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(Studi Kasus pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Bahrul Ulum Ngoro Jombang) 

 
Syukrianto 
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Akademi Farmasi Surabaya 

 
Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran 
tematik pendidikan agama islam yang ada pada MTs Bahrul Ulum Ngoro 
Jombang.1Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus (case study).1Teknik  pengumpulan data yang digunakan 
adalah melalui wawancara, studi dokumentasi dan studi lapangan.1Sumber data 
yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.1Teknik 
analisis data menggunakan reduksi data, display, verifikasi, dan validitas 
data.1Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran tematik 
pendidikan agama islam yang ada di MTs Bahrul Ulum Ngoro Jombang meliputi: 
((1) prinsip penilaian obyektif; (2) prinsip penilaian adil; (3) prinsip penilaian 
terpadu; (4) prinsip penilaian transparan; dan (5) prinsip penilaian akuntabel. 

Kata kunci : prinsip-prinsip pembelajaran tematik, pendidikan agama islam, MTs1 
 
 
Pendahuluan 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan 
berkesinambungan yang bertujuan untuk 
melihat potensi-potensi jasmani dan rohani 
serta mampu untuk melaksanakan kaidah-
kaidah hidup secara budaya.1Untuk mencapai 
tujuan tersebut dibutuhkan proses 
pembelajaran seumur hidup serta adanya 
dukungan yang kuat dari lingkungan 
keluarga,1sekolah, dan masyarakat 
(Muhaimin, 2003).1 Salah satu jenis 
pendidikan yang utama adalah pendidikan 
agama islam.1Pendidikan agama islam 
merupakan pendidikan yang bertujuan untuk 
mencetak generasi insan yang paripurna (insan 
kamil) yang bertakwa kepada Allah SWT.1 
Hal ini didukung oleh Undang-undang No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan 
Nasional yang mereorientasi pendidikan ke 
arah pembentukan pribadi yang integral dan 
dirumuskan dalam kompetensi.  

Pendidikan agama islam dapat diperoleh 
seseorang pada saat menempuh pendidikan 
pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, 
maupun sekolah tinggi (perguruan tinggi). 
Dalam perkembangannya, penyelenggaraan 
pendidikan agama islam di Indonesia 
khususnya pada tingkat sekolah menengah 
mengalami perubahan kebijakan. Saat ini 
sekolah menengah (SMP dan MTs) harus 
menyelenggarakan pendidikan agama islam 

dengan mengacu pada regulasi pemerintah 
yakni melalui Surat Keputusan Direktur 
Jendral Pendidikan Islam Nomor 2627 Tahun 
2013 tentang Penetapan Kurikulum Mata 
Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
Menengah Pertama, dimana dalam regulasi 
tersebut disebutkan bahwa sekolah menengah 
(SMP dan MTs) wajib menyelenggarakan 
program pembelajaran tematik. Pelaksanaan 
pembelajaran tematik saat ini merupakan 
topik yang menarik untuk dicermati, 
mengingat fokus utama Mendiknas adalah 
pada peningkatan mutu pendidikan. 

MTs Bahrul Ulum merupakan salah 
satu sekolah menengah (MTs) yang berlokasi 
di kota Jombang yang menyelenggarakan 
pendidikan agama islam dalam kurikulum 
pembelajaran. Berdasarkan survey awal yang 
dilakukan oleh penulis, menemukan bahwa 
banyak siswa MTs Bahrul Ulum tidak 
mengikuti pembelajaran akibat dari media 
pembelajaran yang kurang menarik. Program 
pembelajaran yang ada dianggap belum 
mampu membuat siswa untuk rajin belajar 
dan memperhatikan apa yang disampaikan 
oleh guru saat proses belajar mengajar. Tidak 
semua guru di MTs Bahrul Ulum memahami 
arti pentingnya program pembelajaran dalam 
pembelajaran agama islam.  

Guru merupakan praktisi tenaga 
pendidik yang memiliki tanggung jawab 
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untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-
norma kepada generasi penerus sehingga 
terjadi proses konservasi nilai.1Untuk 
mencapai tujuan tersebut, maka dalam 
penyampaian proses pembelajaran kepada 
para siswa,1guru dituntut harus profesional 
dengan cara menguasai secara mendalam 
materi yang akan disampaikan kepada pesera 
didik (Bambang Warsita, 2008). Hasil riset 
yang dilakukan oleh Robiatun (2012) 
menunjukkan hasil bahwa ternyata 
implementasi pembelajaran tematik pada 
pelajaran pendidikan agama islam (PAI) 
mampu meningkatkan kreativitas para peserta 
didik, tetapi dalam pelaksanaannya masih 
perlu ada perbaikan-perbaikan yang harus 
dilakukan oleh penyelenggara guna 
meminimalisir gejala-gejala yang mungkin 
timbul.  

Berdasarkan pendahuluan di atas, 
penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam 
mengenai “Prinsip-prinsip pembelajaran 
tematik pendidikan agama islam apa saja yang 
diimplementasikan oleh MTs Bahrul Ulum 
Ngoro Jombang guna mengatasai 
permasalahan pembelajaran pendidikan agama 
islam?”. Tujuan dari penelitian ini adalah 
“Untuk mengetahui prinsip-prinsip 
pembelajaran tematik pendidikan agama islam 
yang ada pada MTs Bahrul Ulum Ngoro 
Jombang”. 
 
Kajian Pustaka 
Pembelajaran Tematik Pendidikan Agama 
Islam 

Pembelajaran merupakan perpaduan 
dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan 
belajar. Aktivitas mengajar menyangkut 
peranan seorang guru dalam konteks 
mengupayakan  terciptanya  jalinan  
komunikasi  harmonis  antara  mengajar  itu 
sendiri dengan belajar (Ngalimun, 2013). 
Pembelajaran tematik dikembangkan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan, dan diharapkan siswa dapat 
meningkatkan pemahaman konsep yang 
dipelajarinya secara lebih mendalam dan 
bermakna, mengebangkan keterampilan, 
menemukan, mengolah, dan memanfaatkan 
informasi, menumbuh kembangkan sikap 
positif, kebiasaan baik, dan nilai- nilai luhur 
yang diperlukan dalam kehidupan, memilih 
kegiatan yang sesuai dengan minat dan 
kebutuhannya (Muklis, 2012) 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas 
mengenai pembelajaran, maka dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan 
serangkaian proses kegiatan yang dilakukan 
secara terus-menerus yang di dalamnya 
terdapat usaha-usaha yang dilakukan  oleh  
guru  untuk  mendapatkan  perubahan  dari  
segi  pengetahuan, keterampilan, sikap,1serta 
tingkah laku peserta didik kearah kedewasaan 
pada diri anak didik setelah berakhirnya 
pembelajaran. 

Pembelajaran tematik adalah 
pembelajaran terpadu yang melibatkan 
beberapa  pelajaran (bahkan  lintas  rumpun  
mata  pelajaran)  yang  diikat  dalam tema-
tema tertentu.1Melalui penerapan 
pembelajaran tematik, siswa diharapkan dapat 
belajar dan bermain dengan kreativitas yang 
tinggi. Model pembelajaran tematik memiliki 
perbedaan kualitatif (qualitatively different) 
dengan model pembelajaran lain, karena 
sifatnya memandu peserta didik mencapai 
kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher 
levels of thinking) atau keterampilan berpikir 
dengan mengoptimalisasi kecerdasan ganda 
(multiple thinking skills), sebuah proses 
inovatif bagi pengembangan dimensi sikap, 
keterampilan dan pengetahuan. Pembelajaran 
model tematik dapat mengintegrasikan 
beberapa mata pelajaran dalam bentuk tematik 
khususnya pendidikan agama islam (Salamah, 
2014). Pembelajaran tematik Pendidikan 
Agama Islam (PAI) adalah pembelajaran 
terpadu yang menggunakan tema untuk 
mengaitkan beberapa mata pelajaran (Alquran 
Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, dan SKI) 
sehingga dapat memberikan pengalaman 
bermakna kepada peserta didik (Depag RI, 
2009).1 
a. Karakteristik  Pembelajaran Tematik 

Pendidikan  Agama  Islam1 
Karakteristik Pembelajaran Tematik 
Pendidikan Agama Islam menurut Ujang 
Sukandi (2001) meliputi : (a) berpusat pada 
siswa,1(b) memberikan pengalaman 
langsung pada siswa,1(c) pemisahan mata 
pelajaran tidak begitu jelas,1(d) menyajikan 
konsep dari berbagai mata pelajaran,1(e) 
bersifat fleksibel, (f) hasil pembelajaran 
sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, 
(g) menggunakan prinsip belajar sambil 
bermain dan menyenangkan.1Jadi dalam 
menerapkan model pembelajaran tematik 
terpadu ini, kita harus melakukan dengan 
cara yang bersahabat, menyenangkan, dan 
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bermakna bagi siswa. Sedangkan dalam 
menanamkan konsep atau pengetahuan dan 
keterampilan, anak tidak harus di‑drill, 
tetapi ia belajar melalui pengalaman 
langsung dan menghubungkannya dengan 
konsep lain yang sudah dipahami. Bentuk 
pembelajaran ini dikenal dengan 
pembelajaran terpadu, dan 
pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan 
dan perkembangan anak. 

b.  Macam- macam Pembelajaran Tematik 
Pendidikan  Agama Islam1 
Menurut Robin Fogarty (1991) ada sepuluh 
macam model pembelajaran tematik yaitu: 
(a) fragmented (penggalan), (b) connected 
(keterhubungan), (c) nested (sarang), (d) 
sequenced (pengurutan), (e) shared (irisan), 
(f) webbed (jaring laba-laba), (g) threaded 
(bergalur), (h) integrated (terpadu), (i) 
immersed (terbenam), (j) networked 
(jaringan kerja).  

Pendidikan Agama Islam 
Di dalam Islam ada tiga konsep 

pendidikan, yaitu tarbiyah, ta`lim, dan ta`dib, 
namun istilah yang sekarang berkembang 
adalah tarbiyah.1Menurut Abu Ahmadi dan 
Nur Uhbiyati (1991), Istilah tarbiyah berakar 
dari  tiga kata , raba - yarbu yang berarti 
bertambah dan tumbuh, yang kedua rabiya - 
yarba yang berarti tumbuh dan berkembang, 
yang ketiga rabba - yarubbu yang berarti 
memperbaiki, menguasai, memimpin, 
menjaga, dan memelihara.1Jadi pengertian 
pendidikan secara harfiah berarti 
membimbing, memperbaiki, menguasai, 
memimpin, menjaga, dan memelihara.1Oleh 
karena itu, pendidikan agama Islam mencakup 
dua hal, yaitu: a) Mendidik peserta didik 
berperilaku sesuai dengan  akhlak Islam, b) 
Mendidik peserta didik untuk mempelajari 
materi ajaran agama Islam. Sedangkan 
menurut Zuhairini (2004)  Pendidikan Agama 
Islam bertujuan untuk pembentukan perubahan 
sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk 
ajaran agama Islam. Sebagaimana yang pernah 
dilakukan Nabi dalam usaha menyampaikan 
seruan agama dengan berdakwah, 
menyampaikan ajaran, memberi contoh, 
melatih keterampilan berbuat, memberi 
motivasi dan menciptakan lingkungan sosial 
yang mendukung pelaksanaan ide 
pembentukan pribadi muslim. Dari beberapa 
definisi di atas terdapat karakteristik 
Pendidikan Agama Islam: a) Pendidikan 
Agama Islam merupakan bimbingan, latihan, 

pengajaran, secara sadar yang diberikan oleh 
pendidik terhadap peserta didik, b) Proses 
pemberian bimbingan dilaksanakan seseorang 
secara sistematis, kontinyu dan berjalan 
setahap demi setahap sesuai dengan 
perkembangan kematangan peserta didik,1c) 
Tujuan pemberian agar kelak seseorang 
berpola hidup yang dijiwai oleh nilai- nilai 
Islam. 1 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menerapkan pendekatan 
kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis fenomena yang menyeluruh di 
lapangan. Dalam pendekatan ini peneliti 
berinteraksi secara langsung dengan orang-
orang tertentu untuk menggambarkan dan 
menganalisisnya secara individual atau sosial 
baik aktifitas, keyakinan, maupun persepsinya 
terhadap  sesuatu. Metode dalam penelitian 
ini berlandaskan pada studi kasus (case 
study). Kasus yang dilakukan oleh peneliti 
diarahkan untuk menghimpun data, 
mengambil makna, dan memperoleh 
pemahaman dari kasus tersebut. Penelitian 
studi kasus  mengeksplorasi suatu masalah 
dengan batasan terperinci, memiliki 
pengambilan data yang mendalam, dan 
menyertakan berbagai sumber informasi. 
Penelitian ini dibatasi oleh waktu, tempat, 
dan kasus yang dipelajari berupa program, 
peristiwa, aktivitas,  atau  individu (Arikunto, 
2002).  

Informasi yang digali melalui 
wawancara mendalam (deep interview)  
terhadap informan (Guru Agama Islam kelas 
VII dan kelas VIII, Kepala Sekolah dan Siswa 
kelas VII dan kelas VIII MTs Bahrul Ulum 
Ngoro Jombang.1Penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif, karena teknik ini 
digunakan untuk memahami realitas rasional 
sebagai realitas subyektif khususnya warga 
sekolah.1Proses observasi dan wawancara 
mendalam bersifat sangat utama dalam 
pengumpulan data.1Dari observasi diharapkan 
mampu menggali gambaran lengkap 
pelaksanaan pembelajaran tematik Pendidikan 
Agama Islam  di MTs Bahrul Ulum Ngoro 
Jombang.1  

Metode dokumentasi yaitu mencatat 
hal-hal berkaitan dengan informasi yang 
berasal dari majalah, teknik pengumpulan data 
dengan menghimpun dan menganalisis 
dokumen- dokumen, baik dokumen tertulis, 
gambar maupun elektronik.1Jadi 
menggunakan metode dokumentasi, peneliti 
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menyelidiki benda- benda tertulis seperti buku, 
majalah, dokumentasi foto, peraturan- 
peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 
sebagainya.  

Metode observasi adalah metode yang 
digunakan untuk mengamati fenomena sosial. 
Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut 
harus memenuhi standar, sehingga hasil 
penelitian sesuai dengan kenyataan yang 
menjadi sasaran penelitian (Margono, 
2000).1Pengamat hanya berperan mengamati 
kegiatan tanpa terlibat langsung dengan 
kegiatan.1Metode tersebut digunakan untuk 
memperoleh data tentang: (a) Kegiatan belajar 
mengajar  di kelas, (b) Kondisi guru MTs 
Bahrul Ulum Ngoro Jombang, (c) Kondisi 
siswa MTs Bahrul Ulum Ngoro Jombang, (d) 
Kepala sekolah MTs Bahrul Ulum Ngoro 
Jombang, (e) Lingkungan sekolah MTs Bahrul 
Ulum Ngoro Jombang.1 

Setelah semua data yang diperlukan 
terkumpul, oleh karena itu ditampilkan dengan 
cara  deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif 
adalah gambaran tentang hasil penelitian yang 
sesuai dengan tujuan secara berurutan. 
Sedangkan teknik analisis kualitatif digunakan 
untuk menguraikan, menuturkan, menafsirkan 
data yang penulis peroleh dari teknik 
pengumpulan data.1Arikunto (2002) 
mengemukakan bahwa pada umumnya 
penelitian deskriptif  tidak menggunakan 
hipotesis sehingga dalam langkah 
penelitiannya tidak perlu merumuskan 
hipotesa.1Dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis, penulis dapat menyajikan 
data yang ada baik dengan metode informan 
maupun analisis kemudian diolah untuk 
kesempurnaan penulisan.1 
 
Hasil dan Pembahasan 

Penilaian Pembelajaran Tematik 
Pendidikan Agama Islam di MTs Bahrul Ulum 
Ngoro Jombang terdapat lima aspek yang 
dinilai yaitu: 
(1) Prinsip penilaian obyektif adalah 

penilaian berbasis pada standar dan tidak 
dipengaruhi faktor subjektivitas penilai 
(Salamah, 2018). Penilaian harus 
dilaksanakan secara obyektif. Untuk itu, 
penilaian harus adil, terencana, dan 
menerapkan kriteria yang jelas. 
Berdasarkan hasil observasi dan 
wawancara dengan kepala sekolah di MTs 
Bahrul Ulum Ngoro Jombang bahwa 
tidak ada guru PAI yang memberikan 

nilai benar-benar secara obyektif, hal ini 
dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa 
hal, seperti karena kasihan, adanya 
tekanan dari beberapa pihak seperti 
kebijakan sekolah, anggapan akan 
reputasi guru PAI, desakan wali murid, 
standar kelulusan ujian nasional, 
pertimbangan masuk ke jenjang 
pendidikan lebih tinggi  SMA. Jadi 
penilaian tersebut dipengaruhi oleh 
kepentingan dari masing-masing, dan 
bukan berorientasi pada siswa. Hal ini 
seorang guru dalam situasi begini menjadi 
seorang penindas siswa dan juga tertindas 
oleh tekanan berbagai  pihak. Hal ini 
didukung oleh Friere  (2008) bahwa kaum 
penindas  bermaksud menghormati hak-
hak kaum tertindas, hal ini hampir 
terwujud dalam sikap murah hati yang 
palsu. Sikap murah hati itu sebenarnya 
muncul dari tertib sosial yang tidak adil. 
Kemurahan hati semacam itu bukan 
merupakan pembebasan bagi manusia, 
karena di situ manusia tertindas hanya 
mampu mengacungkan tangan laksana 
mengemis. Pembebasan yang sejati terjadi 
kalau tangan-tangan yang terangkat. 
Mengemis itu diubah menjadi tangan-
tangan manusiawi yang mampu 
memahami makna. Guru sebagai Kaum 
tertindas di sini juga mengalami konflik 
kalau mereka dihadapkan pada pilihan 
antara: menjadi diri sendiri atau menjadi 
seseorang pribadi yang terbelah, menolak 
atau menerima gambaran kaum penindas: 
mengikuti perintah yang sudah digariskan 
kaum penindas atau mengambil 
keputusan sendiri; menjadi penonton atau 
pelaku drama kehidupan; berbicara atau 
bungkam. Kemurahan hati yang menurut 
Freire (2008) sebetulnya palsu 
mengacungkan tangan untuk meminta-
minta tanpa dibarengi usaha yang 
membuat tangan-tangan itu dapat bekerja 
adalah realita.  

       Berani untuk mewacanakan pendidikan 
yang obyektif merupakan suatu tindakan 
yang terbilang sulit. Subyektivitas akan 
berbeda di setiap sekolah, begitu pula 
bagi setiap guru. Terkadang ada siswa 
yang memiliki tingkat kemalasan yang 
tinggi, karena desakan dan rasa iba, siswa 
sering menawar guru, dan memelas untuk 
mendapatkan rasa kasihan tersebut, 
sehingga yang terjadi adalah guru secara 
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tidak sadar justru akan menindas siswa 
dengan rasa kasihan mereka yang palsu 
tersebut, karena siswa tidak pernah 
belajar dari tindakannya yang salah. Jika 
ingin mengajarkan seseorang peserta 
didik menjadi manusia yang seutuhnya, 
maka perlakukanlah seperti manusia, 
jadikanlah mereka pribadi yang 
bertanggung jawab, jika usahanya tidak 
ada, maka bagaimana seorang guru dapat 
begitu saja menaikkan nilai dengan 
adanya beberapa desakan dan tekanan 
dari pihak lain. Hal ini dilihat dari Guru 
PAI menilai siswa sesuai dengan prosedur 
penilaian dan kemampuan siswa. Prinsip 
tersebut didukung oleh Muklis (2012) 
bahwa pembelajaran tematik berprinsip 
pada keterampilan, kemahiran, nilai dan 
sikap pembelajaran dengan menggunakan 
tema.  

(2) Prinsip penilaian adil berarti penilaian 
yang harus mempertimbangkan rasa 
keadilan pada siswa, tanpa membeda-
bedakan jenis kelamin, kepandaian, ras, 
suku, agama, latar belakang budaya, dan 
berbagai hal yang memberikan kontribusi 
pada pembelajaran. Sebab ketidakadilan 
dalam penilaian, dapat menyebabkan 
menurunnya motivasi belajar siswa, 
karena mereka merasa di anak tirikan 
(Nurhayati, 2016). Hasil observasi 
menunjukkan bahwa selama pengajaran 
di sekolah MTs Bahrul Ulum Ngoro 
Jombang materi PAI disampaikan oleh 
guru PAI dengan baik, berdasarkan hasil 
wawancara dengan guru pengajar PAI dan 
kepala sekolah menyampaikan bahwa 
disekolah tersebut sudah mengaplikasikan 
prinsip penilaian adil seperti jenis kelamin 
di sekolah MTs Bahrul Ulum Ngoro 
Jombang dicampur antara perempauan 
dan laki-laki akan tetapi memiliki batasan 
dalam hal pergaulan. Selain itu juga latar 
belakang ekonomi orang tua disekolah 
tidak membeda bedakan antara kaya dan 
miskin melainkan disekolah ini dicampur. 
Hal ini bertujuan agar siswa mampu 
bersosialisasi dengan yang lain sehingga 
pada akhirnya tidak memiliki sifat-sifat 
negatif yang berdampak pada akhlak 
dikemudian hari. Di sisi lain  peran guru 
sangat utama dalam memberikan materi 
PAI kepada siswa yang bertujuan untuk 
menanamkan nilai-nilai akidah, ahklak 
dan moral dalam agama. Hal tersebut 

ditanamakan sejak awal masuk sekolah 
MTs Bahrul Ulum Ngoro Jombang. Hal 
ini guru melihat penilaian adil berpatokan 
secara general. Didukung oleh penelitian 
Warman (2018) bahwa penilaian 
pembelajaran tematik melalui tiga aspek 
yaitu kognitif, sikap religius, sikap sosial, 
dan keterampilan.  

(3) Prinsip penilaian terpadu; artinya 
penilaian oleh pendidik dilakukan secara 
terencana, menyatu dengan kegiatan 
pembelajaran, dan berkesinambungan 
(Salamah, 2018). Hasil penelitian yang 
telah dilakukan wawancara dengan guru 
PAI dan kepala sekolah MTs Bahrul 
Ulum Ngoro Jombang berdasarkan proses 
pembelajaran yang telah dilakukan sesuai 
dengan rencana pembelajaran materi PAI 
yang diterapkan ke semua kelas baik 
kelas VII-IX yang mendukung program 
pemerintah. Materi tersebut  mampu 
diapliaksikan oleh peserta didik kedalam 
kehidupan sehari-hari. Selain itu dapat 
diterapkan kedalam kegiatan ekstrakuler 
yang ada disekolah. Hal ini dilihat dari 
nilai raport yang peneliti lakukan 
menunjukkan hasil nilai kognitif, afektif, 
dan psikomotor diatas rata-rata nilai 
KKM (kriteria ketuntasan minimal) 
belajar. Hal ini menurut Ruqayah dkk 
(2013) bahwa implementasi pembelajaran 
tematik memberikan kebermaknaan 
belajar. Penelitian ini didukung oleh hasil 
penelitian Frasandy (2017) bahwa 
mengintegrasikan nilai-nilai agama 
dengan cara memasukkan ayat-ayat Al-
Qur’an sesuai dengan kompetensi dasar 
pada pembelajaran PAI. 

(4) Prinsip beracuan transparan; berati 
penilaian yang dilakukan secara 
transparan untuk berbagai kalangan dan 
dapat dipertanggungjawabkan 
akuntabilitasnya kepada stakeholder 
pendidikan, sehingga keputusan tentang 
keberhasilan dan kegagalan belajar siswa 
jelas bagi semua pihak yang terkait, tanpa 
ada rekayasa atau sembunyi-sembunyi 
yang dapat membuat salah sangka dan 
dapat merugikan semua pihak (Nurhayati, 
2016). Selain itu, juga transparan menurut 
Juliantie (2017) acuan transparan 
memiliki kriteria penilaian, dan acuan 
pengambilan keputusan yang dapat 
diketahui oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat mengakses prosedur 



6  
 

  
 

INOVASI, Volume XXII, Nomor1, Januari 2020 

dan dasar penilaian yang digunakan. Hasil 
penelitian yang telah dilakukan 
berdasarkan wawancara dengan guru PAI 
dan BK menunjukkan bahwa segala 
kegiatan selama pembelajaran, dilakukan 
secara transparan tanpa adanya sesuatu 
yang disembunyikan yang dapat 
merugiakan siswa. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil penilaian yang telah 
diperoleh dari hasil pengamatan dan 
wawancara yang telah dilakukan 
menunjukan sekolah tersebut berprinsip 
pada mengedepankan transparansi yang 
memiliki manfaat bagi semua pihak 
utamanya pada siswa yaitu dapat 
mengetahui secara jelas dan terpercaya 
untuk memperoleh sumber informasi 
yang didapat melalui sumber informan 
yaitu sekolah untuk dilaporkan kepada 
orang tua ataupun masyarakat secara 
umum. 

(5) Prinsip penilaian akuntabel, berarti 
penilaian dapat dipertanggungjawabkan 
kepada pihak internal sekolah maupun 
eksternal untuk aspek teknik, prosedur, 
dan hasilnya (Salamah, 2018). Hasil 
penelitian yang telah dilakukan  melaui 
observasi pembelajaran tematik PAI 
dikelas dan melalui wawancara dengan 
pihak sekolah bahwa kegiatan baik 
didalam sekolah maupun diluar sekolah 
atas dasar izin kepala sekolah. Hal ini 
semua aktifias baik yang dilakukan oleh 
siswa maupun guru didalam maupun 
diluar sekolah selalu dipantau untuk 
melihat perkembangan sikap, 
pengetahuan dan keterampilan siswa yang 
mendukung materi PAI dengan model 
tematik yang diajarkan dapat diterapkan 
dengan baik.  

  Hasil penelitian Frasandy (2017) 
tentang pembelajaran tematik bertujuan untuk 
mengembangkan aspek sikap, pengetahuan 
dan keterampilan. Prinsip penilaian 
menyeluruh dan berkesinambungan, berarti 
penilaian mencakup semua aspek kompetensi 
dengan menggunakan berbagai teknik 
penilaian yang sesuai, untuk memantau dan 
menilai perkembangan kemampuan peserta 
didik. Hal ini didukung oleh Salamah (2014) 
bahwa pembelajaran tematik materi dapat 
lebih mudah dipahami oleh peserta didik 
karena selaras dengan pola berfikir peserta 
didik yang cenderung holistik. Pembelajaran 
tematik yang demikian ini disebut sebagai 

model pembelajaran tematik berbagi atau 
shared/participative model. Akan tetapi pada 
pembelajaran tematik PAI yang ada disekolah 
MTs Bahrul Ulum Ngoro Jombang 
menggunakan  model squenced. Model 
tersebut sesuai dengan karakter siswa, kondisi 
lingkungan, fasilitas dan sarana prasarana yang 
ada disekolah tersebut. 
 
Penutup 

Berdasarkan uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa prinsip-prinsip 
pembelajaran tematik pendidikan agama islam 
yang ada di MTs Bahrul Ulum Ngoro 
Jombang meliputi: (1) prinsip penilaian 
obyektif; (2) prinsip penilaian adil; (3) prinsip 
penilaian terpadu; (4) prinsip penilaian 
transparan; dan (5) prinsip penilaian akuntabel. 
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Peningkatan Hasil Belajar Kimia Senyawa Karbon di Kelas XI IPA-2 SMAN 1 

Driyorejo Gresik  Dengan Model Pembelajaran Discovery 

 

Sri Uripiyati 

email : sri.uripiyati2@gmail.com 

SMA Negeri 1 Driyorejo Gresik  

 

Abstrak 

Pembelajaran kimia khususnya pada  materi senyawa karbon dan kegunaannya di 

kelas XI IPA-2 SMA Negeri 1 Driyorejo tahun pelajaran 2018/2019, mengalami 

banyak hambatan. Pada uji kompetensi, diperoleh rata-rata kelas sebesar 54,4. 

Ketuntasan belajar secara kalsikal hanya sebesar 44,1 persen. Dari analisis soal 

didapat data bahwa kesulitan siswa terletak pada saat siswa menuliskan rumus 

gugus fungsi berbagai senyawa karbon, menyebutkan dan menuliskan gugus 

fungsi senyawa karbon baik nama IUPAC dan trivial serta mengklasifikasikan 

senyawa karbon berdasarkan perbedaan gugus fungsi. Penulis ingin 

meningkatkan  hasil  belajar dengan menerapkan model pembelajaran  discovery. 

Hasilnya, Pada siklus pertama, rata-rata hasil post test sebesar 72,3 dan 

ketuntasan belajar mencapai 70,6 persen atau ada 24 siwa dari 34 siswa sudah 

tuntas belajar secara klasikal. Pada siklus kedua, rata-rata hasil post test sebesar 

79,6 dan ketuntasan belajar mencapai 94,1 persen atau ada 32 siswa dari 34 

siswa sudah tuntas secara klasikal. Simpulannya, penerapan model pembelajaran 

discovery dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA-2 SMA Negeri 1 

Driyorejo Gresik pada pelajaran kimia Senyawa Karbon.   

Kata kunci: hasil belajar, senyawa karbon, model pembelajaran discovery 

 
Pendahuluan 

Siswa umumnya menganggap kimia 

merupakan mata pelajaran yang sulit, baik 

sulit dalam menerima materi maupun sulit 
dalam menyelesaikan permasalahan kimia. 

Faktor kesulitan dalam merima dapat berasal 

dari kurang tepatnya model pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru (Ali, 2006:33). Usaha 
peningkatan hasil belajar tidaklah mudah. 

Untuk meningkatkan hasil belajar tidaklah 

mudah. Diperlukan perbaikan dan 
penyempurnaan yang meliputi perbaikan pada 

system pendidikan atau dalam hal yang 

langsung berkaitan dengan aktivitas 
pembelajaran, misalnya dalam penerapan 

model pembelajaran, pengadaan media 

pembelajaran serta pengelolaan kelas. 

Permasalahan pembelajaran kimia 
sering dialami siswa disebabkan oleh materi 

pelajaran yang bersifat abstrak (Riduwan, 

2010:12). Siswa banyak yang tidak memahami 
konsep kimia meski beberapa kali guru telah 

menjelaskannya. Permasalaan pembelajaran 

ini timbul di kelas XI IPA-2 SMA Negeri 1 
Driyorejo Gresik tahun pelajaran  2018/2019. 

Pada ulangan harian tentang senyawa karbon. 

Nilai rata-rata yang didapat sangat rendah 
yaitu 54,4 Kriteria ketuntasan minimal yang 

telah ditentukan sebesar 70. Dari 34 siswa 

hanya 15 siswa yang mendapat nilai di atas 70. 
Data analisis soal, menunjukkan bahwa 

kesalahan paling banyak dilakukan oleh siswa  

ketikan mereka  harus menjelaskan struktur 

senyawa dari berbagai golongan senyawa 
karbon.  

Peneliti bersama teman sejawat 

melakukan observasi perangkat pembelajaran 
untuk melengkapi data permasalahan di atas. 

Dari diskusi dengan teman sejawat didapat  

dugaan bahwa kesulitan siswa tentang 
Senyawa Karbon bermula dari model yang 

diterapkan guru. Guru mengajar hanya 

menggunakan model ceramah, tanpa 

melibatkan siswa dalam pembelajaran, 
sehingga apa yang didapat siswa dari 

keterangan guru, tidak ada yang membekas 

sama sekali.  
Dari hasil observasi perangkat 

pembelajaran, didapat data bahwa dalam 

mengajarkan kimia tentang senyawa karbon, 
guru melalui pelajaran dengan memerintahkan 

kepada siswa untuk memperhatikan 
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keterangan guru yang disertai dengan contoh-
contoh. Dari uraian di atas, timbulnya 

permasalahan pembelajaran diduga karena 

pembelajaran berlangsung hanya satu arah. 

Siswa sebagai pembelajar, tidak terlibat 
langsung dalam proses pembelajaran. 

Bermula dari keadaan itu,  penulis 

menerapkan model discovery. Menurut 
Rustiyah (2011:51) mengungkapkan bahwa 

dalam model discovery ini siswa belajar secara 

mandiri, melatih kemampuan bernalar siswa 
serta melibatkan siswa secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran  sehingga bisa 

menemukan sendiri dan memecahkan masalah 

tanpa bantuan orang lain. 
 Model pembelajaran yang dipilih guru 

secara tepat mempercepat terjadinya 

perubahan perilaku peserta didik (Soetomo, 
2013:61). Seide dengan itu, Sudirman 

(2006:12) menandaskan bahwa pemilihan 

model pembelajaran harus memperhatikan 
tingkat perkembangan mental peserta didik. 

Model pembelajaran yang sesuai dengan 

mental anak turut menentukan efektifitas dan 

efisiensi dalam proses belajar mengajar.  
Azhar (2013:15) mengungkapkan 

bahwa dalam praktik pembelajaran 

konvensional, model pembelajaran ceramah 
adalah model yang harus ada dalam setiap 

pembelajaran. Bagaimana guru akan 

menjelaskan sesuatu dan menginstruksikan 

sesuatu dalam pembelajarn jika model 
ceramah tidak disertakan dalam suatu kegiatan 

pembelajaran.  

Berkaitan dengan itu, Djamarah 
(2012:121) menyarankan agar metode 

ceramah perlu dikombinasikan dengan metode 

yang memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk tutut aktif  dalam pembeajaran. Model 

pembelajaran yang diterapkan seorang guru 

kepada peserta didik yang hanya 

menggunakan model ceramah mengakibatkan 
peserta didik kurang aktif dalam prosesa 

belajar mengajar. 

 

Kajian Teori 

 Definisi, model pembelajaran 

discovery, menurut Suryosubroto (2007:27) 
adalah model untuk mengembangkan cara 

berfikir aktif dengan menemukan sendiri, 

menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh 

akan setia dan tahan lama dalam ingatan. 
Melalui belajar penemuan, siswa juga bisa 

belajar berfikir analisis dan mencoba 

memecahkan masalah yang dihadapi.  

Secara sederhana, langkah-langkah 
model discovery, menurut Nur (2006:87) 

adalah sebagai berikut: 1) menentukan tujuan, 

2) melakukan identifikasi karakteristik siswa, 

3) memilih materi pelajaran, 4) menentukan 
topik-topik yang harus dipelajari siswa secara 

induktif, dan ) mengembangkan bahan-bahan 

belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, 
tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa. 

Lebih rinci, Soekamto (2007) 

menggambarkan prosedur penerapan model 
discovery: 1) Stimulation (stimulasi/ 

pemberian rangsangan) pada tahap ini siswa 

dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk 
tidak memberi generalisasi, agar timbul 

keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru 

dapat memulai dengan mengajukan 
pertanyaan, anjuran membaca buku, dan 

belajar lainya yang mengarah pada persiapan 

pemecahan masalah, 2) problem statemen  
(pernyataan/ identifikasi masalah) Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi masalah-masalah yang 

relevan dengan bahan pelajaran, kemudian 
salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam 

bentuk hipotesis, 3) data collection 

(pengumpulan data) tahap ini siswa diberi 
kesempatan untuk mengumpulkan berbagai 

informasi yang relevan, membaca literature, 

mengamati objeck, wawancara,  sebagai 

pembentukan konsep dan generalisasi 
melakukan uji coba sendiri untuk menjawab 

pertanyaan atau hipotesis, 4) data processing 

(pengolahan data) pengolahan data merupakan 
kegiatan mengolah data dan informasi yang 

telah diperoleh siswa melalui wawancara, 

observasi dan sebagainya. Tahap ini berfungsi 
pembentukan konsep dan generalisasi, 

sehingga siswa akan mendapatkan 

pengetahuan baru dari alternatif jawaban yang 

perlu mendapat pembuktian secara logis, 5) 
verification (pembuktian) pada tahap ini siswa 

melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis 
yang ditetapkan tadi dengan temuan 

alternative dan dihubungkan dengan hasil 

pengolahan data., dan 6) generalization 
(menarik kesimpulan) tahap generalisasi/ 

menarik simpulan adalah proses menarik 

sebuah simpulan yang dapat dijadikan prinsip 

umum dan berlaku untuk semua kejadian atau 
masalah yang sama. 

 

Metode Penelitian 
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Penelitian ini bertempat di kelas XI 
IPA-2 SMA Negeri 1 Driyorejo Gresik. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 

September 2018 sampai 6 Desember 2018. 

Siklus 1 dilaksanakan tanggal 19 September 
2018. Siklus II dilaksanakan tanggal 26 

September 2018. Subyek penelitian adalah 

siswa kelas XI Ipa-2 SMA Negeri 1 Driyorejo 
Gresik tahun pelajaran 2018/2019 berjumlah 

34 siswa 

Desain penelitian terdiri dari empat 
tahapan yaitu planning (rencana), action 

(tindakan), observation (pengamatan), dan 

reflection (refleksi). Empat tahapan ini 

digambarkan dalam desain penelitian tindakan 
model Kemmis dan MC tanggart (1990, dalam 

Hadi, 1999). Berikut ini desain penelitian 

tindakan kelas yang dipakai dalam penelitian: 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 1. Desain Penelitian Tindakan Kelas Model yang digagas Kemmis dan Mc Targgart. 

 
 

Penjelasan  

1. Rancangan /rencana awal, sebelum 
mengadakan penelitian, peneliti menyusun 

rumusan masalah, tujuan dan membuat 

rencana tindakan, termasuk di dalamnya 

instrumen penelitian dan perangkat 
pembelajaran.  

2. Pelaksanaan tindakan  tahap kedua dari 

penelitian tindakan adalah pelaksanaan 
yang merupakan implementasi/penerapan 

isi rancangan yaitu mengenai tindakan di 

kelas 
3. Kegiatan dan pengamatan, meliputi 

tindakan yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya memebangun pemahaman 

konsep siswa serta mengamati hasil atau 
dampak yang diterapkanya model 

pembelajaran 

4. Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan 
mempertimbangakan hasil atau dampak 

dari tindakan yang dilakukan  berdasar 

lembar pengamatan yang diisi oleh 
pengamat 

Rancangan penelitian ini dilakukan 

dengan dua siklus. Dimana masing-masing 

siklus dikenai perlakuan yang sejenis dengan 
bobot yang berbeda. Dibuat dua siklus 

dimaksudkan untuk memperbaiki hasil 

pembelajaran yang dilaksanakan 

Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan  model analisis data deskriptif 
persentase. Data hasil penelitian  yang 

dianalisis meliputi rata-rata kelas, ketuntasan 

belajar individu dan ketuntasan belajar secara 

klasikal (Arikunto, 2008:55). Hasil analisis 
data diperoleh baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Hasil ini diinterpretasi dan 

disimpulkan  yang digunakan untuk menjawab 
permasalahan yang telah dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Rata-rata kelas 
Untuk mendapatkan nilai rata-rata test, 

dapat dirumuskan  sebagai berikut: 

  

Ẍ =
∑𝑋

∑𝑁
 

Dengan  : Ẍ  Nilai rata-rata 

 ∑𝟀 = Jumlah semua nilai siswa 

 ∑N = Jumlah siswa  
 (Sudjana, 1996:19) 

2. Ketuntasan belajar secara individu 

Untuk menghitung ketuntasan belajar 

secara individu digunakan rumus: 

Ketuntasan individu =
∑ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 ≥70

∑ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
x100% 

(Arikunto, 2008:101) 

 

Berhasil 

Refleksi 

Observasi 

Pelaksanaa

n tindakan 

Rencana 

awal 
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3. Ketuntasan belajar secara klasikal 
Untuk menghitung persentase ketuntasan 

belajar secara klasikal digunakan rumus 

sebagai berikut:  

Ketuntasan klasikal =
∑ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
x100% 

(Arikunto, 2008:102) 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

 Berdasarkan data hasil penelitian 
selama 2 siklus dengan masing-masing siklus 

terdapat 2 pertemuan (1 JP=45 menit), telah 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa, skor 

hasil observasi aktivitas siswa dan skor 
observasi aktivitas guru pada silkus I ke siklus 

II sebagai berikut. 

Peningkatan Hasil Belajar 
Peningkatan nilai hasil test mulai 

kegiatan sebelum tindakan hingga siklus ke 2 

diuraikan sebagai berikut. 
 

Tabel 1 : Rekapitulasi Hasil Test 

Uraian Sebelum Tidakan Siklus I Siklus II 

Jumlah nilai 1850 2460 2705 

Jumlah nilai maksimal 3400 3400 3400 

Rata-rata nilai 54,4 72,3 79,6 

Jumlah siswa yang tuntas 15 24 32 

Persentase ketuntasan 44,1٪ 70,6٪ 94,1٪ 

Jumlah siswa yang belum tuntas 19 10 2 

Persentase ketidaktuntasan 55,9٪ 44,1٪ 5,9٪ 

 

Dari tabel di atas diperoleh data bahwa 

nilai rata-rata hasil ulangan sebesar 54,4 dan 
ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 

44,1٪ Hal ini menunjukkan bahwa ada 15 

siswa dari 34 siswa sudah tuntas belajar. 
Sedangkan saat pembelajaran siklus pertama, 

mengalami peningkatan. Nilai rata-rata hasil 

test diakhir siklus pertama sebesar 72,3 

Ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 
70,6٪ Ada 24 Siswa dari 34 siswa sudah tuntas 

belajar.  

Namun berdasarkan teknik analisis data, 
pembelajaran siklus pertama belum mencapai 

ketuntasan klasikal. Karena siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 70 hanya sebesar70,6٪ 
Lebih kecil dari persentase ketuntasan yang 

dikehendaki sebesar 85٪. Dari tabel di atas 

diperoleh data bahwa siswa yang sudah tuntas 

belajar secara klasikal telah mengalami 
peningkatan sedikit lebih baik dari ulangan 

harian sebelumnya. Adanya peningkatan hasil 

belajar siswa ini karena setelah guru 

menerapkan model pembelajaran discovery.  
Sedangkan data hasil test  pada siklus 

kedua, mengalami peningkatan. Nilai rata -rata 

hasil test siklus kedua sebesar 79,6 dan 
ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 

94,1٪  Hal ini menunjukan bahwa 32 siswa 

dari 34 siswa sudah tuntas belajar. 

Berdasarkan teknik analisis data, pembelajaran 
siklus kedua telah mencapai ketuntasan 

klasikal, karena siswa yang memperoleh nilai 

≥ 70 sebesar 94,1٪ Ini berarti melebihi 
persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu 

85٪ 

Dari hasil test selama pembelajaran 
siklus pertama hingga siklus kedua dirangkum 

dalam diagram di bawah ini, yang meliputi 

jumlah siswa yang tuntas, persentase 

ketuntasan belajar serta rata-rata hasil test. 
Data setiap indikator digambarkan di bawah 

ini.  

 
 

Diagram 1. Jumlah Siswa yang Tuntas Belajar 
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                   Diagram 3. Rata-rata Hasil Test 

 
Dari diagram di atas tampak bahwa nilai 

rata-rata hasil belajar pada saat Ulangan 

Harian sebesar 54,4. Ini berarti terjadi 

peningkatan nilai sebesar 17,9 pada 
pembelajaran pada siklus pertama. Nilai rata-

rata hasil post test pada siklus pertama sebesar 

72,3. Sedangkan nilai rata-rata hasil post test 
kedua mengalami peningkatan nilai sebesar 

7,3 Nilai rata-rata hasil post test kedua sebesar 

79,6 

Ketuntasan belajar pada saat ulangan 
harian secara klasikal mencapai 44,1% Hal ini 

menunjukan bahwa ada 17 siswa dari 34 siswa 

sudah tuntas belajar. Pada pembelajaran siklus 
pertama mengalami peningkatan. Ketuntasan 

belajar pada siklus pertama secara klasikal 

mencapai 70,6%. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada 24 siswa dari 34 siswa sudah tuntas 

belajar. Pada pembelajaran siklus kedua 

mengalami peningkatan ketuntasan belajar. 

Pada saat siklus kedua secara klasikal 
mencapai 94,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada  32 siswa dari 34 siswa sudah tuntas 

belajar. 
 

Peningkatan Hasil Observasi Aktivitas 

Siswa 

Observasi ditujukan untuk mendapatkan 
umpan balik, kritik dan masukan bagi 

pelaksana tindakan di siklus berikutnya. 

Peningkatan skor hasil observasi aktivitas 
siswa mulai kegiatan sebelum tindakan hingga 

siklus kedua diuraikan sebagai berikut:

 

Tabel 2 : Rekapitulasi Skor Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Uraian Sebelum 

Tindakan 

Sklus I Siklus II 

Jumlah skor indikator menyelesaikan tugas 41 46 55 

Rata-rata skor indikator meyelesaikan tugas 1,2 1,35 1,61 

Jumlah skor indikator keberanian/ 

mengeluarkan pendapat 

48 53 55 

Rata-rata skor indikator keberanian/ 

mengeluarkan pendapat 

1,4 1,55 1,61 

Jumlah skor untuk ketertiban 73 102 114 

Rata-rata skor untuk indikator ketertiban 2,14 3,0 3,35 

Keterangan:  
Skor   1    = Tidak Baik 

2  = Kurang Baik 

3  = Cukup Baik 
4  = Baik 
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Dari hasil Observasi selama 
pembelajaran siklus pertama hingga siklus 

kedua, dirangkum dalam diagram di bawah 
ini. 
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Diagram 4. Indikator Menyelesaikan Tugas 
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        Diagram 5. Idikator Keberanian/ Megeluarkan Pendapat 
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                                       Diagram 6. Indikator Ketertiban  
 

Dari diagram di atas tampak bahwa 

indikator menyelesaikan tugas pada saat 

pembelajaran sebelum tindakan masih tidak  

baik. Rata-rata skor untuk menyelesaikan 
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tugas sebesar 1,2 dengan predikat tidak baik. 
Pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 

0,15.Skor rata-rata pada siklus I sebesar 1,35 

dengan predikat tidak baik.  

Temuan hasil lain dari observasi adalah 
kerja kelompok kurang maksimal. Kerja 

kelompok masih dimonopoli siswa yang 

pandai. Sedangkan siswa yang kurang pandai  
hanya mengandalkan hasil kerja temanya. 

Pada siklus II mengalami peningkatan. Skor 

rata-rata sebesar 1,61 dengan tidak baik 
Rata-rata skor untuk mengeluarkan 

pendapat pada saat pra tindakan sebesar 1,4 

dengan predikat tidak baik. Pada siklus I 

mengalami peningkatan sebesar 0,15. Skor 
rata-rata siklus I sebesar 1,55 dengan predikat 

kurang baik. Masih banyak siswa yang belum 

aktif bertanya. Masih banyak siswa yang 
belum aktif dalam menjawab pertanyaan. Pada 

siklus II mengalami peningkatan. Skor rata-

rata sebesar 1,66 dengan predikat kurang baik. 
Namun sudah banyak sekali peningkatan yang 

terjadi dibanding pada saat pembelajaran 

sebelum tindakan. 

Rata-rata skor untuk indikator ketertiban 
sebesar 2,14 dengan predikat kurang baik. 

Pada siklus I mengalami peningkatan  sebesar 

1,34. Skor rata-rata siklus I sebesar 3,00 

dengan predikat cukup baik. Baru sebagian  
dengan predikat cukup baik kecil siswa yang 

ikut ambil bagian dalam diskusi kelompok, 

sebagian besar siswa justru saling berbincang 
dengan teman duduknya. Siswa banyak yang 

tidak disiplin dalam melaksanakan tugas, 

sehingga waktu yang dialokasikan tidak 
terlaksana dengan baik. Sebaiknya proses 

pembelajaran dilakukan secara mandiri oleh 

siswa, sehingga kegiatan tidak dimonopoli 

oleh siswa yang pandai. Pada siklus II 
mengalami peningkatan. Skor rata-rata sebesar 

3,35 dengan predikat cukup baik. 

Peningkatan Hasil Observasi Aktivitas 

Guru 

Peningkatan skor hasil observasi 

aktivitas guru mulai siklus I hingga siklus II 
diuraikan sebagai berikut. 

 
Tabel  3.: Rekapitulasi Skor Hasil Aktivitas Guru 

 

No Aspek yang diamati Siklus I Siklus II 

A Pendahuluan 
1. Memotivasi siswa 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Menghubungkan dengan pembembelajaran 
sebelumnya 

4. Mengatur siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

 
2 

2 

3 
 

4 

 
4 

4 

3 
 

4 

B Kegiatan Inti 

1. Menjelaskan materi 
2. Membimbing menemukan konsep 

3. Meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan hasil 

kegiatan 
4. Membri umpan balik/evaluasi/Tanya jawab 

5. Membimbing siswa menarik simpulan 

 

3 
2 

3 

 
3 

4 

 

4 
3 

3 

 
4 

4 

C Penutup 

1. Membimbing Siswa membuat rangkuman 
2. Memberikan evaluasi 

 

 

2 
3 

 

3 
3 

D Pengelolaan waktu 3 4 

 
Keterangan: 

Skor 1 = Tidak Baik 

         2 = Kurang Baik 
         3 = Cukup Baik 

         4 = Baik 
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Berdasarkan tabel 3 aspek-aspek yang 
mendapat kriteria kurang baik adalah 

motivaasi siswa, membimbing menemukan 

konsep, meminta siswa menyajikan 

danmendiskusikan hasil kegiatan serta 
membimbing siswa membuat rangkuman. 

Pengelolaan aokasi waktu yang kurang 

optimal sehingga kegiatan melebihi waktu 
yang ditentukan. Guru/ penulis juga kurang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan keterampilan bertanya.  
Dengan kata lian, siswa tidak diberi 

kesempatan seluas-luasnya untuk menanggapi 

hasil presentasi. Media pembelajaran yang ada 

kurang dapat melibatkan siswa dalam 
pembelajaran. Siswa dalam kelompoknya 

melakukan kegiatan dengan bimbingan guru, 

namun demikian bimbingan guru belum 
merata pada setiap kelompok. 

Kegiatan guru dalam pembelajaran 

siklus II sangat ideal. Seluruh indikator 
pengamatan mendapatkan kriteria yang baik. 

Guru berjalan memutar dari kelompok satu ke 

kelompok yang lain untuk memberikan 

bimbingan. Siswa dilibatkan secara langsung 
dalam menyusun simpulan. Keterlibatan siswa 

sudah cukup baik, tidak ada lagi siswa yang 

mengandalkan hasil kerja temanya. 
Kemampuan siswa bertanya mengalami 

peningatan. Siswa sudah mulai menampakkan 

kemampuan berfikir kritis, dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
belum diketahuinya. 

 

Penutup 
Berdasarkan Penelitian yang telah 

dilakukan, disimpulkan bahwa  penerapan 

model pembelajaran discovery dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI 

IPA-2 SMA Negeri 1 Driyorejo Gresik tahun 

peajaran 2018/2019 pada pelajaran kimia 

tentang Senyawa Karbon. Hal ini berdasar 
hasil tes yang meningkat dari siklus pertama 

hingga siklus kedua. Pada siklus pertama, rata-

rata hasil post test sebesar 72,3 dan ketuntasan 
belajar mencapai 70,6 persen atau ada 24 siwa 

dari 34 siswa sudah tuntas belajar secara 
klsikal. Pada siklus kedua, rata-rata hasil post 

test sebesar 79,6 dan ketuntasan belajar 

mencapai 94,1 persen atau ada 32 siswa dari 

34 siswa sudah tuntas secara klasikal.  
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Abstrak 

Kemampuan berpikir kreatif perlu dilatihkan mengingat saat ini dunia sudah 
memasuki zaman revolusi industri 4.0. Pemecahan masalah IPA erat sekali 
hubungannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. Untuk mengukur kemampuan 
berpikir kreatif siswa, maka dikembangkan sebuah instrumen evaluasi berpikir 
kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen evaluasi 
berpikir kreatif dalam pemecahan masalah IPA yang layak digunakan dan 
mampu mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian pengembangan. Model pengembangan instrumen penilaian 
mengadaptasi model 4D (four D models). Sasaran penelitian adalah instrumen 
evaluasi berpikir kreatif  yang diuji cobakan pada 20 siswa MTs Darus Salam 
Kalisat dengan rancangan One-Group Pre test-Post test Design. Analisis data 
secara deskriptif kualitatif dengan hasil: (a) validasi instrumen evaluasi 
kemampuan berpikir kreatif dengan kategori valid dan sangat valid, (b) 
kemampuan berpikir kreatif siswa saat post test yang telah diukur menggunakan 
instrumen evaluasi menunjukkan hasil skor rata-rata 66,5 yang berarti cukup 
kreatif dengan N-gain 0,66;  

Kata kunci: Instrumen evaluasi, berpikir kreatif, pemecahan masalah IPA. 
 
Pendahuluan 

  Semakin maju IPTEK, maka masalah 
yang dihadapi manusia juga akan semakin besar 
dan sulit. Oleh karenia itu, dibutuhkan manusia 
yang tangguh untuk mengatasi segala macam 
tantangan yang ada. Manusia yang kreatif dan 
inovatif diperlukan agar dapat bertahan hidup dan 
menjadi manusia yang bermanfaat bagi 
masyarakat luas (Munandar, 1999).  

  Guru memiliki fungsi sebagai fasilitator 
yang menuntun siswa agar menjadi pribadi yang 
kreatif dan inovatif. Dalam prakteknya di lapangan, 
guru diharapkan mampu melatihkan kepada siswa 
kemampuan berpikir kreatif, yakni; sensitif dengan 
masalah-masalah; mencari informasi dari 
berbagai sumber eksternal; mencari alternatif 
solusi dari permasalahan sehari-hari; menduga, 
menguji beberapa solusi tersebut; dan 
mengkomunikasikan hasilnya (Torrence, 1965).  
Ada empat karakter berpikir kreatif menurut 
Torrance (Filasaime, 2008), yakni (1) Originality 
yakni keunikan dari ide yang diungkapkan; (2) 
Fluency yakni kemampuan untuk menciptakan 
ide sebanyak-banyaknya; (3) Flexibility yakni 
kemampuan untuk mengatasi rintangan mental 
saat mengeluarkan ide; (4) Elaboration 

ditunjukkan oleh sejumlah tambahan dan detail 
pada setiap ide sehingga stimulus sederhana 
menjadi lebih kompleks.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh para 
ahli menunjukkan betapa pentingnya berpikir 
kreatif, namun pembelajaran di sekolah masih 
belum memperhatikan hal ini. Pengembangan 
kemampuan berpikir kreatif di sekolah masih 
sangat memprihatinkan (Munandar, 1999). 
Terutama di sekolah tempat pengbambilan data. 
Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan 
oleh peneliti; (1) siswa belum permah dilatihkan 
kemampuan berpikir kreatif (2) pembelajaran 
lebih sering berjalan searah, yakni terpusat pada 
guru (4) keterbatasan waktu dan sumber daya 
guru IPA untuk mengembangkan perangkat 
pembelajaran IPA serta instrumen penilaiannya 
(3) banyak siswa yang belum berani 
mengungkapkan ide mereka karena takut salah 
dan dimarahi oleh guru.  

Pengambilan data dilakukan di MTs Darus 
Salam Kalisat dalam naungan pondok pesantren 
Darus Salam yang terletak di desa Gumuksari 
Kec. Kalisat Kabupaten Jember. Pesantren ini 
masih dalam proses rintisan, terletak di desa yang 
jauh dari kota dan belum menjadi pesantren yang 



Hanif, Pengembangan Instrumen Evaluasi Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa SMP  17 

 

modern. Pembelajaran yang dilakukan hanyalah 
sebatas penyampaian materi dari guru dan siswa 
tinggal menerima, jarang terjadi interaksi atau 
juga umpan balik. Terkadang, karena kekurangan 
SDM tenaga pengajar maka guru yang bukan 
lulusan sarjana pendidikan IPA mengajar IPA. 
Sehingga mereka kesulitan untuk 
mengembangkan perangkat pembelajaran IPA 
beserta instrumen penilaiannya. Selain itu, 
dengan latar belakang pendidikan siswa di 
pondok pesantren yang kental dengan metode 
salaf, maka rasa malu siswa untuk 
mengungkapkan pendapat jauh lebih besar. 
Mereka hanya mau mengungkapkan ide mereka 
saat mereka ditunjuk oleh guru. Dan itupun 
jarang dilakukan karena biasanya pembelajaran 
yang dilakukan hanya satu arah saja, yakni sering 
berpusat pada guru. Oleh karena itu, agar siswa 
mampu menjadi generasi islami yang bisa 
bertahan dan bermanfaat bagi masyarakat, perlu 
dilatihkan kemampuan berpikir kreatif.  

Untuk melatihkan kemampuan berpikir 
kreatif pada siswa, maka juga diperlukan 
instrumen evaluasi yang mendukung hal tersebut. 
Instrumen evaluasi yang dikembangkan haruslah 
memenuhi kriteria valid oleh para ahli sebelum 
digunakan. Instrumen ini harus mampu 
mengukur 4 aspek dalam berpikit kreatif, yakni 
originality, fluency, dan flexibility serta 
elaboration (Filasaime, 2008). 

Pembelajaran IPA cocok digunakan untuk 
melatihkan berpikir kreatif (Tim IPA Terpadu, 
2010). Pembelajaran IPA mendorong siswa 
tanggap terhadap lingkungannya, sehingga bisa 
memacu siswa melatih keterampilan berpikir 
kreatifnya untuk digunakan dalam memberi 
solusi masalah yang terdapat di lingkungan dan 
kehidupan sehari-hari (Audrey, 2012).   

Dari uraian di atas, permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) 
kelayakan instrumen evaluasi berpikir kreatif 
yang dikembangkan (2) kemampuan berpikir 
kreatif siswa dapat diukur menggunakan 
instrumen penilaian yang telah dikembangkan.   

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 
mengembangkan instrumen evaluasi kemampuan 
berpikir kreatif  yang layak digunakan dan 
mampu mengukur kemampuan berpikir kreatif 
untuk pemecahan masalah IPA siswa SMP.  
 
Kajian Pustaka 

Pendidikan IPA di sekolah diharapkan 
dapat menjadi sarana bagi siswa untuk 
mempelajari diri sendiri, alam sekitarnya serta 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, 
sesuai dengan metode ilmiah.   

Hakikat IPA meliputi empat unsur utama 
(Mariana, 2009), meliputi: (1) sikap: rasa ingin 
tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk 
hidup serta hubungan sebab akibat yang 
menimbulkan masalah baru yang dapat  
dipecahkan melalui prosedur yang benar, (2) 
proses; prosedur pemecahan masalah melelui 
metode ilmiah, (3) produk; berupa fakta, konsep, 
teori, prisip dan hukum, (4) aplikasi berupa 
penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam 
kehidupan sehari-hari.  

Dalam proses pembelajaran IPA di 
sekolah, hakikat IPA harus muncul agar siswa 
dapat memahami kejadian alam yang muncul 
dalam kehidupan sehari-hari serta dapat 
memecahkan masalah di lingkungan mereka 
melalui metode ilmiah. Pembelajaran IPA di 
sekolah diharapkan mampu melatih siswa 
melakukan pengematan empiris untuk menguji 
hipotesis, memberikan pengalaman pada siswa, 
melatihkan keterampilan berpikir dan 
memecahkan masalah IPA. Agar dapat 
mewujudkan pembelajaran yang IPA yang 
demikian, maka guru dituntut untuk lebih aktif, 
kreatif serta melakukan berbagai inovasi 
pembelajaran tanpa meninggalkan isi kurikulum.  

Berpikir kreatif memiliki tujuan untuk 
mengupayakan agar sesuatu dapat bekerja, untuk 
menjadikan sesuatu lebih baik, lebih bermakna, 
dan lebih indah (Starko 2010). Tujuan dari 
berpikir kreatif adalah untuk berkomunikasi dan 
mencari solusi untuk memecahkan masalah yang 
ada dalam kehidupan sehari-hari. 

Berpikir kreatif muncul dari interaksi 
pribadi dengan lingkungannya jika ditinjau dari 
aspek person (pribadi). Ciri orang yang kreatif 
menurut berbagai macam peneliti meliputi 
imajinatif, inisiatif, keterbukaan, obyektivitas, 
fleksibilitas, kelancaran, sensitivitas pada 
stimulus indera, memiliki minat yang luas, 
memiliki keingintahuan, mandiri dalam berpikir, 
kepercayaan diri dengan idenya, bersedia 
mengembil resiko, kemauan mencoba ide yang 
baru, kemampuan sintesis, penuh energi sehingga 
mampu bekerja intensif dalam periode waktu 
yang lama (Filasaime, 2008). 

Jadi, definisi berpikir kreatif adalah proses 
yang melibatkan kemampuan seseorang untuk 
membuat atau menciptakan sesuatu yang baru, 
memproduksi ide-ide yang orisinil, lebih baik, 
dan berguna bagi kemanusiaan. Setiap orang 
memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif, 
tetapi tingkatannya berbeda-beda. Berpikir kreatif 
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merupakan salah satu perkembangan puncak 
dalam tahap-tahap pertumbuhan seseorang.  

Ada empat karakter berpikir kreatif 
menurut Torrance (Filasaime, 2008), yakni : 
a. Orisinalitas (Orisinality) 

Berpikir kreatif bukan memproduksi kembali, 
tetapi membawa sesuatu yang baru (Europan 
University Association, 2007). Kategori ini 
mengacu pada keunikan dari respon apapun 
yang diberikan. Orisinalitas ditunjukkan 
dengan sebuah respon yang tidak biasa, unik 
dan jarang terjadi. Stimulasi dari ide-ide yang 
orisinil dapat diperoleh dengan cara berpikir 
tentang masa depan.  

b. Elaborasi (Elaboration) 
Elaborasi merupakan jembatan bagi seseorang 
untuk mengkomunikasikan ide kreatifnya 
kepada masyarakat. Elaborasi ditunjukkan 
oleh sejumlah tambahan dan detail yang bisa 
membuat stimulus sederhana menjadi lebih 
kompleks.  

c. Kelancaran (Fluency) 
Kelancaran merupakan kemampuan untuk 
menciptakan ide sebanyak -banyaknya. 
Kelancaran merupakan salah satu indikator 
yang kuat dari berpikir kreatif. Semakin 
banyak ide, semakin besar kemungkinan 
untuk mendapatkan ide yang signifikan. 

d. Fleksibilitas (Flexibility) 
Fleksibilitas merupakan karakteristik yang 
menggambarkan kemampuan seseorang untuk 
mengatasi rintangan mental, mengubah 
pendekatan untuk sebuah masalah.  

Cara melatihkan berpikir kreatif kepada 
siswa adalah dengan cara menghilangkan 
beberapa penghalang berpikir kreatif dan 
mendorong berpikir kreatif yang dimiliki siswa 
dalam kelas, yakni dengan cara mendorong siswa 
berpikir divergen, toleransi terhadap perbedaan 
pendapat, mendorong siswa percaya pada 
penilaian mereka sendiri, memberikan penekanan 
bahwa setiap orang mampu berpikir kreatif dalam 
beberapa bentuk, dan memberikan waktu dan 
ruang untuk proyek kreatif. 

Instrumen penilaian berpikir kreatif yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan tes 
Guilford. Tes berpikir kreatif dari Guilford ini 
mengukur kemampuan berpikir divergen 
terutama digunakan untuk populasi remaja dan 
orang dewasa, ada juga untuk anak-anak kelas 4 
sampai kelas 6 sekolah dasar. Allternate Uses 
(juga dikenal sebagai Guilford’s Alternate Uses) 
merupakan revisi dan format perbaikan dari tes 
Unusual Uses, yang versi aslinya dirancang 
(Wilson, Guilford, Christensen & Lewis, 1954) 
untuk merepresentasikan suatu faktor yang 
diharapkan dari “flexibility of thinking” dalam 
suatu penyelidikan tentang berpikir kreatif. Salah 
satu contoh butir soal dalam tes ini adalah 
terdapat nama benda yang dikenal dengan baik 
oleh siswa, mislanya surat kabar. Peserta tes 
menuliskan sebanyak enam penggunaan dari 
surat kabar yang tidak biasa, dalam waktu yang 
ditentukan. Batasan waktu penting pada tes 
Guilford karena penentuan waktu merupakan hal 
yang penting untuk pengetesan yang cermat 
(Munandar, 2009). Skor Alternate Use itu 
berhubungan dengan originality, fluency, 
flexibility, elaboration (Nur, 2014). 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
pengembangan (developmental research), yakni 
pembangkan instrumen evaluasi berpikir kreatif. 
Instrumen yang telah dikembangkan selanjutnya 
akan diimplementasikan di kelas. Penelitian ini 
dilakukan pada 20 siswa di kelas VIII MTs Darus 
Salam di bawah naungan lembaga Yayasan 
Pondok Pesantren Darus Salam Gumuksari 
Kalisat Jember. Tema pembelajaran IPA 
terintegrasi yang dipilih adalah Roket Air.  

Model pengembangan instrumen evaluasi 
dalam penelitian ini mengadaptasi model 4D 
(four D models) yang terdiri dari empat tahap, 
yaitu tahap pendefinisian (define), perancangan 
(design), pengembangan (develop) dan 
penyebaran (disseminate) (Thiagarajan et al, 
1974). Adaptasi model 4D ditunjukkan pada 
Gambar 1. 
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Hasil dan Pembahasan 
A. Validitas Instrumen Penilian Kemampuan 

Berpikir Kreatif  

 

 
Tabel 1. Hasil validasi instrumen kemampuan berpikir kreatif siswa 

No. 
Butir 
Soal 

Aspek yang dinilai 
Validasi Isi Validasi Bahasa 

Penilaian Rerata 
Skor 

K 
R 

(%) 
Penilaian Rerata 

Skor 
K 

R 
(%) V1 V2 V1 V2 

1 4 3 3,5 SV 86 4 4 4 V 100 
2 4 3 3,5 SV 86 4 4 4 V 100 
3 4 4 4 SV 100 3 4 3,5 V 86 
4 4 3 3,5 SV 86 4 4 4 V 100 
5 4 3 3,5 SV 86 4 4 4 V 100 

Keterangan:     
V1: Validator 1    V2: Validator 2 K: Kriteria  
SV: Sangat Valid     V: Valid  R : Reliabilitas 

Pengembangan 
(develop) 

Analisis Kebutuhan 

Analisis Siswa 

Analisis Konsep Analisis Tugas 

Perumusan Tujuan 
Pembelajaran

Penyusunan Perangkat 
Pembelajaran dan Tes 

Perancangan Awal Perangkat 
Pembelajaran 

Validasi 

Revisi  

Revisi 2 

Ujicoba 1 (ujicoba terbatas) 

Analisis  

Ujicoba 2  

Draft 1 

Draft 2 

Draft 3 

Pendefinisian 
(define) 

Perancangan 
(design) 

Perumusan 
Naskah 
Akhir

Laporan Akhir 

Gambar 1.  Diagram Alir Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 4D 
(Diadaptasi dari Ibrahim 2002)
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Instrumen evaluasi kemampuan berpikir 
kreatif siswa yang telah dikembangkan dapat 
dinyatakan valid dan dapat diimplementasikan. 
Hasil validasi instrumen yang mendapat kategori 
valid dan sangat valid dengan reliabilitas antara 
86% dan 100%. Instrumen yang dikembangkan 
ini mengacu kepada instrumen tes berpikir kreatif 
Guilford (1967). Batasan waktu penting pada tes 
Guilford karena penentuan waktu merupakan hal 

yang penting untuk pengetesan yang cermat 
(Munandar, 2009). 
B. Hasil Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Tes yang berupa Guilford Alternate Use 
digunakan untuk menilai kemampuan berpikir 
kreatif siswa. Skor dari Guilford Alternate Use 
yang digunakan  berhubungan dengan originality, 
fluency, flexibility, dan elaboration yang 
merupakan karakteristik dari berpikir kreatif 
(Nur, 2014).  

 
Tabel 2. Hasil tes kemampuan berpikir kreatif dan skor N-Gain 

Inisial 
Siswa 

Niliai 
Kriteria 

Niliai 
Kriteria

N-
Gain 

Kategori 

Pre-Test Post-Test 
S1 40  KK 66 CK 0,65 Sedang 

S2 43  CK 59 CK 0,43 Rendah 

S3 44  CK 67 CK 0,64 Sedang 

S4 50  CK 70 K 0,67 Sedang 

S5 49  CK 74 K 0,81 Tinggi 

S6 43  CK 83 K 1,08 Tinggi 

S7 47  CK 61 CK 0,42 Sedang 

S8 46  CK 76 K 0,88 Tinggi 

S9 51  CK 76 K 0,86 Tinggi 

S10 41  CK 74 K 0,85 Tinggi 

S11 40  KK 66 CK 0,65 Sedang 

S12 36  KK 56 CK 0,45 Sedang 

S13 51  CK 79 K 0,97 Tinggi 

S14 39  CK 67 K 0,68 Sedang 

S15 44  CK 67 CK 0,64 Sedang 

S16 43  CK 59 CK 0,43 Rendah 

S17 34  KK 57 CK 0,50 Sedang 

S18 40  KK 66 CK 0,65 Sedang 

S19 24  KK 50 CK 0,46 Sedang 

S20 36  KK 56 CK 0,45 Sedang 
 

Keterangan: 
KK :  Kurang Kreatif 
CK :  Cukup Kreatif 
K :  Kreatif 
SK :  Sangat Kreatif 
 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, data hasil tes 
kemampuan berpikir kreatif siswa pada pre-test 
diperoleh rerata 42,05 dengan kategori cukup 
kreatif dan pada post-test diperoleh rerata 66,45 
dengan kategori cukup kreatif. Perhitungan N-
gain menunjukan rata-rata 0,66 dengan kriteria 
sedang. 

Setelah dilakukan analisis, indikator 
kemampuan berpikir kreatif yang mengalami 
peningkatan antara pre test dan post test adalah 
aspek kelancaran (fluency). Indikator ini 
menunjukkan kemampuan seseorang untuk 
mengungkapkan ide sebanyak-banyaknya. Ide 
yang dihasilkan semakin banyak, maka semakin 
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besar juga kemungkinan untuk mendapat ide 
yang bagus dan bisa menjadi salah satu solusi 
permasalahan. Indikator ini mengalami 
peningkatan skor yang paling signifikan karena 
peneliti sering memberi motivasi kepada siswa 
agar tak malu mengungkapkan ide, serta sering 
mengajak siswa berinteraksi agar siswa bebas 
mengungkapkan pendapatnya. Kegiatan ini dapat 
dilakukan dengan baik sehingga siswa menjadi 
terbiasa menyampaikan banyak ide dan alternatif 
solusi (Nur, 2014). 

Indikator yang memiliki perbedaan skor 
yang rendah antara pre test dan pos test adalah 
indikator flexibilitas (flexibility), elaborasi 
(elaboration) dan keaslian (originality). 
Fleksibilitas menunjukkan kemampuan siswa 
dalam mengungkapkan ide yang berbeda untuk 
menyelesaikan masalah. Kemampuan ini tidak 
meningkat saat post test karena siswa belum 
terbiasa dilatihkan kemampuan berpikir kreatif 
serta siswa masih cenderung mengacu pada hal 
yang sudah dijelaskan oleh guru. Siswa kurang 
percaya diri dan yakin bahwa setiap orang 
mampu mengungkapkan ide kreatif mereka 
dalam beberapa bentuk. Elaborasi menjadi salah 
satu indikator berpikir kreatif yang memiliki 
perbedaan skor yang tidak signifikan antara pre 
test dan post test karena masih banyak siswa 
yang belum bisa menghubungkan wawasan atau 
konsep yang mereka miliki untuk memperjelas 
ide yang mereka ungkap untuk menyelesaikan 
masalah. Sedangkan keaslian adalah indikator 
berpikir kreatif yang paling sulit dilatihkan 
kepada siswa, ini karena siswa terpaku dan 
terpengaruh oleh beberapa hal yang dijelaskan 
oleh peneliti saat penyampaian materi. 

Secara keseluruhan terdapat peningkatan 
kemampuan berpikir kreatif siwa saat pre test dan 
post test seperti yang disajikan pada Tabel 2. 
Peneliti sering memberi motivasi agar tidak malu 
saat mengungkap ide dan sering mengajak siswa 
berinteraksi menjadi alasan kemampuan berpikir 
kreatif mereka meningkat. Selain itu, hand out 
serta media praktek yang diberikan menarik 
perhatian siswa karena berbeda dari yang 
dilakukan oleh pengajar mereka sebelumnya. Hal 
ini menjadikan minat serta konsentrasi mereka 
bertambah saat proses penbelajaran, sehingga 
pemahaman konsep mereka lebih menyeluruh.  

Dari hasil yang telah diuraikan di atas, 
maka produk instrumen evaluasi berpikir kreatif 
layak digunakan dan mampu mengukur 
kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 
pemecahan masalah IPA.  

 

Penutup 
Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah : (1) 
produk yang berupa instrumen evaluasi 
kemampuan berpikir kreatif siswa layak 
digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir 
kreatif siswa SMP berdasarkan hasil validasi dari 
ahli yakni memenuhi kategori valid dan sangat 
valid , (2) kemampuan berpikir kreatif siswa saat 
post test yang telah diukur menggunakan 
instrumen evaluasi menunjukkan hasil skor rata-
rata 66,5 yang berarti cukup kreatif dengan N-
gain 0,66) 
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Peningkatan Hasil Belajar Sejarah Menggunakan Model Pembelajaran PBL Siswa 

Kelas XI IPS 1 SMA Negeri I Driyorejo Tahun Pelajaran 2019/2020  

 

Sumadi 

email : sumadi_sejarah@yahoo.co.id 

SMAN 1 Driyorejo, Gresik 

 

Abstrak 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri I Driyorejo tahun ajaran 2019/2020 

dengan jumlah siswa sebanyak 36 orang yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 

24 siswa perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi Dampak Penjajahan Bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, 

Belanda, Inggris) bagi Bangsa Indonesia dengan menerapkan desain tindakan 

berdasarkan prinsip-prinsip desain pembelajaran model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) di antaranya adalah sikap berpikir kritis siswa dan 

kemandirian siswa dalam pembentukan konsep sejarah. Prinsip berpikir kritis 

siswa dengan kegiatan penelitian dan diskusi kelompok. Sedangkan, prinsip 

kemandirian siswa dilakukan dengan kegiatan pemecahan masalah secara 

individu. Hasil penelitian menunjukkan  peningkatan hasil belajar sejarah siswa. 

Rata-rata pencapaian hasil belajar siswa setiap siklusnya yaitu 67,33 pada siklus 

I, dan 77,56 pada siklus II. 

Kata kunci: hasil belajar, sejarah,  problem-based learning 

 
Pendahuluan 

Pendidikan merupakan hal terpenting 

dalam kehidupan ini yang dapat dijadikan 

tolok ukur keberadaban suatu bangsa. Dalam  
Dictionary of Psycohology (Syah, 2002:11) 

pendidikan diartikan sebagai “Tahapan 

kegiatan yang bersifat kelembagaan (seperti 

sekolah dan madrasah) yang dipergunakan 
untuk menyempurnakan perkembangan 

individu dalam mengetahui pengetahuan, 

kebiasaan, sikap, dan sebagainya”.  
Ilmu Pengetahuan Sejarah merupakan 

ilmu yang sangat penting dalam memajukan 

perkembangan zaman. Pesatnya 
perkembangan IPS memberikan sumbangan 

terhadap perkembangan zaman dan masalah 

sosial, sebaliknya, perkembangan zaman 

memberikan wahana  yang memungkinkan 
IPS dapat menjadi pesat (Muhson, 2009:41).  

Pada hasil observasi pendahuluan 

dengan penulis, sebagai guru sejarah di SMA 
Negeri I Driyorejo, diperoleh hasil belajar 

kelas XI IPS 1 pada semester 1 tahun ajaran 

2019/2020 masih banyak siswa yang mendapat 
nilai di bawah KKM. Siswa yang 

mendapatkan nilai sejarah yang mencapai 

ketuntasan minimal yaitu 75 hanya ada 14 dari 

36 siswa, dengan kata lain siswa yang 

mencapai nilai ketuntasan minimal hanya ada 
42%.  

Setelah berdiskusi dengan teman 

sejawat yang bertindak sebagai observer 
disimpulkan bahwa penulis, sebagai guru studi 

sejarah di kelas XI IPS 1 belum pernah 

menerapkan model-model pembelajaran. Hal 

ini yang menyebabkan siswa kurang mengerti 
dan kurang mengkritisi suatu masalah dalam 

memahami materi-materi sejarah. 

Untuk itu penulis mereapkan model 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

pada materi Dampak Penjajahan Bangsa 

Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) 
bagi Bangsa Indonesia merupakan salah satu 

konsep yang dianggap sulit oleh siswa. Sesuai 

dengan tujuan model pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning), menurut Barell 
(2007:29) yaitu siswa dapat mengembangkan 

ketrampilan berpikir kritis dan keterampilan 

pemecahan masalah baik secara kelompok 
maupun individu.  

Uuntuk mencapai SK dan KD pada 

konsep Dampak Penjajahan Bangsa Eropa 
(Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) bagi 

Bangsa Indonesia diterapkannya metode yang 

tepat yaitu dengan melaksanakan praktikum, 

diskusi, dan proses pemecahan secara 
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individu. Belajar berdasarkan masalah atau 
PBL adalah model pembelajaran yang dasar 

filosofinya adalah kontruktivisme. 

Dalam pembelajaran berbasis masalah 

(Problem Based Learning), menurut Djamarah 
(2006:82), pembelajaran yang berdasarkan 

struktur masalah yang nyata dengan kehidupan 

sehari-hari dan berkaitan dengan konsep-
konsep sejarah yang akan dibelajarkan. 

Dengan cara ini, siswa mengetahui mengapa 

mereka belajar. 
Lebih jauh, Sugiyanto (2010:55) 

menekankan bahwa semua informasi akan 

mereka kumpulkan melalui penelaahan materi 

ajar, eksperimen, ataupun melalui diskusi 
dengan temannya, untuk dapat memecahkan 

masalah yang dihadapinya. Sementara, Tika 

(2008:121) menekankan bahwa pembelajaran 
berdasarkan masalah merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran di mana siswa 

mengerjakan permasalahan yang autentik 
dengan maksud untuk menyusun pengetahuan 

mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan 

ketrampilan berpikir tingkat tinggi, 

mengembangkan kemandirian, dan percaya 
diri.  

Dalam model pembelajaran PBL ini, 

menurut Trianto (2010: 54), guru memandu 
siswa dalam menguraikan rencana pemecahan 

masalah menjadi tahap-tahap kegiatan. 

Tahapan-tahapan ini dilakukan untuk 
mengkontruksi pengetahuan pembelajar. 

Prinsip yang paling umum dan paling esensial 

yang dapat diturunkan dari kontruktivisme 

ialah “anak-anak memperoleh banyak 
pengetahuan di luar sekolah, dan pendidikan 

seharusnya memperhatikan hal itu dan 

menunjang proses alamiah ini (Dahar, 
2006:160). 

Secara sederhana, Kunandar (2008:72) 

menggariskan bahwa strategi pembelajaran 
berbasis masalah dapat diartikan sebagai 

rangkaian aktivitas pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyelesaian 

masalah yang dihadapi secara ilmiah. Tujuan 
yang ingin dicapai oleh strategi pembelajaran 

berbasis masalah adalah kemampuan siswa 

untuk berpikir kritis, analitis, sistematis, dan 
logis untuk menemukan alternatif pemecahan 

masalah melalui eksplorasi data secara empiris 

dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. 
Menurut Amir (2009:25), ada lima 

tahapan utama dalam PBL (Problem Based 

Learning). Kelima tahapan utama yang 

dimulai dengan guru memperkenalkan siswa 
dengan suatu situasi masalah dan diakhiri 

dengan penyajian dan analisis hasil kerja 

siswa. Kelima tahapan tersebut disajikan pada 
tabel berikut. 

 

Tabel 1 : Tahapan Utama dalam Problem Based Learning (PBL) 

Tahap Tingkah laku Guru 

Tahap – 1 
Orientasi siswa kepada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 
menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

memotivasi siswa terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah yang dipilihnya. 

Tahap – 2 

Mengorganisasi siswa untuk 

belajar 

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

Tahap – 3 

Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan dan 
pemecahan masalah 

Tahap – 4 

Mengembangkan 

dan 
mempresentasikan hasil karya 

Membantu siswa dalam menerencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai 

Tahap – 5 

Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 
proses – proses yang mereka gunakan 
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Metode Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

di kelas XI IPS 1 SMA Negeri I Driyorejo, di 

Jl. Tenaru Driyorejo Gresik. Waktu penelitian 
dilaksanakan pada tanggal Agustus – 

November 2019 pada semester 1 (gasal). 

Peneliti berperan langsung sebagai guru 
yang melakukan proses pembelajaran sejarah 

pada konsep Dampak Penjajahan Bangsa 

Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) 
bagi Bangsa Indonesia dengan menggunakan 

model pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning) pada kelas XI IPS 1 SMA Negeri I 

Driyorejo semester 1 Tahun ajaran 2019/2020 
dengan jumlah siswa 36 orang yang terdiri dari 

12 laki-laki dan 24 perempuan. 

Untuk menentukan Ketuntasan minimal, 
Djamarah dan Azwan Zain (2006:72), 

mengungkapkan bahwa apabila 75% dari 

jumlah siswa yang mengikuti proses belajar 

mengajar atau mencapai taraf keberhasilan 

minimal, optimal bahkan maksimal, maka 
proses belajar mengajar berikutnya dapat 

membahas konsep baru. Sehingga 

keberhasilan belajar yang diterapkan adalah 
sebanyak 75% dari jumlah siswa yang 

mendapat nilai di atas KKM yaitu 75 yang 

merupakan kesepakatan yang telah diambil 
oleh Majelis Guru Mata Pelajaran Sejenis 

(MGMPS) di SMAN 1 Driyorejo, Gresik. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

berupa nilai siswa yang mencakup ranah 
kognitif, aktivitas guru dan siswa ketika proses 

pembelajaran berlangsung melalui lembar 

observasi, catatan lapangan dan wawancara. 

 

Tabel 2. Jenis Data, Sumber Data dan Instrumen 

Data Sumber Data Instrumen 

Kognitif Siswa Hasil Tes Akhr Siklus 

Aktivitas guru dan siswa 
ketika proses pembelajaran 

Siswa dan Guru Lembar Observasi dan 
Catatan Lapangan 

Wawancara Siswa dan Guru Lembar wawancara 

 

Tes Hasil Belajar 

Dalam menganalisis data hasil belajar 

pada aspek kognitif atau penguasaan konsep 
menggunakan analisis deskriptif dari setiap 

siklus dengan menggunakan skor N-gain. 

Normalized Gain (N – gain) adalah selisih 

antara nilai postest dengan pretest dibagi 
dengan kenaikan skor maksimum, gain 

menunjukkan peningkatan pemahaman atau 

penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran 
dilakukan guru. 

𝑔 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 
 

Terdapat tiga kategorisasi perolehan skor gain 

ternormalisasi: 

g-tinggi : nilai (<g>) > 0,7 
g-sedang : nilai 0,7 ≥ (<g>) ≥ 0,3 

g-rendah : nilai (<g>) < 0,3  

Data Observasi 

Data hasil olah kegiatan guru diolah 
secara kualitatif. Skor rata- rata kegiatan guru 

akan dibagi menjadi empat kategori skala 

ordinal yaitu baik, cukup baik, sedang, dan 
kurang baik seperti klasifikasi pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 3 : Klasifikasi Penilaian Indikator PBL (Problem Based Learning) 
Skor Kualitatif Keterangan 

4 Baik Kegiatan PBL (Problem Based Learning) ada dan sesuai dengan tahapan-tahapan PBL 

3 Cukup 

Baik 

Kegiatan PBL (Problem Based Learning) ada dan kurang sesuai dengan tahapan-tahapan 

PBL 

2 Sedang Kegiatan PBL (Problem Based Learning) ada dan tidak sesuai dengan tahapan-tahapan PBL 

1 Kurang 

Baik 

Kegiatan PBL (Problem based Learning) tidak ada 

Data Observasi Kegiatan Siswa 

Analisis data kegiatan siswa dalam 

proses pembelajaran menggunakan format 

observasi. Observasi kegiatan siswa dilakukan 
pada setiap pertemuan ketika proses belajar 

mengajar berlangsung. Data yang diperoleh 

dari observasi merupakan data kualitatif dan 

dikonversi ke dalam bentuk penskoran 

kuantitatif berdasarkan jumlah siswa yang 
memunculkan tiap aspek. Pada pengolahan 
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data ini digunakan rumus: 

P =  
𝐹

𝑛
x 100% 

Keterangan : 

P = angka presentasi 

F = frekuensi siswa yang 
memunculkan indikator 

n   = jumlah responden 

Adapun kriteria pengujian: 

P = 80% - 100% = Sangat baik 
P = 70% - 79% = Baik 

P = 60% - 69% = Cukup 

P = 50% - 59% = Kurang 
P = 0% - 49% = Sangat Kurang 

 

Tes Hasil Belajar 

Dalam menganalisis data hasil belajar 
pada aspek kognitif atau penguasaan konsep 

menggunakan analisis deskriptif dari setiap 

siklus dengan menggunakan skor N-gain. 
Normalized Gain (N – gain) adalah selisih 

antara nilai tes akhir  siklus dengan tes ulangan 

harian dibagi dengan kenaikan skor 
maksimum, gain menunjukkan peningkatan 

pemahaman atau penguasaan konsep siswa 

setelah pembelajaran dilakukan guru. 

𝑔 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛
 

Terdapat tiga kategorisasi perolehan 

skor gain ternormalisasi: 

g-tinggi : nilai (<g>) > 0,7 

g-sedang : nilai 0,7 ≥ (<g>) ≥ 0,3 
g-rendah : nilai (<g>) < 0,3  

(Nurkancana, 2016:92). 

 

Data Observasi 

Data Observasi Kegiatan Guru 

Data hasil olah kegiatan guru diolah 

secara kualitatif. Skor rata- rata kegiatan guru 
akan dibagi menjadi empat kategori skala 

ordinal yaitu baik, cukup baik, sedang, dan 

kurang baik seperti klasifikasi pada tabel 
berikut. 

 
Tabel 4. Klasifikasi Penilaian Indikator PBL (Problem Based Learning) 

Skor Kualitatif Keterangan 

4 Baik Kegiatan PBL (Problem Based Learning) ada dan 
sesuai dengan tahapan-tahapan PBL 

3 Cukup 

baik 

Kegiatan PBL (Problem Based Learning) ada dan 

kurang sesuai dengan tahapan-tahapan PBL 

2 Sedang Kegiatan PBL (Problem Based Learning) ada dan 
tidak sesuai dengan tahapan-tahapan PBL 

1 Kurang 

baik 

Kegiatan PBL (Problem based Learning) tidak ada 

 

Data Observasi Kegiatan Siswa 

Analisis data kegiatan siswa dalam 

proses pembelajaran menggunakan format 

observasi. Observasi kegiatan siswa dilakukan 
pada setiap pertemuan ketika proses belajar 

mengajar berlangsung. Data yang diperoleh 

dari observasi merupakan data kualitatif dan 
dikonversi ke dalam bentuk penskoran 

kuantitatif berdasarkan jumlah siswa yang 

memunculkan tiap aspek. Pada pengolahan 
data ini digunakan rumus: 

P =  
𝐹

𝑛
x 100% 

Keterangan : 

P = angka presentasi 

F = frekuensi siswa yang 
memunculkan indikator 

n   = umlah responden 

Adapun kriteria pengujian: 

P = 80% - 100% = Sangat baik 

P = 70% - 79% = Baik 

P = 60% - 69% = Cukup 
P = 50% - 59% = Kurang 

P = 0% - 49% = Sangat Kurang 

 

Hasil dan Pembahasan 

Siklus I 

Dari hasil observasi yang dilaksanakan 
selama tindakan pembelajaran sejarah dengan 

menerapkan model pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning), diperoleh 

persentase jumlah siswa yang memunculkan 
indikator PBL (Problem Based Learning) 

selama proses pembelajaran sebagai berikut: 
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Tabel 5. Data Hasil Observasi Kegiatan Siswa pada Siklus I 

No Langkah-langkah PBL 
Rata-rata Tiap 

Langkah 
Kategori 

1. Menyadari Masalah 71,82% Baik 

2. Merumuskan Masalah 63,16% Cukup 

3. Merumuskan Hipotesis 68,98% Cukup 

4. Menyimpulkan data 73,61% Baik 

5. Menguji Hipotesis 74,54% Cukup 

6. Menentukan Pilihan 

Penyelesaian 

71,91% Baik 

Rata-rata Keseluruhan 70,67% Baik 

 

Tabel di atas menunjukkan persentase 

tiap langkah-langkah PBL, pencapaian 
langkah PBL siswa yang berkategorikan cukup 

yaitu pada langkah merumuskan masalah, dan 

merumuskan hipotesis. Dengan persentasenya 
yaitu 63,16%, dan 68,98%. Sedangkan 

pencapaian persentase pada langkah PBL yang 

berkategorikan baik yaitu menyadari masalah, 

menyimpulkan data, menguji hipotesis, dan 
menentukan pilihan penyelesaian dengan 

persentase yaitu 71,82%, 73,16%, 74,54% dan 

71,91%.  
Jadi, beberapa siswa sudah 

memunculkan langkah-langkah PBL yang 

menghasilkan kategori baik dengan rata-rata 

persentasenya 70,67%. Hal ini berarti siswa 
kelas XI IPS 1 SMA Negeri I Driyorejo telah 

sedikit mengalami peningkatan dari sebelum 

tindakan, pada tingkat kemampuan berpikir 
kritis siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

 

Hasil Belajar 
Untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar dari  aspek kognitif siswa pada siklus I 

dilakukan tes hasil belajar siswa. Adapun hasil 
dari tes hasil belajar siswa adalah sebagai 

berikut: 

 
Tabel 6. Hasil Tes Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

 Ulangan Harian  Tes Akhir Siklus  N-gain 

Rata-rata 23,67 67,33 0,61 

 

Pada siklus I, sebelum dilakukannya 

tindakan mendapatkan rata-rata skor ulangan 
harian 23,67,  setelah menjalani tindakan rata-

rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 

67,33. Untuk mengetahui tingkat efektifitas 
dilakukannya tindakan pada penelitian 

tindakan kelas pada siklus I maka data skor 

siswa dianalisis dengan N-gain terhadap skor 

rata-rata ulangan harian tes akhir siklus. Dari 
selisih skor rata-rata ulangan harian dan tes 

akhir siklus didapatkan nilai N-gain sebesar 

0,61 yang berkategorikan sedang (nilai 0,7 > g 

> 0,3). Namun hasil tes akhir siklus pada  

siklus I belum memenuhi indikator 
keberhasilannya yaitu 75% siswa yang harus 

memenuhi nilai KKM.  

 

Siklus II 

Lembar Observasi Siswa 

Kegiatan siswa selama proses 

pembelajaran diamati dengan menggunakan 
lembar observasi. Hasil observasi kegiatan 

siswa di uraikan pada tabel berikut. 

Tabel 7. Data Hasil Observasi Kegitan Siswa pada Siklus II 

NO Langkah-langkah PBL 
Rata-rata Tiap 

Langkah 
Kategori 

1. Menyadari Masalah 94,44% Sangat Baik 

2. Merumuskan Masalah 71,65% Baik 

3. Merumuskan Hipotesis 79,86% Baik 

4. Menyimpulkan data 77,08% Baik 

5. Menguji Hipotesis 87,50% Sangat Baik 

6. Menentukan Pilihan Penyelesaian 77,31% Baik 

Rata-rata Keseluruhan 81,31% Sangat Baik 
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Tabel 7 menunjukkan hasil observasi 
kegiatan siswa ketika pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning). Persentase tiap 

langkah menghasilkan rata-rata keseluruhan 
persentase sebesar 81,31% dengan kategori 

sangat baik. Langkah pertama yaitu menyadari 

masalah dan menguji hipotesis didapatkan 

rata-rata persentasenya 94,44% dan 87,50% 
yang berkategorikan sangat baik. Sedangkan 

langkah-langkah lainnya berkategorikan baik. 

Hasil Belajar 

Untuk mengetahui peningkatan hasil 
belajar siswa pada siklus II dilakukan tes hasil 

belajar siswa. Adapun hasil tes hasil belajar 

siswa adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 8. Hasil Tes Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

 Tes ulangan 

harian  

Tes akhir siklus  N-gain 

Rata-rata 32,39 77,56 0,71 

 
Pada siklus II, sebelum dilakukan 

pembelajaran mendapatkan rata-rata skor tes S 

ulangan harian 32,39. Akan tetapi 

setelah dilakukannya pembelajaran rata-rata 
hasil belajar siswa meningkat menjadi 77,56. 

Untuk mengetahui tingkat efektifitas 

dilakukannya tindakan pada penelitian 
tindakan kelas pada siklus kedua maka data 

skor siswa dianalisis dengan N-gain terhadap 

skor rata-rata hasil ulangan harian dan hasil tes 
akhir siklus. Dari selisih skor pretes dan postes 

didapatkan nilai N-gain sebesar 0,71. 

Berdasarkan kategorisasi perolehan skor N-

gain, skor N-gain 0,71 berkategori sedang 
(nilai 0,7 > g > 0,3).  

Tes hasil akhir siklus kedua telah 

mencapai keberhasilan sebesar 86,11% siswa 
yang mencapai nilai KKM (75) dan sudah 

memenuhi indikator keberhasilan klasikal 

yaitu 75%. Berdasarkan hasil refleksi siklus II 
diperoleh nilai rata-rata untuk tes hasil belajar 

siswa adalah 77,56%, nilai tersebut lebih baik 

dari siklus I. Siswa yang mendapatkan nilai 

lebih dari KKM (75) sebesar 31 siswa dengan 
presentase sebesar 86,11%. 

Dari hasil belajar siswa dengan dan 

aktifitas belajar siswa, serta tanggapan siswa 
yang positif tentang model pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning) sudah meningkat. 

Hal ini terlihat pada hasil belajar konsep 

Dampak Penjajahan Bangsa Eropa (Portugis, 
Spanyol, Belanda, Inggris) bagi Bangsa 

Indonesia sudah mencapai indikator 

keberhasilan (75%) yaitu sebesar 86,11%. 
Oleh karena itu dapat di ambil keputusan 

bahwa siklus dapat dihentikan (tidak lanjut ke 

siklus selanjutnya) karena hasil belajar siklus 
II sudah mencapai indikator keberhasilan hasil 

belajar siswa yang telah ditetapkan. 

 

Penutup 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, 

diketahui bahwa penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS 

1 SMAN 1 Driyorejo, tahun pelajaran 

2019/2020 pada konsep Dampak Penjajahan 
Bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, 

Inggris) bagi Bangsa Indonesia.  Hasil 

pencapaian belajar di siklus II meningkat di 
bandingkan siklus I, di mana siklus I  nilai 

rata-rata hasil tes akhir siklus adalah 67,33 

dengan ketuntasan belajar siswa hanya 

mencapai 63,89%. Pada siklus II rata-rata hasil 
tes akhir siklus meningkat hingga 77,56 

dengan ketuntasan belajar siswa mencapai 

86,11%.  
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Abstrak 

The objective of this study was to implement TPR (Total Physical Response 
Method) to improve English vocabulary in early childhood. This study employed 
Classroom Action Research (CAR) and it was done in two cycle. The instuments 
used to collect the data were:  observation checklist, field-notes, and interviews 
and documentation. This research was conducted in collaboration with class 
teachers and researchers themselves. The result of the reserch showed that the 
criteria of success had been reach in cycle 2. The result of the research showed 
that the students had made some progress, the avarage score raised from 66% in 
cycle 1 and 79,4% in cycle 2. These score indicate that there was an increasing 
ability from being “fair” to being “good”. The classroom atmosphere showed 
that children are more active when learning English takes place. In the 
application of this TPR method, students are known to respond not only by actions 
(Non Verbal) but they also respond by verbal (verbal). In addition, based on the 
results of interviews with the instructors it was stated that they could use this TPR 
method outside the classroom.  

Keyword: Total Physical Response Method (TPR), English vocabulary, CAR, Early chilhood 
 
Pendahuluan 

Anak usia dini adalah anak yang berusia 
0-6 tahun yang mengalami perkembangan dan 
pertumbuhan yang pesat (Sujiono dalam 
Rustini, 2014). Banyak para ahli yang 
menyatakan bahwa usia tersebut merupakan 
usia keemasan anak atau biasa disebut dengan 
golden age. Dalam beberepa penelitian 
menyebutkan bahwa anak usia 4 tahun 
kecerdasannya telah mencapai separuh dan 
akan mecapai 80% diusia 8 tahun. Maka dari 
itu untuk memaksimalkan kecerdasan tersebut 
dibutuhkan stimulasiyang dilakukan sejak dini. 
Dalam rentan usia tersebut para ahli 
menyatakan pada umumnya ada lima aspek 
perkembangan yang berkembang, yaitu fisik, 
kognitif, bahasa, emosi, dan sosial. 
Perkembangan bahasa juga merupakan salah 
satu yang berkontribusi dalam perkembangan 
anak. Pada anak usia dini kemampuan bahasa 
merupakan suatu kebutuhan yang dimiliki 
karena hal tersebut digunakan untuk 
berkomunikasi dengan lingkungan 
disekitarnya. Dengan menggunakan bahasa, 
anak akan berkembang dan tumbuh menjadi 

lebih dewasa di tengah-tengah masyarakat 
dengan mudah (Suhartono, 2005). 

Language acquisition devisi (LAD) 
merupakan alat khusus yang dimiliki oleh 
setiap anak sejak lahir. Alat ini berfungsi bagi 
setiap anak untuk dapat memperoleh Bahasa. 
Ada banyak teori tentang penguasaan bahasa. 
Salah satunya yang masih ada adalah The 
Native Model of Language Acquisition 
(LAD). Teori ini dipelopori oleh Noam 
Chomsky (Hasanah, 2011). Chomsky 
berargumen bahwa pada dasarnya semua 
manusia memiliki kemampuan memperolah 
Bahasa secara alami, akan tetapi karena 
adanya susunan kognitif dan rangsangan dari 
orang lain yang berbeda maka hasil yang 
diperoleh akan berbeda dari setiap individu 
(Otto, 2015: 33). Dalam pemerolehan Bahasa, 
ada dua tahapan yang dilalui oleh anak usia 
dini meliputi pemerolehan bahasa pertama 
atau biasa dikenal dengan sebutan bahasa ibu 
dan pemerolehan bahasa kedua. Bahasa ibu 
merupakan bahasa pertama yang dikuasai anak 
dan  menggunakannya sebagai komunikasi 
dengan orang tua dan atau lingkungan 
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sekitarnya. Sementara itu pemerolehan bahasa 
kedua diartikan ketika anak mendapatkan 
bahasa lain selain bahasa pertamanya yaitu 
bahasa ibu. 

Menurut Cameron  anak usia dini 
memiliki kelebihan yang unik yaitu potensi 
besar untuk belajar. Potensi tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk mengembangkan 
kemampuan berbahasa inggris. Di Indonesia, 
kedudukan Bahasa Inggris merupakan bahasa 
asing pertama (the first foreign language). Hal 
ini jelas berbeda dengan kedudukan Bahasa 
kedua. Bahasa kedua merupakan Bahasa yang 
digunakan di lingkungan yang lebih luas 
seperti di lingkungan sekolah atau 
pemerintahan dan dipelajari setelah Bahasa 
ibunya (Mustafa 2007).  

Dalam pembelajaran bahasa inggris 
pada anak usia dini tentunya tidak semudah 
yang dibayangkan, seorang pengajar harus 
mengetahui dan memahami karakteristik anak 
usia dini. Menurut Bredecam & Copple 
Brener, serta Kellough (dalam Ariyanti 2016 
p. 56) anak usia dini memiliki beberapa 
karakteristik, yaitu (1) bersifat unik, (2) 
mengekspresikan perilakunya secara relatif 
dan spontan, (3) bersifat aktif dan energik, (4) 
egosentris, (5) memuliki rasa ingin tau, (6) 
eksploratif dan jiwa petualang, (7) kaya 
dengan fantasi, (8) mudah frustasi, (9) kurang 
pertimbangan dalam bertindak, (j) memiliki 
daya perhatian yang pendek, (10) masa belajar 
yang paling potensial (11) semakin 
menunujukkan minat terhadap teman. Maka 
dari itu diperlukan suatu teknik dan metode 
yang tepat dan sesuai dengan karakteristik 
anak usia dini dalam pembelajaran yang 
dilakukan.  

Hasil observasi awal yang dilakukan di 
PAUD Lab school diketahui bahwa selama ini 
pembajaran telah menggunakan metode 
bernyanyi dan metode menghafal. Tanya 
jawab rutin dalam Bahasa Inggris telah 
dilaksanakan sebelum pembalajaran 
dilaksanakan, seperti;  

Guru : Assalamulaikum Anak-anak,  
Murid : Waalaikum salam warahmatullahi 

wabarokatuh 
Guru  : Good Morning, students 
Murid : Good morning teacher. 
Guru  : How are you today? ,  
Murid : I am fine, thank you. And you? 
Guru  : I am Fine, too  

Percakapan diatas memperlihatkan bahaw 
anak-anak sudah mampu merespon salam 

dalam Bahasa Inggris dan hal ini guru telah 
menerapkan salah satu aspek pengajaran 
metode TPR yaitu bahasa target harus 
disajikan  secara utuh, tidak hanya kata demi  
kata (Larsen & Freeman, 2000).  

Lebih lanjut, berdasarkan hasil 
wawancara dengan guru menyebutkan bahawa 
selama ini mereka belum pernah menerapkan 
metode yang melibatkan perintah dan diikuti 
oleh gerakan tubuh, pengajaran Bahsa Inggris 
dilakukan dengan menggunakan metode 
bernyanyi dan menghafal. Melihat kenyataan 
yang ada di atas , peneliti ingin menerapkan 
metode Total Physical Response (TPR) untuk 
anak usia dini dalam meningkatkan kosakata 
Bahasa Inggris di PAUD Lab School Jember.  
  
Kajian Pustaka      

Menurut Asher (1968), metode ini 
pertama kali diterapkan ternyata  telah sukses 
mengembangkan pengajaran bahasa asing 
pada anak-anak. Pelafalan perintah akan 
diucapkan secara langsung pada anak, 
sehingga  akan   direspon   oleh anak secara 
fisik (body   language)   sebelum   mereka   
memberikan respon dengan ucapan (verbal 
language). Dengan kata lain TPR (Total 
Physical Response) atau Respon Fisik Total 
ini merupakan metode pembelajaran   bahasa   
Inggris   yang   sesuai untuk anak usia dini 
karena dalam metode ini bersifat aktif dengan 
melibatkan gerakan (action). Metode TPR 
lebih mudah pada saat menggunakan bahasa 
karena bahasa yang digunakan merupakan 
bahasa perintah yang dapat dikategorikan 
sebagai bahasa yang singkat dan terdapat 
unsur gerakan permainan sehingga dapat 
meningkatkan keaktifan pada anak-anak serta 
menciptakan suasana hati yang positif dan 
meningkatkan motivasi dalam mempelajari 
bahasa Inggris. Metode ini dapat membantu 
anak didik untuk menghafal beberapa perintah 
atau kosakata dengan mudah melalui gerakan 
fisik dan mereka tidak hanya akan belajar 
tetapi juga menarik dan menyenangkan (putri, 
2016) 

Pembelajaran bahasa Inggris lebih 
menyenangkan untuk anak usia dini ketika 
melibatkan kegitan langsung yang 
berhubungan dengan kegiatan fisik (physical) 
dan gerakan (movement). Dalam metode ini, 
Asher mengatakan bahwa pemberian stimulasi 
yang dilakukan berulang kali akan 
memperkuat asosiasi memori berhubungan 
dan hal itu akan  mempermudah untuk 
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mengingat (recalling). Kegiatan mengingat ini 
dilakukan secara verbal dengan aktivitas gerak 
(motor activiy). Lebih lanjut, Asher juga 
menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran 
pada anak usia dini factor emosi juga memiliki 
peran yang sangat besar; dalam proses belajar 
Bahasa yang mengimplikasikan gerak dan 
bernyanyi dalam permainan dapat 
meminimalisir tekanan belajar Bahasa anak. 
Dia mempercayai bahwa keriangan dalam diri 
anak (positive mood) akan berdampak positif 
bagi belajar bahasa anak.  

Beberapa ahli  menyampaikan tantang 
pengertian TPR sebagai metode 
pembelajaran bahasa yang baik dan 
menyenangkan terutama untuk  anak usia 
dini. M e n u r u t  Richards & Rodgers 
(1999, p.87) dalam bukunya yang berjudul 
“Approaches and Methods in Language 
Teaching”, TPR merupakan “a language 
teaching method built around the 
coordination of speech and action; it 
attempts to teach language through physical 
(motor) activity”. Jadi metode TPR (Total 
Physical Response) dapat didefinisikan 
sebagai suatu metode pembelajaran bahasa 
yang dalam pelaksanaanya terdiri dari 
perintah (command), ucapan (speech), gerak 
(action) dan aktivitas fisik (motor). Sejalan 
dengan hal tersebut, Larsen dan Freeman 
dalam bukunya Technique and Principles in 
Language Teaching (1986, p.116), 
mengatakan bahwa metode TPR disebut juga 
”the comprehension approach” atau 
pendekatan pemahaman yaitu suatu metode 
pendekatan bahasa asing dengan instruksi 
atau perintah, sehingga dalam metode TPR 
tidak lepas dengan intruksi dan juga perintah.  

Menurut Richard (2001)  juga  
menyatakan  bahwa Total  Physical   
Response   atau   Respon   Fisik Total 
merupakan metode pengajaran bahasa yang 
dilakukan melalui sebuah aktifitas yang 
melibatkan kerjasama antara ucapan dan 
gerak tubuh. Dalam metode  TPR  guru 
mengajarkan Bahasa dengan menggunakan 
koordinasi perintah, ucapan dan gerak. 
Tarigan  (2009,  p.133) juga berpendapat   
bahwa  “dalam  metode TPR pemahaman 
dan ingatan diperoleh dengan baik melalui 
gerakan tubuh para siswa dalam menjawab 
atau memberikan respon pada perintah-
perintah. Bentuk Imperative bahasa 
merupakan sarana ampuh untuk 
memanipulasikan  tingkah  laku para siswa 

dan membimbing  mereka  kearah  
pemahaman melalui   gerak  atau  
perbuatan”.   Rachmawati (2013,  p.3)  
berpendapat  bahwa  “TPR merupakan 
metode yang popular untuk mengenalkan  
kosakata yang berkenaan dengan tindakan 
atau gerakan bagi anak usia dini”. 

Dari definisi-definisi TPR di atas dapat 
disimpulkan bahwa metode TPR merupakan 
metode    yang   s e s e u a i  u n t u k  a n a k  
u s i a  d i n i  d a n  m e t o d e  i n i  
s a n g a t  mudah   dilakukan dalam 
pengajaran   bahasa karena melibatkan 
gerakan tubuh (movement) sehingga anak 
akan lebih aktif dan dapat menghilangkan 
k eb o s an an  pada saat mereka belajar Bahasa 
Inggris. Karena metode TPR ini melibatkan 
gerakan badan dan juga gerakan-gerakan 
anggota tubuh, maka  hal ini dapat 
menciptakan  kegembiraan  pada anak-anak 
dan hal tersebut juga akan meningkatkan 
motivasi siswa dalam mempelajari bahasa 
Inggris.  Kosakata yang digunakan dalam 
penerapan model TPR adalah kosakata 
sederhana sehingga memudahkan bagi anak 
usia untuk menguasai dan memahami arti 
dalam Bahasa indonesia. A nak usia dini 
lebih memilih untuk belajar bahasa Inggris 
dengan ungkapan sederhana kemudian meniru 
apa yang dipraktikkan guru baik verbal 
maupun non verbal (gerakan) (Wijayatiningsih  
dan  Mulyadi 2014, p.65) 

Guru merupakan orang yang 
memberikan perintah kepada anak-anak 
sehinaga dibutuhkan peran aktif dan langsung 
dalam penerapan metode ini, hal ini sesuai 
dengan yang dikatakan oleh Asher ”The 
instructor is the director of a stage play in 
which the students are the actors”, yang 
berarti bahwa guru (instruktur) adalah 
sutradara dalam s ebuahpertunjukan cerita dan 
di dalamnya ada siswa sebagai pelakunya. 
Guru yang merancang tentang hal-hal apa saja 
yang akan dipelajari oleh siswa. Sementara itu, 
siswa merupakan peran utama sebagai 
pendengar dan pelaku dalam metode TPR ini.  

Ada tiga prinsip sistem TPR yang 
dikemukakan oleh Asher (dalam Zainollah, 
2016) , yaitu: (1) Menunda siswa untuk 
“berbicara” sampai pemahaman mereka 
mengenai bahasa lisan benar-benar mantap 
secara ekstensi.  (2) Mencapai kesuksesan 
pemahaman bahasa lisan (spoken) melalui 
ucapan-ucapan yang dibuat oleh instruktur 
dalam bentuk imperative atau bentuk perintah. 
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(3) Mengupayakan agar dalam beberapa hal 
pada pemahaman bahasa lisan para siswa akan 
mengidentifikasikan atau menyatakan dirinya 
siap untuk berbicara.  

Menurut Larsen & Freeman (2000) ada 
13 aspek di dalam pengajaran metode TPR 
antara lain: (1) Bahasa target harus diberikan  
secara utuh, tidak hanya kata demi  kata. (2) 
Sebelum berbicara, siswa terlebih dahulu 
dikembangkan pemahaman tentang bahasa 
target. (3) Pada awalnya siswa memanggil 
satu bagian bahasa dengan cepat dengan 
diikuti gerakan tubuh   mereka. (4) Perintah 
adalah perangkat linguistik yang kuat dimana 
guru dapat mengarahkan   perilaku   siswa. 
( 5 ) Proses belajar pada siswa terjadi melalui 
pengamatan tindakan serta melakukan 
tindakan sendiri. (6) Sangat   penting   agar   
siswa   merasa   sukses. Pembelajaran akan 
semakin mudah ketika siswa merasa sukses 
dan kecilnya kecemasan. (7) Siswa   tidak 
boleh dihafal rutinitas tetap. (8) Koreksi harus 
dilakukan dengan cara yang tidak mencolok. 
(9) Siswa harus mengembangkan fleksibilitas 
dalam memahami   kombinasi   baru   dari   
potongan bahasa target.  Mereka perlu 
memahami lebih dari kalimat yang tepat 
yang digunakan dalam pelatihan. Novelty 
juga memotivasi. (10) Belajar bahasa lebih 
efektif bila menyenangkan. (11)  Bahasa lisan 
harus ditekankan dalam bahasa tertulis. (12) 
Siswa akan mulai berbicara saat mereka siap. 
(13) Hasil penelitian Astutik dan Aulia (2017) 
menunjukkan bahwa dari tiga belas aspek 
metode TPR ditemukan bahwa guru 
mengimplementasikan TPR pada natural 
conditions baik di dalam maupun di luar jam 
pelajaran. 

Berdasarkan   latar belakang   diatas, 
maka pada penelitian   ini   dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut: „‟ Bagaimana 
metode TPR (Total Physical Response) dapat 
meningkatkan kosakata Bahasa Inggris di 
PAUD Lab School IKIP PGRI Jember? P 

Penelitian   ini   bertujuan   untuk 
meningkatkan kosakata Bahasa Inggris pada 
anak usia dini di PAUD Lab School dengan 
menerapkan metode TPR 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
Tindakan Kelas adalah penelitian yang 
memaparkan terjadinya sebab- akibat dari 
perlakuan, sekaligus memaparkan apa saja 

yang terjadi ketika perlakuan diberikan, dan 
memaparkan seluruh proses sejak awal 
pemberian perlakuan diberikan sampai 
dengan dampak dari perlakuan tersebut 
(Arikunto, 2017). Dengan demikian PTK 
dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian 
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran dikelas dan dalam proses 
penelitian akan di paparkan proses dan hasil.  

Pada penelitian ini peneliti 
menggunakan model model spiral dari 
Kemmis dan Taggart (1988), dalam buku 
metode Penelitian Tindakan Kelas 
(Wiriaatmadja, 2008 :66) yaitu sebagai 
berikut: Setiap siklus yang dilaksanakan 
terdiri dari tahap perencanaan (plan), tindakan 
(act), pengamatan (observer) serta refleksi 
(reflect). Dalam tahapan perencanaan atau 
planning kegiatan yang dilakukan adalah 
membuat perangkat pembelajaran, 
mempersiapkan sarana dan prasarana 
penelitian serta menentukan indikator kinerja 

Dalam tahapan pelaksanaan tindakan 
atau acting adalah semua kegiatan yang ada 
dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 
Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dan 
Rencana Kegiatan Harian (RKH) dengan 
materi dalam pembelajaran Bahasa Inggris, 
serta pembuatan instrument penelitian. 
Tahapan pengamatan atau observing meliputi 
pengamatan ketika penelitian dilakukan, 
pengumpulan data berupa lembar observasi 
anak setelah mendapatkan tindakan, 
menganalis data dan menyusun langkah-
langkah perbaikan. Dalam tahapan refleksi 
dilakukan melalui diskusi peneliti dengan 
guru kelompok B. 

Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi dan skala 
penilaian deskriptif.  Penelitian ini dilakukan 
di LAB School IKIP PGRI Jember yang 
berjumlah 20 siswa. Alasan peneliti 
melaksanakan penelitian di tempat tersebut 
adalah guru belum pernah menerapkan 
metode TPR sehingga hal ini akan 
memberikan pengalaman baru untuk para 
pengajar.  

 
Hasil dan Pembahasan 

Implementasi metode  Total Physical 
Response Method (TPR) telah dilakukan 
melalui tahapan-tahapan penelitian dalam 
bentuk Penelitian Tindakan Kelas. Dalam 
proses implemtasi pengajaran Bahasa Inggris 
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dengan metode TPR, maka guru harus 
memahami aspek-aspek pengajaran metode 
TPR (seperti yang telah dijealaskan di 
atas).  
Deskripsi hasil penelitian pada siklus 1. 
1. Perencanaan 

a) Guru mempersiapkan materi yang akan 
dipelajari, dalam hal ini Tema “Diri 
Dalam tahapan ini, guru dan peneliti 
melakukan penentuan rencana kegiatan, 
yaitu sendiri” dan Sub Tema adalah 
“Mengenal Kosakata Bagia-bagian 
anggota tubuh”.  

b) Guru tidak menggunakan media 
pembantu, akan tetapi guru menggunakan 
bagian-bagian tubuh langsung sebagai 
media.  

c) Peneliti dan Guru membuat lembar 
observasi dan Selama kegiatan guru dan 
peneliti selalu mengobservasi setiap 
perilaku anak. 

2. Pelaksanaan. 
Dalam Tahap pelaksanaan, maka guru:  
a. Melakukan pembelajaran Bahasa 

Inggris dengan menggunakan metode 
TPR 

b. Guru dan peneliti mengamati anak yang 
sedang melakukan kegiatan. 

c. Guru mengulas kembali kegiatan 
tentang Pembelajaran hari ini.  

Dalam mengaplikasikan aspek-aspek 
pengajaran dalam metode TPR, aktifitas 
yang dilakukan oleh guru adalah sebagai 
berikut: 
a. Bahasa target harus disajikan  

secara utuh, tidak hanya kata demi  
kata 
Guru memasuki kelas dan menyapa 
anak-anak dengan menggunakan 
Ungkapan Bahasa Inggris. Penggalan 
percakapannya adalah: 
Guru : Good Morning, students? 
Murid : I am Fine, Thank you 
Contoh ungkapan di atas 
memperlihatkan bahwa guru telah 
menyajikan bahasa Inggris secara utuh 
dan tidak diartikan kata perkata, akan 
tetapi diartikan secara utuh pula. Ketika 
proses awal pembalajaran awal, anak-
anak sudah dibiasakan untuk merespon 
dengan verbal ucapan salam guru dalam 
Bahasa inggris. Dan Anak-anak adalah 
peniru; the rule of students wereas 

imitator, and it is also one of 
characteristic of TPR (Ummah, 2017). 

b. Proses belajar pada siswa terjadi 
melalui pengamatan tindakan serta 
melakukan tindakan sendiri. 
Guru memberikan contoh dalam bentuk 
ucapan dan gerakan yang kemudian 
ditirukan oleh anak-anak; dalam 
aktifitas ini, anak didik secara tidak 
langsung melakukan pengamatan yang 
dilakukan terhadap  guru. 
Guru : Anak-anak hari ini kita akan 

belajar tentang anggota tubuh 
dalam bahasa Inggris. Sekarang 
perhatikan bu guru ya. 

 Ketika bu guru bilang “touch 
your nose” (guru 
memperagakan) maka kalian 
harus menyentuh hidung. 
“Touch your nose” artinya 
“sentuhlah hidung mu” 

Murid : anak-anak memperhatikan 
guru dengan antusias sambil 
berkata  “Iya bu” 

c. Koreksi harus dilakukan dengan cara 
yang tidak mencolok. 
Ketika terjadi kesalahan, maka koreksi 
harus dilakukan dengan cara yang tidak 
mencolok (Larsen & Freeman 2000) 
dibawah ini contoh aktivitas yang 
dilakukan guru dalam memberikan 
koreksi terhadap kesalahan yang 
dilakukan oleh anak didik.  
Guru menunjuk beberapa anak secara 
acak untuk melakukan tindakan yang 
telah diajarkan, seperti contoh dibawah 
ini: 
Guru : Ayo mas Devan lihat bu guru 

dan kemudian bu guru 
memberikan contoh “My 
eyes” sambil menyentuh 
kedua mata dengan tangan 

Murid : (menirukan sambil melakukan) 
“mi eye” 

Guru : “my eyes”  sayang  
Murid : (mengulang dengan pelafalan 

yang benar) “my eyes” 
Guru : Bagus sekali mas Devan. Very 

good 
 (dalam aktivitas ini guru memberikan 
kesempatan kepada setiap siswa 
melakukan mempraktekkan/melakukan 
gerakan tubuh sesuai perintah dari guru, 
kemudian disusul diikuti oleh seluruh 
siswa) 
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3. Hasil observasi. 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus 
pertama terlihat bahwa  ada lima anak yang 
mendapat nilai ketuntasan seperti yang 
diharapkan, yaitu 75%. Serta tidak ada satu 
anakpun yang mendapat skor 1 pada 
indicator penilaian. Akan tetapi dari 
prosentase ketuntasan belajar tersebut 
masih belum sesuai dengan yang 
diharapkan oleh guru dan peneliti. Untuk 
itu perlu adanya tindakan perbaikan yang 
akan dilakukan pada siklus ke II. 

4. Refleksi 
1) Kekuatan dan kelemahan dalam 

merancang dan melakukan tindakan 
perbaikan 
Kekuatan: 
a) Pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak 
b) Menyajikan kegiatan pembelajaran 

yang menyenangkan dengan 
memberikan materi dengan metode  
yang berbeda sehingga anak tidak 
merasa jenuh 

c) Menggunakan media langsung sesuai 
dengan materi 

d) Selalu berusaha memberikan 
pengulangan latihan saat 
pembelajaran berlangsung 

Kelemahan : 
a) Pada saat kegiatan bejalan ada 

beberapa kelemahan individu yang 
muncul pada diri anak, diantaranya 
ada yang pemalu, takut dan  
hiperaktif  

b) Intonasi suara pada beberapa anak 
terlalu kecil sehingga kurang 
terdengar dengan baik 

c) Ada beberapa anak yang kurang 
focus sehingga kurang konsentrasi 
terhadap guru 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui 
bahwa anak didik yang mampu 
mencapai ketuntasan hanya sebanyak 5 
orang anak dengan ketuntasan kelas 
sebanyak 66 % dari 20 jumlah anak 
yang ada di kelompok B. Berdasarkan 
data persentase yang telah dicapai, 
peneliti melakukan siklus kedua karena 
siswa yang mencapai ketuntasan masih 
sangat sedikit. 

2) Rencana Perbaikan untuk siklus II 
Berdasarkan hasil observasi dan 
penilaian terhadap anak serta hasil 
refleksi yang mendalam, dengn dibantu 
guru kelas serta peneliti, peneliti 
merencanakan perbaikan siklus II 
sebagai berikut: 
a) Guru melakukan pendekatan secara 

personal dengan memanggil nama 
anak untuk diberikan pengertian 
dengan cara berkomunikasi secara 
efektif pada anak yang hiperaktif 

b) Guru memberikan pengertian pada 
anak serta membangun rasa percara 
diri dengan cara memberikan 
perhatian dengan cara memberi 
pujian, tepuk tangan serta ucapan 
selamat pada anak setelah selesai 
melakukan perintah dengan benar. 
Guru memberikan pelukan dan 
semangat kepada anak –anak agar 
anak selalu bersemangat dalam 
belajar, hal ini . 

c) Untuk megurangi rasa kurang 
antusias pada kegiatan 
pembelajaran, maka guru 
melaksanakan kegiatan di luar kelas.  

Setelah dilakukan perbaikan di siklus ke 
dua, berikut disajikan table mengenai 
prosentase peningkatan kosakata pembelajaran 
Bahasa Inggris yang dilakukan di siklus 1 dan 
siklus 2. 

 
       Tabel 1 : Implementasi Metode Total Physical Response Method (TPR) Untuk 

Meningkatkan Kosakata Bahasa Inggris pada anak usia dini di PAUD Lab 
School IKIP PGRI Jember 

 
No Siklus Ketuntasan keterangan 

1 Siklus I 66% Belum berhasil 

  2 Siklus II 79,4% Sudah berhasil 

 
Berdasarkan tabel di atas diketahui 

terjadi peningkatan    kosakata Bahasa Inggris 
yaitu siklus I: 66%, siklus II: 79,4%, sehingga 
prosentase kenaikan dari siklus I kesiklus II 
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adalah 13,6%. Peningkatan ini disebabkab 
karena penerapan metode TPR telah berhasil. 

Pembelajaran Bahasa Inggris 
menggunakan Metode TPR (total Physical 
Response) merupakan metode pengajaran yang 
melibatkan unsur verbal dan non verbal 
(tindakan/gerakan), hal ini memicu semangat 
anak-anak untuk belajar mengingat salah satu 
karakteristik anak usia dini adalah usia dimana 
mereka suka bergerak. Pembelajaran yang 
terjadi adalah pembelajaran yang 
menyenangkan karena Belajar bahasa lebih 
efektif bila menyenangkan (Larsen & 
Freeman 2000).  

Upaya untuk meningkatkan kosakata 
Bahasa Inggris melalui implementasi metode 
TPR  sangat bermanfaat guna meningkatkan 
motivasi belajar anak dalam belajar Bahasa 
Inggris, anak tidak merasa bosan dan sangat 
senang dalam mengikuti pembelajaran. 
 
Penutup  
 Berdasarkan hasil penelitian dan 
analisis data, penggunaan metode TPR (Total 
Physical Response) dalam pembelajaran 
Bahasa Inggris diketahui lebih optimal di 
lakukan oleh guru. Anak-anak lebih 
termotivasi dan semangat saat pembelajaran 
berlangsung. Anak-anak lebih aktif karena 
metode ini melibatkan respon verbal dan juga 
non verbal yang memungkinkan anak-anak 
menggerakkan anggota badannya (action). 
Untuk menghidari kebosanan saat 
pembelajaran berlangsung, guru 
menggunakan metode TPR untuk kegiatan di 
luar kelas serta dalam berinteraksi dengan 
para siswa.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis pemanfaatan dana desa dan dampak 
terhadap perubahan karakter social masyarakat desa. Data yang digunakan 
sifatnya kualitatif dan didapat dari pustaka, misalnya artikel, berita  atau tulisan 
yang berkaitan dengan penggunaan dana desa serta beberapa jurnal ilmiah 
nasional dan buku buku yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat 
pedesaan. Hasil dari penelitian ini adalah: Pemanfaatan dana desa bertujuan 
untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan desa, dan 
pemberian bantuan untuk masyarakat miskin.  Masalah sosial yang terjadi dalam 
Pemanfaatan dana desa diantaranya terdiri dari masalah internal desa dan 
masalah eksternal desa. Dampak yang  timbul akibat adanya dana desa 
diantaranya terjadi anomie dan perubahan sosial masyarkat desa yakni 
perubahan karakteristik masyarakat desa. Sedangkan dampak positif yang 
muncul adalah perkembangan pembangunan desa karena masyarakat desa jadi 
lebih terbuka / more open. 

Kata Kunci : Dampak Dana Desa, Perubahan Karakter Sosial 
 
Pendahuluan 

Pemerintah telah membuat kebiijakan 
dalam upaya mensejahterahkan masyarakat 
desa, yakni dengan adanya Badan Usaha Milik 
Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa. 
BUM Desa merupakan wadah usaha atau 
lembaga usaha desa yang menampung 
kegiatan ekonomi desa dan dikelola oleh desa. 
Adapun manfaat dari adanya BUMDes 
digunakan sebesar-besarnya untuk 
kepentingan desa, misalnya sebagai 
pembangunan di suatu desa. Pengalokasan 
dana BUM Desa misalnya digunakan untuk : 
pembangunan sekolah,perbaikan jalan dan 
sebagainya. Kegiatan kegiatan pembangunan 
desa tersebut akan memberikan dampak pada 
pembangunan desa, sehingga diharapkan 
kemajuan bagi masyarakat desa. Harapan 
pemerintah ke depan, dengan adanya BUM 
Desa masyarakat desa menjadi lebih mandiri 
dan selanjutnya membangun koperasi di desa 
setempat agar mampu memberikan perubahan 
yang baik lagi untuk kedepannya. Pengelolaan 
BUM Desa didasarkan pada hasil musyawarah 
desa, dengan melibatkan beberapa unsur 
musyawarakat desa yang terdiri dari tokoh 
adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh 
masyarakat, perwakilan kelompok perempuan, 
perwakilan para tani dan seluruh masyarakat 

lainnya. Pendirian BUM Desa juga didasarkan 
atas kebutuhan masyarakat desa setempat, 
kondisi ekonomi dan sosial masyarakat desa. 

Menurut data yang ada penggelontoran 
dana desa dari tahun ke tahun selalu 
meningkat. Dana desa pertama kali diturunkan 
pemerintah sebesar Rp. 20,76 triliun kemudian 
meningkat menjadi 46, 9 triliun pada tahun 
2016, dan 60 triliun pada tahun ini. 
Penggelontoran dana desa merupakan amanat 
Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa Pasal 72 Ayat (1) UU Desa menyebutkan 
alokasi dana desa merupakan bagian dari dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota. 
Pada ayat (4) pasal yang sama disebutkan, 
alokasi dana desa paling sedikit 10 persen dari 
dana perimbangan yang diterima 
kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi 
dana alokasi khusus (DAK). Dengan adanya 
dana desa yang sangat besar dari pemerintah 
daerah, diharapkan desa bisa 
mengembangakan potensinya masing-masing. 
Namun ternyata kenyataanya hal tersebut tidak 
mudah diwujudkan. Salah satu penyebab 
utamanya adalah ketidakmampuan perangkat 
desa dalam mengelola dana yang sangat besar 
tersebut.  

Beberapa sumber menginformasikan 
bahwa beberapa masalah muncul akibat 
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adanya dana desa diantaranya munculnya 
kasus korupsi dan penggelapan dana desa yang 
dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang 
terlibat dalam pengelolaan dana desa. Sebagai 
contoh : kepala Desa Runut, membuat 
Rencana Penggunaan Dana (RPD). Setelah 
menerima rekomendasi dari Camat Waigete. 
Dana desa dicairkan, dana tersebut tidak 
dibayarkan kepada aparatur dan BPD Desa 
Runut, tetapi digunakan untuk kepentingan 
pribadi. Kepada Desa Petrus mengaku uang 
tersebut habis dipakai olehnya. Hal tersebut 
dilakukan, karena camat dan seluruh perangkat 
desa dan BPD tidak bersedia menghadiri rapat 
koordinasi dan pembayaran uang tunjangan 
pada 6 Januari 2017. 

Sumber lain dalam Kompas.Com Rabu, 
2 Agustus 2017 memberitakan bahwa KPK 
telah menetapkan Bupati Pamekasan AS 
sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap 
untuk menghentikan penanganan kasus 
korupsi penyelewengan dana desa. KPK 
menetapkan empat orang lainnya sebagai 
tersangka yakni Kepala kejaksaan negeri 
Pamekasan, Kepala Desa dan Kepala Bagian 
Administrasi Inspektorat Kabupaten 
Pamekasan. Kasus ini berawal dari laporan 
sejumlah lembaga swadaya masyarakat soal 
dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek 
infrastruktur senilai Rp.100 juta yang 
menggunakan dana desa. Melihat kondisi yang 
terjadi di desa mengenai pemanfaatan dana 
desa maka hal tersebut menjadi menarik untuk 
dianalisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk : 
(1). mengetahui  Pemanfaatan dana desa, (2). 
menganalisis masalah sosial yang terjadi 
dalam Pemanfaatan dana desa, (3). mengetahui 
dampak yang  timbul akibat adanya dana desa  

 
Kajian Pustaka 

Pengertian Desa menurut inayatullah 
(dalam yayuk 2003: 23), desa merupakan 
suatu kesatuan hokum, dimana bertempat 
tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan 
mengadakan pemerintahannya sendiri. Desa 
terjadi bukan hanya dari satu tempat kediaman 
masyarakat saja, namun terjadi dari satu induk 
desa dan beberapa tempat kediaman. Sebagian 
dari mana hokum yang terpisah yang 
merupakan kesatuan tempat tinggal sendiri, 
kesatuan mana pedukuhan, ampean, kampong, 
cantilan, beserta tanah pertanian, tanah 
perikanan darat, tanah hutan dan tanah 
belukar. 

Menyangkut sumber pendapatan desa, 
ketentuan pada masa lalu dan era UU Nomor 
32/2004 berbeda dibandingkan dengan UU 
Nomor 6/2014 yang berlaku sekarang. 
Pendapatan desa searang meliputi sumber: (a) 
pendapatan asli deesa yang mersa (PADesa), 
(b) alokasi anggaran pendapatan dan belanja 
Negara, (c) bagian dari hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah kabupaten/kota, (d) alokasi 
dana desa yang merupakan bagian dari dana 
perimbangan yang diterma kabupaten/kota, (e) 
bantuan keuangan dari anggaran pendapatan 
dan belanja daerah provinsi dan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah 
kabupaten/kota, (f) hibah dan sumbangan yang 
tidak mengikat dari pihak ketiga, dan (g) lain-
lain pendapatan desa yang sah. Sementara 
pada masa UU Nomor 32/2004, sumber 
pendapatan desa meliputi: PADesa, bagi hasi 
pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, 
bagian dari dana perimbangan keuangan pusat 
dan derah, bantuan dari 
pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah 
kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari 
pihak ketiga.  

Masyarakat desa memiliki perbedaan 
karakteristik yang mencolok dengan 
masyarakat kota.  Merujuk pada Roucek dan 
Warren (1962), berikut uraian mengenai 
perbedaan karakteristik desa dan kota (dalam 
Indrizal, 2013): Karakteristik masyarakat desa 
: (1) Besarnya peranan pokok primer, (2) 
Faktor geografik yang menentukan sebagai 
dasar pembentukan kelompok/ asosiasi, (3) 
Homogen, Hubungan lebih bersifat intim dan 
awet, (5) Mobilitas Sosial Rendah, (6) 
Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai 
unit ekonomi, (7) Populasi anak dalam 
proporsi yang lebih besar. Sedangkan 
Karakteristik Kota : (1) Besarnya peranan 
kelompok sekunder, (2) Anonimitas 
merupakanciri kehidupan masyarakatnya, (3) 
Heterogen, (4) Mobilitas Sosial Tinggi, (5) 
Tergantung pada spesialisasi, (6) Hubungan 
antara orang satu dengan yang lain lebih 
didasarkan atas kepentingan daripada 
kedaerahan, (7) Lebih banyak tersedia 
lembaga atau fasilitas untuk mendapatkan 
barang dan pelayanan, (8) lebih banyak 
mengubah lingkungan. 

Menurut Prijono dan Tjiptoherijanto 
(1983) desa – desa di Indonesia memiliki 
beragam bentuk tradisi musyawarah yang 
dapat dimanfaatkan dalam pengadaan 
musyawarah anggaran dengan memanfaatkan 
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semangat gotong royong dan rasa senasib 
sepenanggungan. Dalam tradisi jawa kita 
mengenal “rembug desa”, sedangkan Sumatra 
Barat memiliki “kerapatan nagari”. Demokrasi 
desa merupakan demokrasi asli yang lebih 
dahulu terbentuk sebelum Negara Indonesia 
Berdiri, Demokrasi Indonesia harus 
berdasarkan demokrasi asli yang berlaku di 
desa. Proses dan interaksi di pedesaan dapat 
dilihat dari kegiatan kerja atau mata 
pencaharian masyarakat desa, system tolong 
menolong, jiwa gotong royong, musyawarah 
dan jiwa musyawarah (Koenjtoroningrat,  
dalam Yuliati 2003) 

Menurut Utama (2005) terdapat 6 
karakteristik Good Governance, yakni (1). 
Prinsip kepastian hukum yang meliputi 
penciptaan sistem hukum yang bernar dan adil 
dalam hukum nasional, hukum adat, hukum 
kemasyarakatan, pemberdayaan pranata 
hokum, desentralisasi dan penyusunan 
peraturan perundangan (2) Prinsip keterbukaan 
yang menumbuhkan iklim yang kondusif bagi 
terlaksananya pengakuan terhadap hak-hak 
asasi manusia, transparansi informasi secara 
benar, jujur dan adil, (3) Prinsip akuntabilitas, 
yang meliputi kejelasan rencana kerja, dengan 
system pertanggung jawaban yang jelas, serta 
pemberlakuan system pertanggungjawaban 
yang jelas, serta pemberlakuan system 
pemberian ganjaran dan sanksi, (4) Prinsip 
profesionalitas yang meliputi kapabilitas, 
kompetensi dan integritas., (5) Partisipasi, 
aktivitas, dan desentralisasi sebagai wujud 
komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan 
demokrasi, (6) Berkembangnya system “check 
and balance” yang berkembang dari 
keseluruhan unsur penyelenggaraan Negara. 
 
Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Data yang digunakan sifatnya 
kualitatif dan didapat dari pustaka, misalnya 
artikel, berita  atau tulisan yang berkaitan 
dengan penggunaan dana desa. Sumber 
lainnya diambil dari beberapa jurnal ilmiah 
nasional dan buku buku yang berkaitan dengan 
kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Studi 
ini menafsirkan dan menuturkan data dengan 
situasi yang sedang terjadi, sikap serta 
pandangan yang terjadi di dalam masyarakat 
mengenai timbulnya dana desa. Data 
selanjutnya dianalisis secara deskriptif 

kualitatif sesuai dengan model Miles dan 
Huberman (1992).  

Ada tiga kegiatan analisis data yang 
digunakan disini, diantaranya: (1) Mereduksi 
data, data yang didapat dari berbagai sumber/ 
referensi yang dipilih, dirangkum dicari yang 
berhubungan dengan masalah sosial terkait 
pemanfaatan dana desa, (2) mendisplay atau 
menyusun data dalam bentuk uraian dan (3) 
penarikan kesimpulan dan verifikasi data. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Pemanfaat dana desa dan Masalah sosial 
yang terjadi dalam Pemanfaatan dana desa  

Pemanfaatan dana desa bertujuan untuk 
pengembangan usaha dan pembangunan desa, 
pemberdayaan desa, dan pemberian bantuan 
untuk masyarakat miskin melalui hibah, 
bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir 
yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa sesuai Pasal 89 dalam 
Undang–Undang No6 Tahun 2014. 
Penggelontoran dana desa sebagai upaya 
pemerintah dalam mensejahterahkan 
masyarakat desa merupakan harapan yang 
ingin dicapai oleh pemerintah, namun pada 
kenyataanya harapan itu sulit diwujudkan. Hal 
tersebut terbukti dari munculnya beberapa 
masalah sosial pedesan. Masalah penggunaan 
dana desa bisa digolongkan dengan masalah 
internal desa dan masalah eksternal desa. 
Menurut Suharto Didik (2016), masalah 
internal desa menyangkut masalah yang ada 
didalam rumah tangga desa misalnya masalah 
kesenjangan sosial pada masyarakat desa, 
masalah kualitas Sumber Daya Manusia di 
desa baik dari aparat desa itu sendiri dan bisa 
juga dari masyarakat tersebut. Contohnya 
munculnya perilaku menyimpang yang berupa 
penyalahgunaan dana desa  atau  korupsi yang 
sudah dilakukan oleh aparat pemerintah desa 
itu sendiri. Sedangkan Masalah eksternal 
menyangkut kebijakan yang dibuat pemerintah 
dalam mengatur desa yakni lemahnya aturan 
desa dalam hal ini yang dimaksud adalah UU 
tentang Desa. 

Masalah intern desa yang terkait 
masalah rumah tangga desa diantaranya adalah 
hubungan stake holder dalam struktur 
kelembagaan desa. Menurut Wasistiono  
(2006) penyebab utama masalah struktural di 
pedesaan adalah karena pemerintah desa 
sebagai struktur perantara dan sekaligus agen 
pembaruan ternyata semakin tidak mampu 
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menjalankan fungsinya secara optimal sesuai 
perkembangan situasi dan kondisi masyarakat 
desa yang berubah cepat. Pemerintah desa 
yang diberi kepercayaan  masyarakat tidak 
cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat 
banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya 
yang mendua (ambivalen), tidak adanya 
sumber pendapatan yang memadai, 
keterbatasan kewenangan dalam pengambilan 
keputusan yang menyangkut isi rumah 
tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas 
personelnya, merupakan sebagian kendala 
yang menghambat kinerja pemerintah desa. 

Pada kasus Penyalahgunaan dana desa 
di NTT menunjukkan bahwa pemerintah desa 
dalam kasus tersebut yang dimaksud adalah 
kepala desa Runut NTT tidak mampu 
menjalankan fungsinya secara optimal, 
masyarakat telah kehilangan kepercayaan pada 
pemimpin desa setempat, serta masalah 
tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber 
daya manusia sangat rendah. Dana desa 
kemudian digunakan untuk kepentingan 
pribadi menunjukkan merosotnya moralitas 
bangsa. Pada UU Nomo 6 Tahun 2014 telah 
dijelaskan bahwa Kepala  Desa dilarang 
:Merugikan kepentingan umum;membuat 
keputusan yang menguntungkan diri sendiri, 
anggota keluarga, pihak lain, dan/atau 
golongan tertentu; menyalahgunakan 
wewenang , tugas, hak, dan/atau 
kewajibannya;melakukan tindakan 
diskriminatif terhadap warga dan/atau 
golongan  masyarakat tertentu; melakukan 
tindakan meresahkan sekelompok 
desa;melakukan kolusi, korupsi, dan 
nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau 
jasa dari pihak lain yang dapat mempegaruhi 
keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; 
menjadi pengurus partai politik;menjadi 
anggota dan/atau pengurus organisasi 
terlarang; merangkap jabatan sebagai ketua 
atau anggota badan permusyawaratan desa, 
anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan; ikut serta atau terlibat dalam 
kampanye pemilihan umum atau pemilihan 
kepala daerah; melanggar sumpah atau janji 
jabatan, meninggalkan tugas selama 30 hari 
kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan 
tidak dapat dipertanggung jawabkan. 

Aturan dalam undang – undang desa 
menyangkut tugas kepala desa sudah sangat 
jelas, namun masih ada saja kepala desa yang 

melanggar aturan tersebut.  Seperti halnya 
pada kasus penyalahgunaan dana desa yang 
dilakukan oleh kepala desa di beberapa desa 
lain di Indonesia, Kemerosotan moral tersebut 
sebagai contoh nyata bahwa ada masalah 
internal yang perlu untuk dibenahi dan 
diwaspadai. Kemerosotan moralitas 
berhubungan dengan perilaku baik dan buruk 
seseorang. Perilaku seorang aparat 
pemerintahan yang menyalahgunakan dana 
desa menunjukkan bahwa ada tujuan yang 
ingin dicapai, namun tujuan itu digunakan 
untuk kepentingan pribadi. 

Terkait adanya masalah struktur dan 
lembaga sosial di desa, maka teori  Merton 
menjelaskan mengenai struktur, kultur dan 
anomie. Artinya, karena posisi mereka di 
dalam struktur sosial masyarakat, beberapa 
orang tak mampu bertindak sesuai dengan 
nilai normatif. Kultur menghendaki tipe 
perilaku tertentu yang justru di cegah oleh 
struktur soisal. 

Yulianti Yayuk dan Poernomo (2003) 
mengemukakan bahwa pada umumnya 
masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari 
masih patuh pada tradisi dan adat istiadat turun 
temurun. Bukan berarti tradisi dan adat istiadat 
yang dianut semuanya tidak menunjang usaha 
pembangunan, sebagian justru dibutuhkan dan 
berguna dalam proses pembangunan. Harus 
diakui bahwa sebagian dari tradisi dan adat 
istiadat yang dianut menghambat dan 
menghalangi usaha pembangunan. Disamping 
itu, menurut menurut Smith dalam Yulianti 
Yayuk dan Poernomo (2003), penduduk desa 
mempunyai psikologi konservatif atau 
ortodoks, fatalis dan suka curiga terhadap 
orang luar. 

Berdasarkan pengamatan peneliti dapat 
disimpulkan bahwa pada masyarakat 
pedesaan, kulturnya menekankan pada budaya 
yang menjunjung tinggi norma dan nilai sosial 
, adat istiadat, tertutup, sulit menerima 
perubahan serta religius. Karakteristik kultur 
demikian juga berlaku pada para pejabat 
pemerintahan desa yang juga merupakan 
bagian dari unsur masyarakat desa. Pejabat 
pemerintahan desa diharapkan memiliki 
kriteria yang sesuai dan diharapkan pada 
masyarakat desa setempat. Masyarakat desa 
mengharapkan sebuah pembangunan desa 
yang baik dan hasilnya dapat dimanfaatkan 
oleh masyarakat didesa tersebut, untuk itu 
masyarakat desa membutuhkan figur 
pemimpin desa yang dapat dipercaya oleh 



Eky, Analisis Pemanfaatan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Perubahan Karakter  41 
 

 

masyarakat. Untuk menentukan kelayakan 
seorang pemimpin desa atau kepala desa maka 
hal tersebut juga sudah dipaparkan dalam 
undang-undang desa. 

Namun pada beberapa kasus 
penyalahgunaan dana desa, tidak menutup 
kemungkinan hal tersebut dipicu karena 
adanya keinginan seseorang untuk memenuhi 
kebutuhan pribadi dengan menggunakan dana 
desa. Tetapi karena posisi mereka di dalam 
struktur sosial, sulit bagi masyarakat desa 
untuk melakukan perubahan. Berdasarkan 
keadaan yang demikian, anomie dapat terjadi 
atau anomie akan ada. Menurut Merton dalam 
Ritzer (2004) Anomie terjadi bila ada 
keterputusan hubungan antara norma kultural 
dan tujuan dengan kapasitas yang terstruktur 
secara social dari anggota kelompok untuk 
bertindak sesuai dengan nila kultural. Artinya, 
karena posisi mereka di dalam struktur social 
masyarakat, beberapa orang tidak mampu 
bertindak sesuai dengan nilai normative. 
Kultur menghendaki tipe perilaku tertentu 
yang justru dicegah oleh struktur social. 

Berdasarkan hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa perilaku dalam 
penyalahgunaan dana desa merupakan 
kecenderungan ke arah perilaku menyimpang. 
Dalam kondisi ini, penyimpangan mengambil 
bentuk alternatif yang tak dapat diterima dan 
kadang-kadang berbentuk cara-cara ilegal 
dalam mencapai kesuksessan ekonomi. Hal ini 
yang dimaksud adalah penyalah gunaan dana 
desa untuk mencapai kesuksesan ekonomi 
yang merupakan bentuk perilaku menyimpang 
yang disebabkan oleh ketidak bertautan antara 
nilai kultural dan cara-cara struktur sosial 
mencapai nilai kultural itu. 

Dorongan diri  seseorang berperilaku 
buruk disebabkan karena adanya keterpaksaan, 
adanya kesempatan untuk berperilaku salah, 
atau bisa juga karena tekanan pada situasi 
tertentu. Landasan karakter dasar seseorang 
juga penyebab seseorang memutuskan untuk 
mengambil keputusan yang salah. Menurut 
Rizka Agusniar (2013), ada catatan penting 
dalam pemberian bantuan dana desa. 
Pemberian dana desa perlu diikuti dengan 
pelaksanaan prinsip good governance dan 
pendampingan dari masyarakat, pemerintah, 
serta non- governmental organization (NGO). 
Sejalan dengan hal tersebut  maka perlu 
adanya pengawasan yang lebih baik dan 
terbuka dalam pemanfaatan dana desa.  Hal ini 

juga sesuai dengan salah satu prinsip good 
governance .  

 Good Governance jika disimpulkan 
dapat dipadankan dengan pemerintahan yang 
baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan 
yang baik: sikap dimana kekuasaan dilakukan 
oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai 
tingkatan pemerintah negara yang berkaitan 
dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, 
serta ekonomi (Baik dlm arti proses dan hasil-
hasilnya), semua unsur dalam pemerintahan 
bisa bergerak secara sinergis, tdk saling 
berbenturan, dan memperoleh dukungan 
rakyat, pembangunan dapat dilakukan dengan 
biaya yang sangat minimal namun dengan 
hasil maksimal, produktivitas bersinergi 
dengan peningkatan indikator kemampuan 
ekonomi rakyat, baik dlm aspek produktivitas, 
daya beli, maupun kesejahteraan spiritualnya. 
Hubungan antara good governance dengan 
kenyataan dilapangan menjelaskan bahwa 
antara myarakat dengan aparat pemerintah 
desa masih terjadi benturan kepentingan 
sehingga ada kepentingan  kepentingan yang 
seharusnya harus diwujudkan tetapi menjadi 
terhambat akibat dari merosotnya landasan 
karakter pemimpin. 
Perubahan karakteristik sosial masyarakat 
desa sebagai Dampak yang  timbul akibat 
dari penggunaan dana desa 

Masyarakat desa memiliki karakteristik 
yang sangat berbeda dengan masyarakat 
perkotaan. Jika masyarakat perkotaan 
cenderung terbuka dan individualis tetapi 
mayoritas masyarakat desa memiliki sifat 
tertutup, sulit menerima perubahan yang baru, 
dan cenderung religius. Masyarakat desa juga 
masih menghargai nilai nilai adat dan 
menjunjung tinggi kebudayaan setempat. 
Perilaku masyarakat desa yang demikian 
menunjukkan bahwa orang – orang yang 
tinggal desa masih memiliki perilaku yang 
berpegang teguh pada norma dan adat istiadat 
serta patut untuk dibanggakan sebagai simbol 
orang Indonesia sesungguhnya. 

Karakteristik masyarakat desa yang 
sudah melekat sejak lama tersebut saat ini 
telah mengalami perubahan dengan 
munculnya dana desa yang di peroleh dari 
pemerintah sebagai upaya pengembangan 
usaha masyarakat desa. Sesuai dengan 
Peraturan Desa No. 6 Tahun 2014 BAB X  
Pasal 90 bahwa Pemerintah , Pemerintah 
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
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Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa 
mendorong perkembangan BUM Desa dengan 
: (a) memberikan hibah dan/atau akses ke 
permodalan; (b) melakukan pendampingan 
teknis dan akses ke pasar; dan (c) 
memprioritaskan BUM Desa dalam 
pengelolaan sumber daya alam di 
Desa.Dengan adanya aturan tersebut maka 
desa memiliki peluang besar dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, 
dan dengan adanya aturan tersebut  terlihat 
adanya perubahankultur masyarakat desa. 
Perubahan sosial merupakan suatu hal yang 
wajar terjadi sebagai akibat dari pergaulan 
hidup manusia di dalam masyarakat. 
Perubahan sosial tersebut akan berlangsung 
sepanjang ada interaksi antar manusia dan 
antar masyarakat. Perubahan sosial bisa saja 
terjadi karena adanya perubahan dalam unsur 
yang mempertahankan keseimbangan 
masyarakat, seperti perubahan dalam unsur 
ekonomis dan kebudayaan.Hal ini sesuai 
dengan pendapat Saebani  (2016:91) mengenai 
proses perubahan sosial, menurut beliau 
perubahan sosial terjadi karena adanya 
perubahan unsur-unsur yang mempertahankan 
keseimbangan masyarakat, seperti perubahan 
dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, 
dan kebudayaan. Perubahan tersebut dilakukan 
untuk menyesuaikan dengan perkembangan 
zaman yang dinamis. 

Kebijakan pemberian dana desa yang 
dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat 
desa merubah dua unsur perubahan, 
diantaranya dari unsur budaya dan dari unsur 
ekonomis. Kebudayaan masyarakat desa 
memiliki ciri yang melekat dan tampak pada 
perilaku keseharian mereka. Karakteristik 
tersebut diantaranya: sederhana,mudah curiga, 
menjunjung tinggi nilai dan norma,  tertutup 
dalam hal keuangan dan gotong royong dan 
sebagainya. Hal tersebeut sejalan dengan 
Kurniawan dalam http.// 
denykurniawan87.wordpress.com (2013:2), 
masyarakat desa memiliki karakteristik 
diantaranya sederhana, mudah curiga, 
menjunjung tinggi unggah ungguh, guyub, 
lugas, tertutup dalam hal keuangan, “perasaan 
minder” terhadap orang kota, menghargai 
orang lain (ngajeni), menepati janji, suka 
gotong royong, demokratis, religius. 

Bantuan dari pemerintah berupa 
penggelontoran dana desa secara otomatis 
memberikan perubahan karakteristik budaya 
masyarakat pedesaan. Masyarakat desa yang 
biasanya dianggap tertutup terhadap hal 
keuangan saat ini berubah menjadi lebih 
terbuka terhadap hal keungan. Berikut 
gambaran perubahan karakteristik masyarakat 
desa yang timbul akibat adanya dana desa di 
lapangan: 

 
Tabel 1. Gambaran perubahan kateristik masyarakat desa, hasil analisa peneliti : 2019 

Karakteristik Masyarakat Desa Karakteristik Masyarakat Desa Setelah 
mendapat bantuan dana desa di lapangan 

Sederhana 
mudah curiga 
 menjunjung tinggi unggah ungguh 
 guyub 
lugas 
 tertutup dalam hal keuangan, 
 “perasaan minder” terhadap orang kota, 
menghargai orang lain (ngajeni),  
menepati janji,  
suka gotong royong, 
 demokratis, 
 religius. 
 

Sederhana 
Mudah menerima 
Menjunjung tinggi ungga ungguh 
Mulai menerima konflik baru  
Lugas 
Terbuka dalam hal keuangan 
Lebih percaya diri dari sebelumnya 
Menghargai orang lain 
Menepati janji 
Suka menolong 
Demokratis 
Religius 

Sumber : analisis data sekunder (2020) 
 

Dari adanya gambaran perubahan 
karakteristik masyarakat desa tersebut diatas, 
maka ada beberapa karakteristik masyarakat 
desa yang mengalami perubahan akibat 
timbulnya dana desa di lapangan. Dengan 

adanya pemberian dana desa maka akan ada 
penyusunan rencana pembangunan desa yang 
kegiatannya akan diawasi oleh beberapa tokoh 
masyarakat dan orang orang diluar masyarakat 
tersebut. Dengan demikian, mau tidak mau 
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masyarakat harus menerima orang baru yang 
akan memantau seluruh aktifitas dan kegiatan 
pembangunan desanya. Jika sebelumnya 
karakteristik masyarakat desa dianggap guyup, 
namun dengan adanya bantuan dana desa di 
lapangan maka masyarakat desa sudah mulai 
menerima konflik baru yang muncul. Konflik 
tersebut bisa berupa rasa tidak percaya 
terhadap laporan penggunaan dana desa dan 
sebagainya. Masyarakat desa juga mulai 
berubah menjadi lebih terbuka terhadap 
masalah keuangan, karena mau tidak mau 
demi pembangunan desa dan kemajuan 
ekonomi desanya mereka memberikan data 
mengenai kondisi ekonomi masyarakat 
desanya. 

Analisis mengenai karakteristk perilaku 
masyarakat desa memang mengalami 
perubahan, namun tidak seluruhnya berubah. 
Hal terpenting adalah masyarakat desa tetap 
menjunjung tinggi nilai dan norma yang 
berlaku serta undang undang yang berlaku di 
negara Indonesia. Menurut  Saebani (2016: 
105) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
perubahan sosial dan pembangunan, 
diantaranya: (a) pengaruh politik terhadap 
pembangunan, (b) pengaruh pendidikan 
terhadap pembangunan, dan (c) pengaruh 
budaya terhadap pembangunan. 
Penggelontoran dana desa di lapangan 
menimbulkan perubahan dan pergeseran 
sistem nilai budaya, yang selanjutnya 
berpengaruh pada sikap mental, pola pikir, dan 
pola perilaku keluarga dan masyarakat. 
Perubahan sosial tersebut akan memberikan 
beberapa dampak pada masyarakat desa 
setempat pada khususnya dan secara meluas 
juga akan memberikan dampak pada negara. 

Dampak negatif pada perubahan sosial 
masyarakat desa salah satunya adalah 
munculnya Anomie, yang merupakan 
terputusnya hubungan antara norma kultural 
dan tujuan dengan kapasitas yang terstruktur 
secara sosial dari anggota kelompok untuk 
bertindak sesuai dengan nilai kultural.  Dalam 
hal ini ketika dana desa itu diturunkan oleh 
pemerintah maka akan memberikan pengaruh 
pada perubahan pola pikir manusia. Jika 
norma kultural  dianggap tidak mampu sebagai 
benteng, dan akan membuat tidak tercapainya 
tujuan awal di turunkannya dana desa tersebut, 
maka akan timbul penyimpangan yang 
dilakukan oleh para pejabat pemerintah. 
Penyimpangan tersebut berupa perilaku 
korupsi atau penyalahgunaan dana. 

BUM Desa dibentuk oleh pemerintah 
Desa untuk mendayagunakan segala potensi 
ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta 
potensi sumber daya alam manusia dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa. BUM Desa merupakan suatu 
badan usaha bercirikan desa yang dalam 
pelaksanaan kegiatannya disamping untuk 
membantu penyelenggaraan pemerintahan 
Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat 
melaksanakan fungsi pelayanan jasa, 
perdagangan, dan pengembangan ekonomi 
lainnya. Dalam meningkatkan sumber 
pendapatan Desa, BUM Desa dapat 
menghimpun tabungan dalam skala lokal 
masyarakat Desa, antara lain melalui 
pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. 
(UU Desa No:6 Tahun 2014) 

Dengan adanya dana desa oleh 
pemerintah sebagai upaya kesejahteran 
masyarakat desa maka kegiatan desa juga akan 
mengalami penambahan tergantung dari 
potensi yang dimiliki masing-masing desa. 
Misalnya pertanian, Perikanan, Industri 
Rumahan dan sebagainya.Banyak potensi desa 
yang memang perlu dikembangkan, karena 
pada beberapa hal tertentu kemampuan 
masyarakat desa juga tidak kalah dengan 
masyarakat kota dan itu perlu dukungan dari 
pemerintah agar usahanya bisa berkembang  
lebih maju dan membawa dampak perubahan 
yang baik pula untuk kesejahteraan 
masyarakat desa setempat. 

Dampak positif perubahan sosial akibat 
dari adanya dana desa di lapangan adalah 
adanya kemajuan dalam pembangunan desa. 
Menurut Arifiyanto dalam tulisannya 
mengenai akuntanbilitas pengelolaan alokasi 
dana desa di kabupaten jember menyimpulkan 
bahwa program alokasi dana desa di salah satu 
kecamatan jember (Kec, umbull sari yang 
menjadi tempat penelitian) merupakan konsep 
ideal pemerintah kabupaten Jember dalam 
rangka mempercepat pembangunan desa serta 
mendapat respon yang positif dari 
maasyarakat. Berdasarkaan kesimpulan 
tersebut menunjukkan bahwa ada dampak 
positifadanya dana desa. Masyarakat desa 
mulai menerima pembangunan di desa. 

 
Penutup 
Simpulan  
a. Pemanfaatan dana desa bertujuan untuk 

pengembangan usaha dan pembangunan 
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desa, pemberdayaan desa, dan pemberian 
bantuan untuk masyarakat miskin.  

b. Masalah sosial yang terjadi dalam 
Pemanfaatan dana desa diantaranya terdiri 
dari masalah internal desa yaitu ketidak 
mampuan pemerintah desa dalam 
menjalankan fungsinya secara optimal 
sesuai perkembangan situasi dan kondisi 
masyarakat desa yang berubah cepat. 
Sedangkan masalah eksternal desa 
menyangkut atau yang berhubungan 
dengan pihak terkait diluar masyarakat desa 
setempat.  

c. Dampak yang  timbul akibat adanya dana 
desa diantaranya terjadi anomie dan 
perubahan sosial masyarkat desa yakni 
perubahan karakteristik masyarakat desa. 
Sedangkan dampak positif yang muncul 
adalah perkembangan pembangunan desa 
karena masyarakat desa jadi lebih terbuka/ 
more open. 

Saran: 
Upaya pemerintah dalam mensejahterahkan 
masyarakat desa perlu adanya banyak 
dukungan dari banyak pihak diantaranya 
masyarakat, pemerintah daerah, serta stake 
holder terkait. Banyak hal yang masih perlu 
untuk dikoreksi dan diawasi secara maksimal.  
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Abstrak 

Stunting merupakan salah satu kondisi malnutrisi yang menjadi permasalahan di 

negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi stunting ditandai dengan tubuh 

yang pendek atau sangat pendek dengan kriteria jika panjang badan atau tinggi 

badan menurut umur < -2 SD. Pada kondisi stunting, sering kali ditemukan 

penurunan fungsi imunitas dan perkembangan kognitif maupun motorik yang 

terhambat. Kondisi stunting disebabkan oleh multifaktorial yang saling terkait 

diantaranya asupan nutrisi yang tidak adekuat serta adanya infeksi. Pemberian 

makanan yang terfokus pada makronutrien saja tidak cukup untunk mengatasi hal 

tersebut. Melalui pendekatan studi referensi dan analisis kualitatif, didapatkan 

peranan mikronutrien utamanya zink dan vitamin A pada perbaikan kondisi 

stunting melalui fungsi imunitas maupun pertumbuhan dan perkembangan fisik. 

Kata kunci: stunting, zink, vitamin A 

 
Pendahuluan 

Kondisi malnutrisi merupakan salah 
satu permasalahan di sebagian besar negara 

berkembang termasuk Indonesia. Malnutrisi 

terutama kondisi stunting menjadi indikator 
untuk melihat masalah gizi kronis yang 

diperkirakan dialami setidaknya oleh 165 juta 

atau 26% anak di bawah usia 5 tahun di 

seluruh dunia (Black RE, et al, 2013: 427-451) 
. Berdasarkan data kesehatan, angka kejadian 

stunting di Indonesia pada tahun 2015 adalah 

18,9% balita. Angka kejadian stunting 
meningkat pada tahun 2016 menjadi 19% 

balita (Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2017). Hal yang sama terjadi di 
Provinsi Jawa Timur, dimana data 

menunjukkan peningkatan angka kejadian 

stunting pada tahun 2016 yaitu 18,6 % atau 

meningkat 1% dibandingkan tahun 2015 
(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 

2017). Prevalensi stunting di beberapa daerah 

di Jawa Timur masih tinggi, salah satunya di 
Kabupaten Jember. Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, Kementrian 

Koordinator Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan serta Kementrian PPN/ Bapenas 
dalam paparannya menyebutkan angka 

kejadian stunting (bertubuh pendek) di 

Kabupaten Jember pada tahun 2013 adalah 
sebesar 44,1% (Kementrian Koordinator 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan & 

Kementrian PPN/ Bapenas, 2017). Hal ini 

dapat dikategorikan sebagai masalah 

kesehatan yang serius karena berdasarkan 
klasifikasinya, masalah kesehatan masyarakat 

dianggap berat jika prevalensi pendek berada 

pada angka 30-39% dan dikatakan serius jika 
prevalensi pendek > 40% (Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur, 2015:28). 

Penyebab kejadian stunting diketahui 

multifaktorial serta kompleks. Berdasarkan 
kerangka kerja United Nation Children’s 

Fund (UNICEF) terdapat beberapa 

penyebab stunting, diantaranya status 
sosial ekonomi yang rendah, serta 

penyebab langsung berupa asupan nutrisi 

yang tidak adekuat dan atau adanya infeksi 
(Black RE, et al, 2008: 443-460).  

Penurunan angka kejadian malnutrisi 

telah menjadi isu global bahkan dijadikan 

sebagai salah satu target dalam Sustainable 
Development Goals (SDGs), yaitu pada 

tahun 2030 mengakhiri segala bentuk 

malnutrisi, termasuk mencapai target 
internasional 2025 untuk penurunan 

stunting dan wasting pada balita dan 

mengatasi kebutuhan gizi remaja 

perempuan, wanita hamil dan menyusui, 
serta lansia. Pemerintah pusat dan daerah 

memegang komitmen dalam mengatasi 

kondisi stunting dengan memberikan 
intervensi gizi yang difokuskan pada 1000 

hari pertama kehidupan(Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2015:14). 
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Walaupun pemerintah telah mencanangkan 

beberapa program untuk mengatasi 
masalah gizi, prevalensi malnutrisi tidak 

dengan mudah diatasi oleh karena 

masyarakat masih cenderung fokus pada 

pemenuhan makronutrien saja dan kurang 
memberikan perhatian pada pemenuhan 

kebutuhan mikronutrien. Perlu adanya 

pengkajian lebih dalam tentang peran 
mikronutrien utamanya Zink dan Vitamin 

A dalam mengatasi kondisi stunting.  

Masalah yang diajukan dalam studi 
ini adalah“Bagaimanakah bentuk peranan 

Zink dan Vitamin A pada kondisi 

stunting”? 

 

Kajian pustaka/teori 

Stunting 

Stunting adalah bentuk dari proses 
pertumbuhan anak yang terhambat. Stunting 

merupakan keadaan tubuh yang pendek atau 

sangat pendek(Black RE, et al, 2008: 443-

460).Seorang anak dikatagorikan sangat 
pendek jika panjang badan menurut umur atau 

tinggi badan menurut umur <-3 SD, dan 

dikatakan pendek jika berada antara-3SD 
sampai dengan < -2 SD (Gunawan G, dkk, 

2011:142-146). Prevalensi stunting meningkat 

dengan bertambahnya usia, peningkatan terjadi 
dalam dua tahun pertama kehidupan. Kondisi 

stunting yang terjadi lebih awal yaitu sebelum 

usia enam bulan, akan menjadi lebih berat 

menjelang usia dua tahun (Bapenas, 2013). 
Gunawan G, dkk, (2011:142-146) berpendapat 

bahwa pada kondisi malnutrisi terjadi 

immunodepresi dan menurunkan respon 
imunologis terhadap infeksi lain yang masuk 

sehingga mempengaruhi keseluruhan hasil 

klinis dan memperburuk penyakit. Hal ini 
disebabkan kondisi malnutrisi dapat merusak 

pertahanan alami tubuh dan mekanisme 

pertahanan alami. Disamping itu stunting 

dapat menyebabkan terganggunya kemampuan 
kognitif dikarenakan terlambatnya maupun 

tidak maksimalnya pertumbuhan dan 

perkembangan otak. 
Terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya kondisi stunting, 

diantaranya: faktor individu  meliputi berat 

lahir dan jenis kelamin; faktor keturunan 
terkait dengan tinggi badan orang tua; faktor 

ibu yaitu kurang nutrisi sebelum hamil, saat 

kehamilan, dan menyusui serta infeksi maupun 
penyakit sistemik yang diderita ibu. 

Kehamilan yang terjadi pada usia remaja serta 

jarak kelahiran yang terlalu dekat diketahui 
juga mempengaruhi terjadinya stunting.Faktor 

lain penyebab stuntingadalah kondisi 

lingkungan setelah lahir, seperti praktik 

pemberian ASI yang tidak adekuat, kualitas 
makanan yang tidak beragam dan rendah 

mikronutrien. Pendapatan danstatus ekonomi 

yang rendah serta jumlah anggota keluarga 
yang besarmempengaruhi pola pengasuhan, 

praktik perawatan yang burukserta kurangnya 

sanitasi lngkungan yang berakibat pada 
tingginya angka kejadian infeksi. Hal tersebut 

secara tidak langsung juga mempengaruhi 

terjadintya stunting(Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2013). 
Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia lebih memfokuskan pada upaya 

preventif untuk penanganan masalah gizi 
terutama stunting. Beberapa upaya terutama 

dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan 

(HPK) mengingat periode tersebut merupakan 

golden period bagi pertumbuhan dan 
perkembangan anak. Kekurangan 

makronutrien maupun mikronutrien pada 

periode tersebut tidak hanya berdampak 
terhadap perkembangan fisik, tetapi juga 

terhadap perkembangan kognitif yang pada 

gilirannya berpengaruh negatif pada kualitas 
generasi penerus bangsa (Herman S, 2009: 

S75-S83).  

Zink (Zn) 

Zink merupakan salah satu  zat gizi 
yang tergolong dalam nutrien tipe 2 yaitu 

bahan pokok komposisi sel  yang sangat 

penting untuk fungsi dasar jaringan. Nutrien 
yang masuk dalam tipe ini tidak memiliki 

tempat penyimpanan, sehingga diperlukan 

asupan secara terus-menerus dalam jumlah 
yang kecil (King JC, 2011: 679S-684S).  

Rerata asupan zink pada anak Indonesia usia 

6-23 bulan adalah 3,3+0,1 mg, bila 

dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi 
yang dianjurkan (AKG) maka pemenuhan 

kebutuhan zink hanya berkisar pada 

41,0+1,1%.Zink terdapat di hampir semua sel 
tubuh terutama tulang dan otot. (Sumedi, E 

dan Sandjaja. 2015: 167-175) 

Sumber Zink 

Zink dalam makanan umumnya terikat 
dengan protein dan asam nukleat, sehingga 

beberapa makanan tinggi protein menjadi 

sumber zink yang baik misalnya sumber 
protein hewani, seperti daging, hati, kerang, 
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dan telur. Serelia tumbuk dan kacang-

kacangan juga merupakan sumber zink yang 
baik, namun mempunyai ketersediaan biologik 

yang rendah (Herman S, 2009: S75-S83). 

Selain dari makanan, zink juga dapat diperoleh 

dari cairan pencernaan yang berasal dari 
pankreas (Bapenas, 2013). 

Peran Zink 

Zink diketahui memegang peranan 
penting pada pertumbuhan, fungsi sistem 

gastrointestinal, sistem imun, integumen, 

sistem reproduksi, sebagai antioksidan, serta 
stabilisasi membrane hingga pada fungsi 

sistem saraf pusat (Masithah T, Soekirman, 

Martianto D, 2005:29-39). Zink membantu 

sintesa Dinukleosida Adenosin (DNA) dan 
Ribonukleosida Adenosin (RNA) di tingkat 

seluler (Mursalim, Juffrie, & Mulyani, 

2011:69-80). Pada proses pertumbuhan, zink 
memegang peranan dalam diferensiasi dan 

maturasi sel melalui sintesis retinol 

binding protein untuk pembentukan jaringan 

baru, pertumbuhan, dan perkembangan tulang 
(Christian P and Stewart CP, 2010:437-445). 

Zink dibutuhkan untuk proses pertumbuhan 

bukan hanya karena efek replikasi sel dan 
metabolisme asam nukleat tetapi juga sebagai 

mediator hormon pertumbuhan (Kusudaryati, 

2013: 37-40).  
Zink juga dapat meningkatkan asupan 

makanan yang diduga bekerja melalui jalur 

hormonal atau neuroendocrine transmitter 

yang mempengaruhi selera makan. Faktor 
hormon juga dipengaruhi oleh kerja zink yang 

pada akhirnya secara langsung berpengaruh 

terhadap pertumbuhan. Pemberian suplemen 
zink dapat meningkatkan konsentrasi plasma 

Insulin-like Growth Factor I (IGF-I) sehingga 

memicu kecepatan pertumbuhan. Insulin-like 
Growth Factor I merupakan mediator hormon 

pertumbuhan yang berperan sebagai suatu 

growth promoting factor dalam proses 

pertumbuhan (Kusudaryati, 2013: 37-40).  
Peran zink dalam sistem imun erat 

kaitannya dengan fungsi zink pada traktus 

gastrointestinal. Kandungan limfosit dalam 
saluran cerna merupakan yang terbanyak 

diluar timus. Sekresi mukus dan adanya 

perlekatan yang kuat (tight junction) antara sel 

enterosit, mencegah masuknya bakteri dan 
patogen lain. Zink berperan dalam menjaga 

integritas mukosa usus melalui fungsinya 

dalam regenerasi sel dan stabilitas membran 
sel, khususnya vili usus. Zink diketahui juga 

mendukung peningkatan kadar sel Limfosit T 

dalam darah yang banyak berperan pada 
imunitas seluler (Rahfiludin, 2011: 201–204). 

Fungsi zink sebagai antioksidan memiliki efek 

menghambat pembentukan radikal bebas 

dengan cara peningkatan pembentukan SOD 
yang merupakan enzim antioksidan utama 

yang meredam anion superoksida sehingga 

menghambat proses apoptosis (Rosalina, 
2007:159-167).  

Zink merupakan trace mineral yang 

berperan terhadap pertumbuhan sel syaraf 
pusat. Secara spesifik zink berperan dalam 

memproduksi enzim untuk keperluan RNA 

dan DNA yang pada akhirnya memberikan 

kontribusi terhadap struktur dan fungsi dari 
otak, sehingga apabila terjadi defisiensi yang 

berat maka akan berpengaruh terhadap 

perkembangan kognitif dan fungsi motorik 
(Ardiaria & Nuryanto, 2014:1-8 ; Allen & 

Marotz, 2010: 109-118) 

Defisiensi Zink 

Defisiensi zink sering terjadi pada bayi 
dan anak, karena sedang terjadi pertumbuhan 

yang cepat. Penyebab defisiensi zink pada bayi 

dan anak adalah asupan dan ketersediaan yang 
tidak adekuat, malabsorbsi, meningkatnya 

kehilangan zink dari dalam tubuh, seperti pada 

diare yang merupakan penyebab kehilangan 
zink terbesar melalui saluran cerna. Dampak 

utama jika terjadi kekurangan zink adalah 

kegagalan pertumbuhan seperti stunting dan 

berkurangnya volume jaringan (loss of tissue). 
Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan  bahwa 

defisiensi zink dapat menyebabkan 

pertumbuhan tidak optimal, diare dan fungsi 
imunitas menurun. Asupan zinc yang tidak 

memenuhi kebutuhan mempunyai dampak 

negatif yang menyebabkan terjadinya atropi 
pada timus, lymphopenia, dan selanjutnya 

dapat terjadi kegagalan dalam melawan infeksi 

dalam bentuk mikroba atau virus (Mazzatti et 

al., 2008:325–336; Mursalim, Juffrie, & 
Mulyani, 2011:69-80). Selain itu defisiensi 

zink juga dapat menyebabkan gagal tumbuh, 

berkurangnya nafsu makan, serta 
memperlambat proses penyembuhan luka 

(Budiastutik, Wirjatmadi dan Adriani , 2011: 

270-281).  

Vitamin A 
Vitamin A merupakan mikronutrien 

yang larut dalam lemak. Istilah vitamin A pada 

dasarnya melingkupi beberapa bentuk 
senyawa Di dalam tubuh, vitamin A berada 



48  
 

 

INOVASI, Volume XXII, Nomor1, Januari 2020 

dalam beberapa bentuk yaitu retinol, retinal 

dan asam retinoat. Berdasarkan sifatnya yang 
dapat larut dalam lemak, vitamin A dapat 

disimpan dalam di hati/hepar selama enam 

bulan. Bila tubuh kekurangan vitamin A, maka 

akan dilepaskan dari hati dalam bentuk retinol 
(Azrimaidaliza, 2007:90-91). Rerata asupan 

vitamin A  pada anak Indonesia usia 6-23 

bulan adalah 298+9 µg, yang mana bila 
dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi 

yang Dianjurkan (AKG) yaitu pemenuhan 

kebutuhan vitamin A hanya 74,6+1,8% 
(Sumedi, E dan Sandjaja. 2015: 167-175) 

Sumber Vitamin A 

Bahan makanan sebagai sumber 

vitamin A antara lain Air susu ibu (ASI); 
Bahan makanan hewani seperti hati, ikan, 

daging, ayam, dan bebek; Buah-buahan ‘yang 

berwarna kuning dan jingga seperti papaya, 
mangga masak, alpokat, jambu biji merah, 

pisang; Sayuran berwarna hijau tua dan 

berwarna jingga seperti daun bayam, daun 

singkong, daun kangkung, daun katuk daun 
mangkokan, daun kelor, daun beluntas, 

kecipir, labu kuning, daun ubi jalar, tomat dan 

wortel; Bahan makanan yang difortifikasi 
dengan vitamin A seperti margarine, susu, dan 

beberapa mie instan (Adriani, 2012: 1-8). 

Peran Vitamin A 
Hasil kajian dari beberapa studi 

menyatakan bahwa Vitamin A merupakan zat 

gizi yang sangat essensial bagi manusia yang 

berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan, 
dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap 

penyakit dan infeksi. (Adriani, 2012: 1-8). 

Peran vitamin A yang telah banyak di kenal 
masyarakat adalah terkait dengan fungsi 

pengelihatan. Fungsi ini diperankan oleh 

Vitamin A dalam bentuk retinol di dalam 
darah. Retinol akan  dioksidasi menjadi retinal 

yang kemudian mengikat protein opsin dan 

membentuk pigmen visual merah-ungu(visual 

purple) atau rodopsin. Bila cahaya mengenai 
retina, pigmen visual merah-ungu ini berubah 

menjadi kuning dan retinal dipisahkan dari 

opsin. Pada saat itu terjadi rangsangan 
elektrokimia yang merambat sepanjang saraf 

mata ke otak yang menyebabkan terjadinya 

suatu bayangan visual yang memungkinkan 

seseorang dapat melihat.  
Fungsi vitamin A pada pertumbuhan 

nampaknya bekerja melalui peranannya dalam 

sintesis protein. Vitamin A dibutuhkan untuk 
perkembangan tulang dan sel epitel yang 

membentuk email dalam pertumbuhan gigi 

(Azrimaidaliza, 2007:92). Vitamin A 
dalambentuk asam retinoat diduga memegang 

peranan aktif pada proses diferensiasi sel. 

Dalam hal ini asam retinoat berperan dalam 

pengaturan gen pada inti sel yang berpengaruh 
terhadap sintesis protein dan pada akhirnya 

tampak pada sel yang berdiferensiasi. Fungsi 

vitamin A dalam diferensiasi sel berkaitan 
dengan fungsi proteksi terhadap infeksi, salah 

satunya ditunjukkan dari diferensiasi sel epitel 

khusus utamanya sel goblet yang mensekresi 
mukus. Mukus yang dihasilkan mampu 

melindungi dari serangan mikroorganisme dan 

partikel berbahaya. Fungsi imunitas vitamin A 

juga diduga melalui kerja retinol dalam 
pertumbuhan dan diferensiasi sel limfosit B 

yang berperan dalam imunitas humoral 

(Azrimaidaliza, 2007:92). 

Defisiensi Vitamin A 

Defisiensi vitamin A berpengaruh 

terhadap sintesis protein, sehingga juga 

mempengaruhi pertumbuhan sel. Anak yang 
menderita defisiensi vitamin A akan 

mengalami kegagalan pertumbuhan sel. Pada 

kekurangan vitamin A, pertumbuhan tulang 
terhambat dan bentuk tulang tidak normal. 

Pada anak-anak yang kekurangan vitamin A, 

terjadi kegagalan dalam pertumbuhan 
(Azrimaidaliza, 2007:92). Menurut Merawati 

(2013:42), bahwa defisiensi vitamin A juga 

mengakibatkan penurunan sintesa RNA yang 

merupakan faktor terpenting pada proses 
sintesa protein, vitamin A berperan dalam 

permeabilitas membran sel, mengatur 

konsentrasi zat-zat gizi di dalam sel yang 
diperlukan untuk metabolisme sel. 

Kekurangan vitamin A menghalangi 

fungsi sel-sel kelenjar yangmengeluarkan 
mukus dan digantikan oleh sel-selepitel 

bersisik dan kering (keratinized). Kulit 

menjadikasar dan luka sukar sembuh. 

Membran mukosa tidakdapat mengeluarkan 
cairan mukus dengan sempurnasehingga 

mudah terserang bakteri (infeksi) 

(Azrimaidaliza, 2007:92). 
 

Metode Kajian 

Kajian ini disusun dengan pendekatan 

studi referensi. Seluruh isi kajian diperoleh 
dari data sekunder yang berasal dari beberapa 

referensi diantaranya profil kesehatan baik di 

tingkat Provinsi Jawa Timur maupun tingkat 
Nasional serta hasil riset dasar kesehatan di 
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Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis 

secara diskriptuf kualitatif dengan didukung 
data-data sekunder dari hasil penelitian 

terdahulu yang sebagian besar didapat dari 

penelusuran electronic database, seperti 

Medline, NCBI (National Center for 
Biotechnology Information), Embase, Science 

Direct, Cochrane, Clinical Trial, dan 

penelusuran dengan Google Scholar, untuk 
dapat menjawab permasalahan yang ada. 

 

Pembahasan 
Stunting merupakan salah satu kondisi 

malnutrisi yang menjadi indikator masalah gizi 

kronis. Kondisi tersebut diketahui 

disebabkan oleh beberapa faktor yang 
saling berkaitan, namun demikian faktor 

yang secara dominan menyebabkan kondisi 

tersebut adalah asupan nutrisi yang tidak 
adekuat dan adanya infeksi pada saluran 

cerna seperti diare, yang menyebabkan mal 

absorbs zat nutrisi (Black RE, et al, 2008: 

443-460). Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia (2011:1) menunjukkan angka 

kejadian diare pada balita di Indonesia 

memiliki kecenderungan terus meningkat dari 
tahun 2000-2010, bahkan menjadi penyebab 

utama kematian pada balita di Indonesia. 

Beberapa penelitian telah membuktikan 
adanya defisiensi mikronutrien termasuk zink 

dan vitamin A dapat menyebabkan kejadian 

stunting. Budiastutik, Wirjatmadi dan Adriani 

(2011: 270-281) dan Mursalim, Juffrie, & 
Mulyani (2011:69-80)  menyebutkan 

defisiensi zink dapat menurunkan nafsu makan 

dan menghambat pertumbuhan. Hal tersebut 
diperkuat dengan pernyataan Mazzatti et al. 

(2008:325–336) yang menjelaskan bahwa 

dampak utama jika terjadi kekurangan zink 
adalah kegagalan pertumbuhan dan 

berkurangnya volume jaringan (loss of tissue), 

diare dan fungsi imunitas menurun. Defisiensi 

zink yang berat akan menurunkan 
perkembangan kognitif dan fungsi motorik 

(Ardiaria & Nuryanto, 2014:1-8 ; Allen & 

Marotz, 2010: 109-118).  
Azrimaidaliza (2007:92) menjabarkan 

mengenai defisiensi vitamin A yang 

berpengaruh terhadap kegagalan pertumbuhan. 

Hasil uji penelitian yang dilakukan di India 
menunjukkan bahwa anak yang asupan 

vitamin A nya tidak adekuat memiliki 

prevalensi stunting, underweight, dan wasting 
yang lebih tinggi dibanding anak yang 

memperoleh vitamin A secara adekuat. 

Defisiensi vitamin A dapat meningkatkan 
risiko mortalitas, morbiditas, dan penyakit 

infeksi yang lebih tinggi pada anak (Semba, et 

al, 2010: 347–353). Penelitian yang dilakukan 

oleh Kimani-Murage , et al. (2015) di Kenya 
menunjukkan anak yang tidak diberi Vitamin 

A 75% lebih berisiko menderita underweight 

dibanding yang diberikan Vitamin A. Semua 
gejala yang ditunjukkan pada defisiensi zink 

dan vitamin A dapat ditemui pada anak dengan 

kondisi stunting. Sebagaiaman Gunawan G, 
dkk, 2011:142-146) pada kondisi stunting 

terjadi pertumbuhan fisik yang tehambat, serta 

gangguan kemampuan kognitif dan motorik. 

Kebutuhan mikronutrien berupa zink 
dan vitamin A dapat dipenuhi melalui 

konsumsi beberapa bahan makanan, seperti 

daging, hati, kerang, telur, ikan, dan ayam. 
Serelia tumbuk dan kacang-kacangan juga 

merupakan sumber zink yang baik, namun 

mempunyai ketersediaan biologik yang 

rendah. Air susu ibu (ASI) dan buah-buahan 
yang berwarna kuning dan jingga serta 

sayuran berwarna hijau tua dan berwarna 

jingga juga sebagai sumber vitamin A 
(Herman S, 2009: S75-S83; Adriani, 2012: 1-

8). Namun demikian, asupan yang tidak 

adekuat maupun proses absorbsi yang buruk 
menyebabkan mikronutrien yang didapat oleh 

tubuh tidak optimal. Hal inilah yang terjadi 

pada kondisi stunting, sehingga para peneliti 

mencoba memberikan suplementasi zink 
maupun vitamin A pada kondisi stunting. 

Beberapa penelitian menunjukkan hasil 

yang positif pada pemberian suplementasi 
vitamin A dan Zink terhadap peningkatan 

pertumbuhan linier anak. Kusudaryati (2013: 

37-40) menyatakan bahwa terjadi peningkatan 
tinggi badan pada batita stunting 

yangdikoreksi dengan pemberian suplementasi 

zink. Imdad and  Bhutta (2011-S:22) 

memberikan suplementasi zink sebesar 10mg 
per hari selama 24 minggu didapatkan hasil 

peningkatan tinggi badan sekitar 0.37 (±0.25) 

cm. Penelitian oleh Brown KH et al (2002: 
1062-1071) menunjukkan pemberian 

suplementasi zink dengan dosis antara 1-50mg 

diberikan 5-6 kali per minggu selama minimal 

8 minggu dapat meningkatkan tinggi badan 
dan berat badan. Respon pertumbuhan lebih 

besar terlihat pada anak-anak dengan usia di 

atas 6 bulan.  
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Hal tersebut mungkin bisa dijelaskan 

melalui peran zink sebagaiamana disampaikan 
oleh Christian P and Stewart CP (2010:437-

445) bahwa pada proses pertumbuhan, zink 

memegang peranan dalam pembentukan 

jaringan baru, pertumbuhan, dan 
perkembangan tulang melalui sintesis retinol 

binding protein. Mursalim, Juffrie, & 

Mulyani (2011:69-80) menguatkan pernyataan 
tersebut dengan berpendapat bahwa zink  

membantu sintesa DNA dan RNA di tingkat 

seluler, yang pada akhirnya membentuk 
protein sebagai zat pembangun. Zink juga 

diketahui sebagai mediator hormon 

pertumbuhan (Kusudaryati, 2013: 37-40). 

Penelitian oleh Cesur, Yordaman & Doğan 
(2009: 1137-1143) terhadap anak 

berperawakan pendek didapatkan tingkat 

serum IGF-I dan IGFBP-3 meningkat setelah 
suplementasi Zn 50mg/hari selama 2 bulan. 

Pemberian suplemen zink pada anak stunting 

dapat meningkatkan konsentrasi plasma 

Insulin-like Growth Factor I (IGF-I) sehingga 
memicu kecepatan pertumbuhan. Insulin-like 

Growth Factor I merupakan mediator hormon 

pertumbuhan yang berperan sebagai suatu 
growth promoting factor dalam proses 

pertumbuhan. Disamping itu, Budiastutik, 

Wirjatmadi dan Adriani (2011:270-281) juga 
menyatakan  bahwa zink diduga bekerja 

melalui jalur hormonal atau neuroendocrine 

transmitter yang mempengaruhi selera makan. 

Dengan pemberian zink dapat meningkatkan 
selera makan sehingga meningkatkan asupan 

nutrisi. 

Demikian halnya pemberian vitamin A 
dosis tinggi dapat meningkatkan tinggi badan 

sebesar 0.10 cm dalam 4 bulan pada anak usia 

lebih dari 24 bulan dan meningkat sebesar 
0.22 cm dalam 4 bulan pada anak dengan usia 

diatsa sama dengan 24 bulan. Hasil ini 

diketahui juga dipengaruhi oleh status kadar 

retinol dalam darah dan riwayat pemberian 
ASI (Hadi H, et al, 2000:507-513). Hasil 

tersebut mungkin diperantarai oleh fungsi 

vitamin A dalam sintesis protein 
(Azrimaidaliza, 2007:92). Mekanisme yang 

mungkin dapat menjelaskan hal tersebut 

adalah bahwa vitamin A berperan dalam 

permeabilitas membran sel, mengatur 
konsentrasi zat-zat gizi di dalam sel yang 

diperlukan untuk metabolisme (Merawati, 

2013:42). Dengan terpenuhinya zat-zat yang 
dibutuhkan dalam metabolisme, maka sintesa 

RNA berjalan dengan baik. Hal ini 

berpengaruh pada pembentukan protein 
sebagai zat pembangun dalam pertumbuhan 

sehingga terjadi penambahan jumlah dan 

pembesaran ukuran sel termasuk di dalamnya 

pertumbuhan tulang baik dari segi panjang 
maupun bentuk (Azrimaidaliza, 2007:92). 

Kondisi inilah yang mungkin menyebabkan 

penambahan tinggi pada anak dengan stunting 
yang diberikan suplementasi vitamin A. 

Peran vitamin A secara tidak langsung 

pada perbaikan kondisi stunting diduga 
melalui fungsi sistem imun (Adriani, 2012: 1-

8). Sebagaimana pendapat Azrimaidaliza 

(2007:92) Vitamin A dalam bentuk asam 

retinoat diduga memegang peranan aktif dalam 
diferensiasi sel.  Diferensiasi sel yang 

berkaitan dengan fungsi proteksi terhadap 

infeksi, salah satunya ditunjukkan pada 
diferensiasi sel-sel goblet yang mensekresi 

mukus. Mukus yang dihasilkan mampu 

melindungi dari serangan mikroorganisme dan 

partikel berbahaya. Jika telah terjadi infeksi, 
maka mukus yang dihasilkan akan lebih 

banyak guna mempercepat pengeluaran 

mikroorganisme tersebut Disamping itu 
vitamin A berperan dalam diferensiasi sel 

limfosit B yang berperan dalam imunitas 

humoral yang ikut serta dalam melawan 
infeksi bakteri (Azrimaidaliza, 2007:92). 

Peran yang serupa nampaknya ditunjukkan 

oleh zink melalui mekanisme fungsi imunitas 

utamanya pada traktus gastrointestinal. Zink 
berperan dalam menjaga integritas mukosa 

usus melalui fungsinya dalam regenerasi sel 

dan stabilitas membran sel, khususnya vili 
usus. Pada diare akut dan persisten, pemberian 

zink memperbaiki permeabilitas usus. Zink 

diketahui juga mendukung peningkatan kadar 
sel Limfosit T dalam darah yang mana limfost 

T banyak berperan pada imunitas seluler 

(Rahfiludin, 2011:201–204). Pemberian zink 

dan vitamin A pada kondisi stunting diduga 
mampu mempertahankan stabilitas membran 

vili usus serta menjaga fungsi sel goblet dalam 

menghasilkan mukus sebagai proteksi 
terhadap bakteri sehingga penyerapan zat 

nutrisi terjadi secara optimal. 

Pada kondisi stunting, tidak hanya 

pertumbuhan fisik yang tehambat, namun 
kemampuan kognitif juga dapat terganggu 

dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan 

otak yang kurang optimal (Gunawan G, dkk, 
(2011:142-146). Pemberian zink mungkin juga 
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dapat meningkatkan perkembangan kognitif 

dan fungsi motorik. Hal ini disampaikan oleh 
Ardiaria & Nuryanto (2014:1-8) yang 

menyatakan bahwa zink merupakan trace 

mineral yang berperan terhadap pertumbuhan 

sel syaraf pusat. Secara spesifik zink berperan 
dalam memproduksi enzim untuk keperluan 

RNA dan DNA. Zink dan protein merupakan 

unsur yang ada dalam otak. Keduanya 
memberikan kontribusi terhadap struktur dan 

fungsi dari otak. 

 

 

Penutup 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
pemberian zink dan vitamin A dosis tinggi 

berperan dalam memperbaiki kondisi stunting 

melalui fungsi imunitas utamanya pada traktus 
gastrointestinal dan sintesis protein pada 

pertumbuhan. Zink dan protein merupakan 

unsur yang ada dalam otak. Keduanya 

memberikan kontribusi terhadap struktur dan 
fungsi dari otak. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui residu antibiotika golongan β lactam  
pada susu hasil peternakan sapi perah di Kabupaten Sidoarjo. Sampel susu pada 
penelitian ini diambil dari 10 peternakan sapi perah di Kabupaten Sidoarjo. 
Pengujian residu antibiotika dilakukan secara kualitatif menggunakan test kit 
berupa beta star. Sampel positif pada pengujian test kit dilanjutkan dengan 
pengujian secara kuantitatif berupa teknik High Performance Liquid 
Chromatographic (HPLC) untuk mengetahui spesifik antibiotika dan kadar residu 
antibiotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 sampel susu sapi perah 
terdapat 3 sampel positif test kit beta star yang berarti terdapat residu antibiotika 
golongan β lactam. Hasil HPLC pada ketiga sampel menunjukkan spesifik 
antibiotika jenis penisilin dan kadar residu masing-masing sebesar 0,113 ppm, 
0,085 ppm, dan 0,044 ppm. 

Kata Kunci : Susu, Residu, Antibiotika,Beta star, HPLC 
 
Pendahuluan 

Produk peternakan merupakan sumber 
gizi utama untuk pertumbuhan dalam 
kehidupan manusia. Produk ternak akan 
menjadi tidak berguna dan membahayakan 
kesehatan apabila tidak aman untuk 
dikonsumsi. Salah satu produk peternakan 
yang memiliki nilai gizi tinggi yaitu susu. 
Susu merupakan bahan makanan berkualitas 
prima yang mengandung komponen-
komponen yang sangat penting untuk 
pertumbuhan tubuh, kesehatan dan 
kecerdasan. Susu sapi perah di Indonesia telah 
banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
pangan. Susu merupakan salah satu sumber 
protein hewani yang sangat baik untuk 
kesehatan (Hidayat, 2010). 

Susu yang dihasilkan harus memenuhi 
syarat ASUH yaitu aman, sehat, utuh dan halal 
(Hidayat, 2010), karena susu merupakan 
sumber utama yang paling memungkinkan 
terjadinya foodborne disease pada masyarakat, 
terutama anak-anak. Foodborne disease bisa 
disebabkan oleh virus, bakteri, cendawan dan 
residu antibiotika (Gustiani, 2009). 

Produk peternakan berupa susu yang 
aman untuk konsumsi perlu diperhatikan tata 
pemeliharaan sapi perah. Pada pemeliharaan 
sapi perah, terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi kualitas susu antara lain : mutu 
genetik, pakan, penanganan atau pengobatan 

dan pencegahan terhadap penyakit.  
Penanganan atau pengobatan terhadap 
penyakit pada sapi perah diantaranya 
menggunakan antibiotika (Gustiani, 2009). 

Koperasi susu Sidoarjo melaporkan 
bahwa tahun 2011 telah ditemukan residu 
antibiotika golongan β lactam pada susu yang 
akan disetor  ke Industri Pengolahan Susu. 
Peternak di Kabupaten Sidoarjo umumnya 
melakukan pengobatan ternaknya sendiri dan 
menjual susu di pasaran tanpa melalui 
Koperasi susu. Antibiotika yang sering 
digunakan di lapangan yaitu antibiotika 
golongan β lactam (seperti Penisilin, 
Amoksisilin, Ampisilin). 

Peternak sering melakukan pengobatan 
dengan dosis antibiotika melebihi aturan yang 
ditetapkan dengan tujuan untuk mempercepat 
pengobatan tanpa memperhatikan efek yang 
ditimbulkan terhadap ternak, peternak juga 
tidak memperhatikan batas waktu henti obat 
(withdrawl time). Pemakaian antibiotika yang 
terus menerus dan tidak memperhatikan waktu 
henti pemberian antibiotika (withdrawl time) 
akan menyebabkan terdapatnya residu 
antibiotika dalam produk hewani, yang mana 
hal ini dapat menyebabkan reaksi 
hipersensitifitas, resistensi dan kemungkinan 
keracunan (Yuningsih, 2005).  

Susu yang mengandung residu 
antibiotika yang masih beredar di pasaran 
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umumnya karena alasan ekonomi, peternak 
masih menjual susu yang berasal dari sapi 
perah yang mengalami proses pengobatan. 
Kandungan residu antibiotika dalam susu akan 
membahayakan kesehatan manusia (Gustiani, 
2009). 

Upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengetahui keberadaan residu antibiotika pada 
susu sapi perah adalah melalui pengujian 
secara rutin terhadap keberadaan residu 
antibiotik. Pengujian residu antibiotika terdiri 
dari uji cepat (test kit), uji tapis (screening 
test) dan uji kuantitatif dengan metode High 
Performance Liquid Chromatographic 
(HPLC). Dengan pengujian secara rutin maka 
diharapkan dapat memenuhi peningkatan mutu 
dan keamanan susu karena tingginya nilai gizi 
suatu pangan tidak ada artinya apabila pangan 
tersebut tidak bermutu dan berbahaya bagi 
kesehatan (Murdiati dkk., 2002). Berdasarkan 
latar belakang di atas maka perlu dilakukan 
penelitian tentang residu antibiotika pada susu 

dengan deteksi kualitatif dan kuantitatif. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 
“Apakah terdapat residu antibiotika golongan 
β lactam  pada susu hasil peternakan sapi 
perah di Kabupaten Sidoarjo yang diuji secara 
kualitatif  dengan test kit dan kuantitatif 
dengan HPLC?” 
 
Kajian Pustaka 

Susu adalah cairan yang berasal dari 
ambing ternak perah yang sehat dan bersih 
yang diperoleh dengan cara pemerahan yang 
benar sesuai ketentuan yang berlaku yang 
kandungan alaminya tidak dikurangi atau 
ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat 
perlakuan apapun kecuali proses pendinginan 
(BSN, 2008). Susu segar harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu agar aman dikonsumsi 
dan digunakan untuk proses pengolahan 
lanjutan, salah satunya adalah harus memenuhi 
batas maksimum residu antibiotika (BMR) ( 
SNI 01-6366-2000). 

 
Tabel 1. Batas Maksimum Residu Antibiotik dalam Susu ( ppm) 

Jenis Antibiotik Batas Maksimum Residu (ppm) 
Penisilin  0,1 
Oksitetrasiklin  0,05 
Tetrasiklin 0,05 
Streptomisin  0,1 
Eritromisin  0,1 

  Sumber : BSN (2000) 
 

Antibiotika adalah senyawa kimia yang 
dihasilkan oleh berbagai jasad renik kuman, 
jamur yang memiliki khasiat menghentikan 
pertumbuhan atau membunuh bakteri 
(Soebronto, 2003). Berdasarkan sifat toksisitas 
selektif, antibiotika ada yang bersifat 
menghambat pertumbuhan bakteri yang 
disebut bakteriostatik, sedangkan yang bersifat 
membunuh mikroba disebut bakteriostik 
(Jawetz dkk., 1995). Berdasarkan perbedaan 
sifat, antibiotika dibagi menjadi dua 
kelompok, yaitu berspektrum sempit dan 
spektrum luas. Spektrum sempit artinya 
antibiotika yang hanya efektif terhadap 
mikroorganisme Gram positif dan Gram 
negatif saja, contohnya: Penisilin yang aktif 
terhadap Gram positif. Spektrum luas artinya 
antibiotika yang mempunyai kemampuan 
untuk menghambat atau membunuh 
mikroorganisme Gram positif maupun Gram 
negatif, contohnya: Tetrasiklin, Ampisilin 
(Setiabudi dan Gan, 1995). 

Penisilin diklasifikasikan sebagai obat β 
lactam. Antibiotika ini digunakan untuk 
menghambat pertumbuhan bakteri Gram 
positif dengan cara merusak dinding sel 
bakteri. Antibiotika Penisilin mempunyai ciri 
khas secara kimiawi adanya nukleus asam 
amino-penisilinat, yang terdiri dari cincin 
tiazolidin dan cincin beta laktam (Olson, 
2003). 

Penisilin mempunyai mekanisme kerja 
yang menghambat sintesis mukopeptida, yang 
diperlukan untuk pembentukan dinding sel 
bakteri. Terjadi hambatan sintesis dinding sel 
bakteri karena proses transpeptidasi antar 
rantai peptidoglikan terganggu. Kemudian 
terjadi aktivasi enzim proteolitik pada dinding 
sel (Istiantoro dan Vincent, 1995). 

Senyawa ini sering digunakan sebagai 
obat pilihan pertama untuk semua infeksi 
karena tidak menimbulkan efek samping yang 
toksik dan bersifat bakterisidal (Olson, 2003). 
Penisilin didistribusikan dengan cepat dari 



56  

 

INOVASI, Volume XXII, Nomor1, Januari 2020 

plasma darah ke dalam jaringan tubuh. 
Persentase volume distribusi (apparent volume 
distribution / AVD) sebesar 50% 
memperlihatkan cepat dan mudahnya 
distribusi penisilin ke dalam jaringan. Melalui 
ginjal penisilin diekskresikan dengan cepat 
yaitu mencapai 60-80% dari obat yang 
dimasukkan, sedangkan ekskresi lewat 
kelenjar susu hanya mencapai 16% dari yang 
ada di dalam plasma. Hal ini menunjukkan 
bahwa Penisilin lebih banyak dieliminasi dari 
tubuh melalui ginjal dari pada melalui susu 
(Admin, 2007). 

Menurut Rahayu (2010), senyawa yang 
dimasukkan ke dalam tubuh, akan mengalami 
berbagai proses yang terdiri dari penyerapan 
(absorbsi), distribusi, metabolisme 
(biotransformasi) dan eliminasi. Kecepatan 
proses tersebut tergantung kepada jenis, 
bentuk senyawa, cara masuknya dan 
metabolisme dari senyawa tersebut. 
Penyerapan terjadi di dalam saluran 
pencernaan yang sebagian besar dilakukan 
oleh usus apabila bahan tersebut dimasukkan 
melalui mulut. Senyawa yang berbentuk asli 
maupun metabolitnya akan dibawa oleh darah 
dan akan didistribusikan ke seluruh bagian 
tubuh setelah terjadi penyerapan. Metabolisme 
akan terjadi di dalam organ-organ tubuh yang 
berfungsi untuk hal tersebut dan pada sel-sel 
serta jaringan yang mampu melakukannya. 
Eliminasi akan dilakukan oleh alat-alat 
ekskresi, terutama ginjal, dalam bentuk kemih 
dan lewat usus dalam bentuk tinja.  

Senyawa-senyawa dalam bentuk murni 
maupun metabolitnya akan tertinggal atau 
tertahan di dalam jaringan untuk waktu 
tertentu tergantung pada waktu paruh senyawa 
tersebut atau metabolitnya. Pada kondisi 
ternak yang sehat, kecepatan eliminasi akan 
jauh lebih cepat dari pada ternak sakit. Dalam 
keadaan tubuh lemah atau terdapat gangguan 
metabolisme, maka eliminasi obat akan 
terganggu. Timbunan senyawa atau 
metabolitnya di dalam tubuh akan terjadi 
apabila senyawa-senyawa tersebut diberikan 
dalam waktu yang lama, itulah yang disebut 
dengan residu (Rahayu, 2010).  

Residu antibiotika dalam produk hewan 
diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu tidak 
diperhatikannya waktu henti obat, penggunaan 
antibiotika melebihi dosis yang dianjurkan, 
tidak di bawah pengawasan dokter hewan, 
pengetahuan yang kurang akan dampak pada 
kesehatan masyarakat akibat mengkonsumsi 

produk asal hewan yang mengandung 
antibiotika dan tidak ada penyuluhan dalam 
penggunaan antibiotika yang baik dan benar di 
peternakan (Rahayu, 2010). 
 
Metode Penelitian 
Sampel penelitian 

Sampel penelitian yang digunakan 
sebanyak 10 sampel susu dari peternakan sapi 
perah yang diperoleh dari 20% total 
peternakan sapi perah di Kabupaten Sidoarjo. 
Pengambilan sampel menggunakan metode 
Random Sampling. Masing-masing peternakan 
diambil 1 sampel susu. 
Pemeriksaan residu antibiotika dengan 
metode kualitatif 

Metode kualitatif yang digunakan pada 
pemeriksaan residu antibiotika yaitu 
menggunakan test kit. Test kit yang digunakan 
untuk pengujian adalah Beta Star dengan 
spesifik antibiotika golongan β lactam. 
Tahapan pertama dilakukan dengan 
mengambil sampel susu sebanyak 0,2 ml 
dengan menggunakan syringe injector untuk 
dimasukkan ke dalam reagen kemudian 
dihomogenkan dengan menggunakan vortex.  

Tahap selanjutnya inkubasi sampel yang 
telah dihomogenisasi dengan reagen pada suhu 
47,50 C selama 3 menit, lalu masukkan strip 
test ke dalam vial dan inkubasi kembali pada 
suhu 47,50C selama 2 menit. Jika terbentuk 
garis tipis pada strip maka dinyatakan positif, 
lalu dilanjutkan pemeriksaan dengan metode 
kuantitatif untuk mengkonfirmasi dan 
mendapatkan hasil yang lebih akurat. 
Pemeriksaan residu antibiotika dengan 
metode kuantitatif 

Residu antibiotika yang dinyatakan 
positif dengan test kit dilanjutkan dengan 
metode kuantitatif menggunakan High 
Performance Liquid Chromatographic 
(HPLC) dengan merk Shimadzu,  type Pompa 
LC-6AD, Column BioBasic AX, 5 µm, 150 x 
4,6 mm,  Part Number 73105-154630, Mobile 
Phase yang digunakan Amonium Asetat 10 
mM dan Asetonitril, Isocratic 90:10, Flow 
Rate 1 mL/min dan Degasser DGU-20A5 
dilengkapi detektor Photo Diode Array (PDA) 
dengan larutan baku atau standart antibiotika 
Penisilin 1 ppm.  Tahap awal yang dilakukan 
yaitu uji kemurnian susu, Tahap kedua yaitu 
pembuatan suspensi. Pembuatan suspensi 
terdiri dari pembuatan larutan baku kerja, 
larutan methanol 5% dan larutan fase gerak. 
Tahap berikutnya adalah proses ekstraksi 
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(a) Sampel 01, (b) Sampel 08, (c) Sampel 09 
 

Hal positif pada test kit disebabkan 
karena terjadi pengikatan protein strip tes beta 
star dengan β lactam pada susu. Hal ini 
menunjukkan bahwa di dalam sampel susu 
terdapat kandungan residu antibiotika 
golongan  β lactam karena susu berasal dari 
sapi yang  mengalami proses pengobatan 
antibiotika golongan β lactam.  Berdasarkan 
investigasi yang  dilakukan, sampel susu yang 
positf berasal dari peternakan sapi perah yang 

menjual produk susunya di pasaran tanpa 
melalui Koperasi  Susu.  

Hasil pengamatan residu antibiotika 
golongan β lactam pada uji kualitatif 
dilanjutkan dengan metode kuantitatif 
menggunakan perangkat  High Performance 
Liquid Chromatographic (HPLC) dengan 
larutan baku atau larutan standart antibiotika 
penisilin, sehingga diperoleh hasil kadar residu 
penisilin yang tertera pada tabel berikut : 

 
Tabel 2. Hasil Deteksi Residu Antibiotika dengan HPLC 

NO. KODE SAMPEL 
KADAR RESIDU PENISILIN 

PPM  
1. 01 0,113 
2. 08 0,085 
3. 09 0,044 

 
Dari hasil pemeriksaan dengan 

perangkat High Performance Liquid 
Chromatographic (HPLC) ditemukan 
kandungan residu antibiotika penisilin cukup 
tinggi hal ini disebabkan karena susu berasal 
dari perahan sapi yang mengalami proses 
pengobatan antibiotika Penisilin. Tinggi dan 
rendahnya kandungan residu antibiotika 
tergantung pada kurun waktu pemberian  
antibiotika dengan saat pemerahan susu.  

Terlihat pada sampel 01, sampel 08 dan 
sampel 09 memiliki kandungan residu sebesar 
0,113 ppm, 0,085 ppm dan 0,044 ppm, 
tingginya kadar residu ini disebabkan karena 
pada saat pemerahan susu belum melampaui 
waktu henti pemberian obat. Waktu henti 
menjadi sangat penting karena merupakan 
kurun waktu dari saat pemberian obat yang 
terakhir hingga ternak bisa diambil produknya. 
Waktu henti yang terlampaui, maka tidak 
ditemukan residu antibiotika atau residu telah 
berada dibawah nilai batas maksimal residu, 
sehingga susu dapat dinyatakan aman untuk 
dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Bishop (2005) bahwa hadirnya residu 
antibiotika dalam susu dapat diakibatkan oleh 
tidak diperhatikannya withdrawal time 
antibiotika. Pemberian Penisilin waktu 
hentinya adalah dalam kurun waktu 96 jam. 
Besar dan kecilnya kandungan residu 
antibiotika pada penelitian ini juga dikuatkan 
dengan pernyataan Yuningsih (2005) bahwa 
pemakaian antibiotika yang terus menerus dan 
tidak memperhatikan waktu henti pemberian 

antibiotika (withdrawl time) akan 
menyebabkan terdapatnya residu antibiotika 
dalam produk hewani.  

Terlihat pada tabel 2 kode sampel 01 
memiliki kandungan residu antibiotika sebesar 
0,113 ppm dan kode sampel 08 memiliki kadar 
residu antibiotika sebesar 0,085 ppm dan bila 
dibulatkan menjadi 0,1 ppm  sehingga tidak 
diperbolehkan untuk dikonsumsi manusia 
karena kandungan tersebut melebihi batas 
maksimum residu yang ditentukan oleh Badan 
Standart Nasional atau BSN (2000).  Pada 
kode sampel 09  memiliki kandungan residu 
antibiotika sebesar  0,044 ppm hal ini 
menunjukkan bahwa kandungan residu 
antibiotika pada sampel tersebut dibawah 
Batas Maksimum Residu yang ditentukan oleh 
Badan Standart Nasional atau BSN (2000). 
Batas Maksimum Residu (BMR) antibiotika 
penisilin pada susu yang ditetapkan oleh BSN 
(2000) adalah sebesar 0,1 ppm.  

Susu yang mengandung residu 
antibiotika melebihi standart Batas Maksimum 
Residu Antibiotika tidak aman dan bahaya 
untuk dikonsumsi manusia karena memiliki 
dampak negatif bagi kesehatan manusia, 
meskipun dampak tersebut tidak dirasakan 
secara langsung namun residu antibiotika yang 
terkumpul dalam jaringan tubuh dapat 
mengakibatkan reaksi keracunan (Lukman, 
2010) 

Residu antibiotika dalam makanan 
berbahaya terhadap kesehatan, secara umum 
dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek  
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toksikologis, aspek mikrobiologis, dan aspek 
imunopatologis. Ditinjau dari aspek teknologi 
pengolahan susu, keberadaan residu 
antibiotika dalam susu dapat menghambat atau 
menggagalkan proses fermentasi yang 
menggunakan mikroba dalam pengolahannya 
(Lukman, 2010).  

 Antibiotika yang digunakan sebagai 
agen terapeutik pada hewan domestik dalam 
kenyataannya juga digunakan di manusia. 
Bahaya toksikologik yang terjadi pada 
manusia akibat residu antibiotika terutama 
yang berasal dari pangan sangat erat 
hubungannya dengan dosis dan durasi 
keterpaparan (Focosi, 2005). Antibiotika dapat 
mempengaruhi kesehatan manusia secara 
langsung maupun tidak langsung. Dari aspek 
toksikologis, residu antibiotika bersifat racun 
terhadap hati, ginjal dan pusat 
hemopoitika/pembentukan darah (Lukman, 
2010). 

Dari aspek mikrobiologis, antibiotika 
tidak hanya menyebabkan resistensi pada 
bakteri patogen yang sedang ditangani tetapi 
juga pada mikroorganisme lain yang ada 
dalam saluran pencernaan. Antibiotika 
menghasilkan iritasi gastrointestinal pada 
banyak individu dan menyebabkan perubahan 
dalam flora usus seperti diare akibat infeksi 
(Anthony, 1997).  

Dari aspek imunopatologis, salah 
satunya yaitu reaksi alergi. Reaksi 
alergi  atau  intoleransi  adalah  reaksi  abnorm
al  yang  berhubungan  dengan substansi alami 
yang tidak membahayakan banyak 
individu.  Reaksinya meliputi urtikaria pada 
membran mukosa dan kulit, bintik ruam dan 
pengelupasan kulit. Berbagai penelitian 
dilaporkan bahwa antibiotika tidak hanya 
bekerja sebagai bakterisid tetapi juga mengatur 
fungsi dari sel imun (Berendsen dan Rijhn, 
2006). 

 
Penutup 

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat 
disimpulkan bahwa dari 10 sampel ditemukan 
3 sampel susu (30%) yang terdeteksi residu 
antibiotika golongan β lactam pada susu hasil 
peternakan sapi perah di Kabupaten Sidoarjo. 
Sampel yang positif mengandung kadar residu 
antibiotika Penisilin sebesar 0,113 ppm ; 0,085 
ppm dan 0,044 ppm.  
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Efektivitas Pemberian Ekstrak Serbuk Ikan Gabus® (Channa Striata) dan Ekstrak 
Serbuk Kunyit® (Curcuma Longa) Terhadap Derajad Kemerahan dan Perlekatan 

Luka Insisi  Pada Tikus Putih (Rattus Norvegicus) 
  

Ratna Widyawati, Husni Khotim 
email: drhratnagrey@gmail.com 

Laboratorium  Klinik Veteriner, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 
 

 Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak serbuk ikan gabus 
(Channa striata) dan ekstrak serbuk kunyit (Curcuma longa) terhadap 
kemerahan dan perlekatan luka insisi tikus putih (Ratus norvegicus). Rancangan 
percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap 
dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan yaitu perlakuan terhadap luka insisi pada 
tikus putih tanpa terapi selaku kontrol negatif (P0), perlakuan dengan 
pemberian povidone iodine sebagai kontrol positif (P1), perlakuan dengan 
pemberian ekstrak serbuk ikan gabus (P2) dan perlakuan dengan pemberian 
ekstrak serbuk kunyit (P3). Tikus putih dilukai pada area punggung sepanjang 2 
cm dengan kedalaman 0,05 mm dan diamati selama 14 hari. Pengamatan 
dilakukan setiap hari dengan pengambilan data 1-6, hari ke 7, dan hari 8-14. 
Hasil analisis statistis Kruskal Wallis menunjukkan terdapat perbedaan 
signifikan (p<0,05) antara kelompok perlakuan P0, P1, P2, dan P3. Kesimpulan 
dari penelitian ini menunjukan pemberian ekstrak serbuk ikan gabus dan ekstrak 
serbuk kunyit memiliki efektifitas dalam mengurangi kemerahan luka lebih baik 
dari penggunaan povidone iodine sedangkan pada  parameter perlekatan luka 
insisi, penggunaan ekstrak serbuk ikan gabus memiliki efektifitas lebih baik dari 
ekstrak serbuk kunyit, maupun penggunaan povidone iodine. 

Kata Kunci: Ekstrak Serbuk Ikan Gabus, Ekstrak Serbuk Kunyit, Tikus Putih, Kemerahan Luka, 
Perlekatan Luka 

 
Pendahuluan 

Kulit merupakan organ tubuh yang 
terletak paling luar dan membatasinya dari 
lingkungan hidup manusia. Fungsi utama kulit 
ialah proteksi, eksresi, pengaturan suhu tubuh 
(termoregulasi), pembentukan pigmen, 
pembentukan vitamin D dan keratinisasi. 
Dalam kehidupan sehari – hari, kulit paling 
sering mengalami kontak dengan dunia luar 
sehingga mudah terkena jejas yang dapat 
menimbulkan luka seperti luka lecet dan luka 
iris (Djuanda, 2010). 

Luka terbuka merupakan suatu keadaan 
rusaknya sebagian jaringan tubuh dari kondisi 
normal yang disebabkan oleh trauma benda 
tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, 
ledakan, sengatan listrik, atau gigitan hewan. 
Salah satu contoh luka terbuka adalah luka 
insisi yaitu adanya robekan linier pada kulit 
dan jaringan di bawahnya karena teriris oleh 
instrumen tajam, misalnya yang terjadi akibat 
pembedahan (Fatimatuzzahroh dkk, 2015). 

Kecepatan dari penyembuhan luka dapat 
dipengaruhi dari zat-zat yang terdapat dalam 
obat yang diberikan, jika obat tersebut 
mempunyai kemampuan untuk meningkatkan 
penyembuhan dengan cara merangsang lebih 
cepat pertumbuhan sel -sel baru pada kulit. 
Salah satu upaya terapi luka bakar adalah 
dengan pemberian bahan yang efektif 
mencegah inflamasi sekunder (Balqis U dkk, 
2014) 

Pengobatan tradisional merupakan salah 
satu upaya menanggulangi masalah kesehatan 
yang diturunkan secara turun temurun. 
Berdasarkan Kepmenkes RI tahun 2007, 
penggunaan obat tradisional di Indonesia 
merupakan bagian dari budaya bangsa dan 
banyak dimanfaatkan masyarakat sejak 
berabad-abad yang lalu. Bahan yang mudah 
didapat dan biaya yang murah menjadikan 
pengobatan tradisional sering dipergunakan. 
Pengobatan tradisional dinilai lebih aman bila 
dipergunakan sesuai dengan kebenaran bahan, 



62 
 

 

INOVASI, Volume XXII, Nomor1, Januari 2020 

ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, 
ketepatan cara penggunaan, ketepatan telaah 
informasi, ketepatan pemilihan obat untuk 
indikasi tertentu dan tanpa penyalahgunaan 
(Yunanda V dan Tristia R, 2016).  

Salah satu jenis obat tradisional bisa 
didapatkan dari bahan – bahan tumbuhan 
maupun hewan. Ikan merupakan hewan yang 
bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat adalah 
ikan, yaitu dalam hal ini ikan Gabus. Ikan 
gabus (Channa striata) adalah ikan yang 
mudah ditemui di lingkungan masyarakat 
dengan berbagai manfaat farmakologis dalam 
mengobati luka dan rasa sakit dan dalam 
meningkatkan stamina orang sakit (Rahman, 
2012). 

Berdasarkan penelitian Santoso (2009) 
dan Ulandari dkk (2010), ekstrak serbuk ikan 
gabus mengandung senyawa-senyawa penting 
bagi proses sintesis jaringan, seperti albumin, 
mineral seng (Zn), tembaga (Cu), dan besi (Fe) 
serta asam lemak tak jenuh. Albumin 
merupakan protein dalam plasma manusia 
yang larut dalam air dan mengendap dalam 
pemanasan serta protein yang tertinggi 
konsentrasinya dalam plasma darah. Fungsi 
albumin antara lain memelihara tekanan 
onkotik, mengusung hormon tiroid, asam 
lemak, bilirubin, obat-obatan, sebagai respon 
kekebalan tubuh terhadap infeksi, sehingga 
albumin berperanan penting dalam proses 
penyembuhan luka (Wahyuni, 2012). 

Penggunaan obat pada luka bertujuan 
untuk mempercepat proses penyembuhan. 
Obat yang digunakan dapat berupa obat 
modern atau obat alami yang dibuat secara 
tradisional dari tanaman dan rempah – rempah. 
Salah satu tanaman yang paling banyak 
digunakan adalah kunyit (Curcuma domestica) 
(Ningtyas G, 2017). Kunyit (Curcuma 
domestica) digunakan dalam berbagai bidang 
seperti kesehatan, kuliner dan kosmetik. Pada 
pengobatan tradisional, kunyit digunakan 
sebagai antiinflamasi, antiseptic, antiiritansia, 
anoreksia, obat luka dan gangguan hati. 
Kunyit (Curcuma domestica) mengandung 
senyawa kurkumin yang dapat mempercepat re 
– epitelisasi, proliferasi sel, dan sintesis 
kolagen (Ningtyas G, 2017). Kunyit (Curcuma 
domestica) mengandung senyawa alkaloid, 
flavonoid, kurkumin, minyak atsiri, saponin, 
tanin dan terpenoid. Kurkumin dan minyak 
atsiri telah terbukti bersifat antioksidatif dan 
antiinflamasi (Rajesh, 2013).  

Berdasarkan dari kandungan bahan – 
bahan hewan dan tumbuhan tersebut, maka 
perlu dilakukan penelitian mengenai khasiat 
dari kandungan tersebut sebagai obat 
penyembuhan luka insisi. 
 
Kajian Teori 
Proses Penyembuhan Luka 

Proses kesembuhan luka memiliki sifat 
yang dinamis dengan tujuan akhir pemulihan 
fungsi dan integritas jaringan. Proses ini 
merupakan hasil akumulasi dari proses 
kogulasi, inflamasi, dan substansi dasar, 
angiogenesis, fibroplasis, epitelisasi, kontraksi, 
dan remodeling. Adapun fase kesembuhan 
luka tersebut meliputi fase homeostasis,fase 
inflamasi, fase proliferasi, dan fase remodeling 
(Gonzales, 2016).  

Fase inflamasi adalah fase yang terjadi 
setelah luka 24 jam dan berakhir pada 3-4 hari, 
dimana terjadi proses homeostatis atau 
penghentian perdarahan akibat adanya fase 
kontriksi pembuluh darah di daerah luka, 
retraksi pembuluh darah, endapan fibrin dan 
platelet kemudian menjadi kerangka bagi 
pengambilan sel dan akan menghubungkan 
antar jaringan (Tarmidzi, 2013). 

Fase proliferasi terjadi 4 hari setelah 
luka terjadi dan biasanya berlangsung sampai 
21 hari, hal ini tergantung pada keadaan luka 
dan kondisi tubuh pasien (Schreml et al, 
2010). Poliferasi sel meliputi aktivitas mitosis 
dari sel-sel epidermis, sel-sel endotel, dan sel-
sel fibroblas. Peran fibroblas sangat besar pada 
proses perbaikan, yaitu bertanggung jawab 
pada persiapan menghasilkan produk struktur 
protein yang akan digunakan selama proses 
rekonstruksi jaringan). Pada fase proliferasi 
fibroblas merupakan elemen sintetik utama 
dalam proses perbaikan dan berperan dalam 
produksi struktur protein yang digunakan 
selama rekonstruksi jaringan. Fibroblas 
biasanya akan tampak pada sekeliling luka. 
Pada fase ini juga terjadi angiogenesis yaitu 
suatu proses dimana kapiler-kapiler pembuluh 
darah yang baru tumbuh atau pembentukan 
jaringan baru. Secara klinis akan tampak 
kemerahan pada luka. Pada fase kontraksi 
luka, kontraksi disini adalah berfungsi dalam 
memfasilitasi penutupan luka (Suriadi, 2004). 

Fase maturasi merupakan proses 
pematangan yang terdiri dari penyerapan 
kembali jaringan yang berlebih, pengerutan 
sesuai dengan gaya gravitasi, dan akhirnya 
perupaan kembali jaringan yang baru 
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terbentuk. Fase ini dapat berlangsung 
berbulan-bulan dan dinyatakan berakhir 
apabila semua tanda radang sudah lenyap. 
Tubuh berusaha menormalkan kembali semua 
yang menjadi abnormal karena proses 
penyembuhan. Edema dan sel radang diserap, 
sel muda menjadi matang, kapiler baru 
menutup dan diserap kembali, kolagen yang 
berlebih diserap dan sisanya mengerut sesuai 
dengan regangan yang ada. Selama proses ini 
dihasilkan jaringan parut yang pucat, tipis, dan 
lemas serta mudah digerakkan dari dasar. 
Pengerutan maksimal terlihat pada luka. Pada 
akhir fase ini, perupaan luka kulit mampu 
menahan regangan kira-kira 80 % kemampuan 
kulit normal. Hal ini tercapai kira-kira tiga 
sampai enam bulan setelah penyembuhan 
(Sjamsuhidajat dan de Jong, 2004). 
Parameter Kesembuhan Luka 

Kesembuhan luka bisa diukur dengan 
menggunakan beberapa parameter dalam 
bentuk atau sistem skoring, yaitu seperti: 
kemerahan luka, dan perlekatan pada tepi luka. 
Menurut Putri (2016) skoring untuk masing – 
masing parameter berbeda – beda. Pada 
parameter kemerahan luka dapat dihitung 
skoring mulai dari kemerahan luka dengan 
kisaran 5%, 25%, 50%, 75%, hingga 100% 
dari sepanjang luka. Pada parameter perlekatan 
luka, skoring dilakukan mulai dari luka 
menutup sempurna, menutup hanya 75%, 
50%, 25% hingga luka masih terbuka (Putri, 
2016). 
Ikan Gabus (Channa striata) 

Ikan gabus dalam taksonomi dapat 
diklasifikasikan sebagai, Kingdom: Animalia, 
Filum: Chordata, Kelas: Actinopterygii, Ordo: 
Perciformes, Familia: Channidae, Genus: 
Channa, Species: Channa striata (Lalramliana 
et al, 2018). Tubuh ikan gabus umumnya 
berwarna coklat sampai hitam pada bagian atas 
dan coklat muda sampai keputih putihan pada 
bagian perut. Kepala agak pipih dan bentuknya 
seperti ular dengan sisik-sisik besar di atas 
kepala. Sisi atas tubuh ikan gabus dari kepala 
hingga ke ekor berwarna gelap, hitam 
kecoklatan atau kehijauan. Sisi bawah tubuh 
berwarna putih mulai dagu ke belakang. Sisi 
samping bercoret tebal (striata, bercoret-coret) 
dan agak kabur, warna tersebut seringkali 
menyerupai lingkungan sekitarnya. Mulut 
besar, dengan gigi-gigi yang tajam. Sirip 
punggung memanjang dengan sirip ekor 
membulat di bagian ujungnya (Listyanto, 
2009).  

Penelitian ikan gabus secara klinis terutama 
mengenai albumin ikan gabus telah banyak  
dilakukan yaitu  
diantaranya hasil penelitian bahwa ekstrak 
ikan gabus mempunyai kandungan albumin 
yang tinggi dan  bisa  membantu  
menyembuhkan  luka  operasi .  Dan  Hasil  
penelitian  lain  juga  melaporkan  bahwa  
penggunaan  ikan  gabus  sebagai  sumber  
protein  ternyata  dapat  mempertahankan  nilai  
albumin penderita  rawat  inap  di  rumah  
sakit  sehingga  dapat  membantu  
mempercepat  proses  penyembuhan pasien 
Penelitian ikan gabus secara klinis terutama 
mengenai albumin ikan gabus telah banyak  
dilakukan yaitu diantaranya hasil penelitian 
bahwa ekstrak ikan gabus mempunyai 
kandungan albumin yang tinggi dan bisa  
membantu  menyembuhkan  luka  operasi  [9].  
Dan  Hasil  penelitian  lain  juga  melaporkan  
bahwa penggunaan  ikan  gabus  sebagai  
sumber  protein  ternyata  dapat  
mempertahankan  nilai  albumin penderita  
rawat  inap  di  rumah  sakit  sehingga  dapat  
membantu  mempercepat  proses  
penyembuhan pasien [4Penelitian ikan gabus 
secara klinis terutama mengenai albumin ikan 
gabus telah banyak  dilakukan yaitu 
diantaranya hasil penelitian bahwa ekstrak 
ikan gabus mempunyai kandungan albumin 
yang tinggi dan bisa  membantu  
menyembuhkan  luka  operasi  [9].  Dan  Hasil  
penelitian  lain  juga  melaporkan  bahwa 
penggunaan  ikan  gabus  sebagai  sumber  
protein  ternyata  dapat  mempertahankan  nilai  
albumin penderita  rawat  inap  di  rumah  
sakit  sehingga  dapat  membantu  
mempercepat  proses  penyembuhan pasien 
[4Penelitian ikan gabus secara klinis terutama 
mengenai albumin ikan gabus telah banyak 
dilakukan yaitu diantaranya hasil penelitian 
bahwa ekstrak ikan gabus mempunyai 
kandungan albumin yang tinggi dan bisa 
membantu menyembuhkan luka operasi. Hasil 
penelitian lain juga melaporkan bahwa 
penggunaan ikan gabus sebagai sumber 
protein ternyata dapat mempertahankan nilai 
albumin penderita rawat inap di rumah sakit 
sehingga dapat membantu mempercepat 
proses penyembuhan pasien (Asfar M dkk, 
2014). 

 Albumin merupakan protein darah yang 
mampu mengikat Zn dan berfungsi sebagai 
alat angkut utama Zn dalam plasma darah. Zn 
merupakan mineral mikro yang penting dalam 
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proses biologis tubuh (Mustafa, 2012). Zn 
berperan dalam meningkatkan proliferasi sel, 
proses epitelisasi, dan kekuatan kolagen. Cu 
berperan penting dalam penyatuan kolagen 
dan elastin, bertanggung jawab untuk menjaga 
integritas membran myelin, pembentukan 
tulang, dan pembentukan jaringan ikat. 
Albumin, Zn, Cu, Fe, dan asam lemak dalam 
kandungan ikan gabus berperan penting untuk 
mempercepat proses penyembuhan luka 
berfungsi sebagai antiinflamasi dan 
mempercepat proliferasi.  
Kunyit (Curcuma longa) 

Potensi tanaman obat di Indonesia 
sangat besar, seperti kunyit (Curcuma longa). 
Kunyit merupakan tanaman herbal, dengan 
tinggi mencapai 100 cm. Batang semu, tegak, 
bulat, membentuk rimpang, berwarna hijau 
kekuningan. Daun tunggal, lanset memanjang, 
helai daun berjumlah 3-8 dan pangkal runcing, 
tepi rata, panjang 20-40 cm, lebar 8-12.5 cm, 
pertulangan menyirip , berwarna hijau pucat. 
Bunga tumbuh dari ujung batang semu, 
panjang 10-15 cm, bunga berwarna kuning 
atau kuning pucat, mekar secara bersamaan. 
Rimpang induk bercabang, rimpang cabang 
lurus atau sedikit melengkung, keseluruhan 
rimpang membentuk rumpun yang rapat, 
berwarna jingga, tunas muda berwarna putih. 
Akar serabut berwarna cokelat muda (Syukur 
dan Hernani 2002). Kunyit  dapat digunakan 
sebagai antibiotik alami karena mempunyai 
kemampuan dalam menekan mikroba patogen, 
memberikan kekebalan dan daya tahan tubuh, 
memperbaiki penampilan produksi dan. 
Kunyit mengandung zat kurkumin yang 
mempunyai khasiat sebagai antibakteri dan 
dapat merangsang dinding kantung empedu 
untuk mengeluarkan cairan empedu sehingga 
dapat memperlancar metabolisme lemak 
(Chattopadhyay, 2004). 
Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

Para ahli ilmu hewan sepakat 
menggolongkan tikus sebagai berikut: 
kingdom: animalia, filum: chordata, kelas: 
mamalia, ordo: rodentia, subordo: 
myomorpha, family: muridae, genus: rattus, 
spesies: rattus norvegicus (Sharp and Villano, 
2013). 

Sejak awal abad ke 20, para ilmuwan 
sudah menggunakan tikus sebagai hewan 
percobaan dan uji coba obat baru, dan tikus 
yang digunakan adalah tikus putih. Karena itu 
tikus putih sudah memberikan andil yang 
cukup besar dalam membantu ilmuwan 

mengatasi berbagai macam obat untuk 
menyembuhkan berbaai jenis penyakit. Tikus 
merupakan hewan menyusui (kelas mamalia) 
yang mempunyai peranan penting dalam 
kehidupan manusia, baik bersifat 
menguntungkan maupun merugikan. Sifat 
menguntungkan terutama dalam hal 
penggunaannya sebagai hewan percobaan di 
laboratorium. Sifat merugikan yaitu dalam hal 
posisinya sebagai hama pada komuditas 
pertanian, hewan pengganggu, serta penyebar 
dan penular (vector) dari beberapa penyakit 
pada manusia (Priyambodo, 2007).  

Tikus putih memiliki beberapa sifat 
yang menguntungkan sebagai hewan uji 
penelitian di antaranya perkembangbiakan 
cepat, mempunyai ukuran yang lebih besar 
dari mencit, dan mudah dipelihara dalam 
jumlah yang banyak (Priyambodo, 2007). 
Tikus putih juga memiliki ciri-ciri morfologis 
seperti albino, kepala kecil, dan ekor yang 
lebih panjang dibandingkan badannya, 
pertumbuhannya cepat, temperamennya baik, 
kemampuan laktasi tinggi, dan cukup tahan 
terhadap perlakuan. Biasanya pada umur 
empat minggu tikus 10 putih mencapai berat 
35-40 gram, dan berat dewasa rata-rata 200-
250 gram (Akbar, 2010). 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 
Hewan Coba Fakultas Kedokteran Hewan 
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 
dilaksanakan pada tanggal 16 - 30 April 2019.  

Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimental laboratorium yang bertujuan 
untuk mengetahui efektivitas penggunaan 
esktrak serbuk ikan gabus (Channa striata) 
dan ekstrak serbuk kunyit (Curcuma longa) 
terhadap kesembuhan luka insisi tikus putih 
(Rattus norvegicus) ditinjau dari parameter 
kemerahan luka dan perlekatan luka dengan 
menggunakan sistem skoring.  

Penelitian ini terdiri dari empat 
kelompok perlakuan dan enam ulangan. 
Keempat kelompok perlakuan tersebut terdiri 
dari dua kelompok control yaitu P0 sebagai 
kontrol negatif tanpa pemberian terapi dan P1 
sebagai kontrol positif menggunakan povidone 
iodine dan kelompok uji, yaitu P2 
menggunakan ekstrak serbuk ikan gabus dan 
P3 menggunakan ekstrak serbuk kunyit. 
Ekstrak didapat dari produk olahan yang 
terdapat di apotek.  
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Tikus putih (Rattus norvegicus) diinsisi 
pada daerah punggungnya sepanjang 2 cm 
dengan kedalaman 0,05 mm dan diamati 
selama 14 hari.  

Pengamatan dilakukan setiap hari 
dengan pengambilan data pengambilan data 1-
6 hari, 7 hari, 8-14 hari. Hasil skoring diinput 
dan dianalisa menggunakan uji statistik 
Kruskal Wallis. 

 
Tabel 1. Parameter Kemerahan Luka  

Skor Keterangan 

1 Kemerahan luka berkisar 5% dari 
sepanjang luka 

2 Kemerahan luka berkisar 25% dari 
sepanjang luka 

3 Kemerahan luka berkisar 50% dari 
sepanjang luka 

4 Kemerahan luka berkisar 75% dari 
sepanjang luka 

5 Seluruh luka mengalami 
kemerahan 

(Wibawati 2012 dan Putri, 2016) 
 
Tabel 2. Parameter Perlekatan Luka  
Skor Keterangan 

1 Luka menutup 100% 

2 Luka menutup 75% 

3 Luka menutup 50% 

4 Luka menutup 25% 

5 Seluruh luka membuka 

(Wibawati 2012 dan Putri, 2016) 
 
Hasil dan Pembahasan 

Pengamatan pengaruh pemberian 
povidone iodine, ekstrak ikan gabus, dan 
ekstrak kunyit terhadap kesembuhan luka 

insisi pada 24 ekor tikus putih (Rattus 
norvegicus) yang terbagi dalam 4 kelompok 
penelitian. Empat kelompok perlakuan yaitu 
kelompok pertama sebagai kontrol negatif 
tanpa diberi perlakuan, kelompok kedua 
sebagai kontrol positif dengan pemberian 
povidone iodine, kelompok ketiga sebagai 
kelompok dengan pemberian ekstrak ikan 
gabus (Channa striata), dan kelompok 
keempat sebagai kelompok dengan pemberian 
ekstrak kunyit (Curcuma longa). Perlakuan ini 
dilakukan untuk melihat efektivitas ketiga 
bahan tersebut terhadap luka insisi tikus pada 
kemerahan dan perlekatan luka. Proses ini 
berlangsung hingga hari ke-14. Terbukti pada 
penelitian ini kemerahan dan perlekatan luka 
berlangsung hingga hari ke-14. 
 
Tabel 3. Rata-rata data skoring sesuai 
parameter 

 
Berdasarkan tabel rerata data skoring 

parameter kemerahan luka dan perlekatan luka 
terdapat kolom hari yang terbagi menjadi hari 
ke 1-6, 7, 8-14. Hari ke 1-6 digunakan karena 
fase inflamasi terjadi pada hari ke 1-6 
sedangkan hari ke 7 digunakan sebagai fase 
awal dari proliferasi dan hari ke 8-14 untuk 
melihat fase akhir dari fase proliferasi. 

Berdasarkan hasil rata-rata skoring pada 
tabel 3 dengan parameter kemerahan luka di 
kelompok perlakuan P0 (tanpa diberi terapi) 
pada hari ke-1 sampai ke-6 sebesar (4,6) 
kemudian hari ke-7 sebesar (3,5) dan pada hari 
ke-8 sampai ke-14 sebesar (1,5), pada 
kelompok P1 (Povidone iodine) dihari ke-1 
sampai hari ke-6 sebesar 3,9 kemudian pada 
hari ke-7 sebesar 2 dan pada hari ke-8 sampai 
hari ke-14 1,1, pada kelompok P2 (Channa 

 
Hari 

 
Kemerahan Luka 

 

 
Perlekatan Luka 

 

P0 P1 P2 P3 P0 P1 P2 P3 

1-6 4,
6 

3,
9 

3,
7 

3,
4 

4,
8 

4,
3 

4,
2 

4,3 

7 3,
5 

2 1,
5 

1,
3 

4,
3 

3,
3 

2,
7 

3,2 

8-14 1,
5 

1,
1 

1,
0 

1,
0 

3,
1 

1,
8 

1,
4 

1,8 
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striata) dihari ke-1 sampai ke-6 menunjukkan 
rata-rata skor 3,7 kemudian pada hari ke-7 
sebesar 1,5 dan pada hari ke-8 sampai hari ke-
14 sebesar (1,0) dan pada kelompok P3 
(Curcuma longa) dihari ke-1 sampai hari ke-6  
menunjukkan rata-rata skor sebesar (3,4) 
kemudian pada hari ke-7 sebesar 1,3 dan pada 
hari ke-8 sampai ke-14 sebesar (1,0).  

Hasil rata-rata parameter perlekatan 
luka di kelompok P0 dari hari ke-1 sampai ke-
6 sebesar (4,8) kemudian pada hari ke-7 
sebesar (4,3) dan pada hari ke-8 sampai ke-14 
sebesar (3,1), pada kelompok P1 dihari ke-1 
sampai hari ke-6 sebesar (4,3) kemudian pada 
hari ke-7 sebesar (3,3) dan pada hari ke-8 
sampai hari ke-14 sebesar (1,8), pada 
kelompok P2 dihari ke-1 sampai ke-6 
menunjukkan rata-rata (4,2) kemudian pada 
hari ke-7 sebesar (2,7) dan pada hari ke-8 
sampai hari ke-14 sebesar (1,4) dan pada 
kelompok P3 dihari ke-1 sampai hari ke-6 
sebesar (4,3), kemudian pada hari ke-7 sebesar 
(3,2) dan pada hari ke-8 sampai hari ke-14 
sebesar (1,8).  
 
Tabel 4.  Hasil Analisis Kruskal Wallis 

 
Apabila nilai Asymp.Sig > 0,05 maka 

tidak terdapat perbedaan dan jika Asymp.sig < 
0,05 maka terdapat perbedaan (Raharjo, 2018). 
Berdasarkan analisa data dari tabel 4 
merupakan data dari hari ke-1 sampai ke-6, 
hari ke-7, dan hari ke-8 sampai hari ke-14 
hasil pengamatan terhadap luka insisi yang 
dilihat dari parameter kemerahan luka pada 
tikus putih terdapat perbedaan nyata P< 0,05. 

Pada parameter perlekatan luka 
berdasarkan pengamatan di hari 1-6, hari ke-7, 
dan hari ke-8 sampai hari ke-14 terdapat 
perbedaan nyata (P<0,05). 
Kemerahan Luka 

Berdasarkan tabel 3. pada hari ke-1 
hingga hari ke-6, rata-rata skor parameter 
kemerahan luka paling tinggi dimiliki oleh 
kelompok P0 yaitu sebesar (4,6) kemudian 
diikuti oleh kelompok P1 sebesar (3,9), 
kelompok P2 sebesar (3,7 ) dan nilai terendah 
pada kelompok P3 sebesar (3,4). Skor dengan 
nilai tertinggi menunujukkan bahwa 
kemerahan luka terjadi lebih lama sedangkan 
skor dengan nilai lebih rendah menunjukkan 
kemerahan luka terjadi lebih singkat. 
Perbedaan rata-rata skor kemerahan luka ini 
disebabkan oleh adanya fase inflamasi  
dalam proses penyembuhan luka. Nilai 
tertinggi pada P3 menunjukkan bahwa proses 
kemerahan luka semakin berkurang atau lebih 
cepat hilangnya kemerahan luka. Begitu juga 
pada kelompok P3 yang menggunakan ekstrak 
serbuk kunyit, kurkumin menawarkan efek 
anti inflamasi melalui pencegahan aktivasi 
Nuclear Factor kappa Beta (NFkB). Kurkumin 
mengurangi ekspresi faktor jaringan yang 
diinduksi TNF-α  dengan menekan aktivasi 
AP-1 dan NFkB. Peran anti inflamasi pada 
kurkumin juga dimediasi melalui perantara 
siklooksigenase-2 dan induksi sintetase nitrit 
oksida melalui penekanan aktivasi NFkB 
(Wilken et al, 2011). 
 
Perlekatan Luka 

Berdasarkan hasil tabel 4. pada hari ke 
1-6, hari ke-7, dan hari ke 8-14 dilihat dari 
parameter perlekatan luka rata-rata skor paling 
tinggi ada pada kelompok P0 yang tidak diberi 
terapi, disusul kelompok P1, kemudian 
kelompok P3 dan kelompok dengan hasil 
rerata skor terendah ada pada pada kelompok 
P2. Dimana hasil rerata skor keempat 
kelompok tersebut berbeda nyata dengan 
kelompok P0 dan rerata skor diantara 
kelompok P1, P2, dan P3 menunjukkan hasil 
yang berbeda nyata (P< 0,05).   

Menurut (Zain dkk, 2015) secara topikal 
ekstrak ikan gabus terbukti dapat 
menyembuhkan luka sayat. Hal ini 
dikarenakan ekstrak lendir dan jaringan ikan 
gabus ditemukan mengandung asam amino 
dalam jumlah tinggi, khususnya glisin dan 
asam arakidonat. Keduanya memiliki 
pengaruh dalam penyembuhan luka dengan 
memulai sintesis kolagen dan epitelisasi ulang 
dalam jaringan yang rusak. Albumin dan zinc 
memiliki peran penting dalam proses 
penyembuhan luka karena protein mampu 
mengikat Zn dan memindahkannya dalam 

Para 
Meter 

Hari ke 
1-6 

Hari ke 
7 

Hari ke 
8-14 

Asym-
sig. 

Asym-
sig. 

Asym-sig. 

Kemera 
han Luka 

0,000 0,001 0,000 

Perlekatan 
Luka 

0,001 0,002 0,000 
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darah. Albumin yang terdapat dalam ekstrak 
ikan gabus dapat meningkatkan albumin di 
dalam tubuh. Rendahnya albumin dapat 
menyebabkan rendahnya tekanan osmotik 
darah, sehingga terjadi rembesan cairan 
pembuluh darah kemudian menyebabkan 
edema (Mustafa dkk, 2012). 
 
Simpulan 

Ekstrak serbuk ikan gabus memiliki 
efektifitas terhadap perlekatan luka insisi pada 
tikus putih lebih baik dari ekstrak serbuk 
kunyit ataupun povidone iodine. Dari 
parameter kemerahan luka, ekstrak serbuk ikan 
gabus dengan ekstrak serbuk kunyit memiliki 
efektifitas yang sama baik daripada 
penggunaan povidone iodine. 
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Abstrak 

Survei Kesehatan Nasional menunjukkan bahwa diare merupakan penyebab 
kematian nomer dua pada balita ( 23,0% ) dan penyebab kematian nomer tiga 
pada bayi ( 11,4% ).1 Peningkatan kejadian diare terjadi di Puskesmas 
Sambikerep sejak tahun 2012 sebesar 181 balita hingga mencapai 328 balita di 
tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran sanitasi 
lingkungan terhadap kejadian diare di Puskesmas Sambikerep. Desain penelitian 
adalah observasional cross sectional, menggunakan kuesioner dan pengamatan, 
dengan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan jenis sumber air minum ( p 
= 0,004 ), kualitas fisik air bersih ( p = 0,000 ), penggunaan jamban ( p = 0,006 ) 
dan jenis lantai rumah ( p = 0.023 ) berperan dalam kejadian diare di Puskesmas 
Sambikerep. Kesimpulan dari penelitian ini sanitasi berperan dalam kejadian 
diare di Puskesmas Sambikerep. 

Kata Kunci : sumber air, kualitas air, jamban, jenis lantai dan kejadian diare.  
 
Pendahuluan 

Diare merupakan penyebab 15-34% 
kematian pada anak-anak. Survei Nasional 
Kesehatan menyebutkan bahwa diare 
merupakan penyebab kematian nomer dua 
pada balita yaitu sebesar 23,0% dan penyebab 
kematian nomer tiga pada bayi sebesar 11,4%. 
Di Jawa Timur sejak tahun 2005 jumlah kasus 
diare rerata cakupan di atas 40% dan  di 
Puskesmas Sambikerep sejak tahun 2012 
terjadi peningkatan kejadian diare, dimana 
pada tahun 2012 sebanyak 181 balita 
terjangkit diare diikuti 293 balita di tahun 
2013 dan 328 balita di tahun 2014. 

Diare merupakan penyakit berbasis 
lingkungan. Beberapa faktor yang berkaitan 
dengan kejadian diare yaitu tidak memadainya 
penyediaan air bersih, air tercemar oleh tinja, 
kekurangan sarana kebersihan (pembuangan 
tinja yang tidak higienis), kebersihan 
perorangan dan lingkungan yang jelek, 
penyiapan makanan kurang matang dan 
penyimpanan makanan masak pada suhu 
kamar yang tidak semestinya.  

 Faktor lingkungan yang dominan 
dalam kejadian diare adalah ketersediaan air 
bersih dan pembuangan tinja, dimana kedua 
faktor tersebut berinteraksi dengan perilaku 
manusia yang tidak sehat maka penularan 
diare mudah terjadi. 

 Banyak faktor yang mempengaruhi 
kesehatan, baik kesehatan individu maupun 

kesehatan masyarakat. Menurut model segitiga 
epidemiologi suatu penyakit timbul akibat 
interaksi antara agent, host dan lingkungan.4   

Faktor lingkungan yang menentukan 
kesehatan diantaranya adalah penggunaan 
jamban, penyediaan air minum, perumahan, 
pembuangan sampah dan pembuangan air 
limbah. 

a. Sumber air minum 
Air merupakan kebutuhan primer manusia. 
Salah satunya adalah penggunaan air 
sebagai air minum untuk itu ketersediaan 
air yang bersih dan bebas dari pencemaran 
sangatlah penting. Hal yang perlu 
diperhatikan dalam penyediaan air minum 
adalah sumber air harus bersih dan bebas 
pencemaran, mengambil dan menyimpan 
dari tempat tertutup, menjaga sumber air 
dari pencemaran, menggunakan air yang 
direbus, mencuci peralatan masak dan 
makan dengan air bersih dan cukup. 

b. Kualitas fisik air bersih 
Air dikatakan bersih dan dapat diminum 
bila memenuhi persyaratan fisik, 
bakteriologis dan kimiawi. Adapaun 
persyaratan fisik yang harus dipenuhi 
adalah jernih, tidak berasa, tidak berwarna, 
tidak berbau dan suhu yang lebih rendah 
dari udara di luar.  

c. Penggunaan jamban 
Penggunaan jamban yang baik akan 
menurunkan penularan karena masyarakat 
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tidak membuang air besar sembarangan 
sehingga tinja akan sulit mencemari sumber 
air maupun makanan. Persyaratan jamban 
yang baik adalah tidak mengotori 
permukaan tanah, air permukaan, dan air 
tanah, tidak terjangkau oleh serangga 
seperti lalat dan kecoa, tidak menimbulkan 
bau, mudah digunakan dan dipelihara, 
sederhana desainnya, murah serta dapat 
diterima oleh pemakainya. 

d. Jenis lantai rumah 
Jenis lantai rumah yang sehat adalah lantai 
yang tidak berdebu di musim kemarau dan 
tidak basah di musim hujan. Lantai dari 
tanah masih memungkinkan untuk 
pertumbuhan bakteri  dan kuman untuk itu 
penyemenan dan pemasangan ubin perlu 
dilakukan.3,8 

Peningkatan kasus diare selama 3 
tahun berturut sejak 2013 hingga 2014 
menimbulkan pertanyaan apakah ada kaitan 
antara kejadian diare yang tinggi di Puskesmas 
Sambikerep dengan sanitasi lingkungan 
mengingat wilayah kerja puskesmas 
merupakan wilayah yang sangat padat 
penduduknya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peranan sanitasi rumah dalam 
peningkatan kejadian diare di Puskesmas 
Sambikerep. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian observasional ini 
menggunakan pendekatan  potong lintang 
dengan populasi seluruh balita di wilayah 
kerja Puskesmas Sambikerep dan besar sampel 
96 responden yang diambil secara acak 
menggunakan tehnik sampling acak 
sederhana.6  Penelitian dilaksanakan pada 
bulan Mei-Juni 2015 dengan kriteria inklusi 
sebagai berikut : seluruh rumah yang 
mempunyai balita di wilayah kerja Puskesmas 
Sambikerep dan bersedia menjadi responden. 
Kriteria eksklusi adalah responden yang tidak 
berada di rumah saat penelitian dilakukan dan 
kuesioner yang tidak lengkap terisi. Data 
diperoleh dari pengamatan langsung dan 
pengisian kuesioner.dan diuji menggunakan 
chi square. 
 
Hasil dan Pembahasan 

 Karakteristik responden disajikan 
dalam dua tabel dimana tabel 1 akan 
menyajikan karakteristik reponden dan tabel 2 
menyajikan karakteristik sanitasi rumah  

responden yang meliputi jenis sumber air, 
kualitas fisik air bersih, penggunaan jamban 
dan jenis lantai rumah. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa responden 
terbanyak adalah perempuan sebesar 61,5% ( 
59 responden ) dengan jenis pekerjaan 
terbanyak adalah buruh sebesar 43, 8% ( 42 
responden ). Pendidikan tertinggi adalah SMA 
sebesar 46,9% ( 45 responden ) dan jenis 
kelamin balita yang ada di rumah responden 
terbanyak adalah perempuan sebesar 59,4% ( 
57 responden ). 

 
Tabel 1. Karakteristik Responden 

Karakteristik 
responden 

N % 

Jenis Kelamin   
Perempuan 59 61,5 
Laki-laki 37 38,5 

TOTAL 96 100 
Pekerjaan Responden   
Wiraswata 2 2,1 
Karyawan swasta 17 17,7 
Petani 12 12,5 
Ibu Rumah Tangga 23 24,0 
Buruh 42 43,8 

TOTAL 96 100 
Pendidikan 
Responden 

  

Tidak tamat SD 9 9,4 
Tamat SD 10 10,4 
Tamat SMP 32 33,3 
Tamat SMA 45 46,9 

TOTAL 96 100 
Jenis Kelamin Balita   
Perempuan 57 59,4 
Laki-laki 39 40,6 

TOTAL 96 100 
Umur Balita   
1 tahun 51 53,1 
13 bulan - 2 tahun 32 33,3 
25 bulan - 3 tahun 7 7,3 
37 bulan - 4 tahun 4 4,2 
49 bulan - 5 tahun 2 2,1 

TOTAL 96 100 
 
Kejadian Diare Balita N % 
Tidak diare 59 61,5 
Diare 37 38,5 

TOTAL 96 100 
Sumber : Hasil survei 2015 
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Umur balita terbanyak adalah 1 tahun sebesar 
53,1 %  dan  37 balita diantaranya menderita 
diare ( 38,5% )  
 
Tabel 2. Karakteristik Sanitasi Rumah 
Responden 

Karakteristik 
Responden 

N % 

Sumber Air Minum   
 Terlindungi 28 29,2% 
Tidak terlindungi 68 70,8% 

TOTAL 96 100 
Kualitas Fisik Air 
Bersih 

  

Memenuhi syarat 33 34,4 
Tidak memenuhi 
syarat 

63 65,6 

TOTAL 96 100 
Penggunaan 
Jamban 

  

Jamban memenuhi 
syarat 

52 54,2 

Jamban tidak 
memenuhi syarat 

44 45,8 

TOTAL 96 100 
Jenis Lantai Rumah   
Kedap air 73 76 
Tidak kedap air 23 24 

TOTAL 96 100 
Sumber : Hasil survei 2015 
 
Tabel 2 menunjukkkan masih banyak 
responden yang menggunakan sumber air 
minum yang tidak terlindungi sebesar 70,8% 
dan 65,6% kualitas fisik sumber air yang tidak 
memenuhi syarat ( 68 responden ). Jamban 
yang digunakan masih banyak yang tidak 
memenuhi syarat ( 45,8% ) dan lantai rumah 
responden sebagian besar sudah kedap air ( 
76% ). 
Berdasarkan hasil tersebut di atas dilakukan 
uji chi square dengn hasil sebagai berikut : 
 
Tabel 3. Tabulasi Silang Sumber Air 
Dengan Kejadian Diare 

 
Sum-
ber 
Air 
Mi-
num 

Kejadian Diare TO-
TAL 

p va-
lue 

Diare Tidak 
Diare 

0.004 

Tidak 
terlind
ungi 

33 35 68 

Terlin-
dungi 

4 24 28 

TO-
TAL 

37 59 96 

 
Tabel 3 menunjukkan adanya peran sumber air 
dalam meningkatnya kejadian diare di 
Puskesmas Sambikerep, tampak responden 
yang menggunakan sumber air yang 
terlindungi lebih sedikit yang terkena diare 
dibandingkan dengan yang menggunakan 
sumber air yang tidak terlindungi dengan p = 
0,004. Sumber air yang terlindungi adalah 
sumber airdari perusahaan daerah air minum 
atau yang menggunakan air kemasan. 
 
Tabel 4. Tabulasi Silang Kualitas 

   Fisik Air Bersih Dengan 
   Kejadian Diare 

Kualitas 
Fisik Air 
Bersih 

Kejadian 
Diare 

TO-
TAL 

p 
va-
lue Diare Tidak 

Diare 
Tidak 
memenuhi 
syarat 

34 29 63 0.000

Memenuhi 
syarat 

3 30 33 

TOTAL 37 59 96 
 
Kualitas fisik air bersih yang digunakan 
responden menentukan kejadian diare, 
responden dengan kualitas fisik air bersih yang 
memenuhi syarat lebih sedikit yang 
mengalami diare dibandingkan dengan yang 
menggunakan kualitas fisik air bersih yang 
tidak memenuhi syarat dengan p = 0.000. 
 
Tabel 5. Tabulasi Silang Penggunaan 
Jamban Yang Memenuhi Syarat Dengan 
Kejadian Diare 

Penggu-
naan 
Jamban 

Kejadian Diare TO-
TAL 

p 
va-
lue 

Diare Tidak 
diare 

Tidak 
meme-
nuhi 
syarat 

24 20 44 0.0
06 

Me-
menuhi 
syarat 

13 39 52 

TOTAL 37 59 96 
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Penggunaan jamban yang memenuhi syarat 
juga menurunkan kejadian diare seperti 
tampak pada tabel 5 dimana responden yang 
menggunakan jamban yang memenuhi syarat 
lebih sedikit terkena diare dibandingkan 
dengan yang menggunakan jamban yang tidak 
memenuhi syarat dengan p = 0.006. 
 
Tabel 6. Tabulasi Silang Jenis Lantai 
Rumah dengan Kejadian Diare 

Jenis 
Lantai 
Rumah 

Kejadian 
Diare 

TO-
TAL 

P 
value 

Diare Ti-
dak 

Diare 
Tidak 
kedap 
air 

14 9 23 0.023 

Kedap 
air 

23 50 79 

TOTAL 37 59 96 
 
Rumah dengan jenis lantai kedap air lebih 
sedikit yang mengalami diare dibandingkan 
dengan yang tidak kedap air, tampak juga 
bahwa rumah di wilayah kerja Puskesmas 
Sambikerep sebagian besar telah di semen atau 
menggunakan ubin. 

Sanitasi rumah dalam hal ini 
penggunaan sumber air bersih yang terlindungi 
dapat menurunkan kejadian diare. Sumber air 
yang terlindungi akan tidak terdampak 
pencemaran air saat sampai di rumah 
responden sehingga dapat digunakan 
responden oleh karena mikroorganisme dan 
bahan pencemar yang terkandung di dalam air 
dalam jumlah yang tidak melampaui ambang 
batas.  Adanya responden dengan sumber air 
terlindungi yang masih menderita diare dapat 
disebabkan oleh hal lain seperti stamina, 
kekebalan tubuh, status gizi dan juga 
kebiasaan sehari-hari seperti hygiene 
makanan, kebiasaan cuci tangan ataupun 
kebiasaan jajan. 7,8,9 

Kualitas fisik air yang memenuhi syarat 
dapat pula menurunkan kejadian diare 
walaupun tidak sepenuhnya, kualitas air 
sebaiknya juga memenuh kualitas kimia dan 
biologi terutama untuk air minum sehingga 
dapat dikonsumsi dan tidak membahayakan 
tubuh. Tabel 3 dan 4 menunjukkan rendahnya 
masyarakat atau responden di wilayah kerja 
Puskesmas Sambikerep yang menggunakan 
sumber air yang terlindungi dan memenuhi 

syarat fisik, kimia dan biologi air minum. 
Apakah ini karena belum dapat dijangkau oleh 
penyedia layanan dalam hal ini Perusahaan 
Daerah Air Minum ataukah disebabkan faktor 
ekonomi yang rendah seperti pada tabel 1 
dimana hampir separuh (43,8%) responden 
adalah buruh dengan pendidikan teringgi 
hanya tamat SMA menyebabkan masyarakat 
khususnya responden tidak mampu membeli 
air bersih untuk keperluan memasak dan 
minum. Rendahnya ekonomi juga menjadi 
alasan mengapa tingkat sanitasi dan higiene 
lingkungan di daerah ini rendah. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan di beberapa 
Negara Afrika yang mempunyai sanitasi dan 
higiene lingkungan yang  kurang baik oleh 
karena sosial ekonomi yang rendah dan 
kesulitan sumber air yang memenuhi kualitas.  

Terlihat pada tabel 5 penggunaan 
jamban sebagian besar masih belum 
memenuhi syarat sehingga kemungkinan 
terjadinya pencemaran tinja terhadap badan air 
baik air permukaan maupun air tanah cukup 
tinggi dan ini perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut. Penggunaan jamban yang kurang 
memadai atau memenuhi syarat dapat juga 
disebabkan oleh faktor ekonomi karena 
ketidakmampuan dalam kepemilikan jamban 
sehat. Pengetahuan yang rendah dapat menjadi 
sebab utama masyarakat khususnya responden 
dalam penggunaan jamban sehingga kebiasaan 
untuk buang air besar sembarangan masih 
tinggi atau penggunaan jamban yang tidak 
memenuhi syarat kesehatan masih dilakukan. 
Pencemaran badan air oleh tinja terutama tinja 
yang telah terinfeksi akan memudahkan 
penularan diare serta penyakit lain yang terkait 
terutama penyakit yang penularannya melalui 
pencemaran makanan oleh kotoran.7,8.10  

Walaupun ekonomi rendah tetapi jenis 
lantai yang ada sebagian besar sudah kedap air 
sehingga kemungkin lantai sebagai media 
tumbuh kuman dapat diminimalisir, perlu 
dicatat bahwa dalam penelitian ini tidak 
dicatat data apakah rumah yang ditinggali 
responden adalah rumah pribadi atau rumah 
sewa. 

Adanya kasus diare pada responden 
dengan sumber air yang terlindungi, kualitas 
fisik air yang baik, penggunaan jamban yang 
baik serta lantai rumah yang kedap air 
menunjukkan bahwa walaupun  sanitasi dan 
higiene lingkungan cukup berperan sebagai 
faktor resiko dalam kejadian diare tetapi perlu 
diperhitungkan juga faktor determinan 
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kesehatan lainnya seperti perilaku, pelayanan 
kesehatan dan genetik. Dimana faktor perilaku 
dan genetik merupakan bagian dari host dalam 
segitiga epidemiologi serta ketiga faktor 
tersebut tidak diteliti mengingat sangat luasnya 
permasalahan, sebagai contoh faktor risiko 
perilaku akan menyangkut kebiasaan jajan, 
cara mempersiapkan makanan dan kebiasaan 
cuci tangan serta pola makan. Banyak sekali 
faktor yang mempengaruhi sehingga masih 
terbuka kesempatan bagi penelitian 
selanjutnya untuk mendapatkan pemahamnan 
yang lebih komprehensif dalam mencegah 
diare di wilayah kerja Puskesmas 
Sambikerep.11 

 
Penutup 

Faktor hygiene dan sanitasi rumah yang 
meliputi sumber air, kualitas fisik sumber air, 
penggunaan jamban dan jenis lantai rumah 
merupakan faktor yang berperan dalam jumlah 
kejadian diare di suatu wilayah khususnya di 
wilayah kerja Puskesmas Sambikerep yang 
padat.  

Disarankan untuk pengadaan air bersih 
yang dapat menjangkau seluruh masyarakat 
dengan harga yang terjangkau serta mengajak 
masyarakat berperan serta dalam swadaya 
pengadaan dan pengunaan jamban yang 
memenuhi syarat dalam rangka menurunkan 
angka kejadian diare. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji profil histopatologi hepar ayam layer 
(Gallus gallus) yang diberi ekstrak kunyit (Curcuma domestica val.) dengan 
infeksi antigen Avian Influenza (AI). Hewan yang digunakan sebanyak 32 ekor 
dengan pembagian dua kelompok perlakuan yaitu P0 (tanpa diberi ekstrak kunyit 
50%) dan P1 (diberi ekstrak kunyit 50%) dan diinfeksi antigen Avian Influenza 
(AI). Proses adaptasi 7 hari dan lama perlakuan 21 hari. Sampel preparat 
histopatologi berasal dari organ hepar dengan pewarnaan Hematoxilin eosin 
(HE). Hasil penelitian menunjukkan terdapat degenerasi hidropik dan nekrosis. 
Berdasarkan olahan data uji Kruskal Wallis menunjukan tidak ada perbedaan 
nyata (P>0,05) pada tiap perlakuan, namun berdasarkan perhitungan 
menggunakan Mean Rank ± SE (standar of eror ) menunjukkan adanya 
penurunan jumlah sel hepar yang mengalami degenerasi hidropik dan nekrosis. 
Kesimpulan penelitian ini bahwa dengan pemberian ekstrak kunyit 50% mampu 
mengurangi jumlah perubahan dan kerusakan pada organ hepar ayam layer 
(Gallus gallus). 

 
Kata kunci : Avian Influenza (AI), histopatologi hepar, kunyit (Curcuma domestica val.).  
 
Pendahuluan  

Ayam petelur merupakan salah satu 
ternak unggas yang cukup potensial di 
Indonesia. Ayam petelur mempunyai 2 tipe 
yaitu tipe ayam medium dan tipe ringan, tipe 
medium umumnya bertelur dengan kerabang 
cokelat sedangkan tipe ringan bertelur dengan 
kerabang putih. Telur yang biasa dikonsumsi 
dihasilkan oleh ayam ras petelur yang 
merupakan salah satu jenis unggas yang 
diternakkan di Indonesia (Setiawati,dkk., 
2016). Unggas khususnya ayam sangat rentan 
terhadap penyakit baik itu disebabkan oleh 
bakteri maupun virus. 

Menurut Helmi,dkk. (2016), Avian 
Influenza (AI) merupakan penyakit yang 
disebabkan oleh virus Avian Influenza (AI), 
dimana virus ini  terbagi atas tiga tipe yaitu 
tipe A, B dan C. Virus influenza dapat 
menginfeksi berbagai spesies unggas, 
mamalia, manusia dan merupakan pathogen 
utama yang berperan dalam pandemik 
influenza di seluruh dunia. Virus influenza A 
dikelompokkan berdasarkan antigenitasnya 
yang terdiri dari protein  hemaglutinin (HA) 
dan protein neurominidase (NA). Dimana 

telah ditemukan  18 HA (H1-H1) dan  11 NA 
(N1-N11). 

Ayam yang telah terinfeksi virus Avian 
Influenza (AI) tidak memperlihatkan gejala 
klinis sehingga peternak tidak menyadari 
ayamnya telah terinfeksi penyakit. Kejadian 
penyakit ini terlihat ketika ayam menunjukkan 
gejala klinis dan kematian, hal ini bisa 
diakibatkan dari ketidakcocokan antara vaksin 
dengan virus yang telah bersikulasi 
sedemikian rupa, sehingga kekebalan tubuh 
yang terbentuk tidak dapat melindungi ayam 
dari penyakit dan kematian (Tarigan, 2015). 

Upaya yang dilakukan untuk menangani 
kejadian Avian Influenza (AI) atau flu burung 
diterapkan melalui sembilan langkah strategis 
antara lain dengan meningkatkan biosekuriti, 
vaksinasi, depopulasi, pengendalian lalu lintas 
keluar masuk unggas, pengawasan dan 
penelusuran, pengisian kandang kembali, 
pemusnahan menyeluruh, peningkatan 
kesadaran masyarakat, monitoring dan 
evaluasi. Hambatan dalam tindakan 
pengendalian flu burung di beberapa negara 
termasuk Indonesia dikarenakan lemahnya 
pelayanan kesehatan hewan nasional, 



Nurul, Profil Histopatologi Hepar Ayam Yang Diinfeksi Antigen Avian Influenza 75 

 
 

terbatasnya kemampuan mengontrol lalu lintas 
unggas dan produk asal unggas, kesulitan 
dalam menerapkan biosekuriti, stamping out 
dan vaksinasi (Yuniwarti,dkk., 2013). 

Dengan program vaksinasi diharapkan 
mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh 
ayam dan memberikan proteksi terhadap virus 
Avian Influenza (AI). Rangsangan antigen 
yang sudah diproses akan menyebabkan sel-sel 
imun berproliferasi dan berdiferensiasi 
sehingga menjadi sel yang memiliki 
kompetensi imunologik dan mampu bereaksi 
dengan antigen (Yuniwarti, 2015).  Akan 
tetapi tidak semua vaksin yang digunakan 
dapat merangsang pembentukan titer antibodi 
secara maksimal didalam tubuh, hal ini bisa 
disebabkan karena tertekannya sistem imun. 
Oleh sebab itu tubuh membutuhkan senyawa 
yang dapat merangsang sistem kekebalan 
tubuh yang disebut dengan  imunomodulator 
(Nurkholis, 2013).  

Penggunaan bahan herbal seperti kunyit 
dapat digunakan sebagai imunomodulator. 
Dikarenakan senyawa dalam tanaman ini dapat 
memperbanyak jumlah sel limfosit dan dapat 
digunakan sebagai sintesis antibodi spesifik 
(Primawati,dkk., 2013). 

Kunyit merupakan tanaman obat yang 
cukup penting di Indonesia, dikarenakan 
kunyit dapat digunakan dalam berbagai bidang 
seperti kesehatan, kuliner dan kosmetik  
(Wientarsih,dkk., 2012). Kunyit mengandung 
senyawa kurkuminoid yang terdiri dari 
kurkumin dan turunannya yaitu 
demotoksikurkumin dan 
bisdemetoksikurkumin (Hartini,dkk., 2013). 
Kunyit juga mengandung minyak atsiri yang 
dapat memberi efek antimikroba dan sebagai 
antiinflamasi. Aktifitas biologis kunyit secara 
luas diantaranya sebagai antioksidan yang 
berguna untuk menangkal radikal bebas, 
antibakteri, hipokolesteremik dan mempunyai 
sifat kolagogum sehingga dapat meningkatkan 
penyerapan vitamin A,D,E,K (Purba dan 
Martanto, 2009). 

Tanaman kunyit yang dimanfaatkan 
oleh masyarkat, salah satu diantaranya ialah 
sebagai bahan obat-obatan. Penggunaan kunyit 
bisa diberikan secara oral, kemudian akan 
mengalami proses absorbsi melalui mukosa 
saluran pencernaan dan selanjutnya 
mengalami  proses metabolisme di hepar. 
Hepar merupakan organ yang paling besar 
dalam tubuh dan merupakan pusat 
metabolisme. Hepar dapat digunakan sebagai 

tempat penyimpanan nutrien yang diserap dari 
saluran pencernaan. Hepar memiliki banyak 
fungsi dalam tubuh salah satunya ialah 
berperan sebagai pertahan tubuh dan 
metabolisme (Swarayana,dkk., 2012). Apabila 
adanya kelainan atau gangguan pada organ 
hepar, hal ini dapat menyebabkan masalah 
bagi  kesehatan tubuh secara keseluruhan. 
 
Kajian Pustaka 

Penyakit yang menyerang peternakan 
ayam dapat menimbulkan kerugian ekonomi 
yang cukup besar. Wabah penyakit menular 
yang bersifat ganas merupakan risiko terbesar 
yang harus dihadapi peternak misalnya AI 
(Tarmudji, 2005).  Penyakit yang sering 
menyerang  unggas khususnya ayam secara 
umum dapat disebabkan oleh berbagai macam 
faktor antara lain yaitu disebabkan karena 
stress, parasit, bakteri, virus dan penyebab 
penyakit lainnya. Menurut Widhowati,dkk. 
(2015), hal ini bisa disebabkan oleh sistem 
kekebalan tubuh ayam rendah pada saat 
terjadinya infeksi, oleh karena itu harus 
diberikan bahan yang dapat memodulasi 
sistem imun tubuh yang dikenal sebagai 
imunomodulator, dengan harapan dapat 
membangkitkan dan meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh ayam terhadap serangan 
penyakit. Menurut Wulan dan Indropo (2015), 
imunomodulator terbagi menjadi 3, 
diantaranya ialah imunostimulator, 
imunorestorator dan imunosupresor. Dimana 
secara klinis imunomodulator akan digunakan 
untuk pasien yang mengalami gangguan 
imunitas. 

Avian Influenza (AI) merupakan 
penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus 
Avian influenza (AI). Dimana virus ini masuk 
dalam golongan virus influenza tipe A yang 
bersama dengan virus influenza tipe B dan C, 
tergabung dalam famili Orthomyxoviridae. 
Avian Influenza (AI) bersifat zoonosis atau 
menular sehingga sangat dikuatirkan di 
Indonesia, penularan penyakit Avian Influenza 
(AI) pada unggas telah menimbulkan kerugian 
yang luar biasa. Penularan virus Avian 
Influenza (AI) dari suatu tempat ke daerah 
lainnya bisa disebabkan oleh perpindahan 
unggas yang terinfeksi, makanan, peralatan, 
kendaraan yang telah terkontaminasi.  
Kemungkinan keterpaparan virus sangat sering 
terjadi karena kontak antara unggas dengan 
unggas lainnya yang merupakan hewan 
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pembawa virus (carrier) yang menyebarkan 
virus ke lingkungan (Darmawi,dkk., 2012). 

Menurut Hidayah dan Retina (2016), 
penyakit Avian Influenza (AI) yang bisa 
disebut juga dengan Flu burung merupakan 
penyakit yang dapat menyerang saluran 
pernapasan pada unggas terutama ayam, 
penyakit ini bersifat akut dan cepat dalam 
proses penularannya. Hal ini sangat 
berdampak pada bidang perekonomian 
perunggasan dikarenakan angka kesakitan dan 
kematian unggas sangat tinggi. 

Penyakit ini dimulai dengan proses 
infeksi virus pada sel epitel saluran 
pernapasan, kemudian virus ini 
memperbanyak diri dengan cepat sehingga 
mengakibatkan lisis sel epitel dan deskuamasi 
lapisan epitel saluran pernapasan. Proses 
replikasi virus ini merangsang pembentukan  
Proinflammatory cytokine, termaksud IL-2, 
IL-6 dan TNFα kemudian masuk ke sistem 
sirkulasi sistemik. Pada saat kondisi imun 
tubuh menurun, virus dapat lolos dan masuk 
kedalam sistem sirkulasi darah dan keorgan 
tubuh lainya. Pada virus yang mempunyai 
subtipe baru mempunyai tingkat virulensi 
tinggi seperti H5, dimana sistem imunitas 
tubuh terhadap virus ini belum terbentuk dapat 
menyebabkan keadaan klinis yang berat, hal 
ini disebabkan karena tubuh belum memiliki 
immunological memory terhadap virus baru 
(Garjito, 2013). 

Pada infeksi virus Influenza A H5N1 
yang teraspirasi kedalam  saluran pernapasan 
akan berikatan dengan reseptor virus yang 
berada pada saluran pernapasan. Virus ini 
melekat ke reseptor asam sialat pada 
permukaan sel pejamu melalui proses 
hemaglutinin dan masuk kedalam sel vakuola 
secara endositosis. dalam vakuola terjadi 
asidifikasi progresif, setelah itu virus 
mengalami proses fusi kedalam membran 
endosom dan terjadinya pelepasan RNA virus 
kedalam sitoplasma sel pejamu. Di dalam 
sitoplasma RNA tersebut ditransport kedalam 
nukleus dan ditranskripsi. RNA yang baru 
terbentuk tersebut dikembalikan kesitoplasma 
dan diterjemahkan kedalam bentuk protein 
kemudian akan dibawa kemembran sel. 
berikutnya terjadi proses penonjolan virus 
menembus membran sel pejamu. Neuromidase 
berperan dalam meningkatkan replikasi virus 
dari sel yang terinfeksi, mencegah agregasi 
virus. Dampak dari infeksi virus Avian 
Influenza (AI) A H5N1 ialah terjadinya lisis 

pada epitel saluran pernafasan, hilangnya 
fungsi silia, turunnya produksi mucus dan 
deskuamasi lapisan epitel. Adanya aktifitas 
kaskade sitokin  proinflamasi yang berlebihan 
menyebabkan peningkatan atau dapat melipat 
gandakan respon inflamasi sehingga dapat 
menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut 
(Bakhtiar, 2011). 

Tanda dan gejala klinis dari penyakit ini 
bervariasi, terdapat beberapa gejala pada 
hewan terkhususnya unggas dan manusia. 
pada unggas gejala penyakit dimulai dari 
gejala yang ringan sampai berat tergantung 
dari  keganasan virus, lingkungan, dan 
keadaan unggas sendiri. Gejala awal berupa 
penurunan produksi telur, jengger berwarna 
biru, bengkak pada kepala dan di sekitar mata, 
demam, diare, gangguan pernapasan berupa 
batuk, bersin, depresi, tidak mau makan dan 
ada unggas yang mati tanpa gejala. Kematian 
terjadi setelah 24 jam timbul gejala, pada  
kalkun kematian terjadi dalam 2–3 hari 
(Mulyadi dan Prihatini, 2005). Pada manusia 
yang terinfeksi virus Avian Influenza (AI) 
menunjukan gejala seperti flu, demam, sakit 
tenggorokan, batuk, rinore, nyeri otot, sakit 
kepala dan lemas (Bakhtiar, 2011). 

Pada pencegahan penularan penyakit 
Avian Influenza (AI) dapat dilakukan dengan 
cara menghindari bahan yang terkontaminasi 
tinja dan sekret unggas, gunakan masker 
ketika berhadapan dengan hewan. Bagi orang 
yang berhubungan langsung dengan bahan 
yang berasal dari saluran cerna unggas harus 
ditindak sebaik mungkin dimulai dengan cara 
ditanam atau dibakar agar tidak menular bagi 
orang di sekitarnya, alat yang digunakan 
dalam peternakan harus dicuci dengan 
desinfektan, kandang dan tinja tidak boleh 
dikeluarkan dari lokasi peternakan, daging 
ayam yang akan  dikonsumsi harus dimasak 
pada suhu 80°C selama 1 menit, telur unggas 
perlu dipanaskan pada suhu 64°C selama 5 
menit. Tindakan lainnya dapat dilakukan 
dengan menjaga kebersihan lingkungan dan 
melakukan kebersihan diri (Bakhtiar, 2011). 

Strategi pengendalian Avian Influenza 
(AI) berdasarkan SK Dirjen No. 17 tahun 2004 
yang diturunkan dalam bentuk program 
pengendalian berupa sembilan langkah yaitu 
dengan cara peningkatan biosekuriti, vaksinasi 
daerah tertular dan tersangka, depopulasi 
terbatas dan kompensasi, pengendalian lalu-
lintas unggas dan produknya, pengawasan dan 
penelusuran kembali, pengisian kandang 
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kembali, pembasmian di daerah tertular baru, 
kesadaran masyarakat, monitoring dan 
evaluasi, pada dasarnya telah dilakukan. Salah 
satu tindakan pengedalian dari kasus penyakit 
Avian Influenza (AI) ini yaitu dengan 
memperhatikan lalu lintas ternak unggas 
sebagai tanggung jawab pemerintah telah 
dilaksanakan terutama untuk mengawasi 
pasar-pasar unggas dan unggas-unggas yang 
berasal dari daerah tertular (Putra dan Trisakti, 
2011). 

Jenis vaksin virus influenza yang 
digunakan untuk mengimunisasi manusia 
digunakan vaksin virus mati, karena vaksin 
virus hidup dapat bereplikasi dan dianggap 
berbahaya. Vaksin dapat berupa virus utuh 
yang merupakan hasil pemisahan protein 
dengan formulasi antigen permukaaan yaitu 
hemaglutinin dan neuraminidase dari ketiga 
galur virus yang disarankan oleh WHO. 
Perkembangan vaksin virus utuh bergantung 
kepada kemampuan untuk memperbanyak dan 
mempurifikasi virus. Vaksin virus mati sangat 
berhasil dipakai untuk mencegah penyakit 
influenza. Setiap dosis vaksin mati saat ini 
mengandung 15 μg virus influenza A H1N1, 
H3N2 dan virus influenza B. Vaksin mati 
diperkirakan mempunyai efikasi protektivitas 
60-90% pada anak-anak dan orang dewasa dan 
lebih rendah pada orang tua (Setiawan, 2008). 

Tindakan vaksinasi Avian Influenza (AI) 
merupakan metode yang digunakan untuk 
mencegah dan mengurangi kejadian penyakit 
AI. Vaksinasi AI subtype H5N1 merupakan 
perangkat pendukung untuk memberikan 
pencegahan dan pemberantasan penyakit AI. 
Tindakan pengendalian yang komprehensif, 
selain menggunakan vaksin juga harus 
dilakukan tindakan biosekuriti, karantina 
hewan yang sakit dan mendiagnosa penyakit. 
Dengan pemberian vaksin yang benar dapat 
mencegah kematian pada unggas serta dapat 
meningkatkan daya tahan tubuh hewan 
terhadap infeksi penyakit lainnya. Dengan 
adanya program vaksinasi dapat menciptakan 
zona buffer antar area yang terinfeksi dan yang 
tidak terinfeksi untuk melindungi area bebas 
penyakit dan melindungi unggas pada daerah 
yang pernah tertular infeksi (Indriani dan 
Tarigan, 2015). Dalam proses vaksinasi 
semuanya tergantung pada respon tubuh 
hewan itu sendiri terhadap vaksinasi H5N1 
(Tarigan, 2015). 

Sistem kekebalan tubuh ayam dapat 
distimulasi dengan pemberian vaksinasi 

diharapkan dapat memberikan proteksi pada 
tubuh terhadap virus. Rangsangan antigen 
yang sudah diproses akan menyebabkan sel 
imun berproliferasi dan berdiferensiasi, 
sehingga menjadi sel yang memiliki 
kemampuan imunologik dan mampu bereaksi 
dengan antigen (Yuniwarti, 2015). Antigen 
merupakan suatu bahan yang dapat 
merangsang pembentukan antibodi. Antigen 
dapat berwujud protein, lemak, polisakarida, 
asam inti, lipoprotein dan lain-lain (Wibawan, 
2003 dalam Fauziah 2017). 

Kunyit  merupakan salah satu jenis 
tanaman temu–temuan yang termasuk dalam 
family Zingiberaceae yang mempunyai batang 
semu yang dibentuk dari pelepah daun–
daunnya. Senyawa utama yang terkandung 
dalam rimpang kunyit ialah kuminoid dan 
minyak atsiri. Kandungan kurkuminoid 
berkisar antar 3,0-5,0%, yang terdiri dari 
kurkumin dan turunannya yaitu 
demotoksikurkumin dan 
bisdemetoksikurkumin (Hartini dan Balitrro,  
2013). 

Dalam senyawa kurkuminoid terdapat 
anti bakteri, dimana berperan dalam 
meningkatkan proses pencernaan dengan cara 
membunuh bakteri yang merugikan dan dapat 
merangsang dinding kantong empedu supaya 
mengeluarkan cairan empedu sehingga dapat 
memperlancar metabolisme lemak (Pratikno, 
2010) . 

Kunyit juga mempunyai manfaat lain 
diantaranya ialah sebagai antimikroba, 
antiseptic dan antiinflamasi. Kunyit yang 
bersifat antimikroba dapat menghambat 
pertumbuhan dan membunuh beberapa jenis 
jamur, bakteri, dan virus. Senyawa kurkumin 
yang terdapat dalam rimpang kunyit juga 
bersifat toksik pada beberapa jenis bakteri 
seperti Staphyllococus aureus, micrococcus 
pyogenes. Kunyit juga dapat menghambat 
replikasi dari virus HIV. Kurkumin juga dapat 
berperan sebagai antiinflamasi, yaitu dapat 
mengurangi kadar histamin dan menaikan 
kortison yang diproduksi oleh kelenjar adrenal 
dan dapat digunakan untuk terapi kanker. 
Selain kurkumin, minyak atsiri juga berperan 
sebagai antiseptik dan antiinflamasi yang lebih 
kuat dari pada obat kimia untuk mengobati 
penyakit arthritis dan edema (Hartin dn 
Balitrro, 2013). Kurkumin juga memiliki efek 
immunostimulatori (Widhowati,dkk.,2017). 
Dimana immunostimulator berguna dalam 
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meningkatkan fungsi dan aktifitas imun 
(Wiedosari, 2007) . 

Organ hepar merupakan organ dalam 
tubuh terbesar dan merupakan pusat 
metabolisme yang paling kompleks di dalam 
tubuh.  Hepar juga sebagai tempat penyimpan 
nutrien yang diserap dari saluran pencernaan 
untuk selanjutnya dipakai oleh bagian tubuh 
lainnya. Ada empat fungsi hepar yaitu 
pembentukan dan sekresi empedu, 
metabolisme zat-zat penting bagi tubuh, 
berperan dalam pertahanan tubuh baik berupa 
detoksifikasi  maupun fungsi perlindungan, 
serta fungsi vaskuler. Kerusakan yang terjadi 
pada sel hepar ditandai dengan kematian sel 
atau nekrosis. Nekrosis dapat disebabkan oleh 
bermacam macam agen penyebab dan dapat 
menyebabkan kematian dalam beberapa hari. 
agen penyebab bisa berupa racun kuat, 
gangguan metabolisme, infeksi virus yang 
menyebabkan bentuk fluminan atau maligna 
virus (Swarayana,dkk., 2012). 

Nekrosis diawali dengan perubahan 
morfologi inti sel yaitu piknosis, tahap 
selanjutnya terjadi karioheksis (inti sel 
menghilang) dan inti kariolisis (inti memucat). 
Piknosis disebabkan karena kerusakan didalam 
sel antara lain kerusakan membran yang 
diikuti oleh kerusakan mitokondria dan 
apparatus golgi sehingga sel tidak mampu 
mengeliminasi air dan trigliserida sehingga 
tertimbun dalam sel sitoplasma (Adikara,dkk., 
2013 ). 

Degenerasi merupakan suatu keadaan 
dimana terjadinya penurunan perubahan 
biokimia intraseluler yang disertai dengan 
adanya perubahan morfologis yang 
diakibatkan oleh jejas nonfatal pada sel atau 
biasa dikatakan sebagai reaksi sel terhadap 
jejas reversibel terjadi proses akumulasi cairan 
didalam organel sel (Arimbi, dkk., 2013 dalam 
Suputri, 2015). 

Degenerasi hidropik merupakan 
gangguan pada proses metabolisme protein 
yang dapat menyebabkan sel mengalami 
perbesaran atau bengkak. Menyebabkan 
sitoplasma pucat, vakuolisasi sitoplasma 
sehingga representasi dari pembengkakan 
organel dimana dapat menyebabkan 
penyempitan lumen sinusoid (Solfaine, 2011). 
Penyebab degenerasi hidropik sama dengan 
pembengkakan sel akan tetapi dengan 
intensitas rangsangan patologik yang lebih 
berat dan waktu paparan yang lebih lama. 
Organ yang mengalami degenerasi hidropik 

akan menjadi lebih besar dan berat dari pada 
normal dan lebih pucat (Adikara,dkk., 2013). 
 
Metodologi. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah eksperimen. Metode yang 
digunakan dalam pengambilan sampel yaitu 
secara selektif. Sampel yang dipilih dengan 
cara mengambil organ ayam layer. Jumlah 
sampel penelitian ini 32 ekor ayam, yang 
terdiri dari dan 16 ekor P0 dan 16 ekor 
P1.Proses adaptasi selama 7 hari dengan 
pemberian pakan dan minum seperti biasa. 
Ayam diinfeksi dengan vaksin Medivac AI 
secara subkutan dan diberi ekstrak etanol 
kunyit 50% secara oral. Pemberian dilakukan 
selama 21 hari dengan dosis 1 kali sehari pada 
pagi hari. Pada hari ke-21 dilakukan nekropsi 
untuk pengambilan organ hepar dan dibuat 
preparat histopatologi guna mengetahui 
adanya hepatotoksik. 
Pembuatan Preparat Histopatologi 
Tahap pembuatan sediaan histopatologi yaitu 
organ diambil dan dicuci menggunakan NaCL 
fisiologis, kemudian dilakukan fiksasi jaringan 
dengan cara merendam sampel dalam formalin 
buffer fosfat 10% selama 24 jam, kemudian 
diiris (trimming) agar dapat dimasukkan dalam 
kotak untuk diproses dalam tissueprocessor. 
Proses berikutnya jaringan dimasukkan dalam 
alkohol 70%, 80%, 90% dan 95%, masing - 
masing selama 2 jam, dilanjutkan dengan 
alkohol 100% selama 1 jam yang diulang 3 
kali. Jaringan yang sudah melalui proses diatas 
dimasukkan ke dalam paraffin cair dengan 
suhu 56°C selama 2 jam sebanyak 2 kali. 
Jaringan diambil dengan pinset, dilanjutkan 
dengan pemblokan menggunakan paraffin 
block. Pemotongan (cutting) dilakukan dengan 
menggunakan mikrotom dengan ketebalan 4-5 
μm. Jaringan yang terpotong dikembangkan di 
atas air dalam waterbath, kemudian diambil 
menggunakan object glass biarkan kering 
dalam suhu kamar dan preparat siap diwarnai 
dengan Hematoxylin Eosin (HE). 
Pewarnaan Hematoxylin Eosin ( HE ) 
Tahapan pewarnaan HE dimulai dengan 
preparat yang ada di atas gelas objek direndam 
dalam xylol selama 5 menit. Preparat 
direndam dalam alkohol 100% selama 5 menit, 
selanjutnya dimasukan ke dalam aquades dan 
direndam dalam Hematoxylin Eosin selama 15 
menit, kemudian dicelupkan ke dalam aquades 
dengan cara mengangkat dan menurunkannya. 
Preparat dicelupkan ke dalam acid alkohol 1%  



Nurul

 

sebanyak
aquades 
selama 
direndam
masing-m
xylol m
dikering
menggun
bawah 
histopato
Pemerik
Preparat
mikrosk
kerusaka
histopato
preparat
 
Tabel 
histopato
  Skor 

0 (nol) 
1 (satu) 

2 (dua) 

3 (tiga) 

4 (empat

 
Hasil Pe
Degener

H
hepar m
pada tab
 
Tabel 2
hepar 
Perlaku

P0 
P1 
 

l, Profil Hist

k 7-10 celu
selama 15

2 menit. P
m dalam a
masing 3 
masing-masi

gkan dan 
nakan entel

mikroskop
ologi. 
ksaan Mikro
t histopatol

kop dengan p
an sel a
ologi hepar 
t menggunak

1. Skori
ologi sel hep

Jenis 
kerada
Norma
Minim

Mild ex

Modera

t) Severe 

enelitian 
rasi Hidropi

Hasil pengam
mengalami de
bel 2. 

2. Hasil stat

uan R
h
d
(
1
1
 

topatologi H

upan, peren
5 menit dan
roses beriku

alkohol 96%
menit, seda
ing 5 me

dilakukan
lan. preparat
p untuk 

oskopis 
ogi diperik
pembesaran 

atau adany
ayam laye

kan mode sco

ing penila
par 

angan 
al 
al extend 

xtend 

ate extend 

extend 

ik Sel Hepa
matan mik
egenerasi hi

tistik degen

Rata-rata 
hidropik d
defisiensi 
(Mean Rank
16.69 ± 0.24
16.31 ± 0.20

Hepar Ayam

ndaman dala
n dalam eos
utnya prepar
% dan 100
angkan dala
enit. Prepar
n mountin
t diperiksa 

pemeriksa

ksa di baw
100x. Kriter
a perubah
er  pada ti
oring. 

aian deraj

Definisi 

Normal 
Luas 1%-25
dari LP 
Luas 26%
50% dari LP
Luas 51%
75% dari LP
Luas 76%
100% dari L

r 
kroskopis, s
dropik terlih

erasi hidrop

degenera
dan Stand

k ± SE) 
152 
156 

m Yang Diin

am 
sin 
rat 

0%  
am 
rat 
ng 
di 

aan 

wah 
ria 

han 
iap 

ajat 

5% 

%-
P 
%-
P 
%-
LP 

sel 
hat 

pik 

asi 
dar 

G
(S
se
(P
N
H
te
 
T
P

P0
P
 

G
N
H
 
P

de
he
pe
pe
do
pe
ya
M
m
da
pr
ya
un
pe
pr

nfeksi Antig

Gambar 1. Hi
Sel terlihat
ehingga tam
Pewarnaan H

Nekrosis Sel 
Hasil pengam
erjadi nekrosi

abel 3. Hasil
erlakuan 

0 
1 

Gambar 2. H
Nekrosis sel 
HE, perbesara

embahasan
Hasil 

egenerasi hi
epar yang 
erlakuan. Ha
enggunaan e
omestica va
erubahan ata
ang diinfeks

Menurut Swa
merupakan sa

alam tubuh 
roses metabo
ang sangat p
ntuk prose
ertahanan tu
roses penetr

gen Avian I

istopatologi 
t mengalam
mpak rong
HE, perbesar
Hepar 
matan mikr
is terlihat pa

l statistik nek
Rata-r
Stand
(Mean
16.88 ±
16.13 ±

Histopatologi 
berupa kario
an 100x). 

statistik m
idropik dan
tidak berbed
al ini dapat m
ekstrak etan
al.) tidak m
au kerusakan 
si antigen A
rayana, dkk.

alah satu org
dimana berp
olisme. Hep
penting salah
es metabol
buh. Hepar j

ralisasi zat r

Influenza 

degenerasi s
mi pemben

gga yang 
ran 100x). 

roskopis se
ada tabel 3. 

krosis sel hep
rata nekro

dar defisiens
n Rank ± SE
± 0.20349 
± 0.15729 

i nekrosis se
oreksis. (Pe

menunjukkan 
n nekrosis p
da nyata p
membuktika

nol kunyit (C
menimbulkan
n sel hepar pa
Avian Influen
. (2012) Org

gan yang pali
peran pentin

par memiliki
h satunya di
lisme tubu
juga berpera
racun yang 

79 

 

 
sel hepar 
ngkakan, 
melebar. 

el hepar 

par 
osis dan 
i 

E) 

 
el hepar. 

ewarnaan 

adanya 
pada sel 

pada tiap 
an bahwa 
Curcuma 

n adanya 
ada ayam 
nza (AI). 
gan hepar 
ing besar 
ng dalam 

peranan 
igunakan 
uh dan 
an dalam 

terdapat 



80 
 

 

INOVASI, Volume XXII, Nomor1, Januari 2020

dalam tubuh, proses biotransformasi dan 
detoksisfikasi substansi asing dan merupakan 
sasaran utama dalam peningkatan konsentrasi 
radikal bebas (Hardiningtyas, dkk., 2014). 
Apabila jumlah radikal bebas melebihi jumlah 
senyawa antioksidan yang berperan sebagai 
penetralisirnya  hal ini dapat menyebabkan 
kerusakan pada sel organ (Selly, dkk., 2015). 
Ketika adanya kelainan atau gangguan pada 
organ hepar, hal ini dapat menyebabkan 
masalah bagi  kesehatan tubuh secara 
keseluruhan. 

Penyebab kerusakan hepar dapat 
disebabkan oleh virus, dimana virus dapat 
masuk kedalam tubuh pada saat sistem 
kekebalan tubuh menurun (Garjito, 2013). 
Untuk membatasi penyebaran virus menuju ke 
organ lain dan mencegah terjadinya reinfeksi, 
sistem imun harus berperan dalam 
menghambat masuknya virus kedalam sel dan 
memusnahkan sel yang telah terinfeksi. 
Antibodi merupakan salah satu respon tubuh 
terhadap antigen dimana antibodi dapat 
mengikat antigen secara spesifik dan membatu 
dalam proses perusakan dan pemusnahan 
antigen (Radji, 2006). Sel yang berperan 
dalam proses pembentukan antibodi dan 
proses imun disebut dengan sel limfosit 
dimana sel ini dapat mengikat satu antigen 
atau antigen lainnya.  Jika antigen masuk ke 
dalam tubuh maka akan diikat oleh reseptor 
yang terdapat pada permukaan sel limfosit, 
selanjutnya sel limfosit akan berproliferasi 
membentuk klon dan membentuk antibodi, 
sebagian klon akan menyebar ke dalam 
peredaran darah dan kelenjar limfe ke dalam 
jaringan tubuh sebagai cadangan sel yang 
sensitif terhadap antigen (Elfidasari dan Riris, 
2013). 

Sistem imun merupakan suatu sistem 
yang sangat kompleks dengan berbagai peran 
dalam menjaga keseimbangan tubuh, 
menggunakan komponennya yang beredar 
diseluruh tubuh agar langsung mengenai 
sasaran atau senyawa asing yang berada jauh 
dari pusat (Hidayah, 2015). Organ sistem imun 
yang terletak diseluruh tubuh disebut organ 
limfoid. Didalam organ limfoid terdapat cairan 
limfe yang dapat berperan sebagai tempat bagi 
sel imun untuk memerangi sel asing. Sel imun 
dan molekul asing memasuki kelenjar limfe 
melalui pembuluh darah menyebabkan semua 
sel imun keluar dari sistem limfatik dan 
kembali lagi ke aliran darah. Ketika benda 
asing masuk kedalam aliran darah sel imun 

berupa limfosit dibawah keseluruh tubuh dan 
bekerja sebagai pelindung terhadap antigen 
asing. Dimana antigen merupakan salah 
senyawa yang meragsang antibodi. Bahan 
yang digunakan untuk merangsang sistem 
imun dinamakan vaksin dengan harapan 
dengan menggunkan vaksin dapat 
menstimulasi pembentukan sel T dan sel B.  
Sel T yang terdiri dari sel T helper, supresor 
dan killer, diimana sel T helper beperan dalam 
mengontrol dan menjalankan sistem imun 
spesifik sedangkan sel B menjadi sel plasma 
yang berperan dalam pembentukan antibodi 
(Sudiono, 2014), dimana sel plasma 
melepaskan antibodi spesifik kedalam darah. 

Antibodi akan berikatan dengan antigen 
membentuk kompleks antigen antibodi yang 
dapat mengaktivasi komplemen dan 
menghancurkan antigen tersebut. Agar limfosit 
B  dapat membentuk antibodi diperlukannya 
bantuan dari sel T yaitu T helper dan T 
supresor, T helper berperan dalam merangsang 
produksi antibodi sedangkan T supresor 
berperan dalam mengatur produksi antibodi 
agar seimbang dan sesuai dengan yang 
dibutuhkan (Hidayah, 2015). Sebelum sel  T 
dan sel  B menghilang terbentuklah sel-sel 
memori yang beredar dalam darah, apabila ada 
senyawa asing yang sama masuk kembali 
kedalam tubuh, sel-sel memori akan 
mengenali antigen tersebut  dan menyerangnya 
(Sudiono, 2014). Oleh Karena itu untuk 
merangsang atau meningkatkan sistim imun 
atau antibodi dapat dilakukan dengan 
pemberian bahan-bahan alami selain 
pemberian vaksin yaitu dengan pemberian 
kunyit, dikarenakan kunyit dapat berperan 
sebagai imunomodulator yang terdiri dari 
imunostimulator, imunorestoratr dan 
imunosupresor, tanaman ini dapat 
meningkatkan sel-sel limfosit dan dan dapat 
berperan sebagai antibodi spesifik 
(Primawati,dkk., 2013). Dengan penggunaan 
kunyit juga dapat memperbaiki atau 
mengembalikan fungsi organ hepar secara 
normal. Kunyit merupakan tamanan  
mengandung senyawa kurkumin dimana 
memiliki beberapa peran diantaranya sebagai 
antiinflamasi, antioksidan yang dapat 
membersihkan radikal bebas dan memiliki 
peran penting dalam proses  hepatoprotektor 
(Saraswati, 2015). Antioksidan yang terdapat 
dalam kunyit merupakan suatu subtansi yang 
diperlukan untuk melindungi tubuh  dari 
senyawa radikal bebas, mencegah terjadinya 
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kerusakan akibat proses oksidasi (Sayuti dan 
Rina, 2015) dan menghambat pembentukan 
radikal bebas yang dapat menimbulkan stress 
oksidatif. 

Stress oksidatif dapat memicu 
munculnya reaksi metabolisme lipid, protein 
dimana dapat menyebabkan kerusakan 
oksidatif, apabila hal ini terus berlanjut maka 
bisa menyebabkan kerusakan serta kematian 
pada sel hepar (Mahdi, dkk., 2007). 

Secara umum degenerasi dapat 
disebabkan karena adanya penurunan 
kemampuan sistem pompa ion Na didalam sel 
sehingga menyebabkan pembengkakan pada 
sel. Secara mikroskopis terlihat sebagai sel 
dengan sitoplasma yang granular. Semakin 
tingginya kadar air di dalam sel dapat 
mengakibatkan degenerasi hidropik. Jika 
degenerasi terus berlanjut dalam waktu yang 
lama akan menyebabkan sel tidak bisa 
menjalankan perannya, sehingga dimana akan 
menyebabkan kematian sel (Krisnansari, dkk., 
2014). Degenerasi atau gangguan metabolisme 
merupakan bentuk cedera sel yang bersifat 
reversible dimana perubahan - perubahan 
tersebut masih dapat kembali berfungsi secara 
normal. Kerusakan yang terjadi pada sel 
merupakan manifestasi gangguan terhadap 
organ -organ sel, misalnya pada mitokondria, 
retikulum endoplasma dan lisosom. Gangguan 
metabolisme dapat menyebabkan cedera sel 
yang diakibatkan dari perubahan lingkungan 
diantara sel, struktur dan fungsi sel (Solfaine, 
2011). 

Berdasarkan hasil analisis statistik 
dengan uji Kruskal Wallis menunjukan tidak 
terdapat perbedaan yang nyata pada tiap 
kelompok perlakuan (p>0,05). Pada perlakuan 
P0 (16.69 ± 0.24152) menunjukan gambaran 
degenerasi hidropik pada hepar lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan perlakuan P1 (16.31 
± 0.20156). Hal ini bisa terjadi karena pada 
kelompok perlakuan P0 ayam yang ditantang  
dengan  antigen Avian Influenza (AI) tanpa 
diberi terapi yaitu menggunakan ekstrak 
kunyit (Curcuma domestica val.) 50% 
memiliki tingkat perubahan yang lebih tinggi, 
perubahan yang terjadi juga bisa disebabkan 
oleh respon dari individu yang rentan terhadap 
berbagai antigen yang terdapat di udara bebas, 
sedangkan pada perlakuan P1 dimana ayam 
yang diinfeksi antigen Avian Influenza (AI) 
dan diberi terapi menggunakan ekstrak etanol 
kunyit (Curcuma domestica val.) 50%  

menunjukan adanya penurunan jumlah nilai 
rerata degenerasi hidropik sel hepar. 

Degenerasi hidropik merupakan 
gangguan terhadap proses metabolisme. 
Penyebab utama disebabkan karena adanya zat 
toksik, hipoksia, radikal bebas, bakteri, virus 
(Solfaine, 2011). Zat toksik dapat 
menyebabkan degenerasi pada organel sel, 
mitokondria dan reticulum endoplasma 
sehingga sel tidak dapat mengeleminasi hasil 
metabolit dan mengakibatkan terbentuknya 
akumulasi air dalam sel (Chusniati, dkk., 
2008). 

Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukan bahwa ekstrak etanol kunyit 
(Curcuma domestica val.) dapat menjadi salah 
satu referensi alternatif terapi untuk 
memperbaiki gambaran histopatologi organ 
hepar ayam yang diinfeksi antigen Avian 
Influenza (AI).  

Kerusakan  yang terjadi pada sel hepar 
atau disebut nekrosis merupakan suatu 
keadaan dimana sel mengalami kerusakan atau 
kematian sel. Nekrosis bisa disebabakan 
karena adanya senyawa toksik yang masuk 
kedalam hepar.  Kerusakan yang terjadi pada 
organ hepar akibat senyawa toksik dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 
senyawa kimia, dosis dan lamanya waktu 
paparan maka hepar akan bekerja untuk proses 
netralisasinya (Adikara, dkk.,2013). Senyawa 
kimia yang banyak terdapat pada organ hepar 
dapat mengakibatkan kerusakan sel seperti 
infiltrasi sel radang, degenerasi melemak, 
nekrosis piknosis dan kongesti. 

Nekrosis merupakan kematian sel atau 
kerusakan pada sel yang disebabkan oleh jejas. 
Nekrosis menunjukan adanya perubahan pada 
inti sel seperti hilangnya gambar kromatin, inti 
sel keriput, inti tampak lebih padat dan gelap 
(piknosis) yang dapat hancur dan pecah-pecah 
menjadi beberapa segmen (Karyoreksis) dan 
inti sel tidak tampak karena telah mengalami 
lisis sempurna (Karyolisis) (Swarayana, dkk., 
2012). 

Berdasarkan hasil analisis statistik 
Kruskal Wallis menunjukan tidak adanya 
adanya perbedaan nyata pada tiap kelompok 
perlakuan (p>0,05). Pada kelompok perlakuan 
(P0) dimana kelompok perlakuan ini ayam 
diinfeksi antigen  Avian Influenza (AI) didapat 
adanya perubahan nekrosis, sedangkan pada 
kelompok perlakuan (P1) yang diinfeksi 
antigen  Avian Influenza (AI) dan diberi 
ekstrak etanol kunyit (Curcuma domestica 
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val.) juga terdapat perubahan berupa nekrosis, 
akan tetapi jumlah kerusakan sel yang terjadi 
pada kelompok (P1) tidak sebanyak kerusakan 
sel yang terjadi pada kelompok (P0). Adanya 
perbedaan tingkat kerusakan pada sel hepar 
pada tiap perlakuan bisa disebakan karena 
adanya pengaruh dari pemberian terapi 
menggunakan ekstrak etanol kunyit (Curcuma 
domestica val.). 

Kerusakan yang terjadi pada sel hepar 
dapat dicegah dan diperbaiki dengan 
penggunaan ekstrak etanol kunyit yang 
memiliki senyawa kurkumin dimana senyawa 
ini memiliki kemampuan  sebagai antioksidan 
yang berperan penting dalam proses 
menangkap radikal bebas, menurut Saraswati 
(2015) kunyit juga memiliki peran penting 
dalam proses  hepatoprotektor. Perubahan atau 
kerusakan sel yang ada pada perlakuan P1 ini, 
bisa disebakan oleh kesehatan dari hewan itu 
sendiri. Kemungkinan ayam yang gunakan 
untuk penelitian ini sudah terkontaminasi 
terlebih dahulu baik itu disebabkan oleh 
kuman, bakteri, jamur dan virus lainnya dari 
makanan atau minuman yang diberikan 
sebelumnya sehingga dapat berpengaruh 
terhadap gambaran mikroskopis organ yang 
akan diamati salah satunya ialah organ hepar. 
 
Penutup 
Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan 
tujuan untuk melihat adanya pengaruh 
pemberian esktrak etanol kunyit (Curcuma 
domestica val.) terhadap gambaran 
histopatologi hepar ayam layer (Gallus gallus) 
berupa degenerasi hidropik dan nekrosis, 
disimpulkan bahwa dengan menggunakan 
ekstrak etanol kuyit (Curcuma domestica val.) 
50% pada masing-masing perlakuan 
menunjukan adanya penurunan jumlah 
degenerasi hidropik dan nekrosis pada sel 
hepar. 
Saran 
Berdasarkan penelitian yag telah dilakukan, 
saran yang dapat diuraikan adalah sebagai 
berikut: Esktrak etanol kunyit (Curcuma 
domestica val.) dapat dipertimbangkan untuk 
digunakan sebagai obat herbal untuk 
memperbaiki kerusakan pada organ hepar 
yang diinfeksi Antigen Avian Influenza (AI). 
Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui keamanan dari pemberian 
konsentrasi ekstrak etanol kunyit (Curcuma 

domestica val.) pada dosis tinggi terhadap 
organ selain hepar dan ginjal. 
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Indonesia sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 46 tahun 2009. 

 
Format Penulisan Naskah 
1. Naskah diketik dalam: 

a. Kertas ukuran A4 
b. Jenis huruf Time News Roman, ukuran 12 
c. Spasi 1,5 
d. Margin atas dan kiri 4 cm, margin bawah dan kanan 3 cm 
e.  Panjang artikel 12 s.d. 20 halaman, termasuk tabel dan daftar pustaka. 

2. Unsur Artikel Riset: 
a. Judul 
b. Nama penulis 
c.  Status (pekerjaan dan instansi) 
d.  Alamat email 
e.  Abstrak 
f.  Kata kunci 
g.  Pendahuluan (ada permasalahan) 
h.  Kajian pustaka/teori 
i.  Metode penelitian (kerangka) 
j.  Hasil dan Pembahasan 
k.  Simpulan 
l.  Daftar pustaka 

3.Unsur Artikel Non Riset: 
a. Judul 
b. Nama penulis 
c.  Status (pekerjaan dan instansi) 
d.  Alamat email 
e.  Abstrak 
f.  Kata kunci 
g.  Pendahuluan (ada permasalahan) 
h.  Kajian pustaka/teori 
i.  Metode Kajian 
j.  Pembahasan (menjawab permasalahan) 
k.  Penutup 
l.  Daftar pustaka 

4. Abstrak: Panjang 100-200 kata, diketik 1 spasi, berisi tujuan, metode, dan hasil analisis. 
5.  Kata kunci 3-5 kata. 
6.  Subpokok bahasan  ditulis cetak tebal, hanya huruf awal kata yang menggunakan huruf 

kapital. 
7.  Format penulisan daftar pustaka  

a. Rujukan dari buku, contoh: 
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Tecuw, A. 1980. Tergantung pada Kata. Jakarta : Pustaka Jaya 
b. Rujukan dari koran atau majalah, contoh: 

Ali, Muhammad. 10 Agustus 2014. “Politik dan Moral”. Dalam Jawa Pos, hlm.4 Jawa 
Pos. 10 Agustus 2014. “Judul Tajuk”, hal. 4. 

c. Rujukan dari internet, contoh: 
Ali, Muhammad. 1999. “Relief Candi Prambanan”. Jurnal Kebudayaan. Tahun 3 no 7, 
(https://www.jurnalkebud.ac.id, di akses 10 Agustus 2014) 

d. Rujukan dari buku kumpulan artikel atau karya tulis, contoh: 
Mahayana, Maman S. 2007. “Ideologi Novel Indonesia”. Dalam  Maman S. Mahayana. 
2007. Ekstrinsikalitas Sastra Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

e. Rujukan dari prosiding, contoh: 
Wahyuningrum, Rida. 2015. “Efl Speech Sounds of Austic Young Learners”. Prosiding 
Seminar Nasional Bahasa dan Sastra (SENABSTRA) VII. Madura: Progdi Sastra 
Inggris, FISIP, Universitas Trunojoyo.   

8. Setiap kutipan harus disertai nama belakang pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman 
sumber. 

 
File diserahkan dalam CD atau dapat langsung di email ke : nickamalia@gmail.com, disertai 
dengan nama, instansi & no hp. 
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi: 

Dra. Bekti Wirawati, M.Pd (0812-8522-0165) 
Amalia Chamidah, S.Pd., M.Pd (0813-3026-5355) 
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