003;
Twardy, 2004; Ostwald, 2007; Bassham
et al., 2008; Lau & Chan, 2009). Secara
khusus, van Gelder (2003)
mengungkapkan bahwa peta argumen
dapat meningkatkan kemampuan siswa
mengartikulasikan, memahami, dan
mengomunikasikan argumen sehingga
dapat memacu keterampilan berpikir kritis
siswa. Menurut Ostwald (2007), peta
argumen merupakan cara transparan dan
efektif untuk menyajikan argumen dan
membuat operasi keterampilan berpikir
kritis menjadi lebih jelas sehingga
menghasilkan perkembangan
keterampilan berpikir kritis yang lebih
cepat. Sementara itu, Bassham et al.
(2008) menyatakan bahwa keterampilan
berpikir kritis sangat berkaitan dengan
alasan, yaitu mengidentifikasi alasan,
mengevaluasi alasan, dan memberikan
alasan. Ini merupakan esensi dari argumen
(keterampilan berpikir kritis).
Peningkatan keterampilan berpikir kritis
ini mendorong siswa untuk menguasai
materi IPA dengan baik. Dengan
demikian, hasil belajar siswa menjadi
lebih baik.Keterampilan argumen siswa
yang rendah menjadi salah satu penyebab
dari rendahnya keterampilan berpikir
kritis siswa (Hasnunidahet al., 2015).
Belajar menyusun argumen sangat
diperlukan dalam proses pembelajaran.
Hal ini akan membantu siswa dalam
meningkatkan keterampilan berpikir kritis
yang pada akhirnya akan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.

4. Simpulan Dan Saran
Simpulan

Berdasarkan hasil-hasilpenelitian
yang telah diuraikan dapat disimpulkan
bahwa hasil belajar siswa yang belajar
menggunakan buku teks pelajaran IPA
SMP berbasis argumen berbeda signifikan
dengan hasil belajar siswa yang belajar
mengunakan buku teks pelajaran IPA
SMP Kurikulum 2013. Dari skor rata-rata
hasil belajar siswa tampak bahwa hasil
belajar siswa yang belajar menggunakan

buku teks pelajaran IPA SMP berbasis
argumen lebih baik daripada hasil belajar
siswa yang belajar menggunakan buku
teks pelajaran IPA SMP Kurikulum 2013.

Saran-saran
Berdasarkan hasil-hasil penelitian

ini dapat disarankan bahwa guru-guru IPA
SMP dapat menggunakan buku teks
pelajaran IPA SMP berbasis argumen
untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Keunggulan komparatif dari buku teks
pelajaran IPA SMP berbasis argumen
terhadap buku teks pelajaran IPA SMP
Kurikulum 2013 dapat diperluas pada
topik-topik IPA yang lain.
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AKUMULASI TIMBAL (PB) DAN STRUKTUR STOMATA DAUN PURING
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Abstrak
Tanaman mempunyai kemampuan efektif untuk mengatasi atau mengeliminir
pencemaran udara yang terjadi di kota, salah satunya adalah tanaman puring. Stomata
adalah bagian tumbuhan sebagai salah satu jalur yang digunakan tumbuhan untuk
berinteraksi dengan lingkungannya. Fungsi utama stomata adalah sebagai tempat
pertukaran gas, seperti CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis.
Namun, stomata juga bertindak sebagai salah satu jalur masuknya polutan terutama
polutan yang berasal dari udara. Penelitian oleh Sulistiana dan Setijorini (2014),
menemukan bahwa dari 18 sampel tanaman puring diperoleh 13 kultivar memiliki
morfologi tipe dan bentuk daun yang berbeda, dengan kandungan serapan timbal yang
berbeda-beda pula. Penelitian selanjutnya dilakukan pengamatan anatomi daun terutama
struktur stomata daun tanaman puring. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan
struktur stomata daun tanaman puring, membandingkan struktur stomata antar kultivar
puring, dan membuktikan adanya hubungan antara akumulasi timbal (Pb) dengan struktur
stomata daun beberapa kultivar puring. Bahan penelitian adalah daun segar dari 13
kultivar tanaman puring yang ditanam di Perumahan Batan Indah, Kecamatan
Kademangan, Tangerang Selatan. Pengamatan struktur stomata daun dilakukan dengan
cara pembuatan preparat paradermal. Parameter yang diamati dalam penelitian meliputi
jumlah stomata, jumlah sel epidermis, panjang stomata, lebar stomata, indeks stomata,
dan kerapatan stomata. Hasil yang diperoleh menunjukkan korelasi positif antara kadar
Pb dengan struktur stomata daun kultivar puring dengan paramater yang diamati terutama
pada jumlah, lebar, dan indeks stomata, serta kerapatannya.

Kata-kata Kunci: kultivar puring, timbal (Pb), daun, stomata

Abstract
Plants have the ability effectively to address or eliminate air pollution that occurred in the
city, one of them is a croton plant. Stomata are part of the plant as one of the lines used
herbs to interact with their environment. The main function of stomata is as a place of
exchange of gases, such as CO2 which is required by plants in photosynthesis. However,
stomata also acts as a one-lane entry of pollutants, especially pollutants from the air.
Research by Sulistiana and Setijorini (2014), found that of 18 samples croton plant gained
13 cultivars have morphological types and forms of different leaves, with a content of
absorption of lead are different too. Subsequent research conducted anatomical
observations of leaves, especially the structure of the stomata of leaves of croton plant.
The purpose of research is to explain the structure of the stomata of leaves of croton plant,
comparing the structure of stomata between cultivars croton, and prove a link between the
accumulation of lead (Pb) with the structure of the stomata of leaves of some cultivars
croton. The research material is fresh leaves of 13 cultivars croton plant grown in
Housing Batan Indah, District Kademangan, South Tangerang. Observation of the
structure of the stomata of the leaves is done by making preparations paradermal. The
parameters were observed in the study include the number of stomata, the number of cells
of the epidermis, the length of the stomata, the width of stomata, the index stomata, and
the density of stomata. The results showed a positive correlation between Pb with the
structure of the stomata of the leaves of cultivars croton with parameters were observed
mainly on the number, width, and the index of stomata, and density.

Keywords: cultivar croton, lead (Pb), leaves, stomata



ISBN 978-602-6428-00-4

FMIPA Undiksha 241

1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi dan industri

yang berkembang dengan pesat,
memberikan manfaat dan kemudahan bagi
manusia. Seiring dengan perkembangan
tersebut, diikuti oleh melonjaknya
produksi kendaraan bermotor yang
mengakibatkan pencemaran udara. Bahan
pencemar (polutan ) yang berasal dari gas
kendaraan bermotor umumnya berupa
gas hasil sisa pembakaraan dan partikel
logam berat, seperti timbal (Pb). Pb yang
dikeluarkan dari kendaraan bermotor rata-
rata berukuran 0.02-0.05 µm sebesar 60-
70% (Antari dan Sundra, 2009).
Permasalahan pencemaran udara
khususnya timbal telah mengkhawatirkan
di beberapa kota besar, seperti Jakarta,
Bandung, Surabaya, Semarang, termasuk
di daerah Tangerang Selatan.

Tanaman mempunyai kemampuan
efektif untuk mengatasi atau mengeliminir
pencemaran udara yang terjadi di kota,
salah satunya adalah tanaman puring.
Rahman (2010) menyatakan bahwa daun
tanaman puring mampu menyerap timbal
sekitar 2,05 mg L-1 di udara dibandingkan
tanaman lain, seperti Beringin (Ficus
benjamina) yang hanya mampu menyerap
1,025 mg L-1 dan Tanjung (Mimusops
elengi) dengan daya serap timbal 0.505
mg L-1. Selain itu tanaman puring
memiliki beberapa kelebihan apabila
dijadikan salah satu komponen landskap
jalan, antara lain penampilan daunnya
indah dan berwarna-warni. Oleh karena
itu puring dapat memiliki peran ganda
yaitu sebagai penyerap polutan dan
penghias kota. Penelitian Sulistiana dan
Setijorini (2014), menunjukkan dari 18
sampel tanaman puring diperoleh 13
kultivar memiliki morfologi tipe dan
bentuk daun yang berbeda dengan
kandungan serapan timbal yang berbeda-
beda pula.

Stomata adalah adalah bagian
tumbuhan sebagai salah satu jalur yang
digunakan tumbuhan untuk berinteraksi
dengan lingkungannya. Fungsi utama
stomata adalah sebagai tempat pertukaran
gas, seperti CO2 yang diperlukan oleh
tumbuhan dalam proses fotosintesis.
Namun, stomata juga bertindak sebagai
salah satu jalur masuknya polutan

terutama polutan yang berasal dari udara.
Polutan seperti timbal yang memiliki
ukuran partikel kurang dari 2 µ dapat
masuk melalui stomata yang memiliki
ukuran lebih besar (Ebadi et.al, 2005).

Solihin (2014) mengemukakan bahwa
tingkat emisi kendaraan bermotor
berdampak terhadap jumlah stomata daun
tanaman pelindung glodok (Polyalthia
longifolia), yaitu semakin tinggi tingkat
emisi kendaraan maka jumlah stomata
akan semakin sedikit. Juga akumulasi
timbal (Pb) dan pengaruhnya pada kondisi
daun Swietenia macrophylla telah
diamati, yaitu terjadi kecenderungan
penurunan kandungan klorofil, luas
permukaan daun, dan jumlah stomata
seiring dengan kandungan Pb dalam daun
(Sembiring dan Sulistyowati, 2006).

Untuk mempertegas pengaruh
akumulasi timbal terhadap daun tanaman
puring secara morfologi yang telah
dilakukan pada penelitian sebelumnya
oleh Sulistiana dan Setijorini (2014),
maka perlu dilakukan penelitian lanjutan
dengan melakukan pengamatan anatomi
daun terutama struktur stomata daun
tanaman puring.

Berdasarkan latar belakang yang telah
diungkapkan sebelumnya, maka tujuan
penelitian adalah membandingkan
struktur stomata antar kultivar puring
sejumlah 13 kultivar serta membuktikan
adanya hubungan antara akumulasi timbal
(Pb) dengan struktur stomata daun dari
beberapa kultivar puring.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi data tentang
struktur stomata daun dari berbagai
kultivar tanaman puring. Selain itu hasil
penelitian ini dapat direkomendasikan
sebagai pengetahuan masyarakat luas
umumnya, dan khususnya penentu
kebijakan (Pemerintah) di kota Tangerang
Selatan tentang fungsi ganda dari tanaman
puring sebagai penyerap polutan yang
berpotensi sebagai agen bioremediasi
(mereduksi Pb di udara) dan penghias
kota.

2. Metode
Penelitian dilaksanakan di kota

Tangerang Selatan dan Cibinong, Bogor.
Pengambilan sampel/spesimen daun dari
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13 kultivar tanaman puring dilakukan di
kota Tangerang Selatan (Serpong).
Pengamatan struktur stomata daun
kultivar tanaman puring tersebut
dilakukan di Pusat Penelitian Biologi
Bidang Botani LIPI Cibinong, Bogor.
Sedangkan data analisis akumulasi timbal
(Pb) menggunakan data penelitian
sebelumnya di laboratorium BATAN
Pasar Jumat, Lebak Bulus. Penelitian
dilakukan selama 10 bulan, yaitu bulan
Februari sampai November 2015.

Alat yang digunakan meliputi
mikroskop cahaya dengan kamera, object
glass dan cover glass, pemanas, cutter,
pipet, petridish, negatif film, dan
mikrotom. Bahan penelitian yang
digunakan adalah daun segar dari 13
kultivar tanaman puring yang ditanam di
Perumahan Batan Indah, Kecamatan
Kademangan, Tangerang Selatan. Dan
bahan-bahan yang digunakan dalam
pembuatan preparat, seperti larutan FAA,
fast green 2%, cat kuku bening, safranin
25%, gliserin, dan HNO3.
Prosedur Penelitian

a. Pembuatan preparat paradermal
Sediaan mikroskop dibuat dengan

mengiris daun secara paradermal dan
melintang. Irisan paradermal dilakukan
dengan cara merebus potongan daun
(1x2cm) dengan larutan asam nitrit
(HNO3) dalam aquadest (1:3), hingga
daun berubah warna menjadi kekuning-
kuningan dan bagian epidermis atas dan
bawah terkelupas. Setelah itu irisan
dibilas dengan aquadest dan diwarnai
dengan safranin 25% , lalu diletakkan
pada object glass yang telah diberi media
gliserin 1% dan ditutup dengan cover
glass. Agar cover glass tidak lepas,
bagian pinggir cover glass diolesi dengan
cat kuku bening. Selanjutnya preparat siap
untuk diamati di bawah mikroskop
sekaligus difoto.

Pengamatan anatomi daun (struktur
stomata) dilakukan dengan mikroskop
cahaya dengan perbesaran 40 x dengan
bidang pandang berdiameter 2.8 unit dan
luas bidang pandang 0.5 mm2. Parameter
yang diamati, meliputi jumlah stomata,
jumlah sel epidermis, panjang stomata,
lebar stomata, indeks stomata, dan

kerapatan stomata. Pengamatan dilakukan
sebanyak 5 kali.

b. Penghitungan Indeks Stomata
Penghitungan indeks stomata dengan

menghitung persentase jumlah stomata
terhadap jumlah epidermis pada satuan
luas lingkaran pandangan mata di bawah
mikroskop.

c. Penghitungan Kerapatan Stomata
Penghitungan kerapatan stomata

dengan menghitung jumlah stomata
terhadap satuan luas pandangan mata di
bawah mikroskop.

bidang pandang atau luas daerah
pengamatan
Analisis Data

Untuk mengamati hubungan antara
kandungan Pb dengan struktur stomata
daun kultivar puring dilakukan dengan
regresi linear dengan melihat nilai
koefisien korelasi antara kadar Pb dengan
parameter-paramater yang diamati.

3. Hasil Dan Pembahasan
Data dari 13 kultivar tanaman puring

yang dilakukan pengamatannya
menghasilkan kandungan Pb, jumlah
stomata, jumlah epidermis, panjang
stomata, lebar stomata, indeks stomata,
dan kerapatan stomata per mm2 yang
bervariasi.
Hasil analisis datanya adalah sebagai
berikut.
3.1. Kadar Pb
Kadar Pb setiap kultivar disajikan pada
Tabel 1 dan Gambar 1.
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Tabel 1. Kadar Pb (µg g -1) dalam daun
menurut kultivar

Kadar Pb (µg g -1)
No. Kultivar Rata-rata StdDev
1 Kultivar 1 26.7 2.1
2 Kultivar 2 16.0 4.6
3 Kultivar 3 31.7 2.1
4 Kultivar 4 18.7 4.0
5 Kultivar 5 29.7 3.8
6 Kultivar 6 18.0 3.5
7 Kultivar 7 32.3 2.1
8 Kultivar 8 19.7 1.2
9 Kultivar 9 23.3 1.5
10 Kultivar 10 16.3 1.5
11 Kultivar 11 25.0 2.0
12 Kultivar 12 18.7 2.1
13 Kultivar 13 27.7 1.5

Rata-rata 23.4 6.1

Gambar 1. Kadar Pb setiap kultivar

Berdasarkan data Tabel 1 dan
Gambar 1, dapat diperhatikan bahwa :
Kadar Pb kultivar mempunyai rentang
antara 16.0 µg g-1 sampai dengan 32.3 µg
g-1; Terdapat 6 kultivar (kultivar 2, 4, 6, 8,
10 dan 12) mempunyai kadar penyerapan
Pb antara 15 – 20 µg g-1; Terdapat 2
kultivar (kultivar 9 dan 11) mempunyai
kadar penyerapan Pb antara 20 – 25 µg g-

1; Terdapat 3 kultivar (kultivar 1, 5 dan
13) mempunyai kadar penyerapan Pb
antara 25 – 30 µg/g; Terdapat 2 kultivar
(kultivar 3 dan 7) mempunyai kadar
penyerapan Pb di atas 30 µg g-1; Rata-rata
keseluruhan (13 kultivar) adalah 23.4 µg
g-1 dengan standar deviasi 6.1 µg g-1

(variasi tinggi); Terdapat 4 kultivar (2, 4,
5, dan 6) mempunyai variasi penyerapan

Pb tinggi dengan standar deviasi 3.0 µg g-

1 atau lebih.

3.2. Struktur Stomata Daun
Berdasarkan data Tabel 2 dan Gambar 2,
dapat dilihat bahwa :
1) Jumlah Epidermis

Jumlah epidermis bervariasi antar
kultivar puring, yaitu dengan rentang
nilai 41 – 95, rata-rata 56.0 dengan
standar deviasi 13.3. Terdapat tiga
kelompok nilai jumlah epidermis
kultivar: Kultivar 6 (jumlah epidermis
tertinggi, 95.0), kultivar 7, 8, 9 (jumlah
epidermis 40-50), dan 9 kultivar
lainnya (jumlah epidermis 50-60).

2) Jumlah Stomata, Panjang Stomata, dan
Lebar Stomata
Jumlah Stomata, Panjang Stomata, dan
Lebar Stomata juga bervariasi antar
kultivar puring, yaitu a) Rentang nilai
jumlah stomata 21.6 – 40.6, rata-rata
27.6 dengan standar deviasi 5.9; b)
Rentang nilai panjang stomata 26.3 –
34.2 µm, rata-rata 31.0 µm dengan
standar deviasi 3.8; c) Rentang nilai
lebar stomata 22.3 -29.3 µm, rata-rata
25.7 µm dengan standar deviasi 2.3;
dan d) Jumlah stomata tertinggi
terdapat pada kultivar 7, panjang
stomata tertinggi terdapat pada kultivar
10, dan lebar stomata tertinggi terdapat
pada kultivar 9.

3) Indeks Stomata
Variasi indeks stomata mengikuti
variasi jumlah stomata. Rentang nilai
indeks stomata 19.6 – 49.2, rata-rata
33,4 dengan standar deviasi 7.0. Dan
terdapat tiga kelompok nilai indeks
stomata kultivar: Kultivar 6 (indeks
stomata <20), kultivar 11, 12, 13
(indeks stomata 20-30), dan 9 kultivar
lainnya (indeks stomata 30-50).

4) Kerapatan Stomata
Variasi kerapatan stomata mengikuti
variasi jumlah epidermis dengan
rentang nilai 43.2 – 81.2, rata-rata 55.2
dengan standar deviasi 11.7. Terdapat
tiga kelompok nilai kerapatan
stomata/mm2: > 60 (Kultivar 3.7);
antara 50-60 (kultivar 1, 2, 4, 5, 8, 10);
< 50 (kultivar 6, 9, 11, 12, 13).
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Tabel 2. Struktur stomata daun menurut kultivar

Panjang
Stomata µm

Lebar
Stomata µm

Indeks
Stomata

Kerapatan
Stomata mm2-1

No. Kultivar Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD

1 Kultivar 1 50.6 2.4 25.4 3.0 27.8 2.1 24.8 0.0 33.4 2.3 50.8 5.9

2 Kultivar 2 59.8 1.5 28.2 3.1 32.7 3.2 26.3 1.4 32.0 2.3 56.4 6.2

3 Kultivar 3 58.0 2.7 36.8 2.2 31.7 4.1 26.3 2.2 38.8 1.4 73.6 4.3

4 Kultivar 4 53.2 3.3 25.2 4.2 32.7 4.1 25.8 1.4 32.0 2.5 50.4 8.4

5 Kultivar 5 48.4 2.4 29.8 1.9 28.3 1.4 24.8 0.0 38.1 1.7 59.6 3.8

6 Kultivar 6 95.0 1.6 23.2 1.6 26.3 1.4 22.3 1.8 19.6 1.3 46.4 3.3

7 Kultivar 7 42.0 1.6 40.6 0.9 31.2 2.2 24.8 0.0 49.2 1.4 81.2 1.8

8 Kultivar 8 46.4 2.3 28.6 1.5 32.2 3.9 25.8 1.4 38.1 2.1 57.2 3.0

9 Kultivar 9 41.0 4.7 21.6 0.9 29.3 4.8 29.3 4.8 34.7 2.8 43.2 1.8

10 Kultivar 10 61.2 1.6 29.6 1.5 34.2 4.1 25.8 1.4 32.6 1.3 59.2 3.0

11 Kultivar 11 58.0 2.5 24.0 1.9 32.2 2.5 26.8 2.1 29.3 1.8 48.0 3.7

12 Kultivar 12 59.2 1.6 23.6 1.5 32.2 2.5 24.8 0.0 28.5 1.1 47.2 3.0

13 Kultivar 13 55.8 5.4 22.0 1.6 32.2 4.6 26.3 2.2 28.4 3.4 44.0 3.2

Rata-rata 56.0 13.3 27.6 5.9 31.0 3.8 25.7 2.3 33.4 7.0 55.2 11.7

Gambar 2. Kadar Pb dan struktur stomata menurut kultivar
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3.3. Pengaruh Struktur Stomata Daun
terhadap Kadar Penyerapan Pb

1) Pengaruh Jumlah Epidermis

Gambar 3. Pengaruh jumlah epidermis
terhadap kadar penyerapan Pb

Jumlah epidermis bersifat menghambat
penyerapan kadar Pb (negatif) tetapi
dengan kontribusi pengaruh kecil (R2 =
18.8%). Artinya penyerapan kadar Pb
tinggi untuk daun dengan jumlah
epidermis sedikit.

2) Pengaruh Jumlah Stomata

Gambar 4. Pengaruh jumlah stomata terhadap
kadar penyerapan Pb

Jumlah stomata bersifat meningkatkan
penyerapan kadar Pb (positif) dengan
kontribusi pengaruh cukup besar (R2 =
25.2%). Artinya penyerapan kadar Pb
tinggi untuk daun dengan jumlah stomata
banyak.

3) Pengaruh Panjang Stomata

Gambar 5. Pengaruh panjang stomata terhadap
kadar penyerapan Pb

Panjang stomata bersifat menghambat
penyerapan kadar Pb (netral), tetapi
berkontribusi sangat kecil (R2 = 6.1%).
Artinya ada kecenderungan penyerapan
kadar Pb rendah untuk daun dengan
panjang stomata pendek.

4) Pengaruh Lebar Stomata

Gambar 6. Pengaruh lebar stomata terhadap
kadar penyerapan Pb

Lebar stomata bersifat meningkatkan
penyerapan kadar Pb (netral), tetapi
berkontribusi sangat kecil (R2 = 7.6%).
Artinya ada kecenderungan penyerapan
kadar Pb meningkat untuk daun dengan
stomata yang lebih lebar.
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5) Pengaruh Indeks Stomata

Gambar 7. Pengaruh indeks stomata terhadap
kadar penyerapan Pb

Indeks Stomata bersifat meningkatkan
penyerapan kadar Pb (positif) dengan
kontribusi pengaruh besar (R2 = 34.9%).
Artinya penyerapan kadar Pb tinggi untuk
daun dengan indeks stomata tinggi.

6) Pengaruh Kerapatan Stomata

Gambar 8. Pengaruh kerapatan stomata
terhadap kadar penyerapan Pb

Kerapatan stomata bersifat meningkatkan
penyerapan kadar Pb (positif) dengan
kontribusi pengaruh cukup besar (R2 =
25.2%). Artinya penyerapan kadar Pb
tinggi untuk daun dengan kerapatan
stomata tinggi. Hasil sayatan paradermal
stomata daun pada 13 kultivar Puring
terdapat pada Gambar 9 berikut.

Berdasarkan hasil analisis data pada
Tabel 2 dan Gambar 4, 6, 7, dan 8
memperlihatkan adanya peningkatan
jumlah stomata, lebar stomata, indeks
stomata, kerapatan stomata per mm2

seiring dengan naiknya penyerapan Pb
tanaman puring. Hal ini membuktikan
bahwa ada hubungan korelasi positif yang
tinggi antara struktur stomata, khususnya
untuk ke-empat parameter tersebut
dengan penyerapan Pb. Hal yang sama
terjadi pada daun angsana yang dilakukan
oleh Yudha, Noli, dan Idris (2013) yaitu
adanya korelasi positif akumulasi Pb
dengan luas daun dan kerapatan stomata
per mm2. Selain itu menurut Santoso,
Lestari, dan Samiyarsih (2012)
menyatakan bahwa Pb yang terserap oleh
daun tanaman akan terakumulasi dalam
jaringan palisade dan efektivitas Pb
melalui stomata dipengaruhi oleh
kerapatan stomata dan ukuran stomata.

Sebaliknya semakin tinggi jumlah
epidermis maka semakin rendah
kandungan Pb nya. Hal ini terlihat pada
Puring Jet Amerika (kultivar 6) yaitu
jumlah epidermis 95.0 dengan kandungan
Pbnya sebesar 18.0 µg g-1 dan Puring
kultivar 10 yaitu jumlah epidermis 61.2
dengan kandungan Pbnya sebesar 6.3 µg
g-1.
Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel
2 dan Gambar 4, 6, 7, dan 8
memperlihatkan adanya peningkatan
jumlah stomata, lebar stomata, indeks
stomata, kerapatan stomata per mm2

seiring dengan naiknya penyerapan Pb
tanaman puring. Hal ini membuktikan
bahwa ada hubungan korelasi positif yang
tinggi antara struktur stomata, khususnya
untuk ke-empat parameter tersebut
dengan penyerapan Pb. Hal yang sama
terjadi pada daun angsana yang dilakukan
oleh Yudha, Noli, dan Idris (2013) yaitu
adanya korelasi positif akumulasi Pb
dengan luas daun dan kerapatan stomata
per mm2. Selain itu menurut Santoso,
Lestari, dan Samiyarsih (2012)
menyatakan bahwa Pb yang terserap oleh
daun tanaman akan terakumulasi dalam
jaringan palisade dan efektivitas Pb
melalui stomata dipengaruhi oleh
kerapatan stomata dan ukuran stomata.
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Puring Emping (kultivar 1)

Puring Kelabang (kultivar 2)

Puring Jet Mini/Tombak (kultivar 3)

Puring Merak (kultivar 4)

Puring (kultivar 5)

Puring Jet Amerika (kultivar 6)

Puring Apel Malang (kultivar 7

Gambar 9. Struktur stomata daun tanaman puring pada 13 kultivar (bagian 1)
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Puring Jet Batik atau Golden Jet (kultivar 8)

Puring Lele (kultivar 9)

Puring (kultivar 10)

Puring Pictum Spot (kultivar 11)

Puring Felicity Atau Twist and Point (kultivar 12)

Puring Jet Merah (kultivar 13)

Gambar 9. Struktur stomata daun tanaman puring pada 13 kultivar (bagian 2)

Sebaliknya semakin tinggi jumlah
epidermis maka semakin rendah

kandungan Pb nya. Hal ini terlihat pada
Puring Jet Amerika (kultivar 6) yaitu
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jumlah epidermis 95.0 dengan kandungan
Pbnya sebesar 18.0 µg g-1 dan Puring
kultivar 10 yaitu jumlah epidermis 61.2
dengan kandungan Pbnya sebesar 6.3 µg
g-1.

Sedangkan pada Gambar 9 dari ke 13
kultivar puring terbagi menjadi 2
kelompok daun, yaitu kultivar yang
berdaun kecil sebanyak 7 kultivar
meliputi kultivar: 1, 3, 4, 5, 7, 11, dan 12;
serta kultivar yang berdaun lebar
sebanyak 6 kultivar, meliputi kultivar: 2,
6, 8, 9, 10, dan 13.

Penghitungan indeks stomata
terhadap daun yang diamati menunjukkan
pada Puring Apel Malang (kultivar 7)
yang paling tinggi sebesar 49.2 dan
Puring Jet Amerika (kultivar 6) yang
terendah sebesar 19.6. Sedangkan
penghitungan stomata pada beberapa luas
bidang pandang terhadap daun yang
diamati menunjukkan kerapatan stomata
per mm2 yang paling tinggi sebesar 81.2
mm2 -1 terdapat pada Puring Jet Amerika
(kultivar 7) dan yang terendah sebesar
43.2 mm2 -1 terdapat pada Puring Lele(
kultivar 9). Dengan demikian kultivar
puring yang berbentuk daun kecil
mempunyai indeks stomata dan kerapatan
stomata per mm2 lebih tinggi dibanding
kultivar yang memiliki bentuk daun lebar.

Juga berdasar gambar sayatan
paradermal struktur stomata terlihat dari
ke 13 kultivar puring yang diamati
memiliki struktur stomata yang masih
baik/normal, dengan kata lain stomatanya
tidak mengalami kerusakan akibat
kandungan Pb yang diserapnya. Menurut
Yanuar dan Widyastutik (2011) indikasi
stomata yang mengalami kerusakan akibat
pengaruh polutan termasuk Pb akan
memperlihatkan celah stomata yang
menyempit dengan warna yang
menghitam.

4. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian

disimpulkan bahwa kandungan Pb dari
setiap kultivar puring berbeda-beda.
Masing-masing kultivar puring memiliki
karakteristik struktur stomata yang
berbeda-beda pula. Penyerapan
kandungan Pb berhubungan secara positif
terhadap semua parameter yang diamati

terutama pada paremeter jumlah stomata,
lebar stomata, indeks stomata, dan
kerapatan stomata pada kultivar puring.
Selain itu penyerapan Pb tidak
mempengaruhi kerusakan struktur stomata
daun pada semua kultivar puring yang
diteliti.
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KARAKTERISASI MORFOLOGIS Trichoderma sp. ISOLAT JB DAN
DAYA ANTAGONISME TERHADAP PATOGEN PENYEBAB

PENYAKIT REBAH KECAMBAH (Sclerotium rolfsii Sacc.) PADA
TANAMAN TOMAT

I Wayan Suanda

Prodi Pend. Biologi, FPMIPA IKIP PGRI Bali, Denpasar

Email: suanda_wayan65@yahoo.co.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakterisasi morfologis Trichoderma sp.
isolat JB dan daya antagonisme terhadap patogen penyebab penyakit rebah kecambah
(Sclerotiumrolfsii Sacc.). Penelitian dilakukan di Laboratorium Hama dan Penyakit
Tumbuhan Fakultas Pertanian, Universitas Udayana. Variabel observasi yang
karakteristik makroskopik, termasuk warna koloni dan bentuk, dan karakteristik
mikroskopis, termasuk bentuk konidiofor, fialid dan konidia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Trichodermasp. isolat JB secara in-vitro mampu menghambat
Sclerotiumrolfsii penyebabpenyakit rebah kecambah pada tanaman tomat sebesar
95,45%.

Kata-kata Kunci: Karakterisasi,Trichoderma asperellum isolat JB, daya hambat,
Sclerotiumrolfsii.

Abstract
This study aims to determine the morphological characterization of Trichoderma sp.,
JB isolates and antagonism power against damping-off disease-causing pathogens
(Sclerotium rolfsii Sacc.). The study was conducted at the Laboratory of Pests and
Plant Diseases, Faculty of Agriculture, Udayana University. The observations’
variable with macroscopic characteristics, including color and form colonies, and
microscopic characteristics, including the shape of conidiophores, conidia and fialid.
The results showed that Trichoderma sp., JB isolates, in the in-vitro way, are able to
inhibit Sclerotium rolfsii damping-off disease-causing on tomato plants amounted to
95.45%.

Keywords : characterization, isolates Trichoderma asperellum JB, inhibition,
Sclerotium rolfsii

1. Pendahuluan
Patogen tanaman menjadi masalah
penting di dalam budidaya tanaman,
karena dapat menurunkan produksi
tanaman. Banyak usaha telah dilakukan
untuk mengendalikan patogen tanaman,
baik dengan penggunaan tanaman tahan
maupun pestisida kimia sintetis. Akan
tetapi, tanaman tahan terhadap patogen
tanaman jarang tersedia, sedangkan
pestisida kimia sintetis jika digunakan
dengan tidak bijaksana akan banyak
menimbulkan masalah baik terhadap
lingkungan, produk tanaman maupun
kesehatan manusia (Walker dan

Stachecki, 2002). Oleh karena itu agensia
pengendali hayati merupakan salah satu
alternatif pengendalian patogen tanaman
yang menjanjikan karena murah, mudah
didapat dan aman terhadap lingkungan.

Jamur Trichoderma sp.
merupakan salah satu jenis yang banyak
dijumpai pada semua jenis tanah dan pada
berbagai habitat yang merupakan salah
satu jenis jamur yang dapat dimanfaatkan
sebagai agensia hayati pengendali patogen
tanah dan telah menjadi perhatian penting
sejak beberapa dekade terakhir ini karena
kemampuannya sebagai pengendali
biologis terhadap beberapa patogen
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tanaman(Harman et al., 2004).
Mekanisme pengendalian yang bersifat
spesifik target dan mampu meningkatkan
hasil produksi tanaman, menjadi
keunggulan tersendiri bagi Trichoderma
sp. sebagai agensia pengendali hayati
(Suanda dan Ratnadi, 2015).Trichoderma
asperellum sering disolasi dari akar-bebas
tanah, serasah tanah, rizosfer berbagai
tanaman, jaringan tanaman yang sehat,
biomassa jamur dan kayu mati dan
banyak digunakan sebagai biofungisida
pada beberapa komoditi seperti Tebu,
Jagung, Kubis, Lada dan Kakao
(Papavizas et al., 1985). Trichoderma sp.
merupakan mikroorganisme tanah sebagai
agensia biokontrol bersifat saprofit yang
secara alami menyerang jamur patogen
karena mempunyai sifat antagonis yang
tinggi terhadap jamur patogen dan bersifat
menguntungkan tanaman budidaya
termasuk tanaman tomat.

Tanaman tomat yang
dibudidayakan di lapangan sering
terserang penyakit rebah kecambah
(damping off) yang disebabkan patogen
jamur Sclerotium rolfsiisaat pembibitan
(Helena, 2012).S. rolfsii menyebabakan
busuk pada batang tanaman tomat,
sehingga proses pengangkutan air dan
hara dari akar ke seluruh bagian tanaman
menjadi terganggu. Batang yang terinfeksi
akan terlihat ditumbuhi dengan benang–
benang yang berwarna putih (miselia).
Tanaman tomat yang terinfeksi patogen S.
Rolfsiimenimbulkan gejala busuk pada
batang, daun tanaman layu dan akhirnya
tamaman mati (Ferreira dan Boley,
2006).S. rolfsii menyebabkan penyakit
busuk akar, busuk batang, layu, dan busuk
pangkal batang pada lebih dari 500
spesies tanaman dalam 100 famili
(Cilliers dkk., 2000; Davis dan Nunez,
2007). S. rolfsiimerupakan patogen tular
tanah yang bersifat polifag dan
menyerang tanaman tomat pada masa
vegetative (Hardiningsih,1993 dalam
Sulistyowatiet al., 1997).

Beberapa strain Trichoderma
seperti Trichoderma harzianum, T.
atroviride, T. viride, T. virens dan T.
koningii telah diketahui sebagi agensia
biokontrol yang memiliki kemampuan
untuk menghambat pertumbuhan patogen

dalam tanah, sehingga meningkatkan
pertumbuhan tanaman inang (Anuradhaet
al., 2014). Namun karakteristik morfologi
dan daya antagonisme Trichoderma sp.
isolat JB terhadap patogen penyebab
penyakit rebah kecambah
(Sclerotiumrolfsii Sacc.) pada tanaman
tomat belum pernah dilaporkan.Oleh
karena itu, perlu dilakukan penelitian
tentang karakterisasi morfologis
Trichoderma sp. isolat JB dan daya
antagonisme terhadap S.rolfsii
penyebabpenyakit rebah kecambah pada
tanaman tomat.

2. Metode Penelitian
2.1 Waktu dan Tempat
Penelitian yang meliputi penyediaan isolat
jamurSclerotium rolfsii Sacc dan jamur
Trichoderma sp. isolat JB serta pengujian
daya antagonisme terhadap S.rolfsii
penyebabpenyakit rebah kecambah pada
tanaman tomat dilaksanakan dari bulan
Januari sampai Februari 2015 di
Laboratorium Penyakit Tumbuhan
Fakultas Pertanian Universitas Udayana.

2.2 Penyediaan Jamur Sclerotium rolfsii
Sacc.
S. rolfsii diisolasi dari perakaran dan
pangkal batang tanaman tomat yang
terinfeksi S. rolfsii. Bagian tanaman tomat
tersebut dipotong dengan gunting steril
berukuran kecil-kecil (±1 cm) di dalam
laminar air flow, didisinfeksi dengan cara
mencelupkan ke dalam larutan natrium
hipoklorit 1 % selama 5 detik, kemudian
dicuci dengan air steril dan dikeringkan di
atas tisu. Isolasi dilakukan dengan
menggunakan teknik direct plating
(Malloch, 1997) yaitu, meletakkan
potongan pangkal batang tanaman tomat
dengan menggunakan pinset ke dalam
cawan Petri yang telah berisi media
Potato Dextrose Agar (PDA)
ditambahkan Levofloxacin 250 mg,
kemudian diberi label, selanjutnya
diinkubasi pada suhu ruang (±28oC)
selama 3 hari setelah isolasi (HSI).
Penentuan jenis miselium dan hifa yang
terbentuk ini sesuai Fichtner (2006) yang
menyebutkan pada dasarnya ada dua jenis
hifa yang dihasilkan S. rolfsii yaitu kasar
dan lurus. Hal ini juga didukung oleh
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Semangun (2004) yang menyatakan
bahwa S. rolfsii mempunyai miselium
yang terdiri dari benang-benang berwarna
putih, tersusun seperti bulu dan kapas.

Koloni S. rolfsii yang tumbuh
pada media PDA selanjutnya diencerkan
sampai tingkat pengenceran 10-5. Suspensi
diambil menggunakan mikropipet dengan
volume 1 ml disebar pada media PDA
dengan tujuan untuk mendapatkan koloni
tunggal S. rolfsii. Menurut Kartika
(2012),bahwakarakterisasi (identifikasi)
morfologi jamur dilakukan atas dasar
karakteristik pemurnianmelalui kultur
kolonitunggal. Pembuatan kultur spora
tunggal menurut Tamin et al., (2012),
bertujuan untuk mendapatkan spora yang
berasal darisatu jenis yang sama.

Koloni jamur yang tumbuh
diperbanyak dengan cara mengmbil 1
cork borer
media PDA diinkubasi pada suhu kamar
(±28oC) selama 7 HSI untuk penelitian
selanjutnya melalui pengamatan secara
makroskopis dan mikroskopis. Hasil
pengamatan diidentifikasi berdasarkan
deskripsi yang dikemukakan oleh Barnett
dan Hunter (1998).

2.3 Perbanyakan Trichoderma sp. isolat
JB

Perbanyakan isolat jamur Trichoderma
sp.isolat JB yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan koleksi dari I
Wayan Suanda, yang kemudian
diremajakan dengan diisolasi kembali
pada medium potato dextrose agar (PDA)
berisi Levofloxacin 250 mg dan diinkubasi
pada suhu kamar (±28oC) selama 7 hari.
Trichoderma sp.isolat JB selanjutnya
diperbanyak untuk memenuhi kebutuhan
penelitian.

2.4 Karakteristik Morfologi
Trichoderma sp. isolat JB

Pengamatan karakteristik morfologi
Trichoderma sp. isolat JB dilakukan
secara makroskopis dan mikroskopis
mengacu pada buku identifikasi
berdasarkan deskripsi yang dikemukakan
oleh Barnett dan Hunter (1998) dan
Watanabe (2002). Pengamatan
Trichoderma sp. isolat JB secara
makroskopis meliputi bentuk koloni,

warna koloni dandiameter pertumbuhan
koloni, dilakukan setiap harisampai
berumur 10 HSI. Pertumbuhan diameter
koloni Trichodermasp. isolat JB
dilakukan dengan membuat gambar
dengan spidol yang dipolakan pada kertas
plastik “karkir” transparan merek
diament, setelah itu diterakan pada kertas
milimeter blok dan dihitung luasnya
(Suanda dan Ratnadi, 2015). Pengamatan
secara mikroskopis dilakukan dengan
metodemikrokultur (slide culture), bagian
yang diamati meliputibentuk konidiofor,
fialid dan konidia sertabentuk dan
ornamentasi tangkai spora.

2.5 Uji Daya Antagonisme Trichoderma
sp. isolat JB terhadap S. rolfsii
Sacc.

Uji antagonisme jamur dilakukan untuk
mengetahui bentuk interaksi Trichoderma
sp.isolat JB terhadap S. rolfsii. Uji
antagonisme ini dilakukan di dalam
laminar air flow agar kondisi aseptiknya
tetap terjaga. Uji daya antagonisme
dilakukan dengan metode dual culture
secara in vitro (Coskuntuna dan Ozer,
2008). Koloni jamurTrichoderma
sp.isolat JB umur 5 HSI dan jamur
patogen S. rolfsii umur 10 HSI di media
PDA dipotong dengan bor gabus (cork
borer) menjadi lempeng biakan seperti
cakram berdiameter 0,5 mm diambil
dengan jarum ose steril diletakkan pada
media PDA dalam cawan Petri pada jarak
3 cm berlawanan dengan jamur
antagonis.Perlakuan kontrol sebagai
pembanding dilakukan dengan
mengisolasikan jamur patogen pada
media PDA tanpa perlakuan jamur
antagonis. Semua pengujian dilakukan
dengan pengulangan sebanyak 5 kali dan
diinkubasi pada suhu kamar (±28oC)
selama 5 hari. Menurut Khattabi, et al.
(2004) bahwa persentase daya
antagonisme ditentukan berdasarkan
rumus:

Pk
P

PtPk
%100
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Keterangan:
P = Persentase hambatan
Pk= luas koloni S. rolfsiipada kontrol
Pt = luas koloni S. rolfsiipada perlakuan

3. Pembahasan Hasil
Pengamatan makroskopis Trichoderma
sp. isolat JB yaitu koloni permukaannya
datar berbentuk bulat tetapi kasar seperti
berserat dengan bagian tepi halus, mula-
mula koloni berwarna putih kemudian
bagian tengah berwarna hijau muda lalu
menjadi hijau tua berbentuk lingkaran
dengan batas jelas, sedangkan bagian
pinggir berwarna putih seperti kapas dan
warna koloni berubah menjadi hijau tua
pada seluruh permukaan atas (Gambar 1).

A. . umur 3 HSI B. umur 5 HSI

C. permukaan bawah
umur 5 HSI

D. umur 10 HSI

Gambar 1. Morfologi bentuk dan warna
Trichoderma sp. isolat JB

Stamets (2000) bahwa sebagian besar
jamur saprofit pada mulanya memiliki
miselium berwarna putih, kemudian
warna dapat berubah ketika miselium
tersebut dewasa.Pertumbuhan diameter
koloni Trichodermasp. isolat JB disajikan
pada Tabel 1.

Tabel 1: Rerata pertumbuhan diameter koloni
Trichodermasp. isolat JB (cm2)

No. Pengamatan
(HSI)

Rerata Pertumbuhan
Diamater Koloni

(cm2)
1. 0 0,5
2. 1 2,0
3. 2 17,0
4. 3 38,0
5. 4 55,0
6. 5 78,5
7. 6 81,0

(cawan Petri penuh)

Penampakan secara mikroskopis
Trichoderma sp. isolat JB yaitu hifa
bewarna hijau, tangkai fialid pendek,
konidia berwarna kehijauan, berbentuk
globuse (bulat) tumbuh pada ujung dan
ada juga konidium terbentuk secara
bergerombol berwarna hijau muda pada
permukaan sel konidiofornya. Fialid
memiliki ukuran panjang ±11,1µ dan
cabang konidiofor panjangnya ±13,4µ.
Adanya banyak percabangan konidiofor
yang menyerupai piramid yaitu cabang
yang lebih panjang dibawahnya, fialid
tersusun pada kelompok-kelompok yang
berbeda, terdapat 2-3 fialid per kelompok
(Gb. 2).

Gambr 2. Morfologi mikroskopis
Trichoderma sp. isolat JB
1. konidiofor 2. cabang konidiofor
3. fialid 4. Konidia/phialospore

Berdasarkan uji secara in vitro ada
pengaruh penggunaan Trichoderma sp.
isolat JB terhadap penyakit rebah
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kecambah S. rolfsii ditinjau dari aspek
daya antagonis mencapai 95,45%
(Gambar 3).

Gambar 3. Uji antagonis Trichoderma sp.
isolat JB terhadap S. rolfsii (umur 7 HSI)
A. Uji antagonis
B. kontrol 1. koloni Trichoderma sp. isolat JB

2. koloni S. rolfsii

Penghambatan pertumbuhan diameter
koloni S. rolfsii disebabkan oleh
pertumbuhan koloni Trichoderma sp.
isolat JB lebih cepat dan kemampuan
kompetisi lebih tinggi dibanding dengan
pertumbuhan koloni S. rolfsii. Menurut
Cook dan Baker (1983) salah satu syarat
suatu organisme dapat dikatakan sebagai
agensia hayati adalah mempunyai
kemampuan antagonisme yaitu
kemampuan menghambat perkembangan
atau pertumbuhan organisme lainnya.
Semakin besar daya hambat yang terjadi,
maka semakin tinggi daya antagonis isolat
tersebut. Perbedaan daya hambat
menggambarkan perbedaan kemampuan
dari masing-masing isolat untuk
menghambat pertumbuhan
mikrooganisme pesaing (Suanda dan
Ratnadi, 2015). Perbedaan ini diduga
dipengaruhi oleh jenis, jumlah, dan
kualitas dari antibiotik atau zat lain yang
dihasilkan Trichoderma sp. yang dapat
menghambat pertumbuhan patogen
(Herliyana et al., 2013).

Mekanisme Trichoderma sp.
menghambat patogen Phytophthora sp.
ialah melalui cara langsung, yaitu dengan
mikoparasitisme atau antibiosis (Bae et al.
2011; Atanasova et al. 2013). Lebih lanjut
Chet (1987) menyatakan bahwa
Trichoderma asperellum mampu
menghasilkan enzim yang dapat
menyebabkan lisis pada hifa inangnya dan
memiliki sifat mikoparasit yang dapat
menghambat perkembangan patogen.

Mekanisme daya antagonis Trichoderma
sp. isolat JB menempel dan membelokkan
hifanya ke hifa inang dengan membuat
lilitan pada hifa inang (Gambar 4).

Gambar 4. Mekanisme antagonisme
mikoparasit Trichoderma sp. isolat
JB terhadap jamur patogen S. rolfsii
a. hifa Trichoderma sp. isolat JB
b. hifa jamur patogen S. rolfsii
c. pertemuan hifa Trichoderma sp.

isolat JB dan hifa S. rolfsii

Bila pertumbuhan hifa Trichoderma sp.
sejajar dengan pertumbuhan hifa inangnya
maka hifa Trichoderma sp. akan
menempel pada hifa biasanya melilit hifa
inangnya dengan lilitan spiral yang agak
jarang dan membentuk alat pengait (hook-
like structure), sambil memenetrasi
miselium inang dengan mendegradasi
sebagian dinding sel inang (Lewis et al.,
1998).

4. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini
karakterisisasi morfologi Trichoderma sp.
isolat JB bisa dijadikan dasar untuk
menenentukan spesies Trichoderma sp.
dan isolat ini lebih dekat dengan T.
asperellum, yang perlu dilanjutkan
dengan identifikasi sampai tingkat
molekuler. Trichoderma sp. isolat JB
memiliki kemampuan antagonisme
95,45% terhadap pertumbuhan koloni S.
rolfsii secara in vitrodan karakterisisasi
morfologi Trichoderma sp. isolat JB

5. Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih kami sampaikan
kepada Rektor IKIP PGRI Bali dan ketua
laboratorium Penyakit Tumbuhan
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UJI KEMAMPUAN DEGRADASI MINYAK SOLAR OLEH KONSORSIUM
BAKTERI HASIL PRESERVASI DENGAN KOMBINASI METODE

LIOFILISASI DAN METODE GLISEROL

N. P. Ristiati1*, Sanusi M2, & I M. G. P. Putra3

Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

Email: puturistiati@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan kadar Asam n-Oktanoat
yang dihasilkan oleh konsorsium bakteri pendegradasi minyak solar hasil preservasi,
(2) volume konsorsium bakteri hasil preservasi yang optimum dalam menghasilkan
Asam n-Oktanoat, dan (3) genus bakteri hidrokarbonoklastik yang mampu bertahan
hidup setelah masa preservasi. Penelitian eksperimental ini menggunakan rancangan
the randomized posttest only control group design dengan 8 kali pengulangan pada
kelompok perlakuan volume 10 ml, 20 ml, dan 30 ml konsorsium bakteri
pendegradasi minyak solar. Populasi penelitian ini adalah konsorsium bakteri
pendegradasi minyak solar hasil preservasi menggunakan kombinasi metode liofilisasi
dan metode gliserol. Sampel penelitian adalah cuplikan 5 ml media degradasi minyak
solar dari masing-masing unit percobaan. Analisis data menggunakan Uji Anava satu
arah dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh Fhitung
(32,615) < Ftabel (3,466) dan nilai signikansi 0,000 < 0,05 . Hal ini menunjukkan
bahwa ada perbedaan kadar Asam n-Oktanoat yang dihasilkan oleh konsorsium
bakteri pendegradasi minyak solar hasil preservasi. Volume 30 ml konsorsium bakteri
pendegradasi minyak solar hasil preservasi adalah volume optimum dalam
menghasilkan Asam n-Oktanoat. berdasarkan hasil identifikasi isolat bakteri,
ditemukan empat genus bakteri, yaitu: Neisseria (isolat A dan D), Pseudomonas
(isolat B dan E), Acinetobacter (isolat C), dan Halomonas (isolat F).

Kata-kata Kunci: konsorsium, bakteri pendegradasi solar, Asam n-Oktanoat

Abstract
The purpose of this study was to know: (1) differences of n-octanoic acid level
produced by an-after period of preservation bacteria consortium to degrade petroleum
diesel, (2) the optimum volume of an-after period of preservation bacteria consortium
in producing n-octanoic acid, and (3) genus of hidrocarbonoclastic bacteria were able
to survive after the period of preservation. This experimental research design was the
randomized posttest-only control group design with eight replication in three
treatment groups from consortium of diesel oil degrading bacteria volume. The
population was an-after period preservation diesel oil degrading bacteria consortium
using combination of lyophilization method and glycerol method, while sample is a
snippet of 5 ml of fuel oil degradation medium from each experiment unit. Data
analysis using One Way Anova test with significance level of 5%. Based on the data
analysis obtained Fhitung (32.615) < F tabel (3.466) and significance 0,000 < 0,005
shows that there are significant differences in levels of n-octanoic acid that produced
by an-after period of diesel oil degrading bacteria consortium. 30 ml of an-after period
preservation of diesel oil degrading bacteria consortium is the optimum volume in
producing n-octanoic acid. The observations of secondary data found that there are
four genus of six bacterial isolates, such as: Neisseria (A and D isolates),
Pseudomonas (B and E isolates), Acinetobacter (C isolate), and Halomonas (F
isolates).

Keywords: consortium, diesel degrading bacteria, n-octanoic acid
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1. Pendahuluan
Indonesia dikenal sebagai negara bahari
dan kepulauan terbesar di dunia. Kendari
demikian, dengan wilayah laut yang luas,
tumpahan minyak bumi dapat terjadi oleh
karena lalu lintas dan bongkar muat kapal,
proses eksplorasi, dan produksi minyak
sebagai sumber energi di laut. Tumpahan
minyak tersebut merupakan polutan yang
dapat mengganggu ekosistem pada
wilayah yang terkontaminasi.

Upaya untuk mengatasi
pencemaran limbah minyak adalah
dengan cara fisik (dengan oil skimmer),
kimia (dengan penggunaan dispersan),
dan biologi (dengan biodegradasi) (Silvia,
2010). Biodegradasi merupakan upaya
rehabilitasi lingkungan yang tercemar
oleh minyak bumi dengan memanfaatkan
aktivitas bakteri untuk menguraikan
minyak manjadi bentuk lain yang
sederhana, tidak berbahaya, dan memiliki
nilai tambah bagi lingkungan (Nababan,
2008).

Senyawa hidrokarbon minyak
bumi banyak dimanfaatkan oleh
mikroorganisme dalam proses
metabolismenya. Proses oksidasi
hidrokarbon oleh bakteri dan fungi banyak
membantu proses dekomposisi minyak
dan produk minyak. Biodegradasi polutan
suatu lingkungan merupakan proses
kompleks yang bergantung pada kondisi
lingkungan, jumlah polutan, dan
komposisi komunitas mikroorganisme
lokal (indigenous). Mikroorganisme
tersebut dalam proses biodegradasi
bekerja secara konsorsium
(Komarawidjaja dan Esi, 2009) .

Konsorsium mikroorganisme
khususnya bakteri terdiri atas beberapa
jenis bakteri dalam suatu lingkungan
tertentu. Oleh karena itu, sebelum
dilakukan proses biodegradasi di
lapangan, tahap awal yang harus
dilakukan adalah melakukan isolasi
terhadap bakteri indigeneous dari area
yang telah tercemar minyak bumi
(Komarawidjaja, 2009).

Guna menyimpan konsorsium
bakteri, agar tahan lama dan dapat
digunakan ketika terjadi pencemaran
minyak bumi di perairan, dapat dilakukan
teknik dengan pengkoleksian dan

preservasi. Tujuan preservasi meliputi
jangka pendek dan jangka panjang.
Preservasi jangka pendek dilakukan untuk
keperluan rutin penelitian yang
disesuaikan dengan kegiatan program
tertentu. Sementara itu, preservasi jangka
panjang dilakukan untuk koleksi dan
konservasi plasma nuftah mikroorganisme
(Machmud, 2001).

Selama ini, koleksi dan preservasi
mikroorganisme yang sering digunakan
adalah metode liofilisasi dan metode
gliserol. Penelitian lebih lanjut terhadap
pengembangan kedua metode preservasi
tersebut telah dilaksanakan dengan
melaksanakan kombinasi metode
liofilisasi dan metode gliserol.
Pengembangan ini perlu dilakukan
mengingat isolat bakteri sangat
bergantung pada ketersedian nutrisi dalam
media preservasi sehingga bakteri dapat
tumbuh dengan optimal dan memiliki
viabilitas yang tinggi.

Pada bagian utara Provinsi Bali,
lokasi lingkungan perairan yang
berpotensi mengalami pencemaran
minyak bumi khususnya minyak solar
adalah area pelabuhan. Pelabuhan
Celukan Bawang yang terletak di
Kecamatan Gerokgak merupakan pusat
bongkar muat barang. Lalu lintas kapal
yang berlabuh dan berangkat dari
pelabuhan ini cukup banyak, sehingga
buangan limbah bahan bakar kapal
berpotensi menyebabkan pencemaran di
perairan laut sekitar.

Uji pendahuluan telah
dilaksanakan melalui preservasi
konsorsium bakteri pendegradasi minyak
solar dari perairan laut Celukan Bawang
menggunakan kombinasi metode
liofilisasi dan metode gliserol. Uji
pendahuluan mendaparkan hasil bahwa
konsorsium bakteri mampu bertahan
hidup pada media preservasi dengan
metode yang dikombinasikan.

Berdasarkan hasil uji
pendahuluan, maka perlu dilakukan
penelitian lanjutan dengan melakukan uji
kemampuan degradasi konsorsium bakteri
hasil preservasi. Pada uji ini dilakukan
variasi volume konsorsium bakteri
pendegradasi minyak bumi hasil
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preservasi kombinasi metode liofilisasi
dan metode gliserol.

Tujuan penelitian ini, yaitu: (1)
mengetahui perbedaan kadar Asam n-
Oktanoat yang dihasilkan oleh
konsorsium bakteri pendegradasi minyak
solar hasil preservasi kombinasi metode
liofilisasi dan gliserol, (2) mengetahui
volume konsorsium bakteri hasil
preservasi kombinasi metode liofilisasi
dan gliserol yang optimum dalam
menghasilkan Asam n-Oktanoat sebagai
hasil biodegradasi minyak solar, (3)
mengetahui genus bakteri pendegradasi
minyak solar yang mampu bertahan hidup
setelah masa preservasi.

2. Metode
Rancangan penelitian ini

merupakan eksperimen sungguhan (true
experimental). Rancangan penelitian
eksperimen yang digunakan adalah the
randomized posttest only control group
design (Bawa, 2000). Populasi pada
penelitian ini adalah konsorsium bakteri
pendegradasi minyak solar hasil
preservasi menggunakan kombinasi
metode liofilisasi dan metode gliserol
selama tiga bulan pada suhu -5oC pada
media Bushnell-Haas mineral salt agar.
Sampel pada penelitian ini adalah
cuplikan 5 ml media degradasi minyak
bumi dari masing-masing variasi volume
konsorsium bakteri setelah masa inkubasi.
Perlakuan yang diberikan dalam
penelitian ini adalah penambahan
konsorsium bakteri pendegradasi minyak
solar dengan variasi volume berbeda,
yang terdiri dari tiga level/taraf yaitu: 10
ml, 20 ml, dan 30 ml konsorsium bakteri
hasil preservasi menggunakan metode
liofilisasi dan metode gliserol.

Jumlah ulangan sebanyak 8 kali
berdasarkan rumus pengulangan
rancangan acak lengkap (RAL):

dimana t: perlakuan dan r: replikasi. Unit
percobaan pada tiap perlakuan berjumlah
8. Jumlah seluruh unit percobaan yakni 24
unit. 24 buah wadah botol kaca steril
berisi 20 ml media degradasi minyak solar
(Bushnell-Haas mineral salt broth dengan
penambahan skim milk powder dan
gliserol) yang diberi 5 ml minyak solar

sebagai media degradasi selama masa
inkubasi 10 x 24 Jam.

Pada penelitian ini digunakan tiga
variabel, yaitu: (1) variabel bebas berupa
volume konsorsium bakteri pendegradasi
minyak solar hasil preservasi kombinasi
metode liofilisasi dan metode gliserol.
variasi volume konsorsium bakteri yang
digunakan yakni 10 ml, 20 ml, dan 30 ml
dalam 20 ml media degradasi minyak
solar, (2) variabel terikat yang diukur
adalah kadar Asam n-Oktanoat hasil
biodegradasi minyak solar. Kadar Asam
n-Oktanoat yang dihasilkan diperoleh
dengan menggunakan rumus:

n. M1. V1 = n. 2. V2 ...................... (2)
(Keenan, 2001)

an (3) variabel kontrol selama penelitian
berlangsung adalah suhu, oksigen, nutrisi,
pH, dan kelembaban.

Data yang telah terkumpul pada
akhir penelitian selanjutnya ditabulasi
dalam tabel kerja. Data kemudian diuji
dengan menggunakan uji normalitas
Kolmogorov-Smirnov dan Levene test
untuk uji homogenitas. Apabila dari uji
prasyarat tersebut diperoleh data yang
normal dan homogen, maka dilanjutkan
dengan analisis parametrik dengan
menggunakan uji Anava satu arah pada
taraf signifikansi 5%. Setelah itu,
dilakukan uji perbandingan ganda Post
Hoc antar kelompok untuk menguji
kelompok mana yang berbeda dengan
kelompok yang mana, dengan
menggunakan uji least significance
difference (LSD) (untuk data yang
variannya homogen). Dalam percobaan
ini digunakan signifikansi 0,05.

3. Hasil Dan Pembahasan
Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan, diketahui bahwa konsorsium
bakteri hasil preservasi menggunakan
kombinasi metode liofilisasi dan metode
gliserol mampu mendegradasi minyak
solar. Hasil penelitian menunjukkkan
rerata kadar Asam n-Oktanoat yang paling
banyak dihasilkan pada perlakuan
penambahan 30 ml konsorsium bakteri
(0,025 M), kemudian sampai paling
sedikit berturut-turut pada perlakuan 20
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ml konsorsim bakteri (0,021 M), dan 10
ml konsorsium bakteri (0,019 M).

Berdasarkan hasil uji hipotesis
menggunakan uji anava satu arah
didapatkan nilai signifikansi (p) 0,000 <
0,05 dan Fhitung (32,615) > Ftabel (3,466),
sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal
ini menunjukkan ada perbedaan kadar
Asam n-Oktanoat yang dihasilkan oleh
konsorsium bakteri pendegradasi minyak
solar hasil preservasi menggunakan
kombinasi metode liofilisasi dan metode
gliserol.

Tabel 1. Kadar Asam n-Oktanoat (M) yang
dihasilkan masing-masing kelompok
perlakuan volume konsorsium bakteri
pendegradasi minyak solar hasil preservasi
menggunakan kombinasi metode liofilisasi
dan metode gliserol selama tiga bulan

Ulangan

Kadar Asam n-Oktanoat dari Perlakuan
Volume Konsorsium Bakteri Pendegradasi

Minyak Solar Hasil Preservasi
10 ml 20 ml 30 ml

I 0,021 0,021 0,026
II 0,018 0,020 0,023
III 0,018 0,023 0,027
IV 0,020 0,020 0,024
V 0,016 0,021 0,024
VI 0,020 0,020 0,026
VII 0,019 0,022 0,026
VIII 0,020 0,024 0,024
Total 0,152 0,171 0,200
Rata-
rata 0,019 0,021 0,025

Gambar 1. Rata-rata kadar Asam n-Oktanoat
yang dihasilkan oleh konsorsium bakteri
pendegradasi minyak solar hasil preservasi
menggunakan kombinasi metode liofilisasi
dan metode gliserol selama tiga bulan

Isolat dari konsorsium bakteri
pendegradasi minyak solar hasil
preservasi ditumbuhkan pada media
Bushnell-Haas mineral salt agar.
Selanjutnya diamati secara makroskopis
serta dilakukan serangkaian uji
mikroskopis dan uji biokimia untuk
mengetahui karakteristik bakteri tersebut.
Setelah dilaksanakan serangkaian
pengamatan dan uji, maka diperoleh
genus bakteri hidrokarbonoklastik
pendegradasi minyak solar.

Pengamatan biodegradasi minyak
solar dilakukan dengan mengamati
perubahan yang terjadi pada media
degradasi, seperti perubahan warna,
tingkat kekeruhan, pH, dan misel-misel
yang terbentuk. Berdasarkan hasil
pengamatan, terlihat bahwa pada hari
pertama (1 x 24 jam) keadaan pada
kelompok perlakuan masih sama dengan
keadaan saat diinokulasikan konsorsium
bakteri, yakni media masih tampak bening
kekuningan, belum menunjukkan adanya
kekeruhan, lapisan minyak terlihat jelas di
permukaan, dan pH berada pada kisaran
5. Pada pengamatan 2 x 24 jam, telah
muncul sedikit misel di lapisan bawah
minyak solar pada kelompok perlakuan 30
ml konsorsium bakteri dan peningkatan
pH menjadi 6. Selain itu, tidak terlihat
adanya perubahan pada media degradasi
kelompok perlakuan lainnya. Pada
pengamatan 3 x 24 jam sebagian besar
sampel uji mengalami peningkatan
jumlah misel pada permukaan media
degradasi. Peningkatan kekeruhan media
degradasi hanya terlihat pada kelompok
perlakuan 30 ml konsorsium bakteri.
Warna dan nilai pH media degradasi pada
semua unit perlakuan menunjukkan
kondisi yang sama dengan hari
sebelumnya. Kekeruhan dan jumlah misel
pada sebagian besar media degradasi unit
percobaan menunjukkan peningkatan
yang signifikan pada hari keempat hingga
hari ketujuh. Perubahan warna media
degradasi terlihat jelas pada pengamatan 8
x 24 jam pada kelompok perlakuan 20 ml
dan 30 ml. Perubahan warna media
tersebut tidak diiringi dengan perubahan
pH, namun dapat diamati adanya
peningkatan kekeruhan dan jumlah misel
yang signifikan pada permukaan media
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degradasi. Pada pengamatan 9 x 24 jam,
semua unit kelompok perlakuan
menunjukkan perubahan warna menjadi
kuning. Perubahan warna media degradasi
menjadi kuning kecokelatan teramati pada
pengamatan 10 x 24 jam. Hanya pada unit
perlakuan 30 ml konsorsium bakteri.
Tingkat kekeruhan dan jumlah misel pada
media degradasi menunjukkan keadaan
sama seperti hari kesembilan.

Perubahan pH media degradasi
pada semua unit perlakuan pada akhir
masa inkubasi menunjukkan kisaran
angka 5. Setelah masa inkubasi
dilaksanakan proses titrasi media
degradasi minyak solar dengan
menggunakan larutan NaOH yang telah
distandardisasi. Pada proses titrasi ini
digunakan indikator fenolftalein (PP).
Volume NaOH yang digunakan pada saat
titrasi mencerminkan kadar Asam n-
Oktanoat yang dihasilkan selama proses
degradasi hidrokarbon minyak solar.

Kadar Asam n-Oktanoat Hasil
Degradasi Minyak Solar

Berdasarkan hasil penelitian,
dapat diketahui bahwa kemampuan
mendegradasi minyak minyak solar
berbanding lurus dengan kadar Asam n-
Oktanoat yang dihasilkan oleh
konsorsium bakteri. Asam n-Oktanoat
merupakan derivat dari asam karboksilat
yang merupakan hasil biodegradasi n-
oktana yang banyak terdapat pada minyak
bumi. Senyawa ini memiliki delapan atom
karbon dan merupakan asam lemak jenuh
rantai pendek (Yuanita dkk., 2007). Hasil
penelitian menunjukkan volume
konsorsium bakteri mempengaruhi
kemampuan degradasi fraksi-fraksi
hidrokarbon minyak solar. Zhu dkk.
(2001) menyatakan bahwa biodegradasi
minyak bumi di alam secara alamiah tidak
hanya didegradasi oleh satu spesies
namun juga melibatkan lebih dari satu
mikroorganisme atau dikenal sebagai
konsorsium. Adanya gabungan spesies
mikroorganisme dalam hal ini bakteri,
maka degradasi hidrokarbon akan lebih
efektif. Jumlah mikroorganisme yang
cukup akan menghasilkan banyak produk
enzim tertentu yang lebih bervariasi
dalam jenis dan tingkat penguraiannya

dibanding dengan biakan tunggal
sehingga dapat mendegradasi minyak
bumi dengan lebih cepat (Nugroho,
2006a).

Konsorsium bakteri juga
diketahui merupakan isolat penghasil
biosurfaktan yang terbesar. Hal ini
menyebabkan tingkat degradasi minyak
solar dengan menggunakan konsorsium
jauh lebih cepat karena dengan
dihasilkannya biosurfaktan
memungkinkan senyawa hidrokarbon
dapat lebih tersedia secara biologis
terhadap mikroorganisme (Nababan,
2008). Selain itu, produksi biosurfaktan
yang tinggi pada umumnya berkaitan erat
dengan kemampuan bakteri dalam
menguraikan senyawa hidrokarbon
minyak bumi. Penambahan jumlah
inokulum bakteri penghasil biosurfaktan
diketahui dapat menaikkan tingkat
degradasi dan menyebabkan
terdegradasinya senyawa alifatik,
senyawa aromatik, dan sikloalkana yang
diketahui sulit terdegradasi (Jennings dan
Tanner, 2000).

Secara umum, biodegradasi
hidrokarbon minyak bumi oleh bakteri
umumnya dilakukan dalam kondisi aerob.
Degradasi secara aerob berlangsung lebih
cepat dan lebih efektif dibandingkan
dengan degradasi anaerob karena
menggunakan energi yang lebih sedikit
dengan jumlah energi yang lebih banyak
dibandingkan reaksi anaerob (Malatova,
2005). Aktivitas biodegradasi minyak
bumi terjadi secara intraselular dan
diaktivasi oleh molekul oksigen melalui
reaksi oksidasi yang menggunakan enzim
oksigenase.

Oksigen merupakan salah satu
faktor utama yang dibutuhkan dalam
proses biodegradasi hidrokarbon yang
melibatkan enzim oksigenase. Hal ini agar
molekul hidrokarbon dapat digunakan
sebagai sumber karbon oleh
mikroorganisme untuk aktivitas
metabolisme sel (Nugroho, 2006b). Silva
dkk. (2006) melaporkan bahwa pada
tahap awal inkubasi, senyawa alkana dan
alifatik merupakan senyawa yang pertama
kali terdegradasi. Hal ini dikarenakan
senyawa tersebut memiliki rantai karbon
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sederhana (C 40) sehingga lebih mudah
teroksidasi dan terdegradasi.

Kemampuan konsorsium bakteri
mendegradasikan minyak solar
disebabkan karena bakteri menghasilkan
enzim yang mampu memecah senyawa
organik kompleks menjadi senyawa yang
lebih sederhana. Enzim monooksigenase
dan enzim dioksigenase yang dihasilkan
oleh bakteri mampu membuka ikatan
karbon pada cincin aromatik dan
menghasilkan alkohol primer.

Lebih lanjut Fritsche dan
Hofrichter (2000) dan Nugroho (2006b)
menyatakan bahwa tahap awal
biodegradasi hidrokarbon secara aerob
dengan memasukkan molekul oksigen ke
dalam hidrokarbon oleh enzim
oksigenase, seperti n-alkana yang akan
dioksidasi menggunakan enzim -
hidroksilase (oksigenase) yang terjadi
pada gugus rantai C terminal (peripheral).
Hasil oksidasi n-alkana akan membentuk
alkohol primer. Alkohol akan diubah
menjadi asam lemak maupun asam
dikarboksilat melalui aldehid yang
melibatkan alkohol dehidrogenase dan
aldehid dehidrogenase. Asam lemak akan
diubah membentuk senyawa intermediet

oksidasi. Asetil CoA akan memasuki
siklus asam trikarboksilat di dalam sel
mikroorganisme untuk menghasilkan CO2
dan H2O serta energi untuk pertumbuhan
mikroorganisme tersebut. Pada sebagian
besar enzim monooksigenase, sebagai
donor elektron adalah NADH atau
NADPH, meskipun dalam prosesnya
penggabungan molekul oksigen direduksi
oleh NADH dan NADPH. Selain itu,
terdapat dua protein terlarut, yaitu
rubredoksin dan rubredoksin reduktase.
Rubredoksin reduktase berperan dalam
transpor elektron dari NADH ke
rubredoksin dan membran yang mengikat
alkana monooksigenase (Tontowi, 2008).

Sementara itu, dengan
menggunakan dua molekul oksigen,
enzim dioksigenase yang dihasilkan oleh
bakteri mendegradasi polycyclic aromatic
hydrocarbon (PAH) dan membentuk cis-
Dihidrodiol. Senyawa ini kemudian
didehidrogenasi untuk membentuk

dihidroksi-PAH yang merupakan substrat
untuk enzim membuka cincin.

Atlas dan Bartha (1998)
menyatakan bahwa senyawa aromatik
banyak digunakan sebagai donor elektron
secara aerob oleh mikroorganisme seperti
bakteri dari genus Pseudomonas.
Metabolisme senyawa ini oleh bakteri
diawali pembentukan catechol atau
protocatechuat. Senyawa tersebut
selanjutnya didegradasi menjadi senyawa
yang dapat masuk ke dalam siklus Krebs,
yaitu asam suksinat, Asetil CoA, dan
asam piruvat. Bakteri hidrokarbonoklastik
tidak selalu mampu mendegradasi fraksi
aromatik dalam minyak bumi dan juga
memanfaatkan senyawa hasil
metabolismenya sebagai sumber karbon.
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan
bakteri mendegradasi fraksi-fraksi
hidrokarbon tergantung pada enzim yang
dimilikinya (Aditiawati dkk., 2001).

Karakteristik Konsorsium Bakteri
Pendegradasi Minyak Solar

Berdasarkan hasil pengamatan
makroskopis dan serangkaian uji
mikroskopis dan biokimia, dapat
diketahui bahwa dari keenam isolat dari
konsorsium bakteri dapat diidentifikasi
menjadi empat genus bakteri, yaitu
Neisseria (isolat A dan D), Pseudomonas
(isolat B dan E), Acinetobacter (isolat C),
dan Halomonas (isolat F).

Perubahan Media Biodegradasi
Minyak Solar

Perubahan kepekatan warna
media degradasi dapat menjadi petunjuk
suatu proses biologis tengah berlangsung.
Kepekatan warna dapat diakibatkan oleh
melimpahnya biomassa sel serta
terbentuknya metabolit-metabolit
sekunder hasil perombakan suatu
senyawa. Kekeruhan pada media yang
diinokulasikan konsorsium bakteri
menunjukkan adanya metabolit-metabolit
sekunder hasil perombakan hidrokarbon
minyak solar. Sementara itu, perubahan
warna media degradasi terjadi karena
konsorsium bakteri yang tumbuh
menghasilkan pigmen yang larut dalam
air. Jenis pigmen yang larut pada media
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degradasi yang dihasilkan oleh
konsorsium bakteri tersebut berupa
pyoverdin yang dihasilkan oleh bakteri
Pseudomonas (Ristiati 2013). Adanya
perubahan kondisi media degradasi yang
berbeda juga menunjukkan kemampuan
dan aktivitas bakteri yang berbeda dalam
mendegradasi hidrokarbon minyak bumi
(Nugroho, 2007).

Degradasi oleh konsorsium
bakteri akan mengubah komposisi minyak
bumi menjadi fraksi ringan dalam minyak
solar, akibatnya kerapatan massa
(densitas) dan kekentalan (viskositas)
minyak bumi akan semakin menurun.
Chater dan Somerville (1978) melaporkan
bahwa penurunan viskositas juga terjadi
karena adanya produksi gas dan asam
organik sebagai hasil degradasi yang larut
dalam minyak. Penurunan densitas
berbanding lurus dengan penurunan
viskositas minyak solar. Hal ini terjadi
karena perubahan komposisi bahan
terlarut pada media degradasi akan
meningkatkan volume minyak solar yang
terpapar ke media degradasi. Penurunan
viskositas dan densitas akan
menyebabkan mobilitas minyak solar
menjadi meningkat

Minyak solar yang semula
menyatu dan membentuk lapisan di
permukaan media degradasi secara
perlahan terpecah menjadi butiran-butiran
kecil. Terbentuknya butiran-butiran kecil
tersebut disebabkan produksi biosurfaktan
oleh bakteri. Biosurfaktan dapat
membantu melepaskan senyawa
hidrokarbon dalam senyawa organik dan
meningkatkan konsentrasi senyawa
hidrokarbon dalam media degradasi
melalui pelarutan ataupun emulsifikasi
(Gautam dan Tyagi, 2006). Peningkatan
kelarutan senyawa hidrokarbon dalam
media degradasi disebabkan oleh enzim
membrane-bound oxygenase yang
dihasilkan oleh bakteri untuk
meningkatkan kontak secara langsung
antara minyak solar dengan bakteri,
sehingga bakteri dapat memanfaatkan
minyak tersebut sebagai sumber karbon
(Yani, 2011).

Biosurfaktan yang dihasilkan
berperan dalam pembentukan emulsi
minyak-media, sehingga dapat

dimanfaatkan oleh mikroorganisme
petrofilik sebagai sumber karbon
(Komarawidjaja, 2009). Lebih lanjut
Zawawi (2005) menyatakan bahwa ada
tiga kemungkinan peranan dari
biosurfaktan yaitu: meningkatkan dan
memperluas permukaan substansi
hidrofobik, meningkatkan bioavailability
substrat yang tidak larut air, dan mengatur
attachment-detachment mikroorganisme
menuju dan dari permukaan. Perubahan
komposisi minyak solar yang tergedradasi
akan meningkatkan volume minyak solar
yang terpapar ke media degradasi.
Penurunan viskositas dan densitas
menyebabkan mobilitas minyak solar
menjadi meningkat. Emulsi yang terjadi
akan meningkatkan dispersi minyak bumi
pada media degradasi (Syafrizal dkk.,
2009).

Fluktuasi pH merupakan indikator
yang dapat menentukan suatu proses
biodegradasi telah terjadi atau tidak.
Perubahan pH yang terjadi dalam media
degradasi menunjukkan adanya aktivitas
bakteri dalam merombak senyawa
hidrokarbon. Hasil pengamatan
menunjukkan bahwa pada proses awal
degradasi minyak solar terjadi penurunan
pH pada media degradasi, yaitu dari 7
menjadi 5, kemudian meningkat lagi dari
5 menjadi 6. pH media degradasi kembali
turun sampai kisaran 5 pada akhir masa
inkubasi.

Peningkatan pH yang terjadi
selama masa inkubasi diduga oleh adanya
kemampuan bakteri dalam melakukan
respon toleransi asam dengan mekanisme
pompa hidrogen. Beberapa bakteri diduga
memiliki kemampuan melakukan upaya
homeostasis terhadap keasaman
lingkungan (Churcil dkk., 1995). Selain
itu, pengingkatan pH juga diduga karena
adanya senyawa ester yang merupakan
hasil samping dari proses degradasi dan
akibat adanya penambahan nutrien
NH4NO3 dan K2HPO4 pada media
degradasi minyak solar. Adanya senyawa
NO3 sebagai sumber nitrogen akan
menghasilkan OH- sehingga terjadi
peningkatan pH. NO3- oleh sel bakteri
akan diubah ke dalam bentuk NH4 agar
dapat digunakan. Hal tersebut dilakukan
melalui pertukaran ion K+ dari dalam sel
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dan menukarnya dengan ion H+ yang
banyak terdapat di lingkungannya,
sehingga keasaman lingkungan
mengalami penurunan (Nugroho, 2006a).
Peningkatan jumlah biosurfaktan
menyebabkan terjadinya peningkatan pH.
Semakin banyak biosurfaktan yang
terbentuk maka pH akan semakin
meningkat atau dapat dinyatakan bahwa
laju biodegradasi akan meningkat seiring
meningkatnya pH.

Penurunan nilai pH pada
pertengahan masa inkubasi disebabkan
oleh aktivitas metabolisme konsorsium
bakteri selama proses degradasi
hidrokarbon minyak bumi yang
membentuk metabolit-metabolit asam.
(Nugroho, 2008b) melaporkan bahwa
biodegradasi alkana yang terdapat dalam
minyak bumi akan membentuk alkohol
dan selanjutnya menjadi asam lemak.
Asam lemak hasil degradasi alkana akan
dioksidasi lebih lanjut membentuk asam
asetat dan asam propionat, sehingga dapat
menurunkan nilai pH media degradasi
minyak bumi. Setelah minyak bumi
teremulsi hampir seluruhnya, pH akan
terus menurun disebabkan oleh aktivitas
bakteri yang membentuk metabolit-
metabolit asam, terutama metabolit hasil
degradasi hidrokarbon (Ristiati, 2013).

4. Simpulan Dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan maka dapat ditarik simpulan
bahwa ada perbedaan kadar Asam n-
Oktanoat yang dihasilkan oleh
konsorsium bakteri pendegradasi minyak
solar hasil preservasi menggunakan
kombinasi metode liofilisasi dan metode
gliserol. Volume 30 ml konsorsium
bakteri pendegradasi minyak solar hasil
preservasi menggunakan metode
liofilisasi dan metode gliserol adalah
volume yang optimum menghasilkan
Asam n-Oktanoat dibandingkan variasi
kelompok perlakuan volume 10 ml dan 20
ml konsorsium bakteri. Konsorsium
bakteri pendegradasi minyak solar yang
mampu bertahan hidup dari hasil
preservasi menggunakan kombinasi
metode liofilisasi dan metode gliserol
berasal dari genus Neisseria,

Pseudomonas, Acinetobacter, dan
Halomonas.

Adapun saran yang dapat
diajukan sebagai bahan pertimbangan
diantaranya bahwa hasil penelitian ini
dapat dikembangkan oleh instansi terkait
sehingga penggunaan konsorsium bakteri
pendegradasi minyak solar dapat
dijadikan sebagai salah satu agen
biodegradasi tumpahan minyak bumi di
lingkungan perairan. Metode preservasi
bakteri dapat diganti dengan metode
lainnya. Dengan demikian dapat diperoleh
perbandingan hasil kadar Asam n-
Oktanoat yang dihasilkan oleh bakteri
hasil preservasi dalam mendegradasi
hidrokarbon minyak bumi. Selain itu, bagi
pihak yang berminat meneliti, perlu
dilakukan penelitian lanjut terhadap
volume konsorsium bakteri yang lebih
tinggi untuk memperoleh kadar Asam n-
Oktanoat dan hasil persentase degradasi
minyak solar yang optimum. Terakhir,
perlu dilakukan penelitian analisis kimia
terkait senyawa organik lain yang
terbentuk selama proses degradasi.
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IDENTIFIKASI LARVA NYAMUK YANG DITANGKAP DI PERINDUKAN
DI KABUPATEN BULELENG.
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Abstrak
Nyamuk merupakan salah satu serangga yang sangat menggangu bagi manusia
maupun hewan melalui gigitannya. Selain menyebabkan rasa gatal nyamuk juga dapat
berperan sebagai vektor penyakit. Jumlah jenis nyamuk yang pernah dilaporkan ada di
Indonesia diperkirakan lebih dari 457 jenis nyamuk dan 18 marga. Jenis-jenis tersebut
didominasi oleh marga Aedes, Anopheles, dan Culex yang mencapai 287 jenis.
Keberadaan vektor di lingkungan di kabupaten Buleleng juga menentukan kesehatan
masyarakat di kabupaten ini terutama yang hubungannya dengan penyakit yang
ditularkan oleh vektor nyamuk. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi
larva nyamuk yang ditangkap di lingkungan kabupaten Buleleng Provinsi Bali.
Rancangan penelitian adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian mendapatkan larva
nyamuk yang ditangkap di perindukan dan diidentifikasi yaitu : Culex
quinquefasciatus, Aedes aegipty, Anopheles sp dan Culex visnui.

Kata-kata kunci : Identifikasi, larva nyamuk, kabupaten Buleleng
Abstract

Mosquitoes is one of insect that very disturbing for human and animals through it
bites. In addition to causing itching, mosquito can also serve as vectors of disease. The
number of mosquitos species that have been reported in Indonesia is estimated at more
than 457 species and 18 genera. These species are dominated by the genera Aedes,
Anopheles and Culex, which reached 287 species. The presence of vector in the
environment in Buleleng regency also determine the health of the community in this
regency is mainly associated with the disease is transmitted by mosquito vectors. The
purpose of this study is to identify the mosquito larvae were captured in Buleleng
regency, Bali Province. Research design was a descriptive study. The results of study
get mosquito larvae were arrested in breeding and identified are Culex
quinquefasciatus, Aedes aegipty, Anopheles sp dan Culex visnui.
Key words : identification, mosquito larvae, Buleleng regency

1. Pendahuluan
Nyamuk merupakan salah satu

serangga yang sangat menggangu bagi
manusia maupun hewan melalui
gigitannya. Selain menyebabkan rasa
gatal nyamuk juga dapat berperan sebagai
vektor penyakit. Nyamuk termasuk dalam
sudfamili Culicinae, famili Culicidae
(Nematocera: Diptera) merupakan vektor
atau penular utama dari penyakit-penyakit
arbovirus.

Di seluruh dunia terdapat lebih dari
2500 spesies nyamuk meskipun sebagian
besar dari spesies-spesies nyamuk ini
tidak berasosiasi dengan penyakit virus
(arbovirus) dan penyakit-penyakit lainnya.

Jumlah jenis nyamuk yang pernah
dilaporkan ada di Indonesia diperkirakan
lebih dari 457 jenis nyamuk dan 18 marga.
Jenis-jenis tersebut didominasi oleh marga
Aedes, Anopheles, dan Culex yang
mencapai 287 jenis. (Suwito, 2008). Jenis-
jenis nyamuk yang menjadi vektor utama,
biasanya adalah Aedes sp, Culex sp,
Anopheles sp dan Mansonia sp.

Larva nyamuk memakan
organisme kecil, tetapi ada juga yang
bersifat predator seperti Toxorhynchites sp
yang memangsa jenis larva nyamuk
lainnya yang hidup di dalam air.
Kebanyakan nyamuk betina harus
mengisap darah manusia atau hewan
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seperti kuda, sapi, babi dan burung
sebelum perkembangan telurnya terjadi.
Bila tidak mendapat cairan darah yang
cukup, nyamuk betina ini akan mati.
Nyamuk jantan biasanya hidup dengan
memakan cairan tumbuhan (Sembel,
2009).

Keberadaan vektor di lingkungan
di kabupaten Buleleng juga menentukan
kesehatan masyarakat di kabupaten ini
terutama yang hubungannya dengan
penyakit yang ditularkan oleh vektor
nyamuk. Sukirno dkk (1984) melaporkan
bahwa ada 3 desa di kabupaten Buleleng,
provinsi Bali terseleksi untuk dievaluasi
penyakit malaria yang berlokasi di pantai
utara, yaitu Sanih, Kalibukbuk dan
Ringdikit. Selama 1978-1980 lebih dari
30% dari 11 kasus malaria di Bali terjadi
di kabupaten Buleleng. Desa di pinggir
pantai Sanih dan Kalibukbuk ditemukan 2
spesies nyamuk anopheles yaitu An.
sundaicus yang ditangkap pada malam
hari (nocturnal), sedangkan pada malam
dan pagi hari ditangkap An. Subpictus
(nocturnal dan diurnal). Di desa Ringdikit
spesies nyamuk anopheles yang
tertangkap pada malam hari adalah An.
aconitus yang paling banyak diikuti oleh
An. vagus ditangkap di kandang sapi.

Penelitian ini dilakukan di
kabupaten Buleleng dengan menangkap
larva di tempat perindukan nyamuk. Larva
yang ditangkap di lingkungan, kemudian
dibuat preparat awetan dan diidentifikasi
di laboratorium Zoologi jurusan
Pendidikan Biologi FMIPA Undiksha.

2. Metode
Rancangan penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif. Bahan yang
digunakan adalah larva nyamuk yang
ditangkap di lingkungan perumahan di
kabupaten Buleleng, alkohol dengan
konsentrasi bertingkat : 60%, 70%,
80%, 90%, 96%, xylol, dan canada
balsam.

Instrumen penelitian yang
digunakan adalah: 1) kunci identifikasi
larva nyamuk, alat laboratorium
seperti : mikroskop, jarum pentul,

pisau bedah, tisu, gelas objek, gelas
penutup, pipet tetes, beker gelas,
kertas label dan kamera digital. 2) alat
di lapangan yaitu alat bantu
pengambilan sampel di lapangan
yakni, cedukan larva dan botol tempat
menampung larva.

Langkah kerja dari proses
pembuatan preparat atau sediaan
awetan menurut Widiyanti (1999).

Data yang terkumpul berupa
foto-foto hasil pengamatan larva
nyamuk yang ditangkap di lingkungan
di kabupaten Buleleng. Setelah data
yang diperlukan terkumpul,
selanjutnya analisis data yaitu teknik
analisis secara deskriptif.

3. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Hasil.
Penelitian dilaksanakan tahun 2013
dengan mengoleksi larva nyamuk di
lingkungan kabupaten Buleleng.

Tabel 1. Jenis layamuk

No Jenis
Larva

Jenis
Perindukan

Lokasi
ditemukan di
Kabupaten
Buleleng

1 Culex
fatigan

Gorong-
gorong

Jln Bukit
Indah

Kolam Jln
Abimanyu

Kolam Daerah
Kalibaru

Gorong-
gorong Jln Kartini

Kolam
Fak.
Ekonomi
Undiksha

Gorong-
gorong

Daerah
Sambangan

2 Aedes
aegypti

Bak air Kelurahan
Baktiseraga

Bak air

Daerah
perumahan
di belakang
kantor Bank
Mandiri Jln
A. Yani

Bak air Jln Rajawali

Bak air Kelurahan
Kaliuntu
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Lanjutan Tabel 1.

Bak air

Bak air

Bak Kamar
mandi
Bak Kamar
mandi
Bak air
Bak Kamar
mandi

Bak Kamar
mandi

Bak air

3 Culex
visnui

Gorong-
gorong
Gorong-
gorong
Gorong-
gorong

4 Anophe
les sp Kolam

Berdasarkan kunci identifikasi
larva nyamuk Culex sp (Depkes RI,
1989), karakteristik larva nyamuk
Culex fatigan (Cx. quinquefasciatus
yang teridentifikasi adalah : antena
pada caput bercabang, tidak terdapat
duri pada thorax, ukuran siphon yaitu
1 : 3 (perbandingan lebar dan
panjang), terdapat lebih dari 1 pasang
hair tuft pada siphon, pecten
siphon tanpa duri samping, terdapat 3
4 deret combteeth pada abdominal
terakhir, terdapat anal gill
caudal hairs.

(a) Antena pada
caput bercabang
(tanda panah)

(b) thorax tanpa
spina/duri
panah)

MIPA 2016

Kecamatan
Banjar
Jln
Abimanyu

Jln A. Yani

Jln Bisma

Jln Teratai
Gedung A
FMIPA
Gedung
Seminar
Undiksha
Sambangan
Banjar Tegal
Singaraja
Peguyanaga
n

Banyuning

Baktiseraga

Berdasarkan kunci identifikasi
p (Depkes RI,

1989), karakteristik larva nyamuk
Cx. quinquefasciatus)

ikasi adalah : antena
bercabang, tidak terdapat

thorax, ukuran siphon yaitu
1 : 3 (perbandingan lebar dan
panjang), terdapat lebih dari 1 pasang

pecten pada
siphon tanpa duri samping, terdapat 3-

pada abdominal
anal gill, brush dan

thorax tanpa
spina/duri (tanda

Siphon
Perbandingan
siphon lebar dan
panjang : 1 : 3
(tanda panah
ganda)
Hair tuft
panah)

Karakteristik larva nyamuk
aegypti yang teridentifikasi adalah :
antena pada caput tidak bercabang,
terdapat duri pada thorax, ukuran
siphon pendek gemuk,
dengan duri samping dan jumlahnya 1
deret, terdapat hair tuft
dengan jumlah sepasang, terdapat
caudal hairs, terdapat anal brush
gill, bentuk pecten pada siphon dengan
duri samping.

(a) Antena pada
caput tidak bercabang
(tanda panah)

(b) thorax tanpa
spina/duri tanda
panah)

Siphon
Siphon pendek
dan gemuk
panah ganda)
dan spina dengan

spina lateral (satu
deret) pada
abdomen terakhir
(tanda panah)

Karakteristik larva nyamuk
vishnui yang teridentifikasi adalah :
antena pada caput bercabang, tidak
terdapat duri pada thorax, ukuran
siphon panjang dan langsing, terdapat
lebih dari 1 pasang hair tuft
siphon, pecten pada siphon tanpa duri
samping, terdapat 3
commbteeth pada abdomen terakhir,
terdapat anal gill, brush
hairs

FMIPA Undiksha

Perbandingan
siphon lebar dan
panjang : 1 : 3
(tanda panah
ganda)
Hair tuft (tanda
panah)

Karakteristik larva nyamuk Aedes
yang teridentifikasi adalah :

antena pada caput tidak bercabang,
terdapat duri pada thorax, ukuran
siphon pendek gemuk, combteeth
dengan duri samping dan jumlahnya 1

pada siphon
ah sepasang, terdapat

anal brush dan
pada siphon dengan

(b) thorax tanpa
spina/duri tanda
panah)

Siphon pendek
dan gemuk (tanda
panah ganda)
dan spina dengan
spina lateral (satu
deret) pada
abdomen terakhir
(tanda panah)

Karakteristik larva nyamuk Culex
yang teridentifikasi adalah :

antena pada caput bercabang, tidak
terdapat duri pada thorax, ukuran
siphon panjang dan langsing, terdapat

hair tuft pada
pada siphon tanpa duri

samping, terdapat 3-4 deret
bdomen terakhir,

anal gill, brush dan caudal
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(a) Antena pada kepala
bercabang (tanda
panah)

(b)

Siphon
Siphon panjang dan
langsing (tanda paanh
ganda).

Pada abdomen terakhir : 3-4 deret

Combteeth
ditunjukkan oleh
tanda panah

Karakteristik larva nyamuk
Anopheles sp yang teridentidikasi
adalah : antena pada kepala tidak
bercabang, tidak mempunyai siphon
pada abdomen terakhir tetapi
mempunyai sepasang spirakel.
Karakteristik yang jelas nampak yaitu
cara memperoleh udara, posisi larva
sejajar dengan air. Setelah dib
preparat, larva menghitam. Itu
kemungkinan larva instar 4 akhir,
karena gerakannya lambat dan akan
moulting menjadi pupa. Sebagai
gambaran, data diambil dari penelitian
sebelumnya tahun 2013, sebagai
berikut.

Caput : dengan antena
tidak bercabang

Abdomen terakhir
tanpa siphon tetapi
dengan spirakel
(tanda panah)

ISBN 978

(b) thorax tanpa
spina/duri (tanda
pabah)

Siphon panjang dan
langsing (tanda paanh
ganda).

4 deret combteeth

Combteeth
ditunjukkan oleh
tanda panah

Karakteristik larva nyamuk
sp yang teridentidikasi

adalah : antena pada kepala tidak
bercabang, tidak mempunyai siphon
pada abdomen terakhir tetapi
mempunyai sepasang spirakel.
Karakteristik yang jelas nampak yaitu
cara memperoleh udara, posisi larva
sejajar dengan air. Setelah dibuat
preparat, larva menghitam. Itu
kemungkinan larva instar 4 akhir,
karena gerakannya lambat dan akan

menjadi pupa. Sebagai
gambaran, data diambil dari penelitian
sebelumnya tahun 2013, sebagai

Abdomen terakhir
tanpa siphon tetapi
dengan spirakel
(tanda panah)

4. Pembahasan
Pada penelitian ini hanya

mengambil larva di gorong
kolam, bak air dan bak kamar mandi
dengan teridentifikasi larva nyamuk yaitu
Cx fatigan, Ae. aegipty, Cx. vishnui
Anopheles sp.

Di seluruh dunia terdapat lebih
dari 2500 spesies nyamuk meskipun
sebagian besar dari spesies
nyamuk ini tidak berasosiasi dengan
penyakit virus (arbovirus) dan penyakit
penyakit lainnya. Di ne
sedang berkembang termasuk Indonesia,
penyakit-penyakit yang ditularkan melalui
nyamuk masih merupakan masalah
kesehatan yang penting.

Masih adanya penyakit yang
disebabkan oleh nyamuk sebagai vektor
penyakit. Hal ini salah satunya diseba
karena kepadatan larva nyamuk pada
tempat-tempat perindukan yang potensial.
Tempat perindukan nyamuk merupakan
habitat penting bagi nyamuk yang
merupakan vektor utama penyebab
penyakit bagi manusia untuk berkembang
biak. Tempat perindukan nyamuk
bervariasi untuk tiap jenis nyamuk. Untuk
famili Culicidae marga
terdapat pada kondisi air yang bersih di
dalam rumah dan di luar rumah sedangkan
marga Culex berada di luar rumah.
Tempat perindukan nyamuk family
Anophelidae berada di luar rumah p
bekas genangan air yang kotor misalnya
pada kolam-kolam yang di lewati mobil,
saluran air, daerah rawa, tempat bekas
penebangan pohon sagu dan hutan
mangrove (Pagaya, dkk, 2005).

Culex fatigan
quinquefasciatus) diketahui sebagai
vektor untuk penyakit filariasis di
perkotaan dan perkampungan di Indonesia
(Munif, 1996). Culex quinquefasciatus
adalah nyamuk yang tergolong ke dalam
phylum Arthopoda, yang merupakan
faktor penting penyebab filariasis (Kumar
et al, 2014), St. Louis encephalitis
(Farajollahi et al, 2011), West Nile virus
(Styer et al, 2011) dan Avion malaria
(Lalubin et al, 2013).
quinquefasciatus, juga disebut nyamuk
rumah selatan (Southern house mosquito
karena nyamuk ini secara ekstensive

ISBN 978-602-6428-00-4

271

Pada penelitian ini hanya
mengambil larva di gorong-gorong,
kolam, bak air dan bak kamar mandi
dengan teridentifikasi larva nyamuk yaitu
Cx fatigan, Ae. aegipty, Cx. vishnui dan

Di seluruh dunia terdapat lebih
dari 2500 spesies nyamuk meskipun
sebagian besar dari spesies-spesies
nyamuk ini tidak berasosiasi dengan
penyakit virus (arbovirus) dan penyakit-

Di negara-negara yang
sedang berkembang termasuk Indonesia,

penyakit yang ditularkan melalui
nyamuk masih merupakan masalah

Masih adanya penyakit yang
disebabkan oleh nyamuk sebagai vektor
penyakit. Hal ini salah satunya disebabkan
karena kepadatan larva nyamuk pada

tempat perindukan yang potensial.
Tempat perindukan nyamuk merupakan
habitat penting bagi nyamuk yang
merupakan vektor utama penyebab
penyakit bagi manusia untuk berkembang
biak. Tempat perindukan nyamuk

riasi untuk tiap jenis nyamuk. Untuk
marga Aedes biasanya

terdapat pada kondisi air yang bersih di
dalam rumah dan di luar rumah sedangkan

berada di luar rumah.
Tempat perindukan nyamuk family

berada di luar rumah pada
bekas genangan air yang kotor misalnya

kolam yang di lewati mobil,
saluran air, daerah rawa, tempat bekas
penebangan pohon sagu dan hutan

, 2005).
fatigan (Cx.

diketahui sebagai
vektor untuk penyakit filariasis di
perkotaan dan perkampungan di Indonesia

Culex quinquefasciatus,
adalah nyamuk yang tergolong ke dalam

, yang merupakan
penting penyebab filariasis (Kumar

4), St. Louis encephalitis
, 2011), West Nile virus

(Styer et al, 2011) dan Avion malaria
, 2013). Culex

, juga disebut nyamuk
Southern house mosquito)

karena nyamuk ini secara ekstensive
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dipelajari sebagai penular penyakit-
penyakit kritis (Dumas et al, 2013).
Nyamuk Culex ditemukan secara umum
di kota urban yang terbawa oleh
urbanisasi (Mattingly, 1962), karena
pertumbuhan kota yang tidak baik,
dimana bisanya berakibat pada
perkembangan penyakit menular ( Singh,
1967). Baru-baru ini 1,2 milyar penduduk
beresiko pada perkembangan limphatik
filariasis dan 128 juta sekarang ini
terinfeksi di lebih dari 180 negara.
Diantara yang terinfeksi, 107 juta (90%)
terinfeksi oleh W. Bancrofti dan 13 juta
terinfeksi Brugia malayi dan Brugia
timori (Cato, 2005). Ini dikenal sebagai
nyamuk kosmopolitan karena nyamuk
berperan sebagai vektor parasit protozoa
(Riper III, et al, 1986), cacing filaria
(Ahid et al, 2000) dan untuk virus arbo
(Sucharit et al, 1989 dan Molaei et al,
2007). Culex quinquefasciatus sebagai
vektor utama di India penyebab filariasis
(Saskar et al, 2009), 91% filariasis
disebabkan oleh Wuchereria bancrofti
Cobbold ( Snow et al., 2006). Untuk
kesejahteraan manusia, itu sangat penting
untuk membasmi spesies ini.

Tempat perindukan (bioekologi)
larva nyamuk adalah tempat-tempat yang
menampung air. Sesuai yang
dikemukakan oleh Fadilla dkk (2015),
bahwa jenis wadah tempat penampungan
air (TPA) yang banyak digunakan oleh
penduduk adalah bak mandi, ember,
tempayan dan drum sebanyak 298 buah
(75,25%) dengan kepadatan larva Ae.
aegypti dan Ae. albopictus tertinggi pada
wadah drum (12,5%) dan bak mandi
(12,5%). Wadah bukan TPA yang
merupakan wadah bukan untuk
menampung air sebanyak 98 buah
(24,75%) dengan persentasi kepadatan
larva tertinggi pada ban bekas (100%)
sedangkan wadah alamiah tidak
ditemukan di lokasi penelitian. Bahan
dasar yang memiliki kepadatan larva Ae.
aegypti tertinggi ada pada wadah yang
terbuat dari karet (100%) dan larva Ae.
albopictus memiliki kepadatan tertinggi
pada bahan kayu (100%). Pada larva Ae.
albopictus warna wadah yang paling
sering ditemukan larva adalah warna
coklat (58,33%) dan hitam (15,28%),

sedangkan larva Ae. aegypti tertinggi
terdapat pada wadah berwarna bening
(31,25%), cokelat dan oranye (25%).

Penelitian yang dilakukan oleh
Rosa (2007) mendapatkan terdapat
beberapa jenis perindukan nyamuk yaitu
di dalam rumah ditemukan 6 jenis tempat
perindukan dengan total tempat
perindukan 124 buah. Dari semua tempat
perindukan tersebut ada 4 tempat
perindukan yaitu bak mandi keramik,bak
mandi fiber, gentong plastik dan vas
bunga sedangkan 2 tempat perindukan
yaitu ember plastik, baskom plastik tidak
ditemukan adanya larva nyamuk. Menurut
Pagaya dkk. (2005), pada penelitian yang
dilakukan di desa Waimahu tempat
perkembangbiakan larva nyamuk Ae.
Aegeypti di dalam rumah yang potensial
yaitu bak mandi, pot (vas) bunga segar,
gantungan tanah liat, dan ember plastik,
sedangkan tempat perkembangbiakan
larva nyamuk Ae. Aegeypti di luar rumah
yaitu drum air, ruas bambu berisi air
untuk pemeliharaan tanaman saledri, kulit
kelapa, perahu nelayan gelas plastik,
sumur, pelepah pohon pisang, dan ember
plastik.

Sejak tahun 1979 ada laporan
Japaniese enchepalitis di India ( Paul et
al, 2011). Subgroup Culex vishnui telah
dikenal selama beberapa tahun sebagai
vektor utama dan berperan penting dalam
epidemiologi Japanese Encephalitis (JE)
di india (Samuel et al. 2000). Subgroup
Cx. vishnui dimana spesies ini terlalu
umum penyebarannya luas dan
perindukannya di sawah. Jumlah nyamuk
ini sering berhubungan dengan kultivasi
padi. Analisis darah menunjukkan bahwa
nyamuk ini secara prinsip menggigit sapi,
meskipun gigitan pada manusia dan babi
juga telah dilaporkan di desa dekat
Madurai dan di kecamatan Cuddalore di
Pusat Kesehatan Utama Nallur (Nallur
Primary Health Center) (Reuben et al.
1992). JE adalah penyakit virus yang
disebabkan oleh JE Virus (JEV) yang di
alam terpelihara dalam siklus zoonotik,
dimana dapat sebagai enzootik maupun
epizootik. Siklus ini meliputi babi sebagai
reservoir utama/ inang penerus, burung
yang hidup di air sebagai pembawa dan
nyamuk sebagai vektor. Subgroup
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nyamuk Cx. visnui terdiri dari Cx.
tritaeniorhynchus Giles, Cx. vishnui
Theobald dan Cx. pseudovishnui Colless
punya implikasi sebagai vektor utama JE.
Di India, JEV sudah diisolasi dari 16
spesies nyamuk (Philip et al, 2000).

Penangkapan larva nyamuk
sebagai vektor penyakit di kabupaten
Buleleng, mengindikasikan masih
berkembangnya vektor seperti yang
dinyatakan oleh Widiyanti (2013) bahwa
pola perindukan nyamuk dengan
mengidentifikasi larva yang ditangkap di
tempat perindukan nyamuk yang
didapatkan di kecamatan Buleleng
kabupaten Buleleng secara persisten
ditemukan larva Anopheles sp, Aedes
aegypti dan larva Culex sp.

Perkembangbiakan nyamuk
anopheles di kabupaten Buleleng sejak
tahun 1970-an dilaporkan oleh Sukirno
dkk (1984) bahwa ada 3 desa di
kabupaten Buleleng, provinsi Bali
terseleksi untuk dievaluasi penyakit
malaria yang berlokasi di pantai utara,
yaitu Sanih, Kalibukbuk dan Ringdikit.
Selama 1978-1980 lebih dari 30% dari 11
kasus malaria di Bali terjadi di kabupaten
Buleleng. Desa yang dievaluasi malaria
adalah Sanih yaitu desa yang berlokasi di
18 kilometer bagian timur dari kota
kabupaten Singaraja. Daerah ini terletak
di pinggir pantai dengan banyak laguna,
tetapi tidak dekat dengan persawahan.
Desa yang kedua adalah Kalibukbuk.
Desa ini terletak sekitar 9 km bagian barat
dari kota Singaraja. Desa ini juga terletak
di pinggir pantai, tetapi di sana ada daerah
pengairan persawahan dan juga laguna.
Ringdikit merupakan desa sekitar 25
kilometer sebelah barat kota Singaraja.
Daerah ini merupakan perbukitan dengan
pengairan dan persawahan bertingkat-
tingkat. Desa di pinggir pantai Sanih dan
Kalibukbuk ditemukan 2 spesies nyamuk
anopheles yaitu An. sundaicus yang
ditangkap pada malam hari (nocturnal),
sedangkan pada malam dan pagi hari
ditangkap An. Subpictus (nocturnal dan
diurnal). Di desa Ringdikit spesies
nyamuk anopheles yang tertangkap pada
malam hari adalah An. aconitus yang
paling banyak diikuti oleh An. vagus
ditangkap di kandang sapi.

Anopheles diketahui sebagai
vektor untuk penyakit malaria yang
disebabkan oleh protozoa Plasmodium sp
(Zaman, 1997; WHO, 1992). Dari jenis-
jenis nyamuk tersebut ternyata ada 20
jenis nyamuk Anopheles sp. dapat
menularkan penyakit malaria (Hizwani,
2004). Aryanti dkk (2006) menyatakan
bahwa daerah Indonesia bagian timur
termasuk kota Ambon merupakan daerah
penyebaran malaria terberat.

5. Simpulan Dan Saran
5.1 Simpulan
Jenis larva nyamuk yang ditangkap di
perindukan di kabupaten Buleleng adalah
: Culex quinquefasciatus, Aedes aegipty,
Culex vishnui dan Anopheles sp dengan
perindukan secara berturutan adalah :
gorong-gorong dan kolam, bak air dan
bak kamar mandi; gorong-gorong dan
larva nyamuk yang terakhir adalah kolam.

5.2 Saran
Pengelolaan lingkungan berperan penting
dalam kaitannya dengan kesehatan
masyarakat terutama dalam pengendalian
vektor nyamuk

6. Daftar Pustaka
Ahid, S.M.M., Silva Vasconcelos, P.S.D.

and Lourenc, O. 2000. Vector
Competence of Culex
quinquefasciatus Say from
Different Regions of Brazil to
Dirofilaria immitis. Memorias do
Instituto Oswaldo Cruz, 95, 769-
775.

Aryanti, 2006. Uji Daya Anti Malaria
Artemisia spp. Terhadap
Plasmodium falciparum. Majalah
Farmasi Indonesia, 17 (2), 81-84,
2006.

Cato, L. 2005. Identification of filarial
vector mosquito, Culex
quinquefasciatus, and infection
using PCR assays. Molecular
Biotechnology Programme.
Uppsala University School of
Engineering



Prosiding Seminar Nasional MIPA 2016

274 FMIPA Undiksha

Chen, C.D., Low, V.L., Lau, K.W., Lee,
H.L., Nazni, W.A., Heo, C.C.,
Azidah, A.A. & Sofian-Azirun, M.
.2013. First report on adulticide
susceptibility status of Aedes
albopictus, Culex quinquefascaitus
and Culex vishnui from a pig farm
in Tanjung Sepat, Selangor,
Malaysia. Journal of the American
Mosquito Control Association
29(3): 220-230.

Daravathi, S.S., Siddaiah, M., Naik, B.R.
2015. Molecular Characterization
and Phylogenetic Analyisis of
Culex quinquefasciatus by DNA
Barcoding. Scientific Research Pub.
Inc.

Depkes RI. 1989. Kunci Identifikasi
Culex, Jentik dan Dewasa di Jawa.
Ditjen. PPM dan PLP. Depkes, RI.
Jakarta

Dumas, E., Atyame, C.M., Milesi, P.,
Fonseca, D.M., Shaikevich, E.V.,
Unal, S., et al. 2013. Population
Structure of Wolbachia and
Cytoplasmic Introgression in a
Complex of Mosquito Species.
BMC Evolutionary Biology, 13,
181.

Fadilla, Z., Hadi U.K., Setiyaningsih, S.
2015. Bioekologi vektor demam
berdarah dengue (DBD) serta
deteksi virus dengue pada Aedes
aegypti (Linnaeus) dan Ae.
Albopictus (Skue) Diptera :
Culicidae) di Kelurahan endemik
DBD Bantarjati, kota Bogor.
J.Entomol. Indonesia. 12 (1) : 31-
38

Farajollahi, A., Fonseca, D.M., Kramer,
L.D. and Marm Kilpatrick, A.
(2011) “Bird Biting” Mosquitoes
and Human Disease: A Review of
the Role of Culex pipiens Complex
Mosquitoes in Epidemiology.
Infection, Genetics and Evolution:
Journal of Molecular Epidemiology
and Evolutionary Genetics in
Infectious Diseases, 11, 1577-1585.

Hiswani, 2004. Gambaran Penyakit dan
Vektor Malaria di Indonesia.
Digistized by USU digital library

Kumar, D., Chawla, R., Dhamodaram, P.
and Balakrishnan, N. 2014.
Larvicidal Activity of Cassia
occidentals (Linn.) against the
Larvae of Bancroftian Fila
Coenriasis Vector Mosquito Culex
quinquefasciatus. Journal of
Parasitology Research,

Lalubin, F., Deledevant, A., Glaizot, O.
and Christe, P. 2013 Temporal
Changes in Mosquito Abundance
(Culex pipiens), Avian Malaria
Prevalence and Lineage
Composition. J. Parasites &
Vectors, 6, 307.

Mattingly, P.F. 1962 Population Increases
in Culex quinquefasciatus
Wiedemann. A Review of Present
Knowledge. Bulletin of the World
Health Organization, 27, 579-584.

Molaei, G., Andreadis, T.G., Armstrong,
P.M., Bueno Jr., R., Dennett, J.A.,
Real, S.V., et al. 2007 Host Feeding
Pattern of Culex quinquefasciatus
(Diptera: Culicidae) and Its Role in
Transmission of West Nile Virus in
Harris County, Texas. The
American Journal of Tropical
Medicine and Hygiene, 77, 73-81.

Munif, A. 1996. Cendawan Patogen pada
Larva Nyamuk Culex
quinquefasciatus Berasal dari
Kubangan Air Limbah Rumah
Tangga untuk Menunjang
Pengendalian Hayati. Cermin
Dunia Kedokteran. 106 : 41-43

Murty, S.U., Satyakumar, I.D.V.R.,
Sriram, K., Rao, M., Singh, T.G.,
Arunachalam, N., Samel, P.P. 2002.
Seasonal Prevalence of Culex
Vishnui subgroup The Major
Vectors of Japanese Encephalitis
Virus In An Endemec District of
Andhra Pradesh, India. J. Of The



ISBN 978-602-6428-00-4

FMIPA Undiksha 275

American Mosquito Control
Association : 18 (4) : 290-293

Pagaya, J, M Nindatu, F Ririhena. 2005.
Analisa Kepadatan Larva dan
Survei Tempat perindukan Nyamuk
Aedes (Diptera: Culicidae) di
Dusun waimahu Kecamatan
Nusaniwe, Kota Ambon. Majalah
Kedokteran Tropis Indonesia,
Ambon.

Paul, R.C., Rahman, M., Gurley, E.S.,
Hossain, M.J., Diorditsa, S., Hasan,
A.M., et al. 2011. A Novel Low-
Cost Approach to Estimate the
Incidence of Japanese Encephalitis
in the Catchment Area of Three
Hospitals in Bangladesh. The
American Journal of Tropical
Medicine and Hygiene, 85, 379-
385.

Philip S. P, Hiriyan J, Gajanana A. 2000.
Japanese encephalitis virus
infection in mosquitoes and its
epidemiological implications.
ICMR Bulletin. 30(4):37-43.

Reuben R, Thenmozhi V, Philip Samuel
P, Gajanana A, Mani TR. 1992.
Mosquito blood feeding patterns as
a factor in the epidemiology of
Japanese encephalitis in southern
India. Am J Trop Med Hyg 46:654-
663.

Riper III, V. C., Riper, V. S., Goff, M.
and Laird, M. 1986. The
Epizootiology and Ecological
Significance of Malaria in
Hawaiian Land Birds. Ecology
Monograph, 56, 327-344.

Rosa, E. 2007. Studi Tempat Perindukan
Nyamuk Vektor Demam Berdarah
Dengue Di Dalam dan Di Luar
Rumah di Rajabasa Bandar
Lampung. J. Sains MIPA. 13 (1) :
57-60

Samuel Pf; Hiriyan J, Gajanana A. 2000.
Japanese encephalitis virus
infection in mosquitoes and its

epidemiological implications.
ICMR (Int Cent Med Res) Bull

Sarkar, M., Bhattacharyya, I.K.,
Borkotoki, A., Goswami, D.,
Rabha, B., Baruah, I., et al. 2009.
Insecticide Resistance and
Detoxifying Enzyme Activity in the
Principal Bancroftian filariasis
Vector, Culex quinquefasciatus, in
Northeastern India. Medical and
Veterinary Entomology, 23, 122-
131.

Sembel, D.T. 2009. Entomologi
Kedokteran. Yogyakarta : Andi

Singh, B., Singh, P.R. and Mohanty, M.K.
2012. Toxicity of a Plant Based
Mosquito Repellent/Killer.
Interdisciplinary Toxicology, 5,
184-191

Singh, D. (1967) The Culex
quinquefasciatus Problem in South-
East Asia with Special Reference to
Urbanization. Bulletin of the World
Health Organization, 37, 239-243.

Snow, L.C., Bockarie, M.J. and Michael,
E. 2006. Transmission Dynamics of
Lymphatic Filariasis: Vector-
Specific Density Dependence in the
Development of Wuchereria
bancrofti Infective Larvae in
Mosquitoes. Medical and
Veterinary Entomology, 20, 261-
272.

Soerono, M . , Davidson, G. H., Muir,
D.A. 1965. The Development and
trend of Insecticide-resistance in
Anopheles aconitus Dinitz and
Anopheles sundaicus (Rodenwaldt),
Bull.Wld.Hlth.Org. 32: 161-168

Soegijanto, S. 2006. Demam Berdarah
Dengue. Edisi 2. Surabaya :
Airlangga University Press.

Sucharit, S., Surathin, K. and Shrestha,
S.R. 1989. Vectors of Japanese
Encephalitis Virus (JEV): Species
Complexes of the Vectors. The



Prosiding Seminar Nasional MIPA 2016

276 FMIPA Undiksha

Southeast Asian Journal of
Tropical Medicine and Public
Health, 20, 611-621

Sukirno, M., Bang, Y.H., Sudomo, M.,
Pemayun, I.Tj.P., Fleming, G.A.
2004. Bionomic of Anopheles
Sundaicus and other Anophelines
Associated with Malaria in Coastal
Areas of Bali, Indonesia. World
Health Organization Mondiale de
La Sante.WHO/VBC/83.885

Suwito, A. 2008. Nyamuk (Diptera:
Culicidae) Taman Nasional
Boganinani watrabone, Sulawesi
Utara: keragaman, Status dan
Habitatnya Bidang Zoology, Pusat
penelitian Biologi LIPI

Styer, L.M., Lim, P.Y., Louie, K.L.,
Albright, R.G., Kramer, L.D. and
Bernard, K.A. 2011. Mosquito
Saliva Causes Enhancement of
West Nile Virus Infection in Mice.
Journal of Virology, 85, 1517-1527.

Thenmozhi, V., Mariappan, T.,
Krishnamoorthy, R., G. Baskarn,
G., Krishnamoorthi, R., Balaji, T.,
Tyagi, BK. 2014. A first note on
Japanese encephalitis virus
isolation from Culex
quinquefasciatus Say in Northern
West Bengal. Inter J. Of
Mosq.Research. 1 (1) : 1-4

Widiyanti, N.L.P.M. 2013. Pola
Perindukan Nyamuk yang
Ditangkap di Perindukan di
kabupaten Buleleng dan
Manfaatnya sebagai Bahan
Praktikum dalam Perkuliahan
Zoologi Invertebrata. J.IKA. 11 (1)
: 27-29

WHO. 1992. Entomological Field
Techniques for Malaria Control.
Geneva

Zaman, V. 1997. Atlas Parasitologi
Kedokteran. Edisi II. Alih bahasa
Dr. Chairil Anwar, DAP & E, PhD
(TM), DAPK., Drs. Med. Yandi
Mursal. Jakarta : Hipokrates



ISBN 978-602-6428-00-4

FMIPA Undiksha 277

ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI ASPEK
ABIOTIC DAN BIOTIC ENVIRONTMENT DI KAWASAN WISATA TOYA

BUNGKAH, BANGLI

Nyoman Wijana

Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA Undiksha Singaraja

Email: wijana_1960@yahoo.com

Abstrak
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) kualitas lingkungan hidup ditinjau
dari aspek Abiotic and Biotic (AB) Environment di kawasan wisata Toya
Bungkah.Penelitian ini dilakukan pada kawasan hutan wisata dan Galian C. Jenis
penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh komponen lingkungan hidup yang meliputi komponen abiotic dan komponen
biotic. Komponen abiotic pada kawasan wisata alam hutan meliputi tekstur tanah dan
kemiringan lahan, sedangkan komponen biotic meliputi crown cover, densitas, dan
stratifikasi. Untuk kualitas air danau Batur Kualitas air dari faktor abiotic (A) yaitu
fisik dan kimia meliputi pH, suhu. DO, BOD, COD, Konduktivitas, Turbiditas,
Salinitas, total pospat sebagai P, NO3 sebagai N, Cr, dan komponenbiotic (B) meliputi
NVC ikan dan Total Coliform.Teknik pengambilan sampel dilakukan secara
sistematiik sampling.Data dianalisis secara statistik ekologi dan deskriptif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup ditinjau dari aspek
Abiotc dan Biotic Environment di kawasan wisata Toya Bungkahpada kawasan hutan
alam secara umum tergolong ke dalam kualitas yang sangat buruk, dan untuk kawasan
wisata Danau Batur tergolong ke dalam kualitas baik. Dari 12 parameter air Danau
Batur yang diteliti, ada 4 parameter telah mengalami pencemaran yakni pH, DO, NVC
ikan, dan Total Coliform, sedangkan 8 parameter lagi yakni suhu, BOD, COD,
konduktivitas, salinitas, fosfat, nitrat, dan klorin belum tercemar.

Kata-kata Kunci: Abiotic dan Biotic Environment,Kualitas Lingkungan Hidup, Toya
Bungkah

1. Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan industri
pariwisata di Bali yang begitu pesat,
menuntut perluasan area wisata,
pemukiman, hotel, restoran, ruko, dan
lain-lain, baik di kawasan pantai, danau,
hutan, dan bahkan areal pertanian.Hal ini
berdampak pada lingkungan yakni
terjadinya alih fungsi lahan.Akibatnya,
terjadi perubahan lingkungan yang cukup
signifikan pada kawasan wisata tersebut
yang umumnya berakhir pada penurunan
kualitas lingkungan.

Banyak objek-objek wisata di
Bali masuk ke dalam isu-isu negatif akibat
dampak langsung ataupun tidak langsung
dari kegiatan pariwisata. Isu-isu tersebut
dapat digolongkan ke dalam lima kategori
yaitu isu lingkungan, budaya, sosial,
kesehatan dan isu kemacetan lalu lintas.

Khusus pada isu lingkungan telah
banyak diamati tentang kerusakan
lingkungan akibat langsung ataupun tidak
langsung dari aktivitas pariwisata tersebut
di antaranya (1) untuk di kawasan wisata
Kuta dan Sanur telah terjadi Abrasi
sepanjang pantai kawasan wisata. (2) Di
kawasan wisata Bedugul telah terjadi
pendangkalan danau, diduga karena
penebangan hutan secara liar, perubahan
fungsi lahan sekitar danau dan bukit, (3)
Kekuarangan air, diduga disebabkan
kurangnya pepohonan di sekitar bukit dan
danau akibat penebangan liar dan
perubahan fungsi lahan.

Bali Post, Sabtu, 7 April 2012
memuat berita bahwa telah terjadi
pencemaran laut oleh aktivitas
penggunaan boat yang berbahan bakar
minyak sebagai transportasi dari Sanur
menuju objek wisata Jungut Batu,
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Lembongan-Nusa Penida, menimbulkan
dampak pada pembusukan rumput laut.

Hasil penelitian Wijana (2004,
2005, 2006), yang menganalisis tentang
kualitas air Danau Batur, dan penelitian
kualitas air Danau Buyan yang dilakukan
tahun 2009 dan 2010, kedua danau
tersebut menunjukkan adanya beban
pencemaran.

Hasil penelitian yang dilakukan di
kawasan wisata di luar Bali, seperti yang
dilakukan di pantai Nongsan, Batam
menunjukkan bahwa dari hasil
pengukuran parameter fisika-kimia
perairan laut telah menunjukkan adanya
degradasi (Feliatra, 1999).Hasil penelitian
yang dilakukan oleh Sudaryono (2000)
menyimpulkan bahwa kondisi air
permukaan (air sungai) di wilayah
Kotamadya Yogyakarta teridentifikasi
telah mengalami pencemaran.

Sebagaimana sudah disampaikan
di atas bahwa hasil penelitian penulis
tentang kualitas air Danau Batur pada
tahun 2004, 2005, dan 2006 menunjukkan
bahwa kualitas air danau Batur tersebut
dalam kondisi tergejala adanya
pencemaran pada parameter lingkungan
tertentu. Di sisi lain dari hasil penelitian di
tahun 2006 menunjukkan pula bahwa di
dadam darah petani sudah terpapar
pestisida dalam kategori rendah.
Demikian pula tentang penggunaan
pestisida untuk pemberantasan hama
penyakit terhadap tanaman budidaya
seperti bawang merah, bawang putih,
tomat, cabai, kol, dan lain-lain tidak
mengikuti aturan yang ada pada petunjuk
penggunaan pestisida.

Berdasarkan uraian di atas tampak
bahwa telah terjadi berbagai isukerusakan
lingkungan hidup baik pada ekosistem
darat atau hutan, air tawar atau danau,
pertanian, dan sosial.Lebih lanjut kualitas
lingkungan hidup pada berbagai
ekosistem yang ada di kawasan wisata
Toya Bungkah, Bangli, dapat dikaji
melalui aspek Abiotic dan Biotic
Environtment.Berdasarkan latar belakang
diatas, masalah yang akan dikaji dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah
kualitas lingkungan hidup ditinjau dari
aspek Abiotic dan Biotic Environtmentdi
kawasan wisata Toya Bungkah, Bangli?

2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan

ini adalah jenis penelitian ekploratif.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali
informasi atau mengeksplorasi tentang
kualitas lingkungan hidup ditinjau dari AB
Environtment di kawasan wisata Provinsi
Bali dan penyusunan dokumen UKL dan
UPL.

Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh komponen lingkungan
hidup yang meliputi komponen Abiotic
(A) danBiotic (B) yang ada pada kawasan
wisata Toya Bungkah, Bangli. Kategori
kawasan wisata Toya Bungkah, Bangli
disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.Populasi Kawasan Wisata Toya
Bungkah

NO KAWASAN
WISATA

KARAKTER
WISATA

LOKASI*)

1 Wisata
Alam

Wisata Alam
Danau

Danau
Batur

Wisata Alam
Hutan

Hutan
Gunung
Batur,
Hutan
Bukit
Abang

Wisata Alam
Pertanian

Pertanian
Desa
Songan

2 Wisata
Budaya

Wisata
Budaya
Etnik

Kuburan

Wisata
Upacara
Upakara

Penguburan
Mayat

*) Diambil kawasan wisata yang sudah cukup
dikenal

a. Vegetasi Hutan
Untuk kategori wisata alam

hutan, faktor abiotic dan biotic adalah
komponen edafik dan parameter
vegetasi.Komponen abiotic (A) berupa
edafik dari hutan tersebut yaitu tektur
tanah dan kemiringan lahan.Parameter
vegetasi adalah kriteria kuantitatif
maupun kualitatif yang dimiliki oleh
vegetasi tersebut. Parameter vegetasi
dalam penelitian ini adalah crown cover,
densitas, dan stratifikasi.
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Pengambilan sampel dari
kualitas lingkungan hidup ini dilakukan
secara sistematik sampling.Masing-
masing kawasan penelitian diambil 2
lokasi yang selanjutnya disebut dengan
Stasiun yaitu Stasiun I dan Stasiun
II.Masing-masing stasiun diambil sampel
10 kwadrat sehingga setiap kawasan
wisata berjumlah 20 kwadrat dengan
ukuran kwadrat 10 x 10 meter (Barbour et
al, 1987; Cox, 1976; Mueller-Dombois,
1974).

Teknik analisis data dilakukan sebagai
berikut:
1) Penentuan Kualitas Lingkungan pada

Masing-masing Parameter Vegetasi
Crown Cover (Barbour et al, 1987;
Cox, 1976; Mueller-Dombois, 1974).
Untuk menganalisis Crown Cover
digunakan acuan sebagai berikut.

Tabel 2.Kualitas Crown CoverVegetasi
No. Persentase

Crown Cover
Skor Kualitas

1 70-100 % 3 1
2 50-70 % 2 2
3 < 50 % 1 3

2) Densitas (Barbour et al, 1987; Cox,
1976; Mueller-Dombois, 1974).
Untuk menganalisis densitas vegetasi
digunakan rumus:

cuplikanareaLuas
spesissuatuindividuTotalDensitas

Densitas relatif =
x 100%

Untuk kriteria kualitas densitas
vegetasi digunakan acuan berikut.

Tabel 3.Kualitas vegetasi Sesuai Dengan
Densitas

No. Densitas Skor Kualitas
1 67-100 3 1
2 34-66 2 2
3 0-33 1 3

3) Stratifikasi (Barbour et al, 1987; Cox,
1984; Mueller-Dombois, 1974).
Untuk menganalisis stratifikasi
vegetasi digunakan acuan berikut

Tabel 4. Kualitas Vegetasi Sesuai Jumlah
Strata

No. Jumlah
Strata

Skor Kualitas

1 3 strata 3 1
2 2 strata 2 2
3 1 strata 1 3

4) Tekstur Tanah(Poerwowidodo, 1992)
Dalam penentuan kelas tekstur dan
struktur tanah di lokasi penelitian
dilakukan dengan metode rabaan,
kemudian menentapkan kelas tektur
tanah dengan kategori seperti pada
tabel berikut.

Tabel 5. Panduan Pemberian Kelas Tekstur
Tanah dengan Metode Rabaan

Karakteristik Tanah Kelas
Tektur

Kua
litas

- alir berwujud butir-butir
tunggal yang dapat
dikenali dan dipisahkan
segera

- erepihan massa tanah
kering menyebabkan
pisahan pasirnya mudah
runtuh

- erepihan massa tanah
lembab merangsang
terbentuknya panduan
tanah yang lemah dan jika
dikenai tekanan ringan
akan tercerai berai

Pasiran 1

- assa tanahnya
mengandung campuran
pisahan pasir, debu, dan
lempung yang
memberikan sensasi rasa
agak kasar, cukup halus,
dan agak plastis

- erepihan massa tanah
kering merangsang
terbentuknya paduan tanah
cukup mantap dan jika
diuli tidak menyebabkan
kehancuran

Geluh 2

- assa tanah kering
membentuk
bungkah/gumpal sangat
keras

- engulian massa tanah
lembab akan membentuk
pita tanah lentur dan
panjang

- engulian massa tanah

Lempung 3
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basah akan agak plastis
5) Kemiringan Lahan (Poerwowidodo,

1992)
Tingkat klasifikasi kemiringan lahan digunakan
acuan berikut.

Tabel 6. Kualitas Klasifikasi Kemiringan
Lahan

Kelerengan
(derajat o)

Kelereng
an

(%)

Keterang
an

Kua
litas

0 – 8 0 – 5 Datar 1
20 – 55 8 – 25 Landai-

Agak
curam

2

56 – 100 >25 Curam-
Sangat
Curam

3

Penentuan kualitas lingkungan hidup pada
kawasan wisata alam hutan, digunakan
analisis sintesis dari 5 parameter yang
digunakan yaitu crown cover, densitas,
stratifikasi, tekstur tanah dan kemiringan
lahan. Dari parameter tersebut selanjutnya
diberikan skor, seperti tampak pada Tabel
7.

Tabel 7. Pemberian Skor pada Masing-masing
Parameter
No Parameter Skor
1 Crown Cover 1 (C1): > 70 % 3
2 Crown Cover 2 (C2): 50-70 % 2
3 Crown Cover 3 (C3): < 50 % 1
4 Densitas 1 (D1): 67-100 3
5 Densitas 2 (D2): 34-66 2
6 Densitas 3 (D3): 0-33 1
7 Stratifikasi 1 (S1): 3 strata 3
8 Stratifikasi 2 (S2): 2 strata 2
9 Stratifikasi 3 (S3): 1 strata 1
10 Tekstur Tanah 1 (T1): tanah

lempung
3

11 Tekstur Tanah 2 (T2)tanah
geluh

2

12 Tekstur Tanah 3 (T3): tanah
pasiran

1

13 Kemiringan 1 (R1): lahan
datar (0-8o)

3

14 Kemiringan 2 (R2): lahan
landai - agak curam (20-55o)

2

15 Kemiringan 3 (R3): lahan
curam - sangat curam (56-
140o)

1

Dari kelima parameter yang
diukur, diperoleh 243 kombinasi.
Selanjutnya, dengan mengacu pada

Noerkencana (2004) maka kualitas
lingkungan terdiri atas 5 kategori yaitu :

1. Skor 1-48 merupakan lingkungan
dengan kualitas sangat buruk

2. Skor 49-96 merupakan lingkungan
dengan kualitas buruk

3. Skor 97-157 merupakan lingkungan
dengan kualitas sedang

4. Skor 158-205 merupakan
lingkungan dengan kualitas baik

5. Skor 205-243 merupakan
lingkungan dengan kualitas sangat
baik

Kawasan Wisata Danau Batur
Populasi dari penelitian ini adalah

air yang ada dalam badan air danau.
Sampel penelitian ini adalah air danau
yang diambil dari dalam badan air dengan
menggunakan metode sistematik sampling
(Canter, 1996; dan Keith, 1991).
Pengambilan sampel dilakukan satu kali
yakni pada siang hari. Lihat Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Sampel dari Masing-masing
Stasiun pada Setiap Lokasi
Penelitian

No Aspek
yang

Dikaji

Besaran Sampel
Masing-masing Stasiun

(dalam jerigen)

Total
Sampel

A B C D E
1 Air

Danau
2 2 2 2 2 10

Dalam penelitian ini parameter air yang
diukur adalah:
Parameter I: Kualitas air dari faktor
abiotic (A) yaitu fisik dan kimia meliputi
pH, suhu. DO, BOD, COD,
Konduktivitas, Turbiditas, Salinitas, total
pospat sebagai P, NO3 sebagai N, Cr
Parameter II: Kualitas air dari sisi biotic
(B) meliputi NVC ikan dan Total
Coliform.

Data penelitian yang telah
diperoleh selanjutnya dianalisis dengan
cara:
1) Standarisasi kualitas air. Data tentang

kualitas air yang meliputi pH,
temperatur, DO, BOD, COD,
Konduktivitas, Turbiditas, Salinitas,
P, dan N, Cr dianalisis secara
deskriptif dengan membandingkan
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rata-rata hasil pengukuran kualitas air
danau dengan kualitas air standar yang
terdapat pada Baku Mutu Lingkungan.

2) Sebagai indikator lain tentang
kualitas air danau dapat dilihat dari
NVC ikan. Untuk mengetahui
kondisi kesehatan ikan dapat
dianalisis dengan mengacu pada
rumus yang disampaikan oleh Fulton
(dalam Jalal, 2004)yaitu:

3)(
100

L
WNVC

Keterangan
NVC = Nutrition Value Coeffecient
W = Berat ikan dalam gram
L = Panjang ikan dalam cm

Dari rumus tersebut dapat
diinterpretasikan hasil akhir yang
diperoleh adalah bahwa kondisi ikan
dianggap sehat apabila NVC 1,7.

3) Data lain yang masih berkaitan
dengan kualitas air adalah tentang
bakteri Coliform. Data ini dianalisis
secara kuantitatif dengan
menggunakan metode Most Probable
Number (MPN) atau Jumlah
Perkiraan Terdekat (JPT).

Dari beberapa parameter yang diukur,
selanjutnya dikelompokkan dengan
mengacu pada Noerkencana (2004) maka
kualitas lingkungan terdiri atas 5 kategori
sebagai berikut:

Tabel 9. Kriteria Kategori Kualitas Air Danau
No Klasifikasi Jumlah Parameter

Tercemar
1 Sangat Baik 2
2 Baik 4
3 Sedang 6
4 Buruk 8
5 Sangat Buruk >8

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
3.1 Hasil Penelitian

Data kualitas lingkungan masing-
masing parameter selanjutnya
direkapitulasi ke dalam masing-masing
sub stasiun seperti Tabel 10. Selanjutnya
dibuatkan rekapitulasi data kualitas
lingkungan masing-masing stasiun seperti

pada Tabel 11. Berdasarkan Tabel 11
diketahui bahwa kualitas lingkungan
pada Stasiun I memiliki skor 4 dengan
kualitas sangat buruk dan Stasiun II
memiliki skor 1 dengan kualitas sangat
buruk.Dari kedua data tersebut
diperoleh rerata dengan skor 4, yang
termasuk ke dalam kualitas
lingkungan dengan kategori kualitas
sangat buruk.

Kualitas Air Danau
Dari hasil pengukuran komponen abiotik
di Danau Batur, diperbandingan dengan
standar kualitas air yang termuat dalam
Peraturan Gubernur Bali No 8 Tahun
2007, Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No
416/MENKES/PER/IX/1990 tanggal 3
September 1990 dan Keputusan Gubernur
Bali No 515 Tahun 2000 Tentang Baku
Mutu Lingkungan.

Dari Tabel 12 dapat dilihat
perbandingan kualitas air hasil pengkuran
dengan kualitas air standar berdasarkan
baku mutu air. Penentuan kualitas air
standar yang digunakan mengacu pada
baku mutu air Peraturan Gubernur Bali
No.8 Tahun 2007.
Dari hasil perbandingan kualitas air hasil
pengukuran dengan kualitas air standar
dibuatkan Tabel kriteria tingkat
pencemaran air pada masing-masing
lokasi pengambilan sampel pada Tabel 13

Dari kondisi air danau seperti
yang sudah disajikan pada Tabel13, dapat
dikatakan bahwa kualitas air Danau Batur
sudah terjadi pencemaran.Dari dua belas
komponen yang di ujikan terdapat empat
komponen yang sudah tercemar yaitu pH,
DO, NVC ikan, dan total
coliform.Sedangkan delapan komponen
lainnya tidak tercemar.

Berdasarkan acuan klasifikasi,
kualitas air termasuk dalam kategori
baik.Namun walau termasuk dalam
kategori baik perlu dicermati komponen-
komponen atau parameter-parameter ini
sangat berkaitan erat dengan
kelangsungan organisme dari berbagai
spesies termasuk manusia di dalamnya.
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Tabel 10.Rekapitulasi Data Kualitas Lingkungan Masing-masing Sub Stasiun

Stasiun Sub
Stasiun

Crown
cover

Densitas Stratifikasi T. Tanah Kemiringan
Rekapitulasi Skor Kualitas

S Kode S Kode S Kode S Kode S Kode

1 1 1 C3 2 D2 2 S2 1 T3 2 R2 C3 D2 S2 T3 R2 8 Sangat
buruk

2 1 C3 1 D3 2 S2 1 T3 2 R2 C3 D3 S2 T3 R2 4 Sangat
buruk

3 1 C3 1 D3 2 S2 1 T3 2 R2 C3 D3 S2 T3 R2 4 Sangat
buruk

2 1 1 C3 2 D2 1 S3 1 T3 1 R3 C3 D2 S3 T3 R3 2 Sangat
buruk

2 1 C3 1 D3 1 S3 1 T3 1 R3 C3 D3 S3 T3 R3 1 Sangat
buruk

3 1 C3 1 D3 1 S3 1 T3 1 R3 C3 D3 S3 T3 R3 1 Sangat
buruk

Keterangan:S = Skor

Tabel 11.Rekapitulasi Data Kualitas Lingkungan Kedua Stasiun

Stasiun Crown cover Densitas Stratifikasi T.Tanah Kemiringan Rekapitulasi Skor Kualitas
S Kode S Kode S Kode S Kode S Kode

1
1 C3 1 D3 2 S2 1 T3 2 R2 C3 D3 S2 T3 R2 4

Sangat
buruk

2
1 C3 1 D3 1 S3 1 T3 1 R3 C3 D3 S3 T3 R3 1 Sangat

buruk
Rerata 1 C3 1 D3 2 S2 1 T3 2 R2 C3 D3 S2 T3 R2 4 Sangat

buruk

Tabel 12.Perbandingan Kualitas Air Hasil Pengukuran dengan Kualitas Standar

No Parameter
Lokasi Pengambilan Sampel

Rerata
Kualitas Standar/Kelas

Songan Toya
Bungkah

Kedisan Trunyan Tengah I II III IV

1 pH 9.1 9.1 9.2 9.1 9.1 9.1 6-9 6-9 6-9 5-9
2 Suhu (0) 27 28 28 30 28 28 ± 3 ± 3 ± 3 ± 5
3 DO (mg/l) 5.9 7.8 10.5 4 4 5.4 6 4 3 1
4 BOD

(mg/l)
1.69 2.84 1.24 8.86 8.86 4.7 2 3 6 12

5 COD
(mg/l)

9.96 9.96 9.96 59.76 59.76 29.2 10 25 50 100

6 Konduktivi
tas (ms/cm)

0.6 0.6 0.8 0.3 0.3 0.5 3

7 Salinitas
(permil)

0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6-
1.0

8 Phospat 0.3180 0.2738 0.1804 0.1674 0.1674 0.22 0.2 0.2 1 5
9 Nitrat 0.1537 0.0330 0.2654 0.3249 0.3249 0.22 10 10 20 20
10 Klorin <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
11 NVC Ikan 1.61 NVC

> 1.7
12 Total

Coliform/
100 ml

2.4x103 2.3x101 0.6x101 1.4x101 2.4x103 9.7x102 5x102 5x103 1x104 1x104
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Tabel13. Kriteria Tingkat Pencemaran Air pada Masing-Masing Lokasi Pengambilan Sampel
No. Parameter Lokasi Pengambilan Sampel Umum

Songan Toya
Bungkah

Kedisan Trunyan Tengah

1 pH Tercemar Tercemar Tercemar Tercemar Tercemar

2 Suhu (0) Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

3 DO (mg/l) Tercemar
untuk kelas
II, III, dan
IV

Tercemar
untuk kelas I,
II, III, dan IV

Tercemar
untuk kelas
I, II, III,
dan IV

Tercemar
untuk kelas
III dan IV

Tercemar
untuk
kelas III
dan IV

4 BOD
(mg/l)

Tidak
tercemar

Tercemar
untuk kelas I

Tidak
tercemar

Tercemar
untuk kelas
I, II, dan III

Tercemar
untuk
kelas I, II,
dan III

5 COD
(mg/l)

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

6 Konduktivi
tas (ms/cm)

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

7 Salinitas
(permil)

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

8 Fosfat Tercemar
untuk kelas
I

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

9 Nitrat Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

10
Klorin

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

Tidak
tercemar

11
NVC Ikan

60%
tidak
sehat

12 Total
Coliform/
100 ml

Tercemar
untuk kelas
III dan IV

Tercemar
untuk kelas
III dan IV

Tercemar
untuk kelas
III dan IV

Tercemar
untuk kelas
III dan IV

Tercemar
untuk
kelas III
dan IV

3.2 Pembahasan
Data penelitian menunjukkan

kualitas lingkungan di kawasan wisata
Toya Bungkah secara umum tergolong ke
dalam kategori sangat buruk.Pada
komponen abiotic (edafik) yaitu tekstur
tanah dan kemiringan lahan memiliki
kualitas sangat buruk.Pada komponen
biotic (vegetasi) yaitu stratifikasi
menunjukkan kualitas sedang, dan crown
cover dan densitas menunjukkan kualitas
buruk.Hal ini dikarenakan hutan di
kawasan tersebut merupakan daerah
kaldera, sehingga dari segi parameter
vegetasi dan edafiknya memiliki kualitas
rendah. Disamping itu, pada kawasan

tersebut berlangsung proses suksesi pada
tahap awal.

Hubungan antara parameter
vegetasi dan edafik saling terkait dan
mempengaruhi satu dengan yang lainnya
dalam menentukan kualitas suatu
lingkungan.Dalam metode ABC
Environment juga mengandung parameter
vegetasi dan parameter edafik.Parameter
vegetasi dalam metode ABC Environment
termasuk ke dalam komponen biotic
(lingkungan hayati), sedangkan parameter
edafik dalam metode AB Environment
termasuk ke dalam komponen abiotic
(lingkungan fisik).Keberadaan vegetasi
yang seimbang, dapat membantu
mengurangi resiko terhadap penurunan
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kualitas lingkungan. Hal ini sejalan
dengan pendapat Tivy dan O’Hare (1981)
yang mengungkapkan bahwa vegetasi
membantu mengurangi beban tanah dalam
menyerap air hujan melalui proses
transpirasi dan evaporasi, sehingga
mengurangi run off atau limpasan
permukaan oleh air, yang dapat
menyebabkan erosi dan longsor,
khususnya pada lahan miring.

Pada lokasi penelitian, ditemukan
crown cover dengan persentase 80%,
namun densitasnya sedang, hanya
tersusun atas dua strata, tekstur tanah
pasiran, dan kemiringan agak curam.
Intensitas hujan yang tinggi akan
menghasilkan energi kinetik yang besar
sehingga dapat beresiko tinggi terjadi run
off yang menyebabkan longsor.

Crown coverpada kawasan
penelitiantergolong ke dalam kualitas
buruk. Dikarenakan terdapat dua faktor
yang mempengaruhi antara lain (1)
adanya seleksi alam, dan (2) pengaruh
dari arsitektur tumbuhan yaitu arsitektur
model Rauh. Crown cover berfungsi
dalam menahan air hujan yang jatuh
sehingga air tidak langsung menyentuh
tanah. perancrown cover juga berkaitan
dengan stratifikasi dan densitas yang
menyusun suatu vegetasi. Strata yang
berlapis-lapis, akan membantu
mengurangi energi kinetik air hujan
sehingga ketika air sampai di tanah tidak
sampai memecah partikel tanah. Karena
pada lokasi penelitian hanya tersusun atas
1 strata, maka energi kinetik air hujan
yang sampai ke tanah sangat besar. Selain
itu, densitas pada kawasan penelitian
tergolong ke dalam kualitas
sedang.Kerapatan vegetasi ini juga
membantu menahan air hujan agar tidak
langsung membentur tanah melalui proses
presipitasi. Dengan kerapatan yang tidak
terlalu tinggi, resiko air hujan jatuh
langsung mengenai tanah akan semakin
tinggi.

Faktor lainnya yaitu tekstur tanah
pada kawasan penelitian yang di dominasi
oleh pasiran. Ikatan partikel tanah pasiran
cenderung renggang, sehingga akan
mudah terlepas ketika terjadi tumbukan
dengan air hujan. Hal ini akan beresiko
menimbulkan erosi bahkan gerakan pada

tanah. kondisi ini diperparah dengan lahan
di kawasan penelitian yang tergolong
dalam kategori agak curam pada Stasiun I,
sehingga akan mudah terjadi run off
sehingga beresiko terjadi longsor pada
kawasan tersebut.

Dari hasil analisis terhadap
kualitas air Danau Batur, terdapat empat
parameter yang memberikan indikasi telah
tercemar seperti parameter abiotic yaitu
pH dan DO, sedangkan parameter biotic
yaitu NVC ikan, dan total colifom.
Disamping itu parameter yang
menunjukkan belum terjadinya
pencemaran adalah suhu, BOD, COD,
konduktivitas, salinitas, fosfat, nitrat, dan
klorin.

Nilai pH yang cukup tinggi pada
Danau Batur dikarenakan adanya aktivitas
manusia seperti aktivitas pertanian yang
memanfaatkan penggunaan pestisida yang
berlebihan, aktivitas rumah tangga dan
pariwisata dengan membuang limbah cair
(deterjen) ke danau sehingga
menimbulkan efek bagi air
danau.Penggunaan deterjen dapat
meningkatkan senyawa fosfat pada air
danau.senyawa fosfat ini dapat
merangsang pertumbuhan ganggang dan
eceng gondok, sehingga akan
menimbulkan eutrofikasi pada danau.

Parameter bioticyang telah
mengalami pencemaran yaitu NVC ikan
dan total coliform. Tidak sehatnya ikan
terkait dengan kondisi air Danau Batur
yang telah sudahtercemar. Penggunaan
pestisida yang berkelebihan, pemberian
pakan ikan yang ada di dalam keramba
jaring apung (KJA), penggunaan obat-
obatan untuk pemeliharaan ikan di dalam
KJA, semuanya itu terakumulasi di dalam
fitoplankton. Melalui sistem jaring-jaring
makanan, maka semuanya itu akan
terakumulasi di dalam ikan yang hidup di
dalam danau tersebut. Dari kondisi di atas
dapatlah dikatakan bahwa kualitas air
yang ada di Danau Batur tersebut sudah
tercemar.Hal ini sangat terkait dengan
aktivitas pertanian, perikanan, pariwisata,
aktivitas rumah tangga dan sumber
pencemar alami.
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4. Simplan
Dari hasil penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa Kualitas lingkungan
hidup ditinjau dari aspek Abiotic dan
Biotic Environment di kawasan wisata
Toya Bungkah khususnya pada kawasan
wisata hutan secara umum tergolong ke
dalam kualitas yang sangat buruk.
Sedangkan untuk kawasan wisata danau
tergolong ke dalam kualitas baik. Dari 12
parameter air danau batur yang diteliti,
ada 4 parameter telah mengalami
pencemaran yakni pH, DO, NVC ikan,
dan Total Coliform,sedangkan 8
parameter lagi yakni suhu, BOD, COD,
konduktivitas, salinitas, fosfat, nitrat, dan
klorin belum tercemar.
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Abstrak
Penelitianini bertujuanmengetahuipengaruh dan dosis ekstrak kasar biji lamtoro
gung(Leucaena leucocephala)yang tepat untuk menurunkankadar gula darah tikus
putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi glukosa. Tikus putih tersebut diberikan
larutan ekstrak kasar biji lamtoro dengan dosis 1gr/kgBB, 2gr/kgBB dan 3gr/kgBB
secara oral.Data berupa selisih kadar gula awal dan akhir dianalisis dengan uji
ANAVA satu arah dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil, dan Uji Duncan pada
taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji lamtoro gung
(Leucaena leucocephala) 1gr/kgBB, 2gr/kgBB dan 3gr/kgBBberpengaruh untuk
menurunkan kadar glukosa darah dari tikus putih yang diinduksi glukosa karena
flavonoid dan galaktomanan dengan efek menurunkan kadar glukosa darah melalui
menghambat penyerapan alfa amilase dan alfa glucosidase. Dalam penelitian ini,
dosis ekstrak biji lamtoro gung (Leucaena leucocephala) yang paling efektif untuk
menurunkan kadar glukosa darah dari tikus putih adalah 1gr/kgBB.

Kata-kata Kunci : Leucaena leucocephala, glukosa darah, ekstrak kasar biji

Abstract
The aim of this research to determine the effect and dose of Lead tree(Leucaena
leucocephala) seed crude extract precise effect on blood sugar levels drop Rattus
norvegicus induced glucose.Rattus norvegicus were given orally tothe crude extract of
Lead tree seed orally with each dose ;1gr/kgBB, 2gr/kgBB dan 3gr/kgBB. Data was
blood glucoses difference and analyzed by one-way ANOVA, LSD, and the Duncan
test at 5% significance level. The results were Lead tree (Leucaena leucocephala)
seed extract 1g/kgBW, 2g/kgBW and 3g/kgBW effect of lowering blood glucose
levels of rats induced glucose as flavonoids and galaktomanan by inhibiting the
absorption of alpha-amylase and alpha-glucosidase.In this research, the most effective
dose of Lead tree (Leucaena leucocephala) seed extract that lowered blood glucose
levels of the rats was 1g/kgBW.

Keywords: Leucaena leucocephala, blood glucose, crude extract of seed.

1. Pendahuluan
Diabetes Mellitus(DM), yang

ditandai dengan meningkatnya kadar
glukosa dalam darah(hiperglikemi)secara
abnormal merupakan salah penyakit yang
akan meningkat jumlahnya di masa
datang. Saat ini diperkirakan 143 juta
penduduk dunia menderita Diabetes
Mellitus (DM), hampir lima kali
dibanding 10 tahun yang lalu, jumlah ini
mungkin akan mengalami peningkatan
dua kali lipat pada tahun 2030(Widowati,
2008). Dewi (2012) menyatakan bahwa

Diabetes Mellitus dikenal sebagai salah
satu penyakit metabolisme yang
disebabkan oleh gangguan sekresi insulin
atau kerja insulin sehingga terjadi
abnormalitas metabolisme karbohidrat,
lemak dan protein.

Studiawan dan Santosa (2005)
menyatakan bahwa dalam
penanggulangan diabetes, obat hanya
merupakan pelengkap dari diet.Maka dari
itu, beberapa masyarakat tetap
menggunakan tanaman obat tradisional
sebagai alternatif dalam menanggulangi
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Diabetes Mellitus tersebut.Salah satu
tanam yang dapat menurunkan kadar gula
dalam darah adalah tanaman Lamtoro
gung(Leucaena leucocephala). Tanaman
dari famili Fabaceae ini merupakan
tanaman perdu yang bijinya banyak
mengandungkalsium, posfor, zat besi,
vitamin A, B1 dan C(Silvita, 2015).

Berdasarkan hal tersebut diatas
maka perlu dilakukan suatu penelitian
terhadap ekstrak biji lamtoro gung untuk
melihat pengaruhya terhadap penurunan
kadar glukosa darah yang diujikan pada
tikus putih (Rattus norvegicus) yang telah
diinduksi glukosa serta dosis ekstrak biji
lamtorogung(Leucaena leucocephala)
yang tepat terhadap penurunan kadar gula
darah tikus putih (Rattus norvegicus).

2. Metode
Jenis penelitian ini adalah

eksperimen (experimental).Sedangkan
untuk rancangan eksperimen yang
digunakan adalah The Randomized
Pretest and Posttest Control Group
Design. Pada penelitian ini terdapat 3
variasi dosis yang digunakan yaitu
1gr/kgBB, 2gr/kgBB dan 3gr/kgBB dan
kontrol dengan 7(tujuh) kali pengulangan.

Sampel dalam penelitian ini
adalah 28 ekor tikus putih jantan yang
dibeli dari Pasar Burung Satria, Denpasar,
Bali. Sedangkan untuk sampel adalah 28
ekor tikus putih jantan yang dibagi
menjadi tiga perlakuan dan
kontrol.Variabel bebas dalam penelitian
ini adalahdosis ekstrak biji lamtoro gung
(Leucaena leucocephala) yaitu 1gr/kgBB,
2gr/kgBB dan 3gr/kgBB. Variabel terikat
untuk penelitian ini adalahselisih kadar
glukosa pada tikus putih jantan.

Adapun alat-alat yang digunakan
seperti: tabung Erlenmeyer, spatula,
batang pengaduk, glukometer merkGluco
M., spuite 1ml, neraca analitis dan
timbangan elektrik. Sedangkan untuk
bahan-bahan penelitian seperti alkohol
70%, kapas, kertas saring, akuades,
glukosa, spidol dan bubuk biji lamtoro.

Langkah persiapan diawali dengan
pembuatan larutan glukosa dan ekstrak
biji lamtoro gung. Larutan gula dibuat
dengan melarutkan gula pasir kedalam air.
Ekstrak kasarbiji lamtoro diawali dengan

memilih biji yang masih dalam keadaan
baik, mencuci bersih biji Lamtoro
(Leucaena leucocephala) tersebut lalu
disangrai ditumbuk hingga menjadi bubuk
halus. Lalu dilarutkan dalam air (metode
teh) sesuai dengan dosis yang berbeda-
beda terbentuklah ekstrak biji lamtoro
gung (Leucaena leucocephala).Larutan
ekstrak kasar biji lamtoro ini dibuat dalam
konsentrasi 10% untuk semua tingkatan
dosis sehingga sediaan larutan ekstrak
bubuk biji lamtoro yang dibuat sesuai
perbedaan dosis yaitu 1gr/kgBB,
2gr/kgBB dan 3gr/kgBB.

Tikus putih diaklimatisasi selama
21 hari. Setelah diberi pakan tikus putih
jantan dipuasakan selama 16 jam,
ditimbang berat badannya.Tikus putih
yang digunakan adalah tikus putih yang
mempunyai berat badan 200-250
gram.kemudiantikus putih jantan diberi
larutan glukosa dengan dosis 1,35gr/200gr
BB secara oral. Setelah 30 menit,
dilakukan pengambilan darah(pretest).

Setelah diperoleh kadar gula darah
awal (pretest), tikus putih jantan dibagi
menjadi 3 perlakuan dosis yaitu1gr/kgBB,
2gr/kgBB dan 3gr/kgBBdengan 7 kqli
ulangan pada tiapperlakuan. Sampel
diberikan perlakuan variasi dosis ekstrak
kasar biji lamtoro gung secara oral.
Selanjutnya dilakukan pengambilan darah
2 jam setelah pemberian perlakuan
sebagai gula darah akhir (posttest).Kadar
glukosa darah tikus putih jantan diukur
dengan menggunakan blood glucose stick
meter (Gluco M).

Data yang diperoleh dalam
penelitian ini adalah data utama berupa
data kadar glukosa darah awal (pretest),
dan kadar glukosa setelah pemberian
sediaan uji antar kriteria perlakuan
(posttest).

Teknik analisis data yang
digunakan adalah uji F atau Uji analisis
varian satu arah(ANAVA). Jika uji
ANAVA menunjukkan perbedaan yang
nyata secara statistik, maka dilakukan uji
lanjut tahap kedua yaitu uji BNT (Beda
Nyata Terkecil). Pengujian hipotesis
menggunakan taraf signifikansi sebesar
5% atau 0,05. Dalam aturan pengambilan
keputusan menggunakan ketentuan,
apabila Fhitung<Ftabel ataup> 0,05 maka H0
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diterima dan H1 ditolak. Sedangkan
apabila Fhitung> Ftabel atau p< 0,05, maka H0
ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya
dilakukan uji Duncan sebagai uji lanjutan
untuk mengetahui dosis yang tepat
berengaruh terhadap penurunan kadar
glukosa darah tikus putih.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil

Data Perbandingan Kadar Glukosa
Darah pada menit ke-30 setelah
pembebanan glukosa (pretest) dan pada
menit ke-120 setelah pemberian
perlakuan
Gambaran kadar glukosa darah
mencitsetelah pemberian glukosa
monohidrat(menit ke-30) dan kadar
glukosa darah akhir pada menit ke -120
setelah pemberian perlakuan (posttest)
adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kadar Glukosa Darah awal (Hiperglikemi/
pretest) dan sesudah perlakuan (posttest)

Data Kadar Gula darah (mg/dL)

Ulan
gan

menit ke-30 setelah
pembebanan glukosa

(pretest)
gr/kgBB

menit ke-120 setelah
pemberian perlakuan

(posttest)
gr/kgBB

K 1 2 3 K 1 2 3
1 130 131 140 160 120 65 120 150
2 154 164 129 181 200 52 126 168
3 128 155 157 192 189 82 70 177
4 130 132 136 134 250 100 95 89
5 150 182 200 137 160 129 105 110
6 189 172 177 167 180 133 129 160
7 200 135 129 155 210 83 95 79

Rera
ta 154 153 152 161 187 92 106 133

Berdasarkan data pada Tabel 1 diperoleh
bahwa kadar gula darah semua sampel
tikus putih setelah 30 menit diberi beban
glukosa monohidrat mengalami kenaikan
mencapai kondisi hiperglikemi (>97,6
mg/dL). Selain itu terlihat dampak dari
pemberian perlakuan terhadap semua
kriteria pada semua sampel. Untuk
82,14% sampel mengalami penurunan
kadar glukosa darah sedangkan 17,85%
sampel mengalami kenaikan kadar
glukosa darah.

Tabel 2.Selisih Kadar Glukosa Darah
awal (Hiperglikemi/pretest) dan
sesudah perlakuan (posttest)

Ulang
an

Selisih Kadar Glukosa Darah (mg/dL)
Kontrol 1 gr/

kgBB
2 gr/
kgBB

3gr/kg
BB

1 10 66 20 10
2 -46 112 3 14
3 -61 73 87 15
4 -120 32 41 45
5 -10 53 95 27
6 9 39 48 7
7 -10 52 34 76

Rerata -32,57 61 46,86 27,57

Berdasarkan tabel 2 dan
penjabaran data sebelumnya nampak
bahwa ketiga dosis memiliki pengaruh
dalam menurunkan kadar glukosa darah,
bahkan terdapat penurunan yang sangat
signifikan pada sampel yang diberikan
dosis ekstrak biji lamtoro gung 1 gr/kgBB
yaitu sebesar 61 mg/dL. Dari tabel
tersebut juga diperoleh bahwa sampel
dalam kriteria kontrol menunjukkan
penurunan kadar gukosa darah yang
paling buruk hingga menyentuh angka -
32.57. Sedangkan penurunan kadar
glukosa darah yang signifikan (baik)
dapat dilihat dari mean atau rerata yang
paling tinggi yaitu pada ekstrak biji
lamtoro gung 1gr/kgBB). Peningkatan
dosis seharusnya menghasilkan respon
yang meningkat, namun pada penelitian
ini hal tersebut tidak terjadi karena pada
penilitian ini dosis ekstrak biji lamtoro
gung 1gr/kgBB menunujukkan penurunan
kadar glukosa darah yang lebih baik
dibandingkan dengan dosis ekstrak biji
lamtoro gung 2gr/kgBB dan ekstrak biji
lamtoro gung 3gr/kgBB.

Hasil Uji Anava Satu Arah
Berdasarkan hasil uji normalitas

pada data selisih penurunan kadar gula
darah diperoleh bahwa angka normalitas
pada kriteria kontrol (0,196), sampel
dengan dosis ekstrak biji lamtoro gung 1
gr/kgBB (0,398), sampel dengan dosis
ekstrak biji lamtoro gung 2 gr/kgBB
(0,597), dan sampel dengan dosis ekstrak
biji lamtoro gung 3 gr/kgBB (0,069).
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Berdasarkan data tersebut nampak bahwa
seluruh sampel pada uji normalitas
memiliki nilai p lebih dari 0,05 (p>0.05)
sehingga data dikategorikan berdistribusi
normal. Selanjutnya hasil dari uji
homogenitas berdasarkan data selisih
penurunan kadar glukosa darah yaitu
menujukkan angka signifikansi 0,278 >
0,05 sehingga data yang diperoleh berasal
dari populasi yang homogen.

Berdasarkan terpenuhinya hasil
dari uji prasyarat yaitu uji normalitas
dengan nilai pada kriteria kontrol (0.196),
sampel dengan dosis ekstrak biji lamtoro
gung 1 gr/kgBB (0.398), sampel dengan
dosis ekstrak biji lamtoro gung 2 gr/kgBB
(0.597), dan sampel dengan dosis ekstrak
biji lamtoro gung 3 gr/kgBB (0.069) serta
uji homogenitas dengan nilai 0,278 >0,05
maka dapat dilanjutkan pada uji
parametrik yaitu uji Anava satuarah.
Berikut hasil analisis data utama untuk uji
hipotesis yang disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Data hasil uji Anava satu arah (Uji
One way Anava)

Kriteria Rerata
Penurun

an
(mg/dL)

Simpang
an Baku

Nilai F Nilai p

kontrol -32.57 46.889 10.201 0.000
A (1gr/
kgBB)

61.00 26.583

B (2gr/
kgBB)

46.86 33.603

C(3gr/
kgBB)

27.57 25.006

Pada tabel 3.nampak bahwa pada
pengujian dengan Anava satu arah pada
taraf signifikansi 5% (0,05), diperoleh
Fhitung = 10,201> Ftabel = 2,96 dengan nilai
signifikansi (p) = 0,000< 0,05. Sehingga
sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
yaitu jika Fhitung> Ftabelatau p< 0,05, maka
H0 ditolak dan H1 diterima, artinya
“Ekstrak biji lamtoro gung (Leucaena
leucocephala) berpengaruh untuk
menurunkan kadar glukosa darah dari
tikus putih yang diinduksi glukosa.”.

Untuk mengetahui dosis yang
tepat berpengaruh terhadap penurunan

kadar glukosa darah dapat diketahui
melalui uji Duncan. Hasil dari uji Duncan
dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Duncan terhadap Perbedaan
Pengaruh Dosis tiap Kriteria

Sub
-set

Perlakuan N 1 Sig. 2 Sig.

Kontrol 7 -32.57 1 0.095

3gr/kgBB 7 27.57

2gr/kgBB 7 46.86

1gr/kgBB 7 61.00

Berdasarkan hasil uji Duncan
pada tabel 4.dapat diketahui bahwa
ekstrak biji lamtoro gung (Leucaena
leucocephala) memiliki dua kelompok
yang memberikan perbedaan pengaruh.
Kelompok satu terdiri dari perlakuan
kontrol dan kelompok dua terdiri dari
kriteria 2, 3 dan 4. Berdasarkan tabel
tersebut pula dapat diketahui bahwa
perlakuan yang paling terbaik dalam
menurunkan kadar glukosa darah atau
dengan kata lain tepat berpengaruh untuk
menurunkan kadar glukosa darah dari
tikus putih yang diinduksi glukosa adalah
perlakuan dua dengan rerata (rerata)
penurunan kadar glukosa darah tertinggi
yaitu sebesar 61mg/dL. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa dosis ekstrak biji
lamtoro gung (Leucaena leucocephala) 1
gr/kgBB merupakan dosis yang tepat
berpengaruh untuk menurunkan kadar
glukosa darah dari tikus putih yang
diinduksi glukosa. . Sedangkan perlakuan
terburuk dalam menurunkan kadar
glukosa darah adalah perlakuan satu
(kontrol dengan rerata penurunan hanya -
32,57mg/dL.

Kemudian untuk semakin
mempertegas perbedaan pengaruh dari
tiap kriteria perlakuan terhadap sampel
maka dilakukan uji Beda Nyata Terkecil
(BNT) dengan melihat perbandingan
efektifitas ekstrak biji lamtoro gung
(Leucaena leucocephala). Adapun hasil
uji BNT yang disajikan pada tabel 5
sebagai berikut:
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Tabel 5. Hasil Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)

Perlakuan Beda
Rerata Nilai p

Kontrol dengan
1gr/kgBB

-93.571*
0.000

Kontrol dengan
2gr/kgBB

-79.429*
0.001

Kontrol dengan
3gr/kgBB

-60.143*
0.015

1gr/kgBB dengan
2gr/kgBB 14.143 0.865

1gr/kgBB dengan
3gr/kgBB 33.429 0.283

2gr/kgBB dengan
3gr/kgBB 19.286 0.718

Keterangan
(*):Perbedaan rata-rata berada pada taraf

signifikansi 0,05

Berdasarkan tabel 5.diketahui
bahwa dari beberapa kategori sampel
yang diujikan terdapat sampel yang
memiliki perbedaan signifikan pada taraf
signifikansi yang sama yaitu p< 0,05,
perbandingan efektifitas yang signifikan
terdapat pada: (1) kontrol dengan
1gr/kgBB, (2) kontrol dengan 2gr/kgBB,
dan kontrol dengan 3gr/kgBB.

4. Pembahasan
Berdasarkan hasil uji anava satu

arah pada taraf signifikansi 0,05 diperoleh
bahwa p<0,05 maka keputusannya adalah
H0 ditolak dan H1 diterima sehingga
dapat dinyatakan bahwa ekstrak biji
lamtoro gung (Leucaena leucocephala)
berpengaruh untuk menurunkan kadar
glukosa darah dari tikus putih yang
diinduksi glukosa.

Pengaruh ekstrak biji lamtoro gung
terhadap penurunan kadar gula darah
tikus putih (Rattus norvegicus) yang
diinduksi glukosa

Pada penelitian ini diperoleh hasil
melalui Uji Anava satu arah (Tabel 3)
menunjukkan bahwa ekstrak kasar biji
lamtoro dosis 1gr/kgBB, 2gr/kgBB dan
3gr/kgBB memiliki perbedaan nyata
dengan kontrol atau ketiga jenjang dosis
tersebut memiliki pengaruh terhadap
kadar glukosa darah hewan model. Untuk

mengetahui pengaruh yang diberikan oleh
ekstrak kasar biji lamtoro gung terhadap
penurunan kadar glukosa darah maka
dilakukan penciptaan kondisi
hiperglikemi pada hewan model dengan
membebani glukosa pada hewan model.
Hal tersebut dilakukan dengan tujuan
memperkecil resiko kesalahan ataupun
faktor pengganggu analisis data
nantinya.Dosis glukosa monohidrat yang
diberikan pada sampel adalah sebanyak
1,35gr/200grBB secara oral. Hasil yang
diperoleh pada penelitian ini dari semua
sampel menunjukkan kondisi
hiperglikemi pada menit ke-30 dengan
kata lain dosis 1,35 gr/200grBB sudah
dapat menciptakan kondisi hiperglikemi
(>97,6 mg/dL) karena beberapa penelitian
sebelumnya menyatakan bahwa kadar
glukosa darah normal pada tikus putih
adalah 90,4-97,6 mg/dL (Kim et al.,
2006). Hasil tersebut sejalan dengan
pernyataan yang dikemukakan oleh
Farman (2011) bahwa dosis
1,35gr/200grBB dapat menimbulkan
kondisi hiperglikemik dan telah terjadi
absorbsi glukosa pada menit ke-30 di
hewan coba.

Berdasarkan data pada tabel
1.tampak bahwa rerata kadar glukosa
darah pada menit ke-120 setelah
pemberian perlakuan menunjukkan
mayoritas penurunan kadar glukosa darah
pada hewan uji. Namun, pada kriteria
kontrol sebagian besar terjadi kenaikan
kadar gula darah hingga mencapai 187
mg/dL. Hal tersebut disebabkan oleh tidak
adanya mekanisme pertahanan untuk
menyerap glukosa berlebih yang
diinduksikan. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan Novrial (2008) yang juga
melaporkan bahwa hewan uji yang tidak
mendapatkan perlakuan pemberian bahan
atau disebut juga dengan kontrol maka
kadar glukosa darahnya akan terus naik.

Secara umum rata-rata penurunan
kadar glukosa darah ditunjukkan oleh
sampel dengan ekstrak kasar biji lamtoro
gung 1gr/kgBB, 2gr/kgBB, dan 3gr/kgBB
yang mana hal ini dibuktikan dengan data
yang disajikan pada tabel 1. Selanjutnya
berdasarkan tabel 4 terlihat penurunan
kadar glukosa darah pada sampel yang
diberikan ekstrak kasar biji lamtoro
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dengan memberikan hasil p<0,05 yang
berarti ketiga dosis tersebut memiliki
pengaruh terhadap penurunan kadar
glukosa darah pada tikus putih. Hal
tersebut disebabkan oleh kandungan zat-
zat antioksidan yang terdapat dalam
ekstrak biji lamtoro gung. Kandungan
flavonoid, tannin dan galaktomanan pada
biji lamtoro memiliki efek sebagai zat
antioksidan sehingga mampu menurunkan
kadar glukosa darah. Flavonoid dan
galaktomanan bekerja dengan cara
menghambat penyerapan alfa amilase dan
alfa glukosidase yang berperan dalam
absorpsi glukosa pada membran brush
border usus. Selain itu tannin yang
terkandung dalam biji lamtoro gung juga

pankreas dengan menurunkan absorpsi
dari glukosa (Silvita, 2015).

Mekanisme kerja yang terjadi
diduga dengan ekstrak kasar biji lamtoro
gung dalam menurunkan kadar gula darah
dalam kondisi hiperglikemi
memanfaatkan senyawa flavonoid pada
biji lamtoro berupa isoflavon efek
genistein pada sel pankreas yaitu dengan
meningkatkan kadar insulin basar dengan
cara menghambat absorpsi glukosa pada
membran brush border usus dan
menghambat aktifitas alfa glukosidase
yang berperan dalam absorpsi dan
metabolisme dari karbohidat. Silvita
(2015) turut menambahkan bahwa
flavonoid berperan sebagai antioksidan
yang dapat menghambat kerusakan yang
terjadi pada sel beta pulau langerhans di
pankreas. Flavonoid ini akan bekerja lebih
optimal saat terjadi glucose intolerance
karena bertujuan untuk menghambat dan

parah.
Suherman (2007) dalam

Ratimanjari (2011) turut menyatakan
bahwa senyawa penghambat
glukosidase bekerja dengan menghambat

yang terdapat pada dinding
usus halus dengan fungsi menghidrolisis
oligosakarida pada dinding usus halus.
Penghambatan kerja enzim tersebut secara
efektif dapat mengurangi pencernaan
karbohidrat kompleks, sehingga absorpsi
glukosa dapat dikurangi.

Selain itu pada beberapa
penelitian biji lamtoro gung (Leucaena
leucocephala) mengatakan bahwa biji
petai cina mengandung galaktomanan dan
lektin glukomanan yang merupakan suatu
glikosida. Salah satunya adalah penelitian
yang dilakukan oleh Ali et al. (1995)
tentang uji antidiabetes pada fraksi aktif
biji klabet (Trigonela foenum) keluarga
Leguminosae dapat menurunkan kadar
glukosa darah tikus. Hasil identifikasi
struktur molekul yang bertanggung jawab
dalam efek antidiabetes adalah
galaktomanan, galaktomanan banyak
tersebar pada tanaman keluarga
Leguminosae (Sumarny, et al., 2009).
Peran dari galaktomanan juga ditegaskan
oleh Silvita (2015) bahwa galaktomanan
juga berperan dalam mengurangi kadar
gula pada urin yang hiperglikemi dengan
menghidrolisis enzim amilase untuk
memperlambat penyerapan gula.

Untuk mengurangi pengaruh dari
faktor pengganggu lainnya maka pada
penelitian ini hanya menggunakan tikus
putih dengan jenis kelamin jantan.Hal
tersebut mengingat adanya hormon yang
bersifat antagonis terhadap insulin pada
tikus betina. Hal tersebut juga ditegaskan
oleh Suherman (2007) dalam Ratimanjari
(2011) dalam bahwa tikus betina memiliki
siklus hormonal yang dikhawatirkan
mengganggu metabolisme insulin, yang
mana tikus betina memiliki hormon
estrogen dan progestin yang bersifat
antagonis terhadap insulin.

Seperti yang telah dikemukakan
sebelumnya bahwa pada penelitian ini
digunakan pengambilan cuplikan darah
sebanyak dua kali yaitu pada menit ke-30
setelah pembebanan glukosa (pretest) dan
menit ke-120 setelah pemberian perlakuan
(posttest) serta penelitian ini
menggunakan uji toleransi glukosa.Alasan
dilakukannya pengambilan darah pada
menit ke 120 adalah guna mendapatkan
darah postpradinal. Selain itu pada menit
ke 120 pengaruh dari obat atau perlakuan
telah menghilang sehingga kadar glukosa
kembali normal. hal tersebut juga
ditegaskan oleh Adnyana dkk. (2004)
bahwa sesuai dengan pustaka pada
metode toleransi glukosa terjadi
peningkatan kadar glukosa serum mulai
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menit ke-30 sampai menit ke-90 dan pada
menit ke-120 kadar glukosa serum
kembali normal.

Dosis ekstrak biji lamtoro gung yang
tepat berpengaruh terhadap
penurunan kadar gula darah tikus
putih (Rattus norvegicus) yang
diinduksi glukosa

Berdasarkan hasil uji Anava satu
arah yang disajikan pada tabel 3.dan hasil
uji Duncan pada tabel 5.terhadap
penurunan kadar gula darah yang
diperoleh dari selisih kadar glukosa darah
pretest dan posttest terlihat bahwa ketiga
dosis mampu menurunkan kadar gula
darah pada sampel yaitu tikus putih jantan
yang hiperglikemi. Selain itu intepretasi
lanjutan dari hasil analisis data dengan
duncan diperoleh bahwa dosis 1 gr/kgBB
menjadi dosis yang paling tepat dalam
menurunkan kadar gula darah pada tikus
putih hiperglikemi. Hal tersebut ditinjau
dari rerata penurunan kadar glukosa darah
terbesar terletak pada dosis 1gr/kgBB
yaitu sebesar 61 mg/dL. Sedangkan dosis
2gr/kgBB hanya dapat menunjukkan
penurunan kadar gula darah sebesar 48,86
mg/dL,lalu dosis 3 gr/kgBB dapat
menurunkan kadar gula darah sebesar
27,57 mg/dL.

Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya bahwa hasil analisa
penurunan kadar glukosa darah
menunjukkan bahwa pemberian ekstrak
biji lamtoro gung 1g/kgBB memberikan
penurunan kadar glukosa darah yang
paling baik (signifikan) dibandingkan
dosis 2g/kgBB dan 3g/kgBB. Umtumnya
kenaikan dosis akan menimbulkan
kenaikan respon, namun dalam penelitian
ini hal tersebut tidak berlaku yang mana
pada sampel dengan dosis ekstrak biji
lamtoro gung 2g/kgBB dan 3g/kgBB
justru terjadi penurunan efek (penurunan
kadar glukosa yang tidak optimal). Hal ini
disebabkan pada dosis tersebut
kemampuan tubuh untuk menyerap obat
tersebut sudah maksimal, sedangkan pada
dosis yang lebih kecil yaitu 1g/kgBB
belum maksimal tetapi dan pada dosis
yang lebih besar efek penurunan kadar
glukosa darahnya justru menurun (tidak
banyak berpengaruh). Hal ini disebabkan

oleh kemampuan maksimal penurunan
kadar glukosa darah sudah bekerja pada
dosis 1g/kgBB, sehingga ketika dosis
ditambah tidak akan terlalu banyak
pengaruhnya pada tubuh, bahkan bisa
menjadi toksik akibat pemberian dosis
yang berlebih (Saleh et al., 2012).

Penjelasan tersebut ditegaskan
pula oleh Salma et al. (2013) bahwa
peningkatan dosis obat seharusnya
meningkatkan respon yang sebanding
dengan dosis yang ditingkatkan, namun
dengan meningkatnya dosis peningkatan
respon pada penelitian ini justru menurun,
karena sudah mencapai dosis yang tidak
dapat meningkatkan respon lagi. Hal ini
sering terjadi pada obat bahan alam,
karena komponen senyawa yang
dikandungnya tidak tunggal melainkan
terdiri dari berbagai macam senyawa
kimia, dimana komponen-komponen
tersebut saling bekerjasama untuk
menimbulkan efek, sehingga terjadi
interaksi merugikan yang menyebabkan
penurunan efek.Hasil analisis
menunjukkan bahwa peningkatan dosis
ekstrak biji lamtoro gung tidak diikuti
dengan peningkatan aktivitas
antihiperglikemik.Hal ini karena telah
jenuhnya reseptor yang berikatan dan
terjadinya interaksi dengan senyawa
kimia yang terkandung di dalam
tumbuhan.Jika reseptor telah jenuh, maka
peningkatan dosis tidak bisa mencapai
efek maksimumnya (Pasaribu et al.,
2012).

Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan yang dikemukakan oleh
Syamsudin, et.al (2006) yang menyatakan
bahwa dosis 1gr/kgBB dari ekstrak
Lamtoro gung (Leucaena leucocephala)
yang diberikan secara oral dapat
menurunkan kadar glukosa darah pada
hewan model. Sulistyowati (2007) juga
menyatakan bahwa ekstrak biji lamtoro
(Leucaena leucocepala) diketahui
mengandung flavonoid.Aktivitas
antioksidan yang dimaksud adalah
kemampuan flavonoid untuk menghambat
atau mengurangi reaksi oksidasi dari asam
linoleat.Aktivitas ini disebabkan karena
adanya gugus hidroksi fenolik dalam
strukturnya (pada cincin B).Gugus
hidroksi pada cincin B dari flavonoid
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bereaksi untuk menghambat oksidasi
asam linoleat, pada flavonoid lebih stabil
karena adanya stabilisasi
resonansi.Sattanathan et al. (2011) dalam
sebuah studi klinis melaporkan bahwa
pemberian tumbuhan yang mengandung
flavonoid secara rutin, dapat menjadi obat
hipoglikemik oral karena dapat
mengontrol penderita diabetes melitus
tipe II.

Selain itu penelitian ini juga
nampak adanya beberapa penurunan
kadar glukosa darah pada sampel hingga
di bawah batas normal (hipoglikemi) dan
nampak perubahan kadar glukosa darah
yang bervariasi meskipun dalam satu
kelompok perlakuan yang sama yang
diduga disebabkan faktor internal sampel.
Hal tersebut ditegaskan oleh pernyataan
dari Panjuantiningrum (2009) disebabkan
karena faktor internal dari tikus meliputi
jumlah dan kualitas reseptor insulin,
keadaan hormonal tikus, kondisi pankreas
tikus maupun keadaan psikologis tikus
selama perlakuan.)

5. Simpulan Dan Saran
Simpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian yang
diperoleh, maka dapat disimpulkan
beberapa hal, yaitu ekstrak kasar biji
lamtoro gung (Leucaena leucocephala)
berpengaruh terhadap penurunan kadar
glukosa darah pada tikus putih yang
diinduksi glukosa dan 1g/kgBB ekstrak
kasar biji lamtoro gung (Leucaena
leucocephala) merupakan dosis yang
memberikan hasil penurunan kadar
glukosa darah terbaik (paling tepat
berpengaruh) dalam menurunkan kadar
glukosa darah pada tikus putih yang
diinduksi glukosa pada penelitian ini.

Saran
Perlu dilakukan penelitian lebihlanjut
untuk menguji efek ekstrak biji lamtoro
gung dengan meningkatkandosis ekstrak
untuk mengetahui dosistoksik ekstrak biji
lamtoro gung selain itu perlu dilakukan
isolasi dan karakterisasi terhadap senyawa
aktif antihiperglikemik pada ekstrak biji
lamtoro gung.
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Abstrak
Tujuan penelitian adalah memberdayakan masyarakat melalui usaha kuliner lokal
untuk mengembangkan sikap kewirausahaan dan pendapatan pedagang kaki lima.
Metode yang digunakan adalah melalui quasi eksperimen yang dipadukan dengan
pendekatan Sistemik, Holistik, Interdisipliner, dan Partisipatore (SHIP). Rancangan
penelitian menggunakan post test only group design (treatment by subject design).
Kegiatan yang dilakukan diawali dengan identifikasi masalah, kemudian dibuat
prioritas masalah dan selanjutnya dibuat rencana tindak (action plan). Rencana tindak
ini digunakan sebagai intervensi penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara
deskriptif dengan mencari persentase perubahan dan dilanjutkan dengan uji beda t
paired. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan skor sikap
kewirausahaan secara bemakna sebesar 41,59% dan pendapatan pedagang meningkat
37,73% (p<0,05). Ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
melalui pendekatan partisipatori dinilai cukup berhasil. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui usaha kuliner local dapat
meningkatkan sikap kewirausahaan dan pendapatan pedagang.

Kata-kata Kunci: Pemberdayaan, Kuliner Lokal, Kewirausahaan, dan Pendapatan

Abstract
The research objective is to empower local communities through culinary efforts to
develop entrepreneurial attitudes and income vendors. The method used is through a
quasi-experimental approach combined with Systemic, Holistic, Interdisciplinary, and
Participatory (SHIP). Research design used a post-test only group design (treatment
by subject design). Activities undertaken beginning with problem identification,
priority issues and then made hereafter devised an action plan (action plan). This
action plan is used as a research intervention. Data were analyzed descriptively by
finding the percentage change and continued with paired t-test. The results showed
that a significantly increase in entrepreneurial attitude score of 41.59 % and 37.73 %
increase merchant revenues (p < 0.05). This proves that the community empowerment
through participatory approach was considered quite successful. It can be concluded
that the empowerment of communities through local culinary businesses can increase
revenue entrepreneurial attitude and traders.

Keywords: Empowerment, Local Culinary, Enterpreneurship, and Revenue

1. Pendahuluan
Kondisi ekonomi masyarakat Desa

Peliatan mulai tahun 2002 tampaknya
mengalami penurunan dilihat dari
pendapatan mayarakat per hari. Dalam hal
ini Sutajaya & Ristiati (2011) melaporkan
bahwa pendapatan masyarakat ketika

menjadi pematung adalah sebesar Rp.
150.000,- per hari dan setelah berubah
profesi menjadi buruh bangunan menjadi
Rp. 50.000,- per hari. Itu terjadi sebagai
akibat terpuruknya usaha dalam bidang
pariwisata sebagai dampak dari Bom Bali
pada saat itu. Itu terjadi karena
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masyarakat di Desa Peliatan lebih
dominan menggantungkan nasibnya di
bidang pariwisata (RPJM, 2011). Kondisi
tersebut semakin diperparah oleh
melambungnya harga sembako di pasaran.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
perekonomian di Desa Peliatan
mengalami goncangan yang sangat serius
dan memerlukan penanggulangan
sesegera mungkin agar tidak
menimbulkan dampak yang lebih buruk
lagi yang pada akhirnya akan dapat
meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Permasalahan yang dapat diidentifikasi
pada pengembangan usaha ekonomi
produktif atau usaha mikro masyarakat
yang berkaiatn dengan seni, budaya, dan
kuliner adalah; (a) kurangnya modal
usaha; (b) ketidakberanian masyarakat
untuk memanfaatkan pinjaman di Bank
sebagai modal usaha; (c) kurangnya
pengetahuan dan pengalaman masyarakat
tentang kewirausahaan; (d) kurangnya
aset dan akses usaha; (e) mutu hasil
olahan yang relatif rendah; (f) bahan baku
untuk kerajinanan tergolong mahal karena
didatangkan dari luar kota bahkan dari
luar Pulau Bali; dan (e) sulitnya
pemasaran produk yang dihasilkan; serta
(f) minimnya fasilitator yang dapat
membantu masyarakat untuk
memfasilitasi usaha pemasaran dan
pengadaan bahan baku (PLPBK, 2011).
Hal ini mengakibatkan banyak usaha
mikro yang tidak mampu berkembang dan
terancam bangkrut.

Padahal Desa Peliatan memiliki
berbagai potensi ekonomi yang cukup
handal dan dapat mendatangkan
penghasilan yang memadai. Misalnya dari
hasil uji coba usaha kuliner khas Desa
Peliatan yang dibuka di Alun-alun depan
Puri Peliatan selama 11 hari dari tanggal 4
s.d. 15 Maret 2012 diperoleh data: (a)
penghasilan pedagang mencapai 1,5 s.d.
2,3 juta selama kegiatan; (b) jumlah
pelaku kuliner semakin meningkat yang
semula hanya 9 pedagang meningkat
menjadi 31 pedagang; (c) antusiasme
masyarakat untuk mengunjungi tempat
tersebut cukup tinggi, karena rerata
kunjungan per hari kurang lebih 300
orang. Akan tetapi dengan semakin
banyaknya para pendatang yang

membuka usaha di Desa Peliatan
membuat masyarakat Desa Peliatan
semakin terdesak dan kehilangan peluang
untuk usaha-usaha tertentu karena
ketatnya persaingan ekonomi saat ini dan
rendahnya pengetahuan masyarakat dalam
bidang kewirausahaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan
strategi pembangunan. Dalam perspektif
pembangunan ini, disadari betapa penting
kapasitas manusia dalam upaya
meningkatkan kemandirian dan kekuatan
internal atas sumber daya materi dan
nonmaterial (Muchtar, 2007). Potensi
kuliner sesunguhnya adalah modal besar
bagi masyarakat di Desa Peliatan, akan
tetapi karena tersendat-sendatnya upaya
pemasaran kuliner tersebut
mengakibatkan banyak masyarakat yang
ingin beralih ke usaha lain. Permasalahan
mendasar inilah yang tampaknya dapat
ditanggulangi melalui pemberdayaan
masyarakat dengan pelatihan ergo-
entrepreneurship. Dalam pelatihan
tersebut ditekankan bahwa prinsip-prinsip
ergonomi selalu dijadikan acuan di dalam
memperbaiki kondisi kerja pada usaha
kuliner baik pada proses pembuatan
makanan maupuun saat menjajakan
makanan tersebut. Hal itu dilakukan demi
terwujudnya kuliner lokal yang layak jual
dan sehat sehingga berpeluang untuk
dikembangkan ke arah yang lebih maju di
era global yang ditandai dengan
persaingan yang semakin ketat dan keras.

2. Metode
Penelitian quasi experimental yang

difokuskan pada pemberdayaan
masyarakat melalui usaha kuliner lokal
dipadukan dengan pendekatan sistemik,
holistik, interdisipliner dan partisipatori
(SHIP). Sistemik atau melalui pendekatan
sistem artinya dimana semua faktor yang
berada di dalam satu sistem dan
diperkirakan dapat menimbulkan masalah
harus ikut diperhitungkan sehingga tidak
ada lagi masalah yang tertinggal atau
munculnya masalah baru sebagai akibat
dari keterkaitan sistem. Holistik artinya
semua faktor atau sistem yang terkait atau
diperkirakan terkait dengan masalah yang
ada, haruslah dipecahkan secara proaktif
dan menyeluruh. Interdisipliner artinya
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semua disiplin terkait harus dimanfaatkan,
karena makin kompleksnya permasalahan
yang ada diasumsikan tidak akan
terpecahkan secara maksimal jika hanya
dikaji melalui satu disiplin, sehingga perlu
dilakukan pengkajian melalui lintas
disiplin ilmu. Partisipatori artinya semua
orang yang terlibat dalam pemecahan
masalah tersebut harus dilibatkan sejak
awal secara maksimal agar dapat
diwujudkan mekanisme kerja yang
kondusif dan diperoleh produk yang
berkualitas sesuai dengan tuntutan jaman
(Manuaba, 2008).

Penelitian ini menggunakan rancangan
posttest only group design (treatment by
subjects design). Subjek penelitian adalah
15 orang pedagang kuliner yang ada di
Desa Peliatan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang
dipilih secara acak bertingkat (multistage
random sampling). Data yang diperoleh
dianalisis denagn uji t paired pada taraf
signifikansi 5%.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Karakteristik Kuliner

Karakteristik kuliner yang ada di Desa
Peliatan adalah: (a) menjajakan makanan
tradisional dilakukan oleh 73,3%
pedagang; (b) menjajakan makanan khas
desa setempat dilakukan oleh 40,0%
pedagang; (c) memasak sendiri makanan
yang dijajakan dilakukan oleh 73,3%; (d)
tidak menggunakan penyedap rasa
dilakukan oleh 46,7% pedagang; (e)
menggunakan bahan baku dari pasar desa
setempat dilakukan oleh 86,7% pedagang;
dan (f) memasak langsung di tempat
berjualan dilakukan oleh 53,3%
pedagang. Dilihat dari persenase tersebut
tampaknya kuliner di desa tersebut
cenderung menjajakan makanan
tradisional yang dibuat sendiri oleh
pedagang dengan menggunakan bahan
baku yang dibeli di pasar desa setempat.
Kondisi tersebut tampaknya perlu
dipertahankan agar makanan-makan khas
Bali tetap lestari dan semakin digemari
oleh masyarakat. Di samping itu
ditemukan bahwa hanya 46,7% saja yang
tidak menggunakan penyedap rasa.
Ditinjau dari unsur kesehatan tampaknya
hal itu perlu ditanggulangi sesegera

mungkin agar tidak menimbulkan dampak
negatif terhadap kesehatan konsumen.

Makanan khas desa setempat yang
dijajakan adalah topot, jaja kukus, tipat
santok, betutu, daluman, cendol, loloh,
tipat sate, tahu basa lalah, jukut mebejek,
pesan celengis, pesan kakul, pesan
lindung, bubuh basa nyuh, jaja giling-
giling, dan lain-lain. Barang dagangan
tersebut sangat khas dinilai dari cara
pembuatannya, cara penyajiannya, dan
bumbu yang digunakan. Kekhasan ini
membuat para pelanggan wajib datang ke
tempat tersebut karena di tempat lain
tidak ditemukan makanan khas seperti itu.
Kondisi inilah yang membuat para
pedagang yakin bahwa dagangannya akan
dicari oleh para pelanggan.

Keunikan makanan tersebut tentu
berpotensi untuk dikembangkan dan
dipasarkan secara lebih luas dan dapat
memotivasi para pedagang untuk
berwirausaha lebih lanjut. Sutajaya &
Gunamantha (2014) melaporkan bahwa
melalui pemberdayaan pedagang kuliner
mengakibatkan: (a) munculnya semangat
baru bagi pedagang kuliner yang
sebelumnya sempat tidak percaya diri
untuk berbisnis di bidang tersebut; (b)
munculnya kelompok pedagang kuliner
yang siap berjualan sesuai dengan aturan
yang telah ditetapkan oleh desa; (c)
berhasil dibuat tenda knock down yang
bisa dibongkar pasang, karena areal yang
dimanfaatkan untuk usaha kuliner tersebut
paginya digunakan sebagai tempat parkir;
dan (d) usaha kuliner yang dibangun
tersebut menjadi sumber penghasilan baru
bagi pihak desa.

Kondisi Lingkungan di Areal Kuliner
Kondisi lingkungan di areal kuliner

sangat menentukan keberlanjutan kuliner
tersebut. Dalam hal ini ditemukan bahwa:
(a) areal parkir seluas 15 x 40 m dinilai
cukup memadai untuk 100 s.d. 150 orang
pengunjung; (b) tersedianya tempat
beristirahat berupa bale sakenem (6x4m)
dinilai cukup nyaman untuk lesehan atau
sekadar untuk tempat duduk saat
konsumen menikmati hidangan yang
disajikan; (c) akses menuju kuliner sangat
lancar karena lokasinya berada di pinggir
jalan protokol; (d) tempat menyimpan
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rombong atau meja dimanfaatkan gedung
serba guna atau di sekitar kantor desa
sehingga sangat efektif dan efisien saat
menyimpan peralatan tersebut; (e)
kebersihan areal sangat terjamin, karena
ada petugas kebersihan yang selalu
menjaga kebersihan di areal tersebut; (f)
pengaturan parkir juga dinilai cukup rapi,
karena sudah dipekerjakan seorang tukang
parkir yang cukup handal; (g) keberadaan
lalat, kecoa, dan tikus yang sering
mengintai makanan yang dijajakan diatasi
dengan cara menutup atau menggunakan
rak kaca; (h) keberadaan debu terpaan
angin diatasi dengan menyiram areal
sebelum kuliner dibuka; (i) terpaan sinar
matahari diatasi dengan penambahan atap
pada rombong; (j) penanganan limbah
kuliner diatasi dengan membuang limbah
di tempat yang jauh dari areal kuliner; (k)
penggunaan detergen untuk mencuci
piring dan peralatan lainnya dapat
diminimalkan dengan memanfaat inke
beralaskan daun pisang sebagai wadah
makanan; dan (l) dengan lokasi kuliner di
sekitar Gedung Serba Guna tampaknya
sangat strategis karena mudah dijangkau
dari segala penjuru dan jika ada kegiatan
di gedung tersebut akan menambah
jumlah pembeli.

Kondisi lingkungan tersebut dinilai
sangat memadai untuk pengembangan
kuliner ke arah yang lebih maju dan lebih
mandiri. Dalam hal ini Adnyana (2013)
melaporkan bahwa kondisi lingkungan
yang dipertimbangkan di dalam
beraktivitas adalah suhu kering, suhu
basah, dan kelembaban relatif yang
dipengaruhi oleh efek termal suatu
peralatan. Suhu kering yang menyertai
para tukang banten saat beraktivitas
adalah 29 s.d. 31o C dan suhu basahnya
adalah 27 s.d 29oC dengan kelembaban
relatif 75 s.d 85%. Kondisi lingkungan
tersebut dinilai nyaman untuk beraktivitas
sehingga tidak mengganggu produktivitas
pekerja. Sutarja (2012) melaporkan bahwa
kenyamanan termal atau fisik lingkungan
di tempat beraktivitas dipengaruhi oleh
temperatur, kelembaban relatif, kecepatan
angin, pencahayaan, dan kebisingan.
Dalam hal ini ditemukan bahwa
temperatur di tempat kerja berkisar antara
26,5 s.d. 31oC, kelembaban relatif

berkisar antara 63 s.d 75%, dan kecepatan
angin antara 0,03 s.d. 0,15 m per detik.
Kondisi lingkungan dengan rentangan
tersebut dinilai nyaman untuk
beraktivitas.

Pengetahuan Pedagang Kuliner
Pada penelitian ini ditemukan bahwa

terjadi peningkatan pengetahuan
pedagang kuliner secara bermakna
sebesar 21,18% antara sebelum dan
sesudah pelatihan ergo-entrepreneurship
(p<0,05). Itu bisa terjadi karena selama
pelatihan disosialisasikan prinsip-prinsip
ergonomi yang relevan untuk
diaplikasikan di lapangan dan dipadukan
dengan prinsip-prinsip kewirausahaan
yang dapat memotivasi pedagang kuliner
untuk mengembangkan usahanya.

Di samping itu para pedagang secara
partisipatori dan proaktif berusaha untuk
mengetahui berbagai hal yang dapat
memajukan kulinernya. Mereka sering
berdiskusi dengan teman sejawat, para
pengunjung atau pembeli, dan masyarakat
yang mempunyai pengalaman di bidang
kuliner dan kewirausahaan. Konsep ergo-
entrepreneurship yang sering didiskusikan
dengan para pedagang, tokoh masyarakat,
dan aparat desa ternyata cukup memadai
digunakan sebagai acuan di dalam
menunjang pengetahuan pedagang pada
khususnya dan pengetahuan masyarakat
pada umumnya. Bahasa dan petunjuk
yang sederhana yang tersurat di dalam
pedoman tersebut cukup menggugah rasa
ingin tahu para pedagang khususnya yang
berkaitan dengan upaya peningkatan
usaha kuliner yang sedang digeluti.
Anonim (2015) menyatakan bahwa ergo-
enterpreneur merupakan program yang
user friendly dan khusus dikembangkan
untuk perusahaan konstruksi dan
disesuaikan dengan filosofi kerja
seseorang di suatu perusahaan. Pengguna
menemukan dengan cepat solusinya
melalui program yang diaplikasikan, yang
merupakan pendekatan partisipatori dan
biasa diterapkan di tempat kerja.

Khairani (2015) melaporkan bahawa
bahwa determinasi (R2) pengetahuan
kewirausahaan dan kemandirian pribadi
mempengaruhi kinerja usaha. Dari
pengujian secara parsial (uji t) variabel
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pengetahuan kewirausahaan tidak
berpengaruh positif terhadap kinerja
usaha namun variabel kemandirian
pribadi memiliki pengaruh positif
terhadap kinerja usaha. Liasari (2013)
melaporkan bahwa berdasarkan hasil
analisis data, diketahui bahwa
pengetahuan kewirausahaan, kemandirian,
dan minat berwirausaha termasuk dalam
kategori tinggi. Diketahui juga, bahwa
pengetahuan kewirausahaan dan
kemandirian berpengaruh positif terhadap
minat berwirausaha, baik secara parsial
maupun simultan.

Yuliyaningsih, dkk. (2013)
melaporkan bahwa (1) terdapat hubungan
positif dan signifikan antara pengetahuan
kewirausahaan dengan minat
berwirausaha, (2) terdapat hubungan
negatif dan tidak signifikan antara
persepsi peluang kerja di bidang akuntansi
dengan minat berwirausaha, (3) terdapat
hubungan positif dan signifikan antara
pengetahuan kewirausahaan dengan minat
berwirausaha serta terdapat hubungan
negatif dan signifikan antara persepsi
peluang kerja di bidang akuntansi dengan
minat berwirausaha. Pengetahuan
kewirausahaan memiliki pengaruh yang
lebih tinggi terhadap minat berwirausaha
siswa dibanding persepsi peluang kerja di
bidang akuntansi.

Nursito, dkk. (2013) melaporkan
bahwa pendidikan kewirausahaan
diterima dan membentuk pengetahuan
kewirausahaan mahasiswa berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap
intense kewirausahaan mahasiswa. Hal ini
dapat dilihat dari nilai koefisien
pendidikan kewirausahaan yaitu 0,376,
dengan nilai t = 4,530 dan nilai p = 0,001
(p<0,05). Selain pendidikan
kewirausahaan, intense kewirausahaan
mahasiswa juga dipengaruhi oleh faktor
internal dalam diri mahasiswa, yaitu
efikasi diri. Hal ini ditunjukkan oleh hasil
analisis yang memberikan hasil nilai
koefisien efikasi diri adalah 0,425 ,
dengan nilai t = 4,832 dan nilai p = 0,001
(p<0,05). Selanjutnya, interaksi dua faktor
tersebut yaitu pendidikan kewirausahaan
dan efikasi diri, juga berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap intense
kewirausahaan mahasiswa. Pengaruh

interaksi tersebut dapat dilihat dari nilai
koefisien interaksi antara pendidikan
kewirausahaan dengan efikasi diri adalah
0,120, dengan nilai t = 2,921 dan nilai p =
0,004 (p < 0,05).

Sikap Kewirausahaan Pedagang
Kuliner

Pada penelitian ini ditemukan bahwa
terjadi peningkatan yang signifikan sikap
kewirausahaan pedagang kuliner sebesar
9,57% antara sebelum dan sesudah
pelatihan ergo-entrepreneurship (p<0,05).
Ini menandakan bahwa melalui pelatihan
tersebut para pedagang kuliner semakin
termotivasi untuk mengembangkan
usahanya. Di samping itu muncul
keberanian untuk berwirausaha. Dalam
hal ini Sutajaya & Gunamantha (2014)
melaporkan bahwa terjadi peningkatan
sikap kewirausahaan dilihat dari
indikator: (a) produk kuliner hanya
dipasarkan di areal terbatas (22,2%); (b)
usaha mencermati harga pasar (11,1%);
(c) kepedulian dengan harga pasar
(38,9%); (d) usaha meningkatkan kualitas
produk (0%); (e) kecenderungan berusaha
meningkatkan jumlah produk yang
dihasilkan (66,7%); (f) usaha
meningkatkan jumlah dan kualitas produk
(33,3%); (g) usaha memasarkan melalui
pasar tradisional di tempat lain (44,4%);
(h) usaha memasarkan melalui pasar
swalayan (22,2%); (i) usaha untuk
membuka toko kecil di kawasan wisata
(22,2%); (j) usaha memasarkan produk
kuliner dengan harapan mendapat
keuntungan yang lebih tinggi (11,1%); (k)
keberanian meminjam modal di LPD
(27,8%); (l) usaha mengikuti kursus-
kursus kewirausahaan (22,2%); (m) usaha
memperluas area pemasaran produk
(22,2%); (n) usaha menawarkan produk
kuliner melalui rekanan dalam bidang
pemasaran (5,6%); (o) usaha membeli
produk kuliner dari pedagang lain yang
produknya berkualitas (27,8%); (p) usaha
memenangkan persaingan di pasaran
(16,7%); (q) usaha sebagai penghasil
produk sekaligus penjual (5,6%); (r)
melakukan diskusi dengan teman
seprofesi (11,1%); (s) menjalin kerjasama
dengan kelompok-kelompok pedagang
lainnya (11,1%); dan (t) usaha
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memperluas pemasaran ke pasar-pasar
swalayan, hotel, restoran, dan pihak lain
(16,7%).

Sutajaya & Gunamantha (2014) juga
melaporkan bahwa pelatihan yang
dilakukan oleh dua orang pakar kuliner
yang sekaligus pakar ekonomi ternyata
dapat mengubah sikap kewirausahaan
secara bermakna dimana terjadi
peningkatan skor sikap kewirausahaan
sebesar 41,59%. Ini menunjukkan bahwa
para pedagang kuliner mulai termotivasi
untuk menggeluti bisnis tersebut. Di sisi
lain tampak mereka semakin berani untuk
menambah modal usaha dengan harapan
agar bisa ditingkatkan kuantitas produk.
Upaya pemasaran melalui cara lain, selain
di areal yang disediakan pihak desa juga
mulai tampak, karena 7 orang pedagang
sudah mulai memasang iklan bahwa
mereka menerima pesanan.

Seirama dengan peningkatan sikap
kewirausahaan tersebut diyakini
berdampak terhadap produktivitas
pedagang. Itu bisa terjadi karena dengan
semangat kewirausahaan yang tinggi tentu
akan berkorelasi positif terhadap
peningkatan produk yang dijual dan pada
akhirnya omset penjualan akan
meningkat. Ini tentu berdampak positif
terhadap peningkatan produktivitas kerja
pedagang kuliner. Hal yang sama juga
dilaporkan oleh: (1) Sudiajeng (2010)
melaporkan bahwa pemberdayaan pekerja
melalui intervensi ergonomi pada
organisasi dan stasiun kerja dapat
meningkatkan kinerja bengkel kayu
dilihat dari peningkatan produktivitas
sebesar 87,50%, (2) Suardana (2012)
melaporkan bahwa pendekatan ergonomi
dalam perancangan arsitektur
meningkatkan kinerja pengguna bangunan
dilihat dari peningkatan ketelitian kerja
sebesar 87,2% dan konstansi kerja sebesar
15,79%, (3) Wijaya (2012) melaporkan
bahwa penerapan manajemen kinerja
klinik berbasis Tri Hita Karana sebagai
suatu pemberdayaan terhadap pekerja
dapat meningkatkan kualitas kerja
perawat dan bidan di rumah sakit umum
Bangli sebesar 43%, dan (4) Purnamawati
(2013) melaporkan bahwa pemberdayaan
tukang benten melalui intervensi
ergonomi dapat meningkatkan efisiensi

kerja tukang banten ngaben di Kota
Denpasar, dilihat dari peningkatan
produktivitas sebesar 78%.

4. Simpulan
Bertolak dari hasil analisis dan

pembahasan yang dikaji berdasarkan
literatur yang relevan dapat disimpulkan:
(1) strategi pemberdayaan masyarakat
melalui pelatihan ergo-entrepreneurship
cukup memadai dilakukan dilihat dari
antusiasme pedagang kuliner untuk
mengembangkan usahanya; (2)
pemberdayaan masyarakat melalui
pelatihan ergo-entrepreneurship dapat
meningkatkan secara bermakna
pengetahuan pedagang kuliner lokal di
bidang strategi kewirausahaan berbasis
ergonomi sebesar 21,18% (p < 0,05); dan
(3) pemberdayaan masyarakat melalui
pelatihan ergo-entrepreneurship dapat
meningkatkan secara bermakna sikap
kewirausahaan pedagang kuliner lokal
sebesar 9,57% (p < 0,05).

Saran
Berdasarkan simpulan di atas, saran

yang disampaikan dalam penelitian ini
adalah: (1) kepada pedagang kuliner
disarankan agar tetap menggunakan acuan
ergo-entrepreneurship dalam
mengembangkan usahanya karena telah
terbukti cukup relevan untuk
diaplikasikan; (2) kepada aparat desa
disarankan agar tetap mengembangkan
kuliner lokal sebagai salah satu ciri khas
desa setempat; dan (3) kepada dinas
terkait hendaknya selalu memfasilitasi
pengembangan kuliner di suatu daerah
mengingat usaha tersebut sangat potensial
untuk menopang kehidupan masyarakat
terutama dalam upaya pengentasan
kemiskinan.
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Abstrak
Sirih hijau yang termasuk dalam keluarga Piperaceae merupakan tanaman obat
tradisional yang telah diketahui efektif dalam mengobati berbagai jenis penyakit secara
tradisional, seperti karies gigi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kandungan kimia dari daun sirih hijau yang tumbuh di Bali dengan
metode GC-MS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak sirih hijau mempunyai
tiga puluh satu senyawa yang komponen utamanya yaitu eugenol (25.03%); asam 2,5-
dimetilbenzoat (12.08%); dekahidro-4a-metil-1-metilenyl naftalena (7.18%);
1,2,3,4,4a,5,6,8a-oktahidro-7-metil naftalena (8.36%); dan 1,2,3,4, 4a,5,6,8a-oktahidro-
4a-metilnaftalena (13.43%). Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas senyawa aktif dari
ekstrak sirih hijau adalah golongan fenolik yang mempunyai aktivitas antibakteri.

Kata-kata Kunci: kromatografi gas- spektrometri massa, kandungan kimia, maserasi,
Piper betle,

Abstract
Green betel belonging to family Piperaceae is a traditional medicinal plant which is
empirically known to be effective to cure various diseases in traditional society,
especially for dental caries. Hence, the present investigation was carried out to analyse
the chemical composition of green betel leaf cultivated in Bali by GC-MS. The result
showed the GC-MS analysis of the green betel leaf extract consisted of thirty one
components, which the main components were eugenol (25.03%); 2,5-dimethylbenzoic
acid (12.08%); decahydro-4a-methyl-1-methylenylnaphthalene (7.18%); 1,2,3,4,4a,
5,6,8a-octahydro-7-methyl naphthalene (8.36%); and 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-4a-
methyl naphthalene (13.43%). This result showed that the major constituent of green
betel is phenolic compounds that have an antibacterial activity.

Keywords : chemical constituent, gas chromatography-mass spectrometry, maceration,
Piper betle.

1. Pendahuluan
Tanaman sirih merupakan tanaman hijau
yang merambat dengan daun yang
berbentuk hati. Tanaman dari keluarga
Piperaceae ini berasal dari Asia Selatan
(India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka)
serta tumbuh luas di kawasan Malaysia,
Thailand, Taiwan dan Indonesia
(Ramamurthi & Rani, 2012). Sirih
(Indonesia) dikenal diberbagai tempat
dengan nama yang berbeda-beda: betel
(Inggris), paan (India), dan phlu
(Thailand). Tanaman ini potensial untuk
dibudidayakan karena dapat digunakan
sebagai antiseptik dan obat luka (Kumari
& Rao, 2014).

Sirih memiliki empat spesies yaitu
sirih hijau, merah, hitam, dan kuning.
Sirih hijau merupakan tanaman yang
sudah umum digunakan bagi nenek
moyang kita di Indonesia. Tanaman ini
dipercaya efektif untuk mengobati
berbagai penyakit, salah satu contohnya
yaitu karies gigi.

Dalam studi farmakologi, daun sirih
hijau dapat digunakan sebagai obat
analgesik (Venkateswarlu & Devanna,
2014), anti- bisul, anti-alergi (Rekha et al,
2014), anti-bakteri (Chakraborty & Shah,
2011), anti-larva nyamuk (Parwata et al,
2011), anti-oksidan (Nagori et al, 2011),
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anti-serangga (Mohottalage et al, 2007),
dan anti-diabetes (Pradhan et al, 2013).

Sirih hijau memiliki berbagai macam
khasiat karena kandungan kimia yang
dimilikinya sangat banyak. Dalam
mengidentifikasi kandungan kimia yang
ada pada sirih dapat dilakukan berbagai
macam jenis ekstraksi diantaranya
ekstraksi sokhletasi, maserasi, dll dan juga
dapat menggunakan berbagai pelarut
seperti aquades, alkohol, dll. Penelitian
Chakraborty & Shah (2011) menunjukkan
bahwa pelarut etil asetat dapat
mengekstrak fenol, tanin, sterol, dan
flavonoid secara maksimal dibandingkan
dengan metanol, eter, dan aquades pada
daun sirih. Berdasarkan hal tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kandungan kimia dari
ekstrak etil asetat daun sirih hijau yang
tumbuh di Bali dengan metode GC-MS.

2. Metode Penelitian
2.1 Daun Sirih
Daun sirih segar dipetik di kawasan
Denpasar-Bali pada periode bulan
Januari-Maret 2016. Daun dibersihkan
dengan air yang mengalir dan diangin-
anginkan sampai kering (± 14 hari).
Setelah itu, daun diblender sampai
menjadi serbuk yang halus dan disimpan
dalam tempat yang kedap udara.

2.2 Maserasi
Sebanyak 40 gram daun dimasukkan ke
dalam botol kaca yang diberi pelarut etil
asetat 200 mL (perbandingan 1:5) dan
pengaduk magnetik lalu dimaserasi
selama 2 hari pada suhu ruangan
(Deshpande & Kadam, 2013). Kemudian,
ekstrak disaring dan residunya kembali
diekstrak dengan pelarut yang sama dan
dilakukan berulang dengan total ekstraksi
daun sirih adalah sebanyak tiga kali
pengulangan (6 hari). Setelah itu, pelarut
yang masih berada pada ekstrak diuapkan
untuk mendapatkan ekstrak yang kental
dengan vakum rotary evaporator pada
suhu 40oC di Laboratorium Forensik
POLTABES Denpasar.

2.3 Analisis GC-MS
Ekstrak daun sirih hijau dianalisis dengan
kromatografi gas-spektroskopi massa

GCMS-QP2010 Ultra dengan kondisi
sebagai berikut: kolom RTX5-MS
panjang 30 m dan diameter 0.25 mm,
suhu injektor 200oC, sampel yang
diinjeksikan sebanyak 0,5 L, suhu oven
70oC selama dua menit kemudian
dinaikkan 20oC/menit hingga mencapai
180oC selama 3 menit kemudian
dinaikkan 20oC/menit hingga mencapai
250oC dan dipertahankan selama 16
menit. Tekananya adalah 100 kPa. Gas
pembawa adalah helium dengan
kecepatan alir 1.53 mL per menit.
Spektrum massa dari senyawa tersebut
dibandingkan dengan standar yang ada
pada database NIST27 (National Institute
Standard and Technique).

3. Hasil dan Pembahasan
Piper betle menghasilkan ekstrak berupa
pasta yang berwarna hijau kecoklatan.
Selanjutnya, esktrak yang telah diuapkan
pelarutnya menghasilkan rendemen
sebesar 9.42% ± 0.003. Analisis GC-MS
dari ekstrak daun sirih hijau menghasilkan
31 senyawa yang dapat dilihat pada
Gambar 1. Berdasarkan kromatogram
tersebut dapat ditentukan jumlah senyawa
yang terkandung dalam ekstrak daun sirih
dan secara detail ditunjukkan pada Tabel
1. Selanjutnya, komponen utama
dibuktikan dengan fragmentasi dengan
melihat peak-peak pada spektrum massa.

Eugenol
Senyawa pada spektrum massa dengan
waktu retensi 7.714 menit diprediksi
adalah eugenol dengan berat molekul 164
g/mol. Nilai dari m/z (Gambar 2)
menunjukkan kelimpahannya pada peak
39, 55, 77, 91, 103, 121, 131 dan 164.
Fragmentasi dari eugenol dapat dilihat
pada Gambar 3. Eugenol yang merupakan
senyawa fenolik ini dikatakan memiliki
aktivitas antibakteri (Nazzaro et al, 2013).

Asam 2,5-dimetil benzoat
Senyawa pada spektrum massa dengan
waktu retensi 8.535 menit diprediksi
adalah asam 2,5-dimetil benzoat dengan
berat molekul 150 g/mol. Nilai dari m/z
(Gambar 6) menunjukkan kelimpahannya
pada peak 39, 55, 77, 105, 131 dan 150.
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Fragmentasi dari asam 2,5-dimetil
benzoat dapat dilihat pada Gambar 7.
1,2,3,4,4a,5,6,8a-Oktahidro-7-metil
naftalena
Senyawa pada spektrum massa dengan
waktu retensi 8.697 menit diprediksi
adalah 1,2,3,4,4a,5,6,8a-oktahidro-7-metil
naftalena dengan berat molekul 204
g/mol. Nilai dari m/z (Gambar 4)
menunjukkan kelimpahan-nya pada peak
41, 55, 79, 93, 119, 133, 161, 189 dan
204. Fragmentasi dari 1,2,3,4, 4a,5,6,8a-
okta hidro-7-metil naftalena dapat dilihat
pada Gambar 5.
Dekahidro-4a-metil-1-metilenil
naftalena
Senyawa pada spektrum massa dengan
waktu retensi 8.860 menit diprediksi
adalah dekahidro-4a-metil-1-metil enil
naftalena dengan berat molekul 204
g/mol. Nilai dari m/z (Gambar 8)
menunjukkan kelimpahan-nya pada peak
41, 67, 81, 93, 105, 133, 147, 161, 189,
dan 204. Fragmentasi dari 1,2,3,4,
dekahidro-4a-metil-1-metil enil naftalena
dapat dilihat pada Gambar 9.

1,2,3,4,4a,5,6,8a-Oktahidro-4a-metil
naftalena
Senyawa pada spektrum massa dengan
waktu retensi 8.934 menit diprediksi
adalah 1,2,3,4,4a,5,6,8a-oktahidro-4a-
metil nafta-lena dengan berat molekul 204
g/mol. Nilai dari m/z (Gambar 10)
menunjukkan kelimpahan-nya pada peak
41, 55, 81, 93, 107, 133, 150, 161, 189,
dan 204. Fragmentasi dari
1,2,3,4,4a,5,6,8a-okta hidro-4a-metil
naftalena dapat dilihat pada Gambar 11.

Kandungan kimia utama ekstrak daun
sirih hijau Bali adalah eugenol (25,03%),
hal ini sesuai dengan penelitian
Deshpande & Kadam (2013) melaporkan
ekstraksi soxhlet daun sirih hijau (India)
dengan pelarut etanol mengandung
eugenol sebanyak 20,37% dan Parwata
(2011) juga melaporkan minyak atsiri
daun sirih hijau (Bali) mengandung
eugenol sebanyak 11,62%. Berdasarkan
hal tersebut, kandungan eugenol daun
sirih hijau yang diisolasi dengan metode
maserasi lebih tinggi dibandingkan
dengan metode ekstraksi soxhletasi
dengan pelarut etanol dan distilasi uap air.
Perbedaan kandungan dan komposisi
kimia pada daun sirih hijau ditentukan
oleh metode isolasi dan faktor kondisi
geografis (Sugumaran et al, 2011).

4. Simpulan
Simpulan dari penelitian ini adalah
ekstrak etil asetat daun sirih hijau
mengandung 31 senyawa yang mana
komponen utamanya adalah eugenol
(25.03%); asam 2,5-dimetil benzoat
(12.08%); dekahidro-4a-metil-1-metilenil
naftalena (7.18%); 1,2,3,4,4a, 5,6,8a-
oktahidro-7-metil naftalena (8.36%); dan
1,2,3,4, 4a,5,6,8a-oktahidro-4a-metil
naftalena (13.43%).

5. Ucapan Terima Kasih
Saya berterimakasih kepada Mohammad
Masyrur, Laboratorium Forensik
POLTABES Denpasar, yang telah
membantu menguapkan pelarut pada
sampel dengan vakum rotary evaporator
dan juga I Wayan Mudianta, Jurusan
Analis Kimia UNDIKSHA Singaraja, atas
analisis GC-MSnya.

Gambar 1. Kromatogram ekstrak daun sirih hijau
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Tabel 1. Kandungan kimia ekstrak daun sirih hijau

No RT Area
(%) BM RM Nama Senyawa

1 5.249 1.74 134 C5H10O4 Asetil 1,2,3-propanatriol
2 5.312 0.56 154 C10H18O 3,7-Dimetil-1,6-oktadien-3-ol
3 6.122 1.03 154 C10H18O 4-Metil-1-(1-metiletil)-3-sikloheksen-1-ol
4 6.280 0.50 148 C10H12O p-Alil-anisol
5 6.591 3.52 134 C5H10O4 Asetil 1,2,3-propanatriol
6 6.620 1.14 134 C5H10O4 Asetil 1,2,3-propanatriol
7 6.712 1.89 134 C9H10O 4-(2-propenil)-fenol
8 7.139 0.63 196 C12H20O2 Asetil 4-Metil-1(1-metiletil)-3-siklo heksen-1-ol
9 7.494 0.67 176 C7H12O5 Di-asetil 1,2,3-propanatriol
10 7.714 25.03 164 C10H12O2 Eugenol
11 7.770 0.65 196 C12H20O2 Etil krisantemat
12 7.813 1.53 204 C15H24 -Cubebena
13 7.912 0.83 204 C15H24 Dekahidro-siklobuta(1,2,3,4) disiklopentena
14 8.091 0.58 204 C15H24 2,6-Dimetil-6-(4-metilpentil) bisiklo[3.1.1]hep-2-ena
15 8.229 1.51 204 C15H24 Kariofilena
16 8.270 0.62 204 C15H24 2,6-Dimethyl-6-(4-methylpenthyl) bicyclo[3.1.1]hep-2-ene
17 8.478 1.12 176 C7H12O5 Di-asetil-1,2,3-propanatriol
18 8.535 12.08 150 C9H10O2 Asam 2,5-dimetilbenzoat
19 8.697 8.36 204 C15H24 1,2,3,4,4a,5,6,8a-Oktahidro-7-metilnaftalena
20 8.860 7.18 204 C15H24 Dekahidro-4a-metil-1-metil enil naftalena
21 8.934 13.43 204 C15H24 1,2,3,4,4a,5,6,8a-Oktahidro-4a-metilnaftalena
22 9.074 1.94 206 C12H14O3 Asetil-2-metoksi-4-(2-propenil)-fenol

23 9.149 1.11 204 C15H24
[1S-(1. -1,2,4a,5,8, 8a-Heksahidro-4,7-dimetil-
1-(1-metil etil)-naftalena

24 9.193 1.36 204 C15H24
[1aR-(1a. -1a,2,3,5,6,7,7a,7b-Oktahidro-
1,1,7,7a-tetrametil-1H-siklopropa[a] naftalena

25 11.045 0.98 240 C15H28O2 Dodecyl akrilat
26 13.911 1.14 284 C18H36O2 Etil heksadekanoat
27 14.851 3.78 296 C20H40O Phytol
28 15.239 0.60 308 C20H36O2 Etil linoleat
29 15.593 0.60 312 C20H40O2 Oktadecyl asetat
30 15.697 3.48 268 C18H36O Heksadecyl oxiran
31 18.105 0.91 340 C23H32O2 2,2'-Metilenebis[6-(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol

Gambar 2. Spektrum massa eugenol
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Gambar 3. Fragmentasi eugenol
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Gambar 4. Spektrum massa 1,2,3,4,4a,5,6,8a-oktahidro-7-metil naftalena

m/e = 204 m/e = 189 m/e = 161
m/e = 133

m/e = 119m/e = 93m/e = 79m/e = 55
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Gambar 5. Fragmentasi 1,2,3,4,4a,5,6,8a-oktahidro-7-metil naftalena

Gambar 6. Spektrum massa asam 2,5-dimetoksi benzoat

O OH O OH O O

m/e = 150 m/e = 131 m/e = 105
m/e = 77

m/e = 55

Gambar 7. Fragmentasi asam 2,5-dimetoksi benzoat

Gambar 8. Spektrum massa dekahidro-4a-metil-1-metil enil naftalena
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Gambar 9. Fragmentasi dekahidro-4a-metil-1-metil enil naftalena

Gambar 10. Spektrum massa 1,2,3,4,4a,5,6,8a-oktahidro-4a-metil naftalena

m/e = 204
m/e = 189

m/e = 150
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Gambar 11. Fragmentasi 1,2,3,4,4a,5,6,8a-oktahidro-4a-metil naftalena
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ADSORPSI ZAT WARNA AZO JENIS REMAZOL BRILLIANT BLUE OLEH
LIMBAH DAUN KETAPANG(TERMINALIA CATAPPA.L.)
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Jurusan Analis Kimia FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha

Email nyoman.sukarta@undiksha.ac.id

Abstrak
Penelitian dilakukan untuk mengetahui waktu kontak dan efisiensi maksimum
adsorpsi zat warna Remazol brilliant blue oleh bioarang limbah daun ketapang
(Terminalia Catappa L). Bioarang dari limbah daun ketapang (Terminalia Catappa L)
digunakan sebagaiadsorbenuntuk menjerapkadar warna dari limbah simulasi Remazol
Brilliant Bluedalam berbagai variasi waktu kontak dan konsentrasi limbah.Analisis
hasil adsorpsi dilakukan dengan spektrofotometer UV-Vistipe 1800 merek Shimadzu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adsorpsi zat warna azo jenis Remazol brilliant
blue menggunakan bioarang limbah daun ketapang (Terminalia Catappa L)
berlangsung optimum pada waktu kontak 60 menit dan efisiensi sebesar 63,478 %
dengan massa zat yang teradsorpsi 0,0002379 g/g. Efisiensi maksimum adsorpsi zat
warna azo Remazol brilliant sebesar 67,287 % dengan konsentrasi 20 mg/L.

Kata-kata Kunci : limbah daun ketapang, adsorpsi dan Remazol brilliant blue.

Abstract
The study was conducted to determine the contact time and maximum efficiency dye
adsorption Remazol brilliant blue by waste bioarang ketapan leaf (Terminalia
catappa L). Bioarang of waste leaves Ketapang (Terminalia catappa L) is used as an
adsorbent to adsorb the color levels of simulated waste Remazol Brilliant Blue in a
variety of contact time and the concentration of waste. Analysis of the results of
adsorption is done with UV-Vis spectrophotometer type 1800 Shimadzu brand. The
results showed that the adsorption of azo dye brilliant blue Remazol type using waste
bioarang ketapang leaf (Terminalia catappa L) takes place at the optimum contact
time of 60 minutes and an efficiency of 63,478% by mass of adsorbed 0.0002379 g/g.
Maximum efficiency azo dye adsorption Remazol brilliant blue of 67,287% with a
concentration of 20 mg/L.

Keywords : waste leaf ketapang (Terminalia catappa L.), adsorption, Remazol
brilliant blue.

1. Pendahuluan
Industri tekstil merupakan satu dari

sekian kegiatan industri yang cukup
dominan berkembang di
Indonesia.Produk-produk tekstil Indonesia
sangat potensial, tak hanya untuk pasar
dalam negeri namun juga di luar
negeri.Data menunjukkan bahwa tekstil
dan produk tekstil (TPT) bangkit kembali
di tahun 2005 dan terus naik di tahun
2008.Peningkatan konsumsi TPT juga
diprediksi masih terus terjadi di tahun-
tahun mendatang. Hal ini seiring dengan
pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia
yakni 2,3% per tahun dan percepatan

perubahan trend fashion, sehingga pada
tahun 2010 total populasi penduduk
Indonesia diperkirakan berjumlah 240 juta
jiwa dengan konsumsi per kapita 4,5 kg
dan permintaan pasar domestik sebesar
1,08 juta ton (Sunarno, 2008). Salah satu
yang perlu diperhatikan pada industri
tekstil adalah limbah hasil produksinya
dapat mencemari lingkungan khususnya
pencemaran terhadap air. Limbah industri
tekstil didominasi oleh pencemaran zat
warna karena penggunaan zat warna baik
yang alami maupun sintetis dalam proses
produksinya. Pada kenyataanya proses
pewarnaan tekstil berada dalam rentang
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100-120 mg/L sekitar 50% zat warna akan
terserap dan sisanya akan didaur ulang
atau dibuang sebagai limbah. (Mulyatna,
2003). Apabila industri tekstil tersebut
membuang limbah cair langsung ke
selokan atau ke sungai, maka dapat
mencemari lingkungan seperti matinya
organisme air .

Pada industri tekstil menggunakan
berbagai jenis zat warna sebagai bahan
dasar dalam produksi.Zat warna dibagi
menjadi zat warna anionik dan
kationik.Zat warna anionik sebagian besar
digunakan di industri tekstil (Abdullah,
2010). Macam-macam zat warna yang
digunakan untuk pewarna tekstil antara
lainRemazol Brilliant Blue (RB), Remazol
Red 133 (RR), Rifacion Yellow HED (RY)
(Kara dkk, 2006). Zat warna azo jenis
Remazol Brilliant Bluemerupakan zat
warna reaktif yang sering digunakan
untuk proses pencelupan pada kain
(Noorikhlas,et al. 2008). Penelitian yang
telah dilakukan dalam mengolah zat
warna Remazol brilliant blue adalah
dengan proses dekolorisasi. Proses
dekolorisasi diartikansebagai proses
penurunanintensitas warna. Namun
kelemahan menggunakan proses
dekolorisasi kurang efektif karena hanya
menurunkan intesitas warna

Telah banyak penelitian yang
dilakukan untuk mengatasi
masalahpencemaran zat warna tekstil
seperti koagulasi, flokulasi, dan
adsorpsi.Pengolahan limbah cair dengan
menggunakan proses biologi juga
diterapkanuntuk mereduksi senyawa
organik dari limbah cair industri tekstil,
namunefisiensi penghilangan warna
melalui proses biologi ini seringkali
tidakmemuaskan.Hal tersebut karena zat
warna mempunyai sifat tahan terhadap
degradasi biologi.Penghilangan warna
secara kimia menggunakan koagulan akan
menghasilkanlumpur (sludge) dalam
jumlah yang relatif besar. Lumpur yang
dihasilkan iniakhirnya akan menimbulkan
masalah baru bagi unit pengolahan
limbah.Lumpur yang dihasilkan industri
tekstildiklasifikasikan sebagai limbah B3,
sehingga membutuhkan pengolahan
limbahlebih lanjut terhadap lumpur yang
terbentuk.

Pada penelitian ini digunakan metode
adsorpsi karena banyaknya ketersediaan
adsorben yang ada di alam dengan harga
yang murah. Ada beberapamaterial
yangbiasanya digunakan sebagai adsorben
seperti arang aktif, tanah diatomae,
zeolit,bentonit, asam humat, pulp, dan
silika.Salah satu pengolahanyang
dilakukan dalam penelitian ini adalah
mengadsorpsi zat warna dengandengan
memanfaatkan limbah organik yaitu daun
ketapang (Terminalia catappa.L)
sebagaiadsorben.

Adsorben dari daun ketapang dapat
diperoleh tanpa aktivasi secara kimia
maupun fisika seperti penelitian yang
dilakukan oleh Rao, dkk (2010).Rao, dkk
(2010) melaporkan bahwa serbuk daun
ketapang dapat mengadsorpsi logam Cd
(II) setelah dikeringkan di bawah sinar
matahari selama dua minggu. Kapasitas
adsorpsi Cd (II) meningkat dari 0,86
sampai dengan 13,79 mg/g dengan
meningkatnya pH dari 2-4.

Penelitian ini akan memanfaatkan
limbah organik daun ketapang yang ada di
lingkungan kampus Universitas
Pendidikan Ganesha untuk mengadsorpsi
zat warna azo jenis Remazol brilliant
blue. Limbah daun ketapang dikarbonasi
di dalam furnace sampai diperoleh
bioarang.Tujuan penelitian ini adalah
Untuk mengetahui waktu kontak optimum
yang diperlukan limbah daun ketapang
(Terminalia Catappa.L.) untuk
mengadsorpsi zat warna azo jenis
Remazol brilliant blue. Untuk mengetahui
efisiensi maksimum adsorpsi zat warna
azo jenis Remazol brilliant blue oleh
limbah daun ketapang (Termanalia
Catappa).

2. Metode Penelitian
2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Kegiatan Penelitian dilakukan di
Laboratorium Jurusan Analis Kimia,
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas
Pendidikan Ganesha pada bulan
Desember 2015-Mei 2016.

2.2 Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu blender, ayakan
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ukuran 200 mesh, furnace, shaker, cawan
porselen, spektrofotometer UV-Vis tipe
1.800 merek Shimadzu serta alat-alat gelas
lainnya.

Bahan-bahan yang akan digunakan
yaitu daun ketapang , akuades, Remazol
brilliant blue, aluminium foil, kertas
wattman.

2.3 Persiapan Sampel
Sampel limbah daun ketapang dicuci

bersih kemudian dikeringkan di bawah
sinar matahari, setelah daun sudah kering
lalu dihaluskan menggunakan blender dan
diayak menggunakan ayakan ukuran 200
mesh.Kemudian sampel dimasukkan ke
dalam cawan porselin. Dalam proses
karbonisasi dilakukan pada suhu 300°C
selama 60 menit.

2.4 Tahap uji aktifitas perombakan pada
variasi kondisi lingkungan

a. Perombakan pada variasi kontak
Sebanyak 0,1 gram bioarang daun

ketapang dimasukkan ke dalam botol
yang telah berisi zat warna Remazol
brilliant blue15 mg/L sebanyak 25 mL.
Campuran tersebut ditutup rapat,
selanjutnya dishaker selama 10, 20, 30,
40, 50, 60 menit. Setiap waktu disaring
dengan kertas Whatman, kemudian diukur
absorbansinya menggunakan
spektrofotometer UV-Vis pada panjang
gelombang maksimum. Untuk setiap
perlakuan dilakukan pengulangan
sebanyak 2 kali.

b. Perombakan pada variasi
konsentrasi zat warna

Sebanyak 0,1 gram bioarang
dimasukkan ke dalam botol yang telah
berisi zat warna Remazol brilliant blue
dengan konsentrasi variasi konsentrasi
yaitu 5 mg/L, 10 mg/L, 15 mg/L, 20
mg/L, 25 mg/L, 30 mg/L sebanyak 25
mL. Campuran tersebut ditutup rapat,
kemudian dishaker selama waktu kontak
yang diperoleh dari perlakuan
perombakan variasi waktu kontak
optimum. Selanjutnya, cairan diambil dan
disaring dengan kertas Whattman,
kemudian diukur absorbansinya
menggunakan spektrofotometer UV-Vis
pada panjang gelombang maksimum.

Untuk setiap perlakuan dilakukan
pengulangan sebanyak 2 kali .

2.5 Analisis Data
Pengukuran konsentrasi zat warna azo

dengan menggunakan spektrofotometer
UV-Vis akan diperoleh data absorbansi
dan konsentrasi. Data absorbansi yang
diperoleh dapat diketahui konsentrasi zat
warna azo yang teradsorpsi pada sampel
dengan menggunakan garis lurus yang
sebelumnya didapat dari pegukuran
absorbansi. Data kualitatif tentang
penelitian ini ditentukan dengan
persamaan sebagai berikut:

x
m

=
C0-Cst

106 ×25 gram/gram

Dengan x/m adalah banyaknya
Remazol brilliant blue yang terjerap per
gram adsorben, Co adalah konsentrasi
Remazol brilliant blue mula–mula, Cst
adalah konsentrasi Remazol brilliant blue
setimbang (tidak terjerap), 0,1 merupakan
jumlah sampel yang digunakan untuk
menjerap zat warna. Untuk mengetahui
efisiensi masing–masing konsentrasi
digunakan persamaan sebagai berikut:

Efisiensi =
C0-Cst

C0
× 100%

Keterangan :
C0 :merupakan konsentrasi

awal kontrol (mg/L).
Cst :merupakan konsentrasi

setimbang (mg/L).

Untuk mengetahui waktu optimum
dan konsentrasi optimum dibuat dalam
bentuk kurva hubungan antara daya
jerapan bioarang daun ketapang dengan
daya jerapan daun ketapang pada berbagai
variasi waktu kontak dan konsentrasi.

3. Hasil dan Pembahasan
Hasil Penelitian
3.1.1 Adsorpsi Zat Warna pada Variasi

Waktu Kontak
Penjerapan zat warna azo pada

variasi waktu kontak 10–60 menit
bertujuan untuk mengetahui waktu kontak
optimum yang diperlukan daun ketapang
untuk mengadsorpsi zat warna azo jenis
Remazol brilliant blue, tersedia pada
Tabel 1.
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Tabel 1. Data Konsentrasi Zat Warna Azo Kontrol, Konsentrasi Zat Warna Azo Setimbang, Konsentrasi
Zat Warna Azo Terdegrasasi, %
Kontak.

Waktu Kontak
(menit) C0 (mg/L)

10 menit 14,827
20 menit 15,288
30 menit 14,397
40 menit 14,753
50 menit 14,599
60 menit 14,991

Gambar 1.Kurva Hubungan Massa Zat Warna Azo Remazol Brilliant Blue yang Teradsorpsi dengan
Variasi Waktu Kontak.

Tabel 2.Data Konsentrasi Zat Warna Azo Kontrol, Konsentrasi Zat Warna Azo
Konsentrasi Zat Warna Azo Terdegradasi, % Efisiensi, dan Massa Zat yang Teradsorpsi pada
Variasi Konsentrasi.

C
(mg/L)

C0 (mg/L)

5 4,996
10 9,196
15 15,424
20 20,468
25 25,150
30 30,288

Gambar 2.Kurva Hubungan Efisiensi Adsorpsi Zat Warna Azo Remazol Brilliant Blue dengan Variasi
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Tabel 1. Data Konsentrasi Zat Warna Azo Kontrol, Konsentrasi Zat Warna Azo Setimbang, Konsentrasi
Zat Warna Azo Terdegrasasi, % Efisiensi, dan Massa Zat yang Teradsorpsi pada Variasi Waktu

Cst
(mg/L)

C0 – Cst
(mg/L)

Efisiensi
(%)

x/m
(g/g)

7,526 7,301 49,241% 0,0001826
7,385 7,903 51,694% 0,0001976
5,746 8,651 60,008% 0,0002162
5,999 8,784 59,540% 0,0002196
7,393 7,206 49,359% 0,0001801
5,475 9,516 63,478% 0,0002379

.Kurva Hubungan Massa Zat Warna Azo Remazol Brilliant Blue yang Teradsorpsi dengan
Variasi Waktu Kontak.

.Data Konsentrasi Zat Warna Azo Kontrol, Konsentrasi Zat Warna Azo
Konsentrasi Zat Warna Azo Terdegradasi, % Efisiensi, dan Massa Zat yang Teradsorpsi pada

Cst (mg/L) C0 – Cst
(mg/L)

Efisiensi
(%)

x/m
(g/g)

4,001 0,995 19,916 % 0,00002487
5,265 3,931 42,746% 0,00009827
8,618 6,806 44,126% 0,0001701
6,585 13,883 67,827% 0,0003470
10,021 15,129 60,155% 0,0003782
13,156 17,132 56,563% 0,0004283

.Kurva Hubungan Efisiensi Adsorpsi Zat Warna Azo Remazol Brilliant Blue dengan Variasi

1,976
2,162 2,196

1,801

20 30 40 50Waktu Kontak (menit)

42,746 44,126

67,827
60,155

10 15 20 25

Konsentrasi (mg/L)

FMIPA Undiksha

Tabel 1. Data Konsentrasi Zat Warna Azo Kontrol, Konsentrasi Zat Warna Azo Setimbang, Konsentrasi
Efisiensi, dan Massa Zat yang Teradsorpsi pada Variasi Waktu

(g/g)
x/m

(mg/g)
0,0001826 0,1826
0,0001976 0,1976
0,0002162 0,2162
0,0002196 0,2196
0,0001801 0,1801
0,0002379 0,2379

.Kurva Hubungan Massa Zat Warna Azo Remazol Brilliant Blue yang Teradsorpsi dengan

.Data Konsentrasi Zat Warna Azo Kontrol, Konsentrasi Zat Warna Azo Setimbang,
Konsentrasi Zat Warna Azo Terdegradasi, % Efisiensi, dan Massa Zat yang Teradsorpsi pada

x/m
(mg/g)

0,02487
0,09827
0,1701
0,3470
0,3782
0,4283

.Kurva Hubungan Efisiensi Adsorpsi Zat Warna Azo Remazol Brilliant Blue dengan Variasi

2,379

60

56,563

30
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Penjerapan zat warna azo jenis Remazol
brilliant blue menggunakan rentangan
waktu 10–60 menit, dan waktu kontak
optimum untuk menjerap zat warna yang
diperlukan oleh bioarang limbah daun
ketapang (Terminalia Catappa L.) adalah
60 menit dengan konsentrasi teradsorpsi
sebesar 9,245 mg/L berdasarkan pada data
Gambar 1

3.1.2 Adsorpsi Zat Warna Azo pada
Variasi Konsentrasi
Penjerapan zat warna azo jenis

Remazol brilliant blue pada variasi
konsentrasi 5–30 mg/L bertujuan untuk
mengetahui efisiensi maksimum adsorpsi
zat warna azo jenis Remazol brilliant blue
oleh bioarang limbah daun ketapang
(Terminalia Catappa.L.), disajikan pada
Tabel 2. Efisiensi zat warna azo jenis
Remazol brilliant blue menggunakan
rentangan konsentrasi 5–30 mg/L, dan
efisiensi maksimum adsorpsi zat warna
azo jenis Remazol brilliant blue oleh
bioarang limbah daun ketapang
(Terminalia Catappa L.) adalah 67,827%
dengan konsentrasi 20 mg/L, berdasarkan
pada Gambar 2 kurva efisiensi adsorpsi
zat warna Remazol brilliant blue dengan
variasi konsentrasi.

3. Pembahasan
Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa

konsentrasi dari zat warna Remazol
brilliant blue yang dibutuhkan oleh
bioarang limbah daun ketapang
(Terminalia Catappa L) pada variasi
waktu kontak yaitu 10, 20,30, 40, 50, 60
menit, dengan hasil secara berturut – turut
7,301 ; 7,903 ; 8,651 ; 8,78 ; 7,206 ; 9,516
mg/L dengan efisiensinya secara berturut
– turut sebesar 49,24 %; 51,69 %; 60,01
%; 59,54 %; 49,36 %; 63,47 %.
Konsentrasi zat warna Remazol brilliant
blue yang dapat teradsorpsi oleh bioarang
limbah daun ketapang mengalami
peningkatan pada setiap menitnya.Hal ini
menunjukkan semakin lama waktu kontak
yang diberikan maka daya adsorpsi
semakin besar. Dalam penelitian ini waktu
kontak yang didapatkan untuk
mengadsorpsi zat warna Remazol brilliant
blue yaitu 60 menit dengan massa zat
warna yang teradsorpsi sebesar 0,0002379

g/g atau 0,2379 mg/L. Jika diberi waktu
yang lebih kemungkinan akan terjadi
adsorpsi zat warna Remazol brilliant blue
semakin besar atau akan mengalami
kejenuhan, namun dalam penelitian ini
belum didapatkan kejenuhan adsorben
dalam mengadsorpsi zat warna Remazol
brilliant blue.

Pada Tabel 2 bahwa dalam perlakuan
variasi konsentrasi ini bertujuan untuk
mengetahui nilai efisiensi maksimum
adsorpsi zat warna azo jenis Remazol
brilliant blue oleh bioarang limbah daun
ketapang ( terminalia cattapa.L.) seiring
dengan semakin tingginya konsentrasi.
Hasil pengujian adsorpsi zat warna
Remazol brilliant blue dengan variasi
konsentrasi sesuai Tabel 2, nilai efisiensi
maksimum adsorpsi zat warna azo jenis
Remazol Brilliant blue sebesar 67,827%
dengan konsentrasi 20 mg/L. Berdasarkan
Gambar 2 diperoleh pola efisiensi
perombakan yang meningkat seiring
dengan naiknya konsentrasi dari 5 mg/L
sampai 20 mg/L, kemudian menurun pada
konsentrasi 25 mg/L sampai 30 mg/L.
Perbedaan efisiensi perombakan pada
berbagai konsentrasi zat warna
disebabkan oleh toksisitas zat
warna(Pandey dkk, 2007). Toksisitas zat
warna azo semakin meningkat seiring
dengan meningkatnya konsentrasi
(Pandey dkk, 2007). Toksisitas zat warna
yang tinggi menyebabkan efisiensi
perombakan cenderung menurun.
Efisiensi perombakan zat warna azo yang
tidak toksik atau toksik rendah cenderung
meningkat sampai pada konsentrasi
tertentu dan selanjutnya menurun sejalan
dengan meningkatnya toksisitas zat
warna. Remazol brilliant blue tergolong
zat warna azo dengan toksisitas rendah,
hal inilah yang menyebabkan
efisiensiperombakan Remazol brilliant
bluepada konsentrasi 5-20 mg/L
cenderungmeningkat kemudian menurun
pada konsentrasi 25-30mg/L.

Dari hasil penelitian yang sejalan
dengan penelitian Asnifa yully (2015)
mendapatkan konsentrasi optimum pada
konsentrasi 40 mg/L yang mengadsorpsi
zat warna metilen biru dengan nilai
efisiensi 24,8%. Menurut Rao, dkk (2010)
serbuk daun ketapang dapat mengadsorpsi
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logam Cd(II) setelah dikeringkan di
bawah sinar matahari selama dua minggu.
Kapasitas adsorpsi Cd(II) meningkat dari
0,86 sampai dengan 13,79 mg/g.
Perbedaan hasil penelitian ini
kemungkinan karena perbedaan zat warna
yang digunakan dan perbedaan perepasi
sampel pada sampah daun ketapang.

4. Simpulan dan Saran
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
uraian yang telah dibuat, maka dapat
ditarik simpulan sebagai berikut.
1. Waktu kontak optimum yang

diperlukan oleh bioarang limbah daun
ketapang untukmengadsorpsi zat warna
azo jenis Remazol brilliant blue adalah
60 menit dengan nilai efisiensi sebesar
63,478% dan untuk massa zat warna
yang teradsorpsi sebesar 0,2379 mg/g.

2. Nilai efisiensi maksimum
adsorpsi zat warna remazol brilliant
blue oleh bioarang limbah daun
ketapang (Terminalia Catappa.L. )
adalah 67,827% dengan konsentrasi 20
mg/L dan untuk massa zat warna yang
teradsorpsi sebesar 0,3470 mg/g.

4.2 Saran
Saran yang dapat diberikan

berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut.

Bagi para Peneliti yang berminat
untuk melakukan penelitian dengan
menggunakan daun ketapang untuk
mengadsorpsi zat warna azo, untuk variasi
kondisi lingkungan pada waktu kontak
yang dilakukan hendaknya agar rentang
waktu kontak diperpanjang sehingga
mendapatkan hasil yang sesuai alur.
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SINTESIS MEMBRAN KITOSAN-PEKTIN TERTAUT SILANG POLIVINIL
ALKOHOL (PVA) DAN APLIKASINYA SEBAGAI ADSORBEN ZAT

WARNA AZO JENIS REMAZOL BLACK B (RBB)

Ni Putu Sri Ayuni1*, I. G. N. A. Suryaputra2, & Ni Made Novianti Dewi3

Jurusan Analis Kimia FMIPA, Universitas Pendidikan Ganesha, Singara1*,2,3

Email: nps.ayuni@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk menganalisis hasil sintesis
dan karakterisasi membran kitosan-pektin tertaut silang PVA 1 % dan menentukan efisiensi
adsorpsi zat warna azo jenis RBB menggunakan membran kitosan-pektin tertaut silang PVA 1
% dengan variasi pH (1, 2, 5, 7, 9, 11); waktu kontak (10, 20, 40, 60, 80, dan 100 menit);
konsentrasi larutan zat warna azo jenis RBB (10, 30, 50, 70, dan 100 mg/L). Hasil sintesis
membran dikarakterisasi dengan spektrofotometer FTIR. Hasil penelitian menunjukkan pada
spektrum FTIR membran terjadi pelebaran pita pada bilangan gelombang 3448,72 cm-1

mengindikasikan kemungkinan tumpang tindih regang ikatan hydrogen pada PVA dan -NH2
pada kitosan, sedangkan pada bilangan gelombang 1635,64 cm-1 menunjukkan terjadi ikatan
amida yang terbentuk dari gugus amino dari kitosan dan gugus karboksil dari pektin. Hasil
Efisiensi adsorpsi terjadi pada pH 2, waktu kontak 80 menit dan konsentrasi 30 mg/L dengan
nilai efisiensi sebesar 95,68% dan massa zat yang teradsorpsi adalah 5,0206 mg/g.

Kata-kata Kunci: adsorpsi ,kitosan-pektin, PVA, Remazol Black B

Abstract
This research was an experiment laboratory which aimed to synthesis product and
characterization of chitosan-pectin linked cross PVA 1% membrane and also to determine
adsorption efficiency RBB azo dye. Adsorption RBB azo dye with membrane was prepared by
variations of pH (1, 2, 5, 7, 9 , 11); contact time (10, 20, 40, 60, 80, and 100 minutes); RBB azo
dye concentration (10, 30, 50, 70, and 100 mg/L). Membrane synthesized was characterized by
FTIR spectrophotometer. Result shows that there is a bond broadening at wave number
3448.72 cm-1 on FTIR membrane spectrum which indicated the possibility of hydrogen bond
overlapping stretch in PVA and -NH2 of chitosan. Beside that there is an amida bond formed
from the amino group of chitosan and carboxyl groups of pectin at wave number 1635.64 cm-1.
The efficiency of RBB azo dye adsorption is 95.68% with mass of adsorbed is 5.0206 mg/g at
pH 2 for 80 minutes and 30 mg/L RBB azo dye.

Keywords : adsorption, chitosan-pectin, PVA, Remazol Black B

1. Pendahuluan
Limbah zat warna yang dihasilkan

dari industri merupakan limbah bahan
berbahaya dan beracun, cukup stabil
berada di lingkungan dan akan
mengganggu ekosistem hayati di sekitar,
terutama lingkungan perairan. Pada proses
pewarnaan hanya sebagian zat warna
yang diserap oleh bahan tekstil dan
sisanya berada dalam air limbah tekstil.
Air limbah tekstil menjadi warna-warni
dan mudah dikenali pencemarannya
(Nirmasari, 2008). Limbah cair proses ini
merupakan salah satu sumber pencemaran

air yang cukup tinggi jika tidak dilakukan
pengolahan limbah. Sementara
lingkungan mempunyai kemampuan
terbatas untuk mendegradasi zat warna
tersebut.

Salah satu zat warna yang digunakan
pada industri tekstil adalah zat warna azo
jenis RBB (Erkurt, 2010). RBB
merupakan zat warna reaktif yang
mengandung gugus kromofor azo yang
banyak digunakan sebagai pewarna hitam
pada tekstil. RBB memiliki rumus
molekul C26H21N5Na4O19S6 dan berat
molekul 991,8 g/mol. Zat warna ini
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disintesis untuk tidak mudah rusak oleh
perlakuan kimia maupun perlakuan
fotolitik. Penggunaan zat warna azo
paling banyak digunakan untuk mewarnai
produk tekstil karena harganya ekonomis
dan mudah diperoleh (Bafana et al.,
2008). Hal ini dapat menyebabkan
kontaminasi yang tinggi pada sungai dan
air tanah di daerah-daerah yang memiliki
banyak unit industri tekstil (Gong et al.,
2005).

Berbagai macam metode telah
dikembangkan dalam rangka pengolahan
limbah zat warna.Adsorpsi merupakan
salah satu metode pengolahan zat warna
yang sering dilakukan. Alternatif lain
yang dapat digunakan untuk
menghilangkan zat warna adalah adsorpsi
menggunakan membran.

Teknologi membran mempunyai
beberapa keunggulan yaitu proses
pemisahannya berlangsung pada suhu
kamar, dapat dilakukan secara kontiniu,
sifat yang bervariasi, dapat diatursesuai
dengan kebutuhan. Proses adsorpsi zat
warna oleh membran dipengaruhi oleh pH
larutan dan waktu kontak. pH larutan akan
berpengaruh terhadap jumlah interaksi
dipol-dipol yang terjadi antara membran
dan zat warna sedangkan waktu kontak
menunjukkan kesetimbangan laju reaksi
adsorpsi yaitu laju tertutupnya permukaan
membran oleh adsorbat.

Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan oleh Tuny (2013) menggunakan
membran kitosan-pektin untuk adsorpsi
zat warna memiliki kelemahan yaitu
membran tidak stabil pada pH di bawah 5.
Sifat membran kitosan-pektin tersebut
perlu diperbaiki salah satunya dengan
penambahan agen penaut silang. Jika
kitosan dimanfaatkan sebagai adsorben
kitosan kurang resisten terhadap asam.
Penambahan agen penaut silang dapat
meningkatkan stabilitas kitosan dalam
asam.Kitosan berikat silang mempunyai
ketahanan fisik terhadap asam yang lebih
baik dari pada kitosan tidak
berikat.Tripathi (2010) telah
mengevaluasi film kitosan/pektin/PVA
sebagai kemasan makanan. Dari hasil
penelitian ini film kitosan/pektin/PVA
berpotensi sebagai kemasan makanan.
Dari pemaparan diatas maka penulis ingin

mengetahui potensi lain dari paduan
kitosan/pektin/PVA. Dalam penelitian ini
akan dianalisis hasil sintesis dan
karakterisasi membran
kitosan/pektin/PVA yang selanjutnya
akan diaplikasikan dalam transport zat
warna azo jenis RBB. Pemilihan PVA
sebagai agen penaut silang karena baik.
PVA zat aditif yang memiliki daya regang
dan fleksilibilitas yang tinggi, mempunyai
sifat pembentuk lapisan tipis yang baik
dan sebagai perekat antara serbuk-serbuk
kitosan sehingga menjadi suatu membran
padat yang kuat dan tidak mudah rapuh
atau rusak.

2. Metode
2.1 Sintesis Membran Kitosan-Pektin

Tertaut Silang PVA 1 %
Untuk pembuatan membran sebanyak
0,03 g pektin dilarutkan dalam 4 mL
akuades. Larutan pektin ditambahkan 0,07
g kitosan sambil diaduk dengan pengaduk
magnet kemudian ditambahkan 16 mL
CH3COOH 0,4 M. Larutan membran
kitosan-pektin yang homogen
ditambahkan dengan larutan PVA 1 %,
kemudian di stirer. Larutan di dipipet
sebanyak 10 mL dan dicetak dalam cawan
petri. Larutan diuapkan dalam oven pada
temperatur 70 °C. Membran dalam cawan
petri yang telah kering direndam dengan
NaOH 1 M. Membran dilepaskan dari
cawan petri kemudian dicuci dengan
akuades. Membran kemudian di
karakterisasi gugus fungsi dengan
spektrofotometer FTIR

2.2 Studi Adsorpsi Zat Warna Azo Jenis
RBB menggunakan Membran Kitosan
Pektin Tertaut Silang PVA 1 %

Membran dengan massa 0,15 g
dimasukkan ke dalam 30 mL zat warna
azo jenis RBB 30 mg/L dengan variasi
pH: 1, 2, 5, 7, 9 dan 11 dikocok selama
waktu 60 menit. Selanjutnya membran
dipisahkan dari larutan zat warna azo jenis
RBB dan dikeringkan.Larutan zat warna
azo jenis RBB yang tersisa diukur
konsentrasinya dengan menggunakan
spektrofotometer UV-Vis pada panjang
gelombang maksimum. pH yang
menghasilkan efisiensi adsorpsi optimum
digunakan untuk menentukan waktu
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kontak optimum 10, 20 ,40 ,80 dan 100
menit dengan prosedur yang sama dan
untuk menentukan konsentrasi optimum
10, 30, 50, 70, 100 mg/L ditentukan dari
pH optimum dan waktu kontak optimum.

2.3. Analisis Data
Dari pengukuran dengan menggunakan
spektrofotometer UV-Vis diperoleh data
absorbansi dan konsentrasi zat warna azo
jenis RBB sisa. Dari data tersebut dapat
dihitung konsentrasi yang teradsorpsi dan
efisiensi adsorpsi dari variasi konsentrasi
zat warna azo jenis RBB kemudian di
analisis deskriptif. Efisiensi adsorpsi zat
warna azo jenis RBB dengan variasi
waktu kontak, pH dan konsentrasi larutan
dihitung dengan menggunakan persamaan
1.

% E =
Co- Cs

Co

Co merupakan konsentrasi larutan zat
warna azo jenis RBB sebelum adsorpsi, Cs
konsentrasi larutan zat warna azo jenis
RBB setimbang, sedangkan % E persen
efesiensi.

Dari pengukuran konsentrasi zat
warna azo jenis RBB dengan
menggunakan spektrofotometer UV-Vis
diperoleh data absorbansi dan konsentrasi.
Dari data absorbansi yang diperoleh dapat
diketahui konsentrasi zat warna azo jenis
RBB yang teradsorpsi pada sampel
dengan menggunakan persamaan garis
lurus yang sebelumnya didapat dari
pengukuran absorbansi.Data kualitatif
tentang penelitian ini ditentukan dengan
persamaan 2.

x
m

=
C0 –Cs volume sampel

106. massa membran
gram/gram ............ (2)

x/m merupakan banyaknya larutan zat
warna azo jenis RBB yang terjerap per
gram adsorben, Co konsentrasi larutan zat
warna azo jenis RBB sebelum adsorpsi, Cs
konsentrasi larutan zat warna azo jenis
RBB setimbang;

3. Pembahasan Hasil

3.1 Sintesis Membran Kitosan-Pektin
Tertaut Silang PVA 1%

Membran kitosan-pektin tertaut silang
PVA 1 % yang digunakan telah
dikarakterisasi dengan menggunakan
spektroskopi FTIR untuk menentukan
gugus fungsi spesifik. Hasil spektrum
FTIR disajikan pada Gambar 1 (a) PVA
(b) pektin , (c) kitosan (d) membran.

Gambar 1. Spektrum FTIR

Hasil spektrum FTIR dari PVA pada
bilangan gelombang 3448,72 cm-1

menunjukkan regang -OH, pada bilangan
gelombang 1442,75 dan 1095,57 cm-1

menunjukkan gugus –CO. Hasil spektrum
FTIR dari pektin menunjukkan puncak
serapan yang karakteristik untuk ikatan
C=O (karboksil) dan hidroksil pada
bilangan gelombang masing-masing
1743,65 cm-1 dan 1635,64 cm-1.
Sementara pada hasil spektrum kitosan
pada bilangan gelombang 1604,77 cm-1

menunjukkan regang vibrasi gugus amino
dan 1080,14 cm-1 mengindikasikan
keberadaan ikatan -CO. Untuk hasil
spektrum membran terjadi pelebaran pita
pada bilangan gelombang 3448,72 cm-1

mengindikasikan kemungkinan tumpang
tindih regang ikatan hidrogen –OH pada
PVA dan NH2 pada kitosan.Menurut Chen
(2010) pada bilangan gelombang 1635,64
cm-1 menunjukkan terjadi ikatan amida
yang terbentuk dari gugus amino dari
kitosan dan gugus karboksil dari pektin.
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Tabel 1. Data Konsentrasi Zat Warna Azo RBB Kontrol, Setimbang, Serta Efisiensi dan Massa Zat
yang Teradsorpsi pada Variasi pH

pH Co (mg/L) Cs (mg/L) Co-Cs (mg/L) E (%) x/m (g/g) x/m (mg/g)
1 26,247 26,026 0,221 0,84 0,0000442 0,0442
2 27,382 25,852 1,53 5,58 0,000306 0,306
5 27,262 26,693 0,569 2,08 0,0001138 0,1138
7 25,925 25,409 0.516 1,99 0,0001032 0,1032
9 26,623 26,452 0,171 0,64 0,0000342 0,0342

11 26,222 26,129 0,093 0,35 0,0000186 0,0186

Gambar 2.Grafik Hubungan Efisiensi Adsorpsi Zat Warna RBB dengan pH

Tabel 2. Data Konsentrasi Zat Warna Azo RBB Kontrol, Setimbang, Serta Efisiensi dan Massa Zat
yang Teradsorpsi pada Variasi Waktu Kontak

t (menit) Co (mg/L) Cs (mg/L) Co-Cs (mg/L) E (%) x/m (g/g) x/m (mg/g)
10 25,909 23,884 2,025 7,82 0,000405 0,405
20 26,146 23,321 2,825 10,80 0,000565 0,565
40 26,473 22,023 4,45 16,81 0,00089 0,89
60 25,553 20,858 4,695 18,37 0,000939 0,939
80 25,917 20,702 5,215 20,12 0,001043 1,043

100 25,887 23,313 2,574 10,33 0,0005148 0,5148

Gambar 3.Grafik Hubungan Efisiensi Adsorpsi Zat Warna RBB dengan Waktu Kontak
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Tabel 3. Data Konsentrasi Zat Warna Azo Jenis RBB Kontrol, Setimbang, Serta Efisiensi dan Massa
Zat yang Teradsorpsi pada Variasi Konsentrasi Larutan RBB

C RBB (mg/L) Co (mg/L) Cs (mg/L) Co-Cs
(mg/L)

E (%) x/m (g/g) x/m (mg/g)

10 9,572 7,621 1,951 20,38 0,0003902 0,3902
30 26,238 1,135 25,103 95,68 0,0050206 5,0206
50 41,875 5,367 36,508 87,18 0,0073016 7,3016
70 58,649 21,696 36,953 63,01 0,0073906 7,3906
100 83,759 18,005 65,754 78,50 0,0131508 13,1508

Gambar 4. Grafik Konsentrasi Zat Warna RBB yang Dapat Teradsorpsi pada Membran Kitosan-Pektin
Tertaut Silang PVA 1 %

3.2 Hasil Efisiensi Maksimum pada
Adsorpsi Zat Warna Remazol Black B
terhadap Membran Kitosan-Pektin
tertaut silang PVA 1 %

Untuk mengetahui hasil efisiensi
maksimum pada adsorpsi zat warna azo
jenis RBB terhadap membran dilakukan
pada variasi pH, waktu, dan konsentrasi.

3.2.1 Variasi pH
Optimalisasi pH pada adsorpsi zat warna
azo jenis RBB oleh membran dilakukan
pada pH 1, 2, 5, 7, 9, dan 11. Hasil massa
yang teradsorpsi dan efisiensi adsorpsi
disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 2.
Hasil efisiensi adsorpsi optimum
diperoleh pada pH 2 yaitu 5,58 % dan
banyaknya larutan zat warna azo RBB
yang terjerap per gram adsorben yaitu
0,0442 mg/g.

3.2.2 Variasi Waktu Kontak
Optimalisasi waktu kontak pada adsorpsi
zat warna azo jenis RBB oleh membran
dilakukan pada waktu kontak 10, 20, 40,
60, 80, dan 100 menit. Hasil massa yang

teradsorpsi dan efisiensi adsorpsi
disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 3.
Hasil efisiensi adsorpsi optimum
diperoleh pada waktu kontak 80 menit
yaitu 20,12 % dan banyaknya larutan zat
warna azo RBB yang terjerap per gram
adsorben yaitu 1,043 mg/g.

3.2.3 Variasi Konsentrasi Larutan Zat
Warna RBB

Optimalisasi waktu kontak pada
adsorpsi zat warna azo jenis RBB oleh
membran dilakukan pada konsentrasi
larutan zat warna azo jenis RBB 10, 30,
50, 70, dan 100 mg/L. Hasil massa yang
teradsorpsi dan efisiensi adsorpsi
disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 4.
Hasil efisiensi adsorpsi optimum
diperoleh pada waktu kontak 30 mg/L
yaitu 95,68 % dan banyaknya zat warna
azo RBB yang terjerap per gram adsorben
yaitu 5,0206 mg/g.

4. Simpulan
Hasil sintesis dan karakterisasi membran
kitosan-pektin tertaut silang PVA 1 %
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dengan spektroskopi FTIR menunjukkan
terjadi pelebaran pita pada bilangan
gelombang 3448,72 cm-1 mengindikasikan
kemungkinan tumpang tindih regang
ikatan hidrogen –OH pada PVA dan NH2
pada kitosan.Pada bilangan gelombang
1635,64 cm-1 menunjukkan terjadi ikatan
amida yang terbentuk dari gugus amino
dari kitosan dan gugus karboksil dari
pektin dan hasil efisiensi adsorpsi zat
warna azo jenis RBB menggunakan
membran kitosan-pektin tertaut silang
PVA 1 % adalah pada pH 2, waktu kontak
80 menit dan konsentrasi 30 mg/L dengan
nilai efisiensi sebesar 95,68% dan massa
zat yang teradsorpsi adalah 5,0206 mg/g.
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Abstrak
Nyamplung (Calophyllum inophyllum) yang termasuk dalam fanili Clusiaceae
merupakan tumbuhan hijau yang memiliki potensi sebagai sumber biodiesel karena
kandungan minyak yang tinggi pada bijinya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
untuk mensintesis dan menganalisis biodiesel yang dibuat dari minyak nyamplung.
Minyak nyamplung diisolasi dari biji nyamplung dengan metode maserasi dengan
menggunakan n-heksana sebagai pelarut, dengan rendemen 65,80%. Minyak yang
diperoleh kemudian ditransformasikan menjadi biodiesel melalui esterifikasi dengan
menggunakan methanol dan katalis asam sulfat pekat selama 3 jam dan dilanjutkan
dengan tranesterifikasi menggunakan natrium metoksi sebagai katalis dalam methanol
selama 2 jam. Rendemen hasil reaksi adalah 83,40%. Komposisi metil ester biodiesel
dari minyak nyamplung yang dianalisis dengan kromatografi gas spektrofotometer
massa adalah metil oleat 43,41%; metil linoleat 23,68%; metil pamitat 17,05%; metil
stearat 11,71%; metil arakidat 2,66%; metil palmitoleat 1,30% dan metil gondoat
0,20%.

Kata-kata Kunci: minyak nyamplung, masersi, transesterifikasi, biodiesel, metil ester,
GC-MS

Abstract
Calophyllum inophyllum belonging to family Clusiaceae is an evergreen tree that has
good potential as source of biodiesel due to the high oil content of the seed. The
present research was performed with the aim to synthesis and analyse the biodiesel
prepared from the oil of Calophyllum inophyllum. The oil was isolated from the seed
of Calophyllum inophyllum by maceration method using n-hexane as a solvent with
65.80% yields. The oil obtained was transformed into biodiesel by esterification using
methanol and acid as catalyst for 3 hours and continued by transesterification using
sodium methoxide in methanol for 2 hours. The yield of conversion is 83.40%. The
composition of methyl esters of the biodiesel determined by GC-MS are methyl oleate
43.41%, methyl linoleate 23.68%, methyl pamitate 17.05%, methyl stearate 11.71%,
methyl arachidate 2,66%, methyl palmitoleate 1,30% dan metil gondoate 0,20%.

Key words: Calophyllum inophyllum seed oil, maceration, transesterification,
biodiesel, methyl ester, GC-MS

1. Pendahuluan
Pertumbuhan penduduk dan juga
perkembangan ekonomi yang semakin
meningkat merupakan dua faktor yang
menyebabkan kebutuhan energi semakin
tinggi. Sebagian besar energi yang
digunakan saat ini bersumber dari minyak
bumi, gas alam, dan batubara. Konsumsi
energi yang semakin meningkat akan
dapat mengakibatkan semakin menipisnya

cadangan bahan bakar tersebut, yang
merupakan sumber daya alam yang tidak
dapat diperbaharui. Banyak negara
mengalami masalah kekurangan bahan
bakar minyak untuk negaranya sendiri.
Indonesia, khususnya, telah mengimpor
bahan bakar minyak, terutama bahan
bakar diesel/solar dalam jumlah yang
cukup besar. Stok minyak mentah yang
berasal dari fosil ini terus menurun,
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sedangkan jumlah permintaan terus
meningkat setiap tahunnya. Oleh karena
itu, perlu dicari alternatif bahan bakar
lain, terutama dari bahan yang terbarukan.
Salah satu alternatifnya adalah biodiesel,
untuk menggantikan solar.

Biodiesel merupakan mono alkil
ester dari asam-asam lemak rantai panjang
yang mengandung 12 sampai 24 atom
karbon yang dibuat dari sumber lipida
yang dapat diperbaharui, seperti minyak
tumbuhan dan lemak binatang melalui
transesterifikasi (Ma dan Hana, 1999).
Apabila dibandingkan dengan bahan
bakar fosil, biodiesel mempunyai
kelebihan, diantaranya bahan bakunya
dapat diperbaharui (renewable), tidak
memiliki kandungan sulfur sehingga tidak
memberikan kontribusi terhadap
terjadinya hujan asam, memiliki sifat
pelumas yang sangat baik sehingga dapat
memperpanjang masa pakai mesin,
memiliki titik nyala yang tinggi sehingga
lebih aman dari bahaya kebakaran, dapat
mengurangi emisi udara beracun, dan
bersifat biodegradable (Primadi, 2011).
Indonesia merupakan negara agraris yang
memiliki banyak jenis tanaman sebagai
sumber biodiesel yang tersebar secara
spesifik di seluruh pelosok Nusantara,
seperti kelapa sawit, jarak pagar, dan
nyamplung. Nyamplung (Calophyllum
inophyllum Linn) merupakan salah satu
tanaman yang banyak tumbuh di
Indonesia. Beberapa penelitian mengenai
pengembangan biodiesel sudah pernah
dilakukan, antara lain: biodiesel berbahan
baku kelapa sawit dan biodiesel berbahan
baku minyk jarak pagar. Selain kelapa
sawit dan jarak pagar, bahan baku
biodiesel yang berpotensi besar di
Indonesia untuk saat ini adalah minyak
biji nyamplung.

Nyamplung (Calophyllum
inophyllum L.) termasuk dalam marga
Callophylum yang tersebar cukup luas di
dunia yaitu mulai dari Madagaskar, Afrika
Timur, Asia Selatan dan Tenggara,
Kepulauan Pasifik, Hindia Barat, dan
Amerika Selatan. Kedudukan tanaman
nyamplung dalam taksonomi dapat
diklasifikasikan sebagai berikut: Divisi
Spermatophyla, Sub Divisi
Angiospermae, Kelas Dicotyledonae,

Bangsa Guttiferales, Suku Guttiferae,
Marga Calophyllum, dan Spesies
Calophyllum inophyllum L. Tanaman ini
merupakan genus dari sekitar 200 spesies
tanaman yang selalu hijau dari suku
Clusiaceae. Tinggi tanaman ini dapat
mencapai 30 m dengan diameternya
mencapai 0,8 m. Daun tanaman ini
mengkilap, batang pohonberwarna abu-
abu hingga putih. Warna kayu pohon ini
dapat bervariasi tergantung spesies.
Tumbuhan berkayu ini membesar dengan
ketinggian mencapai 40 kaki. Batangnya
berwarna kelabu di sebelah luar tetapi
merah muda di sebelah dalamnya. Daun
tumbuhan ini berwarna hijau dengan
ukuran 3-5 inci, bersilang berhadapan,
bulat memanjang, ujung tumpul, pangkal
membulat, tepi rata dengan pertulangan
daun yang menyirip. Buahnya lebat,
berwarna kuning keperakan dengan biji
yang diselimuti tempurung. Produktivitas
biji tanaman ini per hektar adalah sebesar
10 ton atau total produksi sebesar 500 ribu
ton (Litbang Pertanian, 2008). Morfologi
tanaman nyamplung diberikan pada
Gambar 1.

Nyamplung (Calophyllum
Inophyllum L.) adalah jenis tanaman
serbaguna. Di samping kayunya baik
digunakan sebagai bahan konstruksi
bangunan dan meubelair, buahnya juga
bermanfaat untuk kesehatan dan penghasil
minyak (biofuel) yang kadar oktan-nya
cukup tinggi (Perum Perhutani, 2008).
Kelebihan nyamplung sebagai bahan baku
biofuel adalah bijinya mempunyai
rendemen minyak yang tinggi (bisa
mencapai 74%), dan dalam
pemanfaatannya tidak berkompetisi
dengan kepentingan pangan (P3HH,
2008). Beberapa keunggulan nyamplung
ditinjau dari prospek pengembangan dan
pemanfaatannya sebagai bahan baku
biodiesel, antara lain tanaman nyamplung
tumbuh dan tersebar merata secara alami
di Indonesia; regenerasi mudah dan
berbuah sepanjang tahun menunjukkan
daya survival yang tinggi terhadap
lingkungan; tanaman relatif mudah
dibudidayakan baik tanaman sejenis
(monoculture) atau hutan campuran
(mixed-forest); cocok di daerah beriklim
kering, dan berbuah sepanjang tahun
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Gambar 1. Morfologi Tanaman Nyamplung

hampir seluruh bagian tanaman
nyamplung berdayaguna dan
menghasilkan bermacam produk yang
memiliki nilai ekonomi; dan pemanfaatan
biofuel nyamplung dapat menekan laju
penebangan pohon hutan sebagai kayu
bakar; serta produktivitas biji lebih tinggi
dibandingkan jenis lain, jarak pagar 5
ton/ha; sawit 6 ton/ha; nyamplung 20
ton/ha, (P3HH, 2008).

Dibandingkan dengan bahan bakar
fosil, bahan bakar biodiesel mempunyai
kelebihan, diantaranya sifat bahan
bakunya dapat diperbaharui (renewable),
penggunaan energi lebih efisien, dapat
menggantikan bahan bakar diesel, dapat
mengurangi emisi udara beracun, dan juga
bersifat biodegradable. Beberapa
keunggulan biodiesel yang dihasilkan dari
nyamplung adalah rendemen minyak
nyamplung tergolong tinggi dibandingkan
jenis tanaman lain, jarak pagar 40-60%,
sawit 46-54 %, dan nyamplung 40-73 %,
sebagian parameter telah memenuhi
standar kualitas biodiesel Indonesia,
minyak biji nyamplung memiliki daya
bakar dua kali lebih lama dibandingkan
minyak tanah. Dalam tes untuk

mendidihkan air, minyak tanah yang
dibutuhkan 0,9 ml, sedangkan minyak biji
nyamplung hanya 0,4 ml (Perum
Perhutani, 2008). Selain itu, minyak
nyamplung mempunyai keunggulan
kompetitif di masa depan antara lain
biodiesel nyamplung dapat digunakan
sebagai pencampur solar dengan
komposisi tertentu, bahkan dapat
digunakan 100% apabila teknologi
pengolahan tepat, kualitas emisi lebih baik
dari solar, dapat digunakan sebagai
biokerosen pengganti minyak tanah
(Perum Perhutani, 2008).

Dalam pembuatan biodiesel dari
minyak nyamplung ini, terdapat dua tahap
yang harus dilakukan yaitu esterifikasi
asam lemak bebas menggunakan katalis
asam dan dilanjutkan dengan
transesterifikasi trigliserida menggunakan
katalis basa. Esterifikasi merupakan tahap
konversi dari asam lemak bebas yang ada
dalam minyak menjadi ester, dimana asam
lemak direaksikan dengan alkohol. Katalis
yang cocok adalah asam kuat seperti asam
sulfat.Transesterifikasi adalah tahap
konversi trigliserida menjadi alkil ester,
melalui reaksi minyak dengan alkohol,
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yang menghasilkan produk samping
gliserol. Alkohol yang paling umum
digunakan adalah metanol karena
harganya yang relatif murah dan memiliki
reaktifitas yang tinggi. Reaksi
transesterifikasi dapat dilakukan pada
temperatur 30 – 650 C. Semakin tinggi
temperatur, konversi yang diperoleh akan
semakin tinggi pula.

Penelitian yang menyangkut tentang
produksi biodiesel dari berbagai macam
minyak dari tumbuhan sudah tidak asing
lagi di kalangan peneliti. Jika minyak
mengandung asam lemak bebas (free fatty
acid, FFA) tinggi (>5%) langsung
ditransesterifikasi dengan katalis basa,
maka FFA akan bereaksi dengan katalis
membentuk sabun. Terbentuknya sabun
dalam jumlah yang cukup banyak dapat
menghambat pemisahan gliserol dari metil
ester dan berakibat terbentuknya emulsi
selama proses pencucian. Jadi, esterifikasi
digunakan sebagai proses pendahuluan
untuk mengkonversikan FFA menjadi
metil ester sehingga mengurangi kadar
FFA dalam minyak nabati. Melalui
kombinasi-kombinasi yang tepat dari
kondisi-kondisi reaksi dan metode
penyingkiran air, maka konversi asam-
asam lemak menjadi metil esternya
(esterifikasi) dapat dilakukan dalam waktu
satu sampai beberapa jam. Penelitian ini
bertujuan untuk membuat biodiesel dari
minyak nyamplung dan mengetahui
komposisi metil ester biodiesel dari
minyak nyamplung yang dihasilkan.

2. Metode Penelitian
2.1 Isolasi Minyak Nyamplung dari Biji

Nyamplung
Buah nyamplung yang sudah dikupas
diambil bijinya, dipotong kecil dan
didiamkan selama 3 hari dalam ruangan
untuk mengurangi kadar airnya, kemudian
diblender hingga halus. Biji nyamplung
(50 g) dimaserasi dengan pelarut n-
heksana sebanyak 250mL selama 3 hari.
Larutan n-heksananya disaring ke dalam
labu dasar bulat, kemudian distilasi untuk
memisahkan heksananya, sehingga
diperoleh residu berupa minyak
nyamplung berwarna kuning muda (35,0
mL, 65,8%). Minyak yang diperoleh
kemudian ditentukan berat jenisnya, indek

biasnya, bilangan iodin, asam lemak
bebas, dan angka penyabunannya.

2.2 Penentuan kadar asam lemak bebas
Minyak (6,0 gram) dilarutkan dalam
etanol (10 mL) dan ditambahkan dengan
larutan phenol phthalein (0,05 mL).
Larutan tersebut dititrasi dengan larutan
NaOH 0,1 N hingga diperoleh warna
merah jambu yang tidak berubah dalam
waktu 15 detik sebagai indikator
tercapainya titik akhir titrasi. Volume
larutan NaOH yang diperlukan dicatat dan
titrasi diulang sebanyak tiga kali sehingga
diperoleh volume rata-rata larutan KOH
O,1 N yang dipakai (29,0 mL). Kadar
asam lemak bebas (FFA) dalam minyak
jarak kepyar dihitung dengan persamaan
berikut:

Nilia FFA =
G

MrNV NaOHNaOH

2.3 Hidrolisis Minyak Nyamplung
Minyak nyamplung (10 mL) dimasukkan
ke dalam labu Erlenmeyer 100 mL
kemudian dipanaskan pada suhu 700C
sambil diaduk dengan pengaduk
magnetik. Larutan NaOH (0,4 M, 5 mL)
ditambahkan ke dalam minyak sambil
diaduk terus sampai terbetuk sabum.
Sabun dicuci dengan alkohol (5 mL)
untuk menghilangkan gliserolnya. Sabun
yang diperoleh kemudian ditambah
dengan HCl (0,30 M, 10 mL) sambil terus
diaduk pada suhu 400C selama 90 menit,
sampai terbentuk asam lemak bebas.
Asam lemak bebas dipisahkan dari lapisan
air, dan dikeringkan dengan Na2SO4
anhidrat.

2.4 Pembuatan Biodiesel
Minyak nyamplung (25 g) dimasukkan ke
dalam labu bulat (100 mL) dan kemudian
ditambahkan dengan metanol (7,5 mL).
Ke dalam campuran tersebut,
ditambahkan asam sulfat pekat (98% 0,07
mL) sambil diaduk di atas pemanas pada
suhu 600C selama 3 jam. Setelah
esterifikasi dilakukan, campuran
dipindahkan ke dalam corong pisah,
didiamkan selama 1 jam hingga terbentuk
dua lapisan. Lapisan bawah (larutan air)
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dipishkan dari minyak. Minyak setelah
esterifikasi dimasukkan ke dalam labu
bulat (100 mL), kemudian ditambahkan
larutan natrium metoksida sebanyak 7,5
mL dan dipanaskan pada suhu 600C
selama 2 jam. Campuran reaksi
dipindahkan ke dalam corong pisah dan
didiamkan selama 1 jam hingga terbentuk
dua lapisan. Lapisan bawah merupakan
gliserol, sedangkan lapisan atas adalah
biodiesel. Lapisan biodiesel dipisahkan,
dicuci dengan air sampai netral dan
dikeringkan dengan Na2SO4 anhidrat, dan
diperoleh biodiesel sebanyak 20,85 g.

2.5 Analisis Asam Lemak Bebas dan
Metil Ester Biodiesel

Hasil hidrolisis dan biodiesel yang
diperoleh kemudian dianalisis kandungan
senyawanya dengan GC-MS Agilent
6890N. Kolom yang digunakan adalah
HP5-MS dengan panjang 30 m dan ID
0,32 mm. Injektor diset pada suhu 2600C
dan volume sampel yang diinjeksikan
sebanyak 1,0 mL. Suhu oven diset 700C
selama lima menit kemudian dinaikkan
100C/menit hingga mencapai 2700C dan
suhu dipertahankan 270oC selama lima
menit. Gas pembawa adalah helium
dengan kecepatan alir 1 mL per menit.
Detektornya adalah Mass
Spectrophotometer (MS).

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Minyak Nyamplung
Minyak nyamplung (Calophyllum
inophyllum L.) tergolong dalam
trigliserida dan larut dalam pelarut
organik non-polar, karena itu dalam
maserasi digunakan n-heksana. Hasil
maserasi 50 gram biji nyamplung dengan
250 mL n-heksana memberikan minyak
sebanyak 35 mL, dengan massa jenis 0,94
gr/mL, dan berwarna kuning kehijauan.
Massa minyak yang dipeoleh adalah 32,9
g, sehingga dapat diketahui rendemen
minyak nyamplung adalah 65,8 %.
Rendemen ini cukup tinggi dibandingkan
dengan jarak pagar, sekitar 50%.
Karakteristik minyak nyamplung yang
diperoleh adalah seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Minyak Nyamplung dan
Jarak Pagar

Parameter Nyamplung Jarak Pagar
Kandungan
minyak

65,80 % 50,0 %

Barat jenis 0,941 g/mL 0,9177 g/mL
Indek bias, 28oC 1,467 1,480
Wujud Cair Cair
Warna kuning kehijauan kuning muda
Bilangan asam 27,11 mgKOH/g 4,75 mgKOH/g
Angka
penyabunan

202,01 mgKOH/g 198,0
mgKOH/g

Bilangan iodine 83,96 mgI2/g 96,5 mgI2/g

Besarnya angka penyabunan 202,01
mgKOH/g dan bilangan iodin 83,96 mg/g
menunjukkan bahwa minyak nyamplung
dominan terdiri dari trigliserida yang
tersusun atas asam lemak tidak jenuh
rantai panjang. Bila dibandingkan dengan
karakteristik minyak jarak pagar, nilai
angka penyabunan minyak nyamplung
tidak jauh berbeda, akan tetapi bilangan
iodin lebih kecil, Tabel 1. Sifat fisiko
kimia minyak nyamplung yang diperoleh
dalam penelitian ini tidak jauh dengan
sifat fisiko kimia yang telah dilaporkan.
Chavan, dkk (2013) melaporkan sifat
fisiko kimia minyak nyamplung, adalah:
warna kuning kehijauan, berat jenis 0,910
g/mL, asam lemak bebas 28,16
mgKOH/g, dan angka penyabunan 203
mgKOH/g. Sifat fisiko kimia ini
menunjukkan bahwa minyak biji
nyamplung sesuai untuk bahan baku
biodiesel.
3.2 Komposisi Asam Lemak Minyak

Nyamplung
Kandungan asam lemak penyusun
trigliserida minyak nyamplung ditentukan
dengan menggunakan instrumentasi Gas
Chromatography Mass Spectrometry
(GC-MS). Kromatogram hasil GC-MS
diberikan pada Gambar 2. Dari
kromatogram tersebut dapat diketahui
persentase masing-masing komponen
asam lemak, seperti ditunjukkan pada
Tabel 2. Penyusun minyak biji nyamplung
adalah asam lemak tidak jenuh sebanyak
68,49% dan asam lemak jenuh sebanyak
31,51 %, dengan kandungan utamanya
adalah asam 9-oktadekanoat sebanyak
43,43%, yang kemudian diikuti oleh asam
9,12-oktadekadienoat (23,94%), asam
heksadekanoat (15,33%) dan asam
oktadekanoat (10,66%).
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Gambar 2. Kromatogram Asam Lemak Minyak Nyamplung

Tabel 2. Komposisi Asam Lemak Minyak Nyamplung
No. Nama IUPAC Nama Trivial Rumus Molekul Kandungan (%)
1 Asam tetradekanoat Asam miristat C13H27COOH 4,04
2 Asam pentadekanoat Asam Pentadekanoat C14H29COOH 1,67
3 Asam heksadekanoat Asam palmitat C15H31COOH 15,33
4 Asam 9,12-oktadekadienoat Asam linoleat C17H31COOH 23,94
5 Asam 9-oktadekenoat Asam oleat C17H33COOH 43,43
6 Asam oktadekanoat Asam stearat C17H35COOH 10,66
7 Asam 6-oktadekenoat Asam petroselat C17H33COOH 1,12

Komposisi asam lemak minyak
nyamplung yang diperoleh dalam
penelitian ini sedikit berbeda dengan
komposisi asam lemak minyak
nyamplung yang dilaporkan oleh Litbang
Petanian (2008) dimana komposisi adalah:
asam miristat (C14) 0,09%, asam palmitat
(C16) 14,60%, asam stearat (C18)
19,96%, asam oleat (C18:1) 37,57%,
asam linoleat (C18:2) 26,33%, asam
linolenat (C18:3) 0,27%, asam arakidat
(C20) 0,94%, dan asam erukat (C20:1)
0,72%. Dalam penelitian ini tidak
dijumpai asam linolenat, asam arakidat,
dan asam erukat.

3.3 Biodiesel Nyamplung
Pembuatan biodiesel dari minyak

nyamplung dilakukan dua tahap. Tahap
pertama adalah esterifikasi dengan

menggunakan metanol dan katalis asam
sulfat selama 3 jam. Tujuan dari
esterifikasi ini adalah untuk mengubah
asam lemak bebas yang terkandung dalam
minyak nyamplung, karena asam lemak
bebas dapat mengganggu proses
transesterifikasi. Minyak nyamplung yang
diperoleh mengandung asam lemak bebas
(FFA) 2,7%, dan jumlah ini cukup
mengganggu proses transesterifikasi,
karena lebih dari 2,0%. Menurut Dyah
dan Zibbeni (2009), minyak nyamplung
memiliki kandungan FFA sebesar 5,2%.
Kadar FFA yang diperoleh tersebut sama
dengan yang ditemukan Crane, dkk.
(2005), yang menyebutkan bahwa minyak
dari biji nyamplung (Calophyllum
inophyllum) memiliki kadar FFA sebesar
5,1%. Dalam penelitian ini diperoleh
kadar FFA minyak nyamplung lebih kecil
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dari yang dilaporkan, yaitu 2,7%, tetapi
masih lebih besar dari 2,0%, karena itu
perlu dilakukan esterifikasi terlebih
dahulu sebelum transesterifikasi
dilakukan.

Tahap selanjutnya adalah
transesterifikasi. Minyak nyamplung yang
telah diesterifikasi, kemudian
ditransesterifikasi dengan menggunakan
methanol (CH3OH) dan natrium
hidroksida (NaOH) selama 2 jam, Skema
1, dengan hasil biodiesel berupa cairan
kekuning muda, sebanyak 20,85 g
(83,40%). Hasil analisis kandungan metil
ester biodiesel nyamplung dengan
menggunakan instrumentasi kromatografi
gas spektrometer massa (GC
diberikan pada Tabel 3. Kandungan
terbanyak biodiesel nyamplung adalah
metil oleat (43,41%), kemudian metil
linoleat (23,68%), metil palmitat
(17,05%), dan metil stearat (11,71%).
Biodiesel nyamplung juga mengandung
metil arakidat, metil palmitoleat, dan
metil gondoat dalam jumlah sedikit.
Menurut Chavan, dkk. (2013) kandungan
utama metil ester biodiesel nyamplung
adalah

Jika komposisi biodiesel nyamplung
dibandingkan dengan komposisi biodiesel
dari minyak kelapa sawit (Suirta, 2009),
Tabel 4, maka nampak bahwa kandungan
metil linoleat dan metil stearat minyak
nyamplung lebih tinggi dari kelapa
Bila ditinjau dari kandungan metil ester
tidak jenuhnya, biodiesel nyamplung
68,59% dan biodisel kelapa sawit 57,77%,
maka biodiesel nyamplung akan memiliki
viskositas lebih rendah.

Skema 1

MIPA 2016
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uda, sebanyak 20,85 g
kandungan metil

ester biodiesel nyamplung dengan
menggunakan instrumentasi kromatografi
gas spektrometer massa (GC-MS)
diberikan pada Tabel 3. Kandungan
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linoleat (23,68%), metil palmitat
(17,05%), dan metil stearat (11,71%).
Biodiesel nyamplung juga mengandung
metil arakidat, metil palmitoleat, dan
metil gondoat dalam jumlah sedikit.
Menurut Chavan, dkk. (2013) kandungan

biodiesel nyamplung

Jika komposisi biodiesel nyamplung
dibandingkan dengan komposisi biodiesel
dari minyak kelapa sawit (Suirta, 2009),
Tabel 4, maka nampak bahwa kandungan
metil linoleat dan metil stearat minyak
nyamplung lebih tinggi dari kelapa sawit.
Bila ditinjau dari kandungan metil ester
tidak jenuhnya, biodiesel nyamplung
68,59% dan biodisel kelapa sawit 57,77%,
maka biodiesel nyamplung akan memiliki

4. Simpulan
Nyamplung (Calophyllum Inophyllum L.
merupakan sumber minyak nabati yang
potensial, dengan rendemen minyak
65,8%. Minyak nyamplung memiliki
karakteristik: berat jenis 0,94 g/mL, indek
bias 1,46, kandungan asam 27,11
mgKOH/g, angka penyabunan 202,01
mgKOH/g, dan bilangan iodine 83,96
mg/g. Komposisi minyak biji nyamplung
adalah asam lemak tidak jenuh sebanyak
68,49% dan asam lemak jenuh sebanyak
31,51%, dengan kandungan utamanya
adalah asam 9-oktadekanoat sebanyak
43,43%, yang kemudian diikuti oleh asam
9,12-oktadekadienoat 23,94%, asam
heksadekanoat 15,33% dan asam
oktadekanoat 10,66%. Biodiesel dapat
dibuat dari minyak biji nyamplung dengan
metanol melalui dua tahap, esterifikasi
selama 3 jam dan transesterifikasi selama
2 jam, dengan menggunakan sodium
metoksida sebagai katalis, dengan
konversi sangat tinggi 83,40%.
Komposisi metil ester biodiesel dari
minyak nyamplung yang dihasilkan
adalah: metil oleat 43,41%; metil linoleat
23,68%; metil pamitat 17,05%; metil
stearat 11,71%, metil arakidat 2,66%,
metil palmitoleat 1,30%, dan metil
gondoat 0,20%.
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karakteristik: berat jenis 0,94 g/mL, indek
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Tabel 3. Komposisi Metil Ester Biodiesel Nyamplung

No Nama IUPAC Nama Trivial Rumus Kimia Mr
(g/mol)

Kandungan
(%)

1 Metil 9-heksadekenoat Metil palmitoleat C15H29COOCH3 268,43 1,30
2 Metil heksadekanoat Metil palmitat C15H31COOCH3 270,45 17,05
3 Metil 9,12-oktadekadienoat Metil linoleat C17H31COOCH3 294,47 23,68
4 Metil 9-oktadekenoat Metil oleat C17H33COOCH3 296,49 43,41
5 Metil oktadekanoat Metil stearat C17H35COOCH3 298,50 11,71
6 Metil 11-eikosenoat Metil gondoate C19H37COOCH3 310,51 0,20
7 Metil eikosanoat Metil arakidat C19H39COOCH3 312,53 2,66

Tabel 4. Perbandingan Komposisi Biodiesel dari Minyak Nyamplung dan Minyak Kelapa Sawit
No Nama IUPAC Nama Trivial C:D Nyamplung (%) Kelapa sawit (%)
1 Metil 9-oktadekenoat Metil oleat 18:1 43,41 46,60
2 Metil 9,12-oktadekadienoat Metil linoleat 18:2 23,68 11,17
3 Metil heksadekanoat Metil palmitat 16:0 17,05 34,18
4 Metil oktadekanoat Metil stearat 18:0 11,71 5,46
5 Metil eikosanoat Metil arakhidat 20:0 2,66 1,28
6 Metil tetradekanoat Metil miristat 14:0 - 1,32
7 Metil 9-heksadekenoat Metil palmitoleat 16:1 1,30 -
8 Metil 11-eikosenoat Metil gondoate 20:1 0,20 -
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IDENTIFIKASI KOMPONEN EKSTRAK HEKSANA DARI BIJI DUKU
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Abstrak
Duku (Lansium domestikum, varr domesticum) merupakan tanaman tropis yang
banyak digunakan dan menghasilkan senyawa bahan alam. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengidentifikasi komponen pada ekstrak n-heksana dari biji Lansium
domesticum varr domesticum (duku) dengan menggunakan GC-MS. Penelitian ini
merupakan penellitian eksperimental yang mana biji duku merupakan subjek
penelitian dan komponen ektrak n-heksana dari biji duku sebagai objek penelitian.
Serbuk kering dari biji dimaserasi dengan n-heksana dalam tiga kali tiga hari sehingga
didapatkan rendemen ekstrak 0.93%. Analisis GC-MS menunjukkan komponen dari

dengan jumlah terbanyak.

Kata-kata Kunci: n-Heksana, Lansium Domesticum, kandungan kimia, GC-MS

Abstract
Duku (Lansium domestikum, varr domesticum) is a tropical plant which is widely
used and produce secondary metabolites. The aim of the research is to identify the
n-hexane extract components of Lansium domesticum varr domesticum (duku) seed
using GCMS. This research is experimental research with duku seed as subject and
duku seed component as object. The dried powder of the seed was macerated with
n-hexane for three days in three times then the yields of extracts was 0.93% (duku
n-hexane extract). Chemical constituents of Chemical constituents of duku hexane

Keywords : n-Hexane, Lansium Domesticum, chemical components, GC-MS

1. Pendahuluan
Lokasi trategis Indonesia sebagai negara
kepulauan yang terletak di garis
khatulistiwa, diperkaya dengan adanya
keanekaragaman hayati dan sumber daya
alam yang melimpah. Kondisi tersebut
juga mengakomodasi pembentukan
metabolit sekunder dalam tumbuhan.

Metabolit sekunder adalah senyawa
yang dihasilkan dari proses metabolisme
sekunder. Senyawa-senyawa tersebut
berperan dalam melindungi tanaman
tersebut dari herbivora dan infeksi
mikroba, penarik serangga, pelindung UV,
dan lain-lain(Alan, 2006). Saat ini,
metabolit sekunder mendapatkan perhatian
khusus karena kegunaannya yang
beranekaragam, seperti pewarna, lem,
pelindung dari UV, bumbu, obat, parfum,

kosmetik dan dipandang sebagai sumber
yang berpotensi sebagai obat, antibiotik,
dan hebisida alami baru(Couteau, 2001).
Di Indonesia, salah satu tumbuhan yang
menghasilkan metabolit sekunder adalah
Lansium Domesticum varr Domesticum
(duku).

Berdasarkan asal biosintetikanya,
metabolit sekunder terbagi menjadi 3 kelas
utama yaitu senyawa fenolik, terpena dan
alkaloid, serta senyawa - senyawa yang
mengandung sulfur. Senyawa fenolik
berkisar dari yang mengandung satu cincin
benzene hingga yang mengandung banyak
cincin benzena seperti tannin dan
polifenol. Senyawa fenolik terbagi menjadi
dua kelompok yaitu flavonoid dan
polifenol. Flavonoid adalah senyawa
polifenol yang terdiri dari 15 atom karbon,
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dengan dua cincin aromatik dihubungkan
oleh rantai tiga karbon.

Banyak senyawa fenolik berbeda yang
telah ditemukan diberbagai spesies
tumbuhan (Harborne, 1993). Terpena
merupakan salah satu senyawa yang
mempunyai variasi struktur dan motif.
Terpena merupakan komponen bioaktif
utama yang dari tumbuhan
marijuana(Alan, 2006). Alkaloid adalah
kelompok senyawa yang mengandung
nitrogen yang hampir semuanya
merupakan turunan dari asam amino dan
hanya terdapat pada 20% spesies
tumbuhan. Akibat dari potensinya dalam
aktivitas biologis, ada sekitar 12.000
alkaloid yang telah di manfaatkan sebagai
obat, stimulant, narkotika, dan racun
(Wing, 1998).

Dari beberapa penelitian yang telah
dilakukan, dilaporkan bahwa triterpenoid
telah ditemukan dalam spesies Lansium
domesticum. Aktifitas antifeedan yang kuat
terhadap larva Epilachna
vigintioctopunctata ditemukan dalam 5
triterpenoid yang terkandung dalam biji
Lansium domesticum (Mayanti, 2011).
Ekstrak n-heksana dari biji Lansium
domesticum mempunyai aktivitas
larvasidal(Nopitasari, 2013).

Dalam kehidupan sehari-hari, duku
sering dicari bagian buahnya karena dapat
dimakan langsung. Buahnya juga
merupakan bahan utama pembuatan
kosmetik (Martha, 2007). Mempunyai
kayu yang sangat keras, tebal, dan elastis
sehingga memungkinkan untuk digunakan
sebagai bahan konstruksi rumah - rumah
pedesaan(Heyne, 1987). Bijinya
mempunyai rasa pahit. Biasanya biji

tersebut tidak dimanfaatkan dibuang begitu
saja.

2. Metode yang diterapkan
2.1 Pengambilan Biji
Buah duku didapat dari Pasar Negara
ketika periode panen pada bulan Januari
2016. Biji duku dipisahkan dari buahnya
lalu dibersihkan menggunakan tissue. Biji
yang sudah bersih selanjutnya di
hancurkan sampai berukuran kecil. Biji
yang sudah dihancurkan lalu dijemur
hingga kering dan dihancurkan lagi hingga
menjadi serbuk halus menggunakan
blender.

2.2 Pembuatan Ekstrak
Serbuk biji duku (50 gram) diekstrak tiga
kali dengan cara di maserasi menggunakan
pelarut n-heksana (250 mL) selama 24
jam. Ektrak tersebut dipisahkan dari
sampel menggunakan kertas saring.
Prosedur yang sama diulang tiga kali.
Pelarut yang terdapat disetiap ekstrak lalu
dipisahkan dari ekstrak dengan cara
penguapan menggunakan rotary evaporator
dalam keadaan vakum. Setelah diuapkan,
massa sampel lalu ditimbang.

2.3 Analisis GC-MS
Analisis gas kromatografi dilakukan
dengan menggunakan GC Agilent
Technologies 6890N dan analisis
spektrofotometri masa dilakukan
menggunakan MS Agilent Technologies
5973 inert.

Tabel 1: Rendemen minyak atsiri pada setiap ekstrak n-heksana biji duku

No
Massa minyak atsiri di setiap ekstraksi (gram) Total massa

(gram)
Rendemen

(%)Pertama Kedua Ketiga
1 0.3107 0.1062 0.0544 0.4713 0.94

2 0.3052 0.1012 0.0487 0.4551 0.93

3 0.2984 0.1058 0.0464 0.4506 0.92

Rerata 0.3047 0.1044 0.0498 0.4590 0.93
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4. Pembahasan Hasil
Ekstrak n-heksana hasil maserasi dari biji
duku berupa minyak atsiri
kuning. Dengan cara maserasi, minyak
atsiri yang dihasilkan adalah sebesar
0,93%. Kromatogram GC menunjukkan
61 puncak signifikan dengan luas area
yang berbeda-beda. Berdasarkan temuan
tersebut, didapatkan 61 senyawa berbeda
yang terkandung di dalam minyak atsiri
dari ekstrak n-
kubebena merupakan salah satu komponen
pada minyak atsiri tersebut dengan puncak
tertinggi.

Metabolit sekunder yang terdapat
pada minyak atsiri ekstrak n
biji duku di bagi menjadi 4 kelompo
Kelompok pertama adalah senyawa
fenolik. Senyawa fenolik yang terdapat
minyak atsiri tersebut adalah 2,4
bis(1,1dimetiletil)-fenol. Kelompok kedua
adalah senyawa mengandung sulfur. Para
toluena-asam sulfat dan 4,4,6,8
tiokumarin merupakan sen
mengandung sulfur diantara komponen
komponen lainnya. Kelompok ketiga
adalah senyawa alkaloid. Terdapat
beberapa senyawa alkaloid pada minyak
atsiri tersebut, diantaranya n
metoksifenil) – 2 – hydroksiimino
asetamida, n - sikloheksil
amina, 1,2,3,4 - tetrahidro

Gambar 1: Kromatogram minyak atsiri
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komponen lainnya. Kelompok ketiga
adalah senyawa alkaloid. Terdapat
beberapa senyawa alkaloid pada minyak
atsiri tersebut, diantaranya n - (4 -

hydroksiimino –
sikloheksil – piridin – 4 -

- 2,2 – dimetil –

pirimido [1,6 - a] indol, 3
metilakridin, valerenol, kulmorin, dan 8
methyl - Lumazin. Kelompok keempat
adalah terpena. Terpena merupakan
komponen terbanyak yang terkandung
dalam minyak atsiri tersebut, khususnya

kubebena; berbagai
senyawa turunan naptalena; [1S

–
bis (1 - metiletenil) – sikloheksana; 2,6
dimetil – 6 - (4 – metil
bisiklo [3,1,1] hept –

dekahidro
trimetil – 4 – metilen
skloprop[e]azulena; dan [S
metil - 5 – metilen – 8 - (1
– siklodekadiena, teridentifikasi sebagai
seskuiterpena. Monoterpena seperti
platambin juga terdapat dalam minyak
atsiri.

5. Simpulan
Minyak atsiri dari ekstrak heksana biji
duku adalah sebanyak 0,93%. Terdapat
total 61 senyawa berbeda yang terdapat
dalam minyak atsiri. Senyawa metabolit
sekunder dari hasil identifikasi terbagi
kedalam empat kelompok yaitu senyawa
fenolik, senyawa yang mengandung sulfur,
alkaloid, dan terpenoid. Komponen utama
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a] indol, 3 - fenilindol, 9 -
metilakridin, valerenol, kulmorin, dan 8 –

Lumazin. Kelompok keempat
adalah terpena. Terpena merupakan
komponen terbanyak yang terkandung

m minyak atsiri tersebut, khususnya
kubebena; berbagai

senyawa turunan naptalena; [1S -
– 1 - metil – 2,4 –

sikloheksana; 2,6 –
– 3 - pentenil) -
2 – ena; [1aR-

dekahidro - 1,1,7 –
metilen - 1H -

skloprop[e]azulena; dan [S-(E,E)]- 1 –
(1 - metiletil) - 1,6

siklodekadiena, teridentifikasi sebagai
seskuiterpena. Monoterpena seperti
platambin juga terdapat dalam minyak

Minyak atsiri dari ekstrak heksana biji
duku adalah sebanyak 0,93%. Terdapat
total 61 senyawa berbeda yang terdapat

. Senyawa metabolit
sekunder dari hasil identifikasi terbagi
kedalam empat kelompok yaitu senyawa
fenolik, senyawa yang mengandung sulfur,
alkaloid, dan terpenoid. Komponen utama

-kubebena.

heksana biji duku
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Tabel 2: Komponen minyak atsiri dari ekstrak n-heksana biji duku

No Senyawa Luas Area (%)

4 Karyopilin 0.30
5 2,6-dimetil-6-(4-metil-3-pentenil)-bisiklo[3,1,1]hept-2-ena 0.44
6 0.33
7 1.55
8 [s-(E,E)]-1-metil-5-metilen-8-(1-metiletil)-1,6-siklodekadiena 0.77
9 (S)-6-etenil-6-metil-1-(1-metiletil)-3-(1-metiletildiena)-sikloheksena 0.72
10 0.48
11 (S)-1-metil-4-(5-metil-1-metilen-4-heksenil-4)-Sikloheksena 0.27
12 2,4-bis(1,1dimetiletil)-fenol 0.98
13 2.20
14 (1S-cis)-7-dimetil-1-(1-dimetiletil)-1,2,3,5,6,8a-heksahidro-4-naphthalena 1.58
15 (1S-cis)-1,2,3,5,6,8a-heksahidro-4,7-dimetil-1-(1-metiletil)-Naphthalena 0.89
16 4,4,11,11-tetrametil-7-tetrasiklo-[6.2.1.0(3.8)0(3.9)undekanol 1.14
17 0.64
18 p-toluen-asam sulfat 1.22
19 1,2-dihidro-1,1,6-trimetil-naphthalena 1.45
20 Isoaromadendren epoxida 0.32
21 (-)-Spathulenol 3.98
22 1,7-dimetil-4-(1-metiletil)-spiro[4.5]dek-6-en-8-on 2.36
23 (1ar,4s,7R,7ar,7bs)-(+)-1a,2,4,5,6,7,7a,7b-oktahidro-1,1,7,7a-tetrametil-1H-siklopropa[a]naphthalen-4-ol 0.93
24 (E)-6-(2-butenil)-1,5,5-trimetil-sikloheksena 0.83
25 0.89
26 6-isopropenil-4,8a-dimetil-1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-naphthalen-2-ol 3.55
27 1.51
28 (1ar,4s,7R,7ar,7bs)-(+)-1a,2,4,5,6,7,7a,7b-oktahidro-1,1,7,7a-tetrametil-1H-siklopropa[a]naphthalen-4-ol 1.45
29 N-sikloheksil-piridin-4amina 0.49
30 2-isopropil-5-metil-9-metilen-bisiklo[4.4.0]dek-1-ena 1.78
31 1-phenyl-bicyclo[3.3.1]nonane 3.64
32 3.76
33 2-metil-2-[4-(1-metiletil)fenil]-etanal 2.40
34 1,2,3,4-tetrahidro-2,2-dimetil-pirimido[1,6-a]indol 1.49
35 2.10
36 6-isopropenil-4,8a-dimetil-1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-naphthalen-2-ol 4.80
37 9-metilakridin 2.08
38 Seiselen 1.05
39 1.59
40 2.24
41 Etil-(1S,4R,7R,9R,10S)-10-hidroksitetrasiklo[5.4.1.0(4,12).0(9,12)]dodekan-1-karboksilat 2.98
42 3,4,4a,5,6,8a-heksahidro-4a,8-dimetil-2-(1metiletil)-1(2H)-Naphthalenon 3.41
43 (Z,1’RS,2’SR,4’RS,7”SR)-1-(2’-5’-5’-trimetil-3’-oksabisiklo[5.1.0.0(2,4)]ok-4’-yl)-3-metil-1,3-butadiena 4.19
44 Valerenol 2.95
45 Karbamazepin 0.48
46 N-2-sikloheksen-1il-2-siklohexen-1-amina 2.41
47 Salvia-4(14)-en-1-on 1.37
48 Asam 7-metoksi-1H-indol-5-carboksilat 3.96
49 Platambin 1.35
50 0.48
51 Karbamazepin 1.67
52 Fotositral A 0.56
53 Norbornan 1.52
54 1-propil-3-(propen-1-il)adamantin 1.12
55 4,4,6,8-tetrametil-Thiokumarin 0.31
56 9-etil-9,10-dihidro-10-metil-Anthrasena 0.77
57 Asam heksadekanoat 1.71
58 Heksadekanil-etil-ester 1.13
59 Pitol 0.81
60 2-oktil-siklopropanoktanal 0.30
61 7-tetradesina 1.18



ISBN 978-602-6428-00-4

FMIPA Undiksha 343

6. Daftar Pustaka
Alan Crozier, Michael N. Clifford, Hiroshi

Ashihara. (2006). Plant Secondary
Metabolites. Singapore: Blackwell
Publishing Ltd.

Couteau, D., McCartney, A.L., Gibson,
G.R. et al. (2001) Isolation and
characterization of human colonic
bacteria able to hydrolyse
chlorogenic acid. J. Appl.
Microbiol., 90, 873–881.

Harborne, J.B. (1993) The Flavonoids:
Advances in Research Since 1986.
Chapman & Hall, London.

Martha, T. (2007). Review of Lansium
Domesticum Correa and its use in

cosmetics. Decheros de Publicacion,
pp. 183-189.

Mayanti, T. (2011). Antifeedant
Triterpenoids from the Seeds and
Bark of Lansium Domesticum varr
Kokossan (Meliceae). Molecules ,
2785-2795.

Nopitasari. (2013). Langsat's Seed N-
Hexane Extract Larvacide Aedes
Aegypti Activity Testing. Thesis.
Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Wink, M. (1998) A Short History of
Alkaloids. In M.F. Roberts and M.
Wink (eds), Alkaloids:Biochemistry,
Ecology, and Medicinal
Applications. Plenum Press, New
York, pp. 11–44.



Prosiding Seminar Nasional MIPA 2016

344 FMIPA Undiksha

FISIKOKIMIA, FITOKIMIA, DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI
EKSTRAK ETIL ASETAT BIJI MANGGIS (GARCINIA MANGOSTANA L)

Ni Putu Novi Puspitadewi1 & I Wayan Muderawan2*

Jurusan Pendidikan Kimia, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

Email : iwayanmuderawan@gmail.com

Abstrak
Penelitian mengenai kegunaan, hasil sampingan dan juga bagian tumbuhan yang tidak
terpakai menjadi perhatian yang sangat serius. Salah satunya yaitu penelitian mengenai
sifat-sifat dari kandungan kimia dalam kulit manggis (Garcinia mangostana L) ataupun
dalam ekstrak buahnya, akan tetapi penelitian mengenai biji manggis sangat sedikit.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fisikokimia, fitokimia, dan aktivitas
antioksidan dari ekstrak biji manggis. Serbuk kering dari biji manggis dimaserasi
selama tiga kali dan di dapatkan rendemen sebesar 48.13%. Bilangan asam, bilangan
penyabunan, dan bilangan peroksida sebesar 10.09 mgKOH/g, 43.07 mgKOH/g, dan
nol. Jumlah fenol, flavonoid , dan kapasitas antioksidannya sebesar 198.74 mg/100g,
33.8410 mg/100g, dan 408.8836 mg/L. Aktivitas antioksidan, IC50, dari biji manggis
yang ditentukan dengan menggunakan DPPH adalah 19.63 µg/mL. Penelitian ini
membuktikan bahwa biji manggis memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi.

Kata-kata Kunci: Garcinia mangostana L., ekstrak etil asetat biji, fisikokimia, fitokimia,
aktivitas antioksidan.

Abstract
Recently, there has been a great deal of attention on usage, by products, and wastes of
the food industry. There have been many studies on the properties of chemical
constituents of mangostana (Garcinia mangostana L.) pericarp and just fruit extracts,
but only view reported the seed. This recent study is to investigate the physicochemical,
phytochemical and evaluate antioxidant activity of mangostana seed extract. The dried
powder of seed was macerated with ethyl acetate for three times to give 48.13% of
yields. The acid value, saponification number and peroxide value of extract are 10.09
mgKOH/g, 143.07 mgKOH/g, and zero, respectively The total phenolic compounds,
flavanoid compounds, and antioxidant capacity of extract are 198.74 mg/100g, 33.8410
mg/100g, and 408.8836 mg/L, respectively. Furthermore, by using DPPH scavenging
method, the value of IC50 for the Garcinia mangostana L seed extract is 19.63µg/mL.
This result demonstrates that the seed extract of Garcinia mangostana L has high
antioxidant content and activity.

Key words: Garcinia mangostana L., ethyl acetate seed extract, physicochemical,
phytochemical, antioxidant activity.

1. Pendahuluan
Manggis (Garcinia mangostana L)

merupakan tumbuhan tropis yang berasal
dari kepulauan Sunda dan Maluku,
Indonesia (Stone, 2016). Tumbuhan ini
tergolong dalam genus Garcinia yang
mana mencakup lebih dari 300 spesies
berbeda dan beberapa senyawa
bioaktifnya telah diisolasi serta
dikarakterisasi (Chin, 2008).Tumbuhan
manggis juga tumbuh di Asia Tenggara,

India barat daya dan daerah tropis lainnya.
Tinggi tumbuhan ini dapat mencapai 6
sampai 25 m (Morton, 2012). Umumnya
pohon akan berbuah jika sudah berusia 10
tahun, dan rata-rata buah yang dihasilkan
perpohon sekitar 400 buah dan akan terus
bertambah seiring dengan bertambahnya
usia pohon. Buah manggis merupakan
buah yang bulat, berwarna ungu atau
kemerahan, daging buahnya memiliki rasa
sedikit asam dan manis sehingga sering
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disebut “queen of fruits”. Bagian kulit
biasanya digunakan sebagai obat
tradisional di daerah Asia Tenggara untuk
mengobati infeksi, luka, dan diare
(Pedraza et.al, 2008).

Berdasarkan beberapa penelitian
yang telah dilakukan, manggis
mengandung berbagai senyawa metabolit
sekunder seperte xanthone, flavonoid,
triterpenoid, dan benzofenon (Chin,
2008). Xanthone diisolasi dari kulit
manggis. Senyawa ini memiliki struktur
kimia yang unik karena sterdiri dari
sistem aromatic trisiklik (C6-C3-C6).
Gugus isoprene, metoksi, dan hidroksil
memiliki letak yang berbeda-beda di
cincin A dan B, hal ini menghasilkan
senyawa xanthone yang beragam
(Obolskiy et.al,2009). Jenis xanthone
yang paling banyak terdapat di kulit

gartanin, 8-deoxygartanin, garcinones A,
B, C, D and E, mangostinone, 9-
hydroxycalabaxanthone, isomangostin,
dan lain-lain. Ekstraksi dan identifikasi
xanthones secara rinci telah dibahas oleh
beberapa peneliti (Obolskiy dkk,2009).

Tingginya minat terhadap buah
manggis ditunjukkan dengan
meningkatnya jumlah penelitian dan juga
laporan ilmiah mengenai khasiat dari buah
manggis. Sejauh ini kandungan yang
terdapat dalam buah manggis yaitu
antioksidan, antiproliferatif, proapoptotik,
antiinflamasi, anti kanker, dan
antimikroba.

Buah manggis juga menunjukkan
aktivitas antioksidan yang tinggi.
Aktivitas antioksidan dari buah manggis
diuji menggunakan 2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl (DPPH). Yosikawa dkk.
(1994) menemukan bahwa ektrak
methanol dari buah manggis menunjukkan
aktivitas antioksidan. Weecharangsan
dkk. (2006) mempelajari tentang
antioksidan dan juga sifat neuprotektif
dari empat ekstrak kulit manggis (air,
50% etanol, 95% etanol, dan etil asetat).
Kapasitas antioksidan dianalisis melalui
DPPH dengan menggunakan 1, 10, 50 and
100 lg/mL setiap ekstraknya. Ekstrak air
dan etanol (50%) menunjukkan kapasitas
antioksidan yang tinggi (konsentrasi

inhibitor 50% (IC50) = 34.98 ± 2.24 and
30.76 ± 1.66 lg/mL, secara berturut-turut).
Disisi lain, Chomnawang dkk. (2007)
menunjukkan ekstrak etanol dari biji
manggis menunjukkan aktivitas
antioksidan yang signifikan yaitu 6.13
lg/mL.

Penelitian lainnya yaitu Zarena dan
Zakar melaporkan bahwa aktivitas
antioksidan diuji dengan berbagai variasi
pelarut yang memiliki perbedaan
polaritas. Ekstrak dianalisis menggunakan
FRAP (Ferric reducing antioxidant
power), ABTS (2,2-azinobis (3-
ethylbenzothiazoline-6-sulfonicacid)
diammonium salt, DPPH (1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazyl), mengurangi daya dan
kemampuan penangkapan ion besi.
Berdasarkan perbedaan ini, ekstrak etil
asetat dan aseton menunjukkan aktivitas
antioksidan yang bagus. Nilai FRAP
untuk ekstrak etil asetat dan aseton adalah
sebesar 1.30 and 1.01 mM TEAC dalam 1
mg/ml. Nilai TEAC untuk ABTS yaitu

50 untuk ekstrak etil asetat
dan aseton secaraberturut-turut adalah

Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan
bahwa etil asetat dan aseton merupakan
pelarut yang cocok untuk mengekstrak
senyawa antioksidan dari buah manggis

Sebagian besar penelitian di atas
hanya berfokus pada kulit manggis saja
dan penelitian mengenai biji manggis
tergolong sedikit (Walker, 2007).
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki
fisikokimia, fitokimia dan aktivitas
antioksidan dari ekstrak etil asetat biji
manggis.

2. Metode Penelitian
2.1 Persiapan sampel
Buah manggis didapatkan dari desa
Lemukih, Bali pada bulan Februari
sampai Maret 2016. Biji manggis
selanjutnya diambil dari daging buahnya
dan dikeringkan dalam suhu kamar
selama satu minggu. Setelah itu biji
manggis dihancurkan hingga menjadi
serbuk halus.
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2.2 Maserasi
Biji manggis yang sudah kering
dimaserasi dengan menggunakan etil
asetat (1:5) selama 48 jam dan etil asetat
di saring. Residu yang didapat kembali
dimaserasi dengan etil asetat selama 48
jam dan disaring. Residu yang didapatkan
dimaserasi lagi dengan etil asetat selama
48 jam dan disaring. Setiap ekstrak etil
asetat yang didapatkan kemudian
diuapkan untuk memisahkan minyak dan
etil asetat.

2.3 Fisiko kimia
a. Penentuan Angka Asam.

Angka asam ditentukan dengan metode
titrasi dari Pearson (1976). Sampel
dilarutkan dengan alkohol 95%.
Kemudian ditutup dan panaskan
sampai mendidih di aduk untuk
melarutkan asam lemak bebasnya.
Setelah dingin larutan dititrasi dengan
larutan 0,1 N KOH standar
menggunakan indikator
phenolphthalein (PP) sampai tercapai
warna merah muda. Angka asam
dihitung dengan rumus sebagai
berikut.

=
56.1

b. Penentuan Bilangan Peroksida.
Bilangan peroksida ditentukan dengan
metode titrasi dari Pearson
(1976).Sampel dilarutkan dengan asam
atetat-kloroform (3:2). Setelah itu
tambahkan larutan jenuh KI dan
diamkan selama satu menit.
Selanjutnya larutan dititrasi dengan 0,1
N Na2S2O3 sampai warna larutan
kuning hamper hilang. Setelah warna
kuning hilang larutan ditambahkan
amilum dan dititrasi kembali sampai
warna biru menghilang. Bilangan
peroksida dihitung dengan rumus
sebagai berikut.

=
1000

c. Penentuan Bilangan Penyabunan.
Bilangan penyabunan ditentukan
dengan metode titrasi dari Pearson

(1976)Sampel dilarutkan dengan 0,1 N
KOH. Kemudian larutan ditutup dan
dipanaskan sampai mendidih selama
30 menit. Setelah dingin larutan
dititrasi dengan larutan standar 0,5 N
HCl menggunakan indikator
phenolphthalein (PP) sampai warna
merah muda menghilang. Untuk
mengetahui kelebihan KOH, blanko
dibuat dengan prosedur yang sama
kecuali tanpa sampel. Bilangan
penyabuanan dihitung dengan rumus
sebagai berikut.

=
28.05 ( )

2.3 Fitokimia
a. Analisis total fenol

Analisis total fenol ditentukan
menggunakan metode Folin–Ciocalteu
yang dideskripsikan oleh Sakanaka et
al., (2003). Sampel diekstrak dengan 5
ml aqueus methanol 85%,
dihomogenkan dan disentrifus 3000
rpm selama 15 menit, hingga diperoleh
supernatan. Supernatan disaring hingga
diperoleh filtrat. Filtrat dipipet 0,4 ml
ditempatkan pada tabung reaksi,
ditambahkan reagen Folin–Ciocalteu,
dan divortek hingga homogen. Setelah
itu larutan didiamkan 6 menit sebelum
ditambahkan 4,2 ml 5% larutan sodium
karbonat. Sampel didiamkan 90 menit
pada suhu ruang sebelum dibaca
serapan warnanya pada panjang
gelombang 760 nm. Kurva standar
dibuat dengan melarutkan asam galat
dalam aquades dengan berbagai
konsentrasi 10-100 mgL-1. Perhitungan
total fenol menggunakan rumus
persamaan regresi y = ax + b.

b. Analisis total flavonoid
Analisis total flavonoid dideskripsikan
oleh Sakanaka et al., (2003).Sampel
ditambahkan dengan serbuk besik.
Setelah itu ditambahkan dengan HCl
2M sehingga larutan akan berwarna
merah. Selanjutnya serapan warnanya
dibaca dengan spektrofotometer pada
panjang gelombang 415 nm,
menggunakan standar murni Kuersetin
sebagai standar flavonoid.
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c. Analisis Antioksidan
Analisis antioksidan dideskripsikan
oleh Chan dalam Almey Almeyet al.,
(2010). Langkah pertama yaitu
membuatan kurva standar asam galat
dan asam askorbat dengan berbagai
konsentrasi (0-100 mg/L). Selanjutnya
sampel diencerkan dengan metanol
99.9% sampai volume 5 ml dalam labu
takar, divortek, disentrifuge 3000 rpm
15 menit. Setelah itu standar dan
supernatan dipipet 0.5, ditambahkan
3.5 ml DPPH 0.1 mM (dalam pelarut
metanol 99.9%) pada tabung reaksi,
kemudian divorteks. Selanjutnya
diikubasi pada suhu 25oC selama 30
menit untuk memberikan waktu bagi
DPPH bereaksi dengan atom hidrogen
yang didonorkan oleh antioksidan

517 nm. Kapasitas antioksidan
dihitung dengan menggunakan rumus
persamaan regresi linier y = ax + b.

Daya reduksi radikal dari ekstrak
biji manggis diukur dengan membuat
berbagai konsentrasi sampel dan
direaksikan dengan radikal bebas
DPPH 0,1 mM, hingga diperoleh nilai
hambat radikal (IC 50%) dengan
membandingkan selisih absorbansi dan

.

3 Hasil dan Pembahasan
Rendemen minyak yang didapatkan yaitu
48.13%. Hasil yang didapatkan dari
analisis fisiko kimia serta fitokimia
ekstrak biji manggis dijabarkan pada tabel
1 dan 2.

Tabel 1: Karakteristik fisikokimia dari
minyak biji manggis.

Angka asam
(mgKOH/g)

Bilangan
peroksida

Bilangan
Penyabunan
(mgKOH/g)

10.09 0 143.07

Tabel 2: Fitokimia dari minyak biji manggis.
Total

fenolik
(mg/100g)

Total
flavonoid
(mg/100g)

Kapasitas
antioksida

n
(mg/L)

IC50
(µg/mL

)

198.74 33.8410 408.8836 19.63

Fisikokimia digunakan untuk
menganalisis kualitas dari ekstrak minyak
yang didapatkan, yang mana hal tersebut
diukur melalui bilangan asam, bilangan
peroksida, dan juga bilangan penyabunan.
Bilangan asam digunakan untuk
menentukan jumlah gliserida
terdekomposisi dalam minyak yang
disebabkan oleh lipase ataupun faktor lain
seperti cahaya dan panas. Seperti pada
tabel 1, bilangan asam pada ekstrak biji
manggis yaitu 10.09 mg KOH/ g sampel.
Hal ini berarti jumlah gliserida yang
terdekomposisi di dalam minyak sebesar
0.1 % . Jika dibandingkan dengan standar
SNI-3741-1995 tentang kualitas minyak
goreng, jumlah ini sesuai karena jumlah
maksimal bilangan asam adalah sebesar
0.3%. Indeks selanjutnya yang digunakan
yaitu bilangan peroksida dan bilangan
penyabunan. Bilangan peroksida
ditentukan melalui reaksi iodometri, yaitu
reaksi. Berdasarkan Frankel (2005),
titrasi iodometri memiliki kecermatan 0.5
mEq peroksida / kg sampel. Metode ini
memiliki sensitivitas yang rendah. Ketika
amilum ditambahkan dalam sampel, tidak
terjadi perubahan warna biru, hal ini
menunjukkan bahwa jumlah bilangan
peroksida dalam biji manggis sangat kecil
yaitu kurang dari 0.5 mEq peroksida / kg
sampel atau sama dengan nol. Hasil ini
sesuai dengan SNI-3741-1995, yang mana
jumlah maksimum bilangan peroksida di
dalam minyak adalah 2mg/kg. Hal ini
membuktikan bahwa minyak yang
dihasilkan dari biji manggis tidak mudah
mengalami oksidasi meskipun minyak
telah disimpan selama empat minggu.
Sedangkan jumlah bilangan penyabunan
dalam ekstrak biji manggis sebesar 198.74
mg/100g sampel. Bilangan penyabunan
menyatakan jumlah trigliserida yang
terdapat dalam sampel. Semakin kecil
jumlah trigliserida maka kualitas minyak
yang dihasilkan semakin buruk
(Denniston, 2004). Dari jumlah bilangan
penyabunan ini, maka terlihat bahwa
jumlah trigliserida lebih banyak dari pada
jumlah asam lemak bebas. Sehingga
ekstrak yang didapatkan adalah dalam
bentuk lemak. Namun di dalam standar
SNI-3741-1995 jumlah bilangan
penyabunan dalam minyak sebesar 190-
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206 mg KOH/g sample. Hasil yang
didapatkan tentu di bawah standar,
kemungkinan hal ini disebabkan karena
adanya komponen kimia yang lain, seperti
senyawa metabolit sekunder dalam
sampel.
Dalam analisis fitokimia, analisis total
fenol dilakukan dengan metode Folin–
Ciocalteu. Seperti dalam tabel 2, jumlah
fenol yang terdapat dalam ekstrak biji
manggis sebesar 198.74 mg/100g. Fenol
merupakan metabolit sekunder yang
terdapat dalam setiap tumbuhan. Senyawa
fenol berkontribusi dalam aktivitas
antioksidan. Secara umum, mekanisme
senyawa fenol dalam aktivitas antioksidan
adalah menonaktifkan lemak yang
memiliki radikal bebas dan mencegah
hidroperoksida menjadi radikal bebas.
Fenol memiliki aktivitas antioksidan yang
tinggi dan terbukti lebih potensial
dibandingkan dengan vitamin C, E dan
karotenoid (Scalbert, 2005). Sedangkan
total flavanoid dalam ekstrak biji manggis
sebesar 33.8410 mg/100g. Selanjutnya
untuk uji aktivitas antioksidan dilakukan
dengan menghitung kapasitas antioksidan
serta IC50. Nilai dari kapasitas antioksidan
dan IC50. Secara berturut-turut sebesar
408.8836 mg/L dan 19.63 µg/mL. Nilai
IC50 yang kurang dari 50 menunjukkan
bahwa biji manggis memiliki aktivitas
antioksidan yang tinggi. Hasil ini jiga
menunjukkan bahwa biji manggis
memiliki aktivitas antioksidan yang lebih
tinggi dari kulit manggis yang di ekstrak
dengan etil asetat dan aseton yaitu

4 Simpulan
Bilangan asam dan bilangan penyabunan
ekstrak etil asetat biji manggis adalah
sebesar 10.09 mgKOH/g dan 143.07
mgKOH/g, sedangkan untuk bilangan
peroksida tidak terdeteksi. Jumlah fenol,
flananoid , dan kapasitas antioksidannya
sebesar 198.74 mg/100g, 33.8410
mg/100g, dan 408.8836 mg/L. Aktivitas
antioksidan, IC50, dari biji manggis yang
ditentukan dengan menggunakan DPPH
adalah 19.63 µg/mL. Penelitian ini
membuktikan bahwa biji manggis
memiliki aktivitas antioksidan yang
tinggi.
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MEMPELAJARI FENOMENA ABSORPSI-DESORPSI AIR DARI BATU
CADAS ABASAN DI WILAYAH SANGSIT BULELENG
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Abstrak
Batu cadas Abasan telah dikenal sebagai bahan bangunan tradisional berarsitektur Bali
Utara seperti Pura Beji di Desa Sangsit dan Pura Dalem di Desa Jagaraga karena
memiliki ketahanan cuaca dalam kurun waktu yang lama, dan memiliki keunikan
variasi warna yang berbeda serta dapat berubah warna dengan adanya air atau
perubahan kelembaban. Penelitian awal ini bertujuan mendeskripsikan fenomena
absorpsi-desorpsi air dari batu cadas Abasan yang bervariasi warna yaitu merah,
merah tua, merah ungu, abu tua, dan hitam. Tiap-tiap variasi warna batu cadas dipilih
secara acak di lokasi penggalian di Desa Sangsit yang selanjutnya dibuat sejumlah
cuplikan berukuran 7,0 cm x 7,0 cm x 4,0 cm. Tiap-tiap cuplikan dikeringkan di
bawah sinar matahari hingga mencapai berat kering, selanjutnya direndam dengan air
hingga mendapatkan berat basah. Sekelompok cuplikan (kelompok A) dibiarkan di
tempat teduh beberapa hari hingga mencapai berat kering kembali dan sekelompok
lagi (kelompok B) dijemur selama 10 jam dan didiamkan di tempat teduh 14 jam
secara berselang-seling. Pengukuran berat cuplikan dilakukan tiap-tiap 24 jam. Hasil
penelitian menunjukkan perbedaan kemampuan absorpsi dan desorpsi air batu cadas
yang berbeda warna namun memiliki pola desorpsi yang mirip. Penjelasan absorpsi-
desorpsi air batu cadas Abasan dapat dipakai sebagai landasan dalam menemukan
geopolimer smart material baru.

Kata-kata Kunci: batu cadas, absorpsi, desorpsi

Abstract
Abasan Cadas Stone have already well known as material of Northern Bali
architectural traditional buildings such as Beji Temple in Sangsit Village and Dalem
Temple in Jagaraga Village because of its time long span resistant against weather,
and its different color variation uniqueness and its color changes in the presence of
water or moisture. The preliminary research was aimed to describe the fenomena of
water absorption-desorption of the stones with color variation, namely red, dark red,
violet-red, dark grey, and black. Each color variation of the stones was randomly
chosen at mining location in Sangsit Village, and then some stone samples in size of
7.0 cm x 7.0 cm x 4.0 cm. Each sample was dried under sun rays until reaching the
dry weight and then it was dipped in water unttil reaching wet weight. A group of
samples (group A) was allowed for water desorption in ambient condition without sun
rays, but the other group (group B) was allowed for water desorption with help of sun
rays about 10 hours and 14 hours without sun rays. Two series of weight
measurements were conducted every 24 hours. As a result, it showed that there was
different water absorption-desorption abilities those stones with color variation,
however their water desorption patterns were similar. The explanation of water
absorption-desorption of Abasan cadas stones may be used as a foundation in finding
a new geopolimer smart material.

Keywords: cadas stone, absorption, desorption.

1. Pendahuluan
Batu cadas (Bali: paras) merupakan salah
satu bahan bangunan yang banyak
digunakan dalam arsitektur Bali

tradisional hingga modern. Penggunaan batu
cadas dalam bangunan bersitektur Bali tidak
saja untuk bahan yang dipakai dasar tembok
tetapi juga digunakan sebagai bahan untuk
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ekspose atau bahan pajang baik interior
(dalam rumah) maupun eksterior (luar
rumah). Seiring dengan perkembangan
jaman, saat ini di Bali kebutuhan
terhadap batu cadas semakin meningkat,
sementara ketersediaan batu cadas
terutama batu cadas untuk bahan ekspose
dalam bangunan berarsitektur Bali
tradisional maupun modern semakin
langka sehingga harnyapun melambung
tinggi. Sebagai contoh perbandingan
harga batu cadas Silakarang (Gianyar)
kelas satu pada tahun 2012 per biji
(ukuran 30 cm x 16 cm x 6 cm) sekitar
Rp. 15.000/biji sedangkan hasil survey
saat ini (2016) batu cadas tersebut
harganya mencapai Rp. 25.000/biji. Batu
andesit dan jenis-jenis batu lainnya yang
didatangkan dari luar Bali belum mampu
menggantikan posisi batu cadas dalam
bangunan berarsitektur Bali.

Di Bali Utara tepatnya di Dusun
Abasan, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan
Kabupaten Buleleng terdapat potensi
batu cadas yang cukup besar dan sampai
saat ini pemanfaatannya masih terbatas.
Batu cadas Abasan, demikian diberikan
nama oleh penduduk setempat,
sebenarnya telah lama digunakan sebagai
bahan bangunan trandisional Bali Utara
khususnya bangunan candi dan pura yang
berukir seperti Pura Beji (didirikan pada
tahun 1800an) di Sangsit dan Pura Dalem
Segara Madu (didirikan tahun 1865) di
Jagaraga Kecamatan Sawan. Kedua pura
ini tergolong tua dan ornamen ukiran
cadas pada candinya belum pernah
dipugar semenjak dibangun namun tetap
kokoh dan tidak termakan oleh cuaca
dalam rentang waktu yang lama. Hal ini
menunjukkan batu cadas Abasan
memiliki keistimewaan yang tahan lapuk
oleh cuaca maupun organisme pelapuk.
Di samping itu, memiliki warna yang
berbeda-beda.

Hasil observasi lapangan
menemukan paling tidak ada lima varian
warna yaitu merah, merah keunguan,
ungu muda, abu dan hitam. Warna batu
tersebut berubah sesuai dengan tingkat
kekeringannya, semakin kering warnanya
semakin memudar atau semakin muda.
Jika batu cadas Abasan ini dibasahi,
semakin banyak menyerap air maka

warnanya semakin tua. Fenomena absorpsi-
desorpsi air yang disertai dengan perubahan
gradasi warna yang dimiliki oleh batu cadas
Abasan menarik untuk diteliti sebagi
langkah awal dalam menemukan kandidat
geopolimer smart material sensitif
kelembaban. Penelitian ini ditujukan untuk
menjelaskan fenomena absorpsi-desorpsi air
batu cadas Abasan dengan menentukan
perbandingan massa kering dan masa basah,
menentukan perbadningan massa/volume
dari cuplikan kering dan cuplikan basah,
mengukur kemampuan penyerapan air, serta
mendeskripsikan pola desorpsi air oleh batu
cadas Abasan berbagai warna yang
didiamkan di tempat teduh dan di tempat
yang kena sinar matahari langsung.

2. Metode yang diterapkan .
Lima varian warna batu cadas yaitu merah
(AM1), merah tua (AM2), merah ungu
(AM3), abu tua (AH1) dan hitam (AH2)
dipilih secara acak di tempat penggalian
batu cadas Abasan. Selanjutnya tiap varian
warna batu cadas dipotong kotak dadu
dengan ukuran 7 cm x 7 cm x 4 cm
sebanyak 8 buah sehingga didapat 40 buah
cuplikan batu cadas berbentuk kotak dari
kelima varian warna tersebut. Semua
cuplikan selanjutnya dikeringkan dengan
menjemur di bawah sinar matahari langsung
hingga diperoleh berat kering, lalu direndam
dalam air selama beberapa malam hingga
didapat berat basah. Setelah diperoleh berat
basah, masing-masing cuplikan beda warna
dibagi dua kelompok yaitu kelompok A
yang didiamkan di tempat teduh (tidak
terkena sinar matahari langsung) berhari-
hari hingga diperoleh berat kering kembali,
dan kelompok B yang didiamkan di tempat
terkena sinar matahari langsung selama 10
jam (dari jam 6.00 hingga jam 18.00) dan
selanjutnya di tempat teduh selama 14 jam
(18.00 – 06.00). Setiap 24 jam semua
cuplikan ditimbang, di mana hari pertama
adalah saat mulai percobaan. Data yang
diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk
menggambarkan fenomena absorpsi-
desorpsi air oleh batu cadas berbeda variasi
warna.

3. Hasil dan Pembahasan
Hasil pengamatan warna cuplikan saat basah
dan kering menunjukkan perubahan gradasi
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warna yang signifikan seperti
ditampilkan pada Gambar 1 dan Gambar
2.

Gambar 1. Warna Cuplikan Saat Basah.

Gambar 2. Warna Cuplikan Saat Kering.

Perbandingan berat kering dan berat
basah dari cuplikan menunjukkan
perbedaan yang sigifikan untuk tiap
varian warna seperti yang ditunjukkan
oleh Gambar 3. Rerata berat kering
cuplikan AM1 > AM2 > AH1 > AM3 >
AH2. Demikian pula halnya dengan berat
basah cuplikan AM1 > AM2 > AH1 >
AM3 > AH2.
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Gambar 3. Perbandingan Massa Rerata
Cuplikan Saat Mencapai Berat
Kering dan Berat Basah.

Selama proses pengeringan dan pembasahan
cuplikan ukuran panjang, lebar dan tinggi
dari semua cuplikan tersebut tidak berubah.
Hal ini menunjukkan tidak adanya
perubahan volume dari semua cuplikan,
yang berarti tidak adanya proses penyusutan
dan pemuaian volume saat pengeringan
maupun pembasahan. Air yang terserap
mengisi pori-pori, demikian juga sebaliknya
air yang dilepaskan ke udara saat
pengeringan keluar dari pori-pori tersebut.
Hal ini sejalan dengan perbandingan dari
massa/volume rerata dari cuplikan saat
mencapai berat kering dan berat basah
seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 4.
Perbandingan massa per volume (g/cm3) dari
cuplikan batu cadas Abasan saat mencapai
berat kering dan berat basah ditunjukkan
oleh Gambar 4.
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Gambar 4. Perbandingan Massa/Volume
Cuplikan Saat Kering dan Basah.

Perbandingan massa/volume (m/v dalam
g/cm3) saat kering dari batu cadas Abasan
menunjukkan bahwa m/v AM1 > AM2 >
AH1 > AM3 > AH2. Batu cadas yang
berwarna hitam paling ringan dengan m/v
lebih kecil dari atau mendekati 1 g/cm3 yang
berarti lebih ringan atau setara dengan m/v
air pada keadaan standar.

Perbandingan daya serap air (% m/m)
kelima varian warna cuplikan seperti yang
ditampilkan pada Gambar 5 menunjukkan
bahwa daya serap air AH2 > AM3 > AH1 >
AM2 > AM1 yang berbading terbalik
dengan massa rerata saat kering dan basah
dan juga berbanding terbalik dengan
perbandingan massa/volumenya.
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Gambar 5. Daya Serap Air (g/cm3) Cuplikan
Bervariasi Warna.

Percobaan desorpsi air kelompok A yang
dilakukan dengan pendiaman di tempat
teduh selama beberapa hari dan diukur
massanya tiap 24 jam diperoleh data
seperti pada Gambar 6 dan Gambar 7.
Kedua gambar tersebut menunjukkan
pola pelepasan air yang hampir sama
yaitu pada hari ke-2 hingga ke-5 terjadi
penurunan massa yang drastis sedangkan
pada hari ke-6 hingga ke-7 penurunan
massa yang landai dan pada hari ke-8
hingga hari ke-14 tidak terjadi perubahan
massa yang berarti. Hal ini menunjukkan
bahwa kelima kelompok cuplikan variasi
warna tersebut telah mencapai berat
keringnya pada hari ke-8.
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Gambar 6. Pola Desorpsi Air Kelompok A
Cuplikan AM1, AM2, dan AM3.
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Gambar 7. Pola Desorpsi Air Kelompok A
Cuplikan AH1 dan AH2.

Pola desorpsi air kelompok B yaitu
pendiaman di tempat yang kena sinar
matahari langsung (10 jam) dan tempat
teduh (14 jam) ditunjukkan oleh Gambar 8
dan Gambar 9.
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Gambar 8. Pola Desorpsi Air Kelompok B
Cuplikan AM1, AM2 dan AM3.
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Gambar 9. Pola Desorpsi Air Kelompok B
Cuplikan AH1 dan AH2.

Pola desorpsi air kelompok B
menunjukkan kemiripan antara cuplikan
batu cadas AM1, AM2, AM3, AH1, dan
AH2 dimana 24 jam pertama dan 24 jam
kedua terjadi pelepasan air yang tajam,
sementara 24 jam kedua masih terjadi
pelepasan air dan 24 jam ke-4 hingga 24
jam ke-6 atau hari ke-4 hingga hari ke-7
tidak menunjukkan perubahan yang
berarti.

Dibandingkan beberapa hasil
penelitian terkait absorpsi dan desorpsi
air pada batu alam bahan bangunan yang
telah dipublikasikan sebelumnya
(Karaca, 2010; Ozguven & Ozcelik;
2013; Ozcelik & Ozguven, 2014),
fenomena absorpsi dan desorpsi air yang
disertai dengan perubahan gradasi warna
dan dengan tampa adanya perubahan
volume batu cadas Abasan ini
memerlukan penelitian lanjutan yang
bersifat mendasar terkait mekanisme
perubahan warna akibat pelepasan atau
penerimaan air, investigasi persenyawaan
kimia atau gugus-gugus atau spesi-spesi
kimia aktif yang memegang peranan
penting terhadap fenomena tersebut.
Sifat-sifat fisikokimiawi seperti porositas
juga memainkan peranan penting dalam
daya absorpsi dan desorpsi air seperti

yang dilaporkan oleh Ozcelik & Ozguven
(2014). Ditinjau dari penyerapan air pada 24
jam perendaman pada suhu kamar, kelima
varian batu cadas Abasan menunjukkan
kemampuan absorpsi air yang lebih besar
dibandingkan 12 jenis batu alam yang
dilaporkan oleh Ozcelik & Osguven (2014).
Sedangkan dari ciri-ciri tampak luar,
keberadaannya di alam, perkiraan proses
pembentukan terkait pembekuan magma
dari letusan Gunung Batur purba seperti
halnya batu merah Tajun (Karyasa et al.,
2007) yaitu sekitar 15 km dari lokasi batu
cadas Abasan serta batu pipih Tejakula
(Karyasa, 2013) sekitar 20 km dari lokasi
batu cadas Abasan, batu cadas Abasan dapat
digolongkan sebagai salah satu varian dari
batu plutonik (Kuresevic, 2013), namun batu
cadas ini memiliki densitas yang jauh lebih
rendah dari jenis-jenis batu plutonik yang
dilaporkannya. Bahkan batu cadas Abasan
varian AH2 yang berwarna hitam memiliki
densitas atau massa/volume pada suhu
kamar kurang atau mendekati 1 yang lebih
kecil atau sama dengan densitas air sehingga
batu cadas Abasan ini tergolong sangat
ringan. Di samping itu kemampuan absorpsi
air dari AH2 pada suhu kamar di atas 50%
m/m dan dapat mendesorpsikannya secara
keseluruhan air yang telah diserap tersebut
pada perubahan suhu yang kecil dan masih
di sekitaran suhu ruang 26-30 C.

Kemampuan absorpsi-desorpsi air dari
kelima varian batu cadas Abasan yang
disertai dengan perubahan warna di setiap
perubahan kandungan airnya menjadikan
batu cadas Abasan memiliki prospek sebagai
smart material. Smart material merupakan
material hasil rekayasa yang menyebabkan
material ini memiliki kemampuan untuk
merespon perubahan lingkungan seperti
adanya perubahan warna akibat perubahan
suhu seperti yang didefinisikan oleh Sharp
& Clemena (2004). Dalam hal ini, batu
cadas Abasan memiliki sensitifitas terhadap
perubahan kadar air atau kelembaban
lingkungan udara. Namun demikan,
rekayasa material terhadap batu cadas
Abasan masih diperlukan seperti aktivasi
sehingga geopolimer penyusun batu cadas
Abasan aktif dan sensitif terhadap air.
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5. Simpulan
Fenomena absorpsi dan desorpsi air
kelima varian batu cadas Abasan
menunjukkan adanya pola penyerapan
dan pelepasan air yang mirip dan disertai
perubahan gradasi warna yaitu warna
memudar dengan berkurangnya
kandungan air dalam batu cadas.
Parbandingan massa/volume dan daya
absorpsi air kelima varian warna batu
cadas Abasan menunjukkan bahwa batu
dasa yang berwarna hitam (AH2)
memiliki massa/volume terkecil dan
kemampuan absorpsi air yang terbesar
dibandingkan dengan empat varian warna
lainnya. Penelitian rekayasa material
seperti aktivasi geoplimer yang
dikandung batu cadas Abasan masih
perlu dilakukan untuk menjadikannya
smart material sensitif kelembaban
ruangan.

6. Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih disampaikan pada
Bapak I Made Soma, pemilik lokasi
penggalian batu cadas Abasan di Dusun
Abasan, Desa Sangsit, Kecamatan
Sawan, Kabupaten Buleleng, Propinsi
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya efisiensi perombakan warna dari
air limbah limbah tekstil buatan yang diolah secara elektrooksidasi menggunakan
multi elektroda karbon pada variasi pH, konsentrasi garam dapur dan beda potensial.
Zat warna yang digunakan untuk membuat limbah tekstil buatan terdiri dari remazol
red, remazol yellow, remazol blue dan remazol black. Reaktor elektrooksidasi
mempunyai dimensi panjang, lebar dan tinggi secara berturut turut sebesar 50 cm x 35
cm x 25 cm yang didalamnya terangkai delapan elektroda karbon ( 4 anoda dan 4
katoda) yang disusun secara selang seling dengan jarak antar elektroda 10 cm. Proses
perombakan ditetapkan selama 60 menit dengan variasi pH 4 sampai pH 10,
konsentrasi NaCl 2-10 gram perliter limbah dan variasi beda potensial terpakai
sebesar 10-24 volt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perombakan air limbah
tekstil buatan 150 ppm dalam reaktor elektrooksidasi berlangsung optimal pada
kondisi pH limbah awal adalah 9 dan konsentrasi NaCl adalah 9 gram per liter limbah.
Untuk menghasilkan efisiensi perombakan warna 95,06% dicapai dengan
menggunakan potensial 10 Volt sedangkan untuk menghasilkan efisiensi perombakan
99,75% menggunakan potensial 24 volt dengan lama waktu perombakan 60 menit.

Kata-kata Kunci : Elektrooksidasi, air limbah tekstil buatan, perombakan warna

Abstract
This study aimed to analyze the efficiency of artificial textile wastewater treatment
electrochemical oxidation method at various of pH, table salt concentration and
potential. The dye used to make artificial textile wastewater consists of remazol red,
yellow blue and black. Electro oxidation reactor has dimensions of length, width and
height of 50 cm x 35 cm x 25 cm respectively. Eight carbon electrode (4 anode and
cathode 4) are immersed in the reactor with 10 cm distance between the electrodes.
Electrochemical oxidation process was set for 60 minutes with a variation of pH 4 to
pH 10, the concentration of table salt of 2-10 g/L of textile wastewater and applied
potential variation of 10-24 volts. The results showed that artificial textile waste take
place optimally at pH initial waste is 9 and the concentration of tabel salt is 9 g/L
Color removal efficiency of 95.06% is achieved by using a 10 volt potential, while
99.75% use a 24 volt potential within 60 minutes.

Key words: Electro oxidation, textile wastewater, colour degradation

1. Pendahuluan
Penggunaan zat warna pada

pewarnaan tekstil didominansi oleh zat
warna sintetik dimana sekitar 70% dari zat
warna digunakan merupakan golongan
azo yang karsinogenik, recalsitran
terhadap perlakuan kimia dan potolitik
(Blackburn dan Burkinshaw, 2002). Hasil

kajian Sastrawidana dan Sukarta (2011),
melaporkan bahwa air limbah yang
dihasilkan industri pencelupan tekstil
berada pada katagori toksik sehingga
sangat berpotensi mencemari lingkungan
jika dibuang langsung tanpa dilakukan
pengolahan terlebih dahulu. Disamping
itu, keberadaan zat warna dalam air juga
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menghambat penetrasi sinar matahari ke
dalam air sehingga mengganggu aktivitas
fotosintesis mikroalga. Dampak
lanjutannya adalah pasokan oksigen
dalam air menjadi berkurang dan memicu
meningkatnya aktivitas mikroorganisme
anoksik-anaerob yang menghasilkan
produk berbau tak sedap ( Montano
2007).

Beberapa teknologi pengolahan
air limbah tekstil telah dikembangkan
seperti cara kimia menggunakan metode
advanced oxidation process (AOP) dan
elektrooksidasi, cara fisika dengan filtrasi
membran, adsorpsi dan koagulasi serta
cara biologi menggunakan
mikroorganisme terutama bakteri dan
jamur. Sastrawidana, et al. 2012
merancang model pengolahan air limbah
tekstil dengan jamur Polyporus teramobil
pada serbuk gergaji kayu. Namun belum
bisa efektif diterapkan pada skala lapang
karena dianggap terlalu susah operasional
dan pemeliharaannya.

Pengolahan air limbah secara
Electrochemical oxidation menggunakan
dua jenis elektroda yaitu anoda (elektroda
negatif) dan katoda (elektroda positif)
yang tercelup dalam larutan elektrolit
selanjutnya diberi potensial tertentu
sehingga terjadi proses reaksi redoks.
Electrochemical oxidation berlangsung
melalui dua cara yaitu oksidasi langsung
(direct oxidation) dan oksidasi tak
langsung (indirect oxidation). Pada
oksidasi langsung, bahan pencemar
dioksidasi pada permukaan anoda oleh

dari proses elektrolisis air.
2H2

+ + 2e
Hidroksi radikal selanjutnya
mengkonversi bahan organik menjadi CO2
dan H2O. Pengolahan air limbah secara
oksidasi tak langsung diawali dari
elektrolisis elektrolit menghasilkan
oksidator yang mengkonversi bahan
pencemar menjadi produk yang kurang
toksik. Klorin aktif seperti clorin (Cl2),
asam hipoklorit (HOCl) dan ion hipoklorit
(OCl-) terbentuk pada anoda jika
menggunakan elektrolit NaCl.
2 Cl- Cl2 + 2e
Cl2 + H2O HOCl + H+ + Cl-

HOCl OCl- + H+

Klorin aktif berperan penting untuk
mengoksidasi bahan pencemar menjadi
senyawa yang lebih sederhana yang
kurang toksik. Metode electrochemical
oxidation ini merupakan salah satu
teknologi pengolahan air limbah yang
termasuk kedalam green technology
karena tidak menggunakan bahan-bahan
kimia dari luar dalam proses pengolahan
limbah. Metode elektro oksidasi tak
langsung menggunakan elektroda inert
seperti Pt, Ti/Pt, karbon dan Sb/PbO2,
Beberapa aplikasi metode ini untuk
pengolahan limbah cair diantaranya,
Kornienko, G.V. et al. 2006, melakukan
perombakan fenol menggunakan anoda
Pb/PbO dan elektrolit asam. Pada anoda
terbentuk OH radikal yang selanjutnya
bereaksi dengan oksigen menghasilkan
hidrogen peroksida (H2O2) yang berperan
pada proses oksidasi fenol menghasilkan
CO2 dan H2O. (2) Murthy, U.N. et al.
2011, melakukan pengolahan air limbah
tekstil dengan menggunakan elektroda
terbuat dari stainless steel. Persentase
perombakan COD dan warna pada
kerapatan arus 48 A/m2 yang dihasilkan
adalah masing-masing 77% dan 71 %.

Efisiensi perombakan
menggunakan metode elektrooksidasi tak
langsung sangat dipengaruhi oleh faktor
pH dan besarnya potensial, jenis material
elektroda yang digunakan, konsentrasi
elektrolit dan lama proses perombakan.
Terbentuknya salah satu spesi klorin aktif
merupakan pungsi pH, dimana pada pH
yang tinggi spesi yang dominan adalah
OCl- yang merupakan oksidator terbaik
dibandingkan dengan Cl2 dan HOCl
(Deborde, M. et al. 2008). Disamping pH,
terbentuknya klorin (Cl2) juga diakselerasi
oleh potensial yang memadai. Konsentrasi
elektrolit memegang peranan penting
dalam perombakan limbah secara
elektrooksidasi. Zayas, et al. (2011) dalam
penelitiannya melaporkan bahwa
persentase perombakan COD selama 12
menit dengan penambahan variasi
konsentrasi NaCl (1, 3 dan 5 g/L) adalah
66%, 81% dan 99%. Beberapa
persyaratan material elektroda yang
digunakan untuk perombakan limbah
adalah stabil secara elektrokimia(tahan
korosi), inert, stabil secara fisika (kuat),
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hantaran listriknya merata untuk
mengurang kehilangan energi dan
reproducible.

Kajian ini difokuskan pada
analisis besarnya efisiensi perombakan
warna dari air limbah tekstil buatan yang
diolah menggunakan metode
elektrooksidasi tak langsung
menggunakan multi elektroda karbon
yang tercelup ke dalam larutan elektrolit.
Variabel yang diamati meliputi pengaruh
pH, besarnya beda potensial dan
konsentrasi garam dapur sebagai sumber
ion Cl- terhadap besarnya efisiensi
perombakan warna air limbah tekstil
buatan.

2. Metode yang diterapkan .
2.1. Perancangan Reaktor Elektrooksidasi

Reaktor elektrooksidasi
mempunyai dimensi panjang x lebar x
tinggi secara berturut-turut 50 cm x 35 cm
x 25 cm. Kedalam reaktor dicelupkan
multi elektroda karbon yang terdiri dari 4
anoda dan 4 katoda dengan jarak antar
elektroda 10 cm. Rancangan reaktor
tampak seperti pada Gambar 1 berikut.

Dimana, (a) sumber arus DC, (b)
elektroda karbon, (c) stirer bar (d)
magnetic stirrer dan (e) tempat limbah

Gambar 1. Reaktor elektrooksidasi

2.2 Pembuatan Air Limbah Tekstil
Buatan

Air limbah tekstil buatan dibuat
dengan cara mencampurkan 4 macam zat
warna tekstil golongan azo yaitu remazol
red, remazol yellow, remazol blue dan
remazol black dengan konsentrasi total
100 ppm.

2.3 Perombakan Air Limbah Tekstil
Buatan
a. Perombakan pada Variasi pH

Sebanyak 2 liter air limbah tekstil
buatan 100 ppm ditempatkan dalam
reaktor yang di dalamnya tercelup 8 buah
elektroda karbón ( 4 anoda dan 4 katoda)
dengan jarak antar elektroda 10 cm.
Reaktor ditambahkan 8 gram garam dapur
per liter limbah sebagai sumber Cl-.dan
besarnya beda potensial yang digunakan
hádala 12 volt. Air limbah tektil buatan
diolah pada kondisi pH bervariasi yaitu
mulai dari pH 4-10. Lama waktu
pengolahan adalah 60 menit sambil
dilakukan pengadukan menggunakan
magnetik stirer. Air limbah tekstil buatan
sebelum dan setelah perombakan diukur
absoransi menggunakan spektrofotometer
UV-Vis pada panjang gelombang
maksimum 480 nm. Efisiensi perombakan
dihitung menggunakan rumus:

100(%) x
Abs

AbsAbs
Efisiensi

sebelum

sesudahsebelum

b. Perombakan pada Variasi
Konsentrasi Garam Dapur

Sebanyak 2 liter air limbah tekstil
buatan 100 ppm ditempatkan pada
reaktor dan dikondisikan pada pH
optimum yang diperoleh dari perlakuan
perombakan variasi pH dengan
menambahkan asam klorida untuk
mengkondisikan asam dan natrium
hidroksida untuk mengkondisikan basa.
Selanjutnya, air limbah diolah dalam
reaktor selama 60 menit dengan besarnya
beda potensial 12 volt. Proses pengolahan
dilakukan variasi penambahan garam
dapur yaitu 4 sampai 10 gram per liter
limbah sambil dilakukan pengadukan
menggunakan magnetic stirer. Hasil
perombakan dianalisis efisiensi
perombakan warnanya dengan mengukur

+ -
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
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absorbansi air limbah sebelum dan setelah
perombakan menggunakan
spektrofotometri UV-Vis pada panjang
gelombang 480 nm.

c. Perombakan pada Variasi Beda
Potensial

Sebanyak 2 liter air limbah tekstil
buatan 150 ppm ditempatkan pada
reaktor dan dikondisikan pada pH dan
penambahan garam dapur sesuai dengan
kondisi optimum yang diperoleh dari
perlakuan perombakan variasi pH dan
perlakuan variasi penambahan garam
dapur. Selanjutnya, air limbah tersebut
diolah dalam reaktor selama 60 menit
dengan variasi beda potensial yaitu 10
volt-24 volt. Proses pengolahan sambil
dilakukan penggojogan menggunakan
magnetik stirer Hasil perombakan
dianalisis efisiensi perombakan warnanya
dengan mengukur absorbansi air limbah
sebelum dan setelah perombakan
menggunakan spektrofotometri UV-Vis
pada panjang gelombang 480 nm.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1 Hasil Penelitian
Perombakan pada Variasi pH

Perombakan air limbah tekstil
buatan 2000 mL 100 ppm dalam rektor
menggunakan elektrolit pendukung
berupa garam dapur sebanyak 8 gram per
liter air limbah sebagai sumber ion Cl-.
Efisiensi perombakan diberbagai kondisi
pH limbah awal 4-11 dengan lama waktu
perombakan 60 menit dan besarnya beda
potensial 12 V disajikan pada Tabel 1
berikut.
Tabel 1. Efisiensi perombakan limbah tekstil

buatan pada variasi pH awal

pH Abs awal Abs akhir Efisiensi
(%)

4 0,360 0,039 89,17
5 0,360 0,035 90,28
6 0,360 0,034 90,56
7 0,360 0,033 90,83
8 0,360 0,031 91,39
9 0,360 0,016 95,56

10 0,360 0,015 95,83
11 0,360 0,022 93,89

Tabel 1 menunjukkan bahwa efisiensi
perombakan mengalami peningkatan pada

kondisi pH awal air limbah tekstil buatan
dari pH 4 sampai pH 9, selanjutnya
mengalami sedikit penurunan setelah pH
dinaikkan menjadi 11. Efisiensi
perombakan optimal dicapai pada kondisi
limbah awal sebesar 9.

Efsiensi perombakan air limbah
tekstil buatan 2000 mL 100 ppm yang
diolah dalam reaktor pada variasi
penambahan garam dapur (2-10 gram
perliter limbah) selama 60 menit disajikan
pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Efisiensi perombakan diberbagai
variasi penambahan garam dapur

Penambahan
garam dapur (g/L

limbah)

Abs
awal

Abs
akhir

Efisiensi
(%)

2 0,360 0,325 9,72
3 0,360 0,274 23,89
4 0,360 0,231 35,83
5 0,360 0,140 61,11
6 0,360 0,090 75,00
7 0,360 0,031 91,39
8 0,360 0,015 95,83
9 0,360 0,009 97,50
10 0,360 0,008 97,78

Tabel 2 memperlihatkan bahwa
penambahan garam dapur semakin banyak
menghasilkan efisiensi perombakan warna
yang semakin tinggi. Pada penambahan
garam dapur 2 sampai 9 gram per liter
limbah dengan konsentrasi 100 ppm
memperlihatkan kenaikan efisiensi
perombakan cukup tinggi selanjutnya
penambahan dari 9 gram menjadi 10 gram
menghasilkan kenaikan efisiensi yang
relatif kecil

Limbah tekstil buatan yang diolah
dalam reaktor elektrooksidasi pada variasi
beda potensial adalah 150 ppm. Efisiensi
perombakan yang dihasilkan disajikan
pada Tabel 3.
Tabel 3. Efisiensi perombakan pada variasi

beda potensial.

Beda potensial
(Volt)

Abs
awal

Abs
akhir

Efisiensi
(%)

10 0,405 0,020 95,06
12 0,405 0,016 96,05
15 0,405 0,011 97,28
18 0,405 0,009 97,78
21 0,405 0,007 98,27
24 0,405 0,001 99,75
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Tabel 3 menunjukkan semakin tinggi beda
potensial yang digunakan untuk
merombak menghasilkan efisiensi yang
semakin tinggi. Namun dalam waktu 60
menit, perombakan dengan potensial 10
Volt dibandingkan dengan 24 Volt hanya
menghasilkan peningkatan efisiensi
sekitar 4%.

3.2. Pembahasan
Pada proses perombakan secara

elektrooksidasi, bahan pencemar
dioksidasi oleh oksidator yang dihasilkan
dari proses elektrolisis elektrolit yang
ditambahkan. Pada penelitian ini
menggunakan larutan garam dapur
sebagai sumber ion Cl- sebagai elektrolit
pendukung. Oksidasi ion Cl- di anoda
menghasilkan Cl2 dan bereaksi dengan air
menghasilkan HOCl. HOCl merupakan
asam lemah dan akan terurai sebagian
menghasilkan OCl-. Distribusi atau
konsentrasi masing-masing spesi (Cl2,
HOCl dan OCl-.) pada kestimbangan
dipengaruhi oleh pH. Pada pH yang cukup
basa menyebabkan klorin aktif dalam air
dominan dalam bentuk HOCl dan akan
berubah menjadi OCl- dengan
meningkatnya kebasaan medium sistem
sedangkan pada kondisi asam, klorin aktif
dominan berada dalam bentuk Cl2.
Proporsi Cl2, HOCl dan OCl- diberbagai
pH seperti tampak pada Gambar 2.

Gambar 2. Perubahan spesi kolorin
sebagai fungsi dari pH

Potensial oksidasi dari Cl2, HOCl
dan OCl- secara berturut-turut adalah
1,36V; 1,49V dan 0,89 V. Data potensial
reduksi standar (Eo) menunjukkan bahwa
semakin besar nilai potensial reduksi
standar maka lebih mudah spesi tersebut

mengalami reaksi reduksi atau sifat
oksidatornya semakin kuat dan
sebaliknya. Dengan demikian, asam
hipoklorus (HOCl) merupakan oksidator
yang lebih kuat dibandingkan dengan ion
klorit (OCl-) dan klorin (Cl2). Perombakan
air limbah tekstil akan berlangsung efektif
dan efisien pada kondisi awal limbah
cukup basa Hal ini menyebabkan
efisiensi perombakan perombakan
menjadi menurun dan memerlukan waktu
yang lebih lama Dengan pengaturan
kondisi pH awal cukup basa
memungkinkan terbentuknya spesi HOCl
secara dominan. Pada penelitian ini,
efisiensi perombakan yang optimal
diperoleh pada kondisi pH limbah awal
sebesar 9. Dengan kondisi pH awal air
limbah sebesar 9, pada proses redoks akan
menghasilkan ion H+ sehingga kondisi pH
air limbah menjadi turun mencapai
kondisi pH terbentuknya HOCl secara
maksimal (pH 4-8,5). Temuan ini
tampaknya sejalan dengan hasil penelitian
Wang, et al.(2012) yang melaporkan
bahwa penurunan konsentrasi amonia
yang diolah secara elektrooksidasi pada
kondisi pH limbah awal 3, 5 dan 7 dari
100 mg/L secara berturut-turut menjadi 3
mg/L, 0,8 mg/L dan 0 mg/L dengan lama
waktu pengolahan 120 menit sedangkan
pada kondisi pH limbah awal 9 mampu
menurunkan konsentrasi amonia dari 100
mg/L menjadi 0 mg/L dengan lama waktu
pengolahan 60 menit.

Disamping pH efisiensi
perombakan bahan organik termasuk
bahan pewarna tekstil juga dipengaruhi
oleh jumlah atau konsentrasi elektrolit
yang ditambahkan. Konsentrasi garam
dapur sebagai sumber ion Cl- yang
mampu memberikan efisiensi perombakan
optimum adalah 9 gram per liter air
limbah tekstil buatan 100 ppm dengan
efisiensi perombakan sebesar 97,39%
dalam waktu pengolahan 60 menit. Pada
penambahan konsentrasi garam dapur
yang rendah (2 g/L) hanya mampu
menghasilkan efisiensi perombakan
9,78% sedangkan penggunaan garam
dapur 9 g/L efisiensinya mencapai
97,39%. Hal ini disebabkan oleh
ketersediaan ion Cl- sebagai elektrolit
pendukung. Pada konsentrasi garam dapur
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yang rendah atau kurang mencukupi akan
menyebabkan rendahnya konsentrasi
kolrin aktif yang tersedia sedangkan pada
penambahan garam dapur yang memadai
menghasilkan spesi Cl2, HOCl dan OCl-

terutama HOCl yang cukup untuk
mengkonversi bahan organik menjadi
produk yang lebih sederhana. Pengkajian
terhadap pengaruh penambahan
konsentrasi NaCl terhadap laju
perombakan COD dan warna pada landfill
leachate secara elektrooksidasi juga
diteliti oleh Musa et al.(2015). Hasilnya,
laju perombakan COD dan warna pada
reactor yang dikondisikan pH 8,5 dan
potensial 10V tanpa adanya penambahan
NaCl hanya 27% dan 39% sedangkan
dengan penambahan NaCl 0,58% laja
perombakan COD dan warna secara
berturut-turut menjadi 40% dan 50%.

Efisiensi perombakan warna pada
pengolahan air limbah tekstil secara
elektrooksidasi dipengaruhi oleh besarnya
beda potensial yang digunakan.
Pengolahan selama 60 menit dengan
potencial 10 Volt menghasilkan efisiensi
perombakan warna 95,06% sedangkan
dengan potensial 24V efisiensi
perombakannya meningkat menjadi
99,75%. Hasil penelitian ini tampaknya
sejalan dengan hasil penelitian Musa, et
al.(2015) yang melaporkan bahwa
efisiensi perombakan COD dan warna
pada sampel landfill leachate secara
elektrooksidasi dengan potensial 5 Volt
adalah 11% dan 39% sedangkan pada
pemberian potensial 20 Volt efisiensi
perombakan COD menjadi 90%
sedangkan efisiensi perombakan warna
mendekati 100% dalam waktu elektrolisis
105 menit.

4. Simpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1. Efisiensi perombakan air limbah tekstil

buatan dengan metode elektrooksidasi
menggunakan multi elektroda karbon
dipengaruhi oleh faktor pH awal
limbah, konsentrasi garam dapur
sebagai sumber ion Cl- dan besarnya
beda potensial yang digunakan.

2. Efisiensi perombakan warna dari air
limbah tekstil buatan secara

elektrooksidasi dicapai pada kondisi
pH awal 9, penambahan konsentrasi
garam dapur 9 gram per liter limbah
dan beda potensial untuk menghasilkan
efisiensi perombakan warna 96,05
adalah 12 Volt dengan lama waktu
pengolahan adalah 60 menit.
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Abstrak
Tempe kacang merah (Phaseolus vulgaris L) merupakan hasil modifikasi
kacang kedele (Glycine max) sebagai bahan dasar tempe dengan
menggunakan kacang merah (Phaseolus vulgaris L). Tujuan penelitian ini
menentukan komponen isoflavon tempe kacang merah (Phaseolus vulgaris
L) yang dibuat dengan berbagai macam lama fermentasi, yaitu 36, 48 dan 60
jam. Metoda yang digunakan adalah memaserasi tepung tempe kacang
merah dengan menggunakan pelarut etanol selanjutnya dipekatkan dan pada
akhirnya komponen isoflavon diuji menggunakan alat HPLC. Hasil
penelitian menyatakan bahwa komponen isoflavon pada tempe kacang
merah yang difermentasi dengan lama fermentasi 36, 48 dan 60 jam berturut
turut : 104,38 mg/100 gr ; 126, 33 mg/100 gr dan 135,76 mg/100 gr. Dari
data penelitian ini, disarankan dalam proses pembuatan tempe kacang merah
memperhatikan lama waktu fermentasi, untuk menghasilkan tempe yang
mengandung isoflavon tinggi.

Kata kata Kunci : tempe kacang merah, lama fermentasi, isoflavon

Abstract
Tempe red beans (Phaseolus vulgaris) is one of tempe modified soybean
(Glycine max) as the base material tempe with red beans (Phaseolus
vulgaris). The purpose of this study determines component isoflavon of
tempe red beans (Phaseolus vulgaris) are made with a wide variety of
fermentation time are 36, 48 and 60 hours. The methods used are maceration
tempe red beans poweder using ethanol solvent subsequently concentrated
and eventually component isoflavone tested using HPLC instrument . The
study states that the components of isoflavones in read beans fermented with
36 , 48 and 60 hours respectively : 104.38 mg / 100 g ; 126 , 33 mg / 100 g
and 135,76 mg / 100 g . From these data suggested in the process of making
tempe red beans attention to the length of time of fermentation , to produce
tempe hight containing isoflavones .

Keywords : tempe red beans , fermentation , isoflavones

1. Pendahuluan
Kacang merah (Phaseolus

vulgaris L.) merupakan salah satu
komoditas kacang-kacangan atau
kelompok leguminosa yang dikenal
masyarakat Indonesia. Menurut Badan
Pusat Statistik (2011), produksi kacang
merah di Indonesia tergolong cukup tinggi
dibandingkan dengan kacang lainnya dan
penggunaan kacang merah saat ini masih
terbatas (Astawan, 2010). Saat ini
penggunaan kacang merah (Phaseolus

vulgaris L.) baru sebatas sebagai sayur
dan tambahan pada proses pembuatan
kue, sehingga dicari suatu alternatif
penggunaan yang lain, sehingga nantinya
keberadaan kacang merah dilapangan
tidak berlimpah.

Teknologi fermentasi merupakan
salah satu proses alternatif pengolahan
kacang merah menjadi produk makanan
yang berkualitas tinggi karena dapat
meningkatkan nilai cerna dan gizi yang
dimiliki dalam kacang merah tersebut
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(Winda H, 2007). Penelitian tentang
tepung kacang merah juga telah
diaplikasikan secara luas, misalnya dalam
pembuatan cookies (Ekawati, 1999) serta
bahan pengikat dan pengisi pada sosis
ikan lele (Cahyani, 2012), tetapi
penelitian tentang tempe kacang merah
(Phaseolus vulgaris L.) belum banyak
dilakukan.

Tempe merupakan salah satu
makanan tradisional yang sudah lama
terkenal di Indonesia. Makanan tersebut
dapat dibuat melalui proses fermentasi
dari kacang kedele atau kacang lainnya
seperti kacang merah dalam waktu
tertentu menggunakan jamur Rhizopus sp
(Astawan, 2010). Jamur yang tumbuh
pada kacang merah akan menghidrolisis
senyawa-senyawa komplek seperti
karbohidrat, lemak dan protein menjadi
senyawa sederhana berupa glukosa, asam
lemak dan juga asam amino yang mana
senyawa ini mudah dicerna oleh tubuh
manusia dan berdampak untuk
pemenuhan gizi (Alrasyid H, 2007 ;
Aishah B, 2014). Disamping itu akibat
proses fermentasi maka akan terbentuk
komponen antioksidan yang berfungsi
sebagai penangkap radikal bebas atau
peredam radikal bebas (Hasnah H et al,
2014).

Secara biokimia, proses
pembuatan tempe merupakan proses
fermentasi dari kacang kacangan dengan
menggunakan inokulum yang berasal dari
golongan Rhizopus sp , yang merupakan
campuran dari Rhizopus oligosporus dan
Rhizopus orrizae dalam bentuk serbuk.
Aplikasi proses fermentasi di lapangan
sangat bervariasi, diantaranya lama waktu
fermentasi yang digunakan oleh
pengerajin tempe pada proses pembuatan
tempe sangat bervariasi dengan rentangan
waktu antara 36 jam hingga 48 jam dan
bahkan ada hingga 60 jam. Perbedaan
lama waktu fermentasi akan berdampak
pada tampilan sensorik dari tempe yang
dihasilkan dan komponen gizi serta
kandungan antioksidannya. Hal ini
disebabkan karena fermentasi adalah
proses metabolisme atau proses oksidasi
reduksi dari kerja mikroorganisme.
Mikroorganisme dalam hal ini Rhizopus
sp, merupakan jamur tempe yang dapat

menghasilkan enzim enzim amilase,
lipase dan protease, yang mana produksi
enzim sangat ditentukan dari lama
waktunya.

Sebagai produk asli Indonesia
sejak zaman dahulu kala dan juga dalam
upaya meningkatkan gizi masyarakat
secara luas, maka dirasakan perlu untuk
mengembangkan dan memasyarakatkan
tempe secara luas, mengingat tempe
mempunyai banyak kelebihan
dibandingkan dengan bahan pangan
lainnya, antara lain mengandung gizi yang
tinggi (Aishah B, dkk, 2014) , antioksidan
berupa isoflavon yaitu genestein, daizein,
dan 8 hidroksi daizein ; SOD (Super
Oxide Dismutase) dan vitamin E
(Maryam, 2009 ; M Pugalenthi et al,
2012) dan cita rasa baik serta harganya
murah sehingga memiliki peluang yang
besar untuk dapat dimanfaatkan dalam
rangka pemenuhan gizi keluarga. Khasiat
lain dari tempe adalah menaikkan
kapasitas total antioksidan darah dan
menurunkan kerusakan DNA pada tikus
wistar akibat terpapar sinar ultraviolet
(Maryam, 2010). Tempe juga dapat
menurunkan kadar MDA
(Malondialdehyde) pada tikus wistar yang
teradiasi sinar ultraviolet (Maryam, 2011).
Disamping itu tempe juga dapat
menurunkan kadar SGOT dan SGPT hati
tikus yang mengalami stres oksidatif
(Maryam, 2012). Akibatnya tidak
diragukan lagi jika tempe merupakan
salah satu pangan fungsional, yaitu
makanan yang apabila dimakan atau
dikonsumsi, tidak hanya mengenyangkan
akan tetapi dapat juga berfungsi dapat
meningkatkan kesehatan (Wijaya, 2002;
Winarti, 2010).

Bahan dasar pembuatan tempe
dapat dilakukan dengan menggunakan
berbagai macam kacang kacangan, seperti
jagung, kacang tolo (benguk), lamtoro,
kacang hijau (Vigna radiata), kacang
merah (Phaseolus vulgaris L).
Penggunaan jenis kacang yang berbeda
sebagai bahan dasar pembuatan tempe
akan menghasilkan karakteristik
fisikokimia dan sensorik tempe yang
berbeda. Hal ini disebabkan oleh
perbedaan komposisi gizi terutama
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kandungan protein, karbohidrat dan
lemak.

Kacang merah memiliki manfaat
yang sangat penting karena memiliki
kandungan gizi yang cukup baik. Dalam
100 gram kacang merah (Phaseolus
vulgaris) mengandung karbohidrat
sebesar 59,5 gr ; protein 23,1 gr ; lemak
1,7 gr ; vitamin A 0,01 IU ; vitamin B1
0,60 mg dan juga mineral seperti kalsium,
belerang, mangan dan besi. Pemanfaatan
kacang merah dengan kandungan
komponen gizi yang tidak jauh berbeda
dengan kacang merah yang berlimpah saat
ini sebagai tempe kacang merah akan
dapat menghasilkan suatu produk
makanan baru yang kaya akan protein dan
juga kaya akan antioksidan yang
disebabkan adanya senyawa tersebut
dalam bahan dasarnya (Hesti et al, 2013
and Maria L.G.U et al 2013). Akibatnya
tempe kacang merah merupakan pangan
fungsional, suatu makanan yang apabila
dimakan tidak hanya mengenyangkan
tetapi juga akan berdampak positif pada
tubuh manusia karena dapat meredam
radikal bebas (Wijaya, 2007). Kondisi ini
akan mendorong masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan gizi serta
dihasilkannya bahan makanan tempe
dengan nilai tambah berupa pangan
fungsional, yang disebabkan oleh adanya
komponen antioksidan yang terdapat
dalam tempe termodifikasi sehingga
nantinya keadaan gizi buruk tidak akan
terjadi di masyarakat (Adaronke I.O et al,
2013).

Berdasarkan latar belakang
tersebut diatas, maka perlu dilakukan
penelitian tentang komponen isoflavon
pada tempe kacang merah (Phaseolus
vulgaris L) yang diproduksi dengan
berbagai variasi lama waktu fermentasi

2. Metode yang diterapkan
Untuk mendapatkan suatu proses

yang runut dengan hasil yang ditargetkan,
maka penelitian ini dilakukan beberapa
proses yang diawali dari pembuatan
tempe kacang merah (Phaseolus vulgaris
L) yang difermentasi dengan lama waktu
fermentasi 36, 48 dan 60 jam sehingga
akan ada 3 macam tempe kacang merah.
Selanjutnya dari 3 macam tempe kacang

merah yang dihasilkan, dibuat
serbuk/bubuk dengan jalan mengiris
ngiris tempe, selanjutnya dikeringkan
secara perlahan lahan hingga tempe
kering. Setelah tempe kering, maka dibuat
serbuk tempe dengan jalan
menghancurkan tempe kering dengan
blender dan diayak hingga akan terbentuk
serbuk/bubuk.Selanjutnya bubuk tempe
kacang merah dimaserasi selama 3 hari
dengan menggunakan pelaryt etanol 70%
, dipekatkan pelarutnya menggunakan
rotary vacum evaporator dan selanjutnya
dianalisis total isoflavon dengan
menggunakan alat HPLC.

Analisis Data
Data mengenai komponen

isoflavon pada tempe kacang merah yang
diproduksi dengan berbagai variasi lama
fermentasi ditentukan berdasarkan rata
rata dari masing masing sampel.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada penelitian ini ada beberapa
hal yang telah dilakukan antara lain :

Pembuatan sampel penelitian
Sampel penelitian berupa tempe

tempe kacang merah (Phaseulus vulgaris)
yang difermentasi dengan lama waktu
fermentasi 36 jam, 48 jam dan 60 jam,
sehingga akan dihasilkan 3 macam tempe
kacang merah.
3.1 Hasil Penelitian
Proses Pembuatan Tiga Macam Tempe
Kacang Merah (Phaseulus vulgaris L)

Ada beberapa tahapan dalam
proses pembuatan tempe antara lain :

a) perebusan kacang merah selama 30
menit,

b) penghilangan kulit kacang merah
dan perendaman selama 24 jam,

c) perebusan kacang merah yang ke
dua selama 30 menit,

d) penirisan dan
e) penambahan ragi dan fermentasi,

Tempe I : 1 kg kacang merah dengan 2
gram inokulum dan difermen
tasi 36 jam
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Tempe II : 1 kg kacang merah dengan 2
gram inokulum dan
difermen tasi 48 jam

Tempe III : 1 kg kacang merah dengan 2
gram inokulum dan
difermen tasi 60 jam

Komponen Isoflavon
Komponen isoflavon pada tempe

kacang merah (Phaseolus vulgaris L)
yang merupakan jumlah isoflavon yang
setara dengan genistein yaitu mg
genestein / 100 gram sampel pada masing
masing sampel dapat dilihat pada tabel 1
dibawah ini

Tabel 1: Total Isoflavon pada tempe kacang
merah pada berbagai lama
fermentasi

No Lama
Fermentasi

Total Isoflavon mg/100
gr

1 36 jam 106.30
2 48 jam 126, 33
3 60 jam 135,76

3.2. Pembahasan
Analisis dengan HPLC bertujuan

untuk mengidentifikasi keberadaan
senyawa isoflavon dalam sampel tempe
kacang merah (Phaseolus vulgaris) pada
berbagai macam lama waktu fermentasi.
Seperti metode kromatografi yang lain,
analisis HPLC dilakukan dengan
membandingkan waktu retensi dari
senyawa isoflavon standar dengan waktu
retensi dari masing-masing sampel.
Analisis kuantitatif senyawa isoflavon
dilakukan dengan cara menghitung luas
kromatogram.

Selama proses pengolahan, baik
melalui fermentasi maupun proses
nonfermentasi (perendaman kacang
merah) maka sudah terjadi biokonversi
senyawa isoflavon yang terdapat pada
kacang merah sebagai bahan dasar proses
pembuatan tempe kacang merah. Reaksi
biokonversi ini, terutama melalui proses
hidrolisis dari senyawa isoflavon yang
berikatan dengan gula sehingga dapat
diperoleh senyawa isoflavon bebas yang
disebut aglikon yang lebih tinggi
aktivitasnya dibandingkan dengan
isoflavon yang masih terikat. Senyawa
aglikon tersebut adalah genistein,
daidzein, glisitein dan faktor-2.

Dari Tabel 01 dapat diketahui
kandungan isoflavon dari masing-masing
sampel dalam hal ini tempe kacang merah
(Phaseolus vulgaris L) yang dibuat
dengan lama fermentasi 36 jam, 48 jam
dan 60 jam berupa genestein sebesar
106,30 mg /100 gr ; 126,33 mg/100 gr dan
135,76 mg/100 gr. Adanya kandungan
isoflavon tersebut diduga telah terjadi
proses hidrolisis menjadi aglukan
isoflavon dan glukosanya pada waktu
perendaman kacang merah. Perendaman
kacang merah selama dua puluh empat
jam, akan menyebabkan pH air rendaman
mendekati pH 5, keadaan ini akan

aktif sehingga akan dihasilkannya
genestein bebas.

Selama proses fermentasi, akan
berlangsung pula proses hidrolisis yang
disebabkan dari tumbuhnya jamur atau
hipa. Hipa yang tumbuh dapat

sehingga dibebaskan senyawa gula dan
isoflavon aglukan. Senyawa isoflavon
aglukan ini dapat mengalami transformasi
lebih lanjut membentuk senyawa
transforman baru. Hasil transformasi lebih
lanjut dari senyawa aglukan ini justru
menghasilkan senyawa senyawa yang
mempunyai aktivitas biologi lebih tinggi.

Pada Tabel 01 terlihat pula bahwa
kandungan total isoflavon tertinggi pada
tempe kacang merah terjadi pada
fermentasi 60 jam yaitu 135,76 mg. Hal
ini disebabkan semakin lama waktu
fermentasi maka suhu juga akan
bertambah. Bertambahnya suhu substrat ,
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akan menyebabkan aktivitas mikroba juga
akan semakin aktif, akibat lebih jauh
proses pertumbuhan hipa akan semakin
bertambah. Pertumbuhan hipa akan
bertambah akan mengakibatkan

semakin bertambah, akibatnya
pembentukan aglukon akan bertambah
pula dan juga pembentukan genestin
bebas akan semakin bertambah.

4. Simpulan
Dari penelitian ini dapat disimpul

kan bahwa isoflvaon pada tempe kacang
merah (Phaseolus vulgaris L) dipengaruhi
dari lama waktu difermentasi. Semakin
lama waktu fermentasi maka komponen
isoflavon juga akan semakin bertambah.
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