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BAB 1 
PENDEKATAN ILMIAH DALAM PEMBELAJARAN 

BIOLOGI 

Suwondo  
 
Pendahuluan 

Biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang terus berkembang 
dalam mendukung teknologi untuk kesejahteraan manusia. Metode 
ilmiah merupakan cara agar ilmu biologi terus mengalami kemajuan. 
Untuk mempelajari biologi diperlukan metode yang sejalan dengan proses 
penelitian dalam pengembangan ilmu biologi tersebut. Dengan demikian 
pembelajaran biologi merupakan proses ilmiah yang dapat 
mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik.  
Penalaran induktif dapat digunakan dalam mempelajari biologi dengan 
memandang fenomena alam secara spesifik untuk kemudian menarik 
simpulan secara keseluruhan. Metode ilmiah umumnya menempatkan 
fenomena unik dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian 
merumuskan simpulan umum. 

Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas 
fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi 
dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat disebut ilmiah, 
metode pencarian (method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari 
objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-
prinsip penalaran yang spesifik.  Karena itu, metode ilmiah umumnya 
memuat serial aktivitas pengoleksian data melalui observasi dan 
ekperimen, kemudian memformulasi dan menguji hipotesis 
(Kemendiknas, 2012). 

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan  saintifik adalah: untuk 
meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir 
tingkat tinggi siswa. untuk membentuk kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. terciptanya kondisi 
pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu 
kebutuhan. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. untuk melatih siswa 
dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel 
ilmiah, Untuk mengembangkan karakter siswa 

Pembelajaran biologi perlu mempertimbangankan aspek filosofis  
dengan beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : materi (konteks) 
cakupan yang luas, sehingga diperlukan pendekatan dan strategi 
berdasarkan konteks materinya serta kontribusi biologi pada perubahan  
bidang iptek (Kampourakis, 2013). Ilmu biologi tidak eksklusif 
reduksionis akan tetapi plural, sehingga perlu berbagai pendekatan dalam 
pelajaran biologi. Model pendekatan ilmiah dan strategi pengajaran 
biologi diharapkan sesuai dengan konteks materi biologi. 



 
 

 
 

Kerangka penalaran ilmiah  dapat digunakan untuk membangun 
hubungan antar konsep dalam bidang biologi. Strategi penelitian dapat 
digunakan untuk membangun dan menghubungkan antar konsep biologi, 
sehingga siswa dapat memahami fenomena biologi secara baik.  
Penggunaan model  secara empiris dalam kurikulum dapat membantu 
siswa dalam mengidentifikasi masalah yang menarik dan 
mengembangkan pertanyaan penelitian yang sesuai. 

Proses pembelajaran biologi hendaknya dirancang sedemikian 
rupa agar  peserta didik dapat secara aktif mengkonstruk konsep, hukum 
atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi 
atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau 
merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, 
menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, 
hukum atau prinsip yang “ditemukan”. 

Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah  lebih efektif dan efisien 
hasilnya dibandingkan dengan pembelajaran tradidional. Proses 
pembelajaran harus dipandu dengan kaida-kaidah pendekatan ilmiah. 
Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, 
penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. 
Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan 
dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Proses 
pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini. 

1. Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau 
fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran 
tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng 
semata. 

2. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-
peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran 
subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. 

3. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, 
analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, 
memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi 
pembelajaran.  

4. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir 
hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama 
lain dari substansi atau materi pembelajaran. 

5. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, 
menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan 
objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran. 

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun 
menarik sistem penyajiannya.  
Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk jenjang SMP dan SMA 

atau yang sederajat dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses 



 
 

 
 

pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah 
sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik 
“tahu mengapa.” Ranah keterampilan  menggamit transformasi substansi atau 
materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. Ranah pengetahuan menggamit 
transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa.” Hasil 
akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk 
menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan 
dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang 
meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan 
(Kemendiknas, 2012). 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 
pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah 
(scientific approach) dalam pembelajaran biologi dapat dilakukan dengan tahapan 
antara lain mengamati fakta, mengungkapkan masalah, mengumpulkan data, 
mengolah dan menganalisis data dan  menyimpulkan. Pendekatan ilmiah ini 
tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural pada seluruh konsep biologi. 
Pada kondisi tertentu proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai 
atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nonilmiah.  

 
Metode Eksperimen Dalam Pembelajaran Biologi 
 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik 
harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau 
substansi yang sesuai. Pada mata pelajaran IPA (biologi)  peserta didik harus 
memahami konsep-konsep IPA dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 
Peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan 
pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan metode ilmiah 
dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya 
sehari-hari.  

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk 
mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah: (1) 
menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan 
kurikulum; (2) mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia 
dan harus disediakan; (3)mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil 
eksperimen sebelumnya; (4) melakukan dan mengamati percobaan; (5) mencatat 
fenomena yang terjadi, menganalisis, dan menyajikan data; (6) menarik simpulan 
atas hasil percobaan; dan (7)membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil 
percobaan. 

Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan eksperimen atau mencoba 
dilakukan melalui tiga tahap, yaitu, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. 
Ketiga tahapan eksperimen atau mencoba dimaksud dijelaskan berikut ini. 

a. Persiapan  
Menentapkan tujuan eksperimen; Mempersiapkan alat atau bahan; 
Mempersiapkan tempat eksperimen sesuai dengan jumlah peserta 
didikserta alat atau bahan yang tersedia. Guru perlu menimbang apakah 
peserta didik akan melaksanakan eksperimen atau mencoba secara 
serentak atau dibagi menjadi beberapa kelompok secara paralel atau 



 
 

 
 

bergiliran; Memertimbangkan masalah keamanan dan kesehatan agar 
dapat memperkecil atau menghindari risiko yang mungkin timbul;
 Memberikan penjelasan mengenai apa yang harus diperhatikan dan 
tahapan-tahapan yang harus dilakukan peserta didik, termasuk hal-hal 
yang dilarang atau membahayakan. 

b. Pelaksanaan  
Selama proses eksperimen atau mencoba, guru ikut membimbing dan 
mengamati proses percobaan. Di sini guru harus memberikan dorongan 
dan bantuan terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta 
didik agar kegiatan itu berhasil dengan baik. Selama proses eksperimen 
atau mencoba, guru hendaknya memperhatikan situasi secara 
keseluruhan, termasuk membantu mengatasi dan memecahkan masalah-
masalah yang akan menghambat kegiatan pembelajaran. 

c. Tindak lanjut  
Peserta didik mengumpulkan laporan hasil eksperimen kepada guru. 
Guru memeriksa hasil eksperimen peserta didik. Guru memberikan 
umpan balik kepada peserta didik atas hasil eksperimen. Guru dan 
peserta didik mendiskusikan masalah-masalah yang ditemukan selama 
eksperimen. Guru dan peserta didik memeriksa dan menyimpan kembali 
segala bahan dan alat yang digunakan 

 
 
Pembelajaran Biologi dan Pembentukan Karakter Siswa 
 Karakter adalah watak, tabiat atau kepribadian seseorang yang 
terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan 
digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan 
bertindak. Karakter merupakan kebajikan yang ditanamkan pendidik 
melalui internalisasi atau memasukkan materi dan nilai yang mempunyai 
relevansi dalam membangun sistem berpikir dan berperilaku mahasiswa. 
Pendidikan karakter mengantarkan mahasiswa untuk belajar memaknai 
kearifan (Asmaun, 2012).   

Pengembangan nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran 
biologi dapat dilaksanakan dengan pendekatan terintegrasi. Suwondo 
(2012) menyebutkan bahwa  pembelajaran konsep rancangan eksperimen 
biologi dengan strategi inqury dapat membantu pembentukan nilai 
karakter pada mahasiswa seperti data yang tercantum pada Tabel 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Tabel 1. Pembentukan Nilai Karakter Dengan Strategi Pembelajaran 
Inquiry Pada Konsep Penerapan Metode Ilmiah. 

 

No. Aspek yang diamati Rata-rata skor Kategori 

1 Jujur 2.96 Mulai Berkembang 

2 Toleransi 3.13 Mulai Berkembang 

3 Disiplin 3.18 Mulai Berkembang 

4 Kerja Keras 2.96 Mulai Berkembang 

5 Kreatif 2.75 Mulai Berkembang 

6 Mandiri 2.93 Mulai Berkembang 

7 Demokratis 3.04 Mulai Berkembang 

8 Rasa Ingin Tahu 2.98 Mulai Berkembang 
Sumber : Suwondo, 2012 

  

Pembelajaran kooperatif yang diintegrasikan dengan inquiry 
selama perkuliahan biostatistik membawa dampak positif bagi mahasiswa 
didalam belajar. Metode inquiry berupaya menanamkan dasar-dasar 
berfikir ilmiah pada diri mahasiswa sehingga dalam proses perkuliahan 
mahasiswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas 
dalam memecahkan masalah. Selama perkuliahan mahasiswa dilatih 
untuk gemar membaca, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan 
sesuatu pekerjaan dengan sebaik mungkin, berupaya mendapatkan hasil 
terbaik, bekerjasama dengan sesama teman dan hal-hal positif lainnya 
yang semuanya memiliki keterkaitan dengan indikator nilai-nilai 
pembangunan karakter bangsa. 
 Karakter jujur, kerja keras, mandiri dan rasa ingin tahu 
menunjukkan nilai karakter dibawah 3. Hal ini berkaitan dengan 
substansi materi dalam perkuliahan biostatistik yang menghendaki 
berpikir logis, analisis dan kritis dalam menyelesaikan masalah. 
Mahasiswa masih sering terlihat ragu-ragu tidak percaya diri dalam 
memilih suatu analisis tertentu yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan suatu kasus sehingga masih sering melihat buku atau 
bertanya pada teman lain pada saat ujian. Walaupun secara umum 
karakter kerja keras, mandiri dan rasa ingin tahu sudah terlihat dalam diri 
mahasiswa selama perkuliahan.  
 Karakter toleransi, disiplin dan demokratis menunjukkan nilai 
karakter diatas 3. Hal ini tidak terlepas dari aturan yang telah ditetapkan 
pada saat kontrak perkuliahan, salah satunya adalah tepat waktu masuk 
kuliah yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa sudah mulai 
terinternalisasi, jarang mahasiswa terlambat masuk kuliah dan hampir 
100% kedatangan mahasiswa untuk kuliah. Selama diskusi berlangsung 
perilaku toleransi dan demokratis sudah terlihat dengan sikap 
menghargai teman lain mengungkapkan pendapat, membantu temannya 



 
 

 
 

pada saat mengerjakan soal dalam kelompok dan terlihat juga 
memberikan saran jika terdapat teman dalam kelompoknya yang 
dianggap tidak atau kurang tepat dalam menyelesaikan masalah. 
 Nilai karakter kreatif menunjukkan rata-rata skor yang paling 
rendah dibandingkan dengan karakter lainnya yaitu 2,75. Selama 
perkuliahan terlihat bahwa mahasiswa masih kesusahan untuk 
memunculkan ide dengan cepat untuk dapat menyelesaikan tugas, 
sehingga dosen masih sering memberikan arahan-arahan agar mahasiswa 
dapat dengan mudah menyelesaikan tugas. Rerata persentase aktifitas 
dan sikap mahasiswa melalui pembelajaran berkelompok dapat dilihat 
pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Perkembangan Aktifitas dan Sikap Melalui Pembelajaran 

Berkelompok. 
 

Siklus 
Interval dan 

Kategori 

Aktifitas Dan Sikap Mahasiswa 

Kerjasama 
Memberi 
masukan 

Disiplin 
Tanggung 

Jawab 

Jml 
(%) 

Jml 
(%) 

Jml 
(%) 

Jml 
(%) 

 
 
 
I 

75 – 100 
(Baik Sekali) 

14 
(29,8) 

13 
(27,7) 

15 
(31,9) 

15 
(31,9) 

65 – 74 
(Baik) 

7 
(14,9) 

15 
(31,9) 

9 
(19,1) 

9 
(19,1) 

55 – 64 
(Cukup) 

15 
(31,9) 

10 
(21,3) 

14 
(29,8) 

14 
(29,8) 

< 54 
(Kurang) 

11 
(23,4) 

9 
(19,1) 

9 
(19,1) 

9 
(19,1) 

 
 

II 

75 – 100 
(Baik Sekali) 

18 
(38,3) 

17 
(36,2) 

15 
(31,9) 

22 
 

65 – 74 
(Baik) 

13 
(27,7) 

19 
(40,4) 

11 
(23,4) 

14 
(29,8) 

55 – 64 
(Cukup) 

10 
(21,3) 

6 
(12,8) 

15 
(31,9) 

7 
(14,9) 

< 54 
(Kurang) 

6 
(12,8) 

5 
(10,6) 

6 
(12,8) 

4 
(8,5) 

Sumber : Sri Wulandari, 2009 

 

Integrasi model pembelajaran kooperatif dengan inquiry pada 
konsep biostatistik menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Tabel 3. Peningkatan Hasil Belajar Dengan Penerapan Strategi 
Pembelajaran Inquiry Pada  Konsep Biostatistik 

 

No Interval Kategori 

Nilai 

Pretest 
N(%) 

Siklus I 
N(%) 

Siklus II 
N(%) 

1.  81 - 100 Baik Sekali - 5 (10,42) - 

2. 70 - 80 Baik 45 (93,75) 31 (64,58) 45 (93,75) 

3. 60 - 69 Cukup 3 (6,25) 5 (10,42) 3 (6,25) 

4. 50 - 59 Kurang - 7 (14,58) - 

5. < 50 Gagal - - - 

Jumlah Mahasiswa 48 (100) 48 (100) 48 (100) 

Rata-rata 70,06 72,92 74,90 
Kategori Baik  Baik Baik 

Sumber : Suwondo, 2012 

Hasil belajar mahasiswa mengalami peningkatan dan semuanya 
tergolong kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara bertahap 
terjadi peningkatan hasil belajar mahasiswa melalui integrasi model 
pembelajaran kooperatif dengan inquiry. Hal ini menunjukkan adanya 
peningkatan berfikir ilmiah pada diri mahasiswa dan  kreativitas dalam 
memecahkan masalah yang berdampak terhadap  hasil belajar. Menurut 
Haury (1993) salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari metode 
inquiry adalah munculnya sikap keilmiahan mahasiswa yaitu sikap 
objektif, rasa ingin tahu yang tinggi dan berpikir kritis. Hal tersebut secara 
tidak langsung dapat  mempengaruhi motivasi belajar dalam diri 
mahasiswa dan memberikan dampak positif terhadap prestasi belajar 
yang ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar biostatistik. 

Terjadinya suasana pembelajaran yang menyenangkan berdampak 
positif  terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hasil belajar sebagai tujuan 
akhir dari suatu proses pembelajaran memberikan hasil yang positif 
merupakan dampak dari  pendekatan kooperatif  yang digunakan. 
Menurut Nur dalam Ibrahim (2000) manfaat pembelajaran kooperatif 
antara lain penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar, sikap 
apatis berkurang, motivasi lebih besar, meningkatkan toleransi dan hasil 
belajar lebih tinggi. Disamping itu mahasiswa berpartisipasi aktif dalam 
kelompok kecil meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan 
berfikir logis. 

Keterlibatan dan interaksi dalam kelompok memotivasi perilaku 
mahasiswa dalam pengembangan pribadi social, ketika mahasiswa 
merasa dilibatkan dalam proses menjawab pertanyaan-pertanyaan dan 
melakukan interaksi dengan sesama teman melalui kerja kelompok, maka 
perilaku dan kepribadiannya berubah ke arah yang lebih baik, yaitu ikut 
aktif terlibat dalam kegiatan dan mau bekerjasama. Supaya keterlibatan 
dan kerjasamanya dapat diterima oleh kelompok, maka mahasiswa harus 
menyiapkan diri sebaik mungkin, misalnya dengan membaca buku teks, 



 
 

 
 

sehingga akan memotivasi belajar mahasiswa dan terlihat dari perubahan 
hasil belajarnya menjadi lebih baik. 

Berikut merupakan hasil belajar mahasiswa melalui penerapan 
Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada konsep 
Biostatistik. 
 
Tabel 4. Hasil Belajar Mahasiswa Dengan Model Pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL). 
  

No. Interval Katagori 

Hasil Belajar 

Sebelum PBL Setelah PBL 

Pre Test Siklus 1 Siklus 2 

N (%) N (%) N (%) 

1 81-100 Baik Sekali 8 ( 17,02) 32 (69,57) 38 (80,85) 

2 66-80 Baik 10 (21,27) 8 (17,39) 9 (19,15) 

3 56-65 Cukup 15 (31, 91) 5 (10,87) - 

4 41-55 Kurang 9 (19,14) - - 

5 0-40 Gagal 5 (10,63) 1 (2,17) - 
 Jumlah  47 (100%) 46 (100%) 47 (100%) 

Sumber : Suwondo, 2008 

 
Berdasarkan Ketuntasan Individu sebelum dan setelah penerapan 

Model Pembelajaran Problem Based Learning pada Konsep Biostatistik. 
 
Tabel 5.  Hasil Belajar Mahasiswa Setelah Penerapan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning Pada Konsep Biostatistik. 
 

Evaluasi 
Jumlah 

Mahasiswa 
Tuntas Tidak Tuntas 

Jumlah % Jumlah % 

Pre Test 47 33 70,21 14 29,79 

Tes Siklus 1 46 45 97,82 1 2,18 

Tes Siklus 2 47 47 100 0 0 
Sumber : Suwondo, 2008 

 

Tabel 6. Hasil Belajar Mahasiswa Melalui Pembelajaran Aktif Berbasis 
Inquiry   Pada Konsep Biostatistik. 

 

Tahun 
Jumlah  

Mahasiswa 
Nilai 

Rerata Kategori 
Pretest Test 1 Test 2 

2011 48 61.44 71.83 73.57 72.7 Baik 
2012 48 70.06 72.92 74.9 73.91 Baik 

Sumber : Suwondo, 2012 

 
Peningkatan hasil belajar mahasiswa terkait dengan perubahan 

desain instruksional yang dilakukan dalam perkuliahan. Pembelajaran 
aktif membawa perubahan dalam cara berpikir mahasiswa. Adanya 
masalah yang harus dipecahkan pada setiap perkuliahan menumbuhkan 



 
 

 
 

mahasiswa mempunyai sikap kerja keras, kreatif dan rasa ingin tahu yang 
baik dan pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan hasil belajar. 
Walker et al, dalam Armbruster et al, (2009) menyatakan pembelajaran 
aktif yang berpusat pada mahasiswa dapat meningkatkan prestasi 
akademik. Rerata nilai pada tahun akademik 2011 adalah 72,7 (baik) dan 
tahun akademik 2012 adalah 73,91 (baik). Nilai hasil belajar pada tahun 
akdemik 2011 dan 2012 tidak berbeda secara signifikan (t =  0,12 ; t > 0,05). 
Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan pembelajaran aktif berbasis 
inquiry dapat secara konsisten meningkatkan hasil belajar mahasiswa 
pada mata kuliah biostatistik. Jika dibandingkan dengan perkuliahan 
secara konvensional terdapat perbedaan yang signifikan (t = 2,44; t < 0,05). 
Dengan demikian pembelajaran aktif berbasis inquiry mampu 
meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah biostatistik. 
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Sumber : Suwondo, 2012 

Gambar 1. Kategori Nilai Mahasiswa Melalui Pembelajaran Aktif Berbasis 
Inquiry Pada Konsep Biostatistik 

 
Jumlah mahasiswa yang memperoleh kategori baik sekali masih 

tergolong rendah, tahun akademik 2011 berjumlah 4 mahasiswa ( 8,33%) 
dan tahun akademik 2012 berjumlah 5 mahasiswa (10,41%).  Perolehan 
kategori nilai mahasiswa yang paling banyak adalah baik. Tahun 
akademik 2011 berjumlah   38 mahasiswa (79,16%) dan tahun akademik 
2012 mengalami peningkatan menjadi 40 mahasiswa (83,33%). Hal yang 
cukup  penting dari redesian instruksional ini adalah kategori nilai 
mahasiswa tidak ada yang termasuk kurang ataupun gagal. Selain itu 
adanya kecenderungan penurunan perolehan kategori nilai cukup yang 
berarti adanya kenaikan prestasi akademik mahasiswa. 

Pembelajaran aktif berbasis inqury dapat menumbuhkan sikap 
ilmiah mahasiswa yang lebih baik. Hal ini terlihat dari dua tahun 
akademik yang diamati yaitu tahun akademik 2011 dan 2012 pada setiap 
sikap ilmiah yang diukur mengalami peningkatan walaupun dilihat dari 
skor nilai tidak jauh bedanya, dan berada pada kategori yang sama. 



 
 

 
 

 
 

 
 
Sumber : Suwondo, 2012 

Gambar 2. Sikap Ilmiah Mahasiswa Melalui Pembelajaran Aktif Berbasis 
Inquiry  Pada Konsep Biostatistik 

 
Sikap ilmiah tersebut tidak muncul pada saat perkuliahan secara 

konvensional. Sikap ilmiah yang menjadi fokus dalam penelitian ini 
adalah jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis 
dan rasa ingin tahu. Dari 8 sikap ilmiah yang diukur, selain kreatif 
menunjukkan skor yang termasuk kategori nilai baik dan kreatif masih 
yang termasuk kategori nilai cukup. 

Sikap ilmiah disiplin menunjukkan skor  lebih tinggi dibandingkan 
dengan sikap ilmiah termasuk dalam kategori nilai baik. Hal ini tidak 
terlepas dari aturan yang telah ditetapkan pada saat kontrak perkuliahan, 
seperti tepat waktu masuk kuliah yang telah disepakati antara dosen dan 
mahasiswa sudah mulai terinternalisasi, jarang mahasiswa terlambat dan 
hampir 100% kedatangan mahasiswa untuk kuliah. Pengumpulan tugas 
baik individu maupun kelompok juga tepat waktu. Hal penting dari 
redesain instruksional dalam perkuliahan ini adalah investigasi yang 
dilakukan dengan kerja kelompok dan melaporkan hasil ke kelas sangat 
berarti bagi mahasiswa, sebagain besar mahasiswa ikut terlibat aktif dan 
serius dalam kegiatan untuk memecahkan masalah. Pada setiap latihan 
kelompok, dosen terus memantau perkembangan kelompok dengan cara 
ikut masuk dalam diskusi pada masing-masing kelompok sehingga jarang 
dosen menemukan suatu kelompok tidak terlibat serius dalam kegiatan. 
Hal ini berdampak terhadap sikap ilmiah mahasiswa yang diukur selama 
penelitian menunjukkan kategori nilai baik. Sikap ilmiah toleransi  dan 
demokratis menunjukkan skor diatas 3,  sehingga selama diskusi 



 
 

 
 

berlangsung perilaku toleransi dan demokratis sudah terlihat dengan 
sikap menghargai teman lain mengungkapkan pendapat, membantu 
temannya pada saat mengerjakan soal dalam kelompok dan terlihat juga 
memberikan saran jika terdapat teman dalam kelompoknya yang 
dianggap tidak atau kurang tepat dalam menyelesaikan masalah. 

Sikap ilmiah jujur, kerja keras, mandiri dan rasa ingin tahu masih 
dibawah skor 3 hal ini berkaitan dengan substansi materi dalam 
perkuliahan biostatistik yang menghendaki berpikir logis, analisis dan 
kritis dalam menyelesaikan masalah. Mahasiswa masih sering terlihat 
ragu-ragu tidak percaya diri dalam memilih suatu analisis tertentu yang 
akan digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus sehingga masih sering 
melihat buku atau bertanya pada teman lain pada saat ujian, jumlah 
mahasiswa masih sedikit yang dapat memecahkan masalah secara 
individu namunsetidaknya 50% atau lebih dari kelompok bisa 
memecahkanmasalah secara berkelompok. Namun demikian 
pembelajaran aktif berbasis inquiry memiliki ruang yang luas bagi 
mahasiswa untuk mengembangkan sikap ilmiah yang lebih baik(Gehring 
and Eastman, 2008; Ellen et al, 2012). Metode inquiry berupaya 
menanamkan dasar-dasar berfikir ilmiah pada diri mahasiswa sehingga 
dalam proses perkuliahan mahasiswa lebih banyak belajar sendiri, 
mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. 

Peningkatan aktivitas belajar mahasiswa dalam proses belajar 
mengajar dapat diterapkan dengan menggunakan model pembelajaran, 
diantaranya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning 
(PBL). 
Tabel 8. Aktivitas Mahasiswa dalam Pembelajaran Dengan Strategi 

Problem Based Learning (PBL) Pada Konsep Biometri 

No 
Aktivitas 

Mahasiswa 

Pertemuan Ke- 

Rata-rata 1 2 3 4 5 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

1. 
Mengemukakan 
ide/gagasan 

12 
(26,09) 

17 
(37,78) 

17 
(39,53) 

14 
(31,89) 

11 
(23,40) 

31,74 
Kurang 

2. 
Aktif memecahkan 
masalah 

32 
(69,56) 

41  
(91,11) 

40 
(93,02) 

41 
(93,18) 

45 
(95,74) 

88,52  
Baik sekali 

3. 
Bekerjasama dalam 
kelompok 

40 
(86,96) 

42  
(93,33) 

41 
(95,35) 

39 
(88,64) 

45 
(95,74) 

92,004  
Baik Sekali 

4. 
Mengajukan 
pertanyaan 

33 
(71,74) 

35 
(77,78) 

40 
(93,02) 

40 
(90,91) 

37 
(78,72) 

82,43 
 Baik Sekali 

5. 
Menanggapi 
pertanyaan 

12 
(26,09) 

 

22 
(48,89) 

23 
(53,49) 

21 
(47,73) 

20 
(42,55) 

43,75 
Kurang 

 
Kategori Cukup Baik 

Baik 
Sekali 

Baik Baik Baik 

Sumber : Suwondo, 2008 

Aktivitas mahasiswa mengalami peningkatan dalam proses 
pembelajaran dikategorikan baik dengan nilai rata-rata 67,69 %. Rata-rata 
aktivitas mahasiswa yang mengemukakan ide/gagasan adalah 31,74 % 
yang dikategorikan kurang. Hal ini disebabkan karena mahasiswa masih 



 
 

 
 

memahami materi secara konseptual, sehingga mahasiswa kesulitan 
dalam menghubungkan dan memberi contoh antara konsep dengan 
permasalahan di lapangan. Disamping itu cakupan materi pada pokok 
bahasan konsep rancangan lebih banyak memahami tentang analisis data. 
Pokok bahasan ini memang sulit dipahami mahasiswa jika hanya dengan 
membaca wacana atau buku teks. Jadi, mahasiswa lebih banyak bertanya 
kepada dosen untuk penjelasan materi daripada mengemukakan ide atau 
menanggapi pertanyaan. Disinilah peran dosen untuk memotivasi 
mahasiswa, baik dalam bertanya maupun cara dosen dalam menjawab 
pertanyaan atau menjelaskan materi. 

Aktivitas mahasiswa dalam bekerjasama dengan kelompoknya dan 
aktivitas mahasiswa yang aktif memecahkan masalah dikategorikan baik 
sekali, dengan rata-rata yaitu 92,004 % dan 88,52 %. Peningkatan aktivitas 
mahasiswa ini disebabkan karena pada penerapan model pembelajaran 
berbasis masalah disajikan materi yang sesuai dengan lingkungan sekitar, 
sehingga mahasiswa lebih aktif, bersemangat dan mudah dalam 
memecahkan permasalahan yang diberikan. Selain itu mahasiswa juga 
tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi  dengan kelompoknya. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Akinoglu & Tandagon (2007), yang 
menyatakan bahwa salah satu kelebihan dari PBL adalah dapat 
mengembangkan sikap sosial dan keahlian berkomunikasi mahasiswa 
dalam belajar dan bekerja dalam kelompok. 

Aktivitas mahasiswa dalam mengajukan pertanyaan kepada dosen 
atau teman dapat dikategorikan baik sekali dengan nilai rata-rata 82,43 %. 
Berbeda dengan aktivitas mahasiswa dalam menanggapi pertanyaan yang 
hanya dikategorikan kurang dengan nilai rata-rata 43,75 %.  Hal ini 
disebabkan karena mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami 
materi yang diberikan. Sehingga mahasiswa lebih banyak bertanya untuk 
penjelasan materi dari pada menanggapi pertanyaan. Menurut teori 
belajar menurut Vygotsky yang  mengemukakan bahwa komunikasi 
verbal dengan orang-orang yang dianggap lebih mengetahui akan 
mengembangkan pengertian belajar dan memudahkan dalam 
penyelesaian kesulitan (Suparno, 1997).   

Aktivitas percobaan yang dilakukan oleh mahasiswa antara lain : 
mengajukan masalah, membuat hipotesis dan melakukan 
percobaan/eksperimen. Aktivitas mahasiswa dalam melaksanakan 
percobaan dikategorikan baik sekali dengan rata-rata 84,21 %. Pada aspek  
mengajukan masalah 25,58 % (kurang), membuat hipotesis 100 %        
(baik sekali), melakukan percobaan 100 % (baik sekali), melakukan 
pengamatan 95,45 % (baik sekali), dan membuat kesimpulan 100 % (baik 
sekali). 

Aktivitas mahasiswa dalam melaksanakan percobaan diperoleh 
kategori baik sekali (84,21%). Hal ini disebabkan karena konsep rancangan 
percobaan menghendaki aplikasi langsung, yaitu dengan menerapkan 
eksperimen secara langsung di laboratorium atau di lapangan. Dengan 



 
 

 
 

demikian pemahaman mahasiswa terhadap materi konsep rancangan 
percobaan tidak hanya bersifat konseptual. Sesuai dengan pendapat 
Bruner dalam Dahar (1989), yang menyatakan bahwa belajar merupakan 
proses penemuan dengan pencarian pengetahuan secara aktif, sehingga 
memberikan hasil yang baik. Selanjutnya berusaha sendiri untuk mencari 
pemecahan masalah serta didukung oleh pengetahuan yang 
menyertainya, akan menghasilkan pengetahuan yang benar-benar 
bermakna. 
 
Penutup 
Pembelajaran biologi dengan pendekatan ilmiah akan memberikan 
pengalaman langsung kepada peserta didik untuk mengetahui proses 
perkembangan ilmu biologi. Aplikasi pendekatan ilmiah dalam 
pembelajaran biologi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 
strategi pembelajaran yang integratif. Ruang lingkup ilmu biologi yang 
luas dan variatif menjadi dasar bagi guru untuk mengembangkan 
pembelajaran biologi yang aktif dengan berbagai metode pembelajaran. 
Strategi pembelajaran biologi dengan menggunakan Inquiri dan  
Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) dapat 
meningkatkan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik. 
Hal ini sesuai dengan kebijakan implementasi Kurikulum 2013 bagi proses 
pembelajaran biologi dengan pendekatan ilmiah. 
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BAB 2 
KURIKULUM 2013 : MENCIPTAKAN PEMBELAJARAN 

BIOLOGI YANG AKTIF, KREATIF, INOVATIF DAN 
MENYENANGKAN 

Mariani Natalina, Suwondo dan Vivi Triska 
 

Pendahuluan 
Kurikulum merupakan sarana yang sangat penting bagi 

keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat 
akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang 
diinginkan. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia sudah beberapa kali 
diadakan perubahan dan perbaikan kurikulum yang tujuannya untuk 
menyesuaikannya dengan perkembangan dan kemajuan zaman, guna 
mencapai hasil yang maksimal. 

Perubahan kurikulum didasari pada kesadaran bahwa 
perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari 
pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta seni dan budaya. Perubahan secara terus menerus ini 
menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional, termasuk 
penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu 
bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan. 

Kurikulum pendidikan harus berubah tapi diiringi juga dengan 
perubahan dari seluruh masyarakat pendidikan di Indonesia yang harus 
mengikuti perubahan tersebut, karena kurikulum itu bersifat dinamis 
bukan stasis. Dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan 
kurikulum di sekolah, benar-benar harus memperhatikan prosedur yang 
baik dan tepat sehingga diperoleh suatu kurikulum yang sesuai dengan 
harapan agar lebih mudah dalam mencapai tujuan dan sasaran 
pendidikan yang diinginkan. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi 
dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan serta tetap memberikan kewenangan kepada satuan 
pendidikan dan guru untuk mengembangkannya. 

Pembelajaran kurikulum 2013 adalah pembelajaran kompetensi 
dengan memperkuat proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk 
mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penguatan 
proses pembelajaran dilakukan melalui pendekatan saintifik, yaitu 
pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, 
menanya, mencoba/mengumpulkan data, mengasosiasi/menalar, dan 
mengomunikasikan. 



 
 

 
 

Pembelajaran biologi merupakan proses belajar yang menyangkut  
hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan selalu 
berhubungan dengan aktivitas dunia nyata, bukan hanya sekedar 
mempelajari konsep-konsep. Agar siswa dapat mempelajarinya maka 
diperlukan  pembelajaran yang dapat mengungkapkan konsep melalui 
suatu gejala atau fenomena. Pembelajaran biologi  tidak hanya ditandai 
oleh adanya kumpulan fakta saja, tetapi juga dengan metode ilmiah yang 
terwujud melalui suatu rangkaian kerja ilmiah, nilai dan sikap ilmiah. 
Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran biologi melalui 
kurikulum 2013 akan mempermudah siswa untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang diinginkan. 
 
Kebijakan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan  merupakan evaluasi dari seluruh mata 
pelajaran dan akan diterapkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari 
pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (Sudrajat, 2012). Inti dari 
Kurikulum 2013 pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. 
Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam 
menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk 
mengantisipasi perkembangan masa depan. 

Pengembangan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan 
beberapa faktor, yaitu: 
a. Tantangan Internal 

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan 
dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 
(delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar 
pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik 
dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, 
dan standar kompetensi lulusan. Tantangan internal lainnya terkait 
dengan  perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan 
penduduk usia produktif 

b. Tantangan Eksternal 
Tantangan masa depan antara lain terkait dengan arus globalisasi 

dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, 
kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan 
budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional.  

c. Penyempurnaan Pola Pikir 
Kurikulum 2013 didasarkan pada penyempurnaan pola pikir 

berikut: 
1) Dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa dimana siswa 

harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk 
memiliki kompetensi yang sama. 

2) Dari pembelajaran satu arah menuju interaktif: dari pola interaksi guru-
siswa ke pola guru-siswa-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media 
lainnya. 



 
 

 
 

3) Dari pembelajaran terisolasi menuju lingkungan jejaring siswa dapat 
menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi 
serta diperoleh melalui internet. 

4) Dari pasif menuju aktif mencari dengan pendekatan sains. 
5) Dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis tim: belajar 

tidak lagi bertumpu pada pembelajaran pribadi dimana siswa belajar 
sendiri-sendiri, walaupun duduk bersama di kelas, menjadi belajar 
bersama teman sekelas dalam suatu tim kolaboratif. 

6) Dari alat tunggal menuju alat multimedia: pembelajaran perlu 
memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia di lingkungan 
alam, sosial, dan teknologi yang dapat menyembatani keterbatasan 
pada ruang dan waktu. 

7) Dari pemikiran faktual menuju kritis: pendidikan harus memperkuat 
kemampuan siswa dalam berpikir kritis sehingga mereka menjadi 
orang yang selalu memperoleh informasi yang tepat dan melakukan 
tindakan yang bertanggungjawab. 

8) Dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan: 
siswa adalah subjek dalam belajar dan setiap siswa memiliki 
pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dapat dijadikan 
sumber belajar. 

Tema pengembangan kurikulum 2013 adalah dapat menghasilkan 
insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui 
penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan 
pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi (Kemendiknas dalam Vivi 
Triska, 2014). Titik berat dari kurikulum 2013 ini bertujuan untuk 
mendorong siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, 
bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa 
yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi 
pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan 
dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, 
sosial, seni, dan budaya. 

Berdasarkan Kemendiknas dalam Vivi Triska (2014), terdapat 
beberapa karakteristik kurikulum 2013 yang membedakan dengan 
kurikulum sebelumnya, yaitu: (a) Isi atau konten kurikulum adalah 
kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti  mata 
pelajaran dan dirinci lebih lanjut ke dalam Kompetensi Dasar. (b) 
Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai 
kompetensi yang harus dipelajari siswa untuk suatu jenjang sekolah, 
kelas, dan mata pelajaran. (c) Kompetensi Dasar (KD) merupakan 
kompetensi yang dipelajari siswa untuk suatu mata pelajaran di kelas 
tertentu. (d) Penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, 
keterampilan psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan 
pendidikan dan mata pelajaran ditandai oleh banyaknya KD suatu mata 
pelajaran. (e) Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris kompetensi 
bukan konsep, generalisasi, topik atau sesuatu yang berasal dari 



 
 

 
 

pendekatan disciplinary–based curriculum atau content-based curriculum. (f) 
Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip 
akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. 
(g) Proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi 
pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik 
konten kompetensi dimana pengetahuan adalah konten yang bersifat 
tuntas (mastery). Keterampilan kognitif dan psikomotorik adalah 
kemampuan penguasaan konten yang dapat dilatihkan. Sedangkan sikap 
adalah kemampuan penguasaan konten yang lebih sulit dikembangkan 
dan memerlukan proses pendidikan yang tidak langsung. (h) Penilaian 
hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif dan 
hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan 
penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan (Kriteria Ketuntasan 
Minimal/KKM dapat dijadikan tingkat memuaskan). 

Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari 
melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang 
telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat UU 
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 
35, dimana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan 
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai 
dengan standar nasional yang telah disepakati. Meski demikian, KBK dan 
KTSP sebenarnya sudah memiliki konsep yang bagus, namun pada 
implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga 
pemerintah berusaha mengatasi kekurangan tersebut dengan cara 
penyusunan konsep kurikulum 2013 dengan lebih baik lagi (Kemendiknas 
dalam Vivi Triska, 2014). 

Meskipun pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 merupakan 
bagian dari pengembangan KBK, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Mohammad Nuh menjelaskan ada beberapa perbedaan 
yang jelas antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya, yaitu: 

1. Pengurangan jumlah mata pelajaran 
Dalam rancangan kurikulum 2013, meski terdapat pengurangan 
jumlah mata pelajaran, namun jumlah jam belajar sekolah pada 
tingkat SMP justru akan bertambah. Penambahan jam pelajaran 
dikarenakan adanya perubahan pada proses pembelajaran (dari 
siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu) dan proses penilaian 
(dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output). 

Pada tingkat SMP, jumlah mata pelajarannya akan berkurang 
dari semula 12 menjadi 10 mata pelajaran saja. Akan tetapi, jumlah 
jam belajarnya akan bertambah, yaitu dari saat ini berjumlah 32 per 
minggu menjadi 38 jam belajar setiap minggu. Khusus untuk mata 
pelajaran biologi, pada tingkat SMP akan ada penambahan 1 jam 
pelajaran perminggu. 



 
 

 
 

Sementara itu, untuk tingkat SMA tidak akan mengalami 
banyak perubahan yang signifikan, kecuali dalam hal penjurusan 
yang diusulkan akan disesuaikan atau dihapus sama sekali. 
Nantinya, siswa SMA akan bebas memilih mata pelajaran pilihan 
tertentu berdasarkan kesukaannya masing-masing. Selain itu, mata 
pelajaran biologi akan ada penambahan 1 jam pelajaran perminggu. 

2. Guru tidak lagi harus membuat silabus 
Salah satu perbedaan yang cukup signifikan antara Kurikulum 2006 
(KTSP) dengan Kurikulum 2013 yaitu berkaitan dengan 
perencanaan pembelajaran. Dalam Kurikulum 2006, kegiatan 
pengembangan silabus merupakan kewenangan satuan 
pendidikan, namun dalam Kurikulum 2013 kegiatan 
pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan pemerintah. 

 
Meski tidak lagi membuat silabus sendiri, seorang guru tetap saja 

dituntut untuk dapat memahami seluruh pesan dan makna yang 
terkandung dalam silabus, terutama untuk kepentingan operasionalisasi 
pembelajaran. Oleh karena itu, upaya telaah atau kajian silabus sangat 
penting baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok (khususnya 
melalui kegiatan bedah silabus dalam forum MGMP), sehingga 
diharapkan para guru dapat memperoleh perspektif yang lebih tajam, 
utuh dan komprehensif dalam memahami  seluruh isi silabus yang telah 
disiapkan tersebut.  

Selain itu, perbedaan antara implementasi kurikulum 2006 (KTSP) 
dengan konsep kurikulum 2013 dapat dilihat secara rinci pada Tabel 1. 



 
 

 
 

Tabel 1. Perbandingan  Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum  2013 
 

Pembeda Kurikulum 2006 Kurikulum 2013 

Kompetensi 

Lulusan 

1. Belum sepenuhnya menekankan 
pendidikan karakter 

2. Kompetensi diturunkan dari mata 
pelajaran 

3. Standar Kompetensi Lulusan diturunkan 
dari Standar Isi 

4. Standar Isi dirumuskan berdasarkan 
Tujuan Mata Pelajaran (Standar 
Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran) yang 
dirinci menjadi Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar Mata Pelajaran 

1. Berkarakter mulia 
2. Mata pelajaran diturunkan dari 

kompetensi yang ingin dicapai 
3. Standar Kompetensi Lulusan diturunkan 

dari kebutuhan 
4. Standar Isi diturunkan dari Standar 

Kompetensi Lulusan melalui 
Kompetensi Inti yang bebas mata 
pelajaran 

Standar Isi 

1. Belum relevan dengan kompetensi yang 
dibutuhkan 

2. Mata pelajaran lepas satu dengan yang 
lain, seperti sekumpulan mata pelajaran 
terpisah 

3. Materi terlalu luas dan kurang mendalam 
4. Pemisahan antara mata pelajaran 

pembentuk sikap, pembentuk 
keterampilan, dan pembentuk 
pengetahuan 

1. Relevan dengan kompetensi yang 
dibutuhkan 

2. Semua mata pelajaran diikat oleh 
kompetensi inti (tiap kelas) 

3. Materi sesuai dengan tingkat 
perkembangan anak 

4. Semua mata pelajaran harus 
berkontribusi terhadap pembentukan 
sikap, keterampilan, dan pengetahuan, 

Standar 

Proses 

1. Berpusat pada guru (Teacher Centered 
Learning) 

2. Sifat pembelajaran yang berorientasi pada 
buku teks 

3. Buku teks hanya memuat materi bahasan 

1. Berpusat pada siswa (Student Centered 
Learning) 

2. Sifat pembelajaran yang kontekstual 
3. Buku teks memuat materi dan proses 

pembelajaran, sistem penilaian serta 
kompetensi yang diharapkan 

Standar 

Evaluasi 

1. Menekankan aspek kognitif 
2. Test menjadi cara penilaian yang 

dominan 

1. Menekankan aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor secara proporsional 

2. Penilaian test dan portofolio saling 
melengkapi 

Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan 

1. Memenuhi kompetensi profesi saja 
2. Fokus pada ukuran kinerja PTK 

1. Memenuhi kompetensi profesi, 
pedagogik, sosial, dan profesional 

2. Motivasi mengajar 

Standar 

Pengelolaan 

Kurikulum 

1. Satuan pendidikan mempunyai 
kebebasan dalam pengelolaan kurikulum 

2. Masih terdapat kecenderungan satuan 
pendidikan menyusun kurikulum tanpa 
mempertimbangkan kondisi satuan 
pendidikan, kebutuhan siswa, dan 
potensi daerah 

3. Pemerintah hanya menyiapkan sampai 
standar isi mata pelajaran 

1. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki 
kendali kualitas dalam pelaksanaan 
kurikulum di tingkat satuan pendidikan 

2. Satuan pendidikan mampu menyusun 
kurikulum dengan mempertimbangan 
kondisi satuan pendidikan, kebutuhan 
siswa, dan potensi daerah 

3. Pemerintah menyiapkan semua 
komponen kurikulum sampai buku teks 
dan pedoman. 

Sumber: Kemendiknas , 2012 

 

Ada dua faktor utama dalam keberhasilan kurikulum 2013, yaitu: 
Pertama, faktor penentu yang merupakan kesesuaian kompetensi pendidik 
dan tenaga kependidikan (PTK) dengan kurikulum dan buku teks. Kedua, 
faktor pendukung yang terdiri dari tiga unsur; (i) ketersediaan buku 
sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan standar 
pembentuk kurikulum; (ii) penguatan peran pemerintah dalam 
pembinaan dan pengawasan; dan (iii) penguatan manajemen dan budaya 
sekolah (Kemendiknas, 2012). 



 
 

 
 

Berdasarkan faktor pertama, ada 4 aspek pada guru yang harus 
diberi perhatian khusus, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 
akademik (keilmuan), kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial atau 
kepemimpinan. Guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum, 
diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa 
kemungkinan terjadinya perubahan. Kesiapan guru lebih penting dari 
pada pengembangan kurikulum 2013, karena kurikulum 2013 ini 
bertujuan untuk mendorong siswa, mampu lebih baik dalam melakukan 
observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan 
(mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui 
setelah menerima materi pembelajaran. Melalui empat tujuan itu 
diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih 
produktif (Kemendiknas, 2012). 
 
Menciptakan Pembelajaran Biologi yang Aktif, Kreatif, Inovatif dan 
Menyenangkan (PAIKEM) 

 
Kurikulum 2013 dirancang untuk menyiapkan siswa dalam 

menghadapi tantangan di masa depan seperti  tuntutan globalisasi dan 
kemajuan teknologi informasi. Tujuan kurikulum 2013 adalah 
mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup 
sebagai pribadi dan warganegara yang produktif, kreatif, inovatif dan 
efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Tujuan ini tentu saja akan 
bisa dicapai jika proses pembelajaran dapat dilakukan dengan baik.  
Pembelajaran biologi membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-
sungguh antara guru dan siswa, dimana penekanannya adalah pada 
proses pembelajaran oleh siswa dan bukan pengajaran oleh guru 
(Suryosubroto. 1997). Fokus pembelajaran lebih ditekankan pada 
keaktifan siswa sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh 
mana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai 
oleh siswa. 

Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik akan menciptakan 
pembelajaran biologi yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. 
Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus 
menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, 
mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar merupakan suatu 
proses aktif dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya, 
bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang 
pengetahuan. Jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan 
dengan hakikat belajar. Peran aktif dari siswa sangat penting dalam 
rangka pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan 
sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Kreatif dimaksudkan 



 
 

 
 

agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga 
memotivasi siswa untuk belajar kreatif dan memenuhi berbagai tingkat 
kemampuan siswa. Menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang 
menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh 
pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya tinggi. Keadaan aktif dan 
menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak efektif, 
yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses 
pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki sejumlah tujuan 
pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan 
menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tak 
ubahnya seperti bermain biasa. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan pembelajaran 
yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun 
pengetahuan melalui metode ilmiah. Model pembelajaran yang 
diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya kecakapan 
berpikir sains, terkembangkannya “sense of inquiry” dan kemampuan 
berpikir kreatif siswa (Alfred De Vito. 1989). Pembelajaran saintifik tidak 
hanya memandang hasil belajar sebagai muara akhir, namum proses 
pembelajaran juga sangat penting. Oleh karena itu pembelajaran saintifik 
menekankan pada keterampilan proses yang menekankan pada proses 
pencarian pengetahuan dari pada transfer pengetahuan. Siswa dipandang 
sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan secara aktif dalam proses 
pembelajaran, guru hanyalah seorang fasilitator yang membimbing dan 
mengkoordinasikan kegiatan belajar. Dalam model ini siswa diajak untuk 
melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi 
pelajaran melalui berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan 
oleh para ilmuwan (scientist) dalam melakukan penyelidikan ilmiah (Nur. 
1998). Dengan demikian siswa diarahkan untuk menemukan sendiri 
berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru yang diperlukan 
untuk kehidupannya. Fokus proses pembelajaran diarahkan pada 
pengembangan keterampilan siswa dalam memproseskan pengetahuan, 
menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan nilai-nilai 
yang diperlukan (Semiawan. 1992). 

Model ini juga tercakup penemuan makna (meanings), organisasi, 
dan struktur dari ide atau gagasan, sehingga secara bertahap siswa belajar 
bagaimana mengorganisasikan dan melakukan penelitian. Pembelajaran 
berbasis keterampilan proses sains menekankan pada kemampuan siswa 
dalam menemukan sendiri (discover) pengetahuan yang didasarkan atas 
pengalaman belajar, hukum-hukum, prinsip-prinsip dan generalisasi, 
sehingga lebih memberikan kesempatan bagi berkembangnya 
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dengan demikian siswa lebih 
diberdayakan sebagai subjek belajar yang harus berperan aktif dalam 
memburu informasi dari berbagai sumber belajar, dan guru lebih 
berperan sebagai organisator dan fasilitator pembelajaran. 



 
 

 
 

Model pembelajaran berbasis keterampilan proses sains berpotensi 
membangun kompetensi dasar hidup siswa melalui pengembangan 
keterampilan proses sains, sikap ilmiah, dan proses konstruksi 
pengetahuan secara bertahap. Sesuai dengan karakteristik biologi sebagai 
bagian dari natural science, pembelajaran biologi harus merefleksikan 
kompetensi sikap ilmiah, berfikir ilmiah, dan keterampilan kerja ilmiah. 
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui proses mengamati, 
menanya, mencoba/mengumpulkan data/informasi, mengasosiasi, dan 
mengomunikasikan. 

1) Kegiatan mengamati bertujuan agar pembelajaran berkaitan erat 
dengan konteks situasi nyata yang dihadapi dalam kehidupan 
sehari-hari. Proses mengamati fakta atau fenomena mencakup 
mencari informasi, melihat, mendengar, membaca, dan atau 
menyimak. 

2) Kegiatan menanya dilakukan sebagai salah satu proses 
membangun pengetahuan siswa dalam bentuk konsep, prisnsip, 
prosedur, hukum dan teori, hingga berpikir metakognitif. 
Tujuannnya agar siswa memiliki kemapuan berpikir tingkat tinggi 
(critical thingking skill) secara kritis, logis, dan sistematis. Proses 
menanya dilakukan melalui kegiatan diksusi dan kerja kelompok 
serta diskusi kelas. Praktik diskusi kelompok memberi ruang 
kebebasan mengemukakan ide/gagasan dengan bahasa sendiri, 
termasuk dengan menggunakan bahasa daerah. 

3) Kegiatan mencoba bermanfaat untuk meningkatkan keingintahuan 
siswa untuk memperkuat pemahaman konsep dan 
prinsip/prosedur dengan mengumpulkan data, mengembangkan 
kreatifitas, dan keterampilan kerja ilmiah. Kegiatan ini mencakup 
merencanakan, merancang, dan melaksanakan eksperimen, serta 
memperoleh, menyajikan, dan mengolah data. Pemanfaatan 
sumber belajar termasuk mesin komputasi dan otomasi sangat 
disarankan dalam kegiatan ini. 

4) Kegiatan mengasosiasi bertujuan untuk membangun kemampuan 
berpikir dan bersikap ilmiah. Data yang diperoleh dibuat 
klasifikasi, diolah, dan ditemukan hubungan-hubungan yang 
spesifik. Kegiatan dapat dirancang oleh guru melalui situasi yang 
direkayasa dalam kegiatan tertentu sehingga siswa melakukan 
aktifitas antara lain menganalisis data, mengelompokan, membuat 
kategori, menyimpulkan, dan memprediksi/mengestimasi dengan 
memanfaatkan lembar kerja diskusi atau praktik. Hasil kegiatan 
mencoba dan mengasosiasi memungkinkan siswa berpikir kritis 
tingkat tinggi (higher order thinking skills) hingga berpikir 
metakognitif. 

5) Kegiatan mengomunikasikan adalah sarana untuk menyampaikan 
hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar/sketsa, 
diagram, atau grafik. Kegiatan ini dilakukan agar siswa mampu 



 
 

 
 

mengomunikasikan pengetahuan, keterampilan, dan 
penerapannya, serta kreasi siswa melalui presentasi,  membuat 
laporan, dan/ atau unjuk karya. 

Kelima pengalaman belajar (mengamati, menanya, mengumpulkan 
data, mengasosiasi dan menkomunikasikan) merupakan standar minimal 
yang harus dibelajarkan kepada siswa melalui model model pembelajaran 
yang sesuai dengan materi biologi. 
 
Persepsi Guru Biologi Kota Pekanbaru terhadap Kurikulum 2013 

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria mengenai 
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. Berikut merupakan persepsi guru biologi terhadap standar 
kompetensi lulusan kurikulum 2013. 
 

Tabel 2.  Persepsi Guru Biologi Sekolah Menengah Negeri di Kota 
Pekanbaru terhadap Kurikulum 2013 

 

No. Komponen Kurikulum 2013 Skor Persepsi 

1. Standar Kompetensi Lulusan 2,87 Baik 

2. Standar Isi 2,60 Baik 

    

    

 

Persepsi Guru Biologi terhadap standar kompetensi lulusan 
kurikulum 2013 tergolong dalam kategori baik (B). Guru sudah 
memahami pentingnya standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama 
untuk mengembangkan pembelajaran agar dapat menghasilkan siswa 
yang memiliki kemampuan yang baik pada aspek pengetahuan, sikap 
maupun keterampilan. Guru memiliki pengaruh yang besar terhadap 
keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Pemahaman tentang standar 
kompetensi lulusan ini sangat penting bagi guru, karena akan 
mempengaruhi sikap dan perilaku guru yang juga berpengaruh terhadap 
kesiapan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Pemahaman yang 
baik terhadap standar kompetensi lulusan akan menjadikan guru lebih 
mudah untuk mengembangkan pembelajaran karena dalam proses dan 
evaluasi pembelajaran harus berpedoman dengan standar kompetensi 
lulusan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan 
Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa Standar Kompetensi Lulusan 
digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar 
proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan 
standar pembiayaan (Kemendikbud, 2013). 

 Standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013 dirumuskan 
berdasarkan kebutuhan siswa sesuai dengan satuan pendidikan tertentu 



 
 

 
 

yang menekankan pada pengembangan karakter siswa. Hal ini 
didasarkan pada fakta bahwa semakin berkurangnya kualitas sikap dan 
moral masyarakat, pejabat, anak-anak atau generasi muda saat ini. Maka 
dari itu, pemerintah berupaya untuk menjadikan generasi penerus bangsa 
ini kembali memiliki sikap dan moral yang baik melalui pendidikan yang 
menekankan pada proses pengembangan karakter. Berdasarkan 
wawancara dengan wakil kurikulum sekolah menengah negeri di 
Pekanbaru, standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013 yang 
menekankan pengembangan karakter siswa dianggap sangat bagus 
karena tujuan pembelajaran di sini tidak hanya berorientasi pada 
pencapaian pengetahuan saja tetapi juga pembentukan sikap yang 
berkarakter. Dengan begitu, kualitas sikap dan moral generasi penerus 
bangsa ini akan semakin membaik dari sebelumnya.  

Setiap kompetensi menekankan pada pengembangan karakter mulia 
siswa memiliki rerata paling tinggi dan tergolong sangat siap (A). Hal ini 
menggambarkan bahwa secara keseluruhan guru benar-benar memahami 
pentingnya pengembangan karakter pada setiap siswa, dan dengan 
dibekali pemahaman guru yang sangat baik tersebut dapat 
mengantisipasi adanya persoalan yang sering ditemukan dalam proses 
pembelajaran, misalnya siswa tidak memiliki rasa tanggung jawab dan 
jujur dalam menyelesaikan tugasnya, serta tidak menghargai pendapat 
teman. Guru dituntut untuk tidak hanya sekedar menyampaikan materi 
namun juga mengajarkan nilai-nilai positif untuk membangun karakter 
siswa, dan untuk mengajarkan nilai-nilai positif tersebut tentunya guru 
harus memberikan teladan yang baik kepada siswa secara terus menerus. 
Menurut Judiani (2010), jika guru menghendaki siswanya berperilaku 
sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa maka guru adalah 
orang pertama yang harus siap memberikan contoh berperilaku sesuai 
dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. 

Guru belum memahami secara keseluruhan tentang kompetensi inti 
yang bebas mata pelajaran memiliki rerata paling rendah yang tergolong 
ke dalam kategori cukup baik (C).  Hal ini dikarenakan guru belum 
mendapat pengetahuan secara mendalam tentang kompetensi inti. 
Berdasarkan wawancara langsung dengan beberapa guru yang belum 
mendapat sosialisasi langsung, menyatakan bahwa kompetensi dasar 
yang merupakan penjabaran dari kompetensi inti dianggap tidak relevan 
karena pada kompetensi inti hanya menjabarkan tentang nilai dan akhlak 
yang harus dikembangkan dan tidak mencantumkan materi. Hal ini 
bertentangan dengan penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
yang menjelaskan bahwa kompetensi inti bebas dari mata pelajaran 
karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu. Kompetensi inti 
merupakan kebutuhan kompetensi siswa, sedangkan mata pelajaran 
adalah pasokan kompetensi dasar yang akan diserap siswa melalui proses 
pembelajaran yang tepat menjadi kompetensi inti. Kompetensi inti bukan 
untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui proses pembelajaran. 



 
 

 
 

Semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas harus 
berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti. (Kemendikbud, 
2013). 

Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi 
yang harus dipenuhi oleh siswa pada jenjang dan jenis pendidikan 
tertentu. Berikut merupakan persepsi guru biologi Sekolah Menengah 
Pertama terhadap standar isi kurikulum 2013. 

Persepsi guru biologi terhadap standar isi kurikulum 2013 
termasuk dalam kategori baik (B), guru memahami standar isi sebagai 
kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi siswa 
untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan 
tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 64 Tahun 2013, Tingkat Kompetensi dikembangkan berdasarkan 
kriteria tingkat perkembangan siswa, kualifikasi kompetensi Indonesia, 
dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Hal ini menyebabkan 
terjadinya pengurangan dan penambahan materi pembelajaran sesuai 
dengan kriteria tersebut, dimana untuk jumlah jam pelajaran biologi akan 
bertambah 1 jam pelajaran perminggu. Penambahan jam pelajaran 
dikarenakan adanya perubahan pada proses pembelajaran (dari siswa 
diberi tahu menjadi siswa mencari tahu) dan proses penilaian (dari 
berbasis output menjadi berbasis proses dan output). Berdasarkan 
wawancara dengan wakil kurikulum sekolah menengah negeri di 
Pekanbaru, penambahan jam pelajaran ini merupakan hal yang sangat 
bagus dimana siswa bisa semakin bereksplorasi dalam proses 
pembelajaran biologi terutama pada saat praktikum tanpa harus terburu-
buru. 

Guru harus aktif dalam pembentukan sikap, keterampilan dan 
pengetahuan siswa memiliki rerata dalam kategori sangat baik (A). Pada 
kurikulum 2013 yang berbasis karakter, guru tidak lagi menilai siswa 
pada aspek pengetahuan (kognitif) saja, tetapi juga pada aspek sikap 
(afektif), dan keterampilan (psikomotor). Berdasarkan wawancara dengan 
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, penilaian terhadap tiga 
aspek ini dinilai penting agar siswa memiliki kompetensi sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan lebih baik dari sebelumnya. Dalam proses 
pembelajaran, sikap dan keterampilan siswa dinilai dengan format yang 
sudah disiapkan sebelumnya berdasarkan pada kompetensi inti dan 
kompetensi dasar. Penilaian pada aspek sikap dan keterampilan ini akan 
menjadikan siswa lebih berkarakter dimana guru sebagai pendidik harus 
mampu menjadi teladan bagi siswa. Sesuai dengan hasil penelitian 
Nurchaili (2010), keteladanan perlu diciptakan karena guru sebagai tokoh 
sentral yang setiap saat menjadi perhatian siswa di sekolah. Guru harus 
benar-benar menjadi teladan bukan hanya sebatas penyampaian informasi 
pengetahuan, melainkan mendidik siswa untuk menyadari akan hal-hal 
yang ada dalam proses pembelajaran, serta mentransfer kepribadian yang 
berbudi pekerti yang luhur guna membentuk siswa berkarakter. 



 
 

 
 

Pengurangan materi pembelajaran memiliki rerata paling rendah 
yaitu 1,80 (C). Hal ini menunjukkan bahwa guru-guru menganggap 
pengurangan materi sistem koordinasi dan sistem indera di sekolah 
menengah pertama cukup tepat, karena pengurangan materi ini 
menjadikan beban siswa menjadi sedikit berkurang. Berdasarkan 
kemendiknas (2012), pengurangan dan penambahan materi pembelajaran 
pada kurikulum 2013 sudah dipertimbangkan dan dianalisa sesuai 
dengan tingkat perkembangan siswa. Menurut Desmita (2005), siswa 
merupakan individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. 
Penerapan landasan psikologi dalam proses pengembangan kurikulum 
diharapkan dapat diupayakan pendidikan yang dilaksanakan relevan 
dengan hakikat siswa, yaitu penyesuaian dari segi materi yang harus 
dipelajari siswa, tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan 
dan kelayakannya serta manfaatnya yang disesuaikan dengan tahap dan 
tugas perkembangannya. 
 
 
Tabel 4. Persepsi Guru Biologi Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota 

Pekanbaru terhadap Standar Isi Kurikulum 2013. 
 

No Item Pernyataan 
Sebaran Jawaban 

N Rata-Rata 
4 3 2 1 0 

1 
Penambahan jam pelajaran pada kelas X sebanyak 
1 jam pelajaran per minggu menjadikan siswa 
memiliki cukup waktu untuk mendalami materi. 

6 8 3 - - 17 3,18 

2 
Nama kelompok penjurusan IPA diubah menjadi 
peminatan Matematika dan Sains. 

4 11 2 - - 17 3,12 

3 

Pada kurikulum 2006, penjurusan dilakukan di 
kelas XI, sedangkan pada kurikulum 2013 
peminatan dilakukan pada waktu siswa mendaftar 
ke SMA 

5 8 4 - - 17 3,06 

4 
Peminatan ditentukan berdasarkan hasil konseling 
dan prestasi siswa di SMP, dan hasil tes ketika 
mendaftar ke SMA 

5 8 4 - - 17 3,06 

5 

Pada peminatan kelompok Matematika dan Sains 
di kelas X, siswa juga bisa mengambil mata 
pelajaran pilihan di luar kelompok Matematika 
dan Sains sebanyak 2 mata pelajaran atau 2 mata 
pelajaran pendalaman dari kelompok Matematika 
dan Sains itu sendiri. 

8 9 - - - 17 3,47 

6 

Mata pelajaran (mapel) pilihan untuk kelas X 
adalah sebanyak 6 jam pelajaran per minggu, 
dengan ketentuan: 
- 2 mapel di luar kelompok pilihan Matematika 

dan Sains (masing-masing 3 JP), atau 
- 2 mapel pendalaman (masing-masing 3 JP), atau 
- 1 mapel pilihan di luar kelompok (3 JP) dan 1 

pendalaman (3 jam pelajaran) 

5 10 2 - - 17 3,18 

7 

Pada semester kedua kelas X, siswa masih 
diperkenankan pindah dari kelompok minat 
Matematika dan Sains atau pilihan kelompok 
minat  

4 10 3 - - 17 3,06 



 
 

 
 

8 

Mata pelajaran pilihan untuk kelas XI dan XII 
adalah sebanyak 4 jam pelajaran per minggu, 
dengan ketentuan: 

- 1 mata pelajaran di luar kelompok pilihan 
Matematika dan Sains (sebanyak 4 jam pelajaran), 
atau 

- 1 mata pelajaran pendalaman (sebanyak 4 jam 
pelajaran) 

5 9 3 - - 17 3,12 

        3,16 

Sumber : Vivi Triska, 2013 

 
Persepsi guru biologi Sekolah Menengah Atas Negeri di kota 

Pekanbaru terhadap standar isi kurikulum 2013 dalam kategori baik (B). 
Hal ini menggambarkan guru biologi memiliki pengetahuan yang bagus 
mengenai standar isi kurikulum 2013 dimana dengan pengetahuan dan 
pemahaman tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi kesiapan 
guru dalam mengimplementasikannya di sekolah. Menurut Yunita, et al. 
(2010) kesiapan dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, dan 
pengalamannya.  

Peminatan kelompok Matematika dan Sains di kelas X, siswa juga 
bisa mengambil mata pelajaran pilihan di luar kelompok Matematika dan 
Sains sebanyak 2 mata pelajaran atau 2 mata pelajaran pendalaman dari 
kelompok Matematika dan Sains itu sendiri memiliki rerata yang 
tergolong kedalam kategori sangat baik (A). Sesuai tujuannya, dengan 
adanya kelompok mata pelajaran peminatan maka akan memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk belajar berdasarkan minat mereka. 
Dengan begitu, hasil belajar akan lebih meningkat karena dipengaruhi 
minat yang tinggi. Hal ini didukung oleh  hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Muldayanti (2013) terdapat perbedaan minat tinggi atau rendah 
terhadap prestasi belajar siswa. Minat dapat pula dikatakan rasa suka atau 
senang pada setiap seseorang terhadap sesuatu kegiatan, dimana minat 
menjadi sebab kegiatan itu dilakukan oleh seseorang dan juga merupakan 
penyebab muculnya partisipasi dalam suatu kegiatan. Siswa yang 
memiliki minat tinggi atau rendah akan mempengaruhi prestasi belajar. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan 
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, 
kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan untuk memberikan 
kesempatan kepada siswa mengembangkan minatnya dalam sekelompok 
mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi, 
dan untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau 
keterampilan tertentu. 

Sejak medaftar ke Sekolah Menengah Atas, siswa sudah harus 
memilih kelompok peminatan di Kelas X. Pemilihan Kelompok Peminatan 
berdasarkan nilai rapor SMP/MTs, nilai ujian nasional SMP/MTs, 
rekomendasi guru bimbingan dan konseling di SMP, hasil tes penempatan 
(placement test) ketika mendaftar di SMA, dan tes bakat minat oleh 



 
 

 
 

psikokog. Pada semester kedua di Kelas X, seorang siswa masih mungkin 
mengubah kelompok peminatan, berdasarkan hasil pembelajaran di 
semester pertama dan rekomendasi guru bimbingan dan konseling 
(Permendikbud Nomor 69 tahun 2013). 
 
Standar Proses Kurikulum 2013 

Standar proses merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara 
terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai 
standar kompetensi lulusan. Berikut merupakan persepsi guru biologi 
Sekolah Menengah Negeri terhadap standar proses kurikulum 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5. Persepsi Guru Biologi Sekolah Menengah Negeri di Kota Pekanbaru 
Terhadap Standar Proses Kurikulum 2013 

 

No Item Pernyataan 
Satuan 

Pendidika
n 

Sebaran Jawaban 
N Rata-Rata 

4 3 2 1 0 

1 

Beban guru pada kurikulum 2013 
semakin berkurang karena tidak lagi 
perlu membuat silabus, dimana silabus 
dan buku teks akan disiapkan oleh 
pemerintah. 

SMP 13 4 4 1 3 25 2,92  

SMA 4 9 4 - - 17  3,00 

2 

Pada kurikulum 2013, guru hanya perlu 
mengembangkan RPP sesuai dengan 
kompetensi yang dibutuhkan 
berdasarkan silabus yang sudah 
disiapkan oleh pemerintah 

SMP 14 8 2 1 - 25 3,40  

SMA 8 8 1 - - 17  3,41 

3 

Menggunakan pendekatan Sains 
(mengamati, menanyakan, mencoba, 
mengolah, menyajikan, menyimpulkan, 
mencipta) dalam pembelajaran biologi 
tidak membuat siswa semakin aktif 
dalam proses pembelajaran. 

SMP 8 8 9 - - 25 2,96  

SMA 6 8 3 - - 17  3,18 

4 

Pengintegerasian  mata pelajaran TIK ke 
semua pelajaran sebagai media 
pembelajaran membuat guru semakin 
mudah dalam penyampaian materi 
biologi 

SMP 9 9 2 5 - 25 2,88  

SMA - 11 6 - - 17  2,65 

5 

Proses pembelajaran biologi dilakukan 
di kelas ataupun di luar kelas sesuai 
dengan materi yang dipelajari dapat 
menjadikan siswa semakin mudah 
untuk mengeksplorasi materi. 

SMP 8 10 7 - - 25 3,04  

SMA 4 9 4 - - 17  3,00 

6 

Pembelajaran biologi dilakukan dengan 
pendekatan kontekstual sehingga siswa 
mudah untuk mengerti dan memahami 
materi. 

SMP 12 11 2 - - 25 3,40  

SMA 4 10 3 - - 17  3,06 



 
 

 
 

7 

Pembelajaran diarahkan untuk 
mendorong siswa mencari tahu dari 
berbagai sumber observasi, dan bukan 
diberi tahu menjadikan siswa semakin 
berpikir kritis 

SMP 10 13 2 - - 25 3,32  

SMA 5 7 5 - - 17  3,00 

8 

Dalam proses pembelajaran biologi, 
siswa tidak hanya memahami konsep 
tetapi juga harus mampu melakukan 
observasi/ pengamatan dengan baik 
dan benar dan mampu 
mempresentasikan hasil observasi 
tesebut. 

SMP 14 11 - - - 25 3,56  

SMA 9 8 - - - 17  3,53 

         3,19 3,10 

Sumber : Vivi Triska, 2013 

 
Persepsi guru biologi terhadap standar proses kurikulum 2013 

baik untuk Sekolah Menengah Pertama maupun untuk Sekolah Menengah 
Atas termasuk ke dalam kategori baik (B). Guru sebagai aktor utama 
dalam pelaksanaan kurikulum di kelas harus memiliki pengetahuan dan 
pemahaman yang baik tentang standar proses yang mencakup 
perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, 
penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, proses pembelajaran pada 
satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, 
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 
psikologis siswa. Dengan demikian orientasi pembelajaran mengarah 
kepada proses pembelajaran siswa yang aktif atau pembelajaran 
berorientasi aktivitas siswa. Menurut Sanjaya (2007), pembelajaran 
berorientasi aktivitas siswa dapat dipandang sebagai suatu pendekatan 
dalam pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa secara 
optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek 
kognitif, afektif dan psikomotor. Konsep ini bertujuan agar hasil 
pembelajaran lebih bermakna bagi siswa.  

Siswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga harus mampu 
melakukan observasi/ pengamatan dengan baik dan benar dan mampu 
mempresentasikan hasil observasi tersebut memiliki rerata tertinggi yaitu 
3,56 untuk Sekolah Menengah Pertama dan 3,53 untuk Sekolah Menengah 
Atas dengan kategori sangat baik (A). Kurikulum 2013 bertujuan untuk 
mempersiapkan manusia Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup 
sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, 
inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia 
(Kemendiknas, 2012). Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan 
perubahan dimana pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru namun 



 
 

 
 

berorientasi pada aktivitas siswa. Proses pembelajaran berlangsung 
alamiah, siswa bekerja dan mengalami bukan berupa transfer 
pengetahuan dari guru ke siswa. Siswa akan memahami materi pelajaran 
dengan mengkaitkannya pada kehidupan nyata, sehingga siswa memiliki 
pengetahuan/keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan dari 
satu permasalahan ke permasalahan lainnya. Hal ini ditegaskan oleh 
Dimyati (2002), untuk dapat memproses dan mengolah perolehan 
belajarnya secara efektif, siswa dituntut aktif secara fisik, intelektual dan 
emosional. Implikasi prinsip keaktifan bagi siswa berwujud perilaku-
perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis 
hasil percobaan, ingin tahu hasil dari reaksi, membuat karya tulis, 
membuat kliping dan perilaku sejenis lainnya. Implikasi prinsip keaktifan 
bagi siswa lebih lanjut menuntut keterlibatan langsung siswa dalam 
proses pembelajaran. 

Pengintegerasian TIK ke mata pelajaran biologi sebagai media 
pembelajaran memiliki rerata terendah yaitu 2,88 untuk Sekolah 
Menengah Pertama dan 2,65 untuk Sekolah Menengah Atas yang 
tergolong kategori baik (B). Penggunaan teknologi dalam proses 
pembelajaran memiliki dampak positif. Akan tetapi upaya untuk 
mengintegerasikan teknologi ke dalam pembelajaran masih menemui 
beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru 
menyatakan bahwa tidak semua guru bisa mengoperasikan teknologi 
dengan baik. Kemampuan untuk mengembangkan teori-teori 
pembelajaran yang dilakukan guru sering terhambat karena dibatasi 
pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi sebagai 
media pembelajaran. Sesuai dengan hasil penelitian oleh Sumintono, et al. 
(2012), adanya pemanfaatan komputer multimedia dan internet dalam 
pembelajaran sains, dapat memudahkan guru dalam menjelaskan hal-hal 
yang cukup rumit seperti rumus dan bagian-bagian makhluk hidup serta 
ruang angkasa. Siswa juga tertarik dengan materi-materi pembelajaran 
tersebut karena bersifat interaktif dan mudah dipahami. 
 
Standar Evaluasi Kurikulum 2013 

Standar evaluasi merupakan acuan untuk pengumpulan dan 
pengolahan informasi dalam menentukan pencapaian hasil belajar siswa. 
Berikut adalah persepsi guru biologi Sekolah Menengah Negeri terhadap 
standar evaluasi kurikulum 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2.6 Persepsi Guru Biologi Sekolah Menengah Negeri di Kota 

Pekanbaru terhadap Standar Evaluasi Kurikulum 2013 

No Item Pernyataan 
Satuan 

Pendidikan 

Sebaran Jawaban 
N Rata-Rata 

4 3 2 1 0 

1 

Penilaian tidak hanya menekankan 
pada aspek kognitif (pengetahuan) 
saja, tetapi juga aspek afektif (sikap) 
dan aspek psikomotor 
(keterampilan). 

SMP 15 10 - - - 25 3,60 
 

SMA 6 11 - - - 17  3,35 

2 

Hasil belajar biologi tidak hanya 
ditentukan dengan penilaian 
melalui tes tertulis saja, tetapi juga 
dengan penilaian portofolio. 

SMP 13 12 - - - 25 3,52 
 

SMA 6 11 - - - 17  3,35 

3 

Aspek psikomotor siswa biologi 
akan dinilai ketika kegiatan 
observasi berlangsung dengan 
menggunakan tes simulasi atau 
dengan tes unjuk kerja. 

SMP 15 9 1 - - 25 3,56 
 

SMA 6 11 - - - 17  3,35 

4 

Keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran sebagai salah satu 
aspek afektif akan dinilai dengan 
menggunakan lembar observasi, 
dimana guru harus menyiapkan 
terlebih dahulu indikator tingkah 
laku apa yang akan diobservasinya. 

SMP 15 9 1 - - 25 3,56 
 

SMA 6 11 - - - 17  3,35 

5 

Kemampuan nalar siswa akan 
menjadi salah satu komponen 
penilaian pada kurikulum 2013. 
Cara menilai kemampuan nalar 
siswa ini adalah dengan tes tertulis 
ataupun lisan. 

SMP 5 12 8 - - 25 2,88 
 

SMA 3 7 7 - - 17  2,76 

6 
Kemampuan berkomunikasi siswa 
melalui presentasi (lisan) hasil 

SMP 5 14 5 1 - 25 2,92 
 



 
 

 
 

observasi ataupun secara tertulis 
dijadikan sebagai salah satu 
komponen penting dalam standar 
penilaian kurikulum 2013. 

SMA 3 8 6 - - 17  2,82 

7 

Penilaian tidak hanya pada hasil 
observasi, tetapi juga pada proses 
observasi siswa dalam melakukan 
pengamatan yang sesuai dengan 
prosedur pengamatan melalui 
lembar observasi. 

SMP 4 21 - - - 25 3,16 
 

SMA 7 10 - - - 17  3,41 

 
 

       3,31 3,20 

Sumber : Data Hasil Penelitian Vivi Triska, 2013 

 
Persepsi guru biologi terhadap standar evaluasi kurikulum 2013 

tergolong dalam kategori sangat baik untuk Sekolah Menengah Pertama 
dengan rerata 3,31 dan 3,20 untuk Sekolah Menengah Atas. Hal ini 
menggambarkan guru biologi Sekolah Menengah Negeri di kota 
Pekanbaru secara keseluruhan siap dengan sistem penilaian autentik. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 66 Tahun 2013, penilaian autentik adalah penilaian yang 
dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), 
proses, dan keluaran (output) pembelajaran.  

Pada penilaian autentik, siswa diminta untuk mendemonstrasikan 
apa yang dipahami baik pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi 
apapun yang mereka miliki sehingga lebih aplikatif dan bermakna. 
Prinsip penilaian ini sangat tepat digunakan dalam pembelajaran yang 
menuntut siswa tidak sekedar memahami pengetahuan tetapi diharapkan 
dapat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari seperti halnya 
karakter pembelajaran Biologi. Sebagai contoh, untuk bisa menggunakan 
mikroskop dengan baik dan benar, seorang siswa terlebih dahulu harus 
mengerti bagian-bagian dari mikroskop beserta fungsinya agar bisa 
terampil menggunakan mikroskop tersebut. Selain pengetahuan dan 
keterampilan, sikap siswa dalam menggunakan mikroskop juga dinilai 
misalnya mampu menggunakan mikroskop dengan teliti, jujur, dan 
menunjukkan sikap kerja sama yang baik dengan teman sekelompoknya. 
Penerapan penilaian autentik pada pembelajaran biologi akan menjadikan 
pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Pantiwati (2013), pembelajaran biologi akan menjadi 
bermakna bila menggunakan penilaian yang tepat yaitu penilaian autentik 
karena tidak cukup memahami pengatahuan biologi saja tetapi dituntut 
dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Rerata tertinggi untuk indikator standar evaluasi kurikulum 2013 
Sekolah Menengah Pertama terdapat pada aspek nomor 1 dimana 
penilaian tidak hanya menekankan pada aspek kognitif (pengetahuan) 
saja, tetapi juga aspek afektif (sikap) dan aspek psikomotor (keterampilan) 
memiliki rerata 3,60 yang tergolong kategori sangat baik (A). Hal ini 
menggambarkan bahwa guru biologi Sekolah Menengah Pertama Negeri 



 
 

 
 

kota Pekanbaru secara keseluruhan siap dengan sistem penilaian secara 
seimbang terhadap tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 
Guru menyadari pembelajaran dengan melibatkan tiga ranah tersebut 
akan menjadikan siswa lebih berkarakter. Sesuai dengan hasil penelitian 
oleh Prastiwi (2012) perilaku berkarakter dapat dinilai dengan melihat 
indikator aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiga indikator ini 
harus dihubungkan secara bersamaan dalam proses pembelajaran dan 
evaluasi, dimana indikator kognitif proses sebagai kemampuan siswa 
selama mengkonstruksi pengetahuan untuk mendapatkan hasil belajar, 
dan indikator kognitif produk sebagai hasil belajar siswa, indikator afektif 
sebagai sifat/sikap/karakter siswa ketika mengkonstruksi pengetahuan 
untuk mendapatkan hasil belajar, dan indikator psikomotorik sebagai 
keterampilan siswa selama mengkonstruksi pengetahuan untuk 
mendapatkan hasil belajar. Dengan penilaian terhadap tiga ranah tersebut, 
diharapkan siswa memiliki kompetensi pengetahuan, sikap dan 
keterampilan yang lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan sekretaris dinas pendidikan kota pekanbaru, penilaian 
untuk tiga ranah (kognitif, afektif, dan psikomotor) pada kurikulum 2013 
memiliki perbedaan dengan KTSP. Pada kurikulum 2013, penilaian untuk 
ranah afektif dan psikomotor dilakukan berdasarkan kompetensi inti dan 
kompetensi dasar, dimana afektif dan psikomotor dibentuk dalam proses 
pembelajaran dan dinilai dengan format yang sudah disiapkan oleh guru 
sebelum proses pembelajaran dimulai dan dicantumkan ke dalam 
perangkat pembelajaran. 

Aspek dengan rerata tertinggi pada indikator standar evaluasi 
kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Atas terdapat pada aspek 
nomor 7 dimana penilaian tidak hanya menekankan pada hasil observasi 
tetapi juga menekankan pada proses observasi dalam melakukan 
pengamatan, yaitu dengan rerata yang tergolong kategori sangat baik (A). 
Hal ini menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya dinilai berdasarkan 
hasil (kognitif) saja, akan tetapi juga berdasarkan proses dalam 
mendapatkan hasil tersebut (psikomotor). Menurut Simpson dalam Wati 
(2013), penilaian psikomotor merupakan penilaian yang berkaitan dengan 
keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 
menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini 
merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami sesuatu) dan 
hasil belajar afektif. Hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan 
menjadi hasil belajar psikomotor apabila siswa telah menunjukkan 
perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung 
dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya. 

Rerata terendah untuk indikator standar evaluasi terdapat pada 
aspek nomor 5, dimana untuk Sekolah Menengah Pertama memiliki rerata 
2,88 dan untuk Sekolah Menengah Atas 2,76 dengan kategori baik. 
Bernalar merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan dari konsep-
konsep yang sebelumnya sudah diketahui. Pada kurikulum 2013, siswa 



 
 

 
 

dituntut untuk mampu melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 
mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang mereka peroleh 
setelah menerima materi pelajaran (Kemendiknas, 2012). Kemampuan 
bernalar siswa dapat diukur dengan menggunakan tes tertulis ataupun tes 
lisan. Tes tertulis untuk mengetahui kemampuan bernalar siswa dapat 
dilakukan dengan memberikan soal essay bebas. Soal essay dengan 
jawaban bebas memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara 
kreatif melakukan pengintegrasian ide, melakukan evaluasi secara 
menyeluruh, dan mendekati masalah dengan penggunaan problem solving. 
Tes lisan merupakan suatu bentuk tes yang menuntut respons dari siswa 
dalam bentuk bahasa lisan. Tes lisan ini sangat bermanfaat untuk 
mengukur kemampuan berkomunikasi siswa. Menurut Sari (2011), tes 
lisan dapat menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki 
siswa, sikap, serta kepribadiannya karena dilakukan secara berhadapan 
langsung. 
 
 
 
Penutup 

Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan insan Indonesia 
untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara 
yang produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta mampu berkontribusi 
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban 
dunia.  

Pembelajaran kurikulum 2013 merupakan pembelajaran 
kompetensi dengan memperkuat proses pembelajaran dan penilaian 
autentik untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan 
keterampilan. Penguatan proses pembelajaran dilakukan melalui 
pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih 
mampu dalam mengamati, menanya, mencoba/mengumpulkan data, 
mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan. 

Pembelajaran biologi  tidak hanya ditandai oleh adanya 
kumpulan fakta saja, tetapi juga dengan metode ilmiah yang terwujud 
melalui suatu rangkaian kerja ilmiah, nilai dan sikap ilmiah. Penerapan 
pendekatan saintifik dalam pembelajaran biologi melalui kurikulum 2013 
yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan akan mempermudah 
siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
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BAB 3 
INKUIRI DALAM STRATEGI PEMBELAJARAN BIOLOGI 

Elya Febrita dan Ade Suryana 

 

Pendahuluan 
Kurikulum 2013 bertujuan mempersiapkan insan Indonesia untuk 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang 
produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta mampu berkontribusi pada 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. 
Untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan proses pembelajaran 
dengan pendekatan saintifik yang sesuai dengan rencana implementasi 
kurikulum 2013. 

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang 
sedemikian rupa agar  peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, 
hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 
mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, 
mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 
berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 
mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. 

Fokus kurikulum 2013 adalah perubahan paradigma dari 
pengumuman (guru ceramah) menjadi pertanyaan (merangsang siswa 
bertanya) sekaligus guru mengarahkan pertanyaan siswa.Proses belajar 
yang dimulai dengan merumuskan masalah (pertanyaan-pertanyaan), 
kemudian mencari, menyelidiki dan menemukan sendiri jawaban dari 
suatu masalah yang dipertanyakan, akan memberikan kesempatan belajar 
yang lebih bermakna pada siswa.Penerapan pendekatan saintifik dalam 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2012/09/30/%20kurikulum-baru/
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biologi memberi peluang untuk semakin mengarahkan siswa untuk lebih 
akttif dalam proses pembelajaran. Salah satu strategi yang cocok adalah 
melalui inkuiri (menemukan). 

Pembelajaran inkuiri menekankan kepada proses mencari dan 
menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran 
siswa dalam pembekajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri 
materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan 
pembimbing siswa untuk belajar. Pembelajaran inkuiri merupakan 
rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir 
kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari 
suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya 
dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. 
 
Strategi Pembelajaran Biologi 

Biologi sebagai salah satu bidang Ilmu Pengetahuan Alam yang 
menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami konsep dan 
proses sains. Biologi dikembangkan melalui kemampuan berpikir analisis,  
induktif, dan deduktif untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan peristiwa alam sekitar. Penyelesaian masalah yang bersifat 
kualitatif dan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pemahaman 
dengan mengintegrasikan bidang-bidang lainnya seperti matematika, 
fisika dan kimia serta pengetahuan pendukung lainnya (KBK Pendidikan 
Biologi UR, 2011). 

Biologi merupakan penghubung dari semua ilmu alam yang 
membahas tentang permasalahan kehidupan dan hubungannya dengan 
bidang ilmu lain. Ilmu biologi terdiri dari beberapa bidang antara lain 
genetika, biologi sel, biologi molekuler, anatomi, zoologi, botani, ekologi, 
dan lain sebagainya. Konsep-konsep penting biologi dapat membantu 
mahasiswa mengembangkan pandangan yang sejalan dengan kehidupan 
(Campbell dkk, 2008).  

Selama ini, pembelajaran Biologi yang dilaksanakan dalam proses 
belajar mengajar diketahui kurang melibatkan peserta didik untuk lebih 
aktif dibanding dengan pendidik. Proses belajar mengajar lebih terpusat 
kepada pendidik, pendidik lebih banyak menggunakan metode ceramah 
untuk menyampaikan materi pelajaran dan peserta didik hanya pasif 
mendengarkannya. Peserta didik dianggap kurang bisa menemukan 
sendiri pengetahuan ataupun keterampilan dari hasil pembelajaran yang 
mereka dapat. Mereka lebih suka menghafal fakta-fakta yang didapat dari 
proses pembelajaran. Oleh karena itu, inkuiri merupakan strategi yang 
tepat untuk memperbaiki proses belajar mengajar tersebut. 

Inkuiri (menemukan) merupakan kegiatan inti dari pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL), melalui upaya menemukan akan 
memberikan penegasan bahwa pengetahuan dan keterampilan serta 
kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan bukan merupakan hasil 
dari mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi merupakan hasil 



 
 

 
 

menemukan sendiri (Kunandar, 2011). Dilihat dari segi kepuasan secara 
emosional, sesuatu hasil menemukan sendiri memiliki nilai kepuasan 
yang lebih tinggi, sehingga hasil pembelajaran merupakan hasil dari 
kreativitas peserta didik sendiri, dan akan bersifat lebih tahan lama 
diingat bila dibandingkan dengan sepenuhnya merupakan pemberian 
dari dosen (Rusman, 2010). 

Penggunaan model inkuiri menghasilkan aspek-aspek yang baik, 
seperti meningkatkan potensi intelektual peserta didik, karena mereka 
dapat mencari dan menemukan konsep melalui observasi atau 
eksperimen, peserta didik dapat belajar bagaimana melakukan proses 
penemuan yang merupakan bagian dari sikap ilmiah sehingga dapat 
menambah ingatan peserta didik. Pembelajaran Inkuiri yang merupakan 
suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal 
seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara 
sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat menemukan dan 
merumuskan sendiri penemuannya dengam penuh percaya diri. 
Pembelajaran ini dirancang untuk mengajak peserta didik secara langsung 
ke dalam proses ilmiah yang melibatkan aktivitas dan sikap ilmiah peserta 
didik.  

Sasaran utama pembelajaran inkuiri menurut Gulo dalam 
Hermawati (2012) adalah (1) keterlibatan secara maksimal dalam proses 
kegiatan belajar yang merupakan kegiatan mental intelektual dan sosial 
emosional; (2) keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada 
tujuan pembelajaran; (3) mengembangkan sikap percaya diri (self-belief) 
pada diri peserta didik tentang apa yang ditemukan dalam proses inkuiri. 
Dari pernyataan ini dapat dijelaskan bahwa inkuiri dalam pembelajaran 
akan memberikan peluang pada peserta didik untuk mengembangkan 
seluruh kompetensinya yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotor. 

Hasil penelitian Schlenker dalam Trianto (2009), menunjukkan 
bahwa latihan inkuiri dapat meningkatkan pemahaman sains, produktif 
dalam berpikir kreatif, dan peserta didik menjadi terampil dalam 
memperoleh dan menganalisis informasi, sehingga akan berpengaruh 
terhadap aktivitas belajar dan sikap ilmiah mahasiswa dalam proses 
pembelajaran.  

Secara umum proses pembelajaran dengan menggunakan 
pendekatan pembelajaran inkuiri dapat mengikuti langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1. Orientasi 

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim 
pembelajaran yang responsif. Langkah orientasi merupakan langkah 
yang sangat penting. Keberhasilan pendekatan pembelajaran inkuiri 
sangat tergantung pada kemauan peserta didik untuk beraktivitas 
menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. 

2. Merumuskan masalah 



 
 

 
 

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa peserta didik 
pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang 
disajikan adalah persoalan yang menantang peserta didik untuk 
berpikir memecahkan teka-teki itu. Teka-teki yang menjadi masalah 
dalam inkuiri adalah teka-teki yang mengandung konsep yang jelas, 
yang harus dicari dan ditemukan. 

3. Merumuskan hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 
sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji 
kebenarannya. Kemampuan atau potensi individu untuk berpikir pada 
dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. Potensi berpikir itu 
dimulai dari kemampuan setiap individu untuk menebak atau 
mengira-ngira (berhipotesis) dari suatu permasalahan. Manakala 
individu dapat membuktikan tebakannya, maka ia sampai pada posisi 
yang dapat mendorong untuk berpikir lebih lanjut. 

4. Mengumpulkan data 
Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang 
dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pendekatan 
pembelajaran inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses mental 
yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses 
pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat 
dalam belajar tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan 
menggunakan potensi berpikirnya. Oleh sebab itu, tugas dan peran 
guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir mencari informasi 
yang dibutuhkan. 

5. Menguji hipotesis 
Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap 
diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan 
pengumpulan data. Bahwa yang terpenting dalam menguji hipotesis 
adalah mencari tingkat keyakinan peserta didik atas jawaban yang 
diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti 
mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya jawaban yang 
diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus 
didukung oleh data yang ditemukan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

6. Merumuskan kesimpulan 
Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang 
diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan 
kesimpulan merupakan akhir dalam proses pembelajaran. Sering 
terjadi, oleh karena banyaknya data yang diperoleh, menyebabkan 
kesimpulan yang dirumuskan tidak fokus terhadap masalah yang 
hendak dipecahkan. Oleh karena itu, untuk mencapai kesimpulan yang 
akurat sebaiknya guru mampu menunjukkan pada peserta didik data 
mana yang relevan. 



 
 

 
 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri 
dapat membantu siswa untuk mengintegrasikan konsep-konsep yang 
telah mereka ketahui sebelumnya dengan peristiwa-peristiwa yang 
mereka amati di laboratorium. Pembelajaran inkuiri juga dapat mengubah 
miskonsepsi yang dialami siswa menjadi konsep ilmiah. Belajar dengan 
menggunakan pembelajaran inkuiri ini diharapkan siswa menjadi lebih 
kreatif, inovatif, dan belajarnya menjadi lebih bermakna sehingga prestasi 
belajar  biologi dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan proses belajar 
inkuiri mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, 
misalnya merumuskan masalah, merancang percobaan, melakukan 
eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, 
memiliki sifat-sifat objektik, jujur, hasrat ingin tahu, dan keterbukaan. 

Siswa diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dalam diri 
melalui pembelajaran inkuiri, karena pembelajaran inkuiri merupakan 
penciptaan situasi-situasi yang sedemikian rupa dan siswa akan lebih 
banyak terlibat dalam proses pembelajaran dan memberi kesempatan 
banyak kepada siswa untuk mengambil peran sebagai ilmuwan, sehingga 
akan timbul kebanggan dan harga diri dengan mengetahui hasil 
pekerjaan, memahami tujuan yang harus dicapai, akan mendorong siswa 
untuk lebih giat belajar, hasil belajar yang bermakna sehingga hasilnya 
akan bermakna bagi subjek belajar.   

 
Penggunaan Inkuiri pada Konsep Invertebrata 

Salah satu bidang ilmu dalam Biologi adalah Sistematika 
Invertebrata. Bidang ilmu ini juga menjadi salah satu mata kuliah wajib 
yang terdapat di Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Riau. 
Konsep mengenai invertebrata diajarkan pada mata kuliah ini. Mata 
kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar taksonomi, nomenklatur, dan 
klasifikasi hewan Invertebrata. Pembahasan mengenai sifat, karakteristik, 
kedudukan, dan hubungan kekerabatan antara kelompok-kelompok 
hewan Invertebrata,  mengetahui contoh-contoh hewan Invertebrata serta 
peranannya bagi kehidupan manusia (KBK Pendidikan Biologi UR, 2011). 

Mahasiswa dibagi kedalam 10 kelompok, selama proses 
pembelajaran berlangsung setiap mahasiswa duduk dalam kelompoknya 
masing-masing dan mengikuti proses pembelajaran, melakukan kegiatan 
praktikum berupa pengamatan terhadap spesies hewan yang tersedia 
untuk mengidentifikasi karakteristik (ciri) hewan tersebut, mahasiswa 
melakukan kegiatan diskusi dalam kelompoknya masing-masing, 
menjawab pertanyaan pada LKM, melakukan presentasi dan memberikan 
kesimpulan, serta mengikuti kegiatan post test. 

Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan model 
Pengajaran Langsung berbasis Inkuiri, yang merupakan penggabungan 
dua model pembelajaran yaitu model Pengajaran Langsung dengan model 
Inkuiri, proses pembelajaran yang dilakukan dosen antara lain: pada 
kegiatan awal, dosen melakukan apersepsi, memberi motivasi kepada 



 
 

 
 

mahasiswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta memberikan 
beberapa pertanyaan tentang materi pokok Filum Arthropoda, pada 
kegiatan inti dosen menyampaikan atau mempresentasikan pengetahuan 
tentang karakteristik dan klasifikasi atau pengelompokkan hewan pada 
filum Arthropoda, dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa 
untuk curah pendapat dalam merumuskan jawaban sementara dari 
pertanyaan yang diberikan. selanjutnya dosen memberikan bimbingan 
dan pelatihan kepada mahasiswa untuk mengulang penjelasan dosen 
terkait materi filum Arthropoda selanjutnya dosen membagikan LKM 
kepada mahasiswa dan merencanakan serta merancang suatu kegiatan 
praktikum berupa pengamatan terhadap objek/spesies hewan tertentu 
untuk mengidentifikasi karakteristik (ciri) hewan tersebut serta 
menggambarkannya.  

Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa melakukan kegiatan 
praktikum dan melakukan pengamatan untuk memperoleh informasi 
tentang karakteristik hewan filum Arthropoda, selama kegiatan 
berlangsung dosen mengecek pemahaman mahasiswa dan memberikan 
umpan balik. Dosen mengumpulkan dan mengecek data hasil 
pengamatan mahasiswa serta menyuruh mahasiswa melakukan 
presentasi yang disimak oleh dosen dan mahasiswa yang lain, selama 
presentasi berlangsung mahasiswa dan dosen melakukan tanya jawab, 
selanjutnya dosen membimbing mahasiswa membuat kesimpulan 
terhadap kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Dosen mengadakan 
pelatihan lanjutan dengan menyuruh mahasiswa mencari dan 
mengumpulkan beberapa contoh lain dari spesies hewan pada Filum 
Arthropoda. Pada kegiatan penutup dosen mengajak mahasiswa 
merangkum pembelajaran dan mengadakan post test. 

Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan secara jasmani 
maupun rohani. Aktivitas peserta didik merupakan kegiatan atau perilaku 
yang terjadi selama proses belajar mengajar yang merupakan salah satu 
indikator adanya keinginan untuk belajar. Kegiatan yang dimaksud 
adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, 
mengajukan pendapat, mengerjakan tugas, bekerja sama dan menjawab 
pertanyaan (Dimyati dan Mudjiono dalam Mulia, 2011). 

Aktivitas peserta didik merupakan hal yang sangat penting dan 
perlu diperhatikan oleh pendidik sehingga proses belajar mengajar yang 
ditempuh memperoleh hasil yang optimal. Pada prinsipnya, belajar 
adalah berbuat yakni perbuatan untuk mengubah tingkah laku yang 
relatif mantap berkat latihan dan pengalaman, sehingga tidak ada belajar 
jika tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas diperlukan dalam proses 
belajar mengajar (Hamalik, 2001). Dengan kata lain bahwa dalam belajar 
sangat diperlukan aktivitas. Tanpa aktivitas proses belajar tidak mungkin 
berlangsung dengan baik. 

Menurut Sardiman (2012), belajar dalam arti luas yaitu kegiatan 
psiko-fisik menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya 



 
 

 
 

menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa pada ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik, sedangkan dalam arti sempit belajar adalah usaha 
penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan kegiatan menuju 
perubahan dalam terbentuknya kepribadian seutuhnya. Relevan dengan 
pengertian tersebut, belajar adalah berubah, artinya suatu perubahan 
pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan 
dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, 
keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan 
penyesuaian diri, perubahan ini bisa dilakukan dengan membaca, 
mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya (Rintayanti, 2008). 

Aktivitas belajar adalah kegiatan peserta didik didalam berinteraksi 
pada proses belajar mengajar yang mengakibatkan perubahan pada 
dirinya seperti dari tidak tahu menjadi tahu (Agung, 2009). Dalam 
kegiatan belajar mengajar, aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang 
bersifat fisik maupun mental, dalam belajar, kedua aktivitas tersebut 
harus selalu terkait. Sebagai contoh, seseorang sedang belajar dengan 
membaca. Secara fisik terlihat bahwa orang tadi membaca, tapi mungkin 
pikirannya tidak tertuju pada buku yang sedang dibaca, sehingga belajar 
itu tidak akan optimal. Jika ada seseorang yang berpikir tentang sesuatu 
ide, tapi tidak dengan aktivitas fisik misalnya dituangkan dalam tulisan 
atau disampaikan pada orang lain, maka ide atau pemikirannya tidak ada 
gunanya.  

Aktivitas belajar menurut Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2012), 
diantaranya adalah (1) Visual activities, yang termasuk didalamnya 
membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, atau percobaan; (2) Oral 
activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 
mengeluarkan pendapat; (3) Listening activities, sebagai contoh 
mendengarkan uraian, percakapan, dan diskusi; (4) Writing activities, 
seperti menulis laporan, tugas dan menyalin; (5) Drawing activities, seperti 
menggambar, membuat grafik; (6) Motor activities, seperti melakukan 
percobaan; (7) Mental activities, seperti mengingat, memecahkan soal, 
menganalisa, melihat hubungan dan mengambil keputusan; (8) Emotional 
activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, tenang, dan 
gugup. Melalui aktivitas belajar, mahasiswa dapat membuat pembelajaran 
menjadi lebih berkesan, dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi 
dalam bentuk yang berbeda, misalnya bertanya, mengajukan pendapat, 
melaksanakan tugas dan lain-lain. Bila mahasiswa menjadi partisipan 
yang aktif maka ia akan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan 
yang baik sehingga proses belajar mengajar yang ditempuh akan 
memperoleh hasil yang optimal.  

Berbagai aktivitas yang mahasiswa lakukan dalam proses 
pembelajaran mengenai konsep Sistematika Invertebrata dapat dilihat 
pada tabel berikut ini. 

 



 
 

 
 

Tabel 3.1 Aktivitas Mahasiswa dengan Strategi Inkuiri pada Konsep 
Sistematika Invertebrata 

Sumber : Data Hasil Penelitian Ade Suryana, 2013 

Nilai rata-rata persentase aktivitas mahasiswa selama pembelajaran 
Sistematika Invertebrata adalah 78.23% (kategori baik), dari masing-
masing indikator diperoleh nilai rata-rata aktivitas mahasiswa yang 
tertinggi dan yang terendah. Nilai rata-rata aktivitas mahasiswa yang 
tertinggi adalah menulis (Writing Activities) sebesar 82.08% (kategori baik 
sekali) dan yang terendah adalah aktivitas berbicara (Oral Activities) 
sebesar 69.96% (kategori baik), meskipun berada dalam kategori baik, 
rendahnya aktivitas mahasiswa dalam berbicara seperti bertanya sesuai 
materi yang diajarkan tentang Filum Arthropoda, menyatakan pendapat, 
dan menjawab pertanyaan yang diberikan dosen atau pertanyaan 
mahasiswa disebabkan karena mahasiswa masih belum berani dan 
cenderung takut dalam menyatakan pendapat, bertanya maupun 
menjawab pertanyaan, sehingga diketahui proses pembelajaran yang telah 
dilakukan sebelumnya, belum begitu efektif dalam melatih mahasiswa 
untuk berani menyatakan pendapat, bertanya maupun menjawab 
pertanyaan.  

Kedekatan antara dosen dan mahasiswa selama pembelajaran 
sangat mempengaruhi agar mahasiswa merasa percaya diri, tidak merasa 
takut dan timbul keberanian dalam menyatakan pendapat, bertanya 
maupun menjawab pertanyaan. Cara yang dilakukan dosen untuk 
menumbuhkan aktivitas berbicara mahasiswa dapat dilakukan dengan 
memberikan pujian dan motivasi berupa penghargaan nilai terhadap 
pekerjaan mahasiswa, serta dengan menunjukkan sikap hangat dan 
semangat dalam menanggapi jawaban (respon) agar mahasiswa tetap 
aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui kegiatan diskusi 
dan presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa selama proses 
pembelajaran juga dapat mendorong mahasiswa untuk aktif dalam 
berbicara, menyatakan pendapat, bertanya maupun menjawab 
pertanyaan. Menurut Sardiman (2012), guru atau dosen harus dapat 
merangsang dan memberikan dorongan atau motivasi untuk 
mendinamisasikan potensi peserta didik, dan menumbuhkan swadaya 
(aktivitas dan daya cipta/kreativitas). Aktivitas dilakukan oleh peserta 
didik itu sendiri sedangkan pendidik hanya memberikan bimbingan dan 

Indikator Aktivitas 
Rata-rata Aktivitas 

(%) 
Kategori 

1.  Melihat (Visual Activities) 80.30 Baik Sekali 

2.  Berbicara (Oral Activities) 69.96 Baik 

3.  Mendengar (Listening Activities) 80.91 Baik Sekali 

4.  Menulis (Writing Activities) 82.08 Baik Sekali 

5.  Menggambar (Drawing Activities) 77.88 Baik 

Rata-rata (%) 78.23 
Baik 

Kategori  



 
 

 
 

merencanakan segala kegiatan yang akan diperbuat oleh peserta didik 
(Montessori dalam Sardiman, 2012).         

Aktivitas belajar dapat dilaksanakan dalam setiap kegiatan 
pembelajaran dalam kelas yang terstruktur, baik dalam bentuk 
komunikasi langsung, pembelajaran kelompok, maupun kegiatan belajar 
yang lain (Sulianto dan Sary, 2010). Aktivitas belajar mahasiswa akan 
muncul secara efektif pada pembelajaran Sistematika Invertebrata melalui 
beberapa kegiatan yang dirancang oleh dosen selama pembelajaran, 
menurut pendapat Rustaman (2005), pembelajaran berbasis Inkuiri adalah 
serangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses 
menemukan konsep dan pengetahuan sehingga dapat memecahkan 
masalah atau pertanyaan yang dihadapi secara ilmiah, aktivitas-aktivitas 
pembelajaran yang diharapkan bukan hanya sekedar mendengarkan, 
mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi mahasiswa 
itu sendiri dituntut untuk aktif berpikir, berbicara, mencari, mengolah 
data, dan akhirnya menyimpulkan. Rosseau dalam Sardiman (2012) 
menyatakan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan 
pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, bekerja sendiri, dengan fasilitas 
yang diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap mahasiswa yang belajar harus aktif sendiri, 
tanpa adanya aktivitas maka proses belajar tidak mungkin terjadi. 

Aktivitas melihat (Visual Activities) seperti membaca buku ajar yang 
berhubungan dengan materi (Filum Arthropoda), memperhatikan 
penjelasan dosen/presentasi, dan mengamati objek/spesimen sehingga 
mahasiswa dapat menemukan pengetahuannya dan pemahamannya 
dengan mudah. Selama proses pembelajaran berlangsung mahasiswa 
dituntut untuk dapat aktif membaca, memperhatikan setiap penjelasan 
dosen dan aktif melakukan pengamatan dengan sendirinya, melalui 
kegiatan praktikum yang diikuti mahasiswa pada setiap kali pertemuan, 
mahasiswa dapat terlibat langsung dalam kegiatan pengamatan 
objek/spesies hewan yang tersedia untuk menentukan karakteristik (ciri) 
yang dimiliki oleh hewan tersebut, sehingga mahasiswa dapat belajar dan 
menemukan pemahamannya sendiri melalui kegiatan inkuiri. Inkuiri 
melibatkan observasi/pengamatan, membangun teori, merencanakan 
penyelidikan dan refleksi, inkuiri merujuk pada berbagai strategi untuk 
mempelajari gejala alam dan mencoba menjelaskan bukti yang diperoleh 
dari hasil observasi dan dari aktivitas/kegiatan peserta didik (Rustaman, 
2005).  

Nilai rata-rata persentase aktivitas melihat (Visual Activities) sebesar 
80.30% berada dalam kategori baik sekali sehingga dapat dilihat dari hasil 
observasi yakni banyaknya mahasiswa yang membaca buku ajar yang 
berhubungan dengan materi (Filum Arthropoda), selama proses 
pembelajaran mahasiswa antusias memperhatikan penjelasan dosen dan 
memperhatikan presentasi kelompok, serta pada pelaksanaan praktikum 
mahasiswa aktif dalam melakukan kegiatan observasi atau pengamatan 



 
 

 
 

terhadap objek/spesimen yang telah tersedia. Melalui kegiatan 
memperhatikan dan pengamatan secara intensif mahasiswa dapat 
mencapai pemahaman materi dan prestasi belajar, menurut Suryabrata 
(1984), aktivitas yang disertai dengan perhatian dan pengamatan secara 
intensif akan lebih sukses dan prestasinya lebih tinggi.  

Aktivitas mendengarkan (Listening Activities) yang dilakukan oleh 
mahasiswa seperti mendengarkan penjelasan dosen, mendengarkan 
diskusi dalam kelompok, mendengarkan presentasi berada dalam 
kategori baik sekali dengan rata-rata sebesar 80.91%. Antusiasme 
mahasiswa cukup tinggi pada saat mendengarkan penjelasan dosen 
terkait materi yang diajarkan, dengan adanya demonstrasi pengetahuan 
yang diberikan oleh dosen dapat menambah daya ingat mahasiswa 
terhadap materi, sehingga penguasaan konsep atau keterampilan perlu 
dikuasai oleh dosen dengan maksimal, menurut Kardi dan Nur (2000), 
untuk mendemonstrasikan suatu konsep atau keterampilan dengan 
berhasil, dosen perlu sepenuhnya menguasai konsep atau keterampilan 
yang akan didemonstrasikan melalui Pengajaran Langsung. 

Aktivitas mahasiswa berupa Menggambar (Drawing Activities) 
berada dalam kategori baik dengan rata-rata 77.88%, selama perkuliahan 
mahasiswa membuat hasil pengamatan berdasarkan observasi yang telah 
dilakukan terhadap objek/spesimen yang tersedia melalui kegiatan 
menggambar pada buku Lembar Kerja Mahasiswa, seperti menggambar 
dengan jelas morfologi hewan, menggambar sesuai dengan objek atau 
spesimen, gambar dilengkapi dengan keterangan gambar spesimen, 
berdasarkan hasil observasi selama perkuliahan masih ada beberapa 
mahasiswa yang lupa untuk melengkapi gambarnya dengan keterangan 
bagian-bagian objek/spesimen, dan sebagian besar mahasiswa telah 
terlatih untuk menggambar objek tersebut sesuai dengan aslinya dan 
melalui kegiatan menggambar mahasiswa dapat menjelaskan bagian-
bagian morfologi dari spesies hewan Invertebrata sehingga mahasiswa 
dapat dengan mudah menentukan karakteristik (ciri) atau sifat hewan 
tersebut. 

Aktivitas belajar mahasiswa yang tertinggi adalah Menulis (Writing 
Activities) dengan nilai rata-rata sebesar 82.08% (kategori baik sekali), 
melalui kegiatan menulis mahasiswa dapat memperoleh pemahamannya, 
dimana mahasiswa selama pembelajaran selalu mencatat penjelasan dosen 
yang berhubungan dengan materi, menulis hasil pengamatan berupa 
keterangan tentang kerakteristik dan klasifikasi hewan Invertebrata, serta 
menjawab pertanyaan pada Lembar Kerja Mahasiswa. Jawaban LKM dan 
hasil pengamatan yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok 
sebagian besar sudah benar dan lengkap, serta mahasiswa tidak lupa 
dalam menuliskan kesimpulan dari setiap kegiatan praktikum yang telah 
dilakukan. Kesadaran akan pentingnya kerjasama yang dimiliki oleh tiap-
tiap anggota kelompok seperti pembagian kerja dalam tugas kelompok 
yang diberikan dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas 



 
 

 
 

kelompok yang mereka kerjakan sehingga mahasiswa dapat memiliki 
pemahaman dan keterampilan sains. Menurut Kardi dan Nur (2000), 
model Pengajaran Langsung paling sesuai untuk pembelajaran yang 
berorientasi pada penampilan atau kinerja seperti menulis dan membaca, 
disamping itu Pengajaran Langsung juga cocok untuk mengajarkan 
komponen-komponen keterampilan sains yang dapat diajarkan secara 
terstruktur dengan baik. 

Gambaran aktivitas mahasiswa selama mengikuti proses 
pembelajaran Sistematika Invertebrata pada tiap-tiap pertemuan disajikan 
pada grafik berikut.  

 
 

 
 
 

 
Sumber : Data Hasil Penelitian Ade Suryana, 2013 

Gambar 3.1 Aktivitas Mahasiswa pada Pembelajaran Sistematika 
Invertebrata 

 
Nilai rata-rata persentase aktivitas mahasiswa selama pembelajaran 

Sistematika Invertebrata pada setiap pertemuan mengalami peningkatan. 
Pada pertemuan I rata-rata persentase aktivitas belajar mahasiswa sebesar 
74.91% (kategori baik), pertemuan II sebesar 79.45% (kategori baik), 
pertemuan III sebesar 83.73% (kategori baik sekali), sedangkan rata-rata 
aktivitas belajar mahasiswa pada pertemuan I, II dan III sebesar 78.23% 
(kategori baik). Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah aktif selama 
pembelajaran berlangsung, rendahnya rata-rata aktivitas mahasiswa pada 
pertemuan I disebabkan karena mahasiswa mencoba menyesuaikan diri 
dengan model pembelajaran digunakan oleh dosen, dan mahasiswa 
belum cukup siap dalam mengikuti proses pembelajaran terlihat dari 
beberapa mahasiswa masih mengalami kesulitan pada saat kegiatan 
belajar, praktikum, menjawab pertanyaan pada LKM dan presentasi. 



 
 

 
 

Rata-rata aktivitas mahasiswa terjadi peningkatan pada pertemuan 
II dan III, hal ini disebabkan karena mahasiswa mulai terdorong untuk 
belajar aktif melalui kegiatan yang direncanakan dosen dan lebih siap 
dalam menerima pembelajaran, terlihat dari banyaknya mahasiswa yang 
membawa referensi terkait materi yang akan diajarkan, mahasiswa 
mempersiapkan data untuk kegiatan presentasi kelompok, dan mulai aktif 
mengajukan pertanyaan. Mahasiswa sangat antusias selama proses 
pembelajaran, dan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, diskusi, 
kegiatan praktikum berupa identifikasi karakteristik spesimen 
menggunakan objek/spesimen langsung yang tersedia, mahasiswa dapat 
meningkatkan pemahamannya dan mencapai prestasinya melalui 
beberapa kegiatan atau aktivitas belajar dengan giat, rajin dan selalu 
bersungguh-sungguh. Menurut Purba, dkk (2006) dalam kegiatan 
pembelajaran terdapat sejumlah aktivitas yang menunjukkan peran aktif 
peserta didik dalam pembelajaran. Menurut Rintayati dan Putro (2008), 
aktivitas belajar merupakan kegiatan belajar yang harus dilaksanakan 
dengan giat, rajin, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh melibatkan 
fisik maupun mental secara optimal yang meliputi visual activities, oral 
activities, listening activities, writing activities, drawing activities agar peserta 
didik memperoleh prestasi yang gemilang.  

Tinggi rendahnya aktivitas belajar peserta didik tergantung pada 
tujuan instruksional yang harus dicapai oleh peserta didik, stimulasi guru 
atau dosen yang memberikan tugas belajar, karakteristik materi serta 
minat, perhatian, motivasi dan kemampuan belajar mahasiswa yang 
bersangkutan. Dosen memberikan peranan yang sangat penting dalam 
meningkatkan keaktifan siswa dengan cara membimbing, mengelola kelas 
dengan baik serta meningkatkan semangat dalam belajar (Sudijono, 2001). 
Menurut Trianto (2009), belajar akan lebih baik bila peserta didik terlibat 
secara aktif dan berinteraksi dengan teman, guru/dosen dan dunia nyata. 

Rustaman (2005) menyatakan bahwa belajar menjadi bermakna jika 
mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, 
melaksanakan penyelidikan, mengumpulkan data, membuat kesimpulan 
dan berdiskusi, mahasiswa terlibat secara langsung dalam pembelajaran 
aktif dan berpikir tingkat tinggi, yang pada akhirnya akan 
membimbing/mengarahkan mereka pada pembelajaran berbasis Inkuiri. 
Mahasiswa terlibat aktif secara langsung dalam setiap aktivitas belajar 
yang diikuti melalui penggabungan model pengajaran langsung dan 
inkuiri, peran aktif mahasiswa terlihat pada setiap kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan antara lain memperhatikan, demonstrasi, tanya jawab, 
praktikum, diskusi, mengerjakan LKM dan presentasi yang berpengaruh 
terhadap hasil belajar.  

Sikap dalam arti sempit merupakan pandangan atau 
kecenderungan mental. Sikap (attitude) adalah kecenderungan yang relatif 
menetap untuk berinteraksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang 
atau barang tertentu. Pada prinsipnya sikap itu dapat kita anggap sebagai 



 
 

 
 

suatu kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu (Syah dalam 
Mulia, 2011). Sikap merupakan tingkah laku yang bersifat umum yang 
menyebar pada setiap hal yang dilakukan peserta didik, serta sikap juga 
merupakan salah satu yang berpengaruh pada hasil belajar. Menurut 
Slameto (2010), sikap merupakan sesuatu yang dipelajari dan sikap 
mempengaruhi hasil belajar peserta didik, sikap terbentuk melalui 
bermacam-macam cara antara lain: melalui pengalaman yang berulang-
ulang, atau pengalaman yang disertai perasaan yang mendalam, melalui 
imitasi atau peniruan yang terjadi dengan sengaja atau tanpa disengaja, 
melalui sugesti yaitu sikap yang terbentuk tanpa suatu alasan atau 
pemikiran yang jelas, serta melalui identifikasi. 

Sikap ilmiah secara umum yaitu suatu sikap yang terdapat pada 
diri manusia itu sendiri dengan cara tertentu dalam menghadapi suatu 
permasalahan atau persoalan dengan cara tertentu baik dilingkungan 
keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Sikap ilmiah difokuskan 
pada ketekunan, disiplin, tanggung jawab, keterbukaan, kesediaan 
mempertimbangkan bukti, dan kesediaan membedakan fakta dengan 
pendapat (Kartiasa dalam Anwar, 2009). 

Sikap ilmiah dalam pembelajaran sains sering dikaitkan dengan 
sikap terhadap sains, keduanya saling berhubungan dan keduanya 
mernpengaruhi perbuatan karena sikap terhadap sains terfokus pada 
apakah siswa suka atau tidak suka terhadap pembelajaran sains. Tentu 
saja sikap positif terhadap pembelajaran sains akan memberikan 
kontribusi tinggi dalam pembentukan sikap ilmiah peserta didik tetapi 
masih ada faktor lain yang memberikan kontribusi yang cukup berarti 
(Anwar, 2009). Menurut Iskandar dalam Mulia (2011), peserta didik yang 
memiliki sikap ilmiah yang tinggi akan memiliki kelancaran dalam 
berpikir sehingga peserta didik akan termotivasi untuk selalu belajar dan 
berprestasi serta memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai suatu 
keberhasilan dan keunggulan. 

Brotowidjoyo dalam Mulia (2011), menyatakan bahwa sikap ilmiah 
yang perlu diterapkan di lingkungan pendidikan antara lain  (1) 
Tanggung jawab, yaitu berani menerima resiko terhadap apa yang 
dibuatnya, tidak lepas tangan atau menghindar dari kewajiban; (2) Sikap 
keingintahuan yaitu apabila menghadapi suatu masalah yang baru 
dikenal, maka ia berusaha mengetahuinya, senang mengajukan 
pertanyaan tentang objek dan peristiwa; (3) Kerjasama yaitu sikap berbagi 
dengan melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan 
tertentu; (4) Kecermatan dalam bekerja atau teliti yaitu sikap hati-hati dan 
tidak ceroboh serta penuh pertimbangan sebelum mengambil keputusan; 
(5) Disiplin yaitu proses pelatihan dan karakter yang meningkatkan 
kemampuan mengendalikan diri sendiri; (6) Berpikir kritis yaitu 
kemampuan mencari informasi atau referensi tambahan, membandingkan 
beberapa informasi untuk mencari kebenaran dan cermat dalam 



 
 

 
 

menyampaikan argumentasi; (7) Percaya diri yaitu sikap yang ada pada 
diri seseorang. 

Dari berbagai macam sikap ilmiah yang perlu diterapkan di 
lingkungan pendidikan, terdapat 5 sikap ilmiah yang dimiliki mahasiswa 
dalam proses pembelajaran Sistematika Invertebrata yang disajikan pada 
tabel berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabel 3.2 Sikap Ilmiah Mahasiswa pada Konsep Sistematika Invertebrata  

Sumber : Data Hasil Penelitian Ade Suryana, 2013 

 
Nilai rata-rata persentase sikap ilmiah mahasiswa selama 

pembelajaran Sistematika Invertebrata adalah 76.88% (kategori baik), hal 
ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang telah berlangsung 
dapat menumbuhkan sikap ilmiah mahasiswa, dari masing-masing 
indikator diperoleh nilai rata-rata sikap ilmiah mahasiswa yang tertinggi 
dan yang terendah. Nilai rata-rata sikap ilmiah mahasiswa yang tertinggi 
adalah pada indikator kerjasama sebesar 79.85% (kategori baik) sedangkan 
nilai rata-rata sikap ilmiah mahasiswa yang terendah pada indikator 
berpikir kritis sebesar 72.84% (kategori baik). Kurangnya kemampuan 
mahasiswa dalam berpikir kritis seperti menyatakan 
pendapat/ide/gagasan saat pembelajaran dikarenakan mahasiswa masih 
belum berani dan percaya diri dalam menyatakan pendapatnya, namun 
sebagian mahasiswa yang lain telah mampu mengeluarkan dan 
menyatakan pendapatnya, mencari informasi tambahan terkait materi 
yang diajarkan, serta melengkapi data hasil pengamatan identifikasi 
karakteristik spesies hewan Invertebrata. 

Sikap Ilmiah 
Rata-rata Sikap 

Ilmiah (%) 
Kategori 

1. Keingintahuan 78.56 Baik 

2. Kerjasama 79.85 Baik 

3. Ketelitian 76.21 Baik 

4. Tanggung Jawab 76.93 Baik 

5. Berpikir Kritis 72.84 Baik 

Rata-rata (%) 76.88 
Baik 

Kategori  



 
 

 
 

Berdasarkan hasil observasi sebagian mahasiswa mencari referensi 
tambahan dari internet dan sumber lainnya untuk melengkapi data hasil 
pengamatan dan untuk mencari informasi tambahan tentang materi yang 
diajarkan, melalui berpikir kritis mahasiswa dituntut untuk memiliki 
kemampuan menganalisis yang tinggi terkait materi yang diajarkan, 
sehingga dapat melatih kemampuan dan kreatifitas mahasiswa, dan 
proses belajar akan berlangsung baik karena hanya melalui proses belajar 
mahasiswa dapat memperoleh perubahan diri kearah yang lebih baik. 
Belajar sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dapat mewarnai 
kehidupan sehingga peserta didik menjadi lebih disiplin serta memberi 
landasan berpikir kritis, kreatif menuju perubahan diri kearah yang lebih 
baik (Sardinah dkk, 2012). Mahasiswa yang mempunyai sikap ilmiah yang 
tinggi akan memiliki kelancaran dalam berpikir sehingga akan termotivasi 
untuk selalu berprestasi dalam belajar dan memiliki komitmen yang kuat 
untuk mencapai keberhasilan dan keunggulan dalam belajar. Mahasiswa 
yang mempunyai kemampuan bernalar tinggi tidak akan mengalami 
kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. 

Pada indikator keingintahuan dengan rata-rata persentase sebesar 
78.56% (kategori baik), sebagian mahasiswa terlihat antusias dalam 
mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan dosen, dan membaca 
referensi terkait materi yang diajarkan melalui internet dan sumber bacaan 
lainnya, keingintahuan mahasiswa yang tinggi dalam pembelajaran dapat 
diketahui dari usaha yang dilakukan mahasiswa tersebut dalam 
memahami suatu konsep baru yang akan dipelajari. Menurut Yunita 
(2012), tingkat sikap ilmiah peserta didik dapat dilihat dari bagaimana 
mereka memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi untuk memahami 
suatu konsep baru dengan kemampuannya tanpa ada kesulitan, kritis 
terhadap suatu permasalahan yang perlu dibuktikan kebenarannya, dan 
mengevaluasi kinerjanya sendiri. Hal-hal inilah yang dapat membantu 
mahasiswa belajar secara ilmiah, terstruktur, dan mandiri. Menurut 
Rustaman (2012), pembelajaran berbasis Inkuiri melibatkan peserta didik 
dalam penyelidikan sains, dengan tujuan utama penyelidikan yang aktif, 
baik untuk pengatahuan maupun pemahaman yang dapat memenuhi rasa 
keingintahuan siswa. 

Indikator kerjasama mahasiswa dengan nilai rata-rata persentase 
yang tertinggi sebesar 79.85% (kategori baik), hal ini dapat dilihat pada 
saat pembelajaran sebagian besar mahasiswa berpartisipasi aktif dalam 
kelompok untuk melaksanakan praktikum dengan langkah-langkah yang 
sesuai dengan proses ilmiah, berpikir bersama dalam membuat hasil 
pengamatan, dan menjawab pertanyaan, mahasiswa dapat saling berbagi 
informasi terkait materi yang diajarkan dengan teman satu kelompok, dan 
dapat saling menghargai pendapat teman sekelompok. Mahasiswa yang 
berkerja dalam kelompok biasanya mampu belajar lebih baik daripada 
belajar sendiri. Menurut Vygostky dalam Rustaman (2005), peserta didik 
dapat bekerjasama secara berkelompok selama pembelajaran, 



 
 

 
 

melaksanakan langkah-langkah proses ilmiah, mereka bekerjasama dalam 
kelompok untuk berpikir dan bertindak sebagai saintis sehingga proses 
belajar menjadi lebih baik. 

 Ketelitian mahasiswa dengan nilai rata-rata persentase sebesar 
76.21% (kategori baik), selama kegiatan praktikum berlangsung 
mahasiswa dalam kelompoknya memperhatikan setiap bagian spesimen 
yang diamati, menggambar setiap bagian spesimen, cermat dalam 
menuliskan karakteristik spesimen, namun beberapa mahasiswa 
terkadang kurang cermat dan teliti dalam menuliskan karakteristik 
spesimen, mereka hanya menuliskan karakteristik secara umum sehingga 
data yang diperoleh menjadi kurang lengkap. Sikap ketelitian yang 
dimiliki oleh mahasiswa dapat membantu mahasiswa dalam menghindari 
kesalahan-kesalahan mungkin yang terjadi saat proses pembelajaran 
berlangsung. Mahasiswa yang teliti lebih mampu menyelesaikan tugas 
yang diberikan dengan benar.  

Pada indikator tanggung jawab dengan rata-rata persentase sebesar 
76.93% (kategori baik) selama pembelajaran berlangsung dosen dapat 
mengajarkan mahasiswa untuk selalu bertanggung jawab terhadap setiap 
kegiatan belajar yang dilakukan, seperti mahasiswa mampu 
melaksanakan identifikasi karakteristik spesimen yang tersedia, menjawab 
semua pertanyaan pada Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), dan 
mengumpulkan LKM tepat waktu, berdasarkan hasil pengamatan 
sebagian besar mahasiswa telah mampu menjawab semua pertanyaan 
pada LKM dengan lengkap, namun beberapa mahasiswa tidak mau 
melengkapi LKM sesuai dengan tugas yang diberikan hal ini disebabkan 
karena adanya faktor kemalasan yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut, 
dan terkadang mereka lupa untuk mengumpulkan LKM, melalui setiap 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan, mahasiswa diharapkan dapat 
memiliki rasa tanggung jawab, sehingga pembelajaran dapat berlangsung 
dengan baik dan lancar, untuk itu sikap bertanggung jawab haruslah 
dimiliki dan ditanamkan dalam diri setiap mahasiswa. Menurut Sardinah, 
dkk (2012) beberapa aspek sikap ilmiah dapat dikembangkan dan 
ditanamkan dalam diri peserta didik salah satunya adalah sikap 
bertanggung jawab. Menurut Mudalara (2012), selama proses 
pembelajaran mahasiswa dituntut untuk dapat bertanggung jawab penuh 
terhadap proses belajarnya sehingga peran dosen didalam pembelajaran 
lebih sebagai pemberi bimbingan dan arahan jika diperlukan mahasiswa. 
Gambaran sikap ilmiah mahasiswa selama mengikuti perkuliahan 
Sistematika Invertebrata disajikan pada grafik berikut. 

  



 
 

 
 

 
Sumber : Data Hasil Penelitian Ade Suryana, 2013 
Gambar 3.2 Sikap Ilmiah Mahasiswa pada Pembelajaran Sistematika 

Invertebrata 
 

Nilai rata-rata persentase sikap ilmiah mahasiswa selama 
pembelajaran Sistematika Invertebrata pada setiap pertemuan mengalami 
peningkatan. Pada pertemuan I rata-rata persentase sikap ilmiah 
mahasiswa sebesar 69.77% (kategori baik), pertemuan II sebesar 77.00% 
(kategori baik), pertemuan III sebesar 78.45% (kategori baik), sedangkan 
rata-rata sikap ilmiah mahasiswa pada pertemuan I, II dan III sebesar 
76.88% (kategori baik). Pada pertemuan I rata-rata persentase sikap ilmiah 
mahasiswa masih rendah karena mahasiswa baru pertama kali belajar 
dengan model Pengajaran Langsung berbasis Inkuiri sehingga menuntut 
mahasiswa untuk lebih memiliki rasa ingin tahu, bekerjasama, teliti, 
bertanggung jawab dan berpikir kritis dalam pembelajaran. Sedangkan 
pada pertemuan II dan III terlihat adanya kemajuan sikap ilmiah 
mahasiswa kearah yang lebih baik, dan terjadi perbaikan sikap pada 
mahasiswa, sehingga diketahui bahwa proses pembelajaran yang 
berlangsung dapat menumbuhkan sikap ilmiah mahasiswa. 

Pengajaran Langsung dapat melibatkan peserta didik secara aktif 
dalam pembelajaran sains sehingga membuat pembelajaran berlangsung 
lancar, dan memungkinkan peserta didik menerapkan konsep atau 
keterampilannya pada situasi yang baru (Kardi dan Nur, 2000). Menurut 
Sardinah, dkk (2012), sains sebagai proses didalamnya mengandung sikap 
ilmiah (Scientific attitude) yang merupakan faktor sentral dalam 
menyongkong perkembangan ilmu pengetahuan. Pentingnya 
pengembangan sikap ilmiah peserta didik dalam melaksanakan kegiatan 
ilmiah, dapat membentuk sikap saintis yang tepat. Aplikasi 
pembentukkan sikap ilmiah dapat dilaksanakan dalam setiap proses 



 
 

 
 

pembelajaran, baik dalam menyampaikan materi, melaksanakan kegiatan 
praktikum, diskusi maupun presentasi. Sikap ilmiah juga sangat 
bermakna bagi peserta didik dalam kaitannya dengan interaksi sosial, dan 
sains atau ilmu pengetahuan. Menurut Istikomah dkk (2010), Munculnya 
interaksi sosial erat kaitannya dengan sikap ilmiah, peserta didik yang 
memiliki sikap ingin tahu, terbuka, tekun, jujur, dan teliti akan membuka 
dirinya untuk berinteraksi sosial. Menurut Rustaman (2005), dalam 
pembelajaran berbasis Inkuiri peserta didik terlibat secara mental dan 
secara fisik untuk memecahkan masalah atau pertanyaan yang diberikan 
guru sehingga peserta didik terbiasa berprilaku sebagai saintis (objektif, 
jujur, kritis, dan menghargai yang lain). 

Sikap ilmiah terbentuk pada saat melakukan proses pembelajaran, 
aspek sikap ilmiah terdiri dari sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap objektif, 
sikap kerjasama atau menghargai karya orang lain, dan sikap teliti 
(Yuliani dkk, 2012). Selama proses pembelajaran, dosen sebaiknya melatih 
dan menumbuhkan sikap ilmiah mahasiswa seperti rasa ingin tahu, 
kerjasama, teliti, tanggung jawab dan berpikir kritis. Model Inkuiri dan 
Pengajaran Langsung memiliki beberapa keuntungan dari aspek sifat 
penyelidikan ilmiah, dua model pembelajaran ini dapat digunakanan 
untuk mengembangkan konsep pemahaman ilmu, kebanyakan guru sains 
menganggap bahwa model inkuiri, memberikan beberapa nilai tambah, 
dan peserta didik memperoleh pemahaman bagi diri mereka sendiri, 
sementara model pengajaran langsung, lebih mudah dipandang dari 
sudut pembelajaran, disisi lain model pengajaran langsung memberikan 
keuntungan bagi peserta didik yang berkemampuan lemah (Cobern dkk, 
2010). 
 
Penutup 

Inkuiri menolong siswa dalam mengembangkan disiplin 
intelektual dan keterampilan yang dibutuhkan serta mengajak siswa 
untuk aktif dalam ememcahkan suatu masalah. Penerapan inkuiri dalam 
proses pembelajaran biologi memiliki manfaat dalam meningkatkan 
kualitas pembelajaran, karena dapat mendorong siswa untuk berpikir dan 
bekerja atas inisiatif sendiri, bersifat objekitif, jujur, dan terbuka, serta 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri juga dapat 
mengembangkan bakat dan kecakapan individunya seperti yang 
diterapkan dalam pembelajaran konsep Sitematika Invertebrata, dimana 
penerapan model Pengajaran Langsung berbasis Inkuiri menunjukkan 
bahwa aktivitas belajar dan sikap ilmiah mahasiswa mengalami 
peningkatan.  
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BAB 4 
PEMBELAJARAN KONSEP BIOTEKNOLOGI MELALUI  

MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING 

Zulfarina, Widra Yanti dan Gemala Azora  
 

Pendahuluan 
Pada era globalisasi dan informasi sekarang ini, sumber daya 

manusia yang berkualitas sangat diperlukan agar suatu bangsa mampu 
bersaing dan berkompetisi dengan bangsa lain. Sumber daya manusia 
merupakan salah satu pondasi untuk meningkatkan harkat dan martabat 
suatu bangsa dimata bangsa lainnya. Pendidikan sains merupakan salah 
satu sektor penting dalam menghasilkan SDM yang kompetitif dan 
memiliki daya saing. Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang mampu 
bersaingharus diimbangi dengan pembenahankualitas dibidang 
pendidikan. Diperlukan peningkatan dan pengembangan sikap kompetitif 
SDM melalui pendidikan (Sadia dalam Putera, 2012). 

Sejauh ini, pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa 
pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihapal. Kelas 
masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian 
ceramah menjadi pilihan utama strategi belajar, untuk itu diperlukan 
sebuah strategi baru yang lebih memberdayakan siswa. Sebuah strategi 
belajar yang tidak mengharuskan siswa menghapal fakta-fakta, tetapi 



 
 

 
 

sebuah strategi yang mendorong siswa mengkonstruksikan pengetahuan 
di benak mereka sendiri. Untuk mencapai itu semua dalam suatu proses 
pembelajaran, terdapat berbagai macam model pembelajaran yang dapat 
diterapkan oleh guru, seperti model pembelajaran PBL (Problem Based 
Learning). 

Model pembelajaran Problem Based Learning adalah suatu model 
pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah 
melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari 
pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus 
memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah (Ward dalam Dasna 
dan Sutrisno, 2004). 

Pendidikan biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara 
langsung, sehingga siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah 
keterampilan proses supaya mereka mampu menjelajahi dan memahami 
alam sekitar. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup, 
lingkungan dan interaksi antara keduanya sehingga keterlibatan secara 
langsung antara subyek dan obyek ilmu menjadi sangat penting. Salah 
satu konsep Biologi yang mewakili hal-hal tersebut adalah Bioteknologi. 
Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk 
hidup (bakteri, jamur, virus, dan lain-lain) maupun produk dari makhluk 
hidup (enzim, alkohol) dalam proses produksi untuk menghasilkan 
barang dan jasa.Peran bioteknologi mengenai pemanfaatan limbah yang 
ada di lingkungansekitardapat melibatkan siswa dalam memecahkan 
suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat 
mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut 
dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Hal 
tersebut dapat menjadi sumber belajar bagi siswa dengan memanfaatkan 
lingkungan. 

Belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dengan 
respons, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. 
Lingkungan memberi masukan kepada siswa berupa bantuan dan 
masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu 
secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, 
dianalisis serta dicari pemecahannya dengan baik. Pengalaman siswa 
yang diperoleh dari lingkungan akan menjadikan kepadanya bahan dan 
materi guna memperoleh pengertian serta bisa dijadikan pedoman dan 
tujuan belajarnya. 
 
Konsep Bioteknologi dan Model Pembelajaran Problem Based Learning 
(PBL) 

Pembelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman 
secara langsung. Proses pembelajaran biologi menggunakan sumber 
belajar sebagai objek nyata lebih menjamin dari pada belajar secara 
abstrak. Semakin banyak keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran 
maka pencapaian tujuan pembelajaran akan tercapai. Siswa dituntut lebih 



 
 

 
 

aktif dalam proses pembelajaran. Peran guru dalam mentukan sumber 
belajar siswa sangatlah penting oleh karena itu guru dituntut untuk 
menyeleksi sumber belajar dan bertindak sebagai organisator dari tiga 
komponen dalam pendidikan biologi yaitu aspek materi, teknologi 
pendidikan dan aspek siswa (Wulandari, 1990). Aspek materi salah 
satunya adalah sumber belajar.  

Model pembelajaran  problem  based  learning  dimulai  oleh  adanya  
masalah  kemudian siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa 
yang mereka telah ketahui dan apa yang mereka perlu ketahui untuk 
memecahkan masalah tersebut. Siswa dapat memilih  masalah  yang  
dianggap  menarik  untuk  dipecahkan  sehingga  mereka terdorong 
berperan aktif dalam belajar. 

Masalah  yang  dijadikan  sebagai  fokus  pembelajaran  dapat  
diselesaikan siswa melalui kerja kelompok sehingga dapat memberi 
pengalaman-pengalaman belajar  yang  beragam  pada  siswa  seperti  
kerjasama  dan  interaksi  dalam kelompok, disamping pengalaman 
belajar yang berhubungan dengan pemecahan masalah  seperti  membuat    
hipotesis,  merancang  percobaan,  melakukan penyelidikan,  
mengumpulkan  data,  menginterpretasikan  data,  membuat kesimpulan,  
mempresentasikan,  berdiskusi,  dan  membuat  laporan.  Keadaan 
tersebut menunjukkan bahwa  model pembelajaran  problem based 
learning  dapat memberikan  pengalaman  yang  kaya  kepada  siswa  
sehingga  penggunaan  model pembelajaran  problem  based  learning  
dapat  meningkatkan  pemahaman  siswa tentang  apa  yang  mereka  
pelajari  sehingga  diharapkan  mereka  dapat menerapkannya  dalam  
kondisi  nyata  pada  kehidupan  sehari-hari  (Dasna  dan Sutrisno, 2004).   

Thomas  dalam  Handayani  dan  Sapir  (2009)  mengemukakan  dua  
hal  yang harus  dijadikan  pedoman  dalam  menyajikan  masalah  
pertama  masalah  harus sesuai  dengan  konsep  dan  prinsip  yang  akan  
dipelajari.  Kedua  masalah  yang disajikan  adalah  permasalahan  yang  
nyata  dalam  kehidupan  sehari  hari  siswa.Sehingga  peran  guru  dalam  
model  pembelajaran  ini  adalah  sebagai  penyaji masalah,  penanya,  
mengadakan  dialog,  membantu  menemukan  masalah  dan pemberi  
fasilitas  pembelajaran.  Guru  juga  dapat  memberikan  dukungan  yang 
dapat meningkatkan inkuiri dan intelektual masalah. Model ini dapat 
terjadi jika guru  dapat  menciptakan  lingkungan  kelas  terbuka  dan  
membimbing  pertukaran gagasan (Handayani dan Sapir, 2009) 
 
Aplikasi Bioteknologi : Penggunaan Chitosan dalam Pengawetan Bahan 
Makanan (Mie basah dan Tahu) 

Chitosan adalah biopolimer alami terutama sebagai penyusun 
cangkang (kulit-kulit keras), udang-udangan, serangga, serta penyusun 
dinding sel ragi dan jamur. Karena sifatnya yang khas seperti bioaktivitas, 
biodegradasi, dan chitosan dapat memberikan kegunaan yang diterapkan 
dalam berbagai bidang. Chitosan memiliki tiga tipe gugus fungsional 



 
 

 
 

reaktif, yaitu sebuah gugus amino serta dua gugus hidroksil primer dan 
sekunder yang masing-masing berada pada posisi C-2, C-3 dan C-6. 
Modifikasi kimiawi dari ketiga gugus ini menyebabkan chitosan memiliki 
banyak kegunaan untuk diaplikasikan pada berbagai bidang (Manskarya 
dalam Holipah, 2010). 

Chitosan merupakan polimer karbohidrat (polisakarida linear) di dalam 
unit dasar suatu gula amino yang diturunkan dari deasetilasi chitin yang 
merupakan biopolimer alami yang berlimpah setelah selulosa (Mayers dalam 
Bastian, 2011). Chitosan tidak beracun dan bahkan mudah terurai secara hayati 
(biodegradable). 

Pemberian chitosan pada mie basah dan tahu dapat dijadikan 
sebagai pengembangan didalam sumber belajar. Pembahasan ini terdapat 
pada standar kompetensi (SK) 5 yaitu Memahami prinsip-prinsip dasar 
bioteknologi serta implikasinya pada salingtemas (KD) 5.2 Menjelaskan 
dan menganalisis peran bioteknologi serta implikasi hasil-hasil 
bioteknologi pada salingtemas. Pemberian chitosan pada mie basah 
berhubungan dengan materi bioteknologi pangan dimana pada materi ini 
menjelaskan peran bioteknologi pada produk pangan, salah satunya 
adalah mie basah dan tahu. Salah satu model pembelajaran yang dapat 
mendukung tercapainya tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 
model pembelajaran problem based learning dimana model pembelajaran ini 
dapat memberikan pengalaman yang kaya kepada siswa sehingga dapat 
meningkatkan pemahaman siswa tentang apa yang mereka pelajari dan 
diharapkan mereka dapat menerapkannya dalam kondisi nyata pada 
kehidupan sehari-hari (Dasna dan Sutrisno, 2004). 

Chitosan memiliki tiga tipe gugus fungsional reaktif, yaitu sebuah 
gugus amino serta dua gugus hidroksil primer dan sekunder yang 
masing-masing berada pada posisi C-2, C-3 dan C-6. Modifikasi kimiawi 
dari ketiga gugus ini menyebabkan chitosan memiliki banyak kegunaan 
untuk diaplikasikan pada berbagai bidang (Shahidi dalam Bastian, 2011). 

Chitosan merupakan produk alamiah yang merupakan turunan dari 
polisakarida chitin.Chitosan mempunyai nama kimia Poly D-glucosamine 
(beta (1-4) 2-amino-2-deoxy-D-glucose) dengan rumus molekul 
(C6H11NO4)n , bentuk chitosan padatan bewarna putih dengan struktur 
kristal tetap dari bentuk awal chitin murni. Chitosan berasal dari limbah 
industri perikanan, khususnya udang dan rajungan. Chitosan mempunyai 
bentuk mirip dengan selulosa dan bedanya terletak pada gugus rantai C-2 
(Wardaniati dan Setyaningsih, 2009). 

Chitin mempunyai nama kimia N-asetil-D-Glukosamin (beta (1,4)-2-
asetamida-2-dioksi-D-glukosa) dengan rumus molekul (C8H13NO5)n. 
Chitin merupakan polisakarida yang bersifat non toxic (tidak beracun) 
dan biodegradable. Bentuk fisiknya merupakan padatan amorf yang 
berwarna putih. Keberadaan chitin di alam umumnya terikat dengan 
protein, mineral, dan berbagai macam pigmen (Sugita dalam Swastawati, 
2008).  



 
 

 
 

Chitin banyak dijumpai pada jamur, crustaceae, insecta, mollusca 
dan arthropoda. Dalam cangkang udang, chitin terdapat sebagai 
mukopoli sakarida yang berikatan dengan garam-garam anorganik, 
terutama kalsium karbonat (CaCO3), protein dan lipida termasuk pigmen-
pigmen. Oleh karena itu untuk memperoleh chitin dari kulit udang 
melibatkan proses-proses pemisahan protein (deproteinasi) dan 
pemisahan mineral (demineralisasi). Sedangkan untuk mendapatkan 
chitosan dilanjutkan dengan proses deasetilasi (Wardaniati dalam 
Swastawati, 2008) . 

Kelarutan chitin berbeda dengan selulosa karena chitin merupakan 
senyawa yang stabil terhadap pereaksi kimia. chitin bersifat hidrofobik, 
alkohol dan hampir semua pelarut organik. Chitin dapat larut dalam asam 
klorida, asam sulfat dan asam fosfat pekat (Roberts dalam Andriani, 2008). 
Sedangkan chitosan tidak dapat dicerna tanpa adanya enzim chitonase, 
oleh karena itu penggunaan chitosan harus dilarutkan dahulu dalam 
larutan asam asetat 2 %. Hasil akhir larutan tersebut mempunyai PH 5-6 
(Bastian, 2011).  

Chitosan mampu berikatan dengan senyawa-senyawa yang 
bermuatan negatif seperti protein, polisakarida, asam nukleat, logam berat 
yang beracun seperti Fe, Hg, Cd, Pb, Ni, Mn dan lainnya. Chitosan 
memiliki gugus N yang mampu membentuk senyawa amino yang 
merupakan komponen pembentukan protein (Irianto dalam Bastian, 2011) 
dan memiliki atom H pada gugus amina yang memudahkan chitosan 
berinteraksi dengan air melalui ikatan hidrogen dan memiliki sifat 
hidrofobik (Rochima dalam Bastian, 2011).  

Menurut Rismana (2006) sifat alami chitosan dapat dibagi menjadi 
dua sifat besar yaitu, sifat kimia dan biologi. Sifat kimia chitosan antara 
lain: (1) Merupakan polimer poliamin berbentuk linear. (2) Mempunyai 
gugus amino aktif. (3) Mempunyai kemampuan mengikat beberapa 
logam. Sifat biologi chitosan antara lain: (1) Bersifat biokompatibel artinya 
sebagai polimer alami sifatnya tidak mempunyai akibat samping, tidak 
beracun, tidak dapat dicerna, mudah diuraikan oleh mikroba 
(biodegradable). (2) Dapat berikatan dengan sel mamalia dan mikroba 
secara agresif. (3) Bersifat hemostatik, fungistatik, spermisidal, antitumor, 
antikolesterol. (4) Bersifat sebagai depresan pada sistem saraf pusat. 
Berdasarkan kedua sifat tersebut maka chitosan mempunyai sifat fisik 
khas yaitu mudah dibentuk menjadi spons, larutan, pasta, membran, dan 
serat yang sangat bermanfaat. 
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Sumber: Widyaningsih dan Murtini, 2006. 

Gambar 4.1 Udang dan Chitosan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berikut ini adalah struktur kimia chitin, chitosan dan selulosa. 
 

 



 
 

 
 

 
Sumber: Widyaningsih dan Murtini, 2006. 

Gambar 4.2 Struktur Kimia Chitin, Chitosan, Selulosa 
 

Chitosan sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan 
antimikroba, karena mengandung enzim lisozim dan gugus 
aminopolysacharida yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. 
Enzim lisozim merupakan enzim yang dapat mencerna dinding sel bakteri 
sehingga bakteri akan kehilangan kemampuannya menimbulkan penyakit 
dalam tubuh kita (hilangnya dinding sel ini menyebabkan sel bekteri akan 
mati).  

Kemampuan dalam menekan pertumbuhan bakteri disebabkan 
bahwa chitosan memiliki polikation bermuatan positif yang mampu 
menghambat pertumbuhan bakteri. Salah satu mekanisme yang mungkin 
terjadi dalam pengawetan makanan yaitu molekul chitosan memiliki 
kemampuan untuk berinteraksi dengan senyawa pada permukaan sel 
bakteri kemudian teradsorbsi membentuk semacam layer (lapisan) yang 
menghambat saluran transportasi sel sehingga sel mengalami kekurangan 
substansi untuk berkembang biak dan mengakibatkan matinya sel 
(Wardaniati dan Setyaningsih, 2009). 

Menurut Simpson dalam Danggi (2010) sebagai antibakteri, chitosan 
memiliki mekanisme penghambatan dimana chitosan berikatan dengan 
protein membran sel, diantaranya dengan glutamat yang merupakan 
komponen membran sel. Selain berikatan dengan protein membraner, 
chitosan berikatan pula dengan pospholipid membraner, terutama 
fosfatidil kolin (PC) sehingga menyebabkan permeabilitas inner membran 
(IM) menjadi meningkat. Meningkatnya permeabilitas IM memberi jalan 
yang mudah untuk keluarnya cairan sel. Pada E. coli setelah 60 menit 
komponen enzim β galaktosidase dapat terlepas, hal ini berarti sitoplasma 
dapat keluar sambil membawa metabolit lainnya atau dengan kata lain 
mengalami lisis. Sehubungan dengan meningkatnya lisis maka tidak akan 
terjadi pembelahan sel (regenerasi), hal ini bahkan dapat menyebabkan 
kematian bagi sel.  

Penggunaan Chitosan telah mendapatkan persetujuan dari BPOM 
No. HK.00.05.52.6581 untuk digunakan dalam produk pangan. Di 
Amerika chitosan telah mendapat pengesahan sebagai produk GRAS 
(Generally Recognised As Safe) oleh FDA. Sesuai SK Menkes RI No. 722 th 
1988 No. 1168/Menkes/PER/X/1999 secara umum adalah bahan yang 
biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan 
merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai 
nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk 
tekhnologi pada pembuatan, pengolahan, penyimpanan, perlakuan, 
pengendapan, pengemasan, dan penyimpanan. Adapun standar mutu 
chitosan yang telah ditetapkan tercantum pada tabel berikut ini. 

 



 
 

 
 

Tabel 4.1 Standar Mutu 100 mg Chitosan 

No. 
Sifat-sifat Kitosan Mutu yang Dikehendaki 
Ukuran partikel Butiran atau Bubuk 

1 Air (%)  <10 
2 Protein (%)  < 20 
3 Nitrogen (%)  6-7 
4 Derajat Diasetilasi (%)  < 70 
5 Abu (%)  < 2 

Sumber: Departemen Kesehatan  

 
Menurut Food and Drugs Administration (FDA), keamanan suatu 

pengawet makanan harus mempertimbangkan jumlah yang mungkin 
dikonsumsi dalam produk makanan atau jumlah zat yang akan terbentuk 
dalam makanan dari penggunaan pengawet. Jika dicerna oleh manusia 
atau hewan, termasuk potensi menyebabkan kanker. Pengawet tidak 
boleh digunakan sehingga merubah tampilan makanan dari seharusnya. 
Bahan pengawet bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri 
pembusuk, pertumbuhan mikroba menghambat enzimatik serta 
memberikan sifat fisik kimia yang khas dan memberikan estetika yang 
tinggi. 

Adapun manfaat chitosan diberbagai bidang sebagai berikut: (1) 
Chitosan dapat meningkatkan daya awet berbagai produk pangan. 
Produk pangan seperti bakso, sosis, nugget, jus buah/sayur, tahu, ikan 
asin, mie basah, produk olahan ikan, buah-buahan, mayonise, dodol, dll 
karena memiliki aktifitas antimikroba dan antioksidan serta penggunaan 
chitosan pada produk pangan dapat menghindarkan konsumen dari 
kemungkinan terjangkit penyakit salah satunya adalah typhus yang 
disebabkan oleh Salmonella enterica, S. enterica var. Paratyphi-A dan S. 
enterica var. Paratyphi-B (2) Chitosan pada kesehatan juga dapat digunakan 
sebagai: (a) Penghambat perbanyakan sel kanker lambung manusia dan 
meningkatkan daya tahan tubuh. (b) chitosan dapat mengikat lemak, 
menghambat penyerapan lemak oleh tubuh dan mengurangi LDL yang 
dikenal oleh masyarakat sebagai kolesterol jahat sehingga dapat 
menurunkan kadar kolesterol darah secara efektif dan aman, tanpa efek 
samping. Chitosan dapat menjerat lemak dan mengeluarkannya bersama 
kotoran karena chitosan sebagai serat tidak dapat dicerna oleh tubuh, 
sehingga penggunaan chitosan akan mengurangi resiko terkena kolesterol 
tinggi. (c) Chitosan dapat mengurangi beban kerja liver (hati) dan 
mengurangi tekanan kerja organ tubuh lain akibat adanya lemak yang 
berlebihan juga membantu mengontrol tingkat asam urat sehingga 
terhindar dari penyakit encok dan batu ginjal. (d) Chitosan dapat juga 
digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka dan kerusakan tulang. 
(3) chitosan pada bidang industri sudah hampir mencakup semua ruang 
lingkup industri seperti; industri fungisida, pengolahan pangan dan 
kesehatan. 



 
 

 
 

Chitosan tidak dapat dicerna tanpa adanya enzim chitonase, oleh 
karena itu penggunaan chitosan harus dilarutkan terlebih dahulu dalam 
larutan asam asetat 2%. Hasil akhir larutan chitosan tersebut mempunyai 
pH 5-6. Dosis pemakaian chitosan untuk beberapa produk pangan dan 
daya awetnya pada penyimpanan suhu kamar. Untuk produk mie basah, 
menggunakan chitosan dan dijual di pasar tradisional menunjukkan 
bahwa mie basah masih layak dikonsumsi sampai 36 jam.  

Penambahan setara 400 ml chitosan pada adonan 25 kg tepung 
hasilnya menunjukkan bahwa pada penyimpanan suhu 20ºC dapat 
meningkatkan daya awet mie basah menjadi 3-5 kali Daya awet produk 
yang tidak menggunakan chitosan. Penggunaan chitosan sangat bervariasi 
tergantung pada kondisi proses dan tingkat kebersihan yang diterapkan. 
Hal yang perlu diperhatikan adalah aplikasi chitosan sebagai pengawet 
harus diikuti dengan Good Manufacturing Practice (GMP) (Holipah, 2012).  

Penggunaan konsentrasi chitosan yang tinggi dapat meningkatkan 
kadar protein pada mie basah dikarenakan hilangnya gugus asetil pada 
proses pembuatan chitosan menyebabkan chitosan mampu berikatan 
dengan protein dalam bahan makanan (Andriani, 2008) hal ini disebabkan 
chitosan merupakanchitin yang telah dihilangkan gugus asetilnya dengan 
menggunakan basa pekat sehingga bahan ini merupakan polimer D – 
glukosamin yang mampu berikatan dengan protein (Rismana dalam 
Andriani, 2008).  

Penggunaan chitosan pada kadar yang tinggi juga dapat 
menurunkan kadar air yang terdapat dalam mie basah. Hal ini disebabkan 
chitosan mampu menyerap air dan mengeluarkannya dari bahan 
makanan yang telah diserap, selain itu chitosan juga mempunyai gugus 
amino aktif yang dapat mengikat air (Andriani, 2008). Kemampuan 
chitosan mengikat air pada bahan makanan dikarenakan mempunyai 
gugus amino aktif dan berubah menjadi spons (bentuk berongga) dengan 
diikatnya air oleh chitosan menyebabkan mikroba tidak dapat 
menggunakan air yang terdapat pada bahan makanan sehingga 
pertumbuhan mikroba terhambat (Rismana dalam Andriani, 2008). 

Mie basah disebut juga mie kuning adalah jenis mie yang mengalami 
perebusan dengan kadar air mencapai 52% sehingga daya tahan atau 
keawetannya cukup singkat. Pada suhu kamar hanya bertahan sampai 10 
– 12 jam. Setelah itu mie akan berbau asam dan berlendir atau basi 
(Koswara, 2009).  

Mie basah adalah produk pangan yang terbuat dari terigu dengan 
atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan 
yang diizinkan, berbentuk khas mie (Dewan Standarisasi Nasional dalam 
Pahrudin, 2006).  

Mie basah adalah mie yang dijual dalam keadaan basah. Mie ini 
tidak dapat bertahan lama atau hanya sekitar 40 jam karena memiliki 
kandungan air sekitar 52% yang menyebabkannya mudah rusak. Mie jenis 
ini dibuat dengan teknik perebusan, yaitu mie direbus setelah dicetak, 



 
 

 
 

kemudian didinginkan, dikemas dan dipasarkan langsung (Budiboga, 
2005).  

Pada umumnya mie yang disukai masyarakat Indonesia adalah mie 
berwarna kuning. Bentuk khas mie berupa pilinan panjang yang dapat 
mengembang sampai batas tertentu dan lentur Semua ini termasuk sifat 
fisik mie yang sangat menentukan terhadap penerimaan konsumen 
(Setianingrum dalam Andriani, 2008).  

Mie merupakan bahan pangan yang cukup potensial, selain 
harganya yang murah dan praktis mengolahnya, mie juga mempunyai 
kandungan gizi yang cukup baik. Dilihat dari kandungan gizinya, mie 
rendah akan kandungan kalorinya sehingga cocok untuk orang yang 
sedang menjalani diet rendah kalori (Budiboga, 2005). Adapun komposisi 
kimia dari tepung yang dapat dijadikan bahan pembuat mie basah 
tercantum pada tabel berikut ini. 
 
Tabel 4.2 Komposisi Kimia 100 g Tepung  

No Komposisi 
Tepung 
Terigu 

Tepung 
Singkong 

Tepung 
Jagung 

Tepung 
Beras 

1 Air (g)  9,75  12.0  14.0  11.89  
2 Protein (g)  8.9  0.5  9.2  5.95  
3 Lemak (g)  1.3  0.3  0.3  1.42  
4 Karbohidrat (g)  77.3  86.9  86.9  80.13  

Sumber: Departemen Kesehatan dalam Andriani, 2008.  

 
Banyaknya kandungan air pada mie basah ini menyebabkan daya 

simpan pada mie basah relatif singkat, akibatnya mie menjadi rusak/basi 
sehingga mie tidak layak untuk dikonsumsi sehingga masyarakat harus 
dapat membedakan mie yang baik dan tidak baik untuk dikonsumsi. 
Adapun ciri – ciri mie basah yang baik adalah : (1) Berwarna putih atau 
kuning terang (2) Tekstur agak kenyal (3) Mudah putus – putus. 
Kemudian tanda – tanda kerusakan mie adalah sebagai berikut : (1) 
Berbintik putih atau hitam karena tumbuhnya kapang. (2) Berlendir pada 
permukaan mie. (3) Berbau asam dan berwarna agak gelap (Andriani, 
2008).  

Daya simpan mie basah yang singkat ini menyebabkan sebagian dari 
produsen menggunakan formalin. Formalin digunakan sebagai bahan 
yang dapat memperlama daya simpan mie basah. Mengkonsumsi mie 
basah berformalin dalam jangka yang lama dapat membahayakan 
kesehatan. Konsumen harus bisa membedakan mie basah yang baik untuk 
dikonsumsi. Berikut ini merupakan perbandingan ciri-ciri mie basah 
tanpa pengawet dan berpengawet formalin.  
 
Tabel 4.3 Perbandingan Ciri-Ciri Mie Tanpa Pengawet dan Berformalin  
No Mie Basah yang Baik Mie Berformalin 
1 Berwarna putih atau kuning Mie tampak mengkilap  



 
 

 
 

terang  
2 Tekstur agak kenyal  Lebih kenyal  
3 Mudah putus – putus  Liat (tidak mudah putus)  
4 Tidak tahan lama  Awet beberapa hari  
5 Terasa agak lengket  Tidak lengket  
6 Mudah basi / cepat berlendir  Tidak mudah basi 

dibandingkan dengan yang 
tidak mengandung formalin  

7 Sering dikerubungi oleh lalat  Serta tanda yang paling mudah 
dikenali adalah lalat tidak mau 
mendekat padahal di sekitarnya 
banyak lalat  

Sumber: Widyaningsih dan Murtini, 2006.  

 
Berikut ini adalah komposisi mie basah berdasarkan standar nilai 

gizinya seperti tercantum pada tabel berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.4 Komposisi Kimia 100 g Mie Basah 
NO KOMPOSISI JUMLAH 

1 Kalori (Kal)  86  
2 Protein (g)  0,6  

3 Lemak (g)  3,3  
4 Karbohidrat (g)  14,0  
5 Kalsium (mg)  14  
6 Fosfor (mg)  13  
7 Besi (mg)  0,8  
8 Nilai Vit. A (si)  0  
9 Vit. B1 (mg)  -  
10 Vit. C (mg)  0  
11 Air (g)  80,0  
12 B.D.D (%)  100  

Sumber: Departemen Kesehatan dalam Andriani, 2008. 



 
 

 
 

 
Nilai gizi mie basah setelah penambahan chitosan yang telah 

dilarutkan dalam berbagai konsentrasi pada adonan tepung dari mie 
basah dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.5 Kadar Protein, Karbohidrat dan Air Mie Basah setelah 

Pemberian Chitosan 

Nilai Gizi Mie Basah 
Konsentrasi Chitosan  

0 ml 2 ml 4 ml 6 ml 8 ml 
Kadar protein (%)  7,12 7,93 11,18 14,14 14,94 
Kadar karbohidrat (%)  11,39 14,27 15,16 16,51 25,76 

Kadar air (%)  50,60 49,03 47,83 47,34 46,49 
Sumber: Yanti, 2013. 

 
Kadar protein mengalami peningkatan setelah pemberian chitosan. 

Hal ini disebabkan hilangnya gugus asetil pada proses deasitilasi dalam 
pembuatan chitosan sehingga chitosan mampu berikatan dengan protein 
yang ada pada mie basah. Protein yang terdapat pada mie basah ini 
adalah gluten, yang umumnya banyak terdapat pada tepung terigu. 
Pemberian chitosan pada konsentrasi 4 ml memberikan hasil terbaik 
dengan peningkatan kadar protein rata-rata 11,18%. Menurut Rismana 
dalam Andriani (2008) chitosan merupakan chitin yang telah dihilangkan 
gugus asetilnya dengan menggunakan basa pekat sehingga bahan ini 
merupakan polimer D – glukosamin yang mampu berikatan dengan 
protein. Kemampuan chitosan berikatan dengan protein yang ada pada 
mie basah dikarenakan protein yang terdapat pada mie basah telah 
tersedia dari bahan baku mie basah. Gluten akan terbentuk ketika terigu 
dibasahi oleh air semakin banyak terigu yang digunakan maka gluten 
yang terbentuk akan banyak (Astawan dalam Andriani, 2008). Peningkatan 
kadar protein disebabkan gugus N pada chitosan mampu membentuk 
senyawa amino yang merupakan komponen pembentukan protein 
(Irianto dalam Bastian, 2011). Mie basah matang mengalami perebusan 
sehingga protein pada mie basah ini mengalami denaturasi akibat 
denaturasi ini protein menjadi bermuatan negatif dengan adanya 
penambahan chitosan mie basah mengalami kenaikan kadar protein 
meskipun telah mengalami denaturasi. Hal ini di kemukakan oleh Kim 
dan Han dalam Danggi (2010) bahwa denaturasi protein utamanya yang 
disebabkan oleh panas yang dipengaruhi oleh kation (Kohyama dalam 
Danggi, 2010). Daerah hidrofobik dari molekul native protein membuka 
dalam pelarut dengan denaturasi panas (Koshiyama dalam Danggi, 2010). 
Protein yang terdenaturasi ini bermuatan negative (Kohyama dan 
Nishinari dalam Danggi, 2010), jadi proton yang berasal dari pelarut (ion 
hidrogen) dan chitosan (ion amina) akan menetralisasi muatan protein. 
Sehingga interaksi hidrofobik dari protein yang ternetralisasi menjadi 
lebih dominan dan menginduksi terjadinya agregasi. 



 
 

 
 

Selain meningkatkan kadar protein, chitosan juga mampu 
meningkatkan kadar karbohidrat. Hal ini disebabkan berdasarkan sifat 
kimia yang dimiliki chitosan mampu berikatan dengan senyawa – 
senyawa bermuatan negatif seperti protein, polisakarida asam nukleat dan 
logam logam berat. Kadar karbohidrat pada konsentrasi 2 ml sudah 
memberikan hasil yang baik dengan peningkatan kadar karbohidrat 
dengan rata – rata 14,27%.Menurut Irianto dalam Bastian (2011). Chitosan 
mampu berikatan dengan senyawa-senyawa yang bermuatan negatif 
seperti protein, polisakarida, asam nukleat, logam berat yang beracun 
seperti Fe, Hg, Cd, Pb, Ni, Mn dan lainnya. Chitosan merupakan polimer 
karbohidrat (polisakaridal linear) di dalam unit dasar suatu gula amino 
yang diturunkan dari deasetilasi chitin yang merupakan biopolimer alami 
yang berlimpah setelah selulosa. Chitosan tidak beracun dan bahkan 
mudah terurai secara hayati (biodegradable) (Mayers dalam Bastian, 2011). 
Kenaikan kadar karbohidrat dikarenakan chitosan memiliki tiga tipe 
gugus fungsional reaktif, yaitu sebuah gugus amino serta dua gugus 
hidroksil primer dan sekunder yang masing-masing berada pada posisi C-
2, C-3 dan C-6. Modifikasi kimiawi dari ketiga gugus ini menyebabkan 
chitosan memiliki banyak kegunaan untuk diaplikasikan pada berbagai 
bidang (Shahidi dalam Bastian, 2011). 

Pemberian chitosan dapat meningkatkan kadar protein dan 
karbohidrat, akan tetapi chitosan menurunkan kadar air pada mie basah. 
Hal ini dikarenakan sifat chitosan yang dapat berubah menjadi spons 
(bentuk berongga) sehingga dapat mengikat kadar air pada mie basah 
sehingga kadar air pada mie basah berkurang. Pemberian chitosan dengan 
konsentrasi 8 ml memberikan hasil terbaik dengan penurunan kadar air 
pada mie basah dengan rata-rata 46,49% dibandingkan dengan perlakuan 
0 ml yang memiliki rata-rata 50,60%. Menurut Rochima dalam Bastian 
(2011) chitosan memiliki atom H pada gugus amina yang memudahkan 
chitosan berinteraksi dengan air melalui ikatan hidrogen dan memiliki 
sifat hidrofobik. Kemampuan chitosan mengikat air pada bahan makanan 
dikarenakan mempunyai gugus amino aktif dan berubah menjadi spons 
(bentuk berongga) (Rismana dalam Andriani, 2008). Penggunaan chitosan 
pada kadar yang tinggi dapat menurunkan kadar air yang terdapat dalam 
mie basah. Hal ini disebabkan chitosan mampu menyerap air dan 
mengeluarkannya dari bahan makanan yang telah diserap, selain itu 
chitosan juga mempunyai gugus amino aktif yang dapat mengikat air 
(Andriani, 2008). Kemampuan chitosan mengikat air pada bahan makanan 
dengan diikatnya air oleh chitosan menyebabkan mikroba tidak dapat 
menggunakan air yang terdapat pada bahan makanan sehingga 
pertumbuhan mikroba terhambat (Rismana dalam Andriani, 2008).  

Selain dengan mengetahui keadaan mie basah dari persentase 
protein, karbohidrat dan protein setelah pemberian chitosan sebagai 
bahan pengawet alami, juga dapat diketahui keadaan mie basah dari segi 



 
 

 
 

aroma, warna dan tekstur dari berbagai konsentrasi chitosan yang 
diberikan.  

 
Tabel 4.6 Aroma, Tekstur dan Warna Mie Basah setelah Pemberian 

Chitosan 

Konsentrasi 
Chitosan 

Penilaian Panelis terhadap Mie Basah 
Aroma Warna Tekstur 

0 ml 1,45 (tidak suka)  1,73 (tidak suka)  2,58 (suka)  
2 ml 1,88 (tidak suka)  2,75 (suka)  2,05 (suka)  
4 ml 2,20(suka)  2,73 (suka)  2,40 (suka)  

6 ml 2,40 (suka)  2,90 (suka)  2,65 (suka)  
8 ml 2,88 (suka)  3 (sangat suka)  3 (sangat suka)  

Sumber: Yanti, 2013. 

 
Dari beberapa panelis yang mencoba mie basah yang telah 

ditambahkan chitosan diketahui jika panelis memilih chitosan dengan 
konsentrasi 8 ml sebagai nilai tertinggi. Hal ini disebabkan pemberian 
pada konsentrasi 8 ml tidak mengalami aroma asam hingga 37 jam 
lamanya, mie basah masih beraroma khas tepung berbeda dengan kondisi 
mie basah yang lain dimana mulai beraroma asam. Aroma asam yang 
timbul diakibatkan adanya aktivitas mikroba pada mie basah. Menurut 
Fardiaz dalam Pahrudin (2006) jika tumbuh pada bahan pangan, bakteri 
dapat menyebabkan berbagai perubahan pada penampakan maupun 
komposisi kimia dan cita rasa bahan pengan tersebut, antara lain 
pembentukan bau asam. Apabila aroma asam muncul menandakan bahan 
pangan sudah rusak tidak layak dikonsumsi.  

Menurut Christensen dalam Pahrudin (2006), mikroorganisme yang 
terdapat pada tepung adalah kapang, kamir, dan bakteri. Bakteri yang 
biasa terdapat pada tepung adalah Pseudomonas, Micrococcus, Lactobacillus 
serta beberapa spesies Achromobacterium. Kapang yang ditemukan pada 
tepung antara lain berasal dari genus Aspergillus, Rhizopus, Mucor, 
Fusarium dan Penicillium.  

Pemberian chitosan dengan konsentrasi 8 ml pada mie basah tidak 
terjadi aroma asam dikarenakan chitosan dapat menekan aktivitas 
mikroba. Perubahan aroma yang mulai asam dan tekstur berlendir pada 
mie basah disebabkan adanya aktivitas mikroba pada mie basah. Aktivitas 
ini terjadi dikarenakan pada mie basah terdapat protein, karbohidrat dan 
lain–lain. Kemampuan chitosan sebagai anti mikroba dapat 
mempertahankan tekstur dan aroma pada mie basah dikarenakan 
chitosan mengandung enzim lisozim dan gugus aminopolysacharida yang 
dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Enzim lisozim merupakan 
enzim yang dapat mencerna dinding sel bakteri sehingga bakteri 
hilangnya dinding sel ini menyebabkan sel bekteri akan mati. 
Kemampuan chitosan dalam menekan pertumbuhan bakteri disebabkan 
bahwa chitosan memiliki polikation bermuatan positif yang mampu 



 
 

 
 

menghambat pertumbuhan bakteri. Salah satu mekanisme yang mungkin 
terjadi dalam pengawetan makanan yaitu molekul chitosan memiliki 
kemampuan untuk berinteraksi dengan senyawa pada permukaan sel 
bakteri kemudian teradsorbsi membentuk semacam layer (lapisan) yang 
menghambat saluran transportasi sel sehingga sel mengalami kekurangan 
substansi untuk berkembang biak dan mengakibatkan matinya sel 
(Wardaniati dan Setyaningsih, 2009).  

Menurut Simpson dalam Danggi (2010) sebagai antibakteri, chitosan 
memiliki mekanisme penghambatan dimana chitosan berikatan dengan 
protein membran sel, diantaranya dengan glutamat yang merupakan 
komponen membran sel. Selain berikatan dengan protein membraner, 
chitosan berikatan pula dengan pospholipid membraner, terutama 
fosfatidil kolin (PC) sehingga menyebabkan permeabilitas inner membran 
(IM) menjadi meningkat. Meningkatnya permeabilitas IM memberi jalan 
yang mudah untuk keluarnya cairan sel.  

Untuk rerata warna mie basah, panelis juga memilih kadar chitosan 
8ml sebagai nilai tertinggi. Hal ini disebabkan penambahan chitosan 
sebanyak 8ml tidak mengalami perubahan warna hingga 4 hari lamanya. 
Pada hari ke-4, mie basah masih berwarna kuning polos sedangkan mie 
basah yang lainnya mulai mengalami perubahan warna dikarenakan 
adanya jamur. Perbedaan warna kuning pada mie basah setelah 
mengalami tahap perebusan terjadi dikarenakan semakin tinggi 
konsentrasi chitosan yang ditambahkan mampu memberikan warna mie 
basah lebih lama. Hal ini disebabkan chitosan memiliki fungsi ganda, 
selain sebagai anti mikroba juga mampu sebagai pelapis dimana chitosan 
mampu mempertahankan warna pada produk makanan yang 
menggunakan chitosan (Cahyadi dalam Andriani, 2008). Pada saat adonan 
belum direbus, adonan mie basah masih berwarna kuning pekat akan 
tetapi pada saat setelah direbus, warna mie basah mulai berwarna kuning 
keputihan yang. Menurut Kruger dalam Arinigora (2007), warna memiliki 
peranan yang cukup penting dalam pangan. Selain bergizi, pangan harus 
memiliki warna yang menarik untuk dapat dikonsumsi. Mie basah 
umumnya berwarna putih kekuningan. Warna ini disebabkan karena 
kandungan flavonoid yang terdapat pada tepung terigu. Komponen 
warna terlepas dari pati pada kondisi alkali sehingga flavonoid 
berpeluang membentuk warna kuning.  

Untuk rerata tekstur dari mie basah setelahditambahkan 
chitosan,panelispun juga memilih chitosan dengan konsentrasi 8 ml 
sebagai nilai tertinggi. Hal ini dikarenakankonsentrasi chitosan sebanyak 
8 ml dapat menghasilkan tekstur mie basah yang masih lembut dan halus 
hingga 4 hari lamanya sedangkan tekstur mie basah yang lainnya lembek 
dan berlendir. Tekstur mie basah diperoleh lembut dan halus dikarenakan 
penggunaan tepung yang berkualitas baik sehingga menghasilkan tekstur 
yang baik. Penggunaan tepung kualitas baik dan penambahan chitosan 



 
 

 
 

menjadikan tekstur mie basah dapat bertahan hingga pengamatan 
terakhir.  

Penggunaan tepung terigu berkualitas baik dapat membuat mie 
basah elastis dikarenakan sifat gluten yang terdapat pada tepung terigu 
dapat membuat mie menjadi elastis dan tidak mudah putus 
(Widyaningsih dan Murtini, 2006). Tepung terigu yang digunakan 
mengandung protein sekitar 14%. Semakin tinggi protein adonan, maka 
daya serap air makin besar dan kekerasan makin menurun. Daya serap air 
adonan mempengaruhi kekerasaan mie. Menurut Suryaalamsah dalam 
Pahrudin (2006) pada tingkat penambahan air yang sama, tetapi pada 
tepung dengan kandungan protein yang tinggi, daya serap airnya lebih 
besar dibandingkan dengan tepung berprotein rendah. 

Selain pemberian chitosan pada mie basah yang berhubungan 
dengan materi bioteknologi pangan, terdapat contoh lainnya yaitu 
mengenai pemberian chitosan pada tahu dimana pada materi ini juga 
menjelaskan peran bioteknologi pada produk pangan. 

Tahu merupakan bahan makanan sumber protein nabati yang sangat 
populer setelah tempe (Widyaningsih, 2006). Tahu mengandung 7-8 gram 
zat protein dan 124 mg zat kalsium per 100 gram tahu. Tahu berasal dari 
negara Cina, yang disebut taufu. Tahu dibuat dari kacang kedelai kuning 
atau dari kacang hijau. Kacang kedelai dikenal sebagai makanan terbaik 
kadar proteinnya, dapat mencapai 35% dari pada beratnya (Liwijaya dalam 
Afrianti, 2010 ).  

Tahu merupakan bahan makanan yang sudah sejak lama dikenal 
masyarakat. Namun, dengan meningkatnya kasus formalin pada 
makanan, ternyata formalin juga ditemukan pada tahu yang beredar di 
pasaran (Widyaningsih, 2006). Tahu adalah suatu produk berbahan dasar 
kedelai yang diekstrak denganair dan dipresipitasi garam atau asam 
dalam bentuk gumpalan. Dalam basisbasah, tahu mengandung 7.8% 
protein, 4.2% lemak, 2 mg/g calcium. Pada basiskering, mengandung 50% 
protein dan 27% lemak, komponen sisanya adalahkarbohidrat dan 
mineral. 

Menurut Widyaningsih (2006), tahu adalah bahan pangan yang 
tinggi protein dengan kadar air yang tinggi (85%) karena itu tahu tidak 
tahan lama. Satu hari setelah diproduksi tahu akan mulai rusak yang 
ditandai dengan berbau asam dan berlendir. Dengan merendam tahu 
pada air yang diberi formalin tahu akan awet sampai 7 hari. Jadi 
penggunaan formalin dapat dilakukan pada proses penggumpalan dan 
perendaman setelah jadi tahu. Mungkin pada proses penggumpalan di 
pabrik tahu tidak menggunakan formalin seperti yang dibantah oleh 
produsen tahu. Namun, pedagang juga tidak mau berisiko dagangannya 
rusak sebelum laku terjual. Oleh karena itu tahu direndam pada air yang 
dicampuri formalin agar tahu tetap awet tidak rusak. Perendaman tahu 
dengan formalin jelas tidak dapat diterima, walaupun untuk alasan 
mencegah kerusakan tahu. 



 
 

 
 

Tahu yang baik adalah tahu yang berkualitas baik, bergizi dan tahan 
terhadap penyimpanan. Tahu yang baik tidak cepat mengalami kerusakan 
yang dapat menurunkan nilai gizi yang rendah bahkan sampai tahu tidak 
memenuhi syarat sebagai makanan (Koswara, 2009). Misalnya tahu cepat 
menjadi basi, tahu cepat menjadi bau yang tidak disenangi, tahu cepat 
ditumbuhi jamur yang menghasilkan toksin/racun yang dapat 
mengganggu kesehatan tubuh bagi yang memakan tahu tersebut. Faktor-
faktor yang menentukan mutu tahu adalah, kualitas kedelai yang 
digunakan, proses pembuatan tahu, dan pemakaian bahan-bahan 
pembantu lainnya Ciri-ciri tahu yang baik adalah: 1. Berbau khas tahu dan 
tidak berbau asam. 2. Teksturnya padat dan tidak lunak sehingga bila 
diolah tidak mudah hancur. 3. Pori-porinya halus yang menandakan 
bahwa kualitas tahu bagus. 4. Tidak berlendir (Suciati, 2003).  
 Umumnya tahu bersifat mudah rusak (busuk). Disimpan pada 
kondisi biasa (suhu ruang) daya tahannya rata-rata 1 hari saja. Setelah 
lebih dari batas tersebut rasanya menjadi asam lalu berangsur-angsur 
busuk, sehingga tidak layak dikonsumsi lagi. Kerusakan tahu mempunyai 
kaitan erat dengan aktivitas mikroorganisme.  
  Mikroorganisme merupakan penyebab kerusakan pada bahan 
pangan yang berkadar air tinggi dengan pH sekitar netral terutama 
adalah golongan bakteri (Frazier dan Westhoff dalam Danggi (2010). 
Penyebab utama kerusakan tahu adalah bakteri. Terdapatnya mikroba 
pada tahu yang baru saja keluar dari proses produksi tidak dapat 
dihindari, meskipun proses pembuatannya telah dilakukan dengan 
sanitasi yang baik. Sehubungan dengan aktivitas bakteri, kerusakan tahu 
dapat tergantung dari beberapa faktor antara lain: 1) adanya kontaminan 
yang mengkontaminasi tahu selama proses pembuatan sampai tahu siap 
dikonsumsi, 2) suhu penyimpanan, dan  3) adanya enzim tahan panas 
yang dihasilkan oleh golongan bakteri tertentu ( Shurtleff dan Aoyagi 
dalam Danggi, 2010). 

Tujuh bakteri diisolasi dari tahu rusak dan yang diidentifikasi 
sebagai Bacillus sp. (S08), B. megaterium (S10), B. cereus (S17, S27, S28, S32), 
dan Enterobacter sakazakii (S35). Sedangkan Acinetobacter calcoaceticus var. 
anitrat dan Klebsiella pneumoniae subgrup pneumoniae, yang menjadi 
bakteri mayoritas yang muncul. Acinetobacter calcoaceticus, Bacillus 
cereus,Klebsiella pneumoniae, dan Xenorhabdus luminescens yang mayoritas 
menyebabkan kerusakan tahu ( Shin dan Joo dalam Danggi 2010). 

Akibat daya tahan tahu yang singkat yang mengakibatkan tahu 
rusak banyak produsen menggunakan formalin agar tahu tersebut 
memiliki daya tahan yang lebih lama. Akan tetapi penggunan formalin 
pada makanan akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dalam 
jangka waktu panjang. Masyarakat harus jeli membedakan tekstur tahu 
yang berformalin dan tahu yang alami tanpa bahan pengawet berbahaya 
(Dinas kesehatan dalam suciani, 2003). 



 
 

 
 

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan antara tahu yang baik 
dan tahu yang berformalin untuk memberikan info kepada masyarakat 
agar masyarakat mengetahui hal tersebut. 

 
Tabel  4.7 Perbandingan Ciri-Ciri Tahu Tanpa Pengawet dan Berformalin 

No Tahu yang Baik Tahu  Berformalin 

1 Bertahan 1 hari 
 

Tahu tidak rusak sampai 5 hari 
pada suhu kamar (25 derajat 
Celsius)  

2 Teksturnya padat dan tidak 
lunak sehingga bila diolah 
tidak mudah hancur.  

Tahu terlampau keras, namun 
tidak padat, permukaan 
menjadi lebih kering.  

3 Berbau khas tahu dan tidak 
berbau asam 

Bau khas agak menyengat, bau 
formalin.  

Sumber: Kusuma, 2010 

 
Berikut ini adalah komposisi tahu berdasarkan standar nilai gizinya 

seperti tercantum pada tabel berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.8 Komposisi nilai gizi pada 100 gr tahu segar 
NO KOMPOSISI JUMLAH 

1 Energi (kal) 63 

2 Protein (g) 7,9 

3 Lemak (g) 4,1 

4 Karbohidrat (g) 0,4 

5 Kalsium (mg) 150 

6 Air (g 86,7 

7 Besi (mg) 0,2 

8 Niacin  0,4 

9 Vit. B1 (mg) 0,04 

10 Vit.B2 (mg) 0,02 

11 Abu (g) 0,9 

12 Serat (g) 0,1 



 
 

 
 

Sumber: Departemen Kesehatan dalam Suciati, 2003.  

 
Nilai gizi tahu setelah penambahan chitosan yang telah dilarutkan 

dalam berbagai konsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
 
Tabel 4.9 Kadar Protein, Lemak dan Air Tahu setelah Pemberian Chitosan 

Konsentrasi 
Chitosan (gr) 

Lama 
Perendaman 

(jam) 

Nilai Gizi Tahu (%) 

Kadar 
Protein 

Kadar 
Lemak 

Kadar 
Air 

0 

0 

8,23 4,41 83,63 

1 8,24 4,29 81,35 

2 8,78 3,90 80,55 
3 9,02 3,79 79,44 
4 9,14 3,46 78,66 
5 9,36   3,25 77,48 

0 

1 

8,23 4,41 83,63 
1 8,42 3,82 80,37 
2 8,72 3,60 79,63 
3 9,11 3,47 78,42 
4 9,16 3,29 79,84 
5 9,63   3,12 78,13 

0 

2 

8,23 4,41 83,63 
1 8,55 3,75 80,29 
2 8,57 3,64 79,87 
3 9,16 3,37 79,21 
4 9,22 3,27 78,64 
5 9,83   2,42 77,05 

Sumber: Gemala Azora, 2013. 
 

Kadar protein mengalami peningkatan setelah diberikan chitosan. 
Hal ini dikarenakan chitosan mempunyai sifat yang dapat berinteraksi 
dengan kadar protein pada suatu makanan. Chitosan mampu berinteraksi 
atau mengikat protein pada bahan makanan dan chitosan memiliki gugus 
N yang mampu membentuk senyawa amino yang merupakan komponen 
pembentukan protein (Irianto dalam Bastian, 2011).  

Semakin tinggi konsentrasi chitosan yang diberikan maka semakin 
meningkat kadar protein pada tahu. Dengan demikian semakin efektif 
chitosan menigkatkan kadar protein pada tahu. Minarno dkk (2008) 
menyatakan bahwa sifat dan kualitas protein pada suatu makanan 
dipengaruhi oleh jenis, jumlah dan susunan asam amino.  

Lama waktu perendaman berpengaruh terhadap kadar protein pada 
tahu. Semakin lama waktu perendaman semakin tinggi kadar protein 
pada tahu, Hal ini disebabkan terjadinya akumulasi asam amino sehingga 
meningkatnya kadar protein pada tahu. 



 
 

 
 

Berbeda dengan rerata kadar protein tahu, kadar lemak tahu 
semakin menurun setelah ditambahkan chitosan. Hal ini disebabkan 
karena protein pada tahu memiliki sifat hidropobik yang dapat mengikat 
lemak (Koswara, 2009). Dengan sifat chitosan yang mampu berikatan 
dengan protein pada tahu maka semakin tinggi konsentrasi chitosan yang 
diberikan maka semakin menurun kadar lemak pada tahu. Selain itu 
menurunnya kadar lemakpada tahu disebabkan bahwa chitosan memiliki 
sifat polimer alami yang dapat menghambat atau menyerap lemak pada 
suatu bahan makanan.  

Selain konsentrasi chitosan yang diberikan, lama waktu perendaman 
juga menyebabkan menurunnya kadar lemak pada tahu. Hal ini 
disebabkan chitosan memilki sifat polimer alami yang dapat menyerap 
lemak pada suatu bahan makanan sehingga sifat chitosan yang mampu 
berikatan dengan protein pada tahu dapat menurunkan kadar lemak pada 
tahu.  

Sama halnya dengan kadar lemak, pemberian chitosan juga 
menyebabkan kadar air tahu semakin menurun. Menurut David, dkk. 
(2009) hal ini disebabkan bahwa kemampuan chitosan yang mampu 
mengadsorbsi air juga mempengaruhi kadar air yang semakin menurun.  

Namun, lama waktu perendaman tidak mempengaruhi terhadap 
menurunya kadar air pada tahu. Hal ini disebabkan bahwa terjadinya 
akumulasi sehingga kadar air padatahu dapat menurun. Selain itu jumlah 
air yang hilang selama perlakuan dipengaruhi oleh pengikatan air oleh 
protein yang ada pada chitosan.  

Penurunan kadar air pada tahu akan memberikan daya awet pada 
tahu karena air merupakan media yang baik dalam pertumbuhan 
mikroorganisme, sehingga dapat meningkatkan daya awet pada tahu.  

Selain diketahui nilai gizi tahu setelah diberikan chitosan, juga 
diketahui penilaian dari beberapa panelis meliputi aroma, tekstur, dan 
warna dimana untuk mengetahui nilai mutu suatu produk.  
Tabel 4.10 Aroma, Tekstur dan Warna Tahu setelah Pemberian Chitosan 

Lama 
Perendaman 

(jam) 

Aspek Penilaian 
Panelis terhadap 

Tahu 

Konsentrasi Chitosan (gr) 

0 1 2 3 4 5 

0 

1. Aroma 1,4 
(TS) 

1,9 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,6 
(TS) 

2.Tekstur 1,7 
(TS) 

2,1  
(S) 

1,9 
(TS) 

1,8 
(TS) 

1,8 
(TS) 

1,8 
(TS) 

3.Warna 1,7 
(TS) 

2,1  
(S) 

2,0  
(S) 

2,0  
(S) 

1,9 
(TS) 

2,0  
(S) 

1 

1.Aroma 1,3 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,5 
(TS) 

2.Tekstur 1,6 
(TS) 

2,0 
(S) 

2,0  
(S) 

2,0  
(S) 

1,9 
(TS) 

1,9 
(TS) 

3.Warna 1,6 2,0 2,1  2,1  1,9 1,9 



 
 

 
 

(TS) (S) (S) (S) (TS) (TS) 

2 

1.Aroma 1,4 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,5 
(TS) 

1,5 
(TS) 

2.Tekstur 1,6 
(TS) 

2,0   
(S) 

2,0  
(S) 

2,1  
(S) 

2,0 
(S) 

1,9 
(TS) 

3.Warna 1,8 
(TS) 

2,1   
(S) 

2,2  
(S) 

2,2  
(S) 

2,1 
(S) 

2,0  
(S) 

Sumber: Gemala Azora, 2013. 

 
Kriteria nilai yang diberikan panelis adalah 3 sangat suka ( + ), 2 

suka ( +-), 1 tidak suka ( - ). Konsentrasi chitosan yang memberikan aroma 
terbaik menurut panelis adalah 1 gr. Panelis memiliki alasan tersendiri 
karena pada konsentrasi tersebut,  aroma tahu masih beraroma seperti 
tahu pada umumnya. Aroma merupakan bau yang diciptakan pada suatu 
makanan, dengan aroma banyak orang memilih makanan yang 
disukainya.  

Selain aroma, tekstur juga merupakan salah satu alasan orang 
memilih suatu makanan. Tekstur merupakan hal yang sangat 
diperhatikan dalam menentukan kualitas produk tahu. Persentase tekstur 
pada tahu dipilih panelis berdasarkan tingkat kesukaan yang baik 
adalahkonsentrasi chitosan 1 gr  pada perendaman chitosan selama 0 jam 
dan konsentrasi chitosan 3 gr pada perendaman  selama 2 jam karena 
memiliki tekstur tahu yang masih seperti tekstur tahu pada umumnya. 
Pada hari pertama dan hari kedua tekstur pada tahu masih bagus seperti 
tahu pada umumnya, tetapi pada hari ketiga dan keempat tekstur tahu 
telah berubah menjadi kenyal dan ada juga yang lembek serta telah 
ditumbuhi jamur. Bermacam warna yang ada pada suatu makanan  juga 
merupakan suatu ketertarikan panelis terhadap mutu tahu. Tidak jauh 
beda dengan aroma dan tekstur, kriteria ini merupakan kriteria yang 
memberikan pengaruh sangat tinggi terhadap tingkat kesukaan setiap 
orang. Menurut Soekarto dalam Andriani (2008) menyatakan bahwa sifat 
produk yang paling menarik perhatian konsumen dan memberikan kesan 
disukai atau tidak adalah warna. Untuk warna pada tahu, panelis memilih 
berdasarkan tingkat kesukaan yaitu pada konsentrasi chitosan sebesar 2gr 
dan 3 gr dengan waktu perendaman 2 jam. Alasan panelis memilihnya 
karena pada konsentrasi tersebut, warna tahu masih sama seperti warna 
tahu pada umumnya. Warna pada tahu masih bagus pada hari pertama 
dan hari kedua, tetapi pada hari ketiga dan keempat warna tahu berubah 
putih kekuningan yang menandakan bahwa tahu permukaan tahu telah 
ditumbuhi jamur sehingga warna tahu berubah.  
 
Perencanaan Pembelajaran Konsep Bioteknologi di Sekolah Menengah 
Atas (SMA) 

Pada PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 20, diisyaratkan bahwa guru 
diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian 



 
 

 
 

dipertegas malalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
(Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, yang antara 
lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang 
mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk 
mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (Depdiknas, 
2008).  

Berikut adalah salah satu contoh RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran) dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
tentang konsep Bioteknologi. 

 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 
A. Satuan pendidikan : SMA  
Mata Pelajaran  : Biologi  
Kelas/Semester   : XII/ II  
Alokasi Waktu   : 2 x 45 Menit  
Standar Kompetensi  
3. Memahami prinsip dasar bioteknologi serta implikasinya pada 

salingtemas  
Kompetensi dasar  
3.2 Menjelaskan dan menganalisis peran bioteknologi serta implikasi 

hasil-hasil bioteknologi pada salingtemas  
Indikator  
Menjelaskan proses pengawetan makanan menggunakan chitosan  
 
B. Tujuan Pembelajaran  
Siswa dapat:  
1. Membedakan ciri ciri mie basah baik di konsumsi dengan tidak 

dikonsumsi  
2. Menjelaskan pemanfaatan limbah kulit udang sebagai pengawet 

dalambioteknologi.  
3. Membedakan proses deproteinasi, demineralisasi dan deasetilasi pada 

pembuatan chitosan  
4. Menjelaskan proses penggunaan chitosan sebagai pengawet alami pada 

mie basah  
5. Menganalisis pemberian chitosan sebagai pengawet dalam peningkatan 

kadar protein dan kadar karbohidrat  
6. Menganalisis pemberian chitosan sebagai pengawet dalam 

menurunkan kadar air  
 
C. Materi Pembelajaran  
1) Kerusakan mie basah  

2) Penggunaan chitosan sebagai pengawet mie basah  
 
D. Strategi Pembelajaran  



 
 

 
 

1. Model Pembelajaran : PBL (Problem Based Learning)  
2. Metoda Pembelajaran : Inkuiri  
3. Media pembelajaran : Gambar  
 
E. Kegiatan Pembelajaran  
a. Kegiatan awal (5 menit)  
1. Apersepsi  

Guru Mengulang sedikit materi minggu lalu tentang konsep 
bioteknologi untuk melanjutkan materi hari ini. Dan guru menanyakan 
Mengapa mie basah tidak dapat bertahan lama?”  

2. Motivasi  
Guru menanyakan “darimana saja mikroba yang dapat merusak mie 
basah?  

3. Guru mengorientasikan siswa kepada masalah  
Guru memberikan beberapa permasalahan terhadap siswa. Kemudian 
siswa menemukan ide pokok yang terdapat dalam artikel tersebut.  

b. Kegiatan inti ( 70 menit)  
1. Dari ide pokok tersebut guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah (Fase 1)  
2. Guru memberikan LTS dan mengorganisasikan siswa untuk belajar, 

guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 
belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut (Fase 2)  

3. Guru membimbing siswa untuk mendapatkan penjelasan dan 
pemecahan masalah mengenai kontaminasi mie basah dan penggunaan 
chitosan sebagai pengawet (Fase 3)  

4. Guru meminta siswa mempresentasikan LTS dan rekomendasi (saran) 
untuk mengatasi kontaminasi mie basah(Fase 4)  

5. Guru menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan 
masalah serta melakukan refleksi atau evaluasi terhadap hasil 
penyelidikan atau penjelasan (Fase 5)  

 
c. Kegiatan penutup (15 menit)  
1. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari.  

2. Guru mengadakan evaluasi (post tes).  
3. Guru memberikan tindak lanjut : Membuat essay yang berkaitan 

dengan penggunaan chitosan sebagai pengawet alami pada mie basah.  

F. Sumber pembelajaran  
Buku biologi kelas XII, Data hasil penelitian, LTS ( terlampir), soal post 
test  
 
G. Penilaian  
a. Tekhnik Penilaian  
Tes tertulis : Soal-soal Post tes (kognitif) (terlampir)  



 
 

 
 

Non tes : Lembaran Penilaian (terlampir)  
 

Soal post test 
1. Gambarkan perbedaan struktur selulosa, chitosan, chitin?  
2. Sebutkan perbedaan mie yang baik di konsumsi dengan tidak di 
konsumsi?  

3. Mengapa chitosan dpat meningkatkan kadar protein?  
 

Jawaban post test 
1. 

 
 
2. (1) Berwarna putih atau kuning terang (2) Tekstur agak kenyal (3) 
Mudah putus – putus. Kemudian tanda – tanda kerusakan mie adalah 
sebagai berikut : (1) Berbintik putih atau hitam karena tumbuhnya 
kapang. (2) Berlendir pada permukaan mie. (3) Berbau asam dan 
berwarna agak gelap  
3. Hilangnya gugus asetil pada proses pembuatan chitosan menyebabkan 
chitosan mampu berikatan dengan protein dalam bahan makanan hal ini 
disebabkan chitosan merupakan chitin yang telah dihilangkan gugus 
asetilnya dengan menggunakan basa pekat sehingga bahan ini merupakan 
polimer D – glukosamin yang mampu berikatan dengan protein  
 

Lembaran Observasi Aktivitas Siswa 

No Klp Nama siswa 
Aktifitas Siswa yang Diamati 

Total 
1 2 3 4 

1  

1 

      

2        

3        

4        

5  2       



 
 

 
 

6        

7        

8        

9  

3 

      

10        

11        

12        

Keterangan:  
1. Kerjasama dalam kelompok  
Bekerja sendiri-sendiri ( skor 1 )  

Bekerjasama dengan satu anggota kelompok saja( skor 2 )  

Bekerjasama dengan semua anggota kelompok ( skor 3 )  
2. Bertanya  
Bertanya sangat tidak sesuai dengan materi yang dipelajari ( skor 1 )  

Bertanya sedikit sesuai dengan materi yang diajarkan ( skor 2 )  

Bertanya sangatt sesuai dengan materi yang diajarkan ( skor 3 )  
3. Menjawab  
Menjawab sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan ( skor 1 )  

Menjawab sedikit sesuai dengan yang diharapkan ( skor 2 )  

Menjawab sangat sesuai dengan yang diharapkan( skor 3)  
4. Presentasi  

Presentasi sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan ( skor 1 )  

Presentasi sedikit sesuai dengan yang diharapkan ( skor 2 )  

Presentasi sangat sesuai dengan yang diharapkan( skor 3) 
Setelah disebutkan bahwa adanya peraturan yang mengatur tentang 

perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada 
satuan pendidikan untuk mengembangkan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), pendidik juga diharapkan untuk mengembangkan 
bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar dalam proses pelaksanaan 
pembelajaran. Sumber belajar tersebut dicantumkan dalam RPP karena 
merupakan salah satu elemen dalam RPP (Depdiknas, 2008).  

Salah satu sumber belajar yang perlu dipersiapkan oleh pendidik 
dalam proses belajar mengajar adalah Lembar Tugas Siswa (LTS). LTS 
dirancang untuk mendukung dan mempermudah siswa dalam 
pembelajaran. Berikut adalah contoh sumber belajar berupa LTS yang 
dikembangkan dari konsep Bioteknologi mengenai pemanfaatan chitosan 
sebagai pengawet alami mie basah. 
 

Lembar Tugas Siswa 
Satuan pendidikan : SMA 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas/Semester : XII/ II 

PENGAWETAN MIE BASAH 



 
 

 
 

 
A. Tujuan  
Untuk mengetahui efektifitas chitosan pada mie basah  
 
B. Wacana  

Mie basah merupakan panganan yang banyak dikonsumsi oleh 
masyarakat Indonesia. Mie biasanya termasuk kategori home industry, mie 
basah dijual dalam bentuk segar baik dalam keadaan terkemas maupun 
curah, baik di pasar tradisional maupun supermarket. Mie basah 
umumnya memiliki umur simpan yang relatif pendek, yaitu berkisar 
antara 1-2 hari bila disimpan pada suhu 400C. Pendeknya umur simpan 
ini disebabkan mie basah memiliki kadar air yang tinggi sehingga mudah 
ditumbuhi oleh mikroorganisme. Penggunaan bahan pengawet sering kali 
menjadi pilihan agar mie basah dapat tahan lebih lama. formalin sering 
menjadi pilihan sebagai salah satu bahan pengawet untuk mie basah. 
Bahan makanan yang menggunakan bahan pengawet seperti formalin 
dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Berbagai 
penelitian dan pengujian menunjukkan betapa bahayanya penggunaan 
formalin sebagai pengawet. Selain penggunaan formalin, boraks 
merupakan bahan kimia yang sering juga digunakan sebagai pengawet 
mie basah agar memiliki tekstur mie basah yang kenyal atau lentur. Selain 
menggunakan formalin dan boraks sebagai pengawet pada mie basah 
telah ditemukan bahan pengawet alami dari pemberian chitosan. Chitosan 
adalah produk turunan dari polimer chitin, yakni produk samping 
(limbah) dari pengolahan industri perikanan, khususnya udang dan 
rajungan. Chitosan mempunyai bentuk mirip dengan selulosa dan 
bedanya terletak pada gugus rantai C-2. Chitosan berpotensi untuk 
dijadikan sebagai bahan antimikroba, karena mengandung enzim lisozim 
dan gugus aminopolysacharida yang dapat menghambat pertumbuhan 
mikroba. 

 
C. Cara kerja  
1. Bacalah buku atau referensi yang berhubungan dengan chitosan  
2. Jawablah pertanyaan berikut ini  
 
D. Pertanyaan: 
1. Berdasarkan tabel dibawah ini apa yang dapat kamu ketahui dari 
penggunaan chitosan pada mie basah?  

Parameter 
Perlakuan 

T0 
(0ml) 

T1 
(2ml) 

T2 
(4ml) 

T3 
(6ml) 

T4 
(8ml) 

Kadar protein  7,12  7,93  11,18  14,14  14,94  
Kadar karbohidrat  11,39  14,27  15,16  16,51  25,76  
Kadar air  50,60  49,03  47,83  47,34  46,49  

 



 
 

 
 

2. Berdasarkan tabel berikut ini apakah chitosan mempengaruhi aroma, 
tekstur dan warna pada mie basah? Jelaskan!  

Konsentrasi 
Chitosan 

Parameter 
organoleptik 

Pengamatan 
1 2 3 4 5 

0ml 

Aroma + + - - - - 
Warna + + + + + + +- - 

Tekstur + + +- + + - - 

2ml 

Aroma + + + - - - - 
Warna + + + + + + +- - 
tekstur + + + + + - - - 

4ml 

Aroma + + + + +- - - 
Warna + + + + + + +- - 
tekstur + + + + + + +- - 

6ml 

Aroma + + + + ++ +- - 
Warna + + + + + + +- - 

Tekstur + + + + + + +- - 

8ml 

Aroma + + + + + + + + +- 
Warna + + + + + + + + +- 
tekstur + + + + + + + + +- 

Keterangan :  
+ + : mie masih beraroma tepung, tekstur lembut dan halus berwarna 

kuning polos  
+- : mie mulai beraroma asam, teksturnya lembek mulai berlendir dan 

berwarna kuning polos mulai ditumbuhi jamur  
- :  mie sudah basi, teksturnya lembek berlendir, dan berwarna kuning 

polos berjamur  
 
3. Perhatikan grafik berikut ini !  
 



 
 

 
 

 
 
 
Berdasarkan grafik diatas jelaskanlah grafik pemberian chitosan terhadap 
kadar air mie basah! 
 
KESIMPULAN  
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……………………………….................................................................................. 
 
 
 
 
 
Kunci Jawaban 
 

1. Penggunaan konsentrasi chitosan yang tinggi dapat meningkatkan 
kadar protein pada mie basah dikarenakan hilangnya gugus asetil 
pada proses pembuatan chitosan menyebabkan chitosan mampu 

K
a
d
a
r 

A
i
r 

Konsentrasi Chitosan 



 
 

 
 

berikatan dengan protein dalam bahan makanan. pemberian chitosan 
dapat meingkatkan kadar karbohidrat dikarenakan Chitosan mampu 
berikatan dengan senyawa-senyawa yang bermuatan negatif seperti 
protein, polisakarida, asam nukleat, logam berat yang beracun seperti 
Fe, Hg, Cd, Pb, Ni, Mn dan lainnya. Chitosan merupakan polimer 
karbohidrat (polisakaridal linear) di dalam unit dasar suatu gula 
amino yang diturunkan dari deasetilasi chitin yang merupakan 
biopolimer alami yang berlimpah setelah selulosa. pemberian chitosan 
dapat menurunkan kadar air dikarenakan memiliki atom H pada 
gugus amina yang memudahkan chitosan berinteraksi dengan air 
melalui ikatan hidrogen dan memiliki sifat hidrofobik 

 
2.  Penggunaan chitosan sebagai pengawet dapat mempertahankan 

aroma, warna dan tekstur. Dikarenakan kemampuan chitosan sebagai 
anti mikroba sehingga dapat mempengaruhi aktivitas mikroba pada 
mie basah. 

 
3.  Penggunaan chitosan pada kadar yang tinggi juga dapat menurunkan 

kadar air yang terdapat dalam mie basah. Hal ini disebabkan chitosan 
mampu menyerap air dan mengeluarkannya dari bahan makanan 
yang telah diserap, selain itu chitosan juga mempunyai gugus amino 
aktif yang dapat mengikat air 

 
Selain LTS yang dapat dikembangka oleh guru sebagai salah satu 

sumber belajar, guru juga dapat mengembangkan LKS sebagai sumber 
belajar dalam proses pembelajaran. Perbedaannya dengan LTS hanya 
terletak pada kegiatan pengerjaannya. Untuk LTS, siswa hanya 
mengerjakan lembar kerja tanpa melakukan langkah-langkah kegiatan 
yang mendukung pengerjaan lembar kerja, sedangkan LKS menuntut 
siswa melakukan langkah-langkah kegiatan sebelumnya yang 
berhubungan dengan pengerjaan lembar kerja. Berikut adalah contoh 
sumber belajar berupa LKS yang dikembangkan dari konsep Bioteknologi 
mengenai pemanfaatan chitosan sebagai pengawet alami tahu. 

 
 
 
 
 
 
 

LKS 
(LEMBAR KERJA SISWA) 

Nama  :      
Kelas  :      
Mata pelajaran : Biologi 



 
 

 
 

Kelas/semester : XII / 2 
Topik : Bioteknologi 
Tujuan  :3. Mengaplikasikan chitosan sebagai pengawet 

alami berdasarkan penelitian 
Alokasi waktu : 2 x 45 menit 
 
Bahan bacaan 
 Suatu bahan makanan memiliki daya tahan yang sebentar sehingga 
banyak yang mengupayakan bagaimana bahan makanan ini bisa tahan 
lama yaitu dengan menggunakan bahan pengawet. Bahan pengawet 
terdiri atas 2 yaitu bahan pengawet buatan dan bahan pengawet alami. 
Agar memberikan manfaat yang baik, kita harus memilih bahan  
pengawet alami salah satunya yaitu pemanfaatan limbah kulit udang 
sebagai bahan pengawet alami yang terbuat dari kulit udang (Chitosan). 
Chitosan merupakan produk alamiah yang merupakan turunan dari 

polisakarida chitin. Chitosan dapat digunakan sebagai pengawet karena 
sifat-sifat yang dimilikinya yaitu dapat menghambat pertumbuhan 
mikroorganisme perusak dan sekaligus melapisi produk yang diawetkan 
sehingga terjadi interaksi yang minimal antara produk dan 
lingkungannya.  
 
Alat dan Bahan  

a. Chitosan   g. Bahan makanan (Tahu)  
b. Erlemeyer    h. Wadah (plastic ½ kg) 16 buah 
c. Gelas ukur 100 ml  i. Alkohol 
d. Spatula   j. Bunsen 
e. Timbangan   k.Dokumentasi dan hasil penelitian 
f. Asam asetat 1% 100 ml l. Buku biologi SMA kelas XII 

 
Cara Kerja 

1. Persiapkan alat dan bahan 
2. Timbang chitosan dengan berat masing-masing 1 gr, 2 gr, 3 gr, 4 gr, 
 5 gr. 
3. Masukkan asam asetat 1% kedalam gelas ukur 100ml sebanyak 5 
4. Masukkan serbuk chitosan kedalam erlemeyer 
5. Campurkan asam asetat kedalam erlemeyer yang berisi serbuk 
 chitosan 
6. Setelah itu aduk rata larutan chitosan tersebut hingga merata 
7. Siapkan bahan makanan dalam wadah (plastik ½ kg) 
8. Kemudian masukkan larutan chitosan tersebut secukupnya 

kedalam 16 wadah yang brisi bahan makanan 

Konsentrasi 

Chitosan 

(gr) 

Hari 

ke- 
0 Jam 1 Jam 2 Jam 



 
 

 
 

9. Waktu yang digunakan untuk merendam bahan makanan tersebut 
yaitu 0 jam, 1 jam dan 2 jam. 

10. Setelah perendaman pindahkan bahan makanan yang telah 
drendam larutan chitosan kedalam wadah yang baru lalu di tutup 
atau diikat. 

11. Setiap dilakukan pengamatan tulis hasil pengamatan mu kedalam 
tabel yang ada dilembar kerjamu. 

12. Pengamatan yang akan dilakukan yaitu rasa,tekstur,aroma dan 
warna 
13. Amatilah dokumentasi dan hasil penelitian ini. 
14. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan benar. 

Amati data dan hasil penelitian dibawah ini! 
Tabel 1. Hasil pengamatan Tahu setelah Pemberian Chitosan 
 
Pertanyaan 
1. Data penelitian pada tabel 1., jelaskan menurut pendapat kamu pada 
 hari ke berapakah dan pada jam berapa aroma, tekstur dan warna 
 yang baik?berikan alasanmu. 
            
            
            
             
 
Tabel 2. Rata-rata Hasil Pengamatan Tahu setelah Pemberian Chitosan. 

Aroma Tekstur Warna Aroma Tekstur Warna Aroma Tekstur Warna 

0 gr 

1 + + + + + + + + + 

2 +- + + +- +- - - +- - 

3 - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - 

1 gr 

1 + + + + + + + + + 

2 +- + + +- + + + + + 

3 - +- +- - +- - - +- - 

4 - - - - - - - - - 

2 gr 

1 + + + + + + + + + 

2 + + + + + + +- + + 

3 +- +- - - +- - - +- +- 

4 - - - - - - - - - 

3 gr 

1 + + + + + + + + + 

2 + + + +- + + +- + + 

3 - +- +- - +- - - +- - 

4 - - - - - - - +- - 

4 gr 

1 + + + + + + + + + 

2 +- + + +- + + + + + 

3 - - +- - +- +- - +- - 

4 - - - - - - - - - 

5 gr 

1 + + + + + + + + + 

2 +- + + + + + + + + 

3 - - - - - +- - +- - 

4 - - - - - - - - - 



 
 

 
 

Waktu Parameter  
Perlakuan 

c0  

( 0 gr) 
c1 

(1 gr) 
c2 

(2 gr) 
c3 

(3 gr ) 
c4 

(4 gr) 
c5 

(5 gr) 

t0 
(0 Jam) 

1. Aroma 1,4 
(TS) 

1,9 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,6 
(TS) 

2.Tekstur 1,7 
(TS) 

2,1  
(S) 

1,9 
(TS) 

1,8 
(TS) 

1,8 
(TS) 

1,8 
(TS) 

3.Warna 1,7 
(TS) 

2,1  
(S) 

2,0  
(S) 

2,0   
(S) 

1,9 
(TS) 

2,0  
(S) 

t1 
(1 Jam ) 

1.Aroma 1,3 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,5 
(TS) 

2.Tekstur 1,6 
(TS) 

2,0 
(S) 

2,0  
(S) 

2,0   
(S) 

1,9 
(TS) 

1,9 
(TS) 

3.Warna 1,6 
(TS) 

2,0 
(S) 

2,1  
(S) 

2,1   
(S) 

1,9 
(TS) 

1,9 
(TS) 

t2 
(2 Jam ) 

1.Aroma 1,4 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,5 
(TS) 

1,5 
(TS) 

2.Tekstur 1,6 
(TS) 

2,0  
(S) 

2,0  
(S) 

2,1   
(S) 

2,0 
 (S) 

1,9 
(TS) 

3.Warna 1,8 
(TS) 

2,1  
(S) 

2,2  
(S) 

2,2   
(S) 

2,1  
(S) 

2,0  
(S) 

 
Pertanyaan 
2. Dari Tabel 2, Manakah Aroma, tekstur dan warna tahu yang digemari? 
 Mengapa? Berikan alasanmu. 
            
            
            
            
            
             
 
3. Berdasarkan data penelitian bagaimanakah pengaruh chitosan 
 terhadap tahu? 
            
            
            
            
             
 
 
 
4. Dari data penelitian, pada konsentrasi dan lama waktu perendaman 

manakah yang efektif?mengapa? berikan alasanmu. 



 
 

 
 

            
            
            
            
             
 
Kesimpulan : 
            
            
            
            
            
            
            
             
 
Penutup 

Pemberian chitosan pada mie basah dapat meningkatkan nilai gizi 
dan kualitas mie basah maupun tahu dimana pemberian chitosan 
meningkatkan kadar protein dan kadar karbohidrat dan menurunkan 
kadar air pada mie basah namun menurunkan kadar lemak dan kadar air 
pada tahu dan meningkatkan kadar protein pada tahu. Pemberian 
chitosan juga dapat mempertahankan aroma, warna dan tekstur dari mie 
basah maupun tahu. 

Pemanfaatan limbah kulit udang sebagai pengawet alami ini 
dijadikan sumber belajar dalam proses pembelajaran biologi pada konsep 
bioteknologi pada materi pemanfaataan limbah menjadi suatu produk. 
Kemampuan chitosan sebagai pengawet alami dapat memberikan 
pengetahuan langsung kepada peserta didik dalam proses pembelajaran 
biologi. Pada proses pembelajaran ini peserta didik akan 
mengimplementasikan penggunaan chitosan sebagai pengawet alami 
pada bahan makanan dengan menggunakan model problem based learning 
pada konsep bioteknologi. Selama proses pembelajaran berlangsung 
peserta didik dapat mengetahui penyebab kontaminasi pada mie basah 
maupun tahu dan cara penanggulangannya. Penggunaan model 
pembelajaran problem based learning merupakan salah satu model 
pembelajaran inovatif. Model pembelajaran ini dapat melibatkan siswa 
dalam memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah. 
Sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan 
dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki ketrampilan untuk 
memecahkan masalah (Ward dalam Dasna dan Sutrisno, 2004). 
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BAB 5 
PEMBELAJARAN KONSEP MAKANAN DAN 

PENCERNAAN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN  
PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 



 
 

 
 

Elya Febrita, Eni Marta dan Silvy Rachmadani Octavia 
 
Pendahuluan 

Pembelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman 
secara langsung. Karena itu, siswa perlu dibantu untuk mengembangkan 
sejumlah keterampilan proses supaya mereka mampu memahami materi 
yang disajikan.  

Pembelajaran tidak hanya berorientasi target penguasaan materi, 
yang akan gagal dalam membekali siswa untuk memecahkan masalah 
dalam kehidupannya. Dengan demikian proses pembelajaran lebih 
diutamakan daripada hasil belajar, sehingga guru dituntut untuk 
merencanakan strategi pembelajaran yang variatif dengan prinsip 
membelajarkan – memberdayakan siswa, bukan mengajar siswa. Dengan 
memilih konteks secara tepat, maka siswa dapat diarahkan kepada 
pemikiran agar tidak hanya berkonsentrasi dalam pembelajaran di 
lingkungan kelas saja, tetapi diajak untuk mengaitkan aspek-aspek yang 
benar-benar terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari, masa depan 
mereka, dan lingkungan masyarakat luas. 

Model pembelajaran yang digunakan untuk konsep makanan dan 
sistem pencernaan adalah PBL (Problem Based Learning). Pembelajaran  
berbasis  masalah atau yang sering dikenal dengan PBL (Problem Based 
Learning)  merupakan  sebuah  model pembelajaran yang menyajikan 
masalah kontekstual sehingga merangsang siswa untuk belajar. Dalam 
kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, siswa bekerja 
dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (Real World) yang  
bertujuan  untuk  merangsang  berpikir  tingkat  tinggi  yang  berorientasi  
pada masalah.  Masalah  diberikan  kepada  siswa,  sebelum  siswa  
mempelajari konsep  atau  materi  yang  berkenan  dengan  masalah  yang  
harus  dipecahkan. Dengan  demikian  untuk  memecahkan  masalah  
tersebut  siswa  akan mengetahui  bahwa  mereka  membutuhkan  
pengetahuan  baru  yang  harus dipelajari  untuk  memecahkan  masalah  
yang  diberikan (Sugalayudhana, 2005). 

Dalam proses pembelajaran memiliki isi yang berupa bahan ajar atau 
materi belajar yang bersumber pada kurikulum dalam suatu program 
pendidikan, di dalamnya terdapat langkah-langkah atau tahapan yang 
harus dilalui guru dan siswa untuk mencapai tujuan belajar (Isjoni dalam 
Ristanto, 2010).  

Proses pembelajaran biologi dengan menggunakan sumber belajar 
sebagai objek nyata lebih menjamin dari pada belajar secara abstrak. 
Semakin banyak keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran maka 
pencapaian tujuan pembelajaran akan tercapai. Oleh karena itu siswa 
dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran. Peran guru dalam 
mentukan sumber belajar siswa sangatlah penting oleh karena itu guru 
dituntut untuk menyeleksi sumber belajar dan bertindak sebagai 



 
 

 
 

organisator tiga komponen dalam pendidikan biologi yaitu aspek materi, 
teknologi pendidikan dan aspek siswa (Wulandari 1990). 

Menurut Djohar dalam Wulandari (1990) bahwa pemanfaatan sumber 
belajar diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: (1) kejelasan potensi, (2) 
kesesuaian tujuan belajar, (3) kejelasan sasaran, (4) kejelasan informasi 
yang dapat diungkapkan, (5) kejelasan pedoman eksplorasinya, (6) 
kejelasan perolehan yang diharapkan. 

Pemberian chitosan pada bakso dapat dijadikan sebagai 
pengembangan didalam bahan ajar. Pembahasan ini terdapat pada 
Standar Kompetensi (SK) 3 yaitu menjelaskan struktur dan fungsi organ 
manusia dan hewan tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi 
serta implikasi salingtemas dan Kompetensi Dasar (KD) 3.3 yaitu 
menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses serta 
kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan 
pada manusia dan hewan (misalnya ruminansia), dengan Indikator; (1) 
Menjelaskan pengertian zat aditif. (2) Menjelaskan hubungan pemberian 
chitosan terhadap kadar protein, kadar lemak dan kadar air pada bakso. 
(3) Menjelaskan gejala yang ditimbulkan akibat penggunaan zat aditif 
seperti bahan pengawet yang berbahaya secara terus menerus bagi 
pencernaan. 
 
Aplikasi Bioteknologi : Penggunaan Chitosan dalam Pengawetan Bahan 
Makanan (Bakso) 

Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi dalam 
jumlah yang seimbang serta higienis. Makanan bergizi adalah makanan 
yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan unsur-unsur 
mineral. Salah satu makanan yang sehat dan bergizi adalah bakso yang 
sering dikonsumsi oleh masyarakat akan tetapi, makanan tersebut belum 
tentu memenuhi syarat makanan yang sehat dan bergizi dikarenakan 
maraknya penggunaan pengawet yang dapat membahayakan kesehatan 
seperti penggunaan formalin, boraks dan pewarna tekstil pada makanan. 

Selama ini limbah kulit udang hanya dimanfaatkan untuk pakan 
ternak atau untuk industri makanan seperti pembuatan kerupuk udang. 
Limbah kulit udang dapat diolah untuk pembuatan chitin yang dapat 
diproses lebih lanjut menghasilkan chitosan yang memiliki banyak 
manfaat dalam bidang industri, antara lain adalah sebagai pengawet 
makanan yang tidak berbahaya (non toksik) pengganti formalin dan 
boraks. 

Bakso merupakan salah satu produk olahan yang sangat populer. 
Bakso dapat ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, bahkan 
banyak juga dijual oleh pedagang keliling. Bakso adalah campuran 
daging, tepung pati dan bumbu yang telah mengalami proses ekstrusi dan 
pemasakan. 

Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi 
kebutuhan gizi. Selain mutu protein yang tinggi, pada daging terdapat 



 
 

 
 

kandungan asam amino yang lengkap dan seimbang. Keunggulan lain, 
protein daging lebih mudah dicerna daripada protein yang berasal dari 
nabati. Bahan pangan ini juga mengandung beberapa jenis mineral dan 
vitamin. Daging yang digunakan dalam pembuatan bakso harus daging 
yang segar yaitu, dari ternak yang baru dipotong. Sebaiknya jangan 
menggunakan daging yang telah tua.Bila menggunakan daging yang telah 
tua, tekstur bakso yang dihasilkan kurang kenyal (Widyaningsih dan 
Murtini, 2006). 

Daging telah diketahui sebagai bahan yang mudah rusak, hal ini 
disebabkan karena komposisi gizinya yang baik untuk manusia maupun 
mikroorganisme. Sampai saat ini penyimpanan pada suhu rendah 
digunakan untuk memperlambat kecepatan berkembangnya 
mikroorganisme. Waktu yang diperlukan untuk perkembangan 
mikroorganisme semacam itu merupakan ukuran ketahanan 
penyimpanan (Buckle,dkk dalam Sudarwati, 2007). 

Banyaknya jumlah komposisi air dan protein pada bakso 
menyebabkan daya simpan pada bakso relatif singkat, akibatnya tekstur 
dari bakso menjadi rusak sehingga tidak layak untuk 
dikonsumsi.Masyarakat harus dapat membedakan baksobaik untuk 
dikonsumsi dan tidak baik untuk dikonsumsi. Adapun ciri – ciri bakso 
yang baik dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
 
Tabel  5.1 Perbandingan Ciri-Ciri Bakso Tanpa Pengawet dan Bakso 

dengan Formalin 

No Bakso Tanpa Pengawet Bakso dengan Formalin 

1 Teksturnya lembek Tekstur kenyal 

2 Warna bakso lebih gelap Warna bakso lebih putih 

3 Tidak tahan lama Awet kurang lebih 4 hari 

Sumber: Widyaningsih dan Murtini, 2006 

 
 
 
 
 
 
 
Berikut adalah kriteria mutu bakso yang baik seperti tercantum pada 

tabel berikut ini. 
 

Tabel 5.2 Kriteria Mutu Bakso 

Parameter Bakso daging 



 
 

 
 

Penampakan Bakso bulat halus, berukuran seragam, 
bersih dan cemerlang, tidak kusam, tidak 
berjamur dan berlendir 

Warna Coklat muda cerah atau sedikit agak 
kemerahan atau coklat muda agak 
keputihan atau abu-abu, warna tersebut 
rata tanpa warna lain yang mengganggu. 

Bau Bau khas daging segar rebus dominan, 
tanpa bau tengik, masam, basi atau busuk. 
Bau bumbu cukup tajam. 

Rasa Rasa lezat, enak, rasa daging dominan 
rasa bumbu cukup menonjol tetapi tidak 
berlebihan. Tidak terdapat rasa asing yang 
mengganggu. 

Tekstur Teksturnya kompak, elastic dan kenyal 
tetapi tidak liat atau membal, tidak ad 
serat daging, tidak lembek, tidak basah 
berair. 

Sumber: Wibowo dalam Sudarwati, 2007 

 
Adapun komposisi kimia bakso daging sapi berdasarkan standar 

nilai gizinya tercantum pada tabel berikut. 
 

Tabel 5.3 Komposisi Kimiawi Bakso Daging Sapi 

Komposisi Jumlah 

Air (%) 77,85 
Protein (%) 6,95 
Lemak (%) 0,31 
Karbohidrat (%) 0,00 
Abu (%) 1,75 
Garam (%) 0,00 

Sumber: Wibowo dalam Sudarwati, 2007 

 
Pemanfaatan Konsep Bioteknologi: Pengawetan Bakso dengan Chitosan 

Makanan yang terkontaminasi oleh mikroba dapat menimbulkan 
gejala penyakit baik infeksi maupun keracunan. Bahan makanan yang 
terkontaminasi oleh mikroba ini tidak selalu menyebabkan perubahan 
yang nyata terlihat, terasa oleh lidah atau tercium oleh hidung, sehingga 
sering timbul akibat yang dapat bersifat fatal. 

Pada bakso yang memiliki kandungan protein yang tinggi akan lebih 
cepat terjadinya kontaminasi oleh bakteri seperti Salmonella sp, untuk 
mengatasi terjadinya kontaminasi tersebut diberikan penambahan 
chitosan terhadap pengawetan bakso. Kemampuan dalam menekan 
pertumbuhan bakteri disebabkan chitosan memiliki polikation bermuatan 
positif yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan kapang. 



 
 

 
 

Salah satu mekanisme yang mungkin terjadi dalam pengawetan makanan 
yaitu molekul chitosan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan 
senyawa pada permukaan sel bakteri kemudian teradsobsi membentuk 
semacam layer (lapisan) yang menghambat saluran transportasi sel 
sehingga sel mengalami kekurangan substansi untuk berkembang dan 
mengakibatkan matinya sel. Selain itu dilihat dari segi kimiawi chitosan 
juga aman karena dalam prosesnya chitosan cukup dilarutkan dengan 
asam asetat encer (1%) hingga membentuk larutan chitosan yang 
homogen. 

Setiap adonan bakso (4-5 kg) ditambah 3 sendok makan chitosan dan 
daya awetnya berkisar 36-48 jam pada penyimpanan suhu kamar yang 
telah diuji cobakan pada industri UKM (Holipah, 2010). 

Bakso bila disimpan pada suhu ruang sebaiknya dikonsumsi 
sebelum 36-48 jam.Akan tetapi bila disimpan pada suhu dingin (-0ºC) 
bakso bisa dikonsumsi sampai 2 hari. Semakin lama waktu perendaman 
dengan menggunakan chitosan maka bakso semakin awet (Wardaniati 
dan Setyaningsih, 2009). 

Nilai gizi bakso setelah mengalami perendaman dengan chitosan 
yang telah dilarutkan dalam berbagai konsentrasi dapat dilihat pada tabel 
berikut. 

 
Tabel 5.4 Kadar Protein, Lemak dan Air Bakso setelah Pemberian Chitosan 

Konsentrasi 
Chitosan  

(gr) 

Lama Perendaman 
(menit) 

Nilai Gizi Bakso (%) 

Kadar Protein Kadar Lemak Kadar Air 

0 

0 

4,893 0,992 73,055 

1 5,245 1,127 72,233 

2 5,479 1,259 71,681 

3 5,828 1,349 71,440 

4 6,091 1,535 71,207 

5 6,720 1,575 70,676 

0 

30 

4,893 0,992 73,055 

1 5,497 1,127 70,567 

2 5,628 1,259 70,177 

3 6,104 1,349 69,461 

4 6,239 1,535 68,302 

5 7,243 1,575 67,191 

0 

60 

4,893 0,992 73,055 

1 8,218 1,386 69,581 

2 8,445 1,513 69,268 

3 8,831 1,602 68,582 

4 9,032 1,747 67,788 

5 9,503 1,994 67,020 

Sumber: Eni Marta, 2013. 

Kadar protein mengalami peningkatan setelah diberikan chitosan. 
Semakin tinggi konsentrasi chitosan maka semakin tinggi kadar protein. 
Hal ini disebabkan karena chitosan mampu berikatan dengan asam amino 
sehingga merubah struktur dari asam amino itu sendiri.Selain itu, naiknya 
kadar protein disebabkan karena molekul chitosan memiliki gugus N 
yang sama dengan protein pada bakso sehingga chitosan mampu 
berikatan dan membentuk senyawa asam amino yang banyak. Menurut 



 
 

 
 

Rismana dalam Andriani (2008) chitosan merupakan chitin yang telah 
dihilangkan gugus asetilnya dengan menggunakan basa pekat sehingga 
bahan ini merupakan polimer D – glukosamin yang mampu berikatan 
dengan protein. 

Waktu perendaman berpengaruh terhadap kadar protein pada 
bakso. Semakin lama waktu perendaman maka semakin tinggi kadar 
protein pada bakso. Hal ini disebabkan oleh akumulasi asam amino, 
sehingga kadar protein pada bakso semakin meningkat. Menurut Irianto 
dalam Bastian (2009) chitosan memiliki afinitas yang luar biasa terhadap 
protein sehingga gugus N membentuk senyawa amino yang merupakan 
komponen pembentukan protein. 

Interaksi antara chitosan dan lama waktu perendaman tidak 
berpengaruh terhadap kadar protein. Penambahan konsentrasi chitosan 
dan lama waktu perendaman dapat meningkatkan kadar protein. Hal ini 
disebabkan karena molekul chitosan memiliki gugus N yang sama dengan 
protein pada bakso sehingga chitosan mampu berikatan dan membentuk 
senyawa asam amino. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) kadar 
protein minimal pada bakso minimal 9,0 %/bb sehingga bakso yang 
paling baik terdapat pada chitosan dengan konsentrasi 5 gr dan lama 
perendaman 60 menit dengan kadar protein sebesar 9,503.  

Kadar lemak mengalami peningkatan setelah diberikan chitosan. Hal 
ini disebabkan karena penambahan chitosan menyebabkan protein 
sebagai emulsifier dapat mengikat lemak lebih tinggi pada bakso. 
Terjadinya denaturasi protein oleh asam pada saat melarutkan chitosan 
akanmengakibatkan kerusakan matriks protein dan air yang terbentuk 
dalam emulsi. Sebagian air yang terikat bersama lemak akan mengalami 
migrasi keluar molekul emulsi (Valade dalam Pabita, 2011). Dengan 
demikian semakin tinggi kadar protein menyebabkan kadar lemak yg 
terbentuk semakin meningkat.  

Lama waktu perendaman memberikan pengaruh pada kadar bakso. 
Hal ini karena akumulasi protein yang akan mengikat lemak. Ikatan 
lemak dalam molekul tergantung pada matriks protein dan air yang 
terbentuk (Saffle dalam Pabita, 2011). Semakin lama waktu perendaman 
maka semakin tinggi kadar lemak pada bakso.  

Interaksi antara chitosan dan lama waktu perendaman berpengaruh 
terhadap kadar lemak. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan 
konsentrasi chitosan dan lama waktu perendaman sehingga protein akan 
terakumulasi dan akan berikatan dengan lemak sehingga kadar lemak 
akan meningkat. Semakin tinggi konsentrasi chitosan dan lama waktu 
perendaman maka kadar lemak pada bakso akan meningkat. Menurut 
Standar Nasional Indonesia (SNI) kadar lemak pada bakso minimal 2,0 
%/bb sehingga konsentrasi chitosan yang efektif terdapat pada chitosan 
dengan konsentrasi 5 gr dan lama perendaman selama 60 menit dengan 
kadar lemak sebesar 1,994. 



 
 

 
 

Kadar air mengalami penurunan setelah pemberian chitosan. Hal ini 
berkaitan dengan protein yang mengikat air dalam emulsi. Jumlah protein 
yang meningkatakan berdampak pada jumlah air yang terikat dalam 
matriks protein-air atau matriks emulsi. Selain itu disebabkan karena 
chitosan mampu bersifat sebagai spons sehingga chitosan dapat menyerap 
air. 

Menurut David (2009) kemampuan chitosan yang mampu 
mengadsorbsi air juga mempengaruhi kadar air yang semakin menurun. 
Bahar (2003) menyatakan berbagai perlakuan terhadap daging seperti 
pemberian bahan tambahan, penggilingan, pembekuan, penggaraman, 
pencairan, proses enzimatik, pemanasan dan pemberian zat aditif akan 
mempengaruhi kandungan air pada daging. Semakin tinggi konsentrasi 
chitosan pada bakso maka semakin menurun kadar air.  

Lama waktu perendaman tidak berpengaruh terhadap kadar air 
karena lama waktu perendaman dapat menurunkan kadar air. Hai ini 
disebabkan karena chitosan mampu bersifat sebagai spons. Semakin lama 
waktu perendaman maka samakin menurun kadar air. Menurut Winarno, 
dkk (2002) kadar air pada bakso sangat dipengaruhi oleh senyawa kimia, 
suhu, konsistensi, dan interaksi dengan komponen penyusun makanan 
seperti protein, lemak, vitamin, asam-asam lemak bebas dan komponen 
lainnya 

Interaksi antara chitosan dan lama waktu perendaman tidak 
berpengaruh terhadap kadar air karena penambahan konsentrasi chitosan 
dan lama waktu perendaman dapat menurunkan kadar air. Hal ini 
disebabkan chitosan mampu untuk menyerap air dari bahan makanan. 
Kemampuan chitosan mengikat air pada bahan makanan dengan 
diikatnya air oleh chitosan menyebabkan mikroba tidak dapat 
menggunakan air yang terdapat pada bahan makanan sehingga 
pertumbuhan mikroba terhambat (Rismana dalam Andriani, 2008). 
Penurunan kadar air pada bakso akan mengakibatkan bakso lebih awet. 
Kombinasi pemberian chitosan yang baik pada bakso terdapat pada 
konsentrasi chitosan 5 gr dan lama perendaman selama 60 menit dengan 
kadar air sebesar 67,020. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) kadar 
air pada bakso minimal 70,0 %/bb. Kadar air yang rendah akan 
menyebabkan kontaminasi semakin menurun. 

Selain diketahui nilai gizi bakso setelah diberikan chitosan, juga 
diketahui penilaian organoleptik dari beberapa responden meliputi 
aroma, tekstur, dan warna dimana untuk mengetahui nilai mutu suatu 
produk.  
 
Tabel 5.5 Aroma, Tekstur dan Warna Bakso setelah Pemberian Chitosan 

Lama 
Perendaman 

Aspek Penilaian 
Panelis terhadap 

Konsentrasi Chitosan (gr) 

0 1 2 3 4 5 



 
 

 
 

(menit) Bakso 

0 

1. Aroma 1,0 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,6 
(TS) 

2.Tekstur 1,0 
(TS) 

2,0 
(S) 

2,0  
(S) 

1,8 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,7 
(TS) 

3.Warna 1,1 
(TS) 

2,1 
(S) 

2.1 
(S) 

2,0 
(S) 

1,8 
(TS) 

1,9 
(TS) 

30 

1.Aroma 1,1 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,5 
(TS) 

2,0   
(S) 

1,5 
(TS) 

2,0   
(S) 

2.Tekstur 1,1 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,5 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,5 
(TS) 

1,5 
(TS) 

3.Warna 1,1 
(TS) 

2,0   
(S) 

1,9 
(TS) 

2,0   
(S) 

1,9 
(TS) 

1,9 
(TS) 

60 

1.Aroma 1,1 
(TS) 

2,1 
(S) 

2,1 
(S) 

2,1 
(S) 

2,0   
(S) 

2,0   
(S) 

2.Tekstur 1,1 
(TS) 

1,7 
(TS) 

2,0   
(S) 

1,5 
(TS) 

1,5 
(TS) 

1,5 
(TS) 

3.Warna 1,0 
(TS) 

1,9 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,5 
(TS) 

1,5 
(TS) 

Sumber: Eni Marta, 2013 
 

Kriteria nilai yang diberikan panelis adalah 3 sangat suka ( + ), 2 
suka ( +-), 1 tidak suka ( - ). Konsentrasi chitosan yang memberikan aroma 
terbaik menurut responden adalah 2 gr dan lama perendaman 60 menit.  
 Tekstur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan 
konsumen terhadap suatu produk pangan. Tekstur merupakan 
sekelompok sifat fisik yang ditimbulkan oleh elemen struktural bahan 
pangan yang dapat dirasakan oleh alat peraba. Pada umumnya tekstur 
makanan ditentukan oleh kandungan air, lemak, protein dan karbohidrat 
(Fellow dalam Wiraswanti, 2008). Chitosan dengan tekstur yang tertinggi 
terdapat pada perendaman selama 0 menit dan 30 menit dengan 
konsentrasi 1, 2 dan 3 gr sebesar 2 dengan kategori suka. Pada hari 
pertama dan hari kedua tekstur bakso masih bagus dan kenyal.Sedangkan 
hari ketiga dan keempat bakso telah ditumbuhi jamur dan tekturnya 
mulai berubah menjadi lembek dan berlendir. 

Sifat produk yang paling menarik perhatian konsumen dan 
memberikan kesan disukai atau tidak adalah warna (Soekarto dalam 
Andriani, 2008). Tingkat kesukaan warna yang paling tinggi menurut 
responden pada perendaman 0 dan 30 menit dengan konsentrasi 1, 2 dan 
3 gr sebesar 2,1. 

Rasa merupakan faktor yang sangat menentukan pada keputusan 
akhir konsumen untuk menerima atau menolak suatu makanan, 
walaupun parameter yang lain baik, tetapi jika rasanya tidak enak atau 
tidak disukai maka akan ditolak (Soekarto dalam Andriani, 2008). Rasa 



 
 

 
 

enak disebabkan adanya asam-asam amino pada protein serta lemak yang 
terkandung di dalam makanan (Winarnodalam Andriani, 2008). 

Tingkat kesukaan rasa yang paling tinggi menurut responden pada 
perendaman 0 dan 30 menit dengan konsentrasi 3 dan 5 gr sebesar 2 
dengan kategori suka. Pada hari pertama dan hari kedua bakso masih 
enak, rasa daging dominan dan bumbu masih menonjol. Pada hari ketiga 
dan keempat bakso berjamur dan berlendir. Mekanisme yang mungkin 
terjadi yaitu molekul chitosan memiliki kemampuan untuk berinteraksi 
dengan senyawa pada permukaan sel bakteri kemudian teradsorbsi 
membentuk semacam layer. Proses ini dapat terjadi secara fisik, pH pada 
permukaan membran sel bakteri mendekati netral yang menyebabkan 
chitosan mengalami presipitasi dan menempel pada permukaan 
membentuk semacam lapisan (layer) yang tidak dapat dilalui substansi 
esensial sel dan menghambat saluran transportasi sel sehingga sel 
mengalami kekurangan substansi untuk berkembang dan mengakibatkan 
matinya sel. 

 
Perencanaan Pembelajaran Konsep Bioteknologi di Sekolah Menengah 
Atas (SMA) 

Pada PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 20, diisyaratkan bahwa guru 
diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian 
dipertegas malalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
(Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, yang antara 
lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang 
mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk 
mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (Depdiknas, 
2008).  

Berikut adalah contoh RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 
dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) tentang materi 
Makanan dan Sistem Pencernaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 

Satuan pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas/Semester : XI/II 



 
 

 
 

Standar Kompetensi : 3.  Menjelaskan struktur dan fungsi organ 
manusia dan hewan tertentu, 
kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta 
implikasinya pada Salingtemas 

Kompetensi Dasar  : 3.3 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, 
fungsi, dan proses serta kelainan penyakit 
yang dapat terjadi pada sistem pencernaan 
makanan pada manusia dan hewan (misalnya 
ruminansia) 

Indikator :  1.   Menjelaskan pengertian zat aditif 
2.  Menjelaskan hubungan pemberian chitosan 

terhadap kadar protein, kadar lemak dan kadar 
air pada bakso. 

3.  Menjelaskan gejala yang ditimbulkan akibat 
penggunaan zat aditif seperti bahan pengawet 
yang berbahaya secara terus menerus bagi 
pencernaan. 

Alokasi waktu : 2x45 menit (1x pertemuan) 
 
A. Tujuan Pembelajaran:  

1. Siswa dapat menyebutkan pengertian zat aditif 
2. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis zat aditif 
3. Menjelaskan hubungan pemberian chitosan terhadap kadar 

protein, kadar lemak dan kadar air pada bakso. 
4. Siswa dapat menjelaskan gejala yang ditimbulkan akibat 

penggunaan zat aditif seperti bahan pengawet yang berbahaya 
secara terus menerus bagi pencernaan 
 

B. Materi Pembelajaran 

• Zat aditif 

• Gangguan pada sistem pencernaan manusia 
 

C. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan kontekstual 
Strategi Pembelajaran :  

• Model Pembelajaran : Problem Based Learning (PBL). 

• Metode Pembelajaran : Diskusi, inkuiri, tanya jawab, ceramah. 

• Media Pembelajaran : Wacana, data penelitian. 
 
 

 
D. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

1. Kegiatan awal (10 menit) 



 
 

 
 

1. Apersepsi: Dulu waktu SMP kalian telah mempelajari mengenai 
zat aditif pada makanan. Sebutkan contoh dari zat aditif yang 
kalian ketahui? 

2. Guru menyampaikan motivasi : Jika salah satu zat aditif 
tersebut kalian konsumsi secara terus menerus, dampak apakah 
yang akan terjadi? 

3.  Guru mengorientasikan siswa kepada masalah. Guru 
memberikan beberapa permasalahan terhadap siswa. Kemudian 
siswa menemukan ide pokok yang terdapat dalam artikel 
tersebut. 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Dari ide pokok tersebut guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah 
(Fase 1) 

2. Guru mengorganisasikan siswa untuk belajar, guru membantu 
siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar 
yang berhubungan dengan masalah tersebut dan membagi 
kelompok belajar (Fase 2) 

3. Guru membagikan LTS kepada masing-masing kelompok dan 
membimbing siswa untuk mendapatkan penjelasan dan 
pemecahan masalah mengenai penggunaan zat aditif seperti 
bahan pengawet yang berbahaya bagi kesehatan tubuh dan 
pengaruh pemberian chitosan terhadap kenaikan kadar pada 
bakso (Fase 3)  

4. Guru meminta siswa mempresentasikan LTS dan rekomendasi 
(saran) untuk mengatasi zat aditif (Fase 4)  

5. Guru menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil 
pemecahan masalah serta  melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap hasil penyelidikan atau penjelasan mereka (Fase 5)  

3.  Kegiatan penutup (10 menit) 
1.  Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 
2.  Guru mengadakan evaluasi (post tes)  
3. Guru memberikan tindak lanjut : Membuat essay yang 

berkaitan dengan penggunaan zat aditif yang berbahaya bagi 
sistem pencernaan manusia 

 
E. Sumber Belajar 

• LTS 

• Buku Paket Buku Biologi jilid XI, Dyah Aryulina dkk, Esis, Bab VI 

• Data hasil penelitian 
 
 

F. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian : Tes tertulis (Essay), Lembar Observasi 



 
 

 
 

 (Pengamatan) 
Bentuk Instrumen: Essay 

 
Setelah disebutkan bahwa adanya peraturan yang mengatur tentang 

perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada 
satuan pendidikan untuk mengembangkan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), pendidik juga diharapkan untuk mengembangkan 
bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar dalam proses pelaksanaan 
pembelajaran. Sumber belajar tersebut dicantumkan dalam RPP karena 
merupakan salah satu elemen dalam RPP (Depdiknas, 2008).  

Salah satu sumber belajar yang perlu dipersiapkan oleh pendidik dalam 

proses belajar mengajar adalah Lembar Tugas Siswa (LTS). LTS dirancang 
untuk mendukung dan mempermudah siswa dalam pembelajaran. Berikut 
adalah contoh sumber belajar berupa Lembar Tugas Siswa (LTS) yang 
dikembangkan dari konsep Makanan dan Sistem Pencernaan mengenai 
pemanfaatan chitosan sebagai pengawet alami bakso. 

 

LEMBAR TUGAS SISWA (LTS) 
MAKANAN DAN SISTEM PENCERNAAN 

Nama :…………………………… 
Kelas :…………………………… 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas / semester : XI /2 
Topik   : Makanan dan sistem pencernaan 
Tujuan : 1. Menjelaskan hubungan pemberian chitosan 

terhadap kadar protein, kadar lemak dan kadar 
air pada bakso. 

2.  Menjelaskan cara mengatasi penggunaan bahan 
pengawet pada bahan makanan 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 
Wacana 

Ani mengkonsumsi bakso setiap hari, setelah beberapa bulan 
mengkonsumsi bakso tersebut ani mengalami gangguan pada sistem 
pencernaannya.Mulai terlihat gejala seperti sering muntah-muntah, diare 
dan nafsu makan menurun.Setelah diperiksa ke dokter ani mengalami 
iritasi pada lambung karena sering mengkonsumsi bakso.Setelah bakso itu 
diteliti ternyata bakso tersebut mngandung boraks, walaupun kandungan 
boraks yang ada pada bakso relative sedikit. 

 
 
 
 

1. Amati Tabel 1. Rata-rata kadar protein, lemak dan air pada bakso 
berikut ini! 



 
 

 
 

Perlakuan Kadar Protein Kadar Lemak Kadar Air 

c0t0 4,893 0,992 73,055 

c1t0 5,245 1,127 72,233 

c2t0 5,479 1,259 71,681 

c3t0 5,828 1,349 71,440 

c4t0 6,091 1,535 71,207 

c5t0 6,720 1,575 70,676 

c0t1 4,893 0,992 73,055 

c1t1 5,497 1,127 70,567 

c2t1 5,628 1,259 70,177 

c3t1 6,104 1,349 69,461 

c4t1 6,239 1,535 68,302 

c5t1 7,243 1,575 67,191 

c0t2 4,893 0,992 73,055 

c1t2 8,218 1,386 69,581 

c2t2 8,445 1,513 69,268 

c3t2 8,831 1,602 68,582 

c4t2 9,032 1,747 67,788 

c5t2 9,503 1,994  67,020 

Ket :   c0, c1, c2, c3, c4, c5 = konsentrasi chitosan 0gr, 1gr, 2gr, 3gr, 4gr, 5gr 
 t0, t1, t2 = lama waktu perendaman 0 menit,30 menit, 60 menit 
 

2. Amati grafik rata-rata kadar protein, lemak dan air pada bakso berikut 
 ini! 
 



 
 

 
 

 
3. Amati Tabel 2. Nilai Responden Bakso setelah Pemberian Chitosan! 

Waktu Parameter 
Perlakuan  

c0 c1 c2 c3 c4 c5 

t0 

(0 menit) 
1. Aroma 

1,0 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,6 
(TS) 

2.Tekstur 
1,0 

(TS) 
2,0   
(S) 

2,0  
(S) 

1,8 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,7 
(TS) 

3. Warna 
1,1 

(TS) 
2,1   
(S) 

2.1  
(S) 

2,0   
(S) 

1,8 
(TS) 

1,9 
(TS) 

4. Rasa 
1,1 

(TS) 
1,7 

(TS) 
1,5 

(TS) 
2,0   
(S) 

1,5 
(TS) 

2,0   
(S) 

t1 

(30 menit) 
1. Aroma 

1,1 
(TS) 

1,7 
(TS) 

1,5 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,5 
(TS) 

1,5 
(TS) 

2.Tekstur 
1,1 

(TS) 
2,0   
(S) 

1,9 
(TS) 

2,0   
(S) 

1,9 
(TS) 

1,9 
(TS) 

3. Warna 
1,1 

(TS) 
2,1   
(S) 

2,1   
(S) 

2,1   
(S) 

2,0   
(S) 

2,0   
(S) 

4. Rasa 
1,1 

(TS) 
1,7 

(TS) 
2,0   
(S) 

1,5 
(TS) 

1,5 
(TS) 

1,5 
(TS) 

t2 

(60 menit) 
1. Aroma 

1,0 
(TS) 

1,9 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,6 
(TS) 

1,5 
(TS) 

1,5 
(TS) 

2.Tekstur 
1,1 

(TS) 
1,9 

(TS) 
2,0   
(S) 

1,9 
(TS) 

1,8 
(TS) 

1,9 
(TS) 

3. Warna 
1,1 

(TS) 
1,9 

(TS) 
1,9 

(TS) 
1,9 

(TS) 
1,9 

(TS) 
1,9 

(TS) 

4. Rasa 
1,1 

(TS) 
1,6 

(TS) 
1,6 

(TS) 
1,5 

(TS) 
1,5 

(TS) 
1,5 

(TS) 

Ket : SS (Sangat Suka), S (Suka), TS (Tidak Suka) 

 

Cara Kerja 
1. Bacalah buku ataupun referensi tentang bahan pengawet dan apa 

pengaruhnya bagi kesehatan tubuh. 
2. Jawablah pertanyaan berikut ini. 



 
 

 
 

Pertanyaan : 
1. Bedakanlah bakso tanpa pengawet dan bakso dengan pemberian 

pengawet berikut ini! 

No Parameter Bakso tanpa pengawet 
Bakso dengan 

pengawet 

1 Tekstur   

2 Aroma   

3 Warna   

2. Pada Tabel 1 dan Grafik rata-rata kadar protein, lemak dan air pada 
bakso. Jelaskanlah bagaimana hubungan antara konsentrasi chitosan 
dan lama waktu perendaman terhadap kadar protein, kadar lemak dan 
kadar air bakso! 

3.  Berdasarkan Tabel 1, pada konsentrasi dan lama waktu perendaman 
manakah nilai gizi pada bakso yang baik? 

4. Berdasarkan Tabel 2, pada konsentrasi manakah bakso yang paling 
digemari oleh konsumen setelah pemberian chitosan? 

5. Dari wacana diatas, penyakit apakah yang diderita ani setelah 
mengkonsumsi bakso dengan menggunakan bahan pengawet? 

 
Kesimpulan 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

Penutup 
Pemberian chitosan pada bakso dapat meningkatkan nilai gizi dan 

kualitas bakso dimana pemberian chitosan meningkatkan kadar protein 
dan kadar karbohidrat namun menurunkan kadar air Pemberian chitosan 
juga dapat mempertahankan aroma, warna dan tekstur dari bakso 
tersebut. 

Pemanfaatan limbah kulit udang sebagai pengawet alami ini 
dijadikan sumber belajar dalam proses pembelajaran biologi pada konsep 
bioteknologi pada materi pemanfaataan limbah menjadi suatu produk. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konstekstual karena siswa akan 
belajar melalui masalah yang ada disekitarnya sehingga belajar akan lebih 
bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan,tidak 
hanya sekedar mengetahui, mengingat, dan memahami. Model yang 
dilakukan dalam menerapkan eksperimen ini adalah model pembelajaran 
berdasarkan masalah (PBL) karena banyak ditemukan disekitar kita 



 
 

 
 

produsen yang masih menggunakan bahan pengawet yang berbahaya 
bagi kesehatan tubuh dan bisa merusak sistem pencernaan. Disini siswa 
akan dituntut lebih banyak menganalisa suatu permasalahannya dan 
mencari jalan keluar pemecahan masalah tersebut. PBL merupakan suatu 
model pembelajaran yang menuntut aktifitas siswa untuk memahami 
suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan 
pada awal pembelajaran.  
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BAB 6 
PENDEKATAN EKSPERIMEN PADA PEMBELAJARAN 

BIOLOGI : PENGOLAHAN LIMBAH CAIR KELAPA 
SAWIT MELALUI BIOREMEDIASI 

Zulfarina, Leni Fitria, Chandra Argha Dinata dan Syaiful Anshar 

Pendahuluan 
Pabrik  Kelapa  Sawit  (PKS)  merupakan  salah  satu  jenis  industri  

yang menghasilkan  limbah  dengan  kualitas  yang  besar.  Limbah  yang  
dihasilkan  dari proses  pengolahan  Tandan  Buah  Segar  (TBS)  
menghasilkan  Crude  Palm  Oil (CPO)  melalui  proses  perebusan, 
pengendapan, dan sentrifugasi. Limbah  yang dihasilkan dalam 
pengolahan buah sawit berupa tandan buah kosong, serat buah perasan, 
limbah cair, cangkang sawit, dan bungkil sawit. 

Industri pengolahan minyak kelapa sawit menghasilkan tiga jenis 
limbah, yaitu limbah cair, limbah padat, dan gas. Limbah gas keluar dari 
cerobong asap boiler, dan limbah padat berupa solid, cangkang, sabut dan 
abu. Limbah padatan yang berupa abu dan solid dapat dimanfaatkan 
untuk pupuk, sedangkan sabut dan cangkang bisa digunakan untuk 
penimbun jalan dan sebagian bisa untuk bahan bakar boiler. Di antara 
limbah di atas yang menjadi permasalahan adalah limbah cair karena 
jumlahnya yang cukup banyak. 

Limbah  cair  industri  kelapa  sawit  berasal  dari  unit  proses  
pengukusan (sterilisasi), proses klarifikasi dan buangan dari hidrosiklon. 
Limbah cair industri minyak  kelapa  sawit  mengandung  bahan  organik  
yang  sangat  tinggi,  sehingga kadar bahan pencemar akan semakin 
tinggi. 

Limbah cair hasil industri kelapa sawit yang akan dibuang ke 
lingkungan harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu karena dapat 
berdampak buruk terhadap lingkungan, dengan kata lain 
buangan/limbah tersebut dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Air 
limbah minyak kelapa sawit yang tidak langsung diolah akan  mengakibat  
terjadinya  proses  pembusukan  di  badan  air  penerima.  Proses 
pembusukan  mengakibatkan  berkurangnya  kadar  oksigen  terlaut  
dalam  air, sehingga akan mengangu kehidupan biota air. 

Untuk menurunkan beban pencemar yang terdapat di dalam 
limbah, tiap PKS biasanya memiliki sistem pengolahan limbah atau IPAL 
(Instalasi Pengolahan Air Limbah). Pengolahan limbah pada PKS meliputi 
beberapa tahapan fisika, kimia, dan biologi. Meskipun sudah mengalami 
pengolahan, limbah yang dibuang ke sungai masih belum memenuhi 
baku mutu yang ditetapkan (Raharjo, 2009). Hal ini terjadi karena IPAL 



 
 

 
 

belum berfungsi dengan baik (Azwir, 2006). Oleh karena itu, diperlukan 
suatu sistem pengolahan limbah yang dapat memberikan hasil yang 
optimal dalam mengolah dan mengendalikan limbah sehingga 
dampaknya terhadap lingkungan dapat dikurangi. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan 
memanfaatkan makhluk hidup sebagai Bioremediator agar limbah 
tersebut tidak merusak lingkungan. 

Pengembangan konsep bioteknologi lingkungan melalui 
pendekatan eksperimen dapat dilakukan pada pengolahan limbah cair 
hasil produksi pabrik kelapa sawit. Teknik yang diterapkan dalam proses 
tersebut adalah Bioremediasi dengan memanfaatkan mikroba dan 
tanaman. 

Pembelajaran Biologi dapat dilakukan dengan melakukan 
penelitian (research). Beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam 
penelitian diantaranya adalah memilih pendekatan yang sesuai. Salah 
satu jenis pendekatan yang dapat dilakukan adalah pendekatan 
eksperimen. 

Penelitian eksperimental (experimental research) merupakan 
pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh, dalam arti 
memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat. 
Pendekatan Eksperimen adalah penelitian yang dilakukan terhadap 
variabel-variabel yang akan datang, penelitian yang bertujuan untuk 
menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu 
dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu. Dalam metode eksperimen, 
ada tiga macam kegiatan yaitu kegiatan mengontrol, memanipulasi, dan 
observasi. Objek atau subjek yang diteliti dibagi menjadi dua kelompok 
yaitu kelompok treatment yang mendapatkan perlakuan dan kelompok 
kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan. 

 

Kandungan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) 

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menghasilkan limbah yang tergolong 
kepada limbah berat dengan kandungan kontaminan yang tinggi. Hal ini 
menjadi permasalahan yang dapat merusak/mencemari  lingkungan. 
Kebutuhan makhluk hidup akan Oksigen atau Biologycal Oxygen Demand 
(BOD) yang terdapat pada limbah PKS mencapai 8.200-35.000 mg/L. 
Kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) mencapai 15.103-65.100 
mg/L, sedangkan Total Suspended Solid (TSS) berada pada kisaran 1.330-
50.700 mg/L. 



 
 

 
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kep. Men. LH 
No. 51 Tahun 1995) mengenai baku mutu limbah industri minyak kelapa 
sawit sebelum dibuang ke lingkungan adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 6.1 Karakteristik Air Limbah Industri Kelapa Sawit dan Baku Mutu 

Limbah 

No. 
Parameter 

Lingkungan 
Satuan 

Limbah Cair Baku 
Mutu 

MENLH 
Kisaran 

Konsentrasi 
Rata-rata 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

BOD 
COD 
TSS 

Nitrogen Total 
Minyak/Lemak 

pH 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

- 

8.200-35.000 
15.103-65.100 
1.330-50.700 

12-126 
190-14.720 

3,3-4,6 

21.280 
34.720 
31.170 

41 
3.075 
4,0 

250 
500 
300 
20 
30 
6-9 

Sumber : Departemen Pertanian 2006 

 
Secara umum dampak yang akan ditimbulkan oleh limbah cair 

industri kelapa sawit adalah tercemarnya badan air terutama sungai 
karena hampir setiap industri sawit berlokasi dekat dengan daerah aliran 
sungai (DAS). Limbah yang dibiarkan tanpa diolah lebih lanjut akan 
membentuk amonia karena adanya bahan organik yang terkandung 
didalamnya sehingga dapat menimbulkan bau busuk yang menyengat. 

 
Biologycal Oxygen Demand (BOD) 

Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD) merupakan jumlah oksigen 
yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam lingkungan air untuk 
memecah/mendegradasi atau mengoksidasi bahan organik yang ada di 
dalam limbah. Jumlah kandungan oksigen yang terdapat pada limbah 
akan berbanding lurus dengan jumlah kandungan bahan organik yang 
terdapat dalam limbah tersebut. 

 
Chemical Oxygen Demand (COD) 

Kebutuhan oksigen kimiawi atau COD menggambarkan jumlah 
total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara 
kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar 
didegradasi secara biologis menjadi CO2 dan H2O. Perairan yang memiliki 
nilai COD tinggi akan merusak ekosistem akuatik. Nilai COD pada 
perairan yang tidak tercemar biasanya kurang dari 29 mg/L, sedangkan 
pada perairan tercemar dapat lebih dari 200 mg/L, bahkan pada limbah 
industri dapat mencapai 60.000mg/L. 

 
Total Suspended Solid (TSS) 

Total Suspended Solid (TSS) adalah material padat, termasuk di 
dalamnya materi organik dan anorganik yang tersuspensi di dalam air. 



 
 

 
 

Minyak 
Minyak merupakan zat pencemar yang banyak ditemukan di 

berbagai perairan, salah satu sumber pencemarnya adalah agroindustri. 
Lemak tergolong bahan organik yang relatif tidak mudah teruraikan oleh 
bakteri. Terbentuknya emulsi air dalam minyak akan membuat lapisan 
yang dapat menutup permukaan air dan tentunya merugikan, karena 
penetrasi sinar matahari ke dalam air berkurang, lapisan minyak juga 
menghambat pengambilan oksigen dari udara sehingga oksigen terlarut 
menurun. Pada sebagian lain, minyak juga dapat membentuk lumpur dan 
mengendap sehingga sulit untuk diuraikan. 

 
Derajat Keasaman (pH) 

Limbah cair mempunyai pH yang rendah yaitu < 4,3 yang 
menunjukkan bahwa limbah tersebut mengandung asam-asam mineral 
atau asam organik yang tinggi. Pada agroindustri, peningkatan keasaman 
disebabkan oleh kandungan asam-asam organik. Air limbah industri yang 
belum terolah yang dibuang langsung ke sungai akan mengubah pH air 
yang dapat mengganggu kehidupan organisme di dalam sungai. 

 

Bioremediasi, Pengolahan Limbah Cair PKS dengan Teknik CTW 

Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk 
mengurangi polutan yang terdapat di lingkungan. Enzim-enzim yang 
diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan 
mengubah struktur polutan tersebut, peristiwa ini disebut dengan 
Biotransformasi. Pada banyak kasus biotransformasi berujung kepada 
biodegradasi, polutan akan mengalami degradasi sehingga strukturnya 
menjadi tidak kompleks dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak 
berbahaya dan tidak beracun. 

Teknik yang pernah diperkenalkan dalam pengolahan limbah 
adalah dengan penggunaan tumbuhan. Beberapa keuntungan dari 
penggunaan teknologi fitoremediasi ini adalah lebih murah, mudah 
diaplikasikan, mudah dipelihara, dan ramah lingkungan (Meutia, 2002).  

Fitoremediasi  berasal dari bahasa Yunani merupakan  teknologi  
pembersihan, penghilangan atau pengurangan polutan berbahaya, seperti 
logam berat, pestisida, dan senyawa organik beracun dalam tanah atau air 
dengan  menggunakan bantuan tanaman  (hyperakumulator  plant).  Istilah  
fitoremediasi  dalam bahasa  Inggris yaitu phytoremediation; kata ini 
tersusun atas dua bagian kata, yaitu phyto yang berasal dari kata Yunani  
phyton  (tumbuhan) dan  remediation  yang berasal dari kata latin 
remedium  (menyembuhkan),  dalam  hal  ini  juga  berarti  



 
 

 
 

“menyelesaikan  masalah dengan cara memperbaiki kesalahan atau 
kekurangan”. 

Sedangkan  menurut  Salt  et,.al  (1998)  Fitoremediasi  adalah  
pemanfaatan tumbuhan,  mikroorganisme  untuk  meminimalisasi  dan  
mendetoksifkasi  polutan, karena  mikroorganisme  dapat  mendegradasi  
dan   tumbuhan  mempunyai kemampuan  menyerap  logam  dan  
mineral  atau  sebagai  fitoakumulator dan fitochelator. 

Teknik fitoremediasi merujuk pada penggunaan tumbuhan dan 
mikroba untuk mereduksi konsentrasi pencemar yang terdapat di 
lingkungan. Tumbuhan  mempunyai  kemampuan  untuk  menahan  
substansi  toksik dengan  cara  biokimia  dan  fisiologisnya  serta  
menahan  substansi  non  nutritif organik  yang  dilakukan  pada  
permukaan  akar.  Bahan  pencemar  tersebut  akan dimetabolisme  atau  
dimobilisasi  melalui  sejumlah  proses  termasuk  reaksi oksidasi,  
reduksi,  dan  hidrolisa  enzimatis. 

Beberapa  cara tanaman  dalam  meremediasi  polutan  organik,  
yaitu  menyerap  secara  langsung bahan  kontaminan,  mengakumulasi  
metabolisme  non  fitotoksik  ke  sel-sel tanaman,  dan  melepaskan  
eksudat  dan  enzim  yang  dapat  menstimulasi  aktivitas mikroba,  serta  
menyerap  mineral  pada  daerah  rizosfir.  Tanaman  juga  dapat 
menguapkan sejumlah uap air. Penguapan ini dapat mengakibatkan 
migrasi bahan kimia. 

Berdasarkan mekanisme tanaman dalam proses remediasi maka 
fitoremediasi dapat dibagi menjadi fitoekstraksi, rizofiltrasi, fitodegradasi, 
fitostabilisasi, fitovolatilisasi, dan fitotransformasi. Fitoekstraksi 
mencakup penyerapan bahan pencemar oleh akar tumbuhan dan 
translokasi atau akumulasi senyawa itu ke bagian akar tumbuhan, daun, 
dan batang. Rizofiltrasi adalah pemanfaatan kemampuan akar tumbuhan 
untuk menyerap, mengendapkan, dan mengakumulasi logam dari aliran 
limbah. Fitodegradasi adalah metabolisme bahan pencemar di dalam 
jaringan tumbuhan, misalnya dikatalisis oleh enzim dehalogenase dalam 
merombak senyawa bergugus halogen atau oksigenase dalam 
perombakan senyawa aromatik. Fitostabilisasi adalah suatu fenomena 
diproduksinya senyawa kimia tertentu untuk memobilisasi kontaminan di 
daerah rhizosfer atau akar untuk stabilisasi tanah yang tercemar. 
Fitovolatilisasi terjadi ketika tumbuhan menyerap kontaminan dan 
melepaskannya ke atmosfir lewat daun. Seperti manusia, tanaman juga 
mencerna makanannya dengan bantuan enzim. Tanaman juga merombak 
bahan organik dari tanah dan air dan menjadikan bahan tersebut sebagai 
bahan bakar. Proses ini dikenal sebagai fitotransformasi. Dalam 
fitotransformasi, tanaman dapat mengubah racun berbahaya menjadi zat-



 
 

 
 

zat sederhana seperti karbondioksida, air, dan metan sebagai bentuk 
bahan yang tidak beracun. 

Banyak penelitian yang sudah pernah dilakukan menunjukkan 
kemampuan tanaman air dalam mengurangi beban pencemar pada 
limbah cair. Sistem lahan basah yang diterapkan pada limbah rumah 
tangga yang ditanami oleh makrofita seperti Eichhornia crassipes, 
Phragmites communis, dan Typha latifolia, dapat mereduksi kadar padatan 
tersuspensi, dan BOD (McEldowney, et al., dan Kurmiadi dalam  Rossiana, 
Supriatun, dan Dhahiyat, 2007). 

Diantara beberapa tanaman air yang dapat digunakan dalam 
pengolahan limbah cair adalah tanaman Typha angostifolia. Tanaman Typha 
(cattails) merupakan vegetasi lahan basah yang memiliki banyak manfaat. 
Diantara manfaatnya yaitu, mampu mereduksi kandungan logam dan 
mampu menurunkan beban BOD, COD, dan TSS limbah cair domestik. T. 
angustifolia merupakan tanaman yang ditemukan di tempat yang basah 
dan di endapan perairan di rawa, pinggiran kolam, tanah berlumpur, dan 
tanah rawa rendah. Tumbuhan ini telah tersebar meluas di seluruh dunia. 
Di Indonesia, tumbuhan ini dikenal dengan nama asiwung raja, embet, 
atau wawalingian. 

T. angustifolia merupakan sejenis tumbuhan semi-akuatik yang 
mana tidak memerlukan  kuantiti  air  yang  banyak  sebagaimana  
tumbuhan  akuatik pada umumnya. T. angustifolia ataupun lebih dikenali 
sebagai Banat di Malaysia biasanya dapat  dijumpai  di  kawasan  sawah  
dan  juga  tumbuhan  ini  sering  di  jumpai  pada kawasan yang berair 
(wetlands).  Tanaman yang terkenal di negara Eropa ini mempunyai daun 
yang berbentuk tirus panjang  (narrow-leave)  berbeda  dengan  species  
T.latifolia  yang  berdaun  agak lebar  sedikit  (broad-leave).  

Penyebaran tanaman T.  angustifolia sangat  luas mencangkup  
daerah  Amerika  Utara,  Amerika  Tengah,  Inggris,  Eurasia,  Afrika, 
Selandia Baru, Australia, dan Jepang. Tumbuhan ini berkembang biak 
dengan dua cara yaitu seksual dan aseksual. Perkembangbiakan secara 
seksual ini melibatkan organ  pembiakan  jantan  dan  betina  yang  
dikenal  dengan  nama  spike.  Spike menghasilkan  benih.  Setiap  spike  
mengandung  ratusan  ribu  benih  yang  sangat halus.  Ketika  benih  
matang,  bulu  halus  (fluff)  dan  bunga  yang  berbentuk  sosis akan 
hancur ditiup angin. Angin disini bertindak sebagai agen penyebaran. 
Benih tersebut  kemudian  akan  jatuh  di  air.  Jika  benih  tersebut  tidak  
mendarat  di kawasan  yang  mempunyai  air,  maka  benih  itu  tidak  
akan  mampu  bertahan  dan akan  mati  di  tanah  kering.  Reproduksi  
aseksual  tumbuhan  ini  adalah  dengan menggunakan  rizhom.  Rizhom 
menghasilkan  mata  tunas  yang  banyak  dan  mata tunas ini membentuk 
komunitas tumbuhan yang padat. 



 
 

 
 

Tanaman T. angustifolia dapat berinteraksi dengan mikroba dalam 
rancangan Constructed Treatment Wetland (CTW) untuk menurunkan kadar 
pencemar yang terdapat dalam limbah cair. CTW merupakan suatu  
sistem  perawatan  yang  mempergunakan  proses  alamiah  yang  
melibatkan vegetasi  lahan  basah,  tanah  dan  mikrobakteri  yang  
berasosiasi  di  dalamnya dengan  tujuan  memperbaiki  kualitas  air  
(EPA,  1999).  Lahan  basah  buatan memiliki banyak fungsi diantaranya 
untuk filtrasi air.  Beberapa  faktor mempengaruhi  keberhasilan  CTW 
diantaranya  adalah  disain  dan  jenis  CTW, namun  aspek  mikrobiologi  
masih  sangat  jarang  dikaji,  padahal  mikrobiologi terutama  
mikroorganisme  penghuni  rizosfir  merupakan  salah  satu  penentu 
keberhasilan  CTW.  Mikroba yang terdapat dalam proses bioremediasi 
memainkan peran yang sangat penting karena ada beberapa proses 
degradasi yang hanya mampu dilakukan oleh mikroorganisme. 

Rizosfir  merupakan  wilayah  perakaran  dan  sekitar perakaran 
tanaman. Di wilayah tersebut, perakaran mengeluarkan eksudat (produk 
dari  metabolisme)  yang  kemudian  digunakan  oleh  mikroba  rizosfir  
untuk pertumbuhan  dan  perkembangannya.  Disisi  lainnya  bakteri  di  
sekitar  perakaran merupakan  komponen  penting  yang  menjaga  
kesehatan  tanah  dan  tanaman, menyumbangkan  unsur  hara  terutama  
nitrogen,  menghasilkan  hormone  tumbuh bagi tanaman dan menjaga 

tanaman dari serangan hama dan penyakit.  

Tabel 6.2 Jumlah Bakteri Rhizosfir tanaman T. angustifolia pada CTW 
limbah cair kelapa sawit 

Parameter Unit 
Perlakuan 

A B C D 

Total Bakteri 
Actinomycetes 
Azospirillum 
Nitrosomonas 

CFU/mL 
CFU/mL 
CFU/mL 
APM/mL 

2,11x109 

2,66x108 
6,62x106 

9 

4,06x108 
1,83x108 
4,02x106 

4 

2,82x109 
9,5x107 

5,95x106 
4 

3,16x109 
6,6x107 

6,92x106 
0 

Sumber : Data Hasil penelitian Chandra, 2013 
Keterangan : 
A   : Waktu pendedahan limbah melalui bak 1 
B  : Waktu pendedahan limbah melalui bak 2 
C : Waktu pendedahan limbah melalui bak 3 
D : Waktu pendedahan limbah melalui bak 4 

Rizosfir  yang ditemukan pada  sistem  CTW  lebih  dari  107 sel  
bakteri  per mililiternya.  Dengan  demikian  lingkungan  rizosfir  pada  
CTW tergolong  baik. Semakin  tinggi  jumlah  bakteri  rizosfir  
menunjukkan  bahwa  ekologi  di  sekitar perakaran  sangat  baik.  
Sebaliknya  jika  jumlah  bakteri  yang  rendah  biasanya mencirikan 
kurang menguntungkan baik bagi tanaman maupun bakteri tersebut. 

Adanya  tanaman  pada  daerah  tersebut  merupakan  habitat bagi  
bakteri  rizosfir.  Tanah  rizosfir  adalah  bagian  tanah  yang  dipengaruhi  



 
 

 
 

oleh perakaran tanaman. Di daerah rizosfir terdapat eksudat akar berupa : 
enzim, asam amino,  vitamin  faktor  tumbuh,  tanin,  alkaloid  dan  bahan  
organik  sisa  jaringan tanaman. 

Laju dekomposisi bahan-bahan organik bakteri  bervariasi  
tergantung  pada  komponen  dan  kondisi lingkungan. Hal  ini  
membuktikan  bahwa  isolat tersebut mampu memanfaatkan bahan 
organik sebagai sumber karbon dan donor elektron untuk sintesis  
kebutuhan sel serta menghasilkan energi. Energi tersebut dibutuhkan  
untuk  membentuk  sel  baru.  Pembentukan  sel-sel  baru  tidak  terlepas 
dari  kebutuhan  utama  yang  harus  tersedia  dalam  jumlah  yang  
memadai yaitu terminal penerima elektron,  makronutrien,  mikronutrien,  
serta  lingkungan  yang sesuai. Proses  pengolahan  limbah  yang  
memanfaatkan  peranan  bakteri pada hakikatnya merupakan  usaha  
pemindahan  (transformasi)  bahan pencemar  ke dalam  bentuk  biomassa  
bakteri. 

 
A. Bakteri Actinomycetes 

Bahan  organik yang  ada memberikan  pengaruh  terhadap  jumlah  
koloni  bakteri.  Semakin  lama  proses bioremediasi maka  semakin  
sedikit  bakteri  Actinomycetes, hal ini menunjukkan  bahwa  jumlah 
makanan bakteri tersebut semakin lama semakin berkurang.  
Actinomycetes  hidup sebagai  saprofit  dan  aktif  mendekomposisi  bahan  
organik,  sehingga  dapat meningkatkan  kesuburan  tanah.  Actinomycetes 
merupakan  salah  satu  mikroorganisme  yang  mampu  mendegradasi  
selulosa  di samping bakteri, kapang, dan. 

Karakterisasi bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri  Actinomycetes  
yang ditemukan pada limbah cair. Semua  jenis  yang  ditemukan  
menunjukkan  permukaan  yang bertepung, konsistensi melekat kuat 
pada permukaan dan berbau serasah. Bau  serasah  atau  tanah  yang  
dikeluarkan  oleh isolat  Actinomycetes  merupakan  hasil  metabolisme  
yang  terbentuk  selama pertumbuhannya  berupa  gas  yang  disebut  
geosmin  yang  merupakan  hasil metabolisme  yang  merupakan  salah  
satu  ciri  khas  yang  dapat  membedakan Actinomycetes dengan bakteri 
lain. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 6.3 Morfologi Makroskopis Actinomycetes 

No. 
Morfologi 

Makroskopis 

Jenis Actinomycetes 

Jenis 1 Jenis 2 Jenis 3 Jenis 4 Jenis 5 

1 Ukuran Kecil Sedang Kecil Kecil Sedang 

2 
Bentuk 
Koloni 

Circular Irregular Circular Circular Irregular 

3 Tepian Undulate Lobate Entire Entire Lobate 

4 Elevasi Umbonate Raised Convex Umbonate Raised 

5 
Karakteristik 

Optik 
Translucent 

(putih) 
Translucent 

(putih) 
Translucent 

(putih) 
Translucent 

(putih) 
Opaque 
(putih) 

6 
Bentuk 

Permukaan 
Berkerut Kasar 

Halus 
mengkilap 

Berkerut 
Kering 
seperti 
bubuk 

Sumber : Data Hasil penelitian Chandra, 2013 

 
Actinomycetes  termasuk  bakteri  yang  berbentuk  batang,  gram  

positif, bersifat anaerobik atau fakultatif. Struktur  Actinomycetes  berupa 
filament lembut yang sering disebut hyfa atau mycelia, sebagaimana yang 
terdapat pada fungi, dan memiliki  konidia  pada  hifa  yang  menegak. 
Koloni Actinomycetes menunjukkan konsistensi berbubuk dan melekat 
kuat pada medium serta tumbuh secara lambat. Lingkungan  yang basa 
dan netral lebih disukai dari pada tanah yang asam. 
 
B. Bakteri Azospirillum 

Bakteri Azospirillum  merupakan  bakteri  yang  hidup  di  daerah  
rizosfir  yang  bersifat heterotrofik.  Bakteri  ini  berfungsi  sebagai  
pengikat  N2 bebas  yang  mempunyai pengaruh  terhadap  sifat  fisik  dan  
kimia  tanah  sehingga  mampu  meningkatkan kesuburan  tanah.  
Keberadaan  bakteri  Azospirillum  berbanding  lurus dengan jumlah 
ketersediaan unsur N. Dapat dikatakan bahwa jumlah keberadaan 
populasi bakteri ini mempengaruhi kadar N pada tanah. 

Azospirillum  merupakan  bakteri  yang  bersifat  simbiosis  asosiatif  
untuk menyebutkan  adanya  pemfiksasi  nitrogen  dalam  tanaman.  
Bakteri  Azospirillum membutuhkan kondisi oksigen rendah, dan dapat 
tumbuh cepat pada lingkungan yang mengandung amonium tanpa 
memfiksasi nitrogen. Azospirillum merupakan bakteri  yang  dapat  
mendorong  pertumbuhan  berbagai  jenis  tanaman,  dimana kemampuan  
yang  menguntungkan  ini  karena  kemampuannya  menghasilkan 
fitohormon, termasuk giberelin. 

C. Bakteri Nitrosomonas 

Nitrosomonas  merupakan mikroba pengoksidasi amonium menjadi 
nitrit yang  juga  disebut  nitritasi,  sebagai  reaksi  tahap  pertama  dari  
proses  nitrifikasi. Keberadaan bakteri ini dipengaruhi oleh ketersediaan 



 
 

 
 

amonium dan aerasi tanah. Oleh karena itu bakteri ini sangat sedikit 
jumlahnya pada tanaman  T.angustifolia yang habitatnya memerlukan 
genangan air. 

Keberadaan  populasi  bakteri  nitrifikasi  di  dalam  tanah  sering  
dipakai sebagai  indikator  penting  dalam  menilai  kualitas  atau  
kesehatan  tanah  karena jumlah jenisnya yang terbatas. 

Bakteri  Nitrosomonas  tergolong  Gram  negatif  yang  memiliki  
bentuk  sel batang (panjang 0.6-4 μm), ellipsoid, sferikal, dan spiral. Sel 
tidak motil dan motil dengan  flagella  polar  sampai  subpolar  atau  
peritrik.  Semua  spesies  aktivitasnya berjalan pada kondisi aerobik, 
temperatur pertumbuhan optimum 25-  30 0C, tidak aktif  pada  suhu  4 0C  
dan  pH  optimum  berkisar  7.5-8.0.  berkoloni  pada  media seperti  
kerikil,  pasir,  atau  media  sintetik  lain,  memerlukan  oksigen  untuk 
mengkonversi  senyawa  anorganik  sebagai  sumber  energinya,  dan  
memerlukan CO2 sebagai sumber karbon. Rasio reproduksi sangat lambat 
yakni berkisar pada waktu generasi 20-40 jam.  

Bakteri nitrifikasi tumbuh sangat lambat meskipun pada kondisi 
optimum. Waktu generasinya bergantung pada pH dan bervariasi dari 
100 jam pada pH 6.2 sampai 38 jam pada pH 7,6. 

 
D. Penurunan Kadar Pencemaran Limbah Cair melalui CTW 

1. Kadar Biological Oxygen Demand (BOD) 

 
Sumber : Data Hasil Penelitian Leni Fitria, 2013 

Gambar 6.1 Kadar BOD Limbah Cair PKS 
 
Ket :  A = limbah yang melewati bak 1 

   B = limbah yang melewati bak 2 
   C = limbah yang melewati bak 3 
   D = limbah yang melewati bak 4 



 
 

 
 

Kadar BOD mengalami penurunan pada setiap minggunya. 
Efektifitas penurunan kadar BOD limbah cair PKS disajikan pada 
Gambar 6.2 

 

Sumber : Data Hasil Penelitian Leni Fitria, 2013 

Gambar 6.2 Efektifitas Penurunan Kadar BOD Limbah Cair PKS 
 

Fitoremediasi limbah cair kelapa sawit efektif menurunkan 
kadar BOD limbah cair PKS. Efektifitas penurunan BOD pada limbah 
yang melewati bak 1 (A) selama 4 kali pengukuran dari minggu 
pertama hingga minggu ke 12 berkisar antara 6.26% - 82%. Efektifitas 
penurunan kadar BOD limbah cair PKS pada minggu ke 8 untuk 
limbah yang melewati bak 2 (B) hampir mencapai 60% dan pada 
minggu ke 12 efektifitas penurunan mencapai 86.11%. Pada limbah 
cair PKS yang melewati bak 3 (C) efektifitas penurunan kadar BOD 
berkisar dari 31.58% - 90.42%. Meskipun sudah mencapai 90%, kadar 
BOD limbah masih berada di atas baku mutu yang telah ditetapkan. 
Pada limbah cair PKS yang melewati bak 4 (D) kisaran efektifitas 
penurunannya yaitu 43.68% - 95.21%. Dengan efektifitas lebih dari 
95%, limbah cair PKS sudah memenuhi baku mutu dan layak dibuang 
ke lingkungan. 

Penurunan kadar BOD dalam limbah cair PKS menunjukkan 
bahwa tanaman T. angustifolia mampu menurunkan kadar BOD 
limbah. Tanaman T. angustifolia mampu meningkatkan proses 
penyerapan terhadap bahan pencemar yang terdapat dalam limbah. 
DeBusk dan DeBusk (2001) menyebutkan bahwa tanaman lahan basah 
dapat menyerap kontaminan yang juga merupakan nutrisi penting 
bagi tanaman. Penyerapan unsur hara (bahan pencemar) 
berhubungan langsung dengan laju pertumbuhan tanaman, di mana 
unsur hara akan diubah dan digunakan dalam produksi sel-sel baru 
selama pertumbuhan. Unsur hara diserap tanaman sebagai nutrisi 
untuk membantu pertumbuhannya.  



 
 

 
 

Mekanisme penurunan kadar pencemar organik seperti 
adsorbsi, nitrifikasi/denitrifikasi, juga berlangsung di mana tanaman 
lahan basah secara tak langsung menyediakan tempat bagi 
mikroorganisme yang terlibat dalam siklus dan degradasi pencemar 
organik dalam limbah. Penurunan BOD juga disebabkan oleh aktivitas 
tanaman yang melibatkan mikroorganisme untuk memecah senyawa 
organik dalam proses fitoremediasi. Bahan organik menyediakan 
energi bagi metabolisme mikroba. Hal yang ikut mempengaruhi 
penurunan BOD yaitu  lama waktu fitoremediasi. 

 
2. Kadar Chemical Oxygen Demand (COD) 

 

Sumber : Data Hasil Penelitian Leni Fitria, 2013 
Gambar 6.3 Kadar COD Limbah Cair PKS 

 
Semakin lama waktu tinggal limbah di dalam sistem semakin 

besar penurunan kadar COD. Kadar COD limbah mengalami 
penurunan menjadi 2680 mg/L dari kadar awal yaitu 2800 mg/L. 
Sampai dengan minggu ke 12 kadar COD limbah yang melewati bak 1 
turun menjadi 796 mg/L. Kadar COD mencapai baku mutu pada 
minggu ke 12 pada limbah yang melewati bak 4 dengan nilai 242 
mg/L. 

Efektifitas penurunan kadar COD limbah cair PKS dapat dilihat 
pada Gambar 6.4 



 
 

 
 

 

Sumber : Data Hasil Penelitian Leni Fitria, 2013 
Gambar 6.4 Efektifitas Penurunan Kadar COD 

 
Penurunan kadar COD limbah cair PKS menunjukkan 

efektifitas tanaman T. angustifolia dalam mengolah limbah dengan 
kadar pencemar yang tinggi. Pada minggu ke 12, kadar COD limbah 
yang melewati bak 4 sudah memenuhi baku mutu yang ditetapkan 
berdasarkan Kep. Men LH no 51 th 1995. 

Limbah cair PKS mengandung senyawa protein, karbohidrat, 
dan lemak. Ketiga jenis pencemar tersebut terutama disusun unsur 
karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Keberadaan tanaman T. 
angustifolia dalam fitoremediasi limbah cair PKS membantu 
mengurangi tingginya kadar pencemar tersebut. Bahan-bahan 
pencemar akan diserap oleh akar tanaman setelah didegradasi oleh 
mikroorganisme menjadi senyawa yang lebih sederhana.  

Menurut Heers (2006), tanaman mencuat seperti T. angustifolia 
menyediakan area permukaan bagi mikroorganisme dan punya 
kemampuan untuk mentransfer oksigen dari daun ke akarnya. Heers 
menambahkan, oksigen yang dilepaskan ke zona perakaran 
digunakan bakteri aerobik untuk mengoksidasi karbon organik. 
Bakteri akan mengubah bahan organik menjadi lebih sederhana serta 
menghasilkan energi untuk sintesis sel bakteri itu sendiri. menjelaskan 
aktivitas mikroorganisme yang mempengaruhi berkurangnya kadar 
pencemar antara lain memetabolisme, mendegradasi, kemudian 
memineralisasi bahan kimia pencemar untuk kemudian dapat diserap 
tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan mikroorganisme 
dan tumbuhan air memiliki pengaruh yang besar dalam penurunan 
kadar pencemar dalam limbah cair PKS. 

 



 
 

 
 

3. Kadar Padatan Tersuspensi Total  (TSS) 

 

Sumber : Data Hasil Penelitian Leni Fitria, 2013 

Gambar 6.5 Kadar TSS Limbah Cair PKS 
 

Berdasarkan Gambar 6.5, dapat dilihat penurunan kadar TSS 
limbah cair kelapa sawit yang signifikan akibat dari fitoremediasi 
menggunakan tanaman T. angustifolia. Terjadi penurunan kadar TSS 
limbah cair PKS pada semua bak, bahkan pada minggu ke 8 kadar TSS 
limbah yang melewati bak 4 sudah memenuhi baku mutu. Kadar TSS 
pada limbah yang melewati bak 4 di minggu ke 8 sudah memenuhi 
baku mutu yang ditetapkan dengan nilai 111 mg/L. Pada minggu ke 
12 kadar TSS semua bak sudah memenuhi baku mutu. 

Penurunan tersebut menunjukkan kemampuan pengolahan 
bahan pencemar oleh T. angustifolia yang ditanam pada sistem lahan 
basah buatan.  

 

 

Sumber : Data Hasil Penelitian Leni Fitria, 2013 

Gambar 6.6 Efektifitas Penurunan Kadar TSS 



 
 

 
 

Efektifitas penurunan kadar TSS yang sangat baik setelah 
fitoremediasi dengan tanaman T. angustifolia. Efektifitas penurunan 
kadar TSS limbah cair PKS pada Gambar 6.6 menunjukkan bahwa 
tanaman T. angustifolia dalam sistem lahan basah buatan mampu 
menurunkan kadar TSS hampir 100%. Proses fisika berpengaruh 
cukup besar terhadap penurunan kadar padatan tersuspensi dalam 
pengolahan limbah dengan lahan basah buatan. Seperti pada lahan 
basah alami, sistem lahan basah buatan juga mengalami pengolahan 
fisik diantaranya filtrasi dan sedimentasi. Proses filtrasi dilakukan 
oleh media dan akar tanaman yang terdapat di dalam bak. Proses 
tersebut terjadi karena kemampuan partikel-partikel  media maupun 
sistem perakaran membentuk filter yang dapat menahan partikel-
partikel solid yang terdapat dalam limbah. Efektifitas pembersihan 
TSS merupakan filtrasi langsung oleh media tumbuh dan akar 
tanaman. Semakin banyak akar tanaman, maka proses filtrasi akan 
semakin baik. Meskipun proses fisika berperan cukup besar, namus 
proses biologi juga memiliki peran penting dalam penurunan kadar 
TSS ini. Hal ini karena limbah cair PKS termasuk limbah yang 
mengandung banyak bahan organik. Karathanasis, Potter dan Coyne 
(2003) membenarkan bahwa pada limbah yang mengandung banyak 
bahan organik, maka penurunan kadar TSS juga dipengaruhi oleh 
aktivitas mikroorganisme dan tanaman.  

Tanaman menyediakan tempat bagi mikroba untuk 
menguraikan bahan organik dalam TSS melalui proses dekomposisi 
(Karathanasis et al., 2003). Ditambahkan juga bahwa meskipun beban 
TSS yang masuk tinggi, sistem dengan tumbuhan menunjukkan 
efektifitas penurunan lebih baik. Purwati dan Surachman (2007) 
menyebutkan bahwa dibandingkan perlakuan tanpa tanaman, 
perlakuan sistem lahan basah buatan bersinergi dengan tanaman lebih 
efektif mereduksi TSS. Supradata (2005) menyatakan bahwa dengan 
adanya komposisi media pada sistem lahan basah buatan juga 
mempengaruhi besarnya penurunan TSS, serta penurunan yang lebih 
besar dengan adanya tanaman sebagai penyerap kandungan TSS 
limbah.  

 



 
 

 
 

4. Kadar 

Minyak

 

Sumber : Data Hasil Penelitian Leni Fitria, 2013 

Gambar 6.7 Kadar Minyak Limbah Cair PKS 
 
Penurunan kadar minyak yang terkandung dalam limbah cair 

PKS setelah fitoremediasi dengan tanaman T. angustifolia. Pada 
minggu pertama setelah fitoremediasi, kadar minyak limbah yang 
melewati bak 1 turun menjadi 12.760 mg/L dan pada minggu ke 12 
kadar minyak turun menjadi 1.850 mg/L. Kadar minyak limbah yang 
melewati bak 4 hingga minggu ke 12 masih berada jauh di atas baku 
mutu yang sudah ditetapkan dengan kadar 785 mg/L di mana baku 
mutunya 25 mg/L (Kep.Men. LH no 51 th 1995). 

 

 

Sumber : Data Hasil Penelitian Leni Fitria, 2013 

Gambar 6.8 Efektifitas Penurunan Kadar Minyak 



 
 

 
 

Penurunan kadar minyak setelah melalui fitoremediasi 
menunjukkan efektifitas yang besar. Walaupun tidak memenuhi baku 
mutu yang ditetapkan, penurunan kadar minyak limbah cair PKS 
terhitung cukup besar, mengingat pada awal pengukuran kandungan 
minyak pada limbah cair PKS sangat besar. Efektifitas penurunan 
yang cukup besar menunjukkan kemampuan T. angustifolia untuk 
meremediasi kandungan pencemar. 

Penggunaan tanaman untuk membantu menurunkan kadar 
minyak sudah pernah dibuktikan. Tanaman menyerap dan 
menyimpan bahan pencemar di dalam jaringan setelah didegradasi 
oleh mikroba (Azeez dan Sabbar, 2012). Hal ini sesuai bahwa 
pengolahan dengan sistem lahan basah buatan efektif membersihkan 
bahan pencemar melalui degradasi oleh mikroba atau diambil 
langsung oleh tanaman. Tanaman mampu melakukan bioremediasi 
dengan sendirinya tetapi keunggulan utamanya adalah menyediakan 
lingkungan yang sesuai untuk mikroba bisa mengurai senyawa 
hidrokarbon minyak. Tanaman lahan basah memiliki karakteristik 
khusus yang dapat mendorong jumlah dan keragaman spesies 
mikroorganisme yang besar untuk berkembang di bagian 
perakarannya. 

 
5. Kadar  Derajat Keasaman (pH) 

 

Sumber : Data Hasil Penelitian Leni Fitria., 2013 

Gambar 6.9 Hasil Analisis pH Selama Perlakuan 
 

Kadar pH sejak awal pengukuran hingga akhir pengukuran 
berada dalam ambang batas yang diizinkan dengan baku mutu 6-9 



 
 

 
 

(Kep.Men. LH no 51 th 1995). Azwir (2006) menyebutkan bahwa pada 
Instalasi Pengolahan Air Limbah biasanya terdapat kolam netralisasi 
yang berfungsi untuk menetralkan kondisi asam pada limbah. Limbah 
dengan pH yang berada dalam ambang batas yang telah ditetapkan 
dapat dibuang ke lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa pada 
pH 6-9, kehidupan biota dalam suatu perairan dapat berlangsung 
secara normal, baik kehidupan hewan maupun tanaman air, karena 
dalam kondisi tersebut tidak terjadi proses-proses kimia dan 
mikrobiologis yang menghasilkan senyawa yang berbahaya bagi 
kehidupan biota dan kelestarian lingkungan.  

Kondisi pH limbah ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen 
dalam limbah. pH yang rendah mencirikan kondisi perairan yang 
cenderung asam. Sebaliknya pH tinggi mencirikan kondisi basa. 
Dinamika pH air mempengaruhi tersedianya hara, toksisitas unsur 
serta jenis komunitas jasad renik maupun kehidupan lainnya (Suyasa 
& Dwijani, 2007). 

 
Pendekatan Eksperimen dalam Pengolahan Limbah Cair PKS sebagai 
Bahan Ajar Biologi 

 
Pembelajaran  diartikan  sebagai  proses  penciptaan  lingkungan  

yang memungkinkan  terjadinya  proses  belajar.  Jadi,  dalam  
pembelajaran  yang  utama adalah bagaimana siswa belajar. Belajar dalam 
pengertian aktivitas mental siswa dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  
yang  menghasilkan  perubahan  perilaku yang bersifat relatif konstan. 
Aspek yang menjadi penting dalam aktivitas belajar adalah  lingkungan.  
Bagaimana  lingkungan  ini  diciptakan  dengan  menata  unsur-unsurnya 
sehingga dapat mengubah perilaku siswa. Tujuan pembelajaran adalah 
membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan 
pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik kualitas maupun 
kuantitas. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) membawa 
konsekuensi logis pada upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran 
IPA yang disesuaikan dengan karakteristik dan lingkungan sekitar 
sekolah. Proses belajar yang diharapkan melalui kurikulum ini bukan 
sekedar membahas materi dalam buku-buku panduan pelajaran atau 
menginformasikan pengetahuan kepada siswa, melainkan menekankan 
pada pemberian pengalaman secara langsung kepada siswa untuk 
memahami gejala yang terjadi sehingga dalam pelaksanaannya 
dibutuhkan strategi pembelajaran yang tepat. 

Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning, CTL) 
merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 



 
 

 
 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 
siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 
penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 
masyarakat. Dalam konteks ini siswa perlu mengerti apa makna belajar, 
manfaatnya, dan bagaimana mencapainya. Dengan demikian siswa akan 
menyadari bahwa apa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya, 
sehingga akan membuat mereka berusaha mengaplikasikannya. Dalam 
CTL ini, menggunakan sumber belajar yang berkaitan erat dengan 
kehidupan siswa sehari-hari, penggunaan strategi, dan model 
pembelajaran yang tepat akan sangat membantu mencapai kompetensi 
yang diinginkan. 

Menurut Sanjaya (2010) sumber belajar  adalah segala sesuatu yang 
ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat 
digunakan untuk membantu  mengoptimalisasi  hasil  belajar.  
Optimalisasi  hasil  belajar  ini  dapat dilihat  tidak  hanya   dari  hasil  
belajar  (output)  namun  juga  dilihat  dari  proses berupa interaksi siswa 
dari berbagai macam sumber yang dapat merangsang siswa untuk  belajar  
dan  mempercepat  pemahaman  dan  penguasaan  bidang  ilmu  yang 
dipelajari. 

AECT  (Association  For  Education  Communication  and  
Technology) membedakan  enam  jenis  sumber  belajar  yang  dapat  
digunakan  dalam  proses belajar,  yaitu:  Pesan  (Message),  Orang  
(People),  Bahan  (Matterials),  Alat (Device), Teknik (Technique), Latar 
(Setting). 

Dalam  pemanfaatan  sumber  belajar,  guru  mempunyai  tanggung  
jawab membantu  peserta  didik  belajar  agar  belajar  lebih  mudah,  lebih  
lancar,  lebih terarah.  Peran  guru  dalam  proses  belajar  mengajar  
meliputi  banyak  hal  seperti sebagai  pengajar,  manajer  kelas,  
supervisor,  motivator,  konsuler,  eksplorator. Oleh  sebab  itu  guru  
dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  khusus  yang berhubungan 
dengan pemanfaatan sumber belajar. 

Sadiman dalam Mahardika (2011) mendefinisikan sumber belajar 
sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar, yakni dapat 
berupa orang, benda, pesan, bahan dan teknik. Sumber belajar dapat 
digunakan oleh peserta didik dalam belajar untuk mempermudah peserta 
didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. 
Sumber belajar yang dipakai dalam satu proses pembelajaran hendaknya 
beraneka ragam sebagai upaya memperkaya informasi yang didapat oleh 
siswa.  

Sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat 
dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk 



 
 

 
 

gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Dengan 
demikian sumber belajar juga diartikan sebagai segala tempat atau 
lingkaran sekitar, benda, orang, bahan, buku, peristiwa dan fakta yang 
mengandung informasi dan dapat digunakan sebagai wahana bagi 
peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. 

Aktivitas mengajar menyangkut peran seorang guru dalam konteks 
mengupayakan tercapainya proses belajar mengajar yang interaktif dan 
inovatif. Kreatifitas guru dalam menyajikan ide-ide baru dalam belajar, 
yang fresh dan up to date, baik terkait materi maupun strategi belajar 
sangat diharapkan agar tidak terjadi kebosanan peserta didik untuk 
belajar. Inovasi pembelajaran salah satunya dapat dilakukan dengan 
mengubah pola pembelajaran yang hanya bersumber pada buku paket 
dan guru, menjadi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian 
biologi sebagai sumber belajar dalam pembelajaran materi biologi di 
sekolah.  

Pemanfaatan konsep dan hasil penelitian sebagai sumber belajar 
dapat memberikan keleluasaan bagi guru dalam memilih bahan ajar dan 
peserta didik dapat mengembangkan kemampuan, kebutuhan, dan 
minatnya. Guru dapat memusatkan perhatian pada pengembangan 
kompetensi peserta didik melalui penyediaan beragam kegiatan mengajar 
dan sumber belajar.  

Penggunaan tumbuhan T. angustifolia untuk mendegradasi limbah 
cair kelapa sawit disesuaikan dengan materi pembelajaran Biologi SMA 
pada konsep pencemaran lingkungan. Adanya pemanfaatan ini nantinya 
diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam 
memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 
keterampilan dalam proses belajar mengajar. 

Materi pelajaran akan berarti jika peserta didik mempelajari materi 
yang disajikan melalui konteks kehidupan mereka, dan menemukan arti 
di dalam proses pembelajarannya, sehingga pembelajaran akan menjadi 
lebih berarti dan menyenangkan. Untuk itu, pemilihan model yang tepat 
dalam proses pembelajaran juga ikut menentukan tercapainya kompetensi 
yang diinginkan. Diskusi kelas atau kooperatif merupakan salah satu 
model yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Sistem diskusi 
merupakan sentral untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, 
karena tiap siswa dituntut untuk menyampaikan gagasannya di dalam 
kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif siswa akan lebih mudah 
menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling 
berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok 
untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks.  



 
 

 
 

Diskusi membantu menetapkan pola partisipasi. Ibrahim dkk, 
dalam  Trianto (2009) menyebutkan pembelajaran kooperatif sangat tepat 
digunakan untuk melatih keterampilan-keterampilan kerja sama dan 
kolaborasi, dan juga keterampilan-keterampilan tanya jawab. Dengan 
demikian, siswa diharapkan dapat memanfaatkan kembali pemahaman 
pengetahuan dan kemampuannya di dalam berbagai konteks di luar 
sekolah untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang berlaku di 
sekitarnya. 

Pemanfaatan konsep penggunaan tumbuhan T. angustifolia untuk 
memperbaiki kualitas limbah cair kelapa sawit ini bertujuan untuk 
memperkaya informasi kepada siswa dengan memperluas konsep 
pembelajaran tentang Pencemaran Lingkungan. Hasil penelitian ini 
digunakan untuk memperkaya sumber belajar siswa sehingga dapat 
meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran karena 
memiliki alternatif sumber belajar yang beragam, tidak terbatas hanya 
pada buku pegangan yang digunakan. 

Pendekatan kontekstual membantu guru mengaitkan antara materi 
yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 
penerapannya dalam kehidupan mereka. Diskusi kelas atau kooperatif 
merupakan salah satu model yang dapat digunakan dalam proses 
pembelajaran ini nantinya. Sistem diskusi merupakan sentral untuk 
menciptakan lingkungan belajar yang positif, karena tiap siswa dituntut 
untuk menyampaikan gagasannya di dalam kelompok. Diskusi 
membantu menetapkan pola partisipasi. Dalam belajar kooperatif, siswa 
bekerja dalam kelompok saling membantu untuk menguasai bahan ajar. 

Belajar dalam pengertian aktivitas mental  siswa  dalam  
berinteraksi  dengan  lingkungan  yang  menghasilkan perubahan  
perilaku  yang  bersifat  relatif  konstan.  Sumber  belajar  adalah  semua 
objek yang dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman belajar 
siswa.  

Biologi pada dasarnya membutuhkan alam sebagai  sumber  belajar  
yang  nyata  dan  merupakan  wahana  bagi  siswa  untuk mempelajari 
dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Keuntungan menggunakan alam 
(lingkungan)  sebagai  sumber  belajar  antara  lain  siswa  akan  
memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan 
belajar secara nyata yang merupakan inti dari pembelajaran kontekstual.  

Bentuk pemanfaatan dapat berupa  silabus, RPP  dan  LKS  yang  
dapat  membantu  dalam  pemahaman  siswa  tentang  konsep-konsep 
ilmu mikrobiologi khususnya bakteri rizosfir  dalam standar kompetensi 
dan kompetensi dasar tertentu. 



 
 

 
 

RPP  dan  LKS  dibuat  dengan  tujuan  agar  siswa  dapat  
menganalisa  hasil penelitian  dalam  mengelompokkan  bakteri.  RPP  
yang  dirancang  menggunakan model DI (Direct Instruction), sedangkan 
metode diskusi kelompok akan sangat membantu  siswa  dalam  
memahami  materi  kajian  mikrobiologi.  Guru  dapat menunjukan  
bagaimana suatu permasalahan dapat didekati, bagaimana informasi 
dianalisis, bagaimana suatu pengetahuan dihasilkan. 

Dengan adanya pemanfaatan hasil penelitian ini sebagai sumber 
belajar yang disusun berupa Lembar Tugas Siswa (LTS), akan membantu 
siswa mempelajari dan memahami upaya penanganan pencemaran 
lingkungan oleh limbah cair dengan lebih baik. Selanjutnya, dari apa yang 
telah dipelajari dan didiskusikannya di kelas, siswa dapat memanfaatkan 
pemahaman pengetahuannya itu dalam berbagai konteks di luar sekolah 
untuk menyelesaikan masalah dunia nyata di lingkungan hidupnya. 
Pemanfaatan kembali pemahaman pengetahuan ini misalnya menerapkan 
teknik fitoremediasi ini untuk mengurangi kadar pencemar limbah cair di 
lingkungannya, baik limbah rumah tangga maupun limbah lainnya. 

 
Contoh Aplikasi Penerapan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 
dalam Bentuk Lembar Tugas Siswa (LTS) dan Lembar Kerja Siswa 
(LKS) 

Salah satu sumber belajar yang perlu dipersiapkan oleh pendidik 
dalam proses belajar mengajar adalah Lembar Tugas Siswa (LTS). LTS 
dirancang untuk mendukung dan mempermudah siswa dalam 
pembelajaran. Berikut adalah contoh sumber belajar berupa LTS yang 
dikembangkan dari konsep pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit 
melalui Bioremediasi. 

 
LEMBAR TUGAS SISWA ( LTS ) 

 
Pengolahan Limbah Cair dengan Typha angustifolia 

Kelompok  : ……………. 

Nama    : 1. ……………. 

     2. …………….. 

     3. ……………. 

     4. ……………. 

     5. ……………… 



 
 

 
 

Tujuan  

- Mengetahui jenis limbah berdasarkan kontaminannya 

- Mengetahui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan oleh 

limbah cair dengan menggunakan tumbuhan. 

Wacana 

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) termasuk salah satu penghasil limbah 

cair terbesar dengan kategori tercemar berat. kandungan kontaminannya 

mencapai 8200 mg/L-35000 mg/L untuk BOD, 15.103-65.100 mg/L untuk 

COD, 1330 mg/L-50700 mg/L untuk TSS, dan 190 mg/L-14720 mg/L 

untuk minyak/lemak. Jika limbah in tidak diolah terlebih dahulu dan 

langsung dibuang ke lingkungan (sungai) maka kehidupan organisme 

yang ada di ekosistem tersebut akan terancam, termasuk manusia yang 

menggunakan air sungai dalam kehidupan sehari-harinya. 

Meskipun tiap PKS memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL), namun limbah yang dibuang ke sungai belum memenuhi baku 

mutu. Dibutuhkan suatu teknik pengolahan baru untuk dapat 

memperbaiki kualitas limbah cair tersebut sehingga tingkat 

pencemarannya menurun. Salah satu teknik pengolahan yang pernah 

diperkenalkan adalah fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan proses 

pengolahan lahan tercemar menggunakan tumbuhan untuk memperbaiki 

kualitas lahan tercemar tersebut. Berdasarkan hal itu, telah dilakukan 

penelitian fitoremediasi dengan tumbuhan Typha angustifolia dalam lahan 

basah buatan. Parameter yang diukur diantaranya, BOD, COD, TSS, 

minyak/lemak. Hasil penelitian menunjukkan nilai BOD turun dengan 

efisiensi penurunan mencapai 95.21%, COD mencapai efisiensi penurunan 

91.36%, TSS dengan efisiensi penurunan mencapai 99.07%, serta minyak 

walaupun tidak mencapai baku mutu efisiensi penurunannya sampai 

94.09%. 



 
 

 
 

Sumber Belajar  

• Buku Biologi 1 SMA dan MA untuk kelas X. 

• Sumber lain yang relevan 

Cara  Kerja 

Bacalah materi diatas dengan baik dan diskusikan dengan teman 

sekelompok, kemudian jewablah pertanyaan dibawah ini! 

Pertanyaan 

1. Sungai-sungai yang melalui kawasan pemukiman terkadang ada 

yang mengalami pencemaran oleh limbah rumah tangga maupun 

pabrik. Jelaskan minimal 3 tanda bahwa terjadi pencemaran di 

sungai tersebut! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……….. 

2. Termasuk jenis limbah apakah limbah yang dihasilkan kegiatan 

pertambangan, pengolahan bijih logam, dan pengolahan bahan 

bakar fosil? Jelaskan alasanmu! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………….. 

 

 



 
 

 
 

3. Berikut ini adalah perbedaan warna limbah sebelum (a) dan 

sesudah (b) fitoremediasi. Bagaimana warna limbah sebelum dan 

sesudah fitoremediasi? Menurutmu, apakah yang menyebabkan 

perbedaan warna limbah sebelum dan setelah fitoremediasi? 

 

 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………. 

4. Berikut ini adalah grafik nilai BOD, COD, dan TSS berdasarkan 

hasil penelitian fitoremediasi limbah cair kelapa sawit dengan 

Typha angustifolia dalam sistem lahan basah buatan yang sudah 

dilakukan (pada wacana). 

a. Hasil pengukuran kadar BOD  

 

 

 

 

(a) (b) 



 
 

 
 

b. Hasil pengukuran kadar COD  

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Hasil pengukuran kadar TSS  

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan 3 grafik (a, b, dan c) : 

- Jelaskan pendapatmu tentang masing-masing grafik dan 

hubungannya dengan keberadaan Typha angustifolia dalam 

pengolahan limbah cair kelapa sawit tersebut! 

..................................................................................................................

..................................................................................................................



 
 

 
 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

........ 

- Berdasarkan pendapatmu tentang masing-masing grafik, 

dapatkah fitoremediasi dilakukan pada limbah cair rumah 

tangga di tempat tinggalmu? Jika bisa, mengapa dan bagaimana 

caramu mengaplikasikannya di lingkungan tempat tinggalmu? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………… 

 

Kesimpulan  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Selain LTS yang dapat dikembangka oleh guru sebagai salah satu 
sumber belajar, guru juga dapat mengembangkan LKS sebagai sumber 
belajar dalam proses pembelajaran. Perbedaannya dengan LTS hanya 
terletak pada kegiatan pengerjaannya. Untuk LTS, siswa hanya 
mengerjakan lembar kerja tanpa melakukan langkah-langkah kegiatan 
yang mendukung pengerjaan lembar kerja, sedangkan LKS menuntut 
siswa melakukan langkah-langkah kegiatan sebelumnya yang 
berhubungan dengan pengerjaan lembar kerja. Berikut adalah contoh 
sumber belajar berupa LKS yang dikembangkan dari konsep Bioteknologi 
mengenai pemanfaatan mikroba dalam menurunkan pencemaran pada 
limbah cair kelapa sawit. 

 
Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 
Nama :____________________ 
Kelas  :____________________ 
 
Sekolah   : SMA Pekanbaru 

Mata Pelajaran  :  Biologi 

Kelas/Semester  :  X / 2 

Materi Pokok     : Ekosistem 

Alokasi Waktu      : 4 x 45 Menit 

Standar kompetensi   : 2. Memahami prinsip-prinsip 

pengelompokkan makhluk hidup. 

Kompetensi dasar  : 2.2 Mendeskripsikan ciri-ciri Archaeobacteria 

dan Eubacteria dan peranannya dalam 

kehidupan. 

Indikator  :Mendeskripsikan jenis bakteri pada rizosfir 

secara morfologi makroskopis 

 

Tujuan Pembelajaran  : 

1. Siswa dapat mendeskripsikan berbagai jenis bakteri potensial 

pengurai limbah secara morfologi makroskopis. 

2. Siswa dapat mengelompokkan jenis bakteri yang ditemukan 

berdasarkan ciri makroskopis. 



 
 

 
 

Materi 

Bakteri  merupakan  organisme  yang  paling  banyak  jumlahnya  

dan  tersebar  luas dibandingkan  makhluk  hidup  lainnya.  Bakteri  

memiliki  ratusan  ribu  spesies  yang  hidup  di gurun pasir, salju, atau es, 

hingga lautan. Bagi manusia, bakteri ada yang menguntungkan dan ada  

yang  merugikan.  Bakteri  memiliki  ciri  yang  membedakannya  dengan  

makhluk  hidup lain. Bakteri adalah organisme prokariot, uniseluler, dan 

umumnya tidak memiliki klorofil. 

Dalam pengolahan limbah dengan oksidasi biologis, bakteri adalah 

mikroorganisme utama  yang  mendegradasi  limbah  organik  untuk  

mendapatkan  energi.  Energi  tersebut dibutuhkan  untuk  membentuk  

sel  baru.  Pembentukan  sel-sel  baru  tidak  terlepas  dari kebutuhan 

utama yang harus tersedia dalam jumlah yang memadai yaitu terminal 

penerima elektron, makronutrien, mikronutrien, serta lingkungan yang 

sesuai. 

Proses  pengolahan  limbah  yang  memanfaatkan  peranan  bakteri  

sesungguhnya mempakan  usaha  pemindahan  (transformasi)  bahan  

pencemar  ke  dalam  bentuk  biomassa bakteri.  Menurut  Abel  dalam  

Apriadi  (2008),  aktivitas  mikroorganisme  terhadap  bahan organik 

menghasilkan bahan organik sederhana serta bahan anorganik seperti N 

dan P yang akan menjadi nutrien bagi fotosintesis tanaman 

 

Alat Dan Bahan  

Buku Sains Biologi 1 SMA dan MA untuk kelas X penerbit Esis. 

Hasil Penelitian 

 

Cara Kerja 

Jawablah soal berikut ini! 

1. Perhatikan gambar hasil pengamatan bakteri rizosfir tanaman 

Typha angustifolia pada medium NA dibawah ini! 



 
 

 
 

 

Pertanyaan : 

a. Pada bak manakah jumlah bakteri sangat banyak ditemukan? 

b. Menurut anda apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? 

Jawab : 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

2. Perhatikan tabel Morfologi Makroskopis pengamatan 

Actinomycetes berikut ! 

No. 
Morfologi 

Makroskopis 

Jenis Actinomycetes 

Jenis 1 Jenis 2 Jenis 3 Jenis 4 Jenis 5 

1 Ukuran Kecil Sedang Kecil Kecil Sedang 

2 
Bentuk 
Koloni 

Circular Irregular Circular Circular Irregular 

3 Tepian Undulate Lobate Entire Entire Lobate 

4 Elevasi Umbonate Raised Convex Umbonate Raised 

5 
Karakteristik 

Optik 
Translucent 

(putih) 
Translucent 

(putih) 
Translucent 

(putih) 
Translucent 

(putih) 
Opaque 
(putih) 

6 
Bentuk 

Permukaan 
Berkerut Kasar 

Halus 
mengkilap 

Berkerut 
Kering 
seperti 
bubuk 

Pertanyaan : 

a. Jenis manakah yang memiliki kekerabatan yang paling jauh? 

Jelaskan! 



 
 

 
 

b. Jenis manakah yang memiliki kekerabatan yang paling dekat? 

Jelaskan! 

c. Sebutkan 4 famili Actinomycetes yang kamu ketahui! 

Jawab : 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

3. Perhatikan Gambar Berikut ! 

 



 
 

 
 

Berdasarkan Gambar, isilah tabel berikut ! 

Jawab : 

No. 
Jenis yang 
ditemukan 

Morfologi Makroskopis 

Ukuran 
Bentuk 
Koloni 

Tepian 
Karakteristik 

Optik 
Bentuk 

Permukaan 

1 Jenis 1       

2 Jenis 2      

3 Jenis 3      

4 Jenis 4      

       

       

Kesimpulan : 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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BAB 7 

RISET KOLABORATIF DOSEN-MAHASISWA DAN 

IMPLIKASINYA TERHADAP  PENGAYAAN BAHAN AJAR 

EKOFISIOLOGI TUMBUHAN DAN PENYELESAIAN 

TUGAS AKHIR SARJANA PENDIDIKAN BIOLOGI 

L.N. Firdaus dan Sri Wulandari 

Pendahuluan 

 Ekofisiologi tumbuhan sebetulnya telah lama menjadi topik yang 

menarik minat banyak pakar biologi tumbuhan. Sub disiplin biologi 

tumbuhan yang berupaya mendiskripsikan mekanisme-mekanisme 

fisiologis yang mendasari observasi-observasi ekologis ini (Lambers et al., 

2008) memfokuskan pengkajiannya terhadap fenomena pertumbuhan, 

reproduksi, kelangsungan hidup, kemelimpahan, dan sebaran geografis 

tumbuhan. Tersebab proses-proses tersebut dipengaruhi oleh hasil 

interaksi antara tumbuhan dengan lingkungan fisik, kemis, dan biotik, 

maka mekanisme dan pola respon ekofisiologis ini dapat membantu kita 

memahami signifikansi fungsional dari sifat-sifat khas tumbuhan dan 

karakter evolusionernya. 

Kendatipun ekofisiologiwan pada mulanya menekankan pada 

tanggapan-tanggapan fisiologis terhadap lingkungan abiotik (misalnya 

terhadap keasaman tanah, kekeringan, banjir, dan lain-lain), akan tetapi 

interaksi fisiologis dengan tumbuhan lainnya, hewan, bahkan 

mikroorganisme telah memberikan kontibusi bagi kemajuan dalam 

pemahaman ekofisiologi tumbuhan sehingga bidang ilmu yang berada 

antara fisiologi tumbuhan dan ekologi tumbuhan ini mengalami kemajuan 

yang pesat dan lesat (Firdaus L.N., 2007).  

Kompleksitas dinamika interaksi faktor lingkungan yang 

bertindak atas tumbuhan telah membuka hamparan permasalahan yang 

memicu  gairah para ekofisiologiwan untuk melakukan pengkajian dalam 

rentang spektrum dari aras nanomolekuler hingga ekosistem secara 

global.  Namun referensi-referensi ilmiah dalam bentuk buku teks yang 

tersedia sejauh ini masih bersumber dari penulis-penulis asing (luar 

negeri) yang kaya dengan hasil-hasil kajian yang bersifat global. Bahkan 

seringkali banyak spesies-spesies tumbuhan yang dijadikan ilustrasi 

dalam buku-buku teks maupun jurnal-jurnal internasional yang dipakai 

dalam perkuliahan tidak dikenal oleh dosen pengampu dan mahasiswa.  



 
 

 
 

Situasi ini menyebabkan diskusi-diskusi dalam perkuliahan menjadi 

kurang dinamis, kering, kurang relevan yang akhirnya bermuara pada 

menurunnya motivasi dan minat belajar mahasiswa.  

 Tulisan ini menyajikan sebuah hasil inovasi Pengayaan Bahan Ajar 

Ekofisiologi Tumbuhan pada Program Sarjana Pendidikan  Biologi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau berdasarkan 

hasil riset eksperimental ex-situ tentang Reklamasi Lahan Bekas Tambang 

Bauksit  di Pulau Singkep Kabupaten Lingga dengan Tanaman Karet dan 

Aplikasi Bahan Organik Pupuk Kandang.  

 Secara institusional, pengayaan bahan ajar Ekofisiologi Tumbuhan 

berbasis riset keunggulan lokal merupakan sebuah upayamenjalankan 

Misi Program Studi Pendidikan Biologi yaitu “Mengintegrasikan hasil-hasil 

penelitian ke dalam pembelajaran sains biologi yang inovatif” (Program Studi 

Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau, 2009). Selain itu, riset 

kolaboratif dosen-mahasiswa ini juga menawarkan sebuah alternatif 

modeldalam pengayaan bahan ajar dan penyelesaian tugas akhir yang 

kreatif, inovatif dan produktif.  

 

Karakteristik Mata Kuliah Ekofisiologi Tumbuhan di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. 

 

Mata kuliah Ekofisiologi Tumbuhan (KPK 8225) di Program S1 

Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau merupakan mata kuliah pilihan 

yang ditawarkan setiap semester dengan bobot 2 SKS.Pengambilan mata 

kuliah ini mensyaratkan kelulusan mata kuliah sebelumnya yaitu Ekologi 

Tumbuhan, Fisiologi Tumbuhan, dan Biokimia.  

 Meskipun lebih banyak menelaah konsep dasar maupun hasil-hasil 

kajian eksperimental yang berupaya menerangkan bagaimana tumbuhan 

berinteraksi dengan lingkungannya, namun  mahasiswa juga akan diajak 

menganalisis persoalan-persoalan aktual Ekofisiologi Tumbuhan 

khususnya daerah Riau (Banjir, kekeringan, kebakaran, deforestrasi, 

keasaman tanah, pencemaran udara),  baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif.  

 Sesuai dengan perubahan paradigma pembelajaran di Universitas 

Riau yang mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 

maka pembelajaran ekofisiologi tumbuhan dirancang melalui pendekatan 

pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa (Student-Centered Leaning) 

dengan variasi metode lecturing,  kooperatif, kolaboratif, dan problem-

based learning.  



 
 

 
 

 Standar Kompetensi mata kuliah ini adalah Mahasiswa Pendidikan 

Biologi FKIP Universitas Riau akan memiliki kemampuan memahami mekanisme 

fisiologis yang mendasari kinerja tumbuhan sebagai respon terhadap beragam 

faktor lingkungan (Firdaus L.N., 2013).Untuk mencapai SK tersebut, 

Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau dituntut menguasai  

6 (enam) Kompetensi Dasar sebagai berikut: 

1. Mengingat pengertian, sejarah, asumsi dan pendekatan kajian yang 
dipakai dalam disiplin ekofisiologi tumbuhan  

2. Memahami konsep-konsep penting dalam mengkaji proses-proses 
ekofisiologi tumbuhan secara holistik dan integral. 

3. Menerapkan konsep-konsep penting Ekofisiologi Tumbuhan yang telah 
dikuasai dalam  mengembangkan kerangka penalaran  logik untuk 
menjelaskan secara lugas fenomena pertumbuhan tanaman yang diamati. 

4. Menganalisa kompleksitas proses dan mekanisme yang terlibat terhadap  
respon tumbuhan dalam lingkungan hidupnya..  

5. Mengevaluasi  kinerja tumbuhan melalui parameter-paramater kunci 
yang memicu munculnya respon ekofisiolgis yang spesifik. 

6. Mengkreasi gagasan inovatif untuk memperbaiki kehidupan tumbuhan di 
lingkungan sekitar melalui pendekatan Ekofisiologi Tumbuhan. 

  

Analisis Instruksional mata kuliah ini digambarkan sebagai berikut: 

Sumber : Firdaus L.N., 2013 

Gambar 7.1 Analisis Instruksional Mata Kuliah Ekofisiologi Tumbuhan 

 



 
 

 
 

Lingkup Pengayaan bahan Ajar Ekofisiologi Tumbuhan dan 

konteksnya dalam Desain Penelitian Eksperimental 

 

Pada penelitian tahun pertama ini, belum semua pokok bahasan 

bahan ajar dapat diperkaya. Pemilihan pokok bahasan yang akan 

diperkaya diselaraskan dengan tujuan penelitian tahun pertama 

sebagaimana diringkaskan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 7.1 Lingkup Pengayaan Bahan Ajar Ekofisiologi Tumbuhan 

 

Pokok Bahasan Ekofisiogis tanaman 

Karet (Hevea braziliensis) 

Parameter  

1. Pertumbuhan Vegetatif 1) Tinggi Tanaman 
2) Diamater Batang 
3) Berat Basah bagian atas tanaman (Shoot 

fresh weight) 
4) Berat Kering bagian atas tanaman(Shoot 

dry weight) 
5) Volume Akar 
6) Berat Basah bagian bawah tanaman (root 

fresh weight) 
7) Berat Kering bagian bawah tanaman(root 

dry weight) 
8) Rasio shoot:root 

2. Fotosintesis 9) Laju Fotosintesis 

3. Klorofil 10) Kadar Klorofil a, b, total 

4. Fisiologi Stomata 11) Konduktansi Stomata 

5. Hara Tanaman 12) Kadar unsur mikro (Fe, Al, Mn, Cu, Zn, 
B)dan makro (P, K, Ca, Mg, Na, S)dalam 
jaringan daun 

6. Kimia-Fisik Tanah:  

- Derajat Keasaman Tanah 13) pH (H2O dan  KCL) 
 

- Bahan Organik tanah 14) C, N,  C/N 

- Kapasitas Tukar Kation 15) KTK 

- Susunan Kation 16) K+, Mg2+, Ca2+, Na+ 

- Aluminium dapat tukar 17) Al-dd 

- Fospor tersedia 18) P-Olsen 

- Tekstur tanah 19) Pasir (sand),  Debu (dust),  Liat (clay) 
Sumber : Firdaus, 2013 

 

Konteks bahan ajar yang diperkaya dalam setting desain penelitian 

eksperimental yang telah dilakukan digambarkan sebagai berikut: 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Firdaus, 2013 

Gambar 7.2 Desain Penelitian Eksperimental 

 

Ringkasan Hasil Penelitian Eksperimental 

Kegiatan penambangan bauksit selalu menyisakan hamparan 

lahan kritis yang kurang produktif bagi pertumbuhan tanaman bernilai 

ekonomis. Hal ini disebabkan karena pada umumnya aktivitas 

penambangan tersebut dilakukan dengan cara mengupas vetegasi hutan 

yang menutupi permukaan lahan. Oleh sebab itu upaya reklamasi lahan 

bekas penambangan tersebut dengan tanaman bernilai ekonomis menjadi 

krusial dari perspektif konservasi lingkungan secara berkelanjutan.   

Metode eksperimen ex-situ dengan Rancangan Acak Lengkap 

diterapkan dalam penelitian, dan masing-masing perlakuan terdiri dari 4 

ulangan telah dilaksanakan pada bulan Januari-Juni 2013 di laboratorium 

Alam Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Riau, Pekanbaru dengan tujuan untuk:  (1) mencari dosis 

campuran bahan organik kotoran ayam dengan tanah bekas tambang 

bauksit yang memberikan kinerja terbaik terhadap tinggi tanaman, 

diameter batang, berat basah dan berat kering tanaman karet, (2) mencari 

dosis campuran bahan organik kotoran Sapi dan tanah bekas tambang 

bauksit yang berpengaruh secara signifikan terhadap tinggi tanaman, 

diameter batang, dan berat kering tanaman, (3) mencari rasio bahan 

organik kotoran Ayam atau Sapi dengan tanah bekas tambang bauksit 

yang memberikan kinerja fotosintesis dan kandungan klorofil terbaik, dan 

(4) mencari Dosis campuran antara bahan organik kotoran ayam atau sapi  

dengan tanah bauksit yang terbaik bagi pertumbuhan akar tanaman karet. 



 
 

 
 

Parameter Pertumbuhan dan Fisiologi Tanaman tanaman karet 

(Hevea brasiliensis L.) Klon PB 260 yang diamati, meliputi: tinggi tanaman, 

diameter batang, berat basah dan kering total, luas daun,Laju Fotosintesis,  

kandungan Klorofil a, b dan Total, Konduktansi Stomata, Volume akar;  

Berat basah dan kering akar serta rasio tajuk : akar.Paramater Kimia-Fisika 

Tanah . (Tekstur, pH, Bahan Organik, Kapasitas Tukar Kation, Susunan 

Kation: P-tersedia (Olsen), K-tersedia (Morgan), dan Al-dd) dan Analisa 

jaringan tanaman (P, K, Ca, Mg, Na, S, Fe, Al, Mn, Cu, Zn, B) dilakukan 

oleh Laboratorium Tanah Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Balai 

Penelitian Tanah Bogor. Data hasil pengamatan dianalisis melalui sidik 

ragam (ANAVA) dengan bantuan program SPSS versi 18. Pengaruh yang 

signifikan akan diteruskan denan uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) pada taraf 5%. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bahan organik kotoran 

Ayam memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman 

karet Klon PB 260. Rasio bahan organik kotoran ayam dan tanah bekas 

tambang bauksit 1:1 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

tinggi tanaman, diameter batang, berat basah dan berat kering tanaman 

karet. Demikian pula bahan organik kotoran Sapi dan tanah bauksit 

dengan rasio 1:1 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

diameter batang, berat basah tanaman dan berat kering tanaman, kecuali 

terhadap tinggi tanaman karet Klon PB 260. Rasio bahan organik kotoran 

Sapi dengan tanah bauksit 1:2 memberikan hasil yang lebih baik terhadap 

parameter tinggi tanaman, diameter batang, berat basah tanaman dan 

berat kering tanaman karet. Kotoran Sapi dengan rasio 1:2 merupakan 

bahan organik yang paling baik pengaruhnya terhadap laju fotosintesis, 

kandungan klorofil, dan konduktansi stomata tanaman karet 

dibandingkan dengan bahan organik kotoran ayam. Bahan organik 

kotoran Sapi dengan rasio 1:2 juga dapat meningkatkan volume akar, 

berat basah akar, berat kering akar, rasio tajuk : akar.  

Secara keseluruhan disimpulkan bahwa bahan organik kotoran 

sapi  lebih baik dibandingkan dengan kotoran ayam untuk pertumbuhan 

tanaman karet Klon PB260 pada  lahan bekas tambang  bauksit di Areal 

bekas penambangan Bauksit PT Telaga Bintan Jaya Pulau Singkep. Dosis 

campuran Kotoran sapi dengan tanah bauksit volume 1:2 lebih efisien dari 

pada  1:1 untuk pertumbuhan tanaman karet Klon PB260 . 

  

 

 



 
 

 
 

Desain Pengayaan Bahan Ajar Ekofisiologi Tumbuhan 

 Jenis bahan ajar yang akan dikembangkan berdasarkan hasil kajian 

eksperimental ini adalah dalam bentuk modul pembelajaran. Adapun 

model pengembangan yang digunakan yaitu model ADDIE 

dikembangkan oleh Dick and Carry (1996). Model ini terdiri dari 5 

tahapan yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluations.Tersebab penelitian yang dilakukan melibatkan mahasiswa S1 

Pendidikan Biologi untuk penyiapan tugas akhir, maka lama studi mereka 

menjadi pertimbangan penting dalam kaitannya dengan implementasi 

seluruh tahapan model pengembangan. Atas dasar itu, maka pada 

penelitian tahun pertama (dari rencana dua tahun), tahapan pengayaan 

bahan ajar hanya dilaksanakan sampai tahap development. Sementaratahap 

implementation dan evaluation akan dilakukan pada penelitian lajutan. 

 Ada empat Modul yang akan dikembangkan berdasarkan hasil 

penelitian ini, yaitu: 

1) Pertumbuhan Tanaman Karet Pada Tanah Bekas Tambang Bauksit 
Dengan Aplikasi Kotoran Ayam. 

2) Fotosintesis Dan Kandungan Klorofil Tanaman Karet Pada Tanah 
Bekas Tambang Bauksit Dengan Aplikasi Bahan Organik 

3) Pertumbuhan Tanaman Karet Pada Tanah Bekas Tambang Bauksit 
Dengan Aplikasi Bahan Organik Kotoran Sapi. 

4) Pertumbuhan Akar Tanaman Karet Pada Tanah Bekas Tambang 
Bauksit Dengan Aplikasi Bahan Organik 
 

Desain Pengayaan Bahan Ajar untuk keempat modul tersebut secara 

simultan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MODUL-1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber : Febblina Daryanes, 2014 

      Validasi oleh 3 orang dosen 

Program Studi Pendidikan Biologi 

Tahap 1 

ANALYSIS 

 

SK: Memahami mekanisme fisiologis yang mendasari kinerja 

Tumbuhan sebagai respon terhadap beragam faktor 

lingkungan 

KD: Menerapkan konsep-konsep dasar fisiologi tumbuhan 

dan ekologi tumbuhan dalam menelaah dinamika respon 

tumbuhan melalui pendekatan ekofisiologis 

Tahap 2 

DESIGN 

 
Rancangan Materi 

Pokok 

Pertumbuhan 

tanaman karet, 

bekas tambang 

bauksit, pengaruh 

aplikasi BO 

terhadap 

pertumbuhan 

karet 

 

Rancangan 

Indikator 

Mendeskripsikan 

pertumbuhan 

tanaman karet, 

lahan kritis, bahan 

organik dan 

mengidentifikasi 

pengaruh bahan 

organik terhadap 

perubahan pH dan  

pertumbuhan 

Rancangan Tujuan 

Pembelajaran 

1.Menjelaskan 

pertumbuhan 

tanaman karet, 

tanah bauksit,  dan 

kotoran ayam  

 2. Menganalisis 

pengaruh bahan 

organik pada tanah 

bauksit terhadap 

pertumbuhan 

tanaman karet 

 

Rancangan 

Butir Soal 

 

Validasi 

Validasi konten modul oleh dosen di bidang 

pndidikan dan bidang ekofisiologi tumbuhan 

Pencetakan Bahan Ajar 

Print out modul 

Penyusunan/penulisan Bahan Ajar 

Materi yang telah dirancang disusun menjadi suatu modul untuk 

mata kuliah ekofisiologi tumbuhan pada materi yang relevan 

Tahap 3 

DEVELOP 

 

Hasil 

Penelitian 

 



 
 

 
 

MODUL-2:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sumber : Surya Pebrianto, 2014 

Tahap 1 

ANALYSIS 

 

SK: Memahami mekanisme fisiologis yang 

mendasari kinerja tumbuhan sebagai respon 

terhadap beragam faktor lingkungan 

KD: memahami konsep-konsep dasar fisiologis 

tumbuhan dan ekologi tumbuhan 

Tahap 2 

DESIGN 

 

Rancangan Materi 

Pokok 

Data hasil 

penelitian 

dirancang menjadi 

suatu bahan ajar 

yang berkaitan 

dengan KD pada 

mata kuliah 

ekofisiologi 

tumbuhan. materi 

yang akan 

dkembangkan 

adalah fotosintesis 

Rancangan 

Indikator 

Mendeskripsikan 

faktor-faktor 

lingkungan yang 

mempengaruhi 

laju fotosintesis 

dan kandungan 

klorofil tanaman 

Rancangan 

Tujuan 

Pembelajaran 

1. Menjelaskan 

kaitan antara 

faktor lingkungan 

terhadap laju 

fotosintesis 

2. Menjelaskan 

kaitan antara 

faktor lingkungan 

terhadap 

kandungan 

klorofil tanaman 

Rancangan 

Butir Soal 

 

Validasi 

Validasi konten modul oleh dosen di bidang 

pendidikan dan bidang ekofisiologi tumbuhan 

Pencetakan Bahan Ajar 

Print out modul 

Penyusunan/penulisan Bahan Ajar 

Materi yang telah dirancang disusun menjadi suatu modul untuk 

mata kuliah ekofisiologi tumbuhan pada materi yang relevan 

Tahap 3 

DEVELOP 

 

Hasil 

Penelitian 

 



 
 

 
 

MODUL-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Sri Haryaningsih, 2014 

Tahap 1 

ANALYSIS 

 

SK: Memahami mekanisme fisiologis yang 

mendasari kinerja tumbuhan sebagai respon 

terhadap beragam faktor lingkungan 

KD: memahami konsep-konsep dasar fisiologis 

tumbuhan dan ekologi tumbuhan 

Tahap 2 

DESIGN 

 

Rancangan 

Materi Pokok 

Pertumbuhan 

Dan nutrisi pada 

lahan kritis 

Rancangan 

Indikator 

Mengidentifikasi 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan 

tanaman pada 

lahan kritis 

Rancangan Tujuan 

Pembelajaran 

 

1. Menjelaskan 

pengertian 

pertumbuhan 

2. Menjelaskan faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan 

3. Menganalisis 

pengaruh faktor 

lingkungan terhadap 

pertumbhan tanaman 

Rancangan 

Butir Soal 

 

Validasi 

Validasi konten modul oleh dosen di bidang 

pendidikan dan bidang ekofisiologi tumbuhan 

Pencetakan Bahan Ajar 

Print out modul 

Penyusunan/penulisan Bahan Ajar 

Materi yang telah dirancang disusun menjadi suatu modul untuk 

mata kuliah ekofisiologi tumbuhan pada materi yang relevan 

Tahap 3 

DEVELOP 

 

Hasil 

Penelitian 

 



 
 

 
 

MODUL-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Giska Mulyeni, 2014 

Tahap 1 

ANALYSIS 

 

SK: Memahami mekanisme fisiologis yang 

mendasari kinerja tumbuhan sebagai respon 

terhadap beragam faktor lingkungan 

KD: memahami konsep-konsep dasar fisiologis 

tumbuhan dan ekologi tumbuhan 

Tahap 2 

DESIGN 

 

Rancangan 

Materi Pokok 

Pertumbuhan 

akar tanaman 

karet pada 

tanah bekas 

tambang 

bauksit dengan 

aplikasi bahan 

organik 

Rancangan 

Indikator 

▪Mendeskripsikan 

pertumbuhan 

akar tanaman 

karet pada tanah 

bekas tambang 

bauksit 

▪ Menganalisis 

pengaruh 

pemberian bahan 

organik terhadap 

pertumbuhan 

akar tanaman 

karet pada tanah 

bekas tambang 

bauksit. 

Rancangan Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan tentang tanaman 

karet 

2.  Menjelaskan pertumbuhan akar 

3.  Menjelaskan peranan akar 

4.  Menjelaska kondisi tanah bekas 

tmbang bauksit 

5.  Menjelaskan tentang bahan 

organik 

6.  Menjelaskan tentang pengaruh 

bahan organik terhadap 

pertumbuhan akar tanaman karet 

7.  Menjelaskan pengaruh bahan 

organik terhadap keasaman tanah 

Rancangan 

Butir Soal 

 

Validasi 

Validasi konten modul oleh dosen di bidang 

pndidikan dan bidang ekofisiologi tumbuhan 

Pencetakan Bahan Ajar 

Print out modul 

Penyusunan/penulisan Bahan Ajar 

Materi yang telah dirancang disusun menjadi suatu modul untuk 

mata kuliah ekofisiologi tumbuhan pada materi yang relevan 

Tahap 3 

DEVELOP 

 

Hasil 

Penelitian 

 



 
 

 
 

Morfologi dan Anatomi Modul Ekofisiologi Tumbuhan 

Hasil Pengayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

Halaman  

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Analisis Pengayaan Bahan Ajar 

Petunjuk Penggunaan Modul 

Pendahuluan 

 

MATERI 

A. ................................................................................................................................................................................................... P
ertumbuhan Tanaman Karet 

B. ................................................................................................................................................................................................... L
ahan Kritis Bekas Pertambangan Bauksitan Organik 
Kotoran Ayam 

C. ................................................................................................................................................................................................... P
engaruh Aplikasi Bahan Organik pada Tanah Bauksit 
terhadap Perubahan pH Tanah Bauksit 

D. ................................................................................................................................................................................................... E
kofisiologi Tanaman Karet pada Tanah Bauksit 

dengan Aplikasi Bahan Organik Kotoran Ayam  
1. ............................................................................................................................................................................................ T

inggi Tanaman Karet 
2. ............................................................................................................................................................................................ D

iameter Batang Tanaman Karet 
3. ............................................................................................................................................................................................ B

erat Basah Tanaman Karet 
4. ............................................................................................................................................................................................ B

erat Kering Tanaman Karet 

E. Latihan 

F. Rangkuman 

G. Tes Formatif 

H. Kunci Jawaban 

I. Umpan Balik 

J. Tindak Lanjut 

 

Daftar Pustaka 

 

 

DAFTAR ISI 

Halaman  

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Analisis Pengayaan Bahan Ajar 

Petunjuk Penggunaan Modul 

Pendahuluan 

 

MATERI 

A. ............................................................................................................................................................................................... G
ambaran Umum Fotosintesis 

B. ............................................................................................................................................................................................... K
lorofil 

C. ............................................................................................................................................................................................... T
anaman Karet 

D. ............................................................................................................................................................................................... T
anah Bekas Tambang Bauksit dan Reklamasi Lahan 
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ahan Organik 

F. ................................................................................................................................................................................................ P
engaruh Aplikasi Bahan Organik Kotoran Ayam atau 
Sapi Terhadap Perubahan pH Tanah Bauksit 

G. ............................................................................................................................................................................................... P
engaruh Aplikasi Bahan Organik Kotoran Ayam atau 
Sapi Terhadap Fisiologi Tanaman Karet 
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aju Fotosintesis 
2. ........................................................................................................................................................................................ K

andungan Klorofil 
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onduktansi stomata 
E. Latihan 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

Halaman  

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Analisis Pengayaan Bahan Ajar 

Petunjuk Penggunaan Modul 

Pendahuluan 

 

MATERI 

A. Tanaman karet 

B. Pertumbuhan akar 

C. Tanah bekas tambang bauksitBahanorganik 

D. Pengaruh bahan organik terhadap pertumbuhan 

Akar tanaman karet pada tanah bekas tambangBauksit 

1. ......................................................................................................................................................................................... V
olume Akar  

2. ......................................................................................................................................................................................... B
erat Basah Akar  

3. ......................................................................................................................................................................................... B
erat Kering Akar  
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asio Tajuk : Akar Tanaman  

 

E. Latihan 

F. Rangkuman 

G. Tes Formatif 

H. Kunci Jawaban 

DAFTAR ISI 

Halaman  

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Analisis Pengayaan Bahan Ajar 

Petunjuk Penggunaan Modul 

Pendahuluan 

 

MATERI 

 

A. .................................................................................................................................................................................................. P
ertumbuhan Tanaman Karet 

B. ................................................................................................................................................................................................... L
ahan Kritis Bekas Pertambangan Bauksitan Organik 
Kotoran Sapi 

C. ................................................................................................................................................................................................... P
engaruh Aplikasi Bahan Organik pada Tanah Bauksit 
terhadap Perubahan pH Tanah Bauksit 

D. .................................................................................................................................................................................................. E
kofisiologi Tanaman Karet pada Tanah Bauksit 
dengan Aplikasi Bahan Organik Kotoran Sapi 
1. ............................................................................................................................................................................................ T

inggi Tanaman Karet 
2. ............................................................................................................................................................................................ D

iameter Batang Tanaman Karet 
3. ............................................................................................................................................................................................ B

erat Basah Tanaman Karet 
4. ............................................................................................................................................................................................ B

erat Kering Tanaman Karet 

E. Latihan 

F. Rangkuman 

G. Tes Formatif 

H. Kunci Jawaban 

I. Umpan Balik 

J. Tindak Lanjut 

 

Daftar Pustaka 

 

 



 
 

 
 

Hasil Validasi Modul  

Modul hasil pengayaan telahdivalidasi oleh validator internal yang 

berasal dari dosen Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau. Aspek yang 

divalidasi mencakup tampilan, isi, kepraktisan, bahasa, dan relevansi. 

Setiap aspek disertai indikator-indikator yang telah dikembangkan dan 

disesuaikan dengan bidang keahlian validator. Kriteria penilaian adalah 

O= Tidak Valid, 1= Kurang Valid, 2= Cukup , 3= Valid, dan 4= Sangat 

Valid. 

  

 HasilValidasi Modul “Pertumbuhan Tanaman Karet pada Tanah Bekas Tambang 

Bauksit dengan Aplikasi Bahan Organik Kotoran Ayam”. 

 

Secara keseluruhan, semua validator menilai modul Pertumbuhan Tanaman 

Karet pada Tanah Bekas Tambang Bauksit dengan Aplikasi Bahan Organik 

Kotoran Ayamsudah valid (Tabel 7.2). Kendatipun demikian validator 

merekomendasikan revisi ringan pada aspek: (i) latihan, (ii) tes formatif, 

dan  (ii) Soal latihan.  

 

Tabel 7.2. Hasil Validasi Modul “Pertumbuhan Tanaman Karet pada Tanah 

Bekas Tambang Bauksit dengan Aplikasi Bahan Organik Kotoran 

Ayam” 

 

Komponen Modul 

Penilaian Validator 

Validator 1 

(ahli materi) 

Validator 2 

(ahli pendidikan) 

Validator 3 

(ahli pendidikan) 
Rerata 

Tampilan 3 4 3,75 3,58 

Isi 4 3,5 3 3,5 

Kepraktisan 3 3,5 3 3,2 

Bahasa 4 3 3 3,3 

Kesesuaian 4 2 2,7 2,9 

Rerata 3,6 3,2 3,1 3,3  

Sumber: Feblina Daryanes (2013). 

 

HasilValidasi Modul“Fotosintesis Dan Kandungan Klorofil Tanaman Karet Pada 

Tanah Bekas Tambang Bauksit Dengan Aplikasi Bahan Organik” 

 
Hasil peninjauan dari para validator internal menunjukkan bahwa Modul 

Fotosintesis Dan Kandungan Klorofil Tanaman Karet Pada Tanah Bekas 

Tambang Bauksit Dengan Aplikasi Bahan Organikdinilaivalid untuk 

digunakan sebagai pengayaan bahan ajar ekofisiologi tumbuhan dengan 



 
 

 
 

sedikit revisi pada beberapa bagian,  seperti penyesuain pada pertanyaan 

evaluasi (Tabel 7.3) 

 

Tabel 7.3 Hasil Validasi Modul “Fotosintesis Dan Kandungan Klorofil 

Tanaman Karet Pada Tanah Bekas Tambang Bauksit Dengan 

Aplikasi Bahan Organik” 

  

Komponen Modul 

Penilaian Validator 

Validator 1 

(ahli materi) 

Validator 2 

(ahli pendidikan) 

Validator 3 

(ahli pendidikan) 
Rerata 

Tampilan 3 3.75 4 3.6 

Isi 4 2.5 3.5 3.3 

Kepraktisan 3 3.5 3.5 3.3 

Bahasa 3 3.3 3 3.1 

Kesesuaian 4 3 2.7 3.2 

Rerata 3.4 3.21 3.34 3.32 

Sumber: Surya Pebrianto (2013). 

 

Hasil Validasi Modul “Pengayaan Bahan Ajar Ekofisiologi Tumbuhan Berbasis 

Riset Pertumbuhan Tanaman Karet pada Tanah Bekas Tambang Bauksit dengan 

Aplikasi Bahan Organik Kotoran Sapi”. 

 

 Modul “Pengayaan Bahan Ajar Ekofisiologi Tumbuhan Berbasis Riset 

Pertumbuhan Tanaman Karet pada Tanah Bekas Tambang Bauksit dengan 

Aplikasi Bahan Organik Kotoran Sapi”juga dinilai valid oleh ketiga validator 

internal (Tabel 7.4). Revisi ringan dilakukan pada aspek: (i) penomoran, 

(ii) komponen dalam modul dan petunjuk belajar, (iii) perangkat evaluasi, 

(iv) soal latihan, dan (v) rangkuman, serta (vi) dan variasi soal postest.  

 

Tabel 7.4 Hasil Validasi Modul “Pengayaan Bahan Ajar Ekofisiologi 

Tumbuhan Berbasis Riset Pertumbuhan Tanaman Karet pada Tanah 

Bekas Tambang Bauksit dengan Aplikasi Bahan Organik Kotoran Sapi 

 

Komponen Modul 

Penilaian Validator 

Validator 1 
(ahli materi) 

Validator 2 
(ahli pendidikan) 

Validator 3 
(ahli pendidikan) 

Rerata 

Tampilan 3 3,5 4 3,5 
Isi 4 3 4 3,7 
Kepraktisan 3 4 3,5 3,5 
Bahasa 3 3 4 3,3 
Kesesuaian 4 3,3 3 3,4 

Rerata 3,4 3,4 3,7 3,5 
Sumber: Sri Harya Ningsih (2013) 



 
 

 
 

Hasil Validasi Modul “Pertumbuhan Akar Tanaman Karet Pada Tanah Bekas 

Tambang Bauksit Dengan Aplikasi Bahan Organik”. 

Modul “Pertumbuhan Akar Tanaman Karet Pada Tanah Bekas Tambang 

Bauksit Dengan Aplikasi Bahan Organikjuga dinilai Valid oleh para validator 

(Tabel 7.5). 

 

Tabel 7.5 Hasil Validasi Modul “Pertumbuhan Akar Tanaman Karet Pada 

Tanah Bekas Tambang Bauksit Dengan Aplikasi Bahan Organik 

 

Komponen Modul 

Penilaian Validator 

Validator 1 

(ahli materi) 

Validator 2 

(ahli pendidikan) 

Validator 3 

(ahli pendidikan) 
Rerata 

Tampilan 4 3,5 3 3,5 

Isi 3,5 3,5 4 3,7 

Kepraktisan 4 3,5 3 3,5 

Bahasa 3 4 3 3,3 

Kesesuaian 3,3 2,7 4 3,3 

Rerata 3,6 3,4 3,4 3,5 

Sumber: Giska Dwi Mulyeni (2013). 

 

Revisi ringan dilakukan sesuai dengan rekomendasi para validator 

telah dilakukan pada aspek soal-soal  post test agar lebih relevan dengan 

dengan  tujuan pembelajaran dan bersifat lebih aplikatif untuk meransang 

kemampuan berfikir kritis. 

 

Penutup 

 Bahan Ajar Ekofisiologi Tumbuhan dalam bentuk Modul 

Pembelajaran telah berhasil diperkayamelalui Riset Unggulan Lokal yang 

melibatkan mahasiswa untuk penyiapan tugas akhir Sarjana Pendidikan 

Biologi. Seluruh komponen modul berupa tampilan, isi, kpraktisan, 

bahasa, dan relevansi dengan tujuan pembelajaran dinilai valid oleh para 

validator ahli (expert validation), meskipun perlu dilakukan revisi ringan. 

Riset kolaboratif antara dosen-mahasiswa ini memberikan implikasi 

bahwa model penyiapan tugas akhir mahasiwa (Skripsi) berbasis 

risetunggulan lokal dapat memperkaya bahan pembelajaran sebagai  pada 

Program S1 Pendidikan Biologi, Jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Namun demikian, 

penyiapan tugas akhir model ini masih dinilai kurang efisien ditinjau dari 

segi lama waktu penyelesaian skripsi, terutama jika kepada mahasiswa 

dituntut untuk memenuhi seluruh tahapan pengembangan bahan ajar. 



 
 

 
 

Akan tetapi, model ini dinilai sangat efektif jika ditinjau dari aspek 

kreativitas, inovasi dan produktivitas sebuah karya ilmiah.  
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BAB 8 
PEMBELAJARAN BERBASIS RISET : KONSEP INTERAKSI 

MAKHLUK HIDUP DENGAN LINGKUNGANNYA 

Sri Wulandari, Wan Syafii, Elya Febrita, Darmadi dan Mahendra 
 
Pendahuluan 

Biologi merupakan disiplin ilmu yang menyediakan berbagai 
pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains. 
Keterampilan proses ini meliputi  keterampilan  mengamati, mengajukan 
hipotesis, menggunakan alat dan bahan secara baik dan benar dengan 
selalu mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kerja, 
menggolongkan dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil 
temuan secara lisan atau tertulis, menggali dan memecahkan masalah 
sehari-hari (Mahendra, 2014).  Memperhatikan hal tersebut, maka ilmu 
biologi sejalan dengan filosofi sebuah penelitian (riset). 
 Riset merupakan sarana penting untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran. Komponen riset  terdiri dari: latar belakang, prosedur, 
pelaksanaan, hasil riset dan pembahasan  serta publikasi hasil riset. 
Kesemuanya itu memberikan makna penting yang dapat dilihat dari 
beberapa sudut pandang : formulasi permasalahan, penyelesaian 
permasalahan  dan mengkomunikasikan manfaat hasil penelitian. Maka 
dari itu, riset diyakini mampu meningkatkan mutu pembelajaran 
(Widayati, 2010).  

Hasil riset dapat dikembangkan sebagai sumber belajar, karena  hasil 
riset merupakan data atau fakta yang dapat membantu dalam pencapaian 
tujuan  pembelajaran sehingga kegiatan mengajar dan belajar dapat terjadi 
secara optimal. Oleh karena itu, hasil penelitian dapat dikembangkan 
menjadi sumber belajar dengan menggunakan berbagai model 
pengembangan yang tersedia. Pengembangan sumber belajar tersebut 
juga sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 20, diisyaratkan bahwa 
guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian 
dipertegas malalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
(Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, yang antara 
lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang 
mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk 
mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Salah satu 
elemen dalam RPP adalah sumber belajar. Dengan demikian, guru 
diharapkan untuk mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber 
belajar.  

Pembelajaran berbasis riset membuka peluang bagi pengembangan 
metode pembelajaran, antara lain : (1) Pembaharuan pembelajaran 
(pengayaan kurikulum) dengan mengintegrasikan hasil riset,  (2) 
Partisipasi aktif peserta di dalam pelaksanaan riset, (3) Pembelajaran 
dengan menggunakan instrumen riset dan (4) Pengembangan konteks 



 
 

 
 

riset secara inklusif (peserta didik mempelajari prosedur dan hasil riset 
untuk memahami seluk-beluk sintesis) (Widayati, 2010).   

Pembelajaran berbasis riset didasari filosofi konstruktivisme yang 
mencakup 4 (empat) aspek yaitu : pembelajaran yang membangun 
pemahaman peserta didik, pembelajaran dengan mengembangkan prior 
knowledge, pembelajaran yang merupakan proses interaksi sosial dan 
pembelajaran bermakna yang dicapai melalui pengalaman nyata. Riset 
merupakan sarana  penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 
Komponen riset  terdiri dari: latar belakang, prosedur, pelaksanaan, hasil 
riset dan pembahasan serta publikasi hasil riset. Kesemuanya itu 
memberikan makna penting yang dapat dilihat dari beberapa sudut 
pandang: formulasi permasalahan, penyelesaian permasalahan dan 
mengkomunikasikan manfaat hasil penelitian. Hal tersebut diyakini 
mampu meningkatkan mutu pembelajaran (Widayati, 2010). Pembelajaran 
berbasis riset dapat diaplikasikan salah satunya pada konsep interaksi 
makhluk hidup dan lingkungannya. 
 
Riset 
A. Pertumbuhan Tanaman Jagung Manis pada Lahan Bermulsa  
 Pertumbuhan tanaman jagung sangat dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan dimana tanaman tersebut dibudidayakan. Faktor lingkungan 
secara umum dibedakan menjadi lingkungan fisik (abiotik) dan 
lingkungan biotik. Selanjutnya, lingkungan fisik dapat pula dipilah 
menjadi tanah (hara) dan iklim. Unsur-unsur iklim antara lain yaitu suhu, 
cahaya, kelembaban dan curah hujan (Lakitan, 1995). 

Tanaman jagung untuk dapat tumbuh dengan optimal menghendaki 
beberapa persyaratan yaitu: (1) Iklim yang dikehendaki oleh sebagian 
besar tanaman jagung adalah daerah beriklim sedang hingga daerah 
beriklim sub-tropis/tropis yang basah (2) Pertumbuhan tanaman jagung 
sangat membutuhkan sinar matahari. Tanaman jagung yang ternaungi, 
pertumbuhannya akan terhambat dan memberikan hasil yang kurang 
baik bahkan tidak dapat membentuk buah (3) Tanaman jagung 
membutuhkan tanah dengan aerasi dan ketersediaan air dalam kondisi 
baik (Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan 
IPTEK, 2012).  
 Penggunaan mulsa dilakukan untuk mengoptimalkan iklim mikro 
dan menghambat kehadiran gulma. Pemanfaatan mulsa dapat 
menghemat penggunaan air, karena mulsa dapat mengurangi evaporasi. 
Selanjutnya, penggunaan mulsa juga dapat memperkecil fluktuasi suhu 
tanah sehingga lebih menguntungkan untuk pertumbuhan akar dan 
mikroorganisme tanah (Lakitan, 1995).  Mulsa yang digunakan dapat 
berupa mulsa organik dan mulsa anorganik.  
 
 



 
 

 
 

Tabel 8.1 Pertumbuhan tanaman jagung manis pada lahan dengan 
bermulsa  

Bahan Mulsa Tinggi 

(cm) 

Diameter 

Batang (cm) 

Berat Basah 

(gr) 

Berat Kering 

(gr) 

Tanpa Mulsa 46,11 1,08 53,83 15,88 

Alang-alang 66,29 1,41 134,50 37,21 

TKKS 86,54 1,80 191,67 43,33 

Plastik Hitam 76,58 1,63 157,20 37,74 

Karung Plastik 51,88 1,28 90,87 35,50 

Sumber: Mahendra, 2014 

 
 Pertumbuhan tanaman jagung mengalami perbedaan pada lahan 
dengan berbagai jenis mulsa. Keadaan ini disebabkan oleh kelebihan dan 
kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing jenis mulsa tersebut.  

Mulsa adalah bahan atau material yang sengaja dihamparkan di 
permukaan tanah atau lahan pertanian. Metode penggunaan mulsa 
merupakan metode hasil penemuan petani, yang berawal dari 
pemahaman seadanya bahwa segala sesuatu akan awet apabila ditutupi 
(Umboh, 2002). 

Mulsa dibedakan menjadi dua macam dilihat dari bahan asalnya 
yaitu mulsa organik dan anorganik. Mulsa organik berasal dari bahan–
bahan yang mudah terurai seperti sisa–sisa tanaman. Keuntungan mulsa 
organik adalah lebih ekonomis, mudah didapat, dan dapat terurai 
sehingga menambah bahan organik dalam tanah. Mulsa anorganik terbuat 
dari bahan sintetis yang tidak dapat terurai, namun dapat digunakan 
lebih dari satu kali musim tanam (Kadarso, 2008). 
 Mulsa tandan kosong kelapa sawit merupakan jenis mulsa dengan 
pertumbuhan tanaman jagung paling baik jika dibandingkan dengan jenis 
mulsa lainnya.Mulsa TKKS memiliki kelebihan antara lain yaitu : (1) 
Memiliki serat-serat, sehingga kemampuannya dalam menjaga 
kelembaban tanah lebih tinggi (2) Merupakan bahan organik, sehingga 
dapat sebagai penyumbang unsur hara bagi tanaman. Alang-alang yang 
dijadikan bahan mulsa memiliki beberapa kekurangan, walaupun bahan 
organik tetapi bentuknya yang relatif kasar menyebabkan evaporasi dan 
kehadiran gulma disela-selanya tinggi.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

B. Pertumbuhan Cacing Tanah  (Pheretima sp dan  Lumbricus rubellus) 
Pheretima sp hidup di dalam  tanah yang lembab, subur dan suhunya 

tidak terlalu dingin. Untuk pertumbuhannya yang baik, cacing ini 
memerlukan tanah yang sedikit asam sampai netral atau pH 6,0-7,2. Kulit 
cacing tanah memerlukan kelembaban cukup tinggi agar dapat berfungsi 
normal yaitu antara 30-40 %. Suhu yang diperlukan untuk pertumbuhan 
dan perkembangbiakan antara 15-27oC (Susetyarini, 2007).                                                                                                                                                                                                                                    

Media merupakan hal yang mutlak untuk tempat tumbuh dan 
berkembangnya suatu makhluk hidup. Cacing tanah merupakan salah 
satu hewan yang membutuhkan media sebagai tempat untuk dapat 
bertahan hidup. Media yang digunakan untuk budidaya cacing tanah 
selain dapat menahan kelembaban juga harus mengandung zat makanan 
yang cukup tinggi, baik kandungan protein, karbohidrat, mineral maupun 
vitamin. Media yang dapat digunakan adalah kotoran hewan, kompos 
tanaman, dedak, sekam, serbuk gergaji, rumput, dedaunan, ampas 
singkong dan batang pisang serta bahan lain yang banyak mengandung 
bahan organik (Palungkun, 2004). Pertumbuhan dan perkembangan 
cacing tanah (Pheretima sp) pada berbagai media organik dapat dilihat 
pada tabel 2 berikut. 

 
Tabel 8.2 Pertumbuhan dan perkembangan cacing  tanah tanah (Pheretima 

sp) media organik 

Media 
Pertumbuhan 

(mg/individu/hari) 
Jumlah anak 

(individu/60 hari) 

800 gr tanah 0.0530 31 

400 gr tanah + 400 gr kotoran sapi 0.0846 63 

400 gr tanah + 300 gr kotoran sapi + 100 gr 
cacahan pisang  

0.0875 95 

400 gr tanah + 200 gr kotoran sapi + 200 gr 
cacahan batang pisang 

0.0916 97 

400 gr tanah + 100 gr kotoran sapi + 300 g 
cacahan batang pisang 

0.0782 43 

400 gr tanah + 400 gr kotoran kambing 0.0847 71 

400 gr tanah + 300 gr kotoran kambing + 100 
g cacahan batang pisang 

0.0897 97 

400 gr tanah + 200 gr kotoran kambing + 200 
gr cacahan batang pisang 

0.0918 102 

400 gr tanah + 100 gr Kotoran kambing + 300 
gr cacahan batang pisang 

0.0799 56 

Sumber: Hanifah Husnul Ma’asyirah, 2014 
 

Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan disebabkan 
kandungan dari masing-masing media. Kotoran kambing mengandung 
protein yang lebih tinggi dibanding sapi sehingga mendorong 
pertumbuhan yang potensial bagi Pheretima sp. Berbeda dengan kotoran 



 
 

 
 

sapi, kandungan proteinnya dipengaruhi oleh proses pencernaan yang 
terjadi di dalam tubuhnya, dimana penyerapan zat-zat makanan oleh 
tubuhnya lebih tinggi dan kotoran yang keluar hanya mengandung 
sedikit nutrisi. 

Lumbricus rubellus merupakan hewan hermaprodit atau biseksual. 
Kopulasi Lumbricus rubellus terjadi dengan cara pelekatan dengan posisi 
berlawanan arah yang menggunakan seta untuk pelekatnya. Selanjutnya, 
masing-masing klitelum cacing saling mengeluarkan lendir untuk 
melindungi sel spermatozoa. Setelah beberapa jam kopulasi dan masing-
masing kantong ovarium yang berisi sel telur terisi oleh sel sperma, maka 
masing-masing kantong ovarium saling terpisah. Dilanjutkan  
terbentuknya kokon yang terjadi di klitelum. Sel telur yang berisi sperma 
menuju ke arah mulut sehingga terjadi pelepasan kokon dari masing-
masing cacing tanah bersamaan dengan selubung kokonnya. Adapun 
ukuran kokonnya adalah memiliki panjang ±3,10 mm dan bentuknya 
bulat sampai agak lonjong (Rukmana, 2003).    

  Satu kali kopulasi akan menghasilkan satu kokon. Kokon yang 
dihasilkan dari kopulasi diletakkan di permukaan tanah bila keadaan 
tanahnya lembab. Namun, bila tanahnya kering kokon akan diletakkan ke 
dalam tanah. Kokon akan menetas antara 14-21 hari tergantung dengan 
suhunya. Dalam setiap kokon akan menghasilkan juvenil (anak cacing) 
dengan rata-rata sebanyak 2-20 ekor (Suin, 1997). 
 
Tabel 8.3 Pertumbuhan Lumbricus rubellus pada berbagai media  

Media (tanah) Biomassa (gr/ekor) Panjang (cm) 

Tanpa pakan tambahan 0,025 1,27 

Ampas tahu 0,037 1,41 

Rumput kakawatan 0.141 4,99 

Kotoran ayam 0.06 1,75 

Kotoran sapi 0.214 2,67 

Ampas tahu + kotoran ayam 0.049 1,92 

Rumput kakawatan + ampas tahu 0.153 2,57 

Kotoran ayam + rumput kakawatan 0.126 3,24 

Kotoran sapi + ampas tahu 0.073 2,16 

Sumber: Endro Siswanto, 2014 

 
Kandungan protein dari kotoran sapi cukup bagus karena tidak 

lebih dari 15% sehingga cacing bisa mengambil nutrisi yang terdapat pada 



 
 

 
 

kotoran sapi. Selain itu bahan organik yang terkandung pada kotoran sapi 
juga lebih tinggi yaitu (30%) dibandingkan dengan kotoran ayam hanya 
(25%). Selanjutnya kotoran sapi yang bersifat dingin, remah dan tidak 
menimbulkan bau yang sangat menyengat sangat berpengaruh terhadap 
konsumsi pakan cacing tanah. Pertumbuhan cacing tanah akan tinggi bila 
cacing itu menyenangi makanan tersebut dan banyak makannya (Suin, 
1997).  

Tingginya kandungan protein yang terkandung pada ampas tahu 
mencapai (28,20%). Brata  dalam Catalan (1981) menyatakan bahwa 
sebaiknya protein yang terkandung pada media pakan tidak lebih dari 
15% karena kelebihan protein dapat mengakibatkan keracunan atau 
keasaman pada tembolok cacing tanah. Selain itu, protein nabati yang 
berasal dari tumbuhan lebih sukar dicerna daripada protein yang berasal 
dari hewan. Hal ini dikarenakan protein yang berasal dari tumbuhan 
terbungkus didalam dinding selulosa yang memang sukar dicerna. 
Pemberian media berupa ampas tahu ini menimbulkan bau yang sangat 
menyengat sehingga kurang disukai oleh cacing tanah.  

Panjang tubuh cacing tanah disebabkan serat yang tinggi. media 
yang pakan yang mengandung serat ini menyuplai selulosa dan vitamin 
bagi cacing tanah sehingga  mendukung dalam pertumbuhan cacing 
tanah. Karlina dalam Dahelmi (1984) menyatakan bahwa bahan-bahan 
organik mempengaruhi pertumbuhan cacing tanah karena menjadi 
sumber pakan serta mengandung senyawa dalam pembentukan tubuh 
cacing tanah.  
 
Pengembangan Sumber Belajar Berupa Modul dan LTS  
A. Modul pengembangan  

Penyusunan modul diawali dengan pengembangan hasil penelitian 
dengan menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 
tahap yaitu Analysis, Design, Development, Implementations, Evaluations, 
tetapi  tahap Implementation dan evaluation tidak dilaksanakan. 

Pada tahap analysis, hasil penelitian disesuaikan dengan kurikulum 
2013, yaitu dengan menyesuaikan kompetensi inti (KI) dan kompetensi 
dasar (KD). Tahap design dilakukan rancangan materi pokok, rancangan 
indikator, rancangan tujuan pembelajaran dan butir soal. Tahap 
development, modul yang telah disusun kemudian divalidasi oleh 3 orang 
dosen, yang terdiri dari 1 orang dosen bidang botani dan 2 orang dosen 
bidang pendidikan. Berikut merupakan contoh modul dari 
pengembangan sebuah riset yang dilakukan oleh Mahendra (2014). 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

KATA PENGANTAR 
 

Biologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan alam yang 
menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami konsep-
konsep yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan 
proses yang tersedia pada mata pelajaran ini meliputi keterampilan 
mengamati, menggunakan alat-bahan dengan baik, menganalisa data 
serta mengkomunikasikan hasil temuan baik secara lisan maupun tulisan. 

 Modul ini disusun untuk menunjang pemahaman peserta didik 
mengenai pertumbuhan tumbuhan dan lingkungan yang 
mempengaruhinya. Pada modul ini lebih menekankan kepada 
pembelajaran berbasis riset yang dituntut dalam pengembangan 
kurikulum terkini. Oleh karena itu diharapkan mampu memberikan 
manfaat terhadap pengayaan bahan ajar khususnya di SMA kelas XII. 
Modul ini merupakan hasil pengembangan dengan menggunakan model 
ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). 

 Ucapan terima kasih kepada Ibu Dra. Sri Wulandari, M.Si dan Bapak 
Drs. Wan Syafi’i, M.Si yang telah memberikan bimbingan serta arahan 
dalam pembuatan modul pengayaan ini.  
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

A. Peserta didik 
1. Perhatikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang 

terdapat pada modul ini. 
2. Pahamilah konsep yang terdapat pada modul. 
3. Jawablah tes formatif untuk mengukur tingkat pemahaman. 
4. Jika mendapatkan kesulitan dalam memahami konsep dan tes 

formatif, mintalah penjelasan dari guru. 
5. Bandingkan hasil tes yang telah dijawab dengan kunci jawaban 

yang telah tersedia untuk mengukur tingkat pemahaman 
terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian diskusikan 
jawaban yang telah dikerjakan dengan teman sejawat. Apabila 
terdapat kesulitan mintalah penjelasan dari guru. 
 

B. Guru 
1. Membantu peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 
2. Mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok belajar. 
3. Membimbing peserta didik selama proses pembelajaran. 
4. Membantu  melaksanakan penilaian kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

KOMPETENSI INTI 
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif 
dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 
KOMPETENSI DASAR 
4.1 Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar 

yang memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman, dan melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tata 
cara penulisan ilmiah yang benar. 

 
INDIKATOR 
Mengidentifikasi faktor-faktor pertumbuhan tanaman. 
 

I.     PENDAHULUAN 
Tanaman merupakan tumbuhan yang sangat diinginkan 

kehadirannya, karena selain menghasilkan oksigen tanaman juga 
dijadikan bahan makanan dan penunjang kegiatan sosial-ekonomi.  

Dalam pertumbuhannya, tanaman bergantung pada faktor-faktor 
yang satu sama lainnya saling beterkaitan. Pengetahuan tentang hal ini 
tentunya tidak hanya bisa dipelajari melalui teori melainkan praktek 
langsung dilapangan. Setelah memahami materi  pada modul ini, peserta 
didik diharapkan mampu : 
1. Menjelaskan pengertian pertumbuhan tanaman 
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan   

tanaman 
3. Menganalisa pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan tanaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tanaman Jagung dan Mulsa 
 

1.     Tanaman Jagung 
Jagung merupakan serealia yang termasuk kedalam family 

gramineae dan ordo Maydeae. Tinggi tanaman jagung berkisar antara 90-
150 cm. batang jagung berwarna hijau sampai kekuningan, batang 
berbuku-buku yang dibatasi oleh ruas-ruas yang jumlahnya antara 10-40. 
Daun pada tanaman jagung terdapat pada buku-buku batang dan terdiri 
dari kelopak daun, lidah daun dan helai daun (Nurmala, 1998). 

Jagung adalah tanaman semusim, yang tinggi, tegap, dan biasanya 
dengan batang tunggal yang dominan. Pelepah-pelepah daun pada 
tanaman jagung saling bertindih dan daun-daunnya lebar yang relatif 
panjang (Goldsweorthy dan Fisher, 1992). Satu siklus hidupnya 
diselesaikan dalam 80-150 hari. Secara umum tanaman jagung 
mempunyai pola pertumbuhan yang sama, namun interval waktu antar 
tahap pertumbuhan dan jumlah daun yang berkembang dapat berbeda. 
Pertumbuhan jagung dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap yaitu (1) 
fase perkecambahan, saat proses imbibisi air yang ditandai dengan 
pembengkakan biji sampai dengan sebelum munculnya daun pertama, (2) 
fase pertumbuhan vegetatif, yaitu fase munculnya daun pertama yang 
terbuka sempurna dan sebelum keluarnya bunga betina (silking), fase ini 
diidentifikasi dengan jumlah daun yang terbentuk, (3) fase reproduktif, 
yaitu fase pertumbuhan setelah silking sampai masak fisiologis (Subekti, 
2012). 
 Pertumbuhan tanaman jagung sangat dipengaruhi oleh iklim mikro, 
hara dan kehadiran gulma. Tanaman jagung sangat membutuhkan suplai 
air sejak perkecambahan sampai pada fase generatif. Fungsi air pada 
tanaman jagung yaitu untuk pembentukan jaringan selama fase vegetatif, 
transpirasi, evaporasi dan tekanan turgor sel (Nurmala, 1998). Selanjutnya 
(Lakitan 1995) menyatakan suhu sangat besar pengaruhnya terhadap laju 
reaksi kimia yang berlangsung pada tubuh tanaman. Pada suhu yang 
tinggi akan menyebabkan dampak negatif pada tanaman karena enzim-
enzim pada tanaman akan mengalami denaturasi. 
 Gulma dapat menghambat pertumbuhan tanaman jagung karena 
mempunyai daya saing yang tinggi dalam memperoleh ruang, air, hara 
dan cahaya. Selain itu gulma juga merupakan inang bagi perkembangan 
hama penyakit. Beberapa teknik dapat dilakukan untuk memanipulasi 
iklim mikro dan mengambat pertumbuhan gulma. Salah satunya yaitu 
dengan menggunakan teknologi mulsa (Lakitan, 1995). 
 
2. Mulsa 
 Mulsa adalah bahan atau material yang sengaja dihamparkan di 
permukaan tanah atau lahan pertanian. Metode penggunaan mulsa 
merupakan metode hasil penemuan petani, yang berawal dari 



 
 

 
 

pemahaman seadanya bahwa segala sesuatu akan awet apabila ditutupi 
(Umboh, 2002). 
 Mulsa dibedakan menjadi dua macam dilihat dari bahan asalnya 
yaitu mulsa organik dan anorganik. Mulsa organik berasal dari bahan–
bahan yang mudah terurai seperti sisa-sisa tanaman. Keuntungan mulsa 
organik adalah lebih ekonomis, mudah didapat dan dapat terurai 
sehingga menambah bahan organik dalam tanah. Mulsa anorganik terbuat 
dari bahan sintetis yang tidak dapat terurai, namun dapat digunakan 
lebih dari satu kali musim tanam (Kadarso, 2008). 

Tujuan penggunaan mulsa organik adalah melindungi tanah dari 
curah hujan, mengendalikan suhu tanah, mengendalikan kelembaban, 
dan menambah bahan organik tanah. Untuk penggunaan mulsa 
anorganik manfaatnya yaitu dapat mempercepat tanaman bereproduksi, 
meningkatkan hasil persatuan luas, efisiensi dalam penggunaan pupuk 
dan air dan mengurangi erosi akibat hujan dan air (Cahyono dalam 
Kadarso, 2008).  

Pengunaan mulsa dapat dilakukan pada berbagai budidaya 
tanaman, salah satunya pada tanaman jagung.  Mulsa yang dapat 
digunakan antara lain: 
 
2.1. Alang-alang 

Alang-alang (Imperata 
cylindrica) termasuk kedala family 
Poaceae (Rerumputan) merupakan 
gulma yang banyak terdapat di 
daerah budidaya tanaman. Alang-
alang merupakan rumput tegak 
dengan rimpang (umbi) beruas dan 
bermata tunas pada buku-bukunya. 
Penyebarannya dapat melaui 
angin, air atau menempel pada 

benda lain. Tumbuh di tempat terbuka atau agak terlindung dari daratan 
rendah (Yakub,1985). 

Suatu potensi yang besar dari alang-alang dalam berkompetisi 
dengan tanaman lainnya adalah banyaknya titik tumbuh yang ada di 
sepanjang akar rimpang dan mempunyai dayan tahan dan daya tumbuh 
tinggi (Yakub,1985).  

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Tanaman Alang-alang 



 
 

 
 

2.2. Tandan Kosong Kelapa Sawit 
Kelapa sawit merupakan 

salah satu tanaman perkebunan 
yang mempunyai peranan sangat 
penting dalam upaya peningkatan 
pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat indonesia. Kelapa 
sawit menghasilkan bahan baku 
untuk bahan industri pengolahan, 
sumber pangan dan gizi serta 
mampu menciptakan lapangan 
kerja. 

Peningkatan produksi 
pabrik kelapa sawit memiliki konsekuensi berupa peningkatan limbah 
kelapa sawit yang dihasilkan. Limbah pabrik kelapa sawit dapat 
digolongkan dalam tiga jenis yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah 
gas. Salah satu jenis limbah padat yang paling banyak dihasilkan oleh 
pabrik kelapa sawit adalah tandan kosong kelapa sawit (TKKS) yaitu 
sekitar 22-23% dari total tandan buah segar (TBS) yang diolah. Total 
jumlah limbah TKKS seluruh Indonesia pada tahun 2009 diperkirakan 
mencapai 4,2 juta ton. Agar limbah berupa TKKS yang jumlahnya sangat 
besar ini tidak menimbulkan permasalahan, maka diperlukan manajemen 
yang baik untuk mengelolanya (Wardani, 2012) 

Pengelolaan limbah padat berupa tandan kosong kelapa sawit 
selama ini oleh sebagian besar pabrik kelapa sawit yaitu dengan cara 
membakar, meskipun cara ini sudah dilarang pemerintah (Ningtyas dan 
Astuti, 2003). Alternatif pengelolaan lainnya yaitu dengan menjadikan 
TKKS sebagai mulsa pada budidaya tanaman (Hidayanto, 2001). 
 
2.3. Plastik Hitam 

Plastik hitam merupakan 
jenis plastik yang paling sering 
digunakan. Dengan adanya 
plastik hitam, cahaya matahari 
yang dipantulkan dan diteruskan 
sangat kecil. Hal ini berarti 
hampir semua cahaya matahari 
yang datang diserap langsung 
oleh bahan mulsa. Banyaknya 
cahaya yang diserap dapat 
mencapai 90,5% dari jumlah 
cahaya yang datang. Cahaya 

yang diserap tersebut akan dipantulkan dalam bentuk panas ke segala 
arah, termasuk tanah (Umboh, 2002). 

Gambar 2. Tandan Kosong Kelapa 
Sawit (Dok. Penelitian) 

Gambar 3. Pemasangan mulsa plastik 

hitam (Dok. Penelitian) 



 
 

 
 

Fahrozi dan Stewart (2009)  menambahkan bahwa penggunaan 
mulsa plastik hitam sangat efektif. Ini dikarenakan hampir tidak ada 
cahaya yang dapat dimanfaatkan oleh biji-biji gulma untuk fotosintesis, 
sehingga gulma tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 
 
2.4. Karung Plastik Putih 

  Karung plastik biasanya 
digunakan sebagai tempat 
makanan pokok atau dalam 
dunia pertanian dimanfaatkan 
sebagai tempat pupuk. Karung 
plastik yang paling dikenal 
adalah karung plastik berwarna 
putih. Menurut Umboh (2002) 
bahwa warna putih pada bahan 
mulsa dapat memantulkan 
cahaya sekitar 45 % hingga 55 
%. 

 
Pada tanah yang tidak diberi mulsa, cahaya matahari yang 

dipantulkan hanya sekitar 12 % atau ada sekitar 88 %  cahaya matahari 
yang diteruskan atau diserap. Selain dapat menurunkan panas warna 
putih pada bahan mulsa menambah jumlah cahaya matahari yang 
diterima oleh tajuk tanaman, oleh karena itu bahan mulsa yang berwarna 
putih sangat cocok diterapkan pada budidaya tanaman (Umboh, 2002). 
 
3. Pengaruh Beberapa Jenis Mulsa terhadap Faktor Fisika-Kimia Tanah 

Hasil penelitian Mahendra (2013) menunjukkan bahwa 
Penggunaan mulsa dapat merubah keadaan lingkungan, perubahan 
tersebut tergantung kepada jenis mulsa yang digunakan. 

 
Tabel 1. Pengaruh beberapa jenis mulsa terhadap faktor fisika-kimia 

tanah. 

Perlakuan Suhu (0C) Kelembaban (%) pH 

Kontrol 34,11 26,08 6,23 

Alang-alang 30, 89 45,83 6,19 

TKKS 30,67 56,67 6,17 

Plastik hitam 35, 78 38,17 6,14 

Karung plastik putih 31,67 40,17 6,24 

 

Gambar 4. Pembuatan mulsa dari karung 

plastik (Dok. Penelitian) 



 
 

 
 

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa penggunaan mulsa dapat 
menurunkan suhu tanah, suhu tanah tertinggi yaitu pada penggunaan 
mulsa plastik hitam. Tingginya suhu tanah pada penggunaan mulsa 
plastik hitam dikarenakan oleh cahaya matahari yang datang diserap oleh 
bahan mulsa tersebut. Selanjutnya, cahaya yang terperangkap dibawah 
permukaan mulsa akan menaikkan suhu tanah. Menurut Umboh (2002) 
suhu tanah sangat bergantung pada pertukaran panas antara tanah dan 
lingkungan, dengan adanya mulsa akan menyebabkan panas yang 
mengalir kedalam tanah lebih sedikit dibanding tanpa mulsa. 

 Penggunaan mulsa juga memberikan pengaruh terhadap 
kelembaban tanah, ini dikarenakan oleh kemampuan mulsa dalam 
mencegah evaporasi. Tingginya kelembaban tanah pada penggunaan 
mulsa TKKS dikarenakan oleh serat-serat TKKS yang memiliki daya 
pegang air lebih tinggi jika dibandingkan dengan mulsa jenis lain. Hal ini 
juga sejalan dengan Umboh (2002) yang menyatakan bahwa air yang 
menguap kepermukaan tanah akan ditahan oleh bahan mulsa dan jatuh 
kembali ke tanah. Akibatnya lahan yang ditanam tidak akan mengalami 
kekurangan air karena evaporasi. 

Penggunaan mulsa kurang mempengaruhi pH tanah, keadaan ini 
diduga karena kurang luasnya lahan yang menggunakan mulsa  dan 
waktu penelitian kurang lebih 2 bulan sehingga kenaikan atau penurunan 
pH belum dapat dilihat dengan jelas. 

4. Pengaruh Beberapa Jenis Mulsa Terhadap Pertumbuhan Vegetatif 
Tanaman Jagung 

4.1.   Tinggi Tanaman 
Tinggi tanaman dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. 

Faktor internal yaitu genetik dan eksternal berupa hara dan kelembaban 
tanah. Pengaruh penggunaan beberapa jenis mulsa terhadap 
pertumbuhan tinggi tanaman jagung dapat dilihat pada gambar berikut. 



 
 

 
 

 
Gambar 5. Pengaruh Beberapa Jenis Mulsa terhadap Tinggi Tanaman 

Jagung Manis (Mahendra, 2013). 

Hasil paling baik pada mulsa TKKS dikarenakan oleh kemampuan 
TKKS menahan air hujan atau air dari penyiraman agar tidak langsung 
menerpa permukaan tanah sehingga kegemburan dan hara tanah masih 
terjaga. Hara sangat berperan pada pertumbuhan tanaman yaitu pada 
pembelahan sel. Fungsinya yaitu sebagai sumber energi dan bahan 
penyusun struktural tanaman. 

Manfaat mulsa TKKS diduga dapat membuat kondisi lingkungan 
sangat mendukung mikroba untuk melakukan aktivitas dengan optimal. 
Penggunaan mulsa TKKS tersebut didukung  Astuti dan Panji (2007), 
penggunaan mulsa tandan kosong kelapa sawit tanah akan 
mempengaruhi populasi mikroba tanah yang secara langsung dan tidak 
langsung akan mempengaruhi kesehatan dan kualitas tanah. Aktivitas 
mikroba akan berperan dalam menjaga stabilitas dan produktivitas 
ekosistem alami. 

Optimalnya aktivitas mikroba tentunya akan sangat 
menguntungkan. Keuntungan secara langsung terhadap kesuburan tanah 
karena hasil pelapukan bahan organik dan selanjutnya dengan 
tersedianya suplai bahan organik, maka kebutuhan nutrisi tanaman akan 
tercukupi untuk melakukan proses pertumbuhan. 
 Unsur hara antara lain yaitu N, P dan K. Menurut Campbell (2002) 
nitrogen adalah bahan penyusun hormon yang berperan dalam 
merangsang pemanjangan batang, pembelahan dan perumbuhan sel.  
Peran fosfor menurut Meyer dan Anderson (1963) yaitu dalam proses 
pembelahan sel untuk perkembangan jaringan meristem. Sedangan peran 
kalium menurut Lingga (2004) yaitu mempengaruhi pembelahan dan 
pemanjangan sel. 



 
 

 
 

Pada penggunaan mulsa Alang-alang dan mulsa didapati suhu 
tanah yaitu mulsa plastik hitam adalah 35,78 °C  dan alang-alang adalah 
30,89 °C. Hanafiah (2012) menyatakan bahwa suhu tanah mempengaruhi 
laju dekomposisi bahan organik, ini karena jenis mikroba yang tersedia 
akan bekerja maksimum pada suhu.  30-35 °C. Selain itu, menurut Umboh 
(2002) suhu tanah akan mempengaruhi suhu akar yang selanjutnya akan 
dipindahkan pada bagian tanaman lainnya. Hal itu tentunya akan 
mempengaruhi proses fisiologi tanaman. 

Pada penggunaan mulsa karung plastik putih dan kontrol, 
menunjukkan nilai terendah. Hal ini dikarenakan oleh jenis mulsa karung 
plastih putih yang memiliki pori-pori sehingga memungkinkan sinar 
matahari dapat menyentuh langsung permukaan tanah, selanjutnya hal 
tersebut dapat menyebabkan tumbuhnya gulma dibawah permukaan 
mulsa. Tumbuhnya gulma juga terjadi pada perlakuan kontrol karena itu 
tanaman akan berkompetisi  dalam memperoleh hara. Sehingga tanaman 
jagung yang tumbuh pada kedua perlakuan ini mengalami kekurangan 
hara yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan.  

Dalam pertanian gulma tidak dikehendaki karena (1) dapat 
menurunkan produksi akibat bersaing dalam pengambilan unsur hara, 
air, sinar matahari, dan ruang hidup (2) menurunkan mutu hasil akibat 
kontaminasi dengan bagian-bagian gulma (3) mengeluarkan senyawa 
allelopati yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman (4) menjadi 
inang bagi hama dan patogen yang menyerang tanaman (Sukman dkk, 
2002). 

 
4.2.   Diameter Batang 

Pertumbuhan diameter batang pengaruhi oleh hara, suhu dan 
kelembaban tanah. Pengaruh beberapa jenis mulsa dapat dilihat pada 
gambar berikut. 

 
Gambar 6. Pengaruh Beberapa Jenis Mulsa Terhadap Diameter Batang 

Tanaman Jagung Manis (Mahendra, 2013). 



 
 

 
 

Hasil yang lebih baik pada penggunaan mulsa TKKS karena 
memiliki serat-serat sehingga kemampuannya dalam menjaga 
kelembaban tanah lebih tinggi bila dibandingkan dengan penggunaan 
mulsa jenis lain. Kelembaban tanah pada penggunaan mulsa TKKS yaitu 
56,67 %. Menurut Hanafiah (2012) air yang diserap langsung oleh 
tanaman adalah air pada kondisi kapasitas lapang (50-85%). Air berfungsi 
sebagai pelarut dan pembawa  hara dari akar ke daun. Barchia (2009) 
menambahkan bahwa meskipun hara dalam tanah tersedia dalam jumlah 
yang cukup, tetapi apabila kelembaban tanah rendah maka hara tersebut 
akan sulit diserap oleh tanaman.  

Penggunaan mulsa organik dapat meningkatan hara dan serapan 
hara oleh tanaman (Raihana dan William 2006). Penambahan diameter 
merupakan produk yang sama dengan penambahan tinggi tanaman 
karena merupakan hasil hara yang diserap tanaman (Durey dan Brown, 
1984). Semakin optimal hara yang diserap oleh tanaman, maka 
pertumbuhan diameter batang tanaman juga berlangsung dengan 
baik.Unsur hara yang diserap antara lain yaitu unsur N, P, K. Menurut 
Koswara (1982) menyatakan bahwa dengan tersedianya nitrogen maka 
tanaman akan membentuk bagian–bagian vegetatif yang cepat, dikarena 
jaringan meristem yang akan melakukan pembelahan sel, perpanjangan 
dan pembesaran sel–sel baru dan protoplasma sehingga pertumbuhan 
tanaman berlangsung dengan baik. Menurut Agustina (2004) apabila 
fosfor tidak tersedia dengan baik, maka unsur nitogen pun akan 
terganggu sehingga pertumbuhan diameter tanaman kurang optimal. 
Peran unsur fosfor menurut Lingga (2004) yaitu dalam pembentukan 
dinding sel, pembentukan struktur dan permeabelitas membran. 

Rerata diameter batang mengalami penurunan pada penggunaan 
mulsa plastik hitam Hal ini dikarenakan oleh tidak adanya sumbangan 
organik oleh bahan mulsa, sehingga kebutuhan tanaman akan hara belum 
tercukupi dengan baik. Penurunan rerata diameter batang yang terjadi 
pada penggunaan mulsa alang-alang diduga karena kemampuan mulsa 
alang-alang dalam mencegah erosi dan aliran permukaan relatif rendah. 
Keadaan alang-alang yang dihamparkan pada permukaan tanah tentunya 
terdapat pori-pori yang memungkinkan butiran air hujan mengenai 
langsung permukaan tanah. Akibatnya, sumbangan organik dari alang-
alang tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh tanaman. 

Pada penggunaan mulsa karung plastik putih juga terjadi penurunan 
diameter batang, ini juga dikarenakan oleh tidak adanya sumbangan 
organik dari bahan mulsa. Tanaman hanya memanfaatkan bahan organik 
yang tersedia pada tanah yang jumlahnya relatif kecil. Selain itu, 
penurunan diameter batang juga disebabkan oleh kehadiran gulma 
dibawah permukaan mulsa, dengan adanya gulma tersebut maka akan 
terjadi kompetisi dalam memperoleh hara.  

Rerata diameter batang tanaman terendah terdapat pada tanpa 
perlakuan (kontrol). Hal ini erat kaitannya dengan jumlah bahan organik 



 
 

 
 

yang tersedia. Selain tidak mendapatkan suplai dari bahan mulsa, jumlah 
hara yang tercuci oleh air hujan pun lebih besar karena tidak adanya 
bahan penutup permukaan tanah. Selanjutnya kehadiran gulma 
merupakan juga merupakan faktor rendahnya jumlah hara yang dapat 
diserap oleh tanaman.  
 
4.3. Berat Basah 

Berat basah tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal 
(lingkungan) dan fisiologi tanaman. Pengaruh beberapa jenis mulsa 
tehadap berat basah tanaman jagung dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 7. Pengaruh  BeberapaJenis Mulsa terhadap Berat Basah Tanaman 

Jagung Manis (Mahendra, 2013). 
Penggunaan mulsa TKKS menunjukkan hasil terbaik. Menurut 

Edriani dan Yunus (2005) TKKS merupakan bahan organik yang kaya 
dengan unsur hara, maka penggunaan TKKS sebagai mulsa akan 
meningkatkan kadar bahan organik tanah. Bahan organik tersebut secara 
perlahan akan melepaskan unsur hara melalui proses dekomposisi yang 
dilakukan oleh mikroorganisme tanah. Hara dibutuhkan tanaman untuk 
pertumbuhan vegetatif, sehingga jika hara tersedia dan terserap dengan 
baik maka organ-organ seperti akar, batang, dan daun akan mengalami 
pertumbuhan dengan baik. Selanjutnya hal tersebut akan memperngaruhi 
berat basah tanaman.  

Penurunan rerata berat basah yang terjadi secara berturut-turut 
terjadi pada penggunaan mulsa plastik hitam, mulsa alang-alang, mulsa 
karung plastik putih dan kontrol. Hal ini dikarenakan kelembaban tanah 
pada masing-masing perlakuan ini berada dibawah kapasitas lapang. 

Tanaman menyerap unsur hara bersamaaan dengan air. Sehingga 
suplai air yang cukup akan mempengaruhi berat tanaman (Fitter dan Hay 
1991). Selanjutnya menurut  Zulkarnain (2009) Pada saat sel-sel terbentuk, 



 
 

 
 

akan terjadi pemanjangan sel yang membutuhkan ketersediaan air yang 
cukup. Karena penyerapan air akan merangsang perentangan sel, 
disamping itu dinding-dinding sel juga akan menebal akibat adanya 
akumulasi selulosa tambahan yang bersal dari karbohidrat. Oleh sebab itu 
kekurangan air akan mempengaruhi berat  suatu tanaman. 

Pertumbuhan tanaman jagung pada tanah dengan penggunaan 
mulsa plastik hitam diduga dipengaruhi oleh kurang optimalnya aktivitas 
mikroornisme pada proses dekomposisi. Sedangkan pada penggunaan 
mulsa alang-alang proses dekomposisi berjalan dengan lambat, ini 
disebabkan oleh struktur alang-alang yang relatif kasar. Mulsa karung 
plastik putih memiliki pori-pori, sehingga memungkinkan terjadinya 
evaporasi dan erosi hara pada permukaan tanah. 

Nilai terendah pada kontrol disebabkan oleh kehadiran gulma dan 
tinggi evaporasi karena tidak tertutupinya permukaan tanah yang 
menyebabkan tanah mengalami defisiensi hara dan kekeringan. Menurut 
Zulkarnain (2009) ketika media tumbuh mengalami kekeringan maka 
tanaman akan mengubah lintasan energi pertumbuhannya untuk 
mengekstrak sejumlah air yang tersisa. Tanaman memanfaatkan gula 
untuk meningkatkan konsentrasi bahan-bahan terlarut di dalam air pada 
akar untuk membantu penyerapan air. Dengan demikian, karbohidrat 
menjadi tidak tersedia untuk pertumbuhan.  

4.4. Berat Kering 
Berat kering lebih disukai untuk menaksir pertumbuhan tanaman, 

karena mencerminkan akumulasi senyawa organik yang disintesis 
tanaman dari senyawa anorganik (Sitompul dan Guritno dalam 
Kusumaningrum dkk, 2007). Pengaruh penggunaan beberapa jenis mulsa 
dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

Gambar 8. Pengaruh Beberapa Jenis Mulsa Terhadap Berat Kering 
Tanaman Jagung Manis (Mahendra, 2013). 



 
 

 
 

Rerata berat kering tertinggi dijumpai pada penggunaan mulsa 
TKKS. Sama halnya dengan pertumbuhan tinggi tanaman, diameter 
batang, dan berat basah, hal ini terjadi karena jenis mulsa ini dapat 
merekayasa kondisi lingkungan sehingga menunjang pertumbuhan 
tanaman. Menurut Purwowidodo (1986) penggunaan mulsa dapat 
memperbaiki kehidupan organisme tanah dan menambah bahan organik. 

Berat kering tanaman sangat erat kaitannya dengan ketersediaan 
hara tanah, ini dikarenakan hara tersebut dimanfaatkan oleh tanaman 
pada proses fotosintesis (Lakitan, 1996). Penambahan bahan organik 
melaui proses dekomposisi pada penggunaan mulsa TKKS akan 
memberikan asupan hara bagi tanaman sehingga akan meningkatkan 
hasil fotosintesis. Hara yang disumbangkan oleh TKKS seperti nitrogen.  

Nitrogen berperan sebagai penyusun senyawa-senyawa penting 
untuk metabolisme dan penusun klorofil (Schaffer, 1996). Oleh karena itu 
itu, dengan tersedianya nitrogen, dan kelembaban tanah yang optimal 
maka proses fotosintesis berjalan dengan baik serta akan meningkatnya 
berat kering tanaman. Menurut Zulkarnain (2009) pembelahan sel, 
pemanjangan sel dan pembentukan jaringan membutuhkan hara. Oleh 
sebab itu pembetukan dan perkembangan tanaman membutuhkan hara 
dalam jumlah yang cukup. Jadi berat kering suatu tanaman berhubungan 
langsung dengan besar kecilnya hara yang diserap oleh tanaman tersebut. 

Penurunan diameter yang terjadi pada penggunaan mulsa plastik 
hitam  dikarenakan oleh suhu tanah yang relatif tinggi bila dibandingkan 
dengan penggunaan mulsa jenis lain. Dengan suhu yang tinggi, 
selanjutnya akan mempegaruhi sistem pada tanaman. Zulkarnain (2009) 
menyatakan bahwa berbagai proses pertumbuhan tanaman, menunjukkan 
adanya hubungan yang bersifat kuantitatif dengan suhu tanah. Umumnya 
tanaman yang tumbuh pada suhu tanah yang tinggi tidak akan 
mengalami pertumbuhan secepat tanaman pada kondisi tanah normal.  

Penurunan berat kering juga terjadi pada penggunaan mulsa alang-
alang. Meskipun dapat menyumbangkan bahan organik, tetapi 
kelembaban tanah pada mulsa ini dibawah kapasitas lapang yaitu 45,83 
%. Dengan keadaan tersebut maka hara tidak akan optimal diserap oleh 
tanaman. Sahari (2005) menyatakan bahwa optimalnya penyerapan hara 
yang selanjutnya akan digunakan sebagai sintesis senyawa organik, akan 
memberikan pengaruh terhadap penambahan berat kering tanaman. 

Pada mulsa plastik putih, hara tidak disumbangkan oleh bahan 
mulsa. Lebih dari pada itu kehadiran gulma pada pengguaan mulsa ini 
juga akan mengurangi jumlah hara dan air yang dapat diserap oleh 
tanaman sehingga akan mempengaruhi proses fotosintesis.  

Nilai terendah pada kontrol disebabkan antara lain oleh rendahnya 
kelembaban tanah dan lebih banyaknya kehadiran gulma dari pada 
penggunaan mulsa plastih putih. Keadaan ini tentunya akan mengurangi 
jumlah hara yang dapat diserap oleh tanaman. Kekurangan hara tersebut 



 
 

 
 

selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan vegetatif tanaman seperti 
akar, batang, dan daun, sehingga berkurangnya berat kering tanaman.  

 

LATIHAN 

1. Apakah fungsi air terhadap  tanaman? (10) 
2. Sebutkan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman dan beri penjelasan! (10) 
3. Apakah yang menyebabkan tingginya kelembaban tanah pada 

penggunaan mulsa TKKS? (20) 
4. Jelaskan fungsi mulsa sebagai penahan evaporasi! (20) 
5. Mengapa pertumbuhan tanaman jagung menjadi turun pada lahan 

tanpa mulsa (kontrol)! (20) 
 

RANGKUMAN 
Pertumbuhan tanaman diartikan sebagai bertambahnya ukuran, 

berat, dan jumlah sel. Pertumbuhan vegetatif dapat diamati melalui  
tinggi tanaman, diameter batang, berat basah dan berat kering tanaman. 
Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar 
(lingkungan). Faktor dalam berupa gen dan hormon sedangkan faktor 
luar antara lain suhu tanah, kelembaban, hara, dan kehadiran gulma. 

Untuk mengoptimalkan faktor lingkungan agar memberikan hasil 
yang lebih baik terhadap pertumbuhan tanaman maka dapat 
menggunakan teknologi mulsa. Mulsa yang digunakan berupa mulsa 
organik dan mulsa anorganik. 

Hasil penelitian menunjukkan penggunaan mulsa memberikan 
pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Penggunaan mulsa 
paling baik yaitu mulsa tandan kosong kelapa sawit. 

 

TES FORMATIF: 
1. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar tentang tanaman 

jagung adalah…. 
a. Tanaman jagung berasal dari Indonesia 
b. Jagung merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk 

Indonesia 
c. Jagung manis yang paling jarang dikonsumsi 
d. Jagung merupakan sumber karbohidrat 

2. Banyak yang dapat diamati pada pertumbuhan tanaman. Berikut yang 
tidak menunjukkan pertumbuhan pada tanaman adalah…. 
a. Daun bertambah banyak 
b. Membesarnya diameter batang 
c. Tinggi tanaman yang bertambah 



 
 

 
 

d. Matangnya buah 
3. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor internal dan ekstenal, 

yang tidak termasuk faktor eksternal dibawah ini adalah…. 
a. Suhu 
b. Gen 
c. Kelembaban  
d. pH  

4. Berikut ini yang merupakan unsur hara makro adalah…. 
a. Tembaga 
b. Mangan 
c. Besi 
d. Karbon 

5. Unsur hara yang berfungsi sebagai pembentuk protein pada tanaman 
adalah…. 
a. Nitrogen 
b. Karbon 
c. Mangan 
d. Belerang 

6. Dilihat dari fungsinya, yang membedakan antara mulsa organik dan 
mulsa anorganik adalah…. 
a. Menurunkan suhu 
b. Menjaga kelembaban 
c. Sumbangan bahan organik 
d. Menekan gulma 

7. Perbedaan suhu pada masing-masing jenis mulsa disebabkan oleh 
beberapa hal, kecuali…. 
a. Ketebalan bahan mulsa 
b. Jumlah cahaya yang datang 
c. Warna mulsa 
d. Tanaman 

8. Imbibisi adalah proses terisinya biji oleh… 
a. Panas 
b. Air 
c. Hara 
d. Asam 

9. Berikut ini merupakan faktor  yang paling mempengaruhi laju 
dekomposisi bahan organik adalah… 
a. Suhu 
b. aktivitas mikroba 
c. air 
d. cahaya 

10. Salah satu manfaat penggunaan mulsa adalah, kecuali… 
a. Menekan gulma 
b. Menjaga kelembaban tanah 
c. Menurunkan suhu 



 
 

 
 

d. Menetralisir penyakit 

Kunci Jawaban: 

Latihan 
1. Media pembawa hara, komponen utama tumbuhan, dll. 
2. Suhu tanah : akan mempengaruhi laju dekomposisi bahan organik. 

Kelembaban : mempengaruhi penyerapan hara. 
Hara : nutrisi tanaman. 
Gulma : kompotitor tanaman. 

3. Disebabkan oleh serat-serat pada TKKS yang sangat baik dalam 
mempertahankan air.  

4. Air yang menguap kepermukaan tanah akan ditahan oleh bahan mulsa 
dan jatuh kembali ke tanah. Akibatnya lahan yang ditanam tidak akan 
mengalami kekurangan air karena evaporasi. 

5. Selain kelembaban tanahyang rendah juga disebabkan oleh kehadiran 
tumbuhan pengganggu (gulma) 

Objektif 

1. D 
2. D 
3. B 
4. D 
5. A 
6. C 
7. D 
8. B 
9. B 
10. D 

Umpan Balik 

Bentuk soal formatif adalah objektif dan essay terstruktur, kunci 
jawaban objektif masing-masing soal dengan bobot 2. Sedangkan untuk 
soal essay menjelaskan skor nilai yang disesuaikan dengan bobot soal. 
Soal pertama dan kedua bobot 10, soal ke 3 sampai 5 bobot 20. Total nilai 
adalah 100. 

Kategori Nilai: 

Nilai 90-100 : Baik Sekali 
Nilai 80-89 : Baik 
Nilai 70-79 : Cukup 
Kurang dari 70 : Kurang 
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B. Lembar Tugas Siswa (LTS) 
Hasil riset dikembangkan sebagai salah satu sumber pembelajaran 

berupa lembar tugas siswa (LTS). LTS yang dihasilkan menggunakan 
fakta-fakta yang didapat dari hasil riset. Berikut merupakan contoh LTS 
yang dikembangkan masing-masing oleh  Endro Siswanto (2014) dan 
Hanifah Husnul Ma’asyirah (2014).  
 

LEMBAR TUGAS SISWA 
 
Mata Pelajaran  :  IPA Biologi 
Kelas / Semester  :  XII / I 
Kompetensi Dasar     : Menganalisis hubungan antara faktor internal  

dan eksternal dengan proses pertumbuhan 
dan perkembangan pada Mahluk Hidup 
berdasarkan hasil percobaan. 

 
Topik  :  Pertumbuhan dan Perkembangan 

Hewan 
Alokasi Waktu  :  40 Menit 
 
A. Tujuan Kegiatan 

• Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada Pheretima 
sp 

• Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
dan perkembangan pada Pheretima sp 



 
 

 
 

B. Teori Singkat 
 Setiap makhluk hidup baik tumbuhan ataupun hewan mempunyai 
kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Pernahkah kalian 
perhatikan mengapa anak kucing yang semula kecil dengan rambutnya 
yang halus dapat berubah menjadi kucing dewasa dengan rambutnya 
yang tampak telah berubah ? atau tanaman jeruk di depan rumah kamu 
yang semula kecil dapat berubah menjadi pohon yang tinggi dan besar 
dengan buahnya yang lebat. Hal tertsebut merupakan proses tumbuh dan 
berkembang yang berjalan berdampingan dan tidak dapat dipisahkan 
satu sama lainnya. 

Pertumbuhan adalah peristiwa pertambahan ukuran, volume, 
panjang (tinggi), yang bersifat irreversible (tidak berubah kembali ke 
bentuk semula). Sedangkan perkembangan adalah adalah proses menuju 
tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna pada makhluk 
hidup, misalnya terdapat alat perkembangbiakan atau ditandai dengan 
kemampuan menghasilkan keturunan (anak). Salah satu makhluk hidup 
yang mengalami pertumbuhan adalah cacing tanah (Pheretima sp). 

Pheretima sp adalah salah satu jenis dari cacing tanah yang berasal 
dari Indonesia, cacing ini mampu hidup selama 1,5 tahun dengan panjang 
maksimal mencapai 20 cm dan tanda kedewasaannya dapat dilihat dari 
ada atau tidaknya klitelum dan kemampuannya dalam bereproduksi. 
Berikut adalah tabel pertumbuhan dan perkembangan dari Pheretima sp 
berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Husnul Ma’asyirah 
tahun 2013 dengan menggunakan kombinasi media kotoran sapi, 
kambing dan cacahan batang pisang. 

Tabel 1. Pertumbuhan dan Perkembangan Pheretima sp 

Perlakuan 
Rerata Pertumbuhan 
(mg/individu/hari) 

Rerata Jumlah anak 
(individu/60 hari) 

A0 0.0530 31 

A1 0.0846 63 

A2 0.0875 95 

A3 0.0916 97 

A4 0.0782 43 

A5 0.0847 71 

A6 0.0897 97 

A7 0.0918 102 

A8 0.0799 56 

Keterangan :  
• A0=800 grm tanah ; A1=400 grm tanah + 400 grm kotoran sapi ; A2=400 grm 

tanah + 300 grm kotoran sapi + 100 grm cacahan batang pisang ; A3=400 grm 
tanah + 200 grm kotoran sapi : 200 grm cacahan batang pisang ; A4=400 grm 
tanah + 100 gr kotoran sapi : 300 grm cacahan batang pisang ; A5 = 400 grm 



 
 

 
 

tanah + 400 grm kotoran kambing ; A6=400 grm tanah + 300 grm kotoran 
kambing + 100 grm cacahan batang pisang ; A7=400 grm tanah + 200 grm 
kotoran kambing + 200 grm cacahan batang pisang ; A8=400 grm tanah + 100 gr 
Kotoran kambing + 300 grm cacahan batang pisang. 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pheretima sp 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang ditandai 
dengan kemampuan mempunyai anak. Tabel 1 menunjukkan 
perbedaan media yang diberikan memperlihatkan perbedaan 
kemampuan pertumbuhan dan perkembangan Pheretima sp. Hal 
ini disebabkan oleh komposisi media yang bervariasi dalam 
mencukupi nutrisi dari Pheretima sp.Disamping itu factor-faktor 
lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
Pheretima sp  adalah faktor lingkungan, misalnya kelembaban, 
suhu serta pH media dari Pheretima sp . Faktor-faktor tersebut tidak 
bekerja sendiri-sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling 
berinteraksi dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman. 
 
C. Sumber Belajar 

• Hasil  penelitian ‘Penggunaan berbagai media organik 
terhadap pertumbuhan dan perkembangan Pheretima sp’. 

• Buku Biologi SMA Kelas XII Penerbit ESIS 

• Buku IPA Biologi Kelas XII BSE 
 

D. Pertanyaan 
Sebelum menjawab pertanyaan dibawah ini :  

• Bacalah materi yang diberikan dengan seksama 

• Diskusikan dengan teman sekelompokmu 

• Kemudian jawablah pertanyaan yang diberikan dengan 
tepat dan benar 

 
 

1. Apakah yag dimaksud dengan pertumbuhan dan 
perkembangan ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

2. Perhatikan gambar di bawah ini,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pertanyaan : a. Gambar tersebut menunjukkan   ciri - ciri 

kehidupan pada  makhluk hidup (Pheretima sp), 
yaitu………………… .......  

    Karena 
  

 
3. Perhatikan tabel dibawah ini. 

Tabel 2. Pertumbuhan Pheretima sp dengan menggunakan berbagai jenis 
media 

Kode Jenis Media 
Rerata 

Pertumbuhan 
(mg/individu/hari) 

A0 800 grm tanah 0.0530 

A1 400 grm tanah + 400 grm kotoran sapi 
0.0846 

A2 
400 grm tanah + 300 grm kotoran sapi + 
100 grm cacahan batang pisang 

0.0875 

A3 
400 grm tanah + 200 grm kotoran sapi : 
200 grm cacahan batang pisang 

0.0916 

A4 
400 grm tanah + 100 gr kotoran sapi : 300 
grm cacahan batang pisang 

0.0782 

 
Pertanyaan : Berdasarkan tabel tersebut,perlakuan manakah 

yang memberikan hasil paling baik terhadap 
penambahan bobot Pheretima sp? 
Jelaskan korelasi antara jenis media dengan 
penambahan bobot Pheretima sp.  

 

a. Pheretima sp (sebelum perlakuan) b. Pheretima sp (setelah perlakuan) 



 
 

 
 

Jawab :  
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Perhatikan tabel berikut ini.  

 

Tabel 3. Korelasi kondisi faktor fisika dengan jumlah anakan Pheretima sp 
 

Jenis Media  Ulangan 
Faktor Lingkungan  Jumlah 

Anakan 
(Individu) 

Suhu 
(oC) 

pH 
Kelembaban 

(%) 

50% Kotoran Sapi +  
50% Cacahan 
batang pisang 

I 24 6.8 34 98 

II 26 7.0 35 105 

III 27 6.9 35 101 

 
Berdasarkan tabel tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini .  
a. Berapakah suhu, kelembaban dan pH yang paling ideal buat 

pertumbuhan dan perkembangan Pheretima sp ? 
 
 
 
 

b. Buatlah kesimpulan berdasarkan tabel tersebut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5. Perhatikan tabel berikut ini. 
 
Tabel 4. Jumlah anak Pheretima sp 

Kode Jenis Media 
Jumlah 

anak 
(individu) 

A1 400 grm tanah + 400 grm kotoran sapi 63 

A2 
400 grm tanah + 300 grm kotoran sapi + 100 grm 
cacahan batang pisang 

95 

A3 
400 grm tanah + 200 grm kotoran sapi : 200 grm 
cacahan batang pisang 

97 

A4 
400 grm tanah + 100 gr kotoran sapi : 300 grm 
cacahan batang pisang 

43 

A5 400 grm tanah + 400 grm kotoran kambing 71 

A6 
400 grm tanah + 300 grm kotoran kambing + 100 grm 
cacahan batang pisang 

97 

A7 
400 grm tanah + 200 grm kotoran kambing + 200 grm 
cacahan batang pisang 

102 

A8 
400 grm tanah + 100 gr Kotoran kambing + 300 grm 
cacahan batang pisang 

56 

 
Pertanyaan :  
a. Tabel tersebut menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup pada 

Pheretima sp, yaitu  
  
b. Berdasarkan tabel tersebut,perlakuan manakah yang 

menghasilkan jumlah anakan paling banyak ? Jelaskan 
korelasi antara jenis media dengan jumlah anakan 
Pheretima sp.  
 
  

 
 
 
 
 

6. Menurut anda, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ?  

  
 

 
 
 
 



 
 

 
 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
“PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN” 

Nama   :   
Kelas   :  
Mata Pelajaran  : Biologi  
Kelas/Semester : XII/1 
Topik   : Pertumbuhan dan Perkembangan  
Tujuan   :  

1. Siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
hewan 

2. Siswa dapat menjelaskan pengaruh pemberian 
pakan buatan terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan hewan  

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit  
Bahan bacaan:  
 Pertumbuhan dan perkembangan merupakan salah satu ciri-ciri 
dari mahkluk hidup. Pertumbuhaan dan perkembangan merupakan 
peristiwa biologis yang sulit dipisahkan antara yang satu dengan yang 
lainnya. Hal ini karena pertumbuhan merupakan proses yang berjalan 
sejajar dengan perkembangan.  
 Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi 
pada mahkluk hidup berupa perubahan ukuran yang bersifat 
(ireversibel). Perubahan yang terjadi adalah perubahan ukuran volume, 
tinggi, dan massa. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju 
tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna pada mahluk 
hidup. Tersedianya makanan yang cukup sangat menentukan 
pertumbuhan populasi suatu mahluk hidup,contoh salah satu mahluk 
hidupnya adalah cacing tanah. Cacing tanah penyebarannya sangat luas. 
Hewan ini bisa kita temukan dimana saja, seperti di lahan-lahan 
pertanian, persawahan, perkebunan, dan dilapangan yang ditumbuhi oleh 
rerumputan.  

Telah dilakukan penelitian di Laboratorium Alam Biologi 
mengenai pertumbuhan dan perkembangan cacing tanah jenis Lumbricus 
rubellus dengan melihat pengaruh pakan terhadap pertumbuhannya. 
Dalam percobaan ini, cacing tanah diberikan pakan yang berbeda dari 
beberapa macam bahan organik. Adapun jenis pakan yang diberikan 
berupa ampas tahu, rumput kakawatan, kotoran ayam, kotoran sapi dan 
kombinasinya (ampas tahu + kotoran ayam, rumput kakawatan + ampas 
tahu, kotoran ayam + rumput kakawatan, dan kotoran sapi + ampas 
tahu). 
 
Alat dan bahan  

1. Data hasil penelitian serta hasil dokumentasinya 
2. Buku biologi SMA kelas XII dan buku lainnya yang relevan 



 
 

 
 

Cara kerja: 
1. Amatilah data hasil penelitian (Gambar 1 dan 2 ) dan 

dokumentasinya 
2. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan benar! 

 
Gambar 1. Pengaruh pemberian pakan buatan terhadap biomassa cacing 

tanah  
Lumbricus rubellus 

 
Keterangan:  P0 = Control 

P1= Ampas tahu 
P2= Rumput kakawatan  
P3= Kotoran ayam 
P4= Kotoran sapi 

 
Gambar 2. Pengaruh pemberian pakan buatan terhadap panjang tubuh 

cacing tanah Lumbricus rubellus 

Keterangan:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P5= Ampas tahu + kotoran ayam 

P6= Rumput kakawatan + ampas tahu 

P7= Kotoran ayam + rumput kakawatan 

P8= Kotoran sapi + ampas tahu 

P5= ampas tahu + kotoran ayam 

P6= rumput kakawatan + ampas tahu 

P7= kotoran ayam + rumput kakawatan 

P8= kotoran sapi + ampas tahu 

P0=control 

P1=ampas tahu 

P2=rumput kakawatan 

P3=kotoran ayam 

P4=kotoran sapi 



 
 

 
 

Tugas 1. Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
Pertanyaan:  

1. Sebutkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan pada mahluk hidup? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………… 

2. Berdasarkan Gambar 1, perlakuan manakah yang menunjukkan 
laju pertambahan biomassa cacing tanah paling bagus?  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………… 

3. Berdasarkan Gambar 2, Perlakuan manakah yang menunjukkan 
pertambahan panjang cacing tanah paling lambat?  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………… 

4. Apakah penambahan biomassa dan panjang cacing terjadi dalam 
waktu yang sama? Berikan alasanmu! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
Tugas 2. Perhatikan hasil percobaan berikut berikut! 

Telah dilakukan penelitian eksperimen tentang pemberian pakan 
buatan terhadap pertumbuhan cacing tanah lumbricus rubellus. Dengan 
perlakuan bak A: Menggunakan tambahan  (50%)  pakan buatan (kotoran 
sapi) + (50%) tanah, dan bak B tanpa  menggunakan pakan buatan (100%) 
tanah. Sampel cacing masing-masing 10 ekor/ wadah. Dengan biomassa 
awal 0,12 gram/ekor dan panjang rata-rata 3 cm. Penelitian  dilakukan 
selama 8 minggu. Pada akhir penelitian cacing ditimbang dan diukur 
kembali dengan biomassa pada bak A mencapai  0,34 gram/ekor dan  
panjang  11 cm. sedangkan biomassa pada bak B mencapai 0,14 gram 
/ekor dan panjang 6,5 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Gambar 3. Cacing tanah selama penelitian 1-8 minggu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Berdasarkan hasil percobaan cacing tanah diatas. Apakah yang 
dapat  

6. kalian amati, isikan pada tabel yang tersedia ? 

Aspak Pembeda 
Perlakuan  

Bak A Bak B 

   

   

   

Kesimpulan: 
Tugas 1…………………………………………………………………………….. 
Tugas 2…………………………………………….................................................. 
 
Kunci Jawaban  

1. Faktor internal (genetis dan fisiologi), faktor eksternal (lingkungan 
dan nutrisi) 

2. Perlakuan P4 (Pemberian kotoran sapi) 
3. Perlakuan P0 (Tanpa pemberian pakan) 
4. Ia. Karena pada saat bertambahnya volume tubuh maka dibarengi 

dengan pemanjangan sel pada tubuh cacing. 
5.  

Aspak Pembeda 
Perlakuan  

Bak A Bak B 

Ukuran  Besar Kecil  

Selisih biomassa 0,22 gram/ekor 0,2 gram/ekor 

Selisih panjang 3,5 cm 8 cm 

 

 

 cacing tanah lumbricus pada minggu ke-1 

Gambar pengukuran cacing  L.rubellus minggu ke-8 

 
Bak A Bak B 



 
 

 
 

 Kesimpulan: 
Tugas 1 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

pada makluk hidup ada faktor internal (genetis dan fisiologi) dan 
eksternal (lingkungan dan nutrisi) 

Tugas 2. Cacing tanah pada perlakuan dengan pemberian pakan buatan 
menunjukkan pertumbuhan yang baik dibandingkan tanpa 
adanya pemberian pakan pada cacing . hal ini dilihat dari ukuran, 
selisih biomassa dan selisih panjangnya. 

 
SOAL POST TEST 

1. Bertambahnya ukuran tubuh mahkluk hidup disebut… 
a) Pergerakan 
b) Perkembangan  
c) Pertumbuhan 
d) Perbanyakan  
 

2. Yang tidak termasuk ciri-ciri pertumbuhan adalah…  
a) Adanya pertambahan biomassa 
b) Bersifat permanen( ireversibel) 
c) Bersifat kuantitatif(terukur) 
d) Bersifat kualitatif  
 

3. Berikut ini merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan mahkluk hidup, kecuali… 
a) Makanan  
b) Hormon  
c) Suhu 
d) Cahaya matahari 

 
4. Apakah yang dimaksud dengan perkembangan pada mahkluk 

hidup …  
a) Proses menuju kedewasaan 
b) Penambahan ukuran tubuh 
c) Perubahan bentuk tubuh terus menerus 
d) Penyebaran spesies yang meluas 
 

5. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan pada 
makluk hidup adalah… 
a) Genetis dan nutrisi 
b) Suhu,oksigen dan kelembapan 
c) Genetis dan hormone 
d) Genetis, oksigen dan nutrisi 
  
 
 



 
 

 
 

KUNCI JAWABAN  

1. C 
2. D 
3. B 
4. A 
5. C 

 
Penutup 
Riset merupakan sarana  penting untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran. Hasil riset dapat dikembangkan sebagai sumber belajar, 
karena  hasil riset merupakan data atau fakta yang dapat membantu 
dalam pencapaian tujuan  pembelajaran sehingga kegiatan mengajar dan 
belajar dapat terjadi secara optimal. 
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BAB 9 
PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEBAGAI SUMBER 

PEMBELAJARAN SAINS BIOLOGI : STUDI PADA 
KONSEP KEANEKARAGAMAN HAYATI 

 
Elya Febrita, Suwondo, Yustina dan Reby Oktarianda 

 
Pendahuluan 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan 
kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, 
pengetahuan dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Menurut 
Sudjana dan Rifai (2000) sumber belajar adalah daya yang dimanfaatkan 
guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan.  

Sudjana dan Rifai (2002) menjelaskan bahwa biologi berkaitan 
dengan cara mencari tahu (inquiri) tentang alam secara sistematis. Biologi 
diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari 
diri sendiri dan alam sekitar, serta menyediakan pengalaman belajar 
untuk memahami konsep dan proses sains. Biologi menekankan pada 
pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi 
agar peserta didik mampu mengamati langsung ke lingkungan atau alam 
sekitar dan memahaminya secara ilmiah. Dengan langsung ke alam 
sekitar, peserta didik dapat memperoleh ilmu pengetahuan sendiri dan 
tertanam dibenak peserta didik dalam jangka panjang. Lingkungan alam 
sekitar peserta didik kaya akan ilmu pengetahuan dan dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Dengan pemanfaatan lingkungan 
sebagai sumber belajar biologi diharapkan peserta didik mendapat 
pengalaman belajar yang konkret karena dapat mengamati obyek secara 
langsung, sehingga hasil belajar menjadi optimal. 
 
Lingkungan Sebagai Sumber Pembelajaran 
 Ada anggapan keliru yang sering digunakan dalam mendefinisikan 
“kelas” sebagai tempat belajar yang dibatasi oleh dinding dan atap (dalam 
suatu ruangan). Anggapan ini dikatakan keliru, karena kelas sebagai 
tempat belajar bukan hanya dalam ruangan, tetapi proses pembelajaran 
dapat saja berlangsung di luar kelas (baca:Lingkungan). Anggapan ini 
sering digunakan tanpa mempertimbangkan bahwa lingkungan sangat 
berpengaruh terhadap proses pembelajaran, khususnya dalam bidang 
studi biologi. Jika akan memaksimalkan pembelajaran biologi, maka 
lingkungan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran, misalnya saja 
pada pembelajaran mengenai ekosistem, dapat memanfaatkan lingkungan 
yang ada di sekitar sekolah. Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai 
sumber belajar dalam proses pembelajaran yang dimaksud agar siswa 
dapat berpikir secara mandiri, kreatif, dan mampu menyesuaikan diri 



 
 

 
 

dengan permasalahan pembelajaran biologi. Salah satu masalah 
pendidikan dalam pendidikan biologi saat ini adalah kurangnya 
pemakaian sumber belajar untuk mendukung suatu kegiatan belajar 
mengajar. Sebenarnya sumber belajar dapat juga diperoleh dari 
lingkungan sekitar. Banyak benda, mahluk hidup atau fenomena-
fenomena alam yang menarik dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 
 Rustaman (1996) menyebutkan banyak keuntungan yang diperoleh 
menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu sebagai berikut: 

1. Peserta didik mendapatkan informasi berdasarkan pengalaman 
langsung. 

2. Pelajaran menjadi lebih kongkrit. 
3. Penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih 

mudah. 
4. Dapat mengenal dan mencintai lingkungannya. 

Lingkungan yang ada di sekitar  kita merupakan salah satu sumber 
belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil 
pendidikan yang berkualitas. Jumlah sumber belajar yang tersedia di 
lingkungan ini tidak terbatas, sekalipun pada umumnya tidak dirancang 
secara sengaja untuk kepentingan pendidikan. Sumber belajar lingkungan 
ini akan semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan anak karena 
mereka belajar tidak terbatas oleh empat dinding kelas, Selain itu 
kebenarannya lebih akurat, sebab anak dapat mengalami secara langsung 
dan dapat mengoptimalkan potensi panca inderanya untuk 
berkomunikasi dengan lingkungan tersebut. Kegiatan belajar 
dimungkinkan akan lebih menarik bagi anak sebab lingkungan 
menyediakan sumber belajar yang sangat beragam dan banyak pilihan.  

Begitu banyaknya nilai dan manfaat yang dapat diraih dari lingkungan 
sebagai sumber belajar dalam pendidikan, bahkan hampir semua tema 
kegiatan dapat dipelajari dari lingkungan tidak terkecuali konsep 
pembelajaran keanekaragaman hayati.  
 
Keanekaragaman Hayati Pada Pembelajaran Biologi. 

Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Dephut (2005) 
menyebutkan Indonesia memiliki potensi keanekaragaman spesies satwa 
yang sangat tinggi, yaitu sekitar 12% (515 species, 39% endemik) dari total 
spesies binatang menyusui, urutan kedua di dunia; 7,3% (511 spesies, 150 
endemik) dari total spesies reptilian, urutan keempat di dunia; 17% (1531 
spesies, 397 endemik) dari total spesies burung di dunia, urutan kelima; 
270 spesies amfibi, 100 endemik, urutan keenam di dunia; dan 2827 
spesies binatang tidak bertulang belakang, selain ikan air tawar. 
Selanjutnya, Indonesia memiliki 35 spesies primata (urutan keempat, 18% 
endemik) dan 121 spesies kupu-kupu (44% endemik) . Ilustrasi akan 
kayanya potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia tersebut, 
juga diikuti dengan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati itu 
sendiri. Penyebab utama kepunahan tumbuhan dan satwa di antaranya 



 
 

 
 

adalah kehilangan, kerusakan, serta terfragmentasinya habitat tempat 
hidup, pemanfaatan secara berlebihan dan perburuan dan perdagangan 
ilegal. Hilang dan rusaknya habitat satwa disebabkan oleh berbagai 
aktivitas manusia, di antaranya konversi hutan alam untuk perkebunan 
dan tanaman industri sebagai tuntutan pembangunan, pembalakan liar 
(illegal logging) dan kebakaran hutan. Keanekaragaman hayati dan 
permasalahan di dalamnya tersebut dapat dimanfaatkan dalam 
pembelajaran Biologi.  Guru mempunyai peran yang sangat penting bagi 
pengembangan pengertian dan sikap peserta didik terhadap 
keanekaragaman hayati.  

Melalui pengajaran keanekaragaman hayati ini diharapkan para 
peserta didik dapat lebih memahami makna dan kegunaan 
keanekaragaman hayati, sehingga dapat turut serta melestarikannya. 
Tindakan-tindakan yang bersifat merusak dapat dihindari, sementara 
tindakan yang ramah lingkungan dapat dipupuk sejak dini. 

Berikut ini dikemukakan contoh pembelajaran Biologi pada konsep 
keanekaragaman hayati di beberapa kawasan Propinsi Riau seperti di 
Arboretum Universitas Riau, Wisata Hapanasan Rokan Hulu, dan Taman 
Nasional Tesso Nilo Propinsi Riau sebagai sumber pembelajaran. 
 
A. Keanekaragaman Serangga Tanah di Arboretum Universitas Riau. 

Serangga merupakan spesies hewan yang jumlahnya paling 
dominan di antara spesies hewan lainnya. Tarumingkeng (2001) 
menyatakan bahwa masih ada sekitar 10 juta spesies serangga yang belum 
dideskripsikan. Serangga sebagai salah satu komponen keanekaragaman 
hayati juga memiliki peranan penting dalam jaring makanan yaitu sebagai 
herbivor, karnivor, dan detrivor (Strong et al. dalam Rizali, 2011). 

Kelompok hewan ini berperan penting dalam perombakan bahan 
organik pada ekosistem darat. Di samping itu, serangga tanah juga 
menjadi organisme penyeimbang lingkungan. Beberapa diantaranya 
bahkan dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesuburan tanah atau 
keadaan tanah (Patang, 2011).  

Serangga tanah memiliki banyak peranan di lingkungan baik yang 
positif maupun yang negatif. Peranan positif dari serangga yaitu, mampu 
menjaga kesuburan tanah. Sedangkan  peranan negatif dari serangga 
tanah yaitu dapat menjadi hama bagi tanaman budidaya. Serangga 
sebagai salah satu komponen keanekaragaman hayati juga memiliki 
peranan penting dalam jaring makanan yaitu sebagai herbivor, karnivor, 
dan detrivor (Strong et al. dalam Rizali, 2002). Serangga herbivor 
merupakan faktor penyebab utama dalam kehilangan hasil pertanian, baik 
secara langsung memakan jaringan tanaman atau sebagai vektor dari 
patogen tanaman (Kirk-Spriggs dalam Rizali, 2002). Di samping itu 
sebenarnya terdapat fungsi lain dari serangga yaitu sebagai bio indikator 
lingkungan. 



 
 

 
 

Borror (1997) membagi serangga dalam dua golongan besar yaitu 
Apterygota dan Pterygota. Hal ini didasarkan pada struktur sayap, bagian 
mulut, metamorfosis dan bentuk tubuh keseluruhan. Apterygota terbagi 
menjadi 4 ordo dan Pterygota terbagi menjadi 20 ordo dengan 14 ordo 
diantaranya sebagai serangga tanah, yaitu Ordo Isoptera, Plecoptera, 
Thysanura, Diplura, Protura, Collembola, Orthoptera, Dermaptera, 
Tysanoptera, Diptera, Hemiptera, Mecoptera, Hymenoptera dan 
Coleoptera. 

Hasil observasi Komposisi Serangga Tanah Pada Arboretum 
Universitas Riau sebagai berikut : 
 
Tabel 9.1. Komposisi Serangga Tanah pada Arboretum Universitas Riau 
 

Sumber : Hasil Penelitian Andri Hendrizal, Tahun 2013 

 
Terdapat perbedaan komposisi jenis serangga tanah pada setiap 

lokasi. Dari ketiga lokasi, serangga tanah yang didapatkan terdiri dari 4 
ordo dan 11 spesies. 

Pada lokasi I merupakan daerah terbuka didominasi oleh vegetasi 
dasar didapati sebanyak 497 individu. Sedangkan pada lokasi II 
merupakan area yang didominasi Imperata cylindrica didapati sebanyak 
291 individu. Selanjutnya pada lokasi III daerah yang didominasi pohon 
berkayu didaptati sebanyak 277 individu. 

No  Ordo Spesies Lokasi 

I II III 

1 Hymenoptera Camponatus sp. 65 24 33   
Odontomachus sp. 23 7 32   
Iridomyrmex sp. 54 92 10   
Tapinoma sp. 312 94 107 

Total 454 217 182 
  

 
   

2 Orthoptera Gryllus sp. 1 10 17   
Valanga sp. 0 5 2 

Total 1 15 19 
  

 
   

3 Collembola Isotomorus sp. 36 48 61   
Entomobrya sp. 4 7 6 

Total 40 55 67 
  

 
   

4 Coleoptera Periplaneta sp. 1 2 8   
Dyscinetus sp. 0 1 1   
Platyzosteria sp. 1 1 0 

Total 2 4 9 

Total  497 291 277 



 
 

 
 

Nilai indeks keanekaragaman serangga tanah, terdapat perbedaan 
pada setiap lokasi. Secara umum indeks keanekaragaman di arboretum 
Universitas Riau tergolong sedang dengan kisaran nilai indeks antara satu 
sampai tiga. Berikut disajikan indeks keanekaragaman serangga tanah 
dalam Gambar 9.1. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Andri Hendrizal, 2013 

Gambar 9.1. Indeks Keanekaragaman Serangga Tanah 
 

Lokasi III memiliki indeks keanekaragaman yang paling tinggi 
(1,73). Hal ini karena kandungan organik dan kandungan air tanah lebih 
tinggi dibandingkan kedua lokasi lainnya. Kandungan organik dan air 
tanah memiliki hubungan yang positif terhadap keanekaragaman 
serangga tanah di suatu tempat. Berbeda dengan lokasi III, nilai indeks 
keanekaragaman serangga tanah di lokasi I memiliki indeks 
keanekaragaman yang paling rendah (1,20). Rendahnya pH pada lokasi I 
yaitu 3,6 menjadi faktor pembatas bagi serangga tanah sehingga 
mempengaruhi indeks keanekaragaman. 

Mas’ud dan Sundari (2010) mengatakan bahwa faktor fisika kimia 
suatu daerah mempengaruhi keanekaragaman serangga tanah. Hal ini 
karena faktor fisika kimia seperti pH dan suhu merupakan faktor 
pembatas bagi kehidupan organisme. Serangga tanah yang hidup pada 
daerah yang memiliki pH tidak sesuai akan mengalami kematian. Selain 
itu Suin (1997) mengatakan bahwa faktor fisika kimia berupa kandungan 
organik, kandungan air dan suhu  berbanding lurus dengan kehadiran 
serangga tanah. Apabila serangga berada pada kondisi yang sesuai, maka 
kehadiran dari serangga tersebut akan tinggi. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Tabel 9.2. Kondisi Lingkungan Pada Setiap Lokasi di Arboretum 
Universitas Riau 

No. Lokasi 

Parameter 

Suhu 

Tanah 

(°C) 

pH 

Kandungan 

Air Tanah 

(%) 

Kandungan 

Bahan 

Organik 

(%) 

1 I 32 5,9 1,66 4,19 

2 II 29 3,6 1,82 4,45 

3 III 27 6,3 2,04 5,26 
Sumber : Hasil Penelitian Andri Hendrizal, Tahun 2013 

 
Keterangan : 
Lokasi I : Area terbuka tanpa tutupan kanopi 
Lokasi II : Area yang didominasi Imperata cylindrica 
Lokasi III : Area dengan vegetasi berkayu 
 

Kajian serangga tanah pada kawasan Arboretum Universitas Riau 
merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang akan 
membantu pemahaman siswa tentang ciri morfologi, klasifikasi dan 
peranan serangga tanah. Memberikan informasi tentang keanekaragaman 
serangga tanah dalam bentuk foto, teknik pencuplikan dan referensi bagi 
kegiatan identifikasi serangga tanah. Pengunaan media pembelajaran 
berupa foto-foto kegiatan inventaris serangga yang terdapat pada LKS  
diharapkan dapat membantu peserta didik dalam proses pemahaman 
materi yang diajarkan.  

Spesies serangga tanah yang ditemukan dihubungkan dengan 
konsep keanekaragaman hayati khususnya ciri-ciri filum dunia hewan 
dan perannya dalam kehidupan. Indikator yang dikembangkan yaitu 
mendeskripsikan ciri dan klasifikasi kelas insekta, serta mendeskripsikan 
hubungan komposisi dan keanekaragaman kelas insekta dengan kondisi 
habitat. 

 Selanjutnya disusun tujuan pembelajaran dengan memperhatikan 
hasil dan kurikulum 2013. Adapun tujuan pembelajaran yang disusun 
yaitu, menjelaskan ciri umum kelas insekta, membedakan ordo pada kelas 
insekta berdasarkan ciri morfologinya, menjelaskan hubungan antara 
komposisi dan keanekaragaman serangga tanah dengan kondisi habitat. 

 Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, maka disusun suatu 
pembelajaran dengan menggunakan LKS hasil pengembangan yang berisi 
fakta, data dan foto sebagai sumber belajar. Berikut contoh LKS 
keanekaragaman serangga tanah di Arboretum Universitas Riau hasil 
penelitian Andri Hendrizal, 2014. 
 
 



 
 

 
 

Contoh LKS Keanekaragaman Serangga Tanah Di Arboretum 
Universitas Riau. 

 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I. Judul  : Keanekaragaman Hayati. 
II. Tujuan   : Untuk memahami  keanekaragaman kelas insecta. 
III. Teori Singkat : 

 
Kurang lebih 1 juta spesies serangga telah dideskripsi (dikenal 

dalam ilmu pengetahuan), dan hal ini merupakan  petunjuk bahwa 
serangga merupakan mahluk hidup yang mendominasi bumi. 
Diperkirakan, masih ada sekitar 10 juta spesies serangga yang belum 
dideskripsi. Peranan serangga sangat besar dalam menguraikan 
bahan-bahan tanaman dan hewan dalam rantai makanan ekosistem 
dan sebagai bahan makanan mahluk hidup lain. Serangga memiliki 
kemampuan luar biasa dalam beradaptasi dengan keadaan 
lingkungan yang ekstrem, seperti di padang pasir dan  Antarktika. 

Serangga tergolong dalam filum Arthropoda, subfilum 
Mandibulata dan kelas insekta. Tubuh serangga terbagi atas 3 bagian 
yaitu, kepala (caput), dada (toraks), dan perut atau yang disebut 
dengan abdomen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Tubuh serangga (belalang), (a) kepala, (b) toraks, (c) 

abdomen, (d) antena, (e) mata, (f) tarsus, (g) koksa, (h) 

trokhanter, (i) timpanum, (j) spirakel, (k) femur, (l) tibia, 

(m) ovipositor, (n) serkus.  

Kelompok : 

Anggota : 1. ____________________________ 

   2. ____________________________ 

   3. ____________________________ 

   4. ____________________________ 

   5. ____________________________ 

 

 



 
 

 
 

Arboretum merupakan sebuah kawasan yang terdapat di dalam 

Universitas Riau dan memiliki banyak vegetasi seperti Hevea 

brasiliensis, Syzgium subglauca, Quercus argentata, Melanochyla 

fulvinervis, Shorea ochracea, Macaranga pruinosa, Artocarpus rigidus. 

Tutupan kanopi di daerah tersebut cukup rapat sehingga cahaya 

matahari sulit menembus hingga ke dasar. Tebal serasah di daerah 

tersebut berkisar antara 4-5 cm. Selain itu juga terdapat daerah 

terbuka yang didominasi oleh vegetasi dasar. Sedangkan daerah 

lainnya adalah daerah yang didominasi oleh Imperata cylindrica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

          Stasiun I           Stasiun II         Stasiun III 
Sumber : Andri Hendrizal, 2014 

 
IV. Alat/ Bahan/ Sumber Pembelajaran 
 Buku Referensi (Aryulina,D. Muslim, C. Manaf, S. Winarni, E.W. 

2007. Biologi 1 SMA dan Mauntuk Kelas X. Jakarta. ESIS) 
  LKS (Lembar Kerja Siswa) 
 

V. Cara Kerja : 
1. Bacalah teori singkat di LKS dan buku referensi halaman 227-

237. 
2. Perhatikan tabel 1 hasil pencuplikan serangga tanah di 

Arboretum Universitas Riau.  
3. Jawablah pertanyaan-pertanyan pada bagian soal dibawah 

dengan mendiskusikannya pada kelompok. 
 

VI. Soal : 
 

Bacalah wacana berikut! 
 

 
 
 
 

Analisis Komposisi Jenis Serangga Tanah  
Arboretum Universitas Riau adalah sebuah kawasan yang ditujukan 

untuk pendidikan dan pelestarian.  Hutan buatan ini terdiri dari area yang 
memiliki vegetasi berupa pohon berkayu, semak dan daerah terbuka dengan 
vegetasi dasar. Setelah dilakukan pencuplikan terhadap serangga tanah, 
ditemukan jenis-jenis serangga tanah yang berbeda. Hal ini terlihat dengan 
adanya warna, ukuran dan bentuk yang berbeda-beda.  



 
 

 
 

Tabel 1. Komposisi Serangga Tanah Pada Arboretum Universitas Riau 
 

 Sumber : Hasil Penelitian Andri Hendrizal, Tahun 2014 
 
Berdasarkan wacana, dan tabel hasil pencuplikan di atas, jawablah 

pertanyaan-pertanyaan berikut dengan mendiskusikannya di dalam 
kelompok. 

 
Pertanyaan: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Berdasarkan gambar di atas, lengkapi lah tabel ciri-ciri kelas insekta 
berikut ini! 

 

No  Ordo Spesies Lokasi 

I II III 

1 Hymenoptera Camponatus sp. 65 24 33   
Odontomachus sp. 23 7 32   
Iridomyrmex sp. 54 92 10   
Tapinoma sp. 312 94 107 

Total 454 217 182 
  

 
   

2 Orthoptera Gryllus sp. 1 10 17   
Valanga sp. 0 5 2 

Total 1 15 19 
  

 
   

3 Collembola Isotomorus sp. 36 48 61   
Entomobrya sp. 4 7 6 

Total 40 55 67 
  

 
   

4 Coleoptera Periplaneta sp. 1 2 8   
Dyscinetus sp. 0 1 1   
Platyzosteria sp. 1 1 0 

Total 2 4 9 

Total  497 291 277 



 
 

 
 

Ciri Keterangan 

1. Jumlah 

Kaki 

 

2. Sayap  

3. Antena  

4. Tubuh 

terdiri dari kepala, 

dada dan abdomen. 

 

 
2. Hewan tersebut mengalami metamorfosis? 
3. Berikut ini adalah nama spesies dari kelas insekta: 

a. Camponatus sp. 

b. Valanga sp. 

c. Entomobrya sp. 

d. Tapinoma sp. 

Hewan yang paling dekat hubungan kekerabatannya adalah? 
 

Perhatikan gambar lokasi pencuplikan serangga dan tabel 1 untuk 
menjawab soal no. 4 dan 5! 
 
4. Pada lokasi manakah yang paling banyak ditemukan serangga 

tanah dari ordo Collembola?   

5. Kenapa pada lokasi tersebut ditemukan Ordo Colembolla paling 

banyak? 

6. Kesimpulan : 

  
 
 
 

B. Keanekaragaman  Kupu-Kupu (Subordo Rhopalocera) di Kawasan 

Wisata Hapanasan Rokan Hulu. 

Kupu-kupu merupakan serangga yang termasuk dalam ordo 
Lepidoptera. Lepidoptera berasal dari kata lepido yang berarti sisik dan 
ptera yang berarti sayap (Jumar, 2000). Tubuh kupu-kupu terbagi atas tiga 
bagian, yaitu kepala (caput), dada (toraks), dan perut (abdomen). Pada 
kepala terdapat sepasang antena panjang (tipe capitate) dan membesar 
pada ujungnya yang berfungsi sebagai peraba. Bagian kepala terdapat 
proboscis yang berfungsi sebagai penghisap cairan (Mastright dan 
Rosariyanto, 2005). Tipe mulut kupu-kupu adalah lapping type 
(menghisap). Kupu-kupu memiliki satu pasang mata majemuk (compound 
eye) yang berfungsi untuk mengenali bentuk, warna dan gerakan (Braby 
dalam Nurjannah, 2010).  



 
 

 
 

Kupu-kupu memiliki tubuh yang berbuku-buku sehingga 
tergolong filum Arthopoda. Dikelompokkan kedalam kelas Insekta karena 
memiliki tiga pasang kaki. Kupu-kupu memiliki sayap sehingga termasuk 
subkelas Pterygota, karena sayapnya ditutupi sisik maka digolongkan 
kedalam ordo Lepidoptera (Stanek, 1992). 

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis 
merupakan perubahan bentuk secara internal dan eksternal dari suatu 
hewan yang berlangsung dalam perkembangan normal (Davies dan 
Butler, 2008). Umur hidup kupu-kupu hanya sekitar tiga sampai empat 
minggu. Tahapan metamorfosis dalam siklus hidup kupu-kupu dijalani 
dalam empat fase yaitu telur, larva (ulat), kepompong (pupa) dan imago 
(dewasa). 

Habitat merupakan hasil interaksi sejumlah komponen. 
Komponen-komponen tersebut meliputi komponen abiotik yang terdiri 
dari air, tanah, topografi dan iklim (baik makro maupun mikro) serta 
komponen biotik yang terdiri dari manusia, vegetasi, dan margasatwa. 
Habitat merupakan suatu tempat yang digunakan untuk makan, minum, 
berlindung, bermain dan berkembangbiak (Alikodra, 1979). 

Kupu-kupu menyukai tempat-tempat yang bersih dan sejuk serta 
tidak terpolusi oleh pestisida, asap dan bau yang tidak sedap. Oleh karena 
itu, maka kupu-kupu merupakan salah satu jenis dari kelompok serangga 
yang dipergunakan sebagai indikator terhadap perubahan ekologis. 
Semakin beragam jenis kupu-kupu di suatu tempat menandakan kondisi 
lingkungan di wilayah tersebut masih baik (Odum, 1998). 

Menurut Mattimu dkk dalam Aidid (2001)  komponen habitat yang 
penting bagi kehidupan kupu-kupu adalah faktor cahaya yang cukup, 
udara yang bersih tidak terpolusi dan air sebagai materi yang dibutuhkan 
untuk kelembaban lingkungan. Clark dalam Saputro (2007) menyatakan 
bahwa komponen habitat yang penting bagi kehidupan kupu-kupu 
adalah tersedianya vegetasi sebagai sumber pakan dan pelindung. 
Apabila tidak ada vegetasi sebagai sumber pakan ataupun kurang dari 
jumlah yang dibutuhkan, maka akan terjadi pergerakan kupu-kupu untuk 
mencari daerah baru yang banyak terdapat vegetasi sebagai sumber 
pakannya. Vegetasi berfungsi sebagai tempat untuk berlindung dari 
serangan-serangan predator dan sebagai tempat untuk berkembangbiak. 

Kupu-kupu aktif pada siang hari yang cerah, hangat dan tenang, 
sekitar jam 9 pagi sampai jam 3 siang (Peggie dkk dalam Utami, 2012). 
Davies dan Butler (2008) menyatakan bahwa kupu-kupu aktif sebelum 
jam 10 sampai sore menjelang malam. Kupu-kupu aktif dari matahari 
terbit sampai matahari terbenam pada daerah tropis. 

Keadaan iklim yang mempengaruhi habitat kupu-kupu antara lain: 
1. Suhu  

Kupu-kupu memiliki kisaran suhu tertentu, hewan ini akan mati 
apabila berada pada suhu yang terlalu tinggi atau juga sebaliknya. Pada 
umumnya kisaran suhu yang efektif adalah sebagai berikut: suhu 



 
 

 
 

minimum 15oC, suhu optimum 25oC dan suhu maksimum 45oC (Jumar, 
2000). Pada suhu optimum kemampuan serangga untuk melahirkan 
keturunan besar dan kematian sebelum batas umur cenderung kecil. 
Umumnya kupu-kupu memerlukan suhu tubuh 26-41˚C untuk 
melakukan aktifitasnya (Watanabe dan Imoto dalam Efendi, 2009). 
Kingsolver dalam Suwarno dkk (2012) melaporkan bahwa kupu-kupu 
umumnya memerlukan suhu tubuh 28-37˚C untuk melakukan aktifitas 
secara optimal. 

Menurut Nurjannah (2012), suhu udara rendah dari 20oC dapat 
menyebabkan telur dan pupa mudah terserang cendawan. Disamping itu, 
suhu juga dapat berdampak pada lamanya stadia pupa. Suhu udara yang 
lebih tinggi dari 30oC dapat menyebabkan pakan larva menjadi cepat layu 
dan mengurangi laju komsumsi larva.  

 
2. Kelembaban 

Menurut Handayani (2012), pada umumnya kupu-kupu menyukai 
habitat yang mempunyai kelembaban tinggi, seperti lokasi yang berada 
pada pinggir sungai yang jernih atau dibawah tegakan pohon yang berair. 
Menurut Borror dkk (1992), kelembaban yang dibutuhkan kupu-kupu 
untuk berkembang biak berkisar antara 84-92%. Kupu-kupu tidak mampu 
beradaptasi dengan habitat yang memiliki kelembaban yang terlalu tinggi 
yaitu >92%. Kelembaban udara optimal untuk melakukan aktifitas adalah 
60-75% (Kingsolver dalam Suwarno dkk, 2012).  

 
3. Curah hujan  

Daerah yang ideal bagi habitat kupu-kupu bercurah hujan 2000-
4000 mm/tahun.  Curah hujan yang tinggi mengakibatkan kematian larva 
dan pupa kupu-kupu (Handayani , 2012). 

 
4. Topografi 

Menurut Primack dalam Handayani (2012), ketinggian tempat atau 
topografi bersama dengan faktor lain seperti iklim akan menentukan 
kekayaan jenis pada tingkat habitat.  

 
Kawasan wisata Hapanasan terletak di Kecamatan Rambah 

Kabupaten Rokan Hulu. Kawasan tersebut merupakan objek wisata 
unggulan daerah Rokan Hulu dan  dirintis menjadi kawasan objek wisata 
air panas dan objek wisata kupu-kupu (Noviriyanti, 2011). 

Komposisi jenis kupu-kupu di kawasan wisata Hapanasan 
diketahui 194 individu kupu-kupu yang terdiri dari 60 jenis yang 
tergolong dalam 5 famili, yaitu famili Hesperiidae (2 jenis), Papilionidae 
(10 jenis), Pieridae (9 jenis), Nymphalidae (36 jenis) dan Lycaenidae (3 
jenis). 

 
 



 
 

 
 

 
Tabel 9.3. Komposisi Jenis Kupu-kupu (Subordo Rhopalocera) di Kawasan 

Wisata Hapanasan 

No Famili Jenis 
Lokasi  Jumlah  

Individu I II III IV 

1 Hesperidae Koruthaialos focula 0 0 0 1 1 

2   Oriens paragola 0 0 0 1 1 

3 Papilionidae Atrophaneura antipus 0 5 0 0 5 

4   Grapium agamemnon 0 1 1 0 2 

5   Grapium sarpedon 0 2 0 0 2 

6   Pachliopta aristolochiae 0 1 0 0 1 

7   Papilio demoleus 0 2 0 0 2 

8   Papilio demolion 0 1 0 0 1 

9   Papilio memnon 0 2 1 0 3 

10   Papilio nephelus 0 1 3 0 4 

11   Papilio polytes 0 2 0 0 2 

12   Troides helena 0 2 0 0 2 

13 Pieridae Appias libythea 0 5 0 0 5 

14  Appias lyncida 0 4 1 0 5 

15   Catopsila pomona 0 0 1 0 1 

16   Catopsila pyranthe 0 7 0 2 9 

17   Catopsila scylla  0 2 0 0 2 

18   Eurema blanda 0 0 1 0 1 

19   Eurema brigitta  0 9 2 1 12 

20   Eurema hecabe 0 2 3 2 7 

21   Eurema sari 0 3 0 3 6 

22 Nymphalidae Amanthusia phidippus 0 0 0 3 3 

23   Ariadne ariadne  0 0 1 1 2 

24   Cepora  0 1 0 0 1 

25   Cethosia hypsea 0 0 1 1 2 

26   Cirrochroa emalea 0 1 0 1 2 

27   Cupha erymanthis 0 0 3 0 3 

28   Danaus genutia 2 0 0 1 3 

29   Danaus melanippus 0 2 0 0 2 

30   Doleschallia bisaltide 1 0 1 1 3 

31   Elymnias hypermenestra 0 0 0 2 2 

32   Elymnias pantera 0 0 0 3 3 

33   Euploea caramalzeman 0 2 0 0 2 

34   Euploea mulciber 0 0 1 0 1 

35   Euploea radamanthus 0 1 0 0 1 

36   Euthalia mahadeva 0 2 1 0 3 

37   Hypolimnas bolina 0 0 0 2 2 

38   Hypolimnas misippus 0 0 0 1 1 



 
 

 
 

39   Idea stolli 0 1 1 0 2 

40   Ideopsis gaura  0 0 1 0 1 

41   Ideopsis similis 0 2 0 0 2 

42   Ideopsis vulgaris  0 1 0 0 1 

43   Junonia hedonia 1 0 0 0 1 

44   Junonia iphita 1 0 0 0 1 

45   Junonia lemonias 0 3 0 2 5 

46   Junonia orythya 0 0 1 1 2 

47   Letopsia nina malayana 0 2 0 1 3 

48   Lexias dirtea  0 0 0 1 1 

49   Melanitis leda  1 1 0 2 4 

50   Mycalesis anapita 1 0 0 0 1 

51   Neptis clinia 0 0 0 1 1 

52   Neptis miah 0 0 0 3 3 

53   Pantoporia hordonia 0 1 0 0 1 

54   Parantica aspasia 0 2 0 0 2 

55   Vagrans egista 1 0 1 0 2 

56   Ypthima philomela 2 0 4 21 27 

57   Ypthima sakra 1 6 2 6 15 

58 Lycaenidae Jumides alecto 5 0 0 0 5 

59   Tajuria albiplaga 0 0 1 0 1 

60   Tajuria mantia 0 0 2 0 2 

Jumlah Individu 16 79 35 64 194 

Jumlah Jenis 10 32 22 25  

Jumlah Famili 2 3 4 3  

Sumber : Penelitian Dahmania, 2014 

Keterangan: Lokasi I = Hutan Sekunder 
  Lokasi II = Taman Wisata 
  Lokasi III = Kebun Karet 
  Lokasi IV = Kebun Sawit 

 
Terdapat perbedaan komposisi jenis kupu-kupu pada setiap lokasi . 

Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan vegetasi tumbuhan pada 
setiap lokasi. Sutra dkk (2012) menyatakan bahwa perbedaan vegetasi 
tumbuhan pada suatu daerah sangat menentukan keanekaragaman jenis 
kupu-kupu yang ditemukan pada daerah tersebut. 

Nilai indeks keanekaragaman kupu-kupu, terdapat perbedaan 
pada setiap lokasi . Secara umum, nilai indeks keanekaragaman jenis 
kupu-kupu pada setiap lokasi  pada kawasan wisata Hapanasan berkisar 
antara 2,10-3,23, dengan kriteria sedang hingga tinggi. Hal ini 
menunjukkan lingkungan pada kawasan ini tergolong baik. 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9.2  Nilai Indeks Keanekaragaman (H’) pada Setiap Lokasi  di 

Kawasan Wisata Hapanasan. (Dahmania, 2013) 
 

Tingginya nilai indeks keanekaragaman kupu-kupu pada lokasi II 
(3,23) disebabkan banyak tersedia vegetasi tumbuhan pakan kupu-kupu 
pada area ini. Kondisi habitat yang terbuka serta terdapat banyak sumber 
air menjadi faktor pendukung tingginya keanekaragaman kupu-kupu di 
area tersebut. Hamer dkk dalam Utami (2012) menyatakan bahwa 
keanekaragaman jenis kupu-kupu lebih tinggi terdapat pada habitat 
terbuka dibandingkan pada habitat tertutup. Tingginya nilai indeks 
keanekaragaman jenis menunjukkan keseimbangan lingkungan stabil dan 
area tersebut mampu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan bagi 
kehidupan kupu-kupu.  

Faktor lingkungan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap 
kehidupan kupu-kupu antara lain suhu udara, kelembaban udara dan 
kecepatan angin.  
 
Tabel  9.4 Faktor Fisika Lingkungan pada Kawasan Wisata Hapanasan 

No Parameter Fisika 
Lokasi   

I II III IV 

1 Suhu udara (oC) 26,8 29,4 26,5 28,1 

2 Kelembaban udara (%) 73 57 73 65 

3 Kecepatan angin (m/s) 0,2 1,3 0,2 0,5 
Sumber : Hasil Penelitian Dahmania, 2013 

Keterangan: Lokasi I = Hutan Sekunder 
  Lokasi II = Taman Wisata 
  Lokasi III = Hutan Karet 



 
 

 
 

  Lokasi IV = Kebun Sawit 
Perbedaan suhu udara pada setiap lokasi disebabkan oleh 

perbedaan kondisi habitat. Yoza (2009), mengatakan perbedaan topografi 
lahan, tutupan kanopi dan struktur vegetasi tumbuhan pada setiap habitat 
mempengaruhi suhu udara pada habitat tersebut. Tauhid (2008) 
menambahkan bahwa vegetasi pembentuk hutan merupakan komponen 
alam yang mengandalikan iklim disekitarnya seperti suhu udara, 
kelembaban udara, kecepatan dan arah angin. 

Rerata kelembaban udara pada keempat lokasi  berkisar antara 57-
73%. Tinggi rendahnya nilai kelembaban udara pada suatu daerah 
dipengaruhi oleh suhu udara pada daerah tersebut, dimana suhu 
berbanding terbalik dengan kelembaban. Semakin tinggi suhu lingkungan 
maka kelembabannya akan semakin rendah. Untuk dapat beraktifitas 
optimal umumnya kelembaban udara lingkungan kupu-kupu berkisar 
antara 60-75% (Kingsolver dalam Suwarno, 2012).  

Kajian serangga tanah pada kawasan Arboretum Universitas Riau 
merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang akan 
membantu pemahaman siswa tentang ciri morfologi, klasifikasi dan 
peranan serangga tanah. Memberikan informasi tentang keanekaragaman 
serangga tanah dalam bentuk foto, teknik pencuplikan dan referensi bagi 
kegiatan identifikasi serangga tanah. Pengunaan media pembelajaran 
berupa foto-foto kegiatan inventaris serangga yang terdapat pada LKS  
diharapkan dapat membantu peserta didik dalam proses pemahaman 
materi yang diajarkan.  

Spesies kupu-kupu yang didapati dihubungkan dengan konsep 
keanekaragaman hayati khususnya keanekaragaman tingkat jenis pada 
kupu-kupu dan perannya dalam kehidupan. Indikator yang 
dikembangkan yaitu  membedakan keanekaragaman tingkat gen, jenis 
dan ekosistem. 

 Selanjutnya disusun tujuan pembelajaran dengan memperhatikan 
hasil dan kurikulum 2013. Adapun tujuan pembelajaran yang disusun 
yaitu menjelaskan definisi keanekaragaman hayati, menjelaskan konsep 
keanekaragaman tingkat gen pada kupu-kupu berdasarkan hasil 
pengamatan, dan menjelaskan keanekaragaman tingkat jenis pada kupu-
kupu berdasarkan hasil pengamatan. 

 Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, maka disusun suatu 
pembelajaran dengan menggunakan LKS hasil pengembangan yang berisi 
fakta, data, foto dan insectarium sebagai sumber belajar. Berikut contoh 
LKS keanekaragaman kupu-kupu (subordo Rhopalocera) di kawasan 
wisata Hapanasan, Rokan Hulu hasil penelitian Dahmania, 2014. 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

Contoh LKS Keanekaragaman Kupu-Kupu (Subordo Rhopalocera) Di 

Kawasan Wisata Hapanasan Rokan Hulu. 

 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

Keanekaragaman Hayati 

 

Kelompok : 

Anggota kelompok : 

 

1. Judul 

Tingkat Keanekaragaman Hayati 

 

2. Tujuan  

− Untuk memahami konsep keanekaragaman hayati 

− Untuk memahami tingkat keanekaragaman gen, jenis dan 

ekosistem  

 

3. Teori singkat  

Tingkat Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah keseluruhan variasi 
berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada 
makhluk hidup. Kenekaragaman hayati berkembang dari 
keanekaragaman pada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. 
Variasi tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan bentuk, ukuran, 
struktur, warna, fungsi organ, jumlah, dan habitat suatu organisme. 
1. Keanekaragaman tingkat gen (genetika) 

Merupakan keanekaragaman yang terjadi antara individu satu 
dengan lainnya yang masih dalam satu spesies. Hal ini disebabkan 
adanya variasi komposisi atau susunan gen (DNA) pada masing-
masing individu meskipun mereka satu spesies, sehingga di dunia ini 
tidak ada makhluk hidup yang sama persis.  

2.  Keanekaragaman tingkat jenis (spesies) 
Merupakan keanekaragaman individu yang berbeda spesies. 
Memperlihatkan adanya variasi bentuk, kenampakan, dan variasi sifat 
lainnya antara spesies satu dengan lainnya. Misalnya, variasi yang 
terjadi pada berbagai spesies unggas seperti ayam, bebek, itik, angsa, 
dan lain-lain. 

3. Keanekaragaman tingkat ekosistem 
Makhluk hidup yang beranekaragam baik bentuk, kenampakan, dan 
sifat-sifat lainnya berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya dan 
dengan jenis-jenis makhluk hidup lainnya yang bervariasi akan 
membentuk berbagai macam ekosistem sehingga membentuk 
keanekaragaman ekosistem. 



 
 

 
 

Keanekaragaman ekosistem dapat terjadi karena perbedaan jarak 
geografis. Perbedaan letak geografis menyebabkan terjadinya 
perbedaan faktor lingkungannya. Keadaan ini akan berpengaruh 
terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah 
sehingga membentuk keanekaragaman ekosistem.  

 
4. Alat / Bahan/ Sumber belajar 

− Buku Biologi kelas X, Dyah Aryulina.dkk, ESIS 

− Media insectarium kupu-kupu di kawasan wisata Hapanasan 

− Penggaris  

 

5. Cara kerja 

A. Kegiatan I : Keanekaragaman tingkat gen 

1. Amati media insectarium kupu-kupu di depan anda ! 

2. Pilihlah satu jenis kupu-kupu yang didapati individu jantan dan 

betinanya pada media tersebut untuk dijadikan objek pengamatan 

! 

3. Amati ciri-ciri dari objek yang anda pilih berdasarkan ciri-ciri yang 

tertera pada Tabel pengamatan 1 ! 

4. Tuliskan hasil pengamatan anda kedalam Tabel pengamatan 1 

berikut!, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang 

menyertainya ! 

 

Tabel  pengamatan 1. Keanekaragaman Tingkat Gen 

Nama jenis : 

Ciri-ciri  Jantan Betina Keterangan 

Ukuran tubuh (cm) 

a. Panjang:........ 
b. Lebar:........... 

   

Corak warna sayap 

a. Warna dasar 
sayap 

b. Warna 
pendukung sayap 

c. Mengkilat/kusam 

   

Lebar sayap (cm)    

   
Pertanyaan: 
1) Menurut anda, mengapa terdapat perbedaan pada kedua 

individu kupu-kupu tersebut padahal berasal dari jenis yang 
sama ? 



 
 

 
 

Jawab:  
 

2) Apakah yang dimaksud dengan gen ? 
Jawab: 
. 

3) Tuliskan kesimpulan hasil kegiatan tersebut ! 
Jawab:  
 
Tentukan dari kupu-kupu yang terdapat pada media, nomor-
nomor berapakah yang tergolong keanekaragaman dalam 
tingkat gen ?, berikan alasan !  

 
 

B. Kegiatan II: Keanekaragaman tingkat jenis 
1. Amati media insectarium kupu-kupu didepan anda! 
2. Pilihlah 3 jenis kupu-kupu pada media tersebut sebagai objek 

pengamatan ! 
3. Amati ciri-ciri dari objek yang anda pilih sesuai ciri yang tertera 

pada Tabel pengamatan 2 ! 
4. Tuliskan hasil pengamatan anda kedalam Tabel 2 berikut !, 

kemudian jawablah pertanyaan yang menyertainya ! 
 
Tabel 2. Keanekaragaman Tingkat Jenis 

Ciri-ciri ..............* .............* .............* Keteranga

n 

Ukuran tubuh (cm) 

c. Panjang:........ 
d. Lebar:........... 

    

Corak warna sayap 

d. Warna dasar 
sayap 

e. Warna 
pendukung 
sayap 

f. Mengkilat/kusa
m 

    

Lebar sayap (cm)     

 Keterangan: * nama jenis kupu-kupu 
 
 



 
 

 
 

Pertanyaan: 

1) Apa kesimpulan dari pengamatan tersebut ? 

Jawab: 

 

2) Apakah perbedaan antara keanekaragaman tingkat gen dan 

keanekaragaman tingkat jenis ? 

Jawab: 

 

 

3) Tentukan dari kupu-kupu pada media tersebut, nomor-nomor 
berapakah yang tergolong keanekaragaman dalam tingkat 
jenis?, berikan alasan ! 

 
 

C. Kegiatan III: Keanekaragaman tingkat ekosistem 

1. Bacalah buku Biologi kelas X dan literatur-literatur yang berkaitan 

dengan konsep keanekaragaman hayati tingkat ekosistem !  

Pertanyaan:  

1) Apakah yang dimaksud dengan ekosistem ? 

Jawab:  
 
Jelaskan kapan suatu kawasan dapat dikatakan sebagai 
ekosistem ? 
Jawab:  

 

Amati Gambar 1 berikut ! 

 
Gambar 1. Berbagai Macam Ekosistem 

 

Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pada ekosistem-

ekosistem tersebut ? 



 
 

 
 

Jawab:  

 

Berdasarkan kegiatan I-III jawablah pertanyaan-pertanyaan 

berikut ! 

1. Apakah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati ! 

Jawab: 

 

 

 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen ? 

Jawab: 

 

 

 

 

3. Perhatikan gambar objek kupu-kupu dibawah ini ! 

 

(1) Papilio memnon 

 

(2) Catopsila 

pomona 

 

(3) Papilio memnon 

 

 

(4) Grapium 

agamemnon 

 

(5) Eurema brigitta 

sena 

 

(6) Eurema hecabe 

Nomor berapakah dari gambar objek tersebut yang tergolong dalam 

keanekaragaman tingkat gen ? 

Jawab: 

 

 



 
 

 
 

4. Sebutkan 2 contoh keanekaragaman tingkat gen pada 

tumbuhan/hewan ! 

Jawab: 

 

5. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat 

jenis ? 

Jawab: 

 

6. Dari soal no 3. Nomor berapakah dari gambar objek tersebut yang 

tergolong dalam keanekaragaman tingkat jenis ? 

Jawab: 

 

7. Sebutkan 2 contoh keanekaragaman tingkat jenis pada 

tumbuhan/hewan ! 

Jawab: 

 

8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat 

ekosistem ?  

Jawab: 

 

9. Sebutkan 3 macam ekosistem yang terdapat di Indonesia ! 

Jawab:  

 

6. Kesimpulan  

 

 

 
 
 
C. Komunitas Burung Pada Berbagai Tipe Habitat di Taman Nasional 

Tesso Nilo Propinsi Riau 
 

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan kawasan 
pelestarian alam yang terdapat di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. 
Keberadaan TNTN sebagai salah satu kawasan pelestarian alam yang 
terdapat di Riau mempunyai peranan ekologis yang penting bagi 
kelestarian flora dan fauna. Sebagai kawasan pelestaria alam, kawasan 
hutan Tesso Nilo memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Gillison 
(2001) mengungkapkan TNTN mempunyai keanekaragaman hayati 
tertinggi di dunia.  



 
 

 
 

 Keanekeragaman hayati mempunyai banyak manfaat dan 
memerankan berbagai fungsi, sehingga pelestariannya menjadi sangat 
penting baik ditinjau dari sudut ekonomi, sosial, dan ekologis. Alikodra 
(2009) mengatakan bahwa keanekaragaman hayati erat kaitannya dengan 
kesejahteran manusia dalam menopang kehidupan. 

TNTN sebagai suatu ekosistem berfungsi sebagai tempat habitat 
bagi burung. Habitat burung merupakan suatu lingkungan dengan 
kondisi tertentu dimana spesies atau komunitas hidup meliputi tempat 
yang menyediakan keadaan yang sesuai dengan kepentingan untuk 
mencari makan, berlindung, berkembang biak, dan bermain. Burung 
mempunyai habitat yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya 
(Dasman dalam Hakim 2011).  

Indonesia memiliki 1605 jenis burung atau 17% dari seluruh jenis 
burung di dunia 380 diantaranya burung endemic, 382 jenis burung 
dilindungi dan 104 jenis termasuk dalam kategori punah secara global 
(Burung Indonesia, 2013). Wilayah Sumatera memiliki 580 spesies burung, 
467 spesies menetap dan 21 endemik (MacKinnon et al., 2010). 

Komposisi jenis burung di kawasan TNTN diketahui 79 jenis 
burung  masuk ke dalam 11 ordo dan 27 famili. 

 
Tabel 9.5 Komposisi Jenis Burung di TNTN. 

No Ordo Famili Nama Ilmiah 
Lokasi Status 

Keterancaman 
I II III 

1 
Falconiformes Accipitridae 

Spilornis cheela 1 0 0 UU/LC/II 

2 Spizaetus cirrhattus 1 0 0 UU/LC/II 

3 
Galliformes Phasianidae 

Coturnix chinensis 1 0 2 LC 

4 Rollulus roulul 2 0 1 NT 

5 Gruiformes 
Rallidae 

Amourornis phoenicurus 0 1 0 LC 

6 

Columbiformes Collumbidae 

Treron bincinta 0 0 1 LC 

7 Treron vernans 0 2 0 LC 

8 Treron capellei 0 2 0 VU 

9 Trerron fulvicollis 1 0 0 NT 

10 Ducula aenea 0 1 0 LC 

11 Geopelia striata 1 0 0 LC 

12 Streptopelia chinensis 0 0 1 LC 

13 Chalcophaps indica 2 0 0 LC 

14 Columba livia 0 0 3 LC 

15 
Psittaciformes Psittacidae 

Loricullus galgulus 4 1 0 LC/II 

16 Psittinus cyanurus 2 0 0 NT/II 

17 Cuculiformes Cuculidae Cuculus micropterus 0 1 0 LC 



 
 

 
 

18 Cacomantis merulinus 1 1 0 LC 

19 Phaenicophaeus curvirottis 0 0 1 LC 

20 Phaenicophaeus javanicus 2 1 0 LC 

21 Centropus sinensis 1 4 0 LC 

22 Centropus bengalensis 2 0 6 LC 

23 Strigiformes Strigidae Ketupa ketupu 0 1 0 LC/II 

24 Trogoniformes Trogonidae Harpactes duvaecelli 6 0 0 UU/NT 

25 

Cornciiformes 

Alcenidae 

Alcedo meninting 1 3 0 UU/LC 

26 Pelargropsis capensis 0 1 0 UU/LC 

27 Lacedo pulchella 0 1 0 UU/LC 

28 Halcycon symernensis 1 1 2 UU/LC 

29 Todirhampus sanctus 0 1 0 UU/LC 

30 
Meropidae 

Merops viridis 0 5 0 LC 

31 Nyctornis amictus 0 1 0 LC 

32 

Bucerotidae 

Buceros rhinoceros 1 5 0 UU/NT/II 

33 Antharacoceros malayanus 2 0 0 UU/NT/II 

34 Aeros corrugatus 2 0 0 UU/NT/II 

35 

Piciformes 

Capitonidae 

Psilopogon pyrolophus 0 1 0 LC 

36 Megalaima australis 3 5 0 LC 

37 Megalaima haemaecephala 0 3 4 LC 

38 Colarhampus fuliginosus 4 11 0 LC 

39 

Picidae 

Celeus branchyurus 2 1 0 LC 

40 Meiglyptes tristis 3 0 0 LC 

41 Picus puniceus 1 0 0 LC 

42 Drycopus javansis 0 0 1 LC 

43 

Passeriformes 

Eurylamidae 

Cymbirhyuncus 

macrorhynchos 
0 2 0 LC 

44 Cayptonema viridis 1 0 0 NT 

45 
Chloropseidae 

Aegithina tiphia 0 2 0 LC 

46 Chropsis cochinchinensis 2 1 0 LC 

47 

Pycnonotidae 

Pycnonotus atriceps 3 0 0 LC 

48 Pycnonotus aurigaster 3 0 11 LC 

49 Pycnonotus goaiver 6 0 17 LC 

50 Pycnonotus plumosus 8 2 5 LC 

51 Pycnonotus brunneus 3 3 0 LC 

52 Pycnonotus simplex 9 4 1 LC 

53 Setornis criniger 1 0 0 VU 

54 
Dicruridae 

Dicrurus paradiseus 0 2 0 LC 



 
 

 
 

55 
Corvidae 

Corvus enca 2 0 0 LC 

56 

Timaliidae 

Pellorneum capistratum 4 2 0 LC 

57 Trichostoma bicolor 4 1 3 LC 

58 Malacocinla abboti 3 0 0 LC 

59 Malacopteron magnirostre 3 0 1 LC 

60 Malacopteron affine 2 2 1 NT 

61 Stachyris maculata 2 0 0 NT 

62 Stachyris nigriceps 1 0 0 LC 

63 Stachyris nigricollis 0 3 0 NT 

64 
Turdidae 

Copshycus saularis 0 0 1 LC 

65 

Silviidae 

Prinia familaris 6 0 3 LC 

66 Prinia flaviventris 0 0 3 LC 

67 Orthotomus ruficeps 2 1 1 LC 

68 Orthotomus sericeus 1 1 0 LC 

69 Orthotomus atrogularis 3 0 3 LC 

70 Muscicapidae Terpsiphone atrocaudata 2 0 0 NT 

71 
Laniidae 

Lanius tigrinus 1 0 1 LC 

72 
Sturnidae 

Gracula religiosa 0 0 5 LC 

73 
Nectariniidae 

Arachnotera longirostra 10 3 2 LC 

74 
Dicaeidae 

Prionochillus maculatus 2 0 2 LC 

75 Dicaeum chrysorrheum 9 4 7 LC 

76 

Ploceidae 

Lonchura maja 10 0 0 LC 

77 lonchura punculata 12 0 0 LC 

78 Lonchura striata 4 0 0 LC 

79 Passer montanus 0 0 8 LC 

  ∑ Ordo = 11 ∑ Famili = 27 
∑ Individu 166 87 98 351 

∑ Spesies 53 38 27 79 

Sumber : Hasil Penelitian Reby Oktarianda, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9.3. Komposisi Famili Burung Berdasarkan Ordo di TNTN (Reby 
Oktarianda, 2014) 

 
Dalam kelas aves ordo passeriformes merupakan ordo dengan 

jumlah jenis dan famili yang terbesar dibandingkan dengan ordo lainnya. 
Famili collumbidae merupakan famili yang spesiesnya sering dijumpai di 
lokasi penelitian, diikuti oleh timaliidae, pycnonotidae, cuculidae, 
alcenidae, silviidae, capitonidae, picidae dan ploceidae. Sebagian besar 
famili lain diwakili oleh satu atau tiga spesies saja di lokasi pengamatan.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Reby Oktarianda, 2014 

Gambar 9.4. Komposisi Jenis Burung Berdasarkan Famili di TNTN  
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Penemuan jenis burung sangat berkaitan erat dengan kondisi 
habitatnya. Satwa akan memilih habitat yang memiliki kelimpahan 
sumberdaya bagi kelangsungan hidupnya, sebaliknya jarang atau tidak 
ditemukan pada lingkungan yang kurang menguntungkan baginya 
(Bibby et all. 2001). Selain itu, Odum (1993) menyebutkan bahwa 
penyebaran burung dipengaruhi oleh kesesuaian lingkungan, kompetisi 
serta seleksi alam. 

Suku alcenidae (raja udang) banyak dijumpai pada habitat tepian 
Sungai Nilo, hal ini dikarenakan jenis burung ini memang menyenangi 
habitat di tepian Sungai atau yang berhubungan dengan air secara 
langsung (Strange, 2001; MacKinnon et all., 2010). Suku bucerotidae 
(enggang) banyak dijumpai pada habitat hutan sekunder dan aliran 
Sungai Nilo, hal ini dikarenakan kedua lokasi umum dijumpai vegetasi 
pohon berukuran besar dan berbuah seperti pohon ara yang menjadi 
makanan favotit bagi suku burung ini. Suku bucerotidae menggunakan 
lubang pohon sebagai sarangnya (MacKinnon et al, 2010). Oleh karena 
ukuran burung ini besar (berkisar antara 70-120 cm), maka tentunya 
pohon digunakan juga harus pohon yang besar. 

Suku picidae (pelatuk) banyak hanya dijumpai di habitat hutan 
sekunder, pada habitat ini menunjukkan bahwa kondisi hutan tersebut 
terdapat beberapa vegetasi yang tua. Ini sesuai perilakunya yang 
menyukai struktur vegetasi tua karena akan digunakan untuk mencari 
makan berupa serangga yang terdapat di batang pohon (MacKinnon et al., 
2010). 

Adanya jenis burung pemangsa (raptor) pada suatu habitat 
menunjukkan bahwa habitat tersebut masih tergolong baik. Sebagai 
pemangsa puncak (top predator) dalam piramida atau rantai makanan, 
burung pemangsa merupakan penyeimbang ekosistem, sehingga bila 
ekosistem terganggu, maka mereka juga akan terganggu (Zulkifli et al., 
2012).  

TNTN merupakan daerah penting bagi burung dimana 79 jenis 
burung dilindungi dalam red list International Union for the Conservation of 
Nature and Natural Resource (IUCN), Convention on International Trade of 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan Perundang-
undangan Indonesia (Burung Indonesia, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

Tabel 9.6 Status Perlindungan Burung di TNTN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber : Hasil Penelitian Reby Oktarianda, 2013 
 
Burung Indonesia (2013) mencatat 216 jenis burung mendekati 

terancam punah, 72 jenis burung berstatus rentan, 35 jenis burung genting 
dan 19 jenis burung berstatus kritis . Burung-burung yang terdaftar dalam 
UU, red list IUCN dan CITES akan mengalami resiko kepunahan yang 
tinggi apabila tidak dilakukan upaya konservasi terhadap burung tersebut 
dan melakukan pengaturan didalam perdagangan agar jenis burung yang 
diperdagangkan tetap lestari di alam. 

Nilai indeks keanekaragaman jenis burung pada tiga habitat 
berbeda dan menunjukkan nilai pada kisaran 3,67-2,86. Tingkat kekayaan 
jenis burung yang dijumpai memiliki perbedaan. Habitat hutan sekunder 
memiliki nilai kekayaan jenis tertinggi (10,37) dimana 53 jenis burung 
berada di lokasi. Habitat aliran sungai nilo memiliki nilai kekayaan jenis 
(8,51) dengan 38 jenis burung dan habitat perkebunan memiliki nilai 
kekayaan jenis (5,89) dimana 27 jenis burung berada disekitar lokasi. 

Perbedaan jenis burung antar tipe habitat merupakan wujud dari 
perbedaan daya dukung pada tiap habitat. Wiens dalam Sulistyadi (2010) 
mengatakan burung memiliki kemampuan untuk memilih habitat yang 
sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung hidupnya. 
MacKinnon et al. (2010) mengemukakan ketidakhadiran burung suatu 
jenis burung di suatu tempat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 
yaitu ketidakcocokan habitat, perilaku (seleksi habitat), kehadiran jenis 



 
 

 
 

hewan lain seperti predator dan faktor kimia-fisika lingkungan yang 
berada di luar kisaran toleransi jenis burung yang bersangkutan. 

 
Tabel 9.7 Struktur Komunitas Burung di Masing-Masing Lokasi 

Lokasi Jumlah Jenis 
Indeks 

Keanekaragaman  

(H') 

Indeks 

Kemerataan 

(E) 

Indeks 

Kekayaan 

(R) 

Hutan sekunder 53 3,67 0,92 10,37 

Aliran sungai Nilo 38 3,36 0,92 8,51 

Perkebunan 27 2,86 0,87 5,89 

Sumber : Hasil Penelitian Reby Oktarianda, 2014. 

 
Nilai Indeks keragaman jenis pada habitat perkebunan berbeda 

dengan nilai keragaman jenis pada kedua habitat lainnya. Hal tersebut 
dikarenakan pada habitat perkebunan komposisi jenis penyusun tegakan 
vegetasi telah berubah. Struktur vegetasi merupakan salah satu faktor 
kunci mempengaruhi kekayaan spesies burung (Wiens dalam Purnomo 
2008). Hubungan sangat erat antara komunitas burung dengan keragaman 
habitat menunjukkan bahwa burung sangat tergantung pada keragaman 
kompleksitas dari pohon, tiang, dan semak (Chettri et al., 2005).  

Keberadaan tumbuhan sangat terkait dengan ketersedian pakan, 
tempat bersarang, perlindungan dari pemangsa dan juga faktor 
mikroklimat. Perubahan komposisi komponen habitat berupa jenis-jenis 
tumbuhan yang berimplikasi langsung terhadap perubahan ketersediaan 
sumber daya, akan merubah pula komposisi burung-burung yang 
memanfaatkannya yang sekaligus akan merubah jenis burung yang 
mendiami habitat tersebut (Partasasmita, 2003).  

Hilangnya keanekaragaman spesies tumbuhan menjadi salah satu 
faktor terpenting penurunan keanekaragaman spesies burung karena 
tumbuhan yang beragam pada suatu habitat akan menyediakan tempat 
pakan yang berlimpah (Dendi, 2012;  Beukema et al., 2007; Tata HL et al., 
2011; Aratrakorn et al.,2007). 

Secara keseluruhan nilai indeks keanekaragaman jenis burung yang 
didapatkan di kawasan TNTN menunjukkan bahwa kawasan tersebut 
memiliki nilai yang tinggi. 

Kajian komunitas burung di TNTN merupakan salah satu bentuk 
kegiatan pembelajaran yang akan membantu pemahaman mahasiswa 
tentang hubungan antara kemantapan habitat dengan struktur komunitas.  
Spesies burung yang ditemukan dihubungkan dengan konsep komunitas 
hewan khususnya hubungan antara kemantapan habitat dengan struktur 
komunitas. Selanjutnya disusun tujuan pembelajaran Adapun tujuan 
pembelajaran yang disusun yaitu, Menjelaskan konsep struktur 
komunitas hewan, menerapkan perhitungan struktur komunitas hewan. 
Dan menjelaskan hubungan antara kemantapan habitat dengan struktur 
komunitas 



 
 

 
 

Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, maka disusun suatu 
pembelajaran dengan menggunakan LKM hasil pengembangan yang 
berisi fakta dan data sebagai sumber belajar. Berikut contoh LKM 
Komunitas Burung Pada Berbagai Tipe Habitat di TNTN hasil penelitian 
Reby Oktarinda, 2014. 

 
 

Contoh LKM Komunitas Burung Pada Berbagai Tipe Habitat di TNTN 
 
 

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) 
P-12 

 
1. Judul  :   Struktur komunitas burung di TNTN 
2. Tujuan  : Menjelaskan hubungan antara kemantapan habitat 

dengan struktur komunitas serta memprediksi secara 
kuantitatif komunitas dengan menerapkan indeks 
Keragaman, kemerataan, kekayaan jenis dan 
dominansi. 

3. Teori singkat : 
 

Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan pelestarian alam 
yang terdapat di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Taman Nasional 
merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. 
Sebagai kawasan pelestarian alam, kawasan hutan Tesso Nilo memiliki 
keanekaragaman hayati flora dan fauna. Salah satunya adalah satwa 
burung.  

 
Saat ini TNTN mengalami permasalahan. Interaksi mayarakat 

dengan hutan TNTN semakin tinggi melalui aktivitas yang merusak 
kawasan hutan. Permasalahan yang terjadi di TNTN menciptakan 
perubahan habitat pada satwa burung. Untuk itu dilakukan penelitian 
analisis komunitas burung di TNTN pada 3 habitat berbeda, yaitu : (1) 
hutan sekunder (2) aliran Sungai Nilo (3) Perkebunan.  Adapun deskripsi 
titik pengamatan tersebut adalah sebagai berikut: 

 
I. Habitat hutan sekunder 

Daerah hutan sekunder ini memiliki topografi berupa dataran 
rendah, strata tajuk pohon bervariasi dan terdapatnya tumbuhan 
bawah pada lantai hutan. umumnya kawasan berhutan dengan 
tutupan tajuk yang tidak rapat. Vegetasi pada kawasan hutan 
sekunder umumnya dari famili dipterocarpaceae. 

II. Habitat aliran Sungai Nilo 
Sungai Nilo merupakan sub DAS Kampar. Memiliki topografi 
datar, strata tajuk pohon bervariasi dan rapat. 



 
 

 
 

III. Habitat perkebunan 
Lokasi ini umumnya kawasan vegetasi homogen berupa vegetasi 
karet, kelapa sawit dan bebrapa tumbuhan herba dan semak yang 
tumbuh disekelilingnya. 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
I       II    III     

 
Hasil penelitian analisis komunitas burung pada berbagai tipe 

habitat di TNTN tercatat 79 jenis burung dari 11 ordo dan 27 famili yang 
teramati. Berikut data hasil penelitian pada tabel I. 

 
Tabel I. Indeks struktur komunitas burung di masing-masing lokasi 

 
Nilai keanekaragaman jenis burung pada tiga habitat berbeda. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada habitat perkebunan bila 
dibandingkan dengan dua habitat lainnya. Konversi hutan menjadi 
daerah perkebunan merubah komposisi jenis penyusun tegakan vegetasi. 
Hilangnya keanekaragaman spesies tumbuhan menjadi salah satu faktor 
penting penurunan keanekaragaman jenis burung. 

Indeks kemerataan jenis burung disemua habitat memiliki nilai 
kurang dari 1 (satu) hal tersebut menunjukkan bahwa di semua habitat 
terdapat dominansi satu atau beberapa spesies artinya satu atau beberapa 
spesies memiliki jumlah individu yang lebih banyak dibandingkan spesies 
yang lain. 

 
4. Alat dan Bahan 

- Hasil penelitian analisis komunitas burung pada berbagai tipe 
habitat di TNTN 

Lokasi 
Jumlah 

Jenis 

Indeks 
Keanekaragaman  

(H') 

Indeks 
Kemerataan 

(E) 

Indeks 
Kekayaan 

(R) 

Hutan sekunder 53 3,67 0,92 10,37 

Aliran sungai 
Nilo 38 3,36 0,92 8,51 

Perkebunan 27 2,86 0,87 5,89 



 
 

 
 

- Pengantar ekologi Hewan . ITB-Bandung; Odum. 1993. Dasar-
Dasar Ekologi. UGM Press Yogyakarta. 

- MacKinnon, J., K.Phillips & B. Van Balen 2010. Burung-Burung 
di Sumatera, Jawab, Bali dan Kalimantan. Puslitbang Biologi-
LIPI/Birdlife Indonesia, Bogor 
 

5. Cara Kerja 
- Bacalah teori singkat diatas dan perkayalah 

pengetahuan Anda dengan membaca buku referensi yang 
disarankan.  

- Jawablah soal berikut ini !  
 

A. Wacana 
Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) 
merupakan kawasan pelestarian alam 
yang terdapat di Kabupaten 
Pelalawan, Provinsi Riau. Saat ini 
kondisi TNTN berada dalam tekanan. 
Interaksi masyarakat dengan hutan 
alam semakin tinggi melalui praktek 
pembalakan liar dan perambahan 
mengakibatkan degradasi hutan. 
Degradasi hutan mengakibatkan 
terganggunya komunitas burung. 
Mengapa degradasi hutan 
berpengaruh terhadap  komunitas 
burung ? 
 

B. Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) 
saat ini mengalami okupasi besar-
besaran oleh  masyarakat sekitar. 
Tegakan vegetasi hutan yang semula 
heterogen kini berubah menjadi 
homogen (areal perkebunan). Disadari 
atau tidak hal ini mengakibatkan 
perbedaan struktur komunitas burung 
pada daerah yang mempunyai 
vegetasi heterogen dengan homogen. 
Mengapa struktur vegetasi 
mengakibatkan struktur komunitas 
burung berbeda pada satu kawasan 
dengan kawasan lainnya ?  
 
 
 



 
 

 
 

 
Kegiatan 1 
Baca dan pahamilah situasi-situasi yang ada dibawah ini ! 
 

Kondisi-1  : Reby seorang ornitologi melakukan kegiatan penelitian 
inventarisasi burung di TNTN. Terdapat tiga lokasi 
penelitian, yaitu : (1) habitat hutan sekunder, (2) habitat 
aliran Sungai Nilo, dan (3) habitat perkebunan. Data yang 
didapati ternyata nilai indeks keragaman jenis burung 
pada habitat perekebunan rendah bila dibandingkan dua 
habitat lainnya. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Kondisi-2  : Pada lokasi peneltian habitat hutan sekunder, Reby 

(ornitology) menemukan 2 jenis burung pemangsa 
(raptor) famili accipitridae. Namun pada lokasi kebun 
karet dan sawit tidak ditemukan sama sekali burung 
pemangsa tersebut. Justru pada lokasi perkebunan jenis 
burung yang banyak dijumpai dari famili pycnonotidae. 

Accipitridae (Hutan sekunder) 
 
 

 
 
  
 
 
 

Spilornis cheela   Spizaetus cirhattus 
Pycnonotidae (Kebun karet dan sawit) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pycnonotus aurigaster    Pycnonotus goaiver  Pycnonotus plumossus 

Lokasi Jumlah Jenis 
Indeks 

Keanekaragaman  
(H') 

Hutan sekunder 53 3,67 

Aliran sungai Nilo 38 3,36 

Perkebunan 27 2,86 



 
 

 
 

 
Berdasarkan situasi diatas, tuliskan permasalahan yang ada dalam 
situasi tersebut yang berhubungan dengan struktur komunitas hewan ! 

a. Kondisi 1. Permasalahannya adalah 
 

 
 
 
b. Kondisi 2. Permasalahannya adalah 
 

 
 
 
 
Kegiatan 3 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut: 
1. Apakah yang dimaksud dengan komunitas ? 

2. Kemukakanlah pendapat anda, bagaimana keanekaragaman 
hayati/biodiversitas erat kaitannya dengan kesejahteran manusia 
dalam menopang kehidupan baik ditinjau dari sudut ekonomi, sosial, 
dan ekologis ! 

3. Odum (1993) menjelaskan bahwa keanekaragaman jenis burung 
cenderung rendah dalam ekosistem yang terkendali secara fisik dan 
cenderung tinggi dalam ekosistem yang diatur secara biologi. Coba 
anda jelaskan pernyataan tersebut ! 

4. Keragaman burung di suatu daerah sering dijadikan indikator 
pengkajian keanekaragaman hayati. Jelaskan mengapa burung layak 
dijadikan sebagai indikator keanekaragaman hayati ! 

5. A. Hitunglah indeks keragaman, kemerataan dan kekayaan jenis 
burung pada tabel (Lampiran hasil penelitian) ! 
B. Tentukan indeks dominansi burung pada tabel dengan 

menggunakan menggunakan rumus Helvort dalam Fachrul (2007) . 

 

C. Kemukakan alasan anda, mengapa jumlah jenis burung 
pada penelitian ini termasuk kajian komunitas bukan kajian 
populasi ? 

 
Kegiatan 4  
1. Diskusikanlah dengan anggota kelompokmu tentang permasalahan 

yang telah kamu identifikasi pada kegiatan 1, kemudian buatlah 
rumusan masalah yang akan kamu pecahkan bersama kelompokmu ! 

2. Tuliskan rumusan masalah kelompokmu ! 
3. Lakukanlah pembagian tugas dalam mengumpulkan informasi untuk 

menjawab rumusan masalah kelompokmu ! 



 
 

 
 

4. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber yang kalian anggap 
relevan untuk menjawab pertanyaan “ apa yang dibutuhkan untuk 
diketahui” . 

5. Buatlah buku kerja kelompok tentang kegiatan yang kalian lakukan 
untuk menyelesaikan proyek kelompok mu ! 

- Presentasikan hasil penemuan di depan kelas! 
- Tiap-tiap kelompok membuat laporan tentang tugas proyek 

kelompoknya. 
 

 
Lampiran (Hasil Penelitian)  
Tabel 1. Komposisi jenis penyusun burung di TNTN. 

No Ordo Famili Nama Ilmiah 
Lokasi Pengamatan 

Status 

I II III 

1 
Falconiformes Accipitridae 

Spilornis cheela 1 0 0 UU/LC/II 

2 Spizaetus cirrhattus 1 0 0 UU/LC/II 

3 
Galliformes Phasianidae 

Coturnix chinensis 1 0 2 LC 

4 Rollulus roulul 2 0 1 NT 

5 Gruiformes 
Rallidae 

Amourornis phoenicurus 0 1 0 LC 

6 

Columbiformes Collumbidae 

Treron bincinta 0 0 1 LC 

7 Treron vernans 0 2 0 LC 

8 Treron capellei 0 2 0 VU 

9 Trerron fulvicollis 1 0 0 NT 

10 Ducula aenea 0 1 0 LC 

11 Geopelia striata 1 0 0 LC 

12 Streptopelia chinensis 0 0 1 LC 

13 Chalcophaps indica 2 0 0 LC 

14 Columba livia 0 0 3 LC 

15 
Psittaciformes Psittacidae 

Loricullus galgulus 4 1 0 LC/II 

16 Psittinus cyanurus 2 0 0 NT/II 

17 

Cuculiformes Cuculidae 

Cuculus micropterus 0 1 0 LC 

18 Cacomantis merulinus 1 1 0 LC 

19 Phaenicophaeus curvirottis 0 0 1 LC 

20 Phaenicophaeus javanicus 2 1 0 LC 

21 Centropus sinensis 1 4 0 LC 

22 Centropus bengalensis 2 0 6 LC 

23 Strigiformes Strigidae Ketupa ketupu 0 1 0 LC/II 

24 Trogoniformes Trogonidae Harpactes duvaecelli 6 0 0 UU/NT 

25 Cornciiformes Alcenidae Alcedo meninting 1 3 0 UU/LC 



 
 

 
 

26 Pelargropsis capensis 0 1 0 UU/LC 

27 Lacedo pulchella 0 1 0 UU/LC 

28 Halcycon symernensis 1 1 2 UU/LC 

29 Todirhampus sanctus 0 1 0 UU/LC 

30 
Meropidae 

Merops viridis 0 5 0 LC 

31 Nyctornis amictus 0 1 0 LC 

32 

Bucerotidae 

Buceros rhinoceros 1 5 0 UU/NT/II 

33 Antharacoceros malayanus 2 0 0 UU/NT/II 

34 Aeros corrugatus 2 0 0 UU/NT/II 

35 

Piciformes 

Capitonidae 

Psilopogon pyrolophus 0 1 0 LC 

36 Megalaima australis 3 5 0 LC 

37 Megalaima haemaecephala 0 3 4 LC 

38 Colarhampus fuliginosus 4 11 0 LC 

39 

Picidae 

Celeus branchyurus 2 1 0 LC 

40 Meiglyptes tristis 3 0 0 LC 

41 Picus puniceus 1 0 0 LC 

42 Drycopus javansis 0 0 1 LC 

43 

Passeriformes 

Eurylamidae 

Cymbirhyuncus 
macrorhynchos 

0 2 0 LC 

44 Cayptonema viridis 1 0 0 NT 

45 
Chloropseidae 

Aegithina tiphia 0 2 0 LC 

46 Chropsis cochinchinensis 2 1 0 LC 

47 

Pycnonotidae 

Pycnonotus atriceps 3 0 0 LC 

48 Pycnonotus aurigaster 3 0 11 LC 

49 Pycnonotus goaiver 6 0 17 LC 

50 Pycnonotus plumosus 8 2 5 LC 

51 Pycnonotus brunneus 3 3 0 LC 

52 Pycnonotus simplex 9 4 1 LC 

53 Setornis criniger 1 0 0 VU 

54 
Dicruridae 

Dicrurus paradiseus 0 2 0 LC 

55 
Corvidae 

Corvus enca 2 0 0 LC 

56 

Timaliidae 

Pellorneum capistratum 4 2 0 LC 

57 Trichostoma bicolor 4 1 3 LC 

58 Malacocinla abboti 3 0 0 LC 

59 Malacopteron magnirostre 3 0 1 LC 

60 Malacopteron affine 2 2 1 NT 

61 Stachyris maculata 2 0 0 NT 

62 Stachyris nigriceps 1 0 0 LC 



 
 

 
 

63 Stachyris nigricollis 0 3 0 NT 

64 
Turdidae 

Copshycus saularis 0 0 1 LC 

65 

Silviidae 

Prinia familaris 6 0 3 LC 

66 Prinia flaviventris 0 0 3 LC 

67 Orthotomus ruficeps 2 1 1 LC 

68 Orthotomus sericeus 1 1 0 LC 

69 Orthotomus atrogularis 3 0 3 LC 

70 Muscicapidae Terpsiphone atrocaudata 2 0 0 NT 

71 
Laniidae 

Lanius tigrinus 1 0 1 LC 

72 
Sturnidae 

Gracula religiosa 0 0 5 LC 

73 
Nectariniidae 

Arachnotera longirostra 10 3 2 LC 

74 
Dicaeidae 

Prionochillus maculatus 2 0 2 LC 

75 Dicaeum chrysorrheum 9 4 7 LC 

76 

Ploceidae 

Lonchura maja 10 0 0 LC 

77 lonchura punculata 12 0 0 LC 

78 Lonchura striata 4 0 0 LC 

79 Passer montanus 0 0 8 LC 

  ∑ Ordo = 11 ∑ Famili = 27 
∑ Individu 166 87 98 351 

∑ Spesies 53 38 27 79 

Keterangan : 

I  : Habitat hutan sekunder LC : Tidak terdaftar     UU : Dilindungi UU 

II  : Aliran sungai Nilo  NT : Terancam punah   II  : CITES 

III : Kebun karet VU : Rentan 

 
 
Penggunaan Lingkungan sebagai Sumber Pembelajaran 

Untuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar ada 
beberapa tahapan yang harus dilakukan guru yaitu sebagai berikut : 

 
1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, terlebih dahulu guru harus merumuskan 
tujuan yang ingin dicapai dari penggunaan lingkungan sebagai 
sumber belajar dan menentukan konsep yang ingin ditanamkan 
kepada peserta didik. Setelah itu lakukan survei ke tempat yang 
akan dituju. Lakukan penjelajahan di tempat tersebut dengan 
teliti. Selanjutnya dari hasil survei itu buatlah Lembar Kerja Siswa 
(LKS) yang sesuai dengan tujuan dan konsep yang akan 
ditanamkan kepada peserta didik. Buatlah instrumen yang sesuai 
dengan di dalam LKS, misalnya lembar pengamatan, pedoman 
wawancara, atau kuesioner. Setelah LKS yang diperlukan selesai, 
siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk studi lapangan. 



 
 

 
 

 
2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahapan ini guru membimbing peserta didik untuk 
melakukan kegiatan sesuai dengan LKS yang telah dibuat. 
Ciptakan suasana yang mendukung agar peserta didik tertarik 
dan tertantang untuk melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. 

 
3. Tahap Pasca Kegiatan Lapangan 

Sekembalinya siswa dari lapangan , peserta didik harus membuat 
laporan tentang apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana 
hasilnya. Laporan yang dibuat peserta didik hendaknya memuat 
data yang dapat digunakan guru untuk membimbing peserta 
didik agar memahami suatu konsep. Mintalah peserta didik untuk 
mempresentasikan hasil kegiatannya. Disamping membuat 
laporan , peserta didik juga diminta untuk mengolah hasil studi 
lapangannya seperti membuat spesimen awetan herbarium atau 
insectarium jika dimungkinkan. 

 
Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar diperlukan 

adanya kreativitas dan jiwa inovatif dari para guru. 
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