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Konstruksi Sosial tentang Pelayanan Kesehatan Pengguna 
Jamkesmas (Studi Kasus pada Keluarga Miskin Pengguna 
Jamkesmas yang Tidak Puas di RSUD Jombang)

(Poor Families Jamkesmas User’s Social Construction of Health Care (Intended 
to Describe Poor Families That Used Jamkesmas about the Health Care 
Facilities They Received During Their Hospitalization in RSUD Jombang))

Endah Wahyuningsih
Akademi Keperawatan Bahrul Ulum Jombang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Konstruksi Sosial tentang Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Pengguna Jamkesmas”. Penelitian ini 
bermaksud untuk mendeskripsikan konstruksi keluarga miskin yang tidak puas ketika menggunakan fasilitas jamkesmas akan pelayanan 
kesehatan selama mereka menjalani rawat inap. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konstruksi 
sosial keluarga miskin pengguna Jamkesmas tentang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan di instalasi gawat darurat (UGD), 
pelayanan yang dilakukan dokter, pelayanan yang dilakukan perawat dan pelayanan obat. Pendekatan yang digunakan pada penelitian 
ini adalah kualitatif. Landasan teoritis yang digunakan adalah teori-teori yang termasuk dalam defi nisi sosial. Teori tersebut adalah 
teori konstruksi sosial. Untuk mengumpulkan data metode yang dipakai adalah wawancara mendalam. Sesuai dengan tujuan penelitian 
yang menjadi informan adalah para keluarga miskin yang saat itu menjalani rawat inap di RSUD Jombang dengan menggunakan 
jamkesmas. Sedangkan penentuan informan dilakukan secara purposif, dengan maksud akhir tercapai tujuan penelitian. Temuan yang 
didapat dari penelitian adalah: Para keluarga pasien jamkesmas mengkonstruksi pelayanan kesehatan sebagai pelayanan yang sulit 
dan rumit, dari sisi dokter kesulitan itu dimaknai dengan dokter selalu tergesa-gesa dalam pemeriksaan, tidak komunikatif, dan jam 
visite yang berubah-ubah. Sedangkan dari sisi pelayanan perawat, dimaknai sebagai pelayanan yang tidak ramah, pelayanan yang 
tidak menghargai hak pasien dan keluarganya, melakukan tindakan tanpa menjelaskan terlebih dahulu, tidak tanggap terhadap keluhan 
pasien, jarang melakukan perawatan. Ini semua dirasakan ketika tidak ada hubungan personal yang baik di antara penyedia layanan 
dan pasien. Sedangkan bagi mereka yang sudah memiliki hubungan personal sebelum melakukan rawat inap mereka lebih mudah 
dalam berkomunikasi dengan dokter. Bahkan ada proses negosiasi antara pasien dan dokter. Sedangkan pada pelayanan obat, mereka 
memaknai bahwa ternyata pelayanan jamkesmas tidak benar-benar gratis karena masih banyak obat yang harus dibeli, terutama obat-
obat yang mahal, dan masih saja ada obat yang tidak tersedia di apotik rumah sakit. 

Kata kunci: Keluarga Miskin, Jamkesmas, Pelayanan Kesehatan, Makna, Konstruksi

ABSTRACT

The research entitled “Poor Families Jamkesmas User’s Social Construction of Health Care” intended to describe poor families 
that used jamkesmas about the health care facilities they received during their hospitalization. The purpose of this research is to 
investigate how poor families that used jamkesmas constructed health services which include emergency department service (ED), 
doctor’s service, nurse’s service and medicine service. The research used qualitative approach with social defi nition theoritical frame, 
which is Peter Berger’s social construction theory. The data is collected using indepth interview. According to the purpose of the 
research, the informants used in this research are poor families using jamkesmas who was hospitalized in RSUD Jombang, which 
determined purposively. The fi ndings that obtained from this research are: the jamkesmas patient’s family constructed the health service 
as a diffi cult and complicated service, from doctor’s side that diffi culties are constructed from doctor’s behaviour that always in a 
hurry, uncommunicative and visite’s schedule that always changed. While from nursing services are constructed as unfriendly service, 
there is no respect for the patient and their family’s right, taking action without explanation, unresponsive to patient’s complaints and 
rarely doing treatment. It’s all felt when there are no good personal relations between service’s providers and patient. As for those who 
already have a personal relation before the hospitalization is easier to communicate with doctor, even there’s a negotiation process 
between patient and doctor. In drug’s service, they felt that Jamkesmas’s service is not free entirely, there are some drug that need to be 
purchased- particulary the expensive ones and some drug still unavailable in hospital’s pharmacy. 

Keywords: Poor Families, Jamkesmas, Health Service, Meaning, Construction

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, hal ini 

menyebabkan orang miskin rentan terhadap penyakit 
karena mereka seringkali mengalami gangguan seperti 
gizi, pengetahuan tentang kesehatan yang kurang dan 
akan mempengaruhi perilaku. Sebagaimana kita ketahui 
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bahwa UUD 1945 pasal 28-H, UU No. 23/1992 tentang 
Kesehatan dan Undang-Undang nomor 40/2004, tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menetapkan 
bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan 
kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan 
masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap 
kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur 
agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya 
termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. 
Derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan 
indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka 
Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, 
yaitu AKB sebesar 26,9 per 1000 kelahiran hidup dan 
AKI sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup serta 
Umur Harapan Hidup 70,5 Tahun (BPS 2009). Derajat 
kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut 
salah satunya diakibatkan karena sulitnya akses terhadap 
pelayanan kesehatan.

Anggaran kesehatan di Indonesia masih minim. 
Tiap tahunnya, anggaran kesehatan negara kita 
hanya berkisaran 2,3 persen dari total APBN. Hal ini 
bertentangan dengan saran WHO yaitu agar setiap negara 
mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5 persen 
dari APBN.

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat miskin dari 
pemerintah dengan program jamkesmas sangat dirasakan 
manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan, hanya 
saja permasalahan yang seringkali muncul adalah 
pelayanan yang diterima para pengguna jamkesmas 
seringkali mengabaikan unsur kepuasan konsumen. Dari 
hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil 
bahwa kepuasan konsumen pengguna jamkesmas sudah 
mencapai 69% (Bambang, 2010:89). Oleh karena itu 
penelitian ini berusaha untuk mencari gambaran secara 
jelas dan rinci tentang konstruksi sosial masyarakat 
pengguna jamkesmas yang tidak puas tentang makna 
pelayanan kesehatan yang telah diterima di RSUD 
Jombang. Hal ini penting untuk dilakukan karena akan 
didapatkan hasil yang rinci tentang makna pelayanan bagi 
mereka guna perbaikan ke depannya. 

Rumusan Masalah 

Bagaimanakah konstruksi sosial pengguna jamkesmas 
yang tidak puas tentang pelayanan kesehatan di RSUD 
Jombang? 

Tujuan

Tujuan Umum adalah untuk mengetahui konstruksi 
sosial pengguna Jamkesmas yang tidak puas tentang 
pelayanan kesehatan di RSUD Jombang. Sedangkan 
tujuan khususnya adalah untuk mengetahui bagaimanakah 
konstruksi sosial mereka tentang pelayanan kesehatan 
pengguna Jamkesmas yang meliputi: pelayanan yang 
dilakukan dokter, pelayanan yang dilakukan perawat, dan 
pelayanan dalam pengurusan obat.

TINJAUAN PUSTAKA

Masyarakat adalah faktor penting dalam membentuk 
kenyataan sosial. Kenyataan social adalah cerminan dari 
dinamisasi proses konstruksi sosial. Teori konstruksi 
sosial Peter L. Berger menyatakan bahwa, realitas 
kehidupan sehari-hari memiliki dimensi subjektif 
dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam 
menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses 
eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya 
melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas 
subjektif). Dalam kenyataannya, realitas sosial tidak 
berdiri sendiri tanpa kehadiran seseorang baik di dalam 
maupun di luar realitas tersebut. Realitas memiliki 
makna ketika realitas sosial tersebut dikonstruksi dan 
dimaknakan secara subjektif oleh orang lain sehingga 
memantapkan realitas tersebut secara objektif. Dalam 
pemahaman konstruksi Berger, dalam memahami realitas/
peristiwa terjadi dalam tiga tahapan, Berger menyebutnya 
sebagai moment yaitu, pertama, tahap eksternalisasi 
yaitu usaha pencurahan diri manusia ke dalam dunia 
baik mental maupun fi sik. Kedua, objektifasi yaitu hasil 
dari eksternalisasi yang berupa kenyataan objektif fi sik 
ataupun mental. Ketiga, internalisasi, sebagai proses 
penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran 
sedemikian rupa sehingga subjektivitas individu 
dipengaruhi oleh struktur dunia sosial.

Masyarakat sebagai Realitas Obyektif dan Subyektif

Masyarakat sebagai realitas obyektif menyiratkan 
pelembagaan di dalamnya. Proses pelembagaan 
(institusionalisasi) diawali oleh eksternalisasi yang 
dilakukan berulang-ulang –sehingga terlihat polanya 
dan dipahami bersama- yang kemudian menghasilkan 
pembiasaan (habitualisasi). Masyarakat sebagai realitas 
obyektif juga menyiratkan keterlibatan legitimasi. 
Legitimasi berfungsi untuk membuat objektivasi yang 
sudah melembaga menjadi masuk akal secara subyektif. 
Masyarakat sebagai kenyataan subyektif menyiratkan 
bahwa realitas obyektif ditafsiri secara subyektif oleh 
individu. Dalam proses menafsiri itulah berlangsung 
internalisasi. Internalisasi adalah proses yang dialami 
manusia untuk ’mengambil alih’ dunia yang sedang 
dihuni sesamanya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian kulitatif, 
yang berupaya untuk menyajikan dunia sosial dan 
perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, 
dan persepsi untuk memahami fenomena yang dialami 
obyek penelitian. Fokus penelitian ini adalah ke dalaman 
dan proses dalam upaya mendapatkan informasi yang 
diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian.
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Teknik pemilihan informan dengan cara purposive. 
Jumlah informan yang diperlukan sesuai dengan 
kebutuhan di mana informasi digali sebanyak mungkin 
sampai berhenti pada titik saturasi (saturation point). 
Penelitian ini menggunakan informan sebanyak 
8 orang (dengan memperhatikan saturasi point). Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
mendalam (indepth interview) dengan menggunakan 
guide interview. Teknik analisis data diawali dengan 
pembuatan transkrip kemudian dilakukan pengolahan 
data dengan dua cara, pertama dengan membuat mappin, 
kedua menghubungkan kategori hasil yang sesuai dengan 
referensi teori. Analisis data dengan menggunakan teknik 
analisis kualitatif artinya focus pada analisis kualitatif 
adalah pada penunjukan hal-hal yang bersifat unik/khas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memahami Konstruksi Sosial Pelayanan Kesehatan 
Pengguna Jamkesmas

Dalam sosiologi pengetahuan dalam hal ini 
konstruksi sosial Berger manusia dipandang sebagai 
pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui 
proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan objektif 
mempengaruhi kembali manusia melalui proses 
internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subjektif). 
Dengan konsep berpikir yang dialektis (tesis-antitesis-
sintesis), Berger memandang masyarakat sebagai produk 
manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. 

Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri

Eksternalisasi merupakan proses awal dalam 
konstruksi sosial. Ini merupakan momen adaptasi diri 
dengan dunia sosiokultural. Dalam momen ini sarana 
yang digunakan adalah bahasa dan tindakan. Manusia 
menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan 
dunia sosiokulturalnya. Pada momen ini terkadang 
dijumpai orang yang mampu beradaptasi dan juga 
ada yang tidak mampu beradaptasi. Penerimaan dan 
penolakan tergantung dari mampu atau tidaknya individu 
menyesuaikan diri dengan dunia sosiokultural tersebut. 
Secara konseptual momen penyesuaian diri tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

Pertama, penyesuaian diri ketika pasien masuk ke 
rumah sakit melalui IRD. Pada saat itu pasien harus 
mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan 
oleh pihak rumah sakit. Pada saat itu terjadi proses 
penyesuaian diri dengan aturan-aturan yang telah 
ditetapkan oleh pihak rumah sakit. 

Budaya yang melekat pada masyarakat miskin kita 
sudah terkonstruksi bahwa masyarakat kita telah membuat 
masyarakat miskin termarginalisasi dalam kehidupan 
sosialnya. Hal ini menyebabkan mereka seringkali 
menerima perlakuan yang dipandang sebelah mata. Hal 
ini membuat proses eksternalisasi ini cenderung diterima 
apa adanya. Artinya perlakuan yang dilakukan di IRD 

dimaknai sebagai hal yang biasa, walaupun mereka harus 
menunggu untuk diperiksa dokter, dan hanya mendapat 
pertolongan pertama dari penanganan yang dilakukan 
oleh paramedis. 

Pada proses eksternalisasi ini, juga terjadi pergolakan 
pada situasi yang dialami oleh beberapa informan yang 
merasa mendapat perlakuan berbeda dengan pasien lain. 
Akan tetapi pada akhirnya dia juga harus menerima 
perlakuan tersebut. Artinya pasien jamkesmas diharuskan 
menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada 
di IRD. 

Objektivasi: Momen Interaksi Diri dengan Dunia 
Sosiokultural

Di dalam objektivasi, realitas sosial itu seakan-akan 
berada di luar diri manusia. Ia menjadi realitas objektif. 
Karena objektif, sepertinya ada dua realitas yaitu realitas 
diri yang subjektif dan realitas lainnya yang berada di luar 
diri yang objektif. Dua realitas itu membentuk jaringan 
interaksi intersubjektif melalui proses perlembagaan dan 
institusionalisasi. Realitas objektif yang seharusnya ada 
adalah yang tertuang di dalam misi rumah sakit yaitu 
memberikan jaminan rasa aman baik secara fi sik maupun 
psikologis serta tetap menjaga kepercayaan pengguna jasa 
pelayanan dengan tekat kepuasan pelanggan sebagai yang 
utama dan pertama yang berlaku pada seluruh masyarakat 
secara umum tanpa membedakan status sosial. Proses 
objektivasi itu dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam pelayanan kesehatan pada pengguna 
jamkesmas, informan-informan dihadapkan pada realitas 
objektif yang sudah melembaga di lingkungan pelayanan 
baik itu dikalangan dokter maupun paramedis. Realitas 
objektif tersebut tercermin sebagai pelayanan yang biasa 
dilakukan oleh dokter dan paramedis.

Pasien juga dihadapkan pada realitas subjektif yang 
diperoleh ketika mereka berinteraksi dengan penyedia 
layanan kesehatan memaknai proses objektivasi dengan 
ketika berhadapan dengan realitas bahwa tidak mudah 
mendapatkan pelayanan dari dokter yang sesuai dengan 
harapan mereka. Dokter dalam memberikan pelayanan 
cenderung sulit untuk diajak berkomunikasi, tergesa-
gesa ketika memeriksa. Perilaku mereka membuat 
keluarga pasien takut untuk bertanya, jika terpaksa 
bertanya jawaban yang diterima adalah jawaban pendek-
pendek. Dan dokter masih merekomendasi obat-obat 
yang tidak termasuk dalam obat yang bersubsidi. Tetapi 
makna ini berbeda ketika pasien dan keluarga telah 
kenal sebelumnya akan membuat lebih mudah dalam 
komunikasi dan interaksi bahkan terjadi proses negosiasi 
dalam proses penyembuhan.

Sedangkan proses interaksi dengan perawat 
dimaknai dengan pelayanan yang tidak bisa 
menghargai keberadaannya sebagai keluarga pasien, 
tidak komunikatif, pernah melakukan tindakan tanpa 
persetujuan pasien dan tidak ramah dalam pelayanan.

Tujuh informan memaknai proses objektivasi ini 
dengan menganggap bahwa dokter adalah manusia 
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yang tidak perlu kita takuti, sehingga mudah tidaknya 
kita berinteraksi tergantung pada keberanian kita. Akan 
tetapi realitas yang dulu diyakini itu ternyata luluh 
dengan kenyataan yang dihadapi bahwa ternyata memang 
walaupun sudah dicoba untuk berkomunikasi hasilnya 
tidak sesuai harapan di mana jawaban yang diterima tidak 
membuatnya semakin paham akan kondisi kesehatan 
keluarganya. Dokter tetap merupakan sosok tidak mudah 
untuk diajak berinteraksi berbagai kendala yang dihadapi 
antara lain waktu yang terbatas dan jam visit yang tidak 
tentu.

Sedangkan pelayanan perawat dimaknai dengan 
pelayanan yang rumit, dia jarang bertemu dengan 
perawat yang asli karena seringkali tindakan medis 
dilakukan oleh mahasiswa praktek klinik, merasa tidak 
pas ketika yang melakukan asuhan keperawatan adalah 
mahasiswa praktek, karena mereka pernah melakukan 
kesalahan tindakan pada keluarganya. Pelayanan perawat 
juga dimaknai sebagai pelayanan yang tidak ramah serta 
enggan meminta maaf ketika habis melakukan kesalahan/
kekeliruan dalam perawatan. 

Berdasarkan proses interaksi dengan perawat mereka 
memaknai proses ini sebagai pelayanan yang tidak ramah. 
Beberapa informan pernah dimarahi oleh perawat ketika 
tidak sengaja hampir merusakkan alat. Lima Informan 
mengkonstruksi perilaku perawat adalah perilaku yang 
tidak ramah ketika diminta tolong oleh keluarga pasien, 
pasien dilayani dengan diam tanpa tersenyum, mahasiswa 
praktek yang lebih sering merawatnya. Perawat yang 
dinas hanya datang ketika menemani dokter visit, dan 
tidak care terhadap pasien miskin karena pernah meminta 
tolong perawat untuk mengantri infus ibunya yang hampir 
habis sampai 4 kali baru datang untuk menggantinya.

Mengantri obat diloket dimaknai pasien jamkesmas 
sebagai hal yang biasa. Hanya saja terjadi perbedaan 
persepsi ketika mereka rawat inap. Di mana pelayanan 
yang dianggapnya gratis ternyata tidak sepenuhnya gratis 
karena mereka masih harus mengeluarkan biaya untuk 
membeli obat yang tidak masuk dalam daftar obat yang 
bersubsidi. 

Kondisi ini akan berubah ketika ada pasien yang 
sudah mengenal dokter di mana mereka cenderung 
lebih berani dalam bersikap dan membuat terjadinya 
proses penawaran/negosiasi dengan dokter, untuk hanya 
merekomendasikan obat yang bersubsidi. Pada saat 
ini tipologi hubungan yang terjadi bukan lagi patron-
klien (dokter menganggap pasien tidak tahu apa-apa) 
tapi pasien sudah ada ruang untuk mobilitas dalam 
perilakunya.

Bagi keluarga pasien yang kritis mereka memaknai 
realitas subjektif yang mereka alami sebagai sesuatu 
yang harus diperjuangkan. Artinya kondisi di mana 
mereka menerima pelayanan yang tidak baik, seperti 
ketersediaan waktu yang sedikit oleh dokter membuat 
tetapi mereka tetap berani untuk bertanya, menolak 
tindakan keperawatan ketika dianggap tidak benar. Itu 
merupakan bentuk-bentuk perlawanan mereka terhadap 
sistem dan kekuasaan yang ada di rumah sakit. 

Tetapi ada juga pasien dalam berinteraksi seperti 
hubungan patron-client, yaitu pola hubungan yang 
vertikal, di mana hal ini dipahami sebagai kondisi di 
mana ada perbedaan mencolok dalam penguasaan baik 
itu kekayaan, status serta kekuatan yang paling tidak 
diakui oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. 
Hubungan patron-klien merupakan suatu ikatan atau 
hubungan antara dua pihak di mana orang yang memiliki 
atribut kekuasaan (status, ekonomi, dan pendidikan) atau 
sumber daya yang dimilikinya yang mendasari mereka 
dalam bertindak terhadap yang berstatus lebih rendah 
untuk memberikan pelayanan. Dalam hal ini baik dokter, 
perawat dalam memberikan pelayanan menganggap 
bahwa pasien miskin dan keluarganya adalah orang yang 
tidak tahu apa-apa dan mereka sebaiknya tidak banyak 
bertanya tentang pelayanan yang dilakukan. 

Internalisasi: Momen Identifikasi Diri dalam Dunia 
Sosiokultural

Internalisasi adalah proses individu melakukan 
identifikasi diri di dalam dunia sosiokulturalnya. 
Internalisasi merupakan momen penarikan realitas sosial 
itu berada di dalam diri manusia dan dengan cara itu 
maka diri manusia akan teridentifi kasi di dalam dunia 
sosiokulturalnya.

Dalam momen ini pasien jamkesmas memaknai 
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD 
Jombang sebagai berikut:

Kedelapan informan berdasarkan proses eksternalisasi 
dan objektivasi maka pada proses internalisasi ini 
yang merupakan penarikan realitas sosial yang didapat 
berdasarkan interaksi yang telah dilakukan. Memaknai 
pelayanan ini sebagai pelayanan yang mudah ketika 
mereka sudah mengenal dengan penyedia layanan 
seperti dokter. Apabila belum maka berbagai pelayanan 
yang tidak memuaskan harus mereka terima, tanpa ada 
kekuatan untuk melawan atau memperbaiki kondisi 
ini. Mereka menemukan realitas dalam pelayanan yang 
dilakukan oleh pihak rumah sakit sebagai pelayanan 
yang tidak mudah, ada rasa dinomorduakan, rasa 
termarginalisasi. Pelayanan yang mereka terima adalah 
pelayanan yang tidak memperhatikan akan kepuasan 
pasien. Akan tetapi pelayanan tersebut diterima begitu 
saja karena adanya kesadaran bahwa mereka tidak 
memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan. Serta 
situasi di dalam sistem sosial yang telah membuat mereka 
termarginalisasi telah membuat mereka mampu menerima 
kondisi ini. 

Secara kodrati, manusia memiliki kecenderungan 
untuk mengelompok. Artinya manusia akan selalu 
berada di dalam kelompok, yang kebanyakan didasarkan 
atas rasa se-identitas. Begitu pun dengan para pasien 
jamkesmas yang berada dalam pelayanan kelas tiga 
waktu hubungan yang relatif singkat membuat mereka 
begitu dekat dan akrab. Hal ini terwujud dari perilaku 
mereka yang saling memberi, saling menolong dengan 
turut menjaga anggota keluarganya yang sakit ketika 
ditinggal atau menolong ketika harus membeli obat. 
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KESIMPULAN 

Para keluarga pasien jamkesmas yang tidak puas 
terhadap pelayanan mengkonstruksi pelayanan kesehatan 
yang mereka terima sebagai pelayanan yang tidak mudah 
untuk dijalani. Ada beberapa kendala yang mereka temui 
ketika menjalani rawat inap. Dari pelayanan dokter, 
mereka memaknai dokter dalam memberikan pelayanan 
kurang dalam hal ketersediaan waktu, ketidakjelasan 
informasi tentang kondisi pasien, dan waktu visit yang 
berubah-ubah. Pelayanan yang dilakukan perawat 
dimaknai sebagai pelayanan yang tidak ramah, dirasa 
tidak menghargai pasien dan keluarganya, masih saja 
melakukan tindakan tanpa menjelaskan dan meminta 
persetujuan, keluarga pasien memaknai pula bahwa 
perawat tidak tanggap terhadap keluhan pasien, jarang 
melakukan asuhan perawatan, di mana perawatan lebih 
sering dilakukan oleh mahasiswa praktek, perilaku ini 
dimaknai sebagai perilaku yang tidak memuaskan, dan 
pasien dan keluarganya tidak memiliki akses untuk 

memperbaiki kondisi tersebut. Dari aspek ketersediaan 
obat mereka memaknai bahwa masih saja ada obat yang 
diberikan dokter tetapi tidak tercover oleh jamkesmas 
tapi masih direkomendasikan oleh para dokter dan tidak 
tersedia di apotik rumah sakit. 
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ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang optimasi konsentrasi magnesium stearat, aerosil, dan amilum manihot dalam pembuatan tablet 
ekstrak daun pare (Momordica charantia L.) dengan metode cetak langsung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
konsentrasi magnesium stearat, aerosil, dan amilum manihot serta interaksinya terhadap sifat fi sik tablet ekstrak daun pare dan 
mendapatkan formula tablet ekstrak daun pare yang optimum dengan perbandingan konsentrasi bahan tambahan. Metode ekstraksi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkolasi dengan etanol 70%. Teknik optimasi yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah dengan metode simplex lattice design dengan kombinasi tiga bahan tambahan yaitu magnesium stearat, aerosil, dan amilum 
manihot. Respons yang diamati untuk memperoleh formula optimum adalah kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa konsentrasi magnesium stearat, aerosil, dan amilum manihot serta interaksinya berpengaruh secara signifi kan 
terhadap kekerasan, kerapuhan dan waktu hancur tablet ekstrak daun pare. Berdasarkan program optimasi Design-Expert diperoleh 
formula optimum dengan menggunakan kombinasi magnesium stearat (6,5 mg), aerosil (4,5 mg), dan amilum manihot (39 mg) 
menghasilkan respons kekerasan tablet (7,21 Kp), kerapuhan tablet (0,79%), dan waktu hancur tablet (9,97 menit).

Kata kunci: optimasi, simplex lattice design, Momordica charantia L.

ABSTRACT

Has done research on “Optimization of magnesium stearate, aerosil, and amylum manihot concentrations in tablet manufacturing 
containing bitter melon (Momordica charantia L.) leaf extract by direct compression method”. The aim of this study were to know 
the infl uence concentration of physical properties of tablets containing bitter melon leaf extract and obtain optimum formula tablet 
containing bitter melon (Momordica charantia L.) leaf extract in concentration ratio of additional ingredients. The leaf were extracted 
by a percolation method employing ethanol 70%. The optimization techniques are performed in this study is the method of simplex 
lattice design with a combination of three additional ingredients: magnesium stearat, aerosil, and amilum manihot. Response observed 
in the simplex lattice design to obtain optimum formula is a tablet hardness, tablet friability, and disintegration time of tablets. 
The experimental result showed that concentration of magnesium stearat, aerosil, and amilum manihot and their interactions are 
signifi cantly affect to hardness, friability, and disintegration time. Based on Design-Expert program optimation obtained optimum 
formula with a combination of additional ingredients magnesium stearat (6.5 mg), aerosil (4.5 mg), and amilum manihot (39 mg) obtain 
tablet hardness (7.21 Kp), tablet friability (0.79%), and disintegrasi time of tablet (9.97 menit) response. 

Keywords: optimization, simplex lattice design, Momordica charantia L.

PENDAHULUAN

Menurut beberapa penelitian yang dilakukan, tanaman 
pare mempunyai kandungan kimia pada buah, yaitu 
alkaloid momordisin, karoten, glikosida, saponin, sterol/
terpen, karantin, hidroksitriptamin, vitamin A, vitamin B, 
dan polipeptida. Pada daun, yaitu momordisin, karantin, 
asam trikosanik, resin, asam resinat, saponin, vitamin 
A, vitamin C serta minyak lemak yang terdiri dari asam 
oleat, asam linoleat, asam stearat, dan asam oleostearat. 
Pada biji, yaitu momordisin dan polipeptida.1,2,3 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh kumar dkk3, 
menunjukkan bahwa senyawa aktif yang digunakan 
untuk pengobatan diabetes adalah karantin, momordisin, 
polipeptida, visin, dan glikosida. Senyawa aktif 
tersebut mampu meningkatkan pelepasan insulin dari 

sel beta pankreas dan memperbaiki atau meningkatkan 
pertumbuhan dari sekresi insulin sel beta. 

Pengujian efek farmakologi pada hewan coba tikus 
dengan pemberian dosis ekstrak metanol daun pare 250 
mg/kgBB menunjukkan penurunan kadar glukosa darah 
dari 97 mg/dL menjadi 82 mg/dL dalam waktu 6 jam.4 
Penelitian lainnya pada hewan coba mencit dengan 
pemberian dosis ekstrak etanol pare 0,5 g/kgBB dan 
ekstrak air pare 1 g/kgBB menunjukkan penurunan kadar 
glukosa darah hingga 65,98% untuk dosis 0,5 g/kgBB 
dan 65,44% untuk dosis 1 g/kgBB.5 

Dalam penelitian ini digunakan daun dari tanaman 
pare sebagai antidiabet dan berdasarkan penelitian dari 
El-Said dan Al-Barak6 membandingkan berbagai jenis 
senyawa yang ditemukan pada daun dan buah dengan 
pelarut etanol (50 % dan 70 %) dan komponen senyawa 
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yang ditemukan pada penelitiannya adalah karantin, 
protein, lemak, gula, serat, palmatin, kalsium, sulfur, 
selulosa, berberin, dan vitamin C. Berdasarkan data 
penelitian yang didapat, konsentrasi dari karantin (9,65% 
dan 3,21%) ditemukan pada daun dan buah.

Pada penelitian ini digunakan metode simplex 
lattice design untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 
magnesium stearat, aerosil, dan amilum manihot serta 
interaksinya terhadap mutu fi sik tablet, dengan respons 
yang akan diamati adalah keseragaman bobot, kekerasan, 
kerapuhan, dan waktu hancur. Pemilihan bahan tambahan 
tersebut dengan pertimbangan bahwa magnesium stearat 
mempunyai sifat lubrikan yang efektif dan stabil secara 
fi sika sehingga dapat mengurangi jumlah gesekan yang 
timbul antara permukaan tablet dengan dinding die 
dan mengurangi melekatnya tablet pada ruang cetak, 
konsentrasi lazim sebagai lubrikan 0,25%-5%. Amilum 
manihot mempunyai kemampuan disintegran sehingga 
dapat mempercepat waktu hancur tablet, konsentrasi 
lazim sebagai disintegran 3%-15%. Magnesium stearat 
bersifat hidrofobik sangat bertentangan dengan amilum 
manihot yang bersifat hidrofilik. Magnesium stearat 
yang melapisi bagian luar tablet, karena sifatnya yang 
hidrofobik dapat menghalangi jalan masuknya air pada 
proses penghancuran tablet sehingga dapat mempengaruhi 
waktu hancur tablet menjadi lebih lama. Aerosil yang 
digunakan dalam penelitian ini dapat berfungsi ganda 
yaitu sebagai glidan dan sebagai adsorben, glidan 
dengan konsentrasi lazim 0,1%-0,5% diharapkan mampu 
memperbaiki sifat alir granul, sedangkan adsorben 
dengan konsentrasi lazim 5% diharapkan mampu 
mengurangi jumlah kadar air dalam ekstrak daun pare 
sehingga nantinya tidak menyebabkan kerapuhan tablet. 
Karena perbedaan sifat yang dimiliki oleh masing-
masing bahan tambahan dan pengaruhnya terhadap sifat 
fi sik massa tablet maka peneliti perlu melakukan desain 
optimasi dengan tujuan mendapatkan komposisi formula 
yang optimum dan tepat agar dapat menghasilkan sediaan 
tablet yang baik dan memenuhi persyaratan.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Bahan dan Alat

Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah daun pare (Momordica charantia L.) yang 
diperoleh dari daerah Batu-Malang, Jawa Timur dan 

sebelum digunakan tanaman dideterminasi di UPT 
Materia Medika, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 
magnesium stearat (Peter greven, Venl), aerosil, amilum 
manihot, Avicel PH 102, dan alkohol 96%. 

Alat yang digunakan adalah perkolator, infra red 
moisture balance, timbangan analitis (Sartorius tipe AL 
– 500, Jerman), moisture balance, alat uji kemampatan 
granul (Tapped Volumenter SVM-12), alat uji kekerasan 
tablet (Schleuniger tipe 6D-30, Jerman), alat uji 
kerapuhan tablet, alat uji waktu hancur tablet (Erweka 
tipe TA-3, Jerman), dan mesin cetak tablet single punch 
(model TDT, Shanghai, China).

Pada penelitian ini digunakan metode simplex 
lattice design, dengan 3 macam kombinasi bahan 
yaitu magnesium stearat, aerosil, dan amilum manihot. 
Berdasarkan desain tersebut, maka ditentukan 7 macam 
formula seperti pada Tabel 1. 

Pembuatan ekstrak dari daun pare, dilakukan 
terhadap simplisia kering yang telah dihaluskan, dibasahi 
dengan etanol 70% secukupnya, dan dimasukkan ke 
dalam bejana maserasi tertutup kemudian dibiarkan 
selama 3 jam. Serbuk simplisia yang telah dibasahi 
dipindahkan sedikit-demi sedikit ke dalam perkolator dan 
ditambahkan etanol 70% hingga cairan penyari berada ± 
1 cm di atas permukaan simplisia dan dibiarkan selama 
24 jam. Setelah 24 jam kran perkolator dibuka dan cairan 
dibiarkan menetes. Perkolat ditampung dengan kecepatan 
penetesan 1 ml/menit. Cairan penyari ditambahkan 
berulang-ulang sehingga selalu terdapat lapisan penyari 
di atas simplisia. Lakukan penyarian hingga diperoleh 
fi ltrat yang hampir bening. Penyarian dihentikan jika 
fi ltrat yang menetes bening. Setelah penyarian dihentikan 
perkolat diuapkan di atas penangas air selama ± 4 jam 
sambil diaduk-aduk secara merata sampai menjadi 
ekstrak kental. Lalu dilakukan pengamatan organoleptis. 
Kemudian ekstrak kental ditambahkan aerosil sedikit 
demi sedikit, lalu oven dengan suhu tidak lebih dari 50° C 
selama 6 jam (dilihat selama 1 minggu) sampai menjadi 
ekstrak kering.

Dilakukan pemeriksaan organoleptis untuk 
mendeskripsikan bentuk warna, bau, dan rasa ekstrak 
daun pare (Anonim, 2000). Kandungan senyawa yang 
diduga berkhasiat sebagai anti diabet yang terdapat 
dalam daun pare adalah glikosida steroid yang dikenal 
sebagai karantin. Pada pemeriksaan karantin dengan 
menggunakan fase diam yaitu lempeng silica gel GF 254 
(E, Merck), dan fase gerak benzen: metanol (8: 2). Nilai 

Tabel 1. Formula Modifi kasi dengan Metode Optimasi SLD

Bahan Fungsi
Formula per tablet (mg)

F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7
Ekstrak kering daun pare Bahan aktif 300 300 300 300 300 300 300
Mg stearat Pelincin  10,4   6,5   6,5   8,4   8,4   6,5   7,8
Aerosil Pelincir   0,7   4,5   0,7   2,6   0,7   2,6   1,9
Amilum manihot Penghancur  39  39  42,9  39  40,9  40,9  40,3
Avicel PH 102 Pengisi-pengikat 300 300 300 300 300 300 300



70 Jurnal Sain Med, Vol. 4. No. 2 Desember 2012: 68–73

Rf karantin menurut penelitian terdahulu 0,5.7 Tujuan 
dari analisis ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya 
kandungan senyawa glikosida steroid dari ekstrak daun 
pare. Selain itu, dilakukan juga uji susut pengeringan 
dengan menggunakan alat infrared moisture balance. 

Evaluasi mutu fisik massa tablet meliputi: uji 
Kandungan Lembab, menggunakan alat Moisturizer 
Balance. dan uji sifat alir dengan menentukan nilai Carr’s 
index dan Hausner ratio.

Evaluasi mutu fi sik tablet meliputi: uji keseragaman 
bobot, uji kekerasan tablet dengan menggunakan alat 
Tablet Hardness Tester, uji kerapuhan tablet dengan alat 
friability tester, dan uji waktu hancur tablet dengan alat 
Erweka Disintegration Tester type ZT3 – 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekstraksi simplisia kering daun pare menghasilkan 
ekstrak kental daun pare dengan 587,23 g (11,75%). 
Ekstrak yang diperoleh dilakukan standarisasi parameter 
spesifik meliputi organoleptis (bentuk kental, warna 
coklat kehijauan, rasa pahit, bau khas), profil KLT 
(menghasilkan noda merah muda pada Rf 0,48 dan Rf 
pembanding 0,49 (simplisia) dengan penampak noda 
Lieberman Burchard warna biru kehijauan dengan 
harga Rf 0,49 dan Rf pembanding 0,48 (Lotlikar, 1966). 
Parameter non spesifik meliputi susut pengeringan 
(7,4%), kadar abu total (10,30%), kadar sari larut air 
(11,69%) dan kadar sari larut etanol (9,74%).

Hasil uji mutu fi sik serbuk yang tercantum pada Tabel 
2, menunjukkan bahwa serbuk yang dihasilkan memenuhi 
persyaratan, sehingga dapat dilanjutkan dengan kompresi 
tablet.

Tabel 3. Hasil uji mutu fi sik tablet

Formula Kekerasan Tablet Kerapuhan Tablet Waktu Hancur
F-1 7,70 ± 1,14 0,79 ± 0,04 9,07 ± 0,49
F-2 7,21 ± 0,02 0,79 ± 0,11 9,97 ± 0,40
F-3 7,70 ± 0,10 0,61 ± 0,07 10,25 ± 0,12
F-4 6,09 ± 0,36 1,32 ± 0,04 7,95 ± 0,40
F-5 5,82 ± 0,48 1,56 ± 0,05 6,67 ± 0,38
F-6 10,49 ± 0,85 0,55 ± 0,04 10,47 ± 0,47
F-7 10,69 ± 0,09 0,38 ± 0,08 11,04 ± 0,40

Berdasarkan data kekerasan tablet ekstrak daun pare 
diperoleh persamaan matematis seperti pada persamaan (1).

Y= 7,70A + 7,21B + 7,71C – 5,46AB – 7,54AC + 
12,12BC + 87,69ABC  .................................................. (1)  

di mana Y adalah respons kekerasan, A adalah proporsi 
dari magnesium stearat, B adalah proporsi dari aerosil, 
C adalah proporsi dari amilum manihot. Berdasarkan 
analisis Anava mengindikasikan bahwa nilai dari tiap 
komponen A, B, dan C serta interaksi antara AB, AC, 
dan ABC berpengaruh secara signifi kan pada kekerasan 
tablet ekstrak daun pare di mana F hitung > F tabel, 
nilai F hitung = 6,36 > F 0,05 (1,9) = 5,12. Dari persamaan 
yang diperoleh, interaksi antara magnesium stearat dan 
aerosil dan interaksi magnesium stearat dan amilum 
manihot akan memberikan pengaruh negatif yaitu akan 
menurunkan kekerasan tablet ditandai dengan nilai 
koefi sien -5,46 dan -7,54. Sedangkan interaksi antara 
aerosil dan amilum manihot merupakan interaksi yang 
paling dominan mempengaruhi kekerasan tablet dengan 
nilai koefisien 12,12. Interaksi antara magnesium 
stearat, aerosil, dan amilum manihot akan meningkatkan 
kekerasan tablet ditandai dengan nilai koefi sien 87,69. 
Kekerasan tablet dapat dipengaruhi oleh bahan pengisi-
pengikat Avicel PH 102 tetapi dalam penelitian ini, 
konsentrasi Avicel PH 102 dalam semua formula dibuat 
konstan, sehingga nantinya tidak memberikan pengaruh 
pada kekerasan tablet. Selain itu, kekerasan tablet 
dapat juga dapat dipengaruhi oleh ukuran partikel dari 
magnesium stearat dan aerosil yang akan mengisi celah 
dari pori-pori massa tablet sehingga akan meningkatkan 
porositas dan pada tekanan kompresibilitas yang tinggi 
saat pencetakan akan menghasilkan tablet yang keras dan 
kompak. 
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Gambar 1. Contour plot kekerasan tablet ekstrak daun pare.

Tabel 2. Hasil uji mutu fi sik granul

Mutu fi sik F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 Persyaratan
Kelembaban (%) 3,6 ± 0,5 3,3 ± 0,2 3,1 ± 0,0 3,48 ± 0,3 3,27 ± 0,2 3,55 ± 0,3 3,24 ± 0,2 3–5% (Voigt, 1995)
Carr’s index (%) 17 ± 0,0 13,7 ± 0,6 15,3 ± 0,6 17,3 ± 0,6 13,7 ± 0,6 13,3 ± 0,6 13,3 ± 0,6 12–16%: baik

16–20%: cukup (Wells, 1988)
Hausner ratio 1,2 ± 0,0 1,15 ± 0,01 1,18 ± 0,01 1,2 ± 0,0 1,15 ± 0,01 1,15 ± 0,01 1,12 ± 0,01 1,12–1,18: baik

1,19–1,25: cukup (Wells, 
1988)



Apriyadi dkk.: Optimasi tablet ekstrak daun pare (Momordica Charantia L.) 71

Contour plot kekerasan tablet ekstrak daun pare 
(Gambar 1) menggambarkan data kekerasan hasil 
penelitian, dengan segitiga dengan 3 titik A, B dan C 
yang merupakan komponen bahan tambahan. Pada 
Contour plot kekerasan tablet, pada daerah berwarna 
biru tua menunjukkan interaksi antara AB dan AC 
menghasilkan respons kekerasan tablet terkecil dan 
daerah berwarna orange menunjukkan interaksi ABC 
menghasilkan respons kekerasan tablet terbesar.

Berdasarkan data kerapuhan tablet ekstrak daun pare 
diperoleh persamaan matematis seperti pada persamaan 
(2).

Y = 0,79A + 0,79B + 0,61C + 2,12AB + 3,44AC - 
0,56BC – 24,45ABC  .................................................... (2)

di mana Y adalah respons kekerasan, A adalah proporsi 
dari magnesium stearat, B adalah proporsi dari aerosil, 
C adalah proporsi dari amilum manihot. Berdasarkan 
analisis Anava mengindikasikan bahwa nilai dari tiap 
komponen A, B, dan C serta interaksinya berpengaruh 
secara signifi kan pada kerapuhan tablet ekstrak daun pare 
di mana F hitung > F tabel, nilai F hitung = 6,36 > F 0,05 
(1,9) = 5,12. Dari persamaan yang diperoleh, interaksi 
antara magnesium stearat dan aerosil dan interaksi 
magnesium stearat dan amilum manihot akan memberikan 
pengaruh positif terhadap kerapuhan tablet yang ditandai 
dengan nilai koefisien 2,12 dan 3,44 yang berarti 
meningkatkan respons kerapuhan tablet. Sedangkan 
interaksi antara aerosil dan amilum manihot merupakan 
interaksi yang paling dominan mempengaruhi kerapuhan 
tablet dengan nilai koefi sien -0,56 karena ikatan antar 
partikel akan semakin kuat. Interaksi antara magnesium 
stearat, aerosil, dan amilum manihot akan menurunkan 
kerapuhan tablet ditandai dengan nilai koefi sien -24,45. 
Kerapuhan dapat dipengaruhi oleh kekuatan bahan 
pengikat yang akan mengikat massa sehingga menjadi 
kuat. Massa yang kuat akan menghasilkan tablet yang 
keras dengan kerapuhan yang kecil.
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Gambar 2. Contour plot kerapuhan tablet ekstrak daun pare.

Contour plot kerapuhan tablet ekstrak daun pare 
(Gambar 2) menggambarkan data kerapuhan hasil 
penelitian, dengan segitiga dengan 3 titik A, B dan C 
yang merupakan komponen bahan tambahan. Pada 

Contour plot kerapuhan tablet, pada daerah berwarna 
biru tua menunjukkan interaksi ABC menghasilkan 
respons kerapuhan tablet terkecil dan daerah berwarna 
orange menunjukkan interaksi AC menghasilkan respons 
kerapuhan tablet terbesar. Dengan adanya contour 
plot dapat diketahui konsentrasi serta interaksi dari 
masing-masing bahan tambahan yang diperlukan untuk 
menghasilkan kerapuhan tablet yang diinginkan.

Berdasarkan data waktu hancur tablet ekstrak daun 
pare diperoleh persamaan matematis seperti pada 
persamaan (3).

Y= 8,51A + 9,97B + 10,25C - 5,16AB - 10,84AC + 
1,44BC + 83,19ABC  .................................................... (3)

di mana Y adalah respons kekerasan, A adalah proporsi 
dari magnesium stearat, B adalah proporsi dari aerosil, 
C adalah proporsi dari amilum manihot. Berdasarkan 
analisis Anava mengindikasikan bahwa nilai dari tiap 
komponen A, B, dan C serta interaksinya berpengaruh 
secara signifi kan pada waktu hancur tablet ekstrak daun 
pare di mana F hitung > F tabel, nilai F hitung = 13,59 > F 

0,05 (1,9) = 5,12. Dari persamaan yang diperoleh, interaksi 
antara magnesium stearat dan aerosil dan interaksi antara 
magnesium stearat dan amilum manihot merupakan 
interaksi yang paling dominan mempengaruhi waktu 
hancur tablet ditandai dengan nilai koefi sien – 5,16 dan 
– 10,84 karena amilum manihot merupakan disintegran 
yang memiliki daya mengembang yang tinggi dan cepat 
sehingga mampu mendesak ke arah luar dengan cepat 
yang akan menyebabkan tablet segera hancur. Sedangkan 
magnesium stearat, aerosil, dan amilum manihot 
memberikan pengaruh positif terhadap waktu hancur 
tablet ditandai dengan nilai koefi sien 8,51, 9,97, dan 
10,25. Interaksi antara magnesium stearat, aerosil, dan 
amilum manihot akan meningkatkan waktu hancur tablet 
ditandai dengan nilai koefi sien 83,19 hal ini disebabkan 
oleh sifat dari magnesium stearat yang hidrofobik 
sehingga dapat menghalangi masuknya air pada proses 
penghancuran tablet yang dapat menyebabkan waktu 
hancur tablet menjadi lebih lama. Meningkatnya respons 
waktu hancur dapat dipengaruhi oleh kekerasan tablet, 
di mana dengan kekerasan tablet yang tinggi akan 
menghasilkan waktu hancur yang lebih lama.
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Gambar 3. Contour plot waktu hancur tablet ekstrak daun 
pare.
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Contour plot waktu hancur tablet ekstrak daun 
pare (Gambar 3) menggambarkan data kerapuhan hasil 
penelitian, dengan segitiga dengan 3 titik A, B dan C 
yang merupakan komponen bahan tambahan. Pada 
Contour plot waktu hancur tablet, pada daerah berwarna 
biru tua menunjukkan hasil waktu hancur tablet tercepat 
dan daerah berwarna orange menunjukkan hasil waktu 
hancur tablet terlama. 

Contour plot dari masing-masing respons kemudian 
ditumpangtindihkan (superimposed) sehingga didapat 
daerah optimum dengan sifat tablet yang diinginkan.

Daerah berwarna kuning menggambarkan prediksi 
daerah optimum formula tablet ekstrak daun pare dengan 
respons yang diinginkan: kekerasan tablet (4–8 Kp), 
kerapuhan tablet (0,1–1 %), dan waktu hancur tablet 
(5–15 menit). Berdasarkan daerah berwarna kuning pada 
superimposed contour plot tablet ekstrak daun pare maka 
dapat dipilih formula optimum yaitu formula dengan 
menggunakan kombinasi bahan tambahan magnesium 
stearat (6,5 mg), aerosil (4,5 mg), dan amilum manihot 
(39 mg) yang memberikan hasil respons kekerasan tablet 
7,21 Kp, kerapuhan tablet 0,79 % dan waktu hancur 9,97 
menit.

SIMPULAN

Konsentrasi bahan tambahan magnesium stearat, 
aerosil, dan amilum manihot serta interaksinya 
berpengaruh signifi kan terhadap sifat fi sik tablet ekstrak 
daun pare. Magnesium stearat, aerosil, dan amilum 
manihot dapat meningkatkan kekerasan, meningkatkan 
kerapuhan, dan meningkatkan waktu hancur. Interaksi 
antara magnesium stearat dan aerosil dapat menurunkan 
kekerasan tablet, meningkatkan kerapuhan tablet, 
dan mengurangi waktu hancur tablet. Interaksi 
antara magnesium stearat dan amilum manihot dapat 
menurunkan kekerasan, meningkatkan kerapuhan, dan 
mengurangi waktu hancur tablet. Interaksi antara aerosil 
dan amilum manihot dapat meningkatkan kekerasan, 
menurunkan kerapuhan, dan meningkatkan waktu 
hancur. Sedangkan interaksi antara magnesium stearat, 
aerosil, dan amilum manihot dapat memberikan pengaruh 
meningkatkan kekerasan, menurunkan kerapuhan, dan 
meningkatkan waktu hancur tablet.

Formula optimum tablet ekstrak daun pare dapat 
diperoleh dengan menggunakan kombinasi magnesium 
stearat (6,5 mg), aerosil (4,5), dan amilum manihot (39 
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Gambar 4. Superimposed Contour plot tablet ekstrak daun pare.
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mg) menghasilkan respons kekerasan tablet (7,21 Kp), 
kerapuhan (0,79 %), dan waktu hancur (9,97 menit).
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Pengaruh Budaya Organisasi dan Iklim Organisasi terhadap 
Kinerja Guru di MTsN Se Kabupaten Jombang

(The infl uence of organizational culture and climate organization to the teacher 
performance in MTsN Jombang District)

Rachma Agustina
Akper Bahrul Ulum Jombang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang budaya organisasi, iklim organisasi dan kinerja guru juga meneliti 
hubungan kausal budaya organisasi dan iklim organisasi terhadap kinerja guru, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru, 
dan pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja guru MTsN se Kabupaten Jombang. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
jenis penelitian korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan melihat hubungan antar variabel atau beberapa variabel dengan variabel 
lain. Sampel penelitian diambil dari guru yang mengajar di MTsN se Kabupaten Jombang sebanyak 66 orang dari seluruh populasi 
669 orang. Teknik pengambilan sampel dengan teknik proportional random sampling atau sampel berimbang acak. Hasil penelitian ini 
diolah dengan menggunakan program SPSS versi 17.00. Teknik analisis ini digunakan untuk menjawab permasalahan pertama sampai 
dengan keenam sekaligus menguji hipotesis penelitian yang berbunyi: (1) ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru; 
(2) ada pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja guru; (3) ada pengaruh budaya organisasi dan iklim organisasi secara bersama-
sama terhadap kinerja guru. Dari hasil analisis didapat temuan bahwa (1) ada pengaruh yang positif dan signifi kan antara budaya 
organisasi dan kinerja guru, karena nilai thitung = 4,221 dengan nilai signifi kansi 0,000 lebih kecil dari α = 0,05; (2) ada pengaruh yang 
positif dan signifi kan antara iklim organisasi dengan kinerja guru, karena nilai nilai thitung = 5,035 dengan nilai signifi kansi 0,000 lebih 
kecil dari α = 0,05; (3) ada pengaruh yang positif dan signifi kan antara budaya organisasi dan iklim organisasi secara bersama – sama 
terhadap kinerja guru dengan nilai Fhitung = 22,986 dengan nilai signifi kansi 0,000 lebih kecil dari α = 0,05.

Kata kunci: budaya organisasi, iklim organisasi, kinerja guru

ABSTRACT

This research aim to get description about organization culture, organizational climate and teacher performance also checks the 
relation of causal organizational culture and organizational climate to teacher performance, organizational culture infl uence to teacher 
performance, and organizational climate infl uence to teacher performance in MTsN Sub-province Jombang. This research sample 
taken away from teacher teaching in MTsN Sub-province Jombang 66 from all population 669. Sampling technique with technique 
proportional random sampling, that is way of sampling with random at every Madrasah with number of proportional samples adapted 
for teacher grand total every Madrasah Tsanawiyah Negeri. This sampling technique selected by researcher to assume that every 
teacher in MTsN Sub-province Jombang has owned level of the same knowledge about organizational culture and organizational 
climate in the school. Result of this research processing by using program Statistical Package for Social Science (SPSS) version 17. 
This analytical technique applied to answer fi rst problems up to sixth at the same time tests research hypothesis which says: (1) there 
is organizational culture infl uence to teacher performance; (2) there is organizational climate infl uence to teacher performance; 
(3) there is organizational culture infl uence and organizational climate joinly to teacher performance. From result of analysis gotten 
fi nding that (1) there is infl uence which are positive and signifi kan between organizational cultures and teacher performance, because 
value of ttest = 4,221 with value signifi kansi 0,000 smaller than α = 0,05; (2) there is infl uence which are positive and signifi kan between 
organizational climates with teacher performance, because value of ttest = 5,035 with value signifi kansi 0,000 smaller than α = 0,05; 
(3) there is infl uence which are positive and signifi kan between organizational cultures and organizational climate joinly to teacher 
performance with value Ftest = 22,986 with value signifi kansi 0,000 smaller than α = 0,05.

Keywords: organization culture, organization climate, teacher performance

PENDAHULUAN

Budaya organisasi menurut Wirawan (2007: 10) 
adalah norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, fi lsafat, 
kebiasaan organisasi dan sebagainya (isi budaya 
organisasi) yang dikembangkan dalam waktu yang lama 
oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi yang 
disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru 
serta diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga 

mempengaruhi pola pikir sikap dan perilaku anggota 
organisasi dalam memproduksi produk, melayani para 
konsumen dan mencapai tujuan organisasi. Budaya 
organisasi merupakan karakteristik organisasi, bukan 
individu anggotanya. Jika organisasi disamakan dengan 
manusia maka budaya organisasi merupakan personalitas 
atau kepribadian organisasi. 

Sementara itu, iklim organisasi atau yang juga biasa 
disebut dengan organization ideology (www.ils.unc.
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edu, 2009) merupakan suasana dalam suatu lingkungan 
kerja, yang secara langsung maupun tidak langsung 
dipersepsikan oleh para pekerja (anggota organisasi) 
sebagai sebuah kekuatan yang mempengaruhi sebagai 
besar perilaku para pekerja (wikipedia, the free 
encyclopedia, 2009). Isaksen dan Ekvall menyatakan 
bahwa antara budaya organisasi dan iklim organisasi 
keduanya saling berhubungan, sungguhpun iklim 
organisasi mudah berubah-ubah (Wikipedia, 2009). 

Pelaksanaan budaya organisasi di MTsN mempunyai 
ciri khas Islam, yang memegang peranan penting dalam 
proses pembentukan kepribadian anak didik, karena 
melalui pendidikan madrasah para orang tua berharap 
agar anak-anaknya memiliki dua kemampuan sekaligus, 
tidak hanya pengetahuan umum tetapi juga memiliki 
kepribadian dan komitmen yang tinggi terhadap 
agamanya. Selain itu, madrasah memiliki akar budaya 
yang kuat di tengah masyarakat, yang diharapkan bisa 
melahirkan pendidikan yang dikelola masyarakat. 
Sedangkan iklim organisasi di MTsN lebih banyak 
dipengaruhi oleh proses kepemimpinan dari Kepala 
Sekolah sebagai manajer terdepan pada organisasi 
pendidikan Islam ini. Yang tercermin pada sikap dalam 
memimpin, perilaku memimpin, sifat kegiatan memimpin 
yang dikembangkan dalam organisasi pendidikan akan 
mempengaruhi semangat dan kualitas kerja anggota, 
hubungan antar sesamanya, serta kualitas hasil kerja yang 
akan dicapai.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif dengan 
metode survei karena peneliti ingin mendapatkan data 
yang akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat 
diukur. Pemilihan pendekatan ini disesuaikan dengan 
rumusan masalah dalam penelitian. Dikategorikan sebagai 
penelitian korelasional. Pada penelitian ini, peneliti akan 
mengkaji pengaruh budaya organisasi (X1) terhadap 
kinerja guru (Y), pengaruh iklim organisasi (X2) terhadap 
kinerja guru (Y) serta pengaruh budaya organisasi (X1) 
dan iklim organisasi (X2) terhadap kinerja guru (Y).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh guru yang terlibat mengajar 
di MTsN se Kabupaten Jombang. Menurut catatan 
dokumentasi di Mapenda Kementrian Agama di 
Kabupaten Jombang jumlah MTsN se Kabupaten 
Jombang pada tahun 2012 adalah sebanyak 17 
sekolah dengan total guru sebanyak 669 orang. Teknik 
pengambilan sampel adalah proportional random 
sampling (sampling berimbang acak), yaitu pengambilan 
sampel dengan acak pada tiap-tiap Madrasah Tsanawiyah 
Negeri (MTsN) dengan jumlah sampel yang berimbang 
disesuaikan dengan jumlah keseluruhan guru tiap 
Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN). 

Untuk memperoleh perimbangan jumlah sampel pada 
masing-masing Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 
dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

xJPB
JPT
JSTJSB =  (Winarsunu, 2007: 13)

Keterangan:
JSB = Jumlah Sampel Bagian
JST = Jumlah Sampel Total
JPB = Jumlah Populasi Bagian
JPT = Jumlah Populasi Total
Sehingga diperoleh sampel sebesar 66 responden.

Teknik Pengambilan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
menyebarkan daftar pertanyaan berbentuk angket 
(kuisioner). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data 
primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. 
Dalam penelitian ini studi dokumenter digunakan untuk 
memperoleh data mengenai kinerja guru yang didapatkan 
dari hasil penilaian kepala sekolah dalam mengajar 
(supervisi), juga dari Rancangan Program Pembelajaran 
(RPP) yang dibuat guru sebagai reponden penelitian.

Analisis Data

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
statistik inferensial, yakni regresi linear ganda. Regresi 
linear ganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 
variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 
terikat. Persamaannya adalah: 

 = bo + b1 X1 +  + b2 X2

Di mana:
Y = kinerja sekolah
bo = konstanta
b1 s/d b2 = koefisien korelasi untuk masing-masing 

variabel
X1 = variabel budaya organisasi
X2 = variabel iklim organisasi

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 
taraf signifi kan 0,05, jika signifi kansi (probabilitas) F 
< 0,05 maka hipotesis nihil (Ho) ditolak. Begitu juga 
sebaliknya jika signifi kansi F > 0,05 maka hipotesis nihil 
(Ho) diterima. Seluruh proses pengolahan data penelitian 
menggunakan program SPSS.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Variabel Budaya Organisasi

Variabel budaya organisasi pada penelitian ini dikaji 
melalui 8 (delapan) indikator, yaitu: kejelasan nilai dan 
keyakinan (X1.1), intensitas pelaksanaan nilai-nilai 
(X1.2), penyebaran nilai-nilai dan keyakinan (X1.3), 
unsur kohesi (X1.4), unsur komitmen (X1.5), unsur ritual 
(X1.6), unsur jaringan budaya (X1.7), dan unsur kinerja 
(X1.8). hasilnya adalah:



76 Jurnal Sain Med, Vol. 4. No. 2 Desember 2012: 74–79

Tabel 1. Hasil Ringkasan Analisis Deskriptif Variabel 
Budaya Organisasi (X1)

Skor X1.1. X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8
1 - - - - - - - -
2  5  5  8  4  5  6  9  3
3 39 42 41 48 54 45 51 45
4 22 19 17 14 7 15 6 18

Total 66 66 66 66 66 66 66 66
Rata-rata
Indikator

 3,26  3,21  3,14  3,15  3,03  3,14  2,95  3,23

Rata-rata
Variabel

 3,14

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata nilai 
untuk indikator X1.1 sebesar 3,26; X1.2 sebesar 3,21; 
X1.3 sebesar 3,14; X1.4 sebesar 3,15; X1.5 sebesar 3,03; 
X1.6 sebesar 3,14; X1.7 sebesar 2,95 dan X1.8 sebesar 
3,23. Jadi nilai rata-rata untuk variabel budaya organisasi 
adalah 3,14, yang termasuk dalam kategori skor tinggi.

Deskripsi Variabel Iklim Organisasi

Variabel iklim organisasi pada penelitian ini dikaji 
melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: proses kepemimpinan 
(X2.1), proses pengambilan keputusan (X2.2), tingkat 
partisipasi (X2.3). hasil ringkasan per indikatornya adalah 
sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Ringkasan Analisis Deskriptif Variabel 
Iklim Organisasi (X2)

Skor X2.1 X2.2 X2.3
1 - - -
2 - - -
3 24 22 22
4 42 44 44

Total 66 66 66
Rata-rata indikator  3,64  3,67  3,67
Rata-rata variabel  3,66

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata nilai 
untuk indikator X2.1 sebesar 3,64; X2.2 sebesar 3,67; 
X2.3 sebesar 3,67. Jadi nilai rata-rata untuk variabel iklim 
organisasi adalah 3,66 yang termasuk dalam kategori 
nilai sangat tinggi.

Deskripsi Variabel Kinerja Guru

Variabel kinerja guru pada penelitian ini dikaji 
melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: Guru mempunyai 
keterampilan dalam menyusun rencana pengajaran (Y.1), 
Guru mempunyai keterampilan melaksanakan kegiatan 
pembelajaran di kelas (Y.2), Guru mampu melaksanakan 
hubungan antar pribadi (Y.3). hasil ringkasan per 
indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Ringkasan Analisis Deskriptif Variabel 
Kinerja Guru (Y)

Skor Y.1 Y.2 Y.3
1 - - -
2 -  4  1
3 22 30 32
4 44 32 33

Total 66 66 66
Rata-rata indikator  3,67  3,42  3,48
Rata-rata variabel  3,52

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata nilai 
untuk indikator Y.1 sebesar 3,67; Y.2 sebesar 3,42; Y.3 
sebesar 3,48. Jadi nilai rata-rata untuk variabel kinerja 
guru adalah 3,52 yang termasuk dalam kategori nilai 
sangat tinggi.

Tabulasi Antar Variabel

Setelah melakukan analisis dengan masing-masing 
variabel, kemudian dilakukan analisis hubungan antar 
variabel dengan menggunakan tabulasi silang (crosstabs). 
Dalam tabulasi silang, masing-masing variabel dibagi 

Tabel 4. Tabulasi Silang Hubungan Antara Variabel Budaya Organisasi (X1) dengan Kinerja Guru (Y)

budaya * kinerja Crosstabulation
 kinerja

Total
Cukup Tinggi Sangat Tinggi

budaya tinggi Count 2 31 30 63
% within budaya 3.2% 49.2% 47.6% 100.0%
% within kinerja 100.0% 93.9% 96.8% 95.5%
% of Total 3.0% 47.0% 45.5% 95.5%

Sangat Tinggi Count 0 2 1 3
% within budaya .0% 66.7% 33.3% 100.0%
% within kinerja .0% 6.1% 3.2% 4.5%
% of Total .0% 3.0% 1.5% 4.5%

Total Count 2 33 31 66
% within budaya 3.0% 50.0% 47.0% 100.0%
% within kinerja 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 3.0% 50.0% 47.0% 100.0%
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menjadi empat kategori, sesuai dengan skala likert pada 
penghitungan hasil angket, yakni sangat tinggi, tinggi, 
cukup dan rendah. Penentuan kategori sangat tinggi, 
tinggi, cukup atau rendah dilakukan dengan mencari rata-
rata hitung dari jawaban responden untuk setiap variabel. 
Rata-rata hitung tersebut yang dijadikan kriteria, apakah 
termasuk dalam kategori sangat tinggi, tinggi, cukup atau 
rendah.

Deskripsi Hubungan Antar Variabel Tabulasi Silang 
Variabel Budaya Organisasi dengan Kinerja Guru

Sesuai dengan hasil deskripsi crosstabs tersebut dapat 
diketahui nilai persentase yang sama tinggi-tinggi dan 
sangat tinggi-sangat tinggi dari hubungan antara budaya 
organisasi dengan kinerja guru, maka dapat dikatakan 
bahwa ada hubungan yang positif antara budaya 
organisasi dengan kinerja guru. Ini juga sesuai dengan 
hasil perhitungan dari regresi ganda dari program SPSS, 
yang menyatakan ada hubungan positif antara budaya 
organisasi dengan kinerja guru.

Sesuai dengan hasil deskripsi crosstabs tersebut 
dapat diketahui nilai persentase yang besar pada tinggi-
tinggi dan sangat tinggi-sangat tinggi dari hubungan 
antara iklim organisasi dengan kinerja guru, maka dapat 
dikatakan bahwa ada hubungan yang positif antara iklim 
organisasi dengan kinerja guru. Ini juga sesuai dengan 
hasil perhitungan dari regresi ganda dari program SPSS, 
yang menyatakan ada hubungan positif antara iklim 
organisasi dengan kinerja guru. 

Sesuai dengan hasil deskripsi crosstabs tersebut 
dapat diketahui nilai persentase yang tinggi pada budaya 
organisasi dan nilai yang sangat tinggi pada iklim 
organisasi.

Uji Hipotesis

Hipotesis nihil (H0) yang diuji adalah: ada pengaruh 
yang positif dan sifinifikan antara budaya organisasi 
(X1), iklim organisasi (X2) dan kinerja guru (Y). Dalam 
pengujian hipotesis ini akan diuji apakah hipotesis nihil 
(H0) diterima atau ditolak, sehingga kita dapat mengetahui 

Tabel 5. Tabulasi Silang Hubungan Antara Variabel Iklim Organisasi (X1) dengan Kinerja Guru (Y)

iklim * kinerja Crosstabulation

kinerja Total
 Cukup Tinggi Sangat Tinggi

iklim Tinggi Count 1 11 5 17
% within iklim 5.9% 64.7% 29.4% 100.0%
% within kinerja 50.0% 33.3% 16.1% 25.8%
% of Total 1.5% 16.7% 7.6% 25.8%

Sangat Tinggi Count 1 22 26 49
% within iklim 2.0% 44.9% 53.1% 100.0%
% within kinerja 50.0% 66.7% 83.9% 74.2%
% of Total 1.5% 33.3% 39.4% 74.2%

Total Count 2 33 31 66
% within iklim 3.0% 50.0% 47.0% 100.0%
% within kinerja 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 3.0% 50.0% 47.0% 100.0%

Tabel 6. Tabulasi Silang Hubungan Antara Budaya Organisasi (X1) dengan Iklim Organisasi (X2)

budaya * iklim Crosstabulation
iklim Total

 Tinggi Sangat Tinggi
budaya tinggi Count 16 47 63

% within budaya 25.4% 74.6% 100.0%
% within iklim 94.1% 95.9% 95.5%
% of Total 24.2% 71.2% 95.5%

Sangat Tinggi Count 1 2 3
% within budaya 33.3% 66.7% 100.0%
% within iklim 5.9% 4.1% 4.5%
% of Total 1.5% 3.0% 4.5%

Total Count 17 49 66
% within budaya 25.8% 74.2% 100.0%
% within iklim 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 25.8% 74.2% 100.0%
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apakah ada pengaruh antara budaya organisasi dan iklim 
organisasi terhadap kinerja guru. Nilai koefi sien korelasi 
R sebesar 0,650 dan koefi sien determinasi R2 sebesar 
0,422 ini berarti 42,2% varian kinerja guru dijelaskan 
olah variabel budaya organisasi dan iklim organisasi. 
Semakin tinggi budaya organisasi dan iklim organisasi 
akan semakin tinggi pula kinerja guru. Hasil pengolahan 
data juga diperoleh nilai Fhitung dengan derajad kebebasan 
(dk) regresi 1, dk residual (n-2) 64 dan dk total 65. 

Hasil perhitungan menunjukkan nilai α 0,000 < α 
0,05. Dengan kata lain hipotesis yang menyatakan ada 
pengaruh positif dan signifi kan antara variabel budaya 
organisasi, dan iklim organisasi terhadap kinerja guru 
diterima. Hal itu menunjukkan bahwa jika budaya 
organisasi dan iklim organisasi semakin meningkat maka 
akan diikuti oleh peningkatan kinerja guru. Demikian 
juga sebaliknya, jika budaya organisasi dan iklim 
organisasi rendah, maka kinerja guru juga rendah.

Selanjutnya dilakukan uji t student (Sudjana, 1992). 
Ringkasan hasil analisis uji t student menunjukkan bahwa 
nilai α variabel budaya organisasi sebesar 0,000 dan nilai 
α variabel iklim organisasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 
α 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan hipotesis nihil 
(H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima, dengan 
kata lain hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang 
positif dan signifi kan antara budaya organisasi dan iklim 
organisasi terhadap kinerja guru diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Guru

Dari hasil pengujian hipotesis pertama uji t student 
dapat diketahui bahwa variabel budaya organisasi (X1) 
berpengaruh positif terhadap kinerja guru (Y), ini terbukti 
pada variabel budaya organisasi (X1) nilai thitung

 
= 4,221 

mempunyai nilai signifi kansi 0,000 < 0,05 (lebih kecil 
dari α = 0,05). Berarti budaya organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja guru, dengan 
demikian semakin baik budaya organisasi guru terhadap 
sekolah maka kinerja guru akan meningkat. Sebaliknya 
semakin kurang budaya organisasi pada guru, maka 
kinerja guru juga akan semakin berkurang. Jadi hipotesis 
kerja (H1) diterima dan hipotesis nihil (H0) ditolak 
sehingga terdapat pengaruh yang positif dan signifi kan 
antara budaya organisasi dan kinerja guru. 

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis 
kerja (H1) bahwa budaya organisasi berpengaruh 
positif dan signifi kan terhadap kinerja guru. Sedangkan 
sumbangan efektifnya sebesar 0,189 terhadap kinerja 
guru. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Kotter 
dan Hesket (1997) yang menunjukkan bahwa budaya 
organisasi sekolah merupakan salah satu faktor yang 
penting dalam menentukan sukses atau gagalnya 
organisasi sekolah. Sobirin (2007: 248) mengungkapkan 
bahwa dalam konteks pengembangan organisasi, 
memahami makna budaya dalam kehidupan organisasi 

dianggap sangat relevan. Paling tidak, budaya organisasi 
berperan sebagai alat untuk melakukan integrasi internal. 
Jika peran ini bisa berfungsi dengan baik dan dibarengi 
oleh penyusunan strategi yang tepat maka bisa diharapkan 
kinerja akan meningkat. 

Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Kinerja Guru

Dari hasil pengujian hipotesis kedua uji t student 
dapat diketahui bahwa variabel iklim organisasi (X2) 
berpengaruh positif terhadap kinerja guru (Y), ini terbukti 
pada variabel iklim organisasi (X2) nilai thitung

 
= 5,035 

mempunyai nilai signifi kansi 0,000 < 0,05 (lebih kecil 
dari α = 0,05). Berarti iklim organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja guru, dengan 
demikian semakin baik iklim organisasi maka kinerja 
guru akan meningkat. Sebaliknya semakin kurang iklim 
organisasi pada guru, maka kinerja guru juga akan 
semakin berkurang. Jadi hipotesis kerja (H1) diterima dan 
hipotesis nihil (H0) ditolak sehingga terdapat pengaruh 
yang positif dan signifi kan antara iklim organisasi dan 
kinerja guru. 

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis 
kerja (H1) bahwa iklim organisasi berpengaruh positif dan 
signifi kan terhadap kinerja guru. Sedangkan sumbangan 
efektifnya sebesar 0,258 terhadap kinerja guru. Hal ini 
menunjukkan bahwa guru-guru MTsN se Kabupaten 
Jombang memiliki antusiasme yang tinggi terhadap 
situasi dan lingkungan organisasi tempat mereka bekerja. 
Snyder dalam Moedjiarto (2002) mengemukakan bahwa 
hubungan kerja di antara dan di dalam kelompok guru, 
siswa dan orang tua memberikan kejelasan tentang 
iklim kerja yang terdapat di sekolah. Personel di sekolah 
yang efektif, bekerja sama dalam banyak cara, baik 
yang formal maupun yang tidak. Oleh karena itu iklim 
organisasi madrasah/sekolah yang kondusif sangat 
dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan 
pada sebuah lembaga pendidikan hingga mampu 
mendukung peningkatan kinerja guru. 

Pengaruh Budaya Organisasi dan Iklim Organisasi 
terhadap Kinerja Guru

Hipotesis yang ketiga diuji dengan melihat hasil 
output SPSS. Koefisien determinasi adalah untuk 
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Angka R Square 
adalah 0,422, artinya 42,2% variabel terikat kinerja guru 
dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari budaya 
organisasi dan iklim organisasi sedangkan sisanya 
57,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang 
digunakan. Didapat tingkat signifi kansi sebesar 0,000 
< 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya 
ada hubungan yang linear antara budaya organisasi dan 
iklim organisasi dengan kinerja guru, hal ini mengandung 
artinya bahwa variabel bebas secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel terikat.

Pada hakekatnya iklim bersifat interpersonal dan 
dimanifestasikan dalam sikap dan perilaku guru, siswa 
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dan pimpinan sekolah dalam kegiatan kerjanya. Sejalan 
dengan teori dari Siver dalam Komariah dan Triatna 
(2005) iklim sosial suatu sekolah dibentuk oleh hubungan 
timbal balik antara perilaku pimpinan Sekolah dan 
perilaku guru sebagai suatu kelompok. Perilaku pimpinan 
sekolah dapat mempengaruhi interaksi interpersonal para 
guru. Dengan demikian dinamika kepemimpinan yang 
dilakukan pimpinan sekolah dengan kelompok (guru dan 
staf) dipandang sebagai kunci untuk memahami variasi 
iklim sekolah. Interaksi antara perilaku guru dan perilaku 
pimpinan sekolah akan menentukan iklim sekolah 
yang bagaimana yang akan terwujud, iklim sekolah 
yang baik dan kondusif bagi kegiatan pendidikan akan 
menghasilkan interaksi edukatif yang efektif sehingga 
upaya pencapaian tujuan pendidikan sekolah akan 
berjalan dengan baik.

Jadi, dengan memberikan perhatian dan penguatan 
terhadap budaya organisasi serta penciptaan iklim 
organisasi yang mendukung kegiatan dan aktivitas 
keseharian guru-guru dapat meningkatkan kinerja guru.

KESIMPULAN

1. Budaya organisasi mempunyai pengaruh yang 
positif dan signifi kan terhadap kinerja guru MTsN 
se Kabupaten Jombang dengan sumbangan efektif 
sebesar 0,189 terhadap kinerja guru. Sehingga 
setiap peningkatan dari budaya organisasi akan 
meningkatkan juga kinerja guru.

2. Iklim organisasi mempunyai pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap kinerja guru MTsN se 
Kabupaten Jombang dengan sumbangan efektif 
sebesar 0,258 terhadap kinerja guru. Ini berarti 
bahwa setiap peningkatan dari iklim organisasi akan 
meningkatkan juga kinerja guru.

3. Budaya organisasi dan iklim organsiasi secara 
bersama – sama mempunyai pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap kinerja guru MTsN se 
Kabupaten Jombang dengan sumbangan efektif 
sebesar 42,2% terhadap kinerja guru, sedangkan 
sisanya sebesar 57,8% dipengaruhi oleh variabel lain 
di luar variabel yang diteliti. Jadi setiap peningkatan 
dari budaya organisasi dan iklim organisasi akan 
meningkatkan juga kinerja guru.

SARAN

1. Perlu diupayakan secara berkesinambungan 
untuk meningkatkan kekuatan budaya organisasi 
misalnya dengan sosialisasi dan penerapan nilai, 

juga memperlebar jaringan budaya pada setiap 
anggota organisasi. Sehingga budaya organisasi 
yang telah ada sebelumnya semakin berakar dalam 
aktivitas keseharian anggota organisasi yang terlibat 
di dalamnya, yaitu guru, staf dan pimpinan. Yang 
diharapkan dengan berakarnya budaya organisasi 
sekolah dapat mendorong peningkatan kinerja guru. 

2. Perlu menciptakan dan menjaga iklim organisasi 
madrasah yang kondusif. Sehingga suasana 
pembelajaran di kelas akan lebih mendorong 
siswa berprestasi, dan suasana kerja di lingkungan 
pendidikan mampu mendorong guru, staf maupun 
pimpinan berkarya sesuai dengan bidang tugas 
masing-masing sehingga mampu meningkatkan 
kinerjanya.

3. Untuk penelitian yang akan datang agar diperoleh 
hasil yang lebih lengkap, sangat disarankan untuk 
melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian 
ini, dengan latar belakang obyek yang berbeda hingga 
hasilnya dapat melemahkan atau memperkuat hasil 
penelitian. Ataupun melakukan penelitian dengan 
teori dan indikator yang berbeda, sehingga hasilnya 
dapat dikonfi rmasi dengan hasil penelitian ini. 
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Hubungan antara Pemantauan Orang Tua dengan Practice 
Mahasiswa STIKES-ABI yang Tidak Berisiko terhadap Transmisi 
HIV/AIDS

(The Correlation between Parental Monitoring and Practice of STIKES-ABI 
Female Student with No Risk of HIV/AIDS Transmission)
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ABSTRAK

Dewasa muda merupakan usia yang sangat berisiko terjadi penularan Acquired Immune Defi ciency Syndrome (AIDS), sebab pada 
usia ini merupakan usia mencari identitas diri. Kemampuan mengendalikan seksual dan pemantauan orang tua akan mempengaruhi 
perkembangannya. Didasarkan pada kenyataan sebagian besar mereka berasal dari daerah dengan berbagai budaya yang 
diasumsikan mengalami keterbatasan dalam mendapatkan informasi tentang HIV/AIDS. Perubahan lingkungan antara daerah asal 
dengan lingkungan baru dan jauhnya pengawasan orang tua berisiko bagi mahasiswa baru melakukan tindakan yang berisiko tertular 
HIV/AIDS. Practice mahasiswi dihubungkan dengan pemantauan orang tua. Pemantauan orang tua yang baik terhadap mahasiswi 
diperlukan untuk mencegah tindakan yang berisiko tertular HIV/AIDS. Penelitian tentang hubungan pemantauan orang tua dengan 
practice mahasiswi yang tidak berisiko terhadap transmisi HIV/AIDS penting untuk dilakukan pada mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan Artha Bodhi iswara STIKES-ABI. Penelitian ini merupakan analitik observasional. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswi STIKES-ABI Surabaya tahun ajaran 2008/2009 berjumlah 145 mahasiswi. Sampel diambil dengan cara simple 
random sampling. Pengambilan data dengan cara pembagian kuesioner kepada 106 mahasiswi tentang tindakan dan pemantauan 
orang tua. Melalui uji Chi Square dengan tingkat signifi kan 0,05. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar pemantauan orang tua 
baik (77,36%) dan sebagian besar practice mahasiswi baik (87,74%). Mereka dengan pemantauan orang tua yang kurang baik 25% 
adalah mempunyai practice kurang baik, lebih besar dari pada pemantauan baik. Hasil uji menggunakan Fisher’ Exact p = 0,041 yang 
berarti ada hubungan antara pemantauan orang tua dengan practice mahasiswi yaitu practice mahasiswi tidak berisiko terhadap HIV/
AIDS lebih baik pada mereka yang mendapat pemantauan orang tua baik dibanding yang mendapat pemantauan kurang baik. 

Kata kunci: pemantauan orang tua, practice, mahasiswi

ABSTRACT

Young adults are very vulnerable to Acquired Immune Defi ciency Syndrome (AIDS), because it is the age of self-identifi cation. 
Therefore, the ability to control sexual desire and the support of parents and relatives will infl uence their personal development. Based 
on the fact that most young adults came from various regions with different cultures, it is assumed that they have limited knowledge on 
HIV/AIDS. The environmental change when they arrive at the city and be far away from parental monitoring has brought a risk of being 
transmitted with HIV/AIDS. A female student practice is connected with parental monitoring. Good parental monitoring towards female 
student is crucial to avoid high risk practice with a risk of being transmitted by HIV/AIDS. This study is conducted towards Surabaya 
STIKES-ABI female students. This study aims to discover the correlation between parental monitoring and practice of STIKES-ABI 
female students with zero risk of HIV/AIDS transmission. This is an analytic observational study. Population was all female students 
of Surabaya STIKES-ABI in calendar year 2008/2009 amounting to 145 students. Sample was taken by simple random sampling. 
Data collection was done through questionnaires to 106 female students covering students’ practice and parental monitoring. The 
Chi square test was used with 0.05 signifi cance level. The result showed most of parental monitoring was good (77.36%) and most of 
female students’ practice was good (87.74%). Those with less parental monitoring showed 25% had less practice. The analysis revealed 
probability value was 0.041 (less than 0.05) which meant there was a correlation between parental monitoring and female students’ 
practice. The conclusion showed that the practice of STIKES-ABI female students with zero risk of HIV/AIDS transmission was better 
with parental monitoring compared to those with less parental monitoring. 

Keywords: parental monitoring, practice, female student

PENDAHULUAN

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) 
adalah sindrom yang terdiri dari berbagai gejala dan 
infeksi sebagai akibat dari kerusakan spesifik sistem 
kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus 

Human Immunodefi ciency Virus (HIV). Apabila HIV ini 
masuk ke dalam peredaran darah seseorang, maka HIV 
tersebut akan menyerang sel-sel darah putih. Sel-sel 
darah putih ini adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh 
yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan penyakit. 
HIV secara berangsur-angsur merusak sel darah putih 
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hingga tidak berfungsi dengan baik (Depkes RI, 1997, 
Rasmaliah, 2007). 

Virus HIV yang pertama diidentifikasi oleh Luc 
Montainer di Paris tahun 1983. Transmisi HIV masuk ke 
dalam tubuh manusia melalui tiga cara, yaitu: (1) secara 
vertikal dari ibu yang terinfeksi HIV ke anak (selama 
mengandung, persalinan, dan menyusui); (2) secara 
transeksual (homoseksual maupun heteroseksual); (3) 
secara horizontal yaitu kontak antar darah atau produk 
darah yang terinfeksi (asas sterilisasi kurang diperhatikan 
terutama pada pemakaian jarum suntik bersama-
sama secara bergantian, tato, tindik, transfusi darah, 
transplantasi organ, tindakan hemodialisis, perawatan 
gigi). Transmisi secara efisien terjadi melalui darah, 
cairan semen, cairan vagina dan serviks (Nasronudin, 
2007).

Menurut data statistik Komisi Penanggulangan AIDS 
sampai dengan Maret 2008, di Indonesia dalam enam 
tahun terakhir jumlah kasus AIDS terus meningkat. 
Yaitu dari 345 jumlah kasus pada tahun 2002 menjadi 
2947 pada tahun 2008. Jawa Timur menduduki urutan 
ke-4 kasus AIDS terbanyak setelah DKI Jakarta, Jawa 
Barat, dan Papua. Kota Surabaya menduduki peringkat 
pertama jumlah kasus AIDS di Jawa Timur yaitu sebesar 
42,8% dari jumlah 1159 kasus AIDS. Proporsi kumulatif 
kasus AIDS tertinggi pada kelompok umur 20-29 tahun 
(53,62%), kelompok umur 30–39 tahun (27,79%) dan 
kelompok umur 40–49 tahun (7,89%). Sedangkan 
menurut jenis kelamin, dari 11868 kasus AIDS yang 
dilaporkan, sebanyak 2466 (20,7%) adalah perempuan. 
Dari angka tersebut menurut cara penularannya terbanyak 
melalui Injecting Drug Use (IDU) 49,2%, heteroseksual 
42,8% dan homoseksual 3,8% (Dep. Kes. RI, 2008). 
Tingkat usia yang paling dominan terkena Napza yaitu 
usia 15–25 tahun (Asliati, 2006).

Meskipun jumlah perempuan penderita HIV/AIDS 
di Indonesia lebih sedikit dibandingkan laki-laki, 
dampak pada perempuan akan selalu lebih besar baik 
dalam masalah kesehatan maupun di bidang ekonomi. 
Perempuan lebih rentan tertular dan lebih menderita 
akibat infeksi ini. Penularan HIV/AIDS dari laki-laki 
ke perempuan melalui hubungan seks dua kali lipat 
dibandingkan dari perempuan kepada laki-laki. Penularan 
pada perempuan dapat berlanjut dengan penularan pada 
bayi jika terjadi kehamilan (Dep. Kes. RI, 2006). Juga 
lemahnya kedudukan dan peran perempuan di sebagian 
besar budaya masyarakat Indonesia menyebabkan mereka 
rentan tertular. Lemahnya posisi sosial dan ekonomi 
membuat perempuan tidak punya posisi tawar untuk 
melindungi diri (Meutia, 2004). 

Dari angka tersebut tampaknya usia remaja sangat 
rentan terhadap HIV AIDS. Hal ini karena usia remaja 
merupakan usia untuk mencari identitas diri. Sejauh 
mana remaja dapat mengenali maupun mengendalikan 
dorongan seksual dan dukungan orang tua atau keluarga 
akan mempengaruhi perkembangan pribadinya. 
Bila hal itu meragukan, maka remaja akan terjebak 
dalam perkembangan pribadi yang lemah dan rentan 

penyalahgunaan Napza (Sawitri, 2006). Selain itu 
hormon-hormon seksual mulai bekerja. Pada remaja pria 
dapat mulai terangsang seksual bila berdekatan secara 
fi sik saling memegang serta menyentuh atau meraba. Bila 
remaja perempuan tidak waspada, ia akan terlibat dalam 
hubungan seks, terlebih bila remaja laki-laki mengatakan 
untuk membuktikan cintanya, yang sebenarnya hanya 
untuk melepaskan ketegangan seksual (Maramis, 2006).

Sesuai dengan proses perkembangannya, remaja 
lebih banyak berada di luar rumah bersama teman-teman 
sebaya sebagai kelompok yang merupakan dunia nyata 
bagi kaum muda. Kelompok sebaya terdiri dari teman-
teman yang dapat menerimanya. Pengaruh teman-teman 
sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan 
dan perilaku lebih besar dari pada pengaruh keluarga. 
Misalnya anggota kelompok mencoba minum alkohol, 
obat-obat terlarang atau rokok, maka remaja cenderung 
mengikutinya. Hanya sedikit remaja yang berharap 
bahwa seluk-beluk tentang seks dapat dipelajari dari 
orang tuanya. Sehingga remaja mencari pelbagai sumber 
informasi yang mungkin dapat diperoleh, misalnya buku-
buku tentang seks, ataupun mengadakan percobaan 
dengan bercumbu maupun bersenggama (Hurlock, 
1980). Dalam keadaan seperti ini tidak sedikit orang 
tua yang merasa kewalahan kemudian menyerah dalam 
ketidakmampuan mengasuh anak. Seringkali mereka 
hanya pasrah dan berharap bahwa waktu dan kedewasaan 
anak akan mampu menyadarkan sekaligus mengubah 
anak dengan sendirinya (Jung, 2003).

Hasil penelitian Ety (2007) menyatakan tidak ada 
perbedaan perilaku seks pranikah pada remaja ditinjau 
dari pola komunikasi keluarga pada siswa (Lembaga 
Bimbingan Belajar) LBB Dasa Pratama Kertosono. 
Sedangkan hasil penelitian Murniati (2004) tentang 
hubungan pajanan media komunikasi massa dengan 
pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS pada siswa 
SMA dan SMK di Jakarta Timur didapatkan bahwa 
41,4% siswa SMA dan 56,5% siswa SMK memiliki 
pengetahuan yang kurang tentang HIV/AIDS, 
kemungkinan merupakan faktor yang mempengaruhi 
kemampuan remaja dalam melakukan upaya pencegahan 
(Notoatmojo, 2003).

Dalam upaya pencegahan penularan HIV/AIDS 
di kalangan remaja berkaitan erat dengan peran orang 
tua. Orang tua merupakan pengawas bagi remaja, 
mereka berkewajiban merawat, memperhatikan dan 
mengawasi setiap perilaku anak-anaknya (Population 
Council South and Asia Indonesia Offi ce, 1998). Dan 
keluarga merupakan lingkungan pertama bagi remaja 
yang berperan dalam memberikan fasilitas untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS. Adanya 
saling keterbukaan dalam berkomunikasi antara remaja 
dengan keluarga sedini mungkin diharapkan akan 
mencegah risiko remaja tertular HIV/AIDS (Friedman, 
1998). Dalam hal ini mahasiswa baru Keperawatan dan 
Kebidanan merupakan remaja yang juga berisiko untuk 
tertular HIV/AIDS. Hal ini didasarkan pada kenyataan 
bahwa sebagian besar mereka berasal dari daerah 
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dengan berbagai budaya yang diasumsikan mengalami 
keterbatasan dalam mendapatkan informasi tentang HIV/
AIDS. Perubahan lingkungan antara daerah asal dengan 
lingkungan baru dan jauhnya pengawasan orang tua 
berisiko bagi mahasiswa baru melakukan tindakan yang 
berisiko tertular HIV/AIDS. 

Perhatian orang tua diharapkan dapat dilakukan 
seefektif mungkin dalam membina remaja. Situasi yang 
berkembang di masyarakat, tentang dampak kemajuan 
teknologi untuk kalangan remaja merupakan dilema yang 
saling bertolak belakang, di satu sisi untuk meningkatkan 
kreativitas, tapi di sisi lain mendorong untuk berbuat hal-
hal yang negatif. Sehingga perlu pemantauan orang tua 
terhadap remaja.

Dalam Kompas (2006) beberapa perilaku yang 
dianggap berisiko terhadap penggunaan Napza, antara 
lain sering tidak masuk kuliah tanpa izin (bolos), sering 
pulang malam, dan kebiasaan menghabiskan uang 
sekolah. Berdasarkan data peserta Ujian Semester di 
STIKES-ABI masih terdapat mahasiswi yang tidak dapat 
mengikuti ujian salah satunya karena kehadiran kuliah 
yang kurang memenuhi syarat. Hal ini penting untuk 
dilakukan peninjauan lebih lanjut. Namun demikian 
sejauh ini belum ditemukan studi yang menggambarkan 
tentang hubungan pemantauan orang tua dengan practice 
mahasiswi yang tidak berisiko terhadap transmisi HIV/
AIDS. Penelitian tentang hubungan pemantauan orang tua 
dengan practice mahasiswi yang tidak berisiko terhadap 
transmisi HIV/AIDS penting untuk dilakukan pada 
mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Artha Bodhi 
Iswara STIKES-ABI dengan sejumlah alasan. Pertama 
mahasiswi Keperawatan maupun Kebidanan merupakan 
calon ibu yang apabila tidak mampu melakukan 
pencegahan akan berisiko tertular dan menularkan HIV 
AIDS. Kedua, mereka adalah calon tenaga kesehatan yang 
harus mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada 
masyarakat tentang penularan dan cara pencegahan 
HIV AIDS. Ketiga, untuk membandingkan dengan hasil 
penelitian terdahulu yaitu tidak ada perbedaan perilaku 
seks pranikah pada remaja ditinjau dari pola komunikasi 
keluarga.

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi 
sebagai dasar untuk melakukan modifikasi tindakan 
dalam mempersiapkan remaja perempuan untuk menjadi 
ibu yang bebas HIV/AIDS dan sebagai tenaga kesehatan 
yang diharapkan mampu memberikan pendidikan 
kesehatan kepada masyarakat. Metodologi Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
analitik korelasional dengan pendekatan Cross Sectional. 
Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis tentang 
hubungan antara pemantauan orang tua dengan practice 
mahasiswi STIKES-ABI yang tidak berisiko terhadap 
transmisi HIV/AIDS.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
perempuan STIKES-ABI Tahun Ajaran 2008/2009, 
dengan populasi 145 orang. Dengan kriteria sampel 
masih duduk di Tingkat satu dan usia kurang dari 21 
tahun. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan simple random sampling yaitu berjumlah 
106 sampel.

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pemantauan 
orang tua. Variabel tergantung (dependent) dan variabel 
tergantung adalah practice mahasiswi yang tidak 
berisiko terhadap transmisi HIV/AIDS. Variabel perancu 
(confounding) antara lain media massa dan lingkungan 
(keluarga, teman bermain).

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh dari sampel sebesar 
106 meliputi pemantauan orang tua, Practice Mahasiswi 
dan Pemantauan Orang tua dengan Practice Mahasiswi.

1. Pemantauan Orang tua 

Tabel 1. Distribusi frekuensi klasifikasi pemantauan 
orang tua

No Pemantauan Orang tua Frekuensi Persentase (%)
1. Kurang Baik 24  22,64
2. Baik 82  77,36

Jumlah 106 100

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa sebagian besar 
(77,36%) pemantauan orang tua baik dan sebagian kecil 
(22,64%) pemantauan orang tua kurang baik.

2. Practice Mahasiswi

Tabel 2. Distribusi frekuensi Practice Mahasiswi

No Practice Mahasiswi Frekuensi Persentase (%)
1. Kurang Baik 13  12,26
2. Baik 93  87,74

Jumlah 106 100

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar (87,74%) 
practice mahasiswi baik dan sebagian kecil (12,26%) 
practice mahasiswi kurang baik.

3. Pemantauan Orang tua dengan Practice Mahasiswi

No
Pemantauan 
Orang tua

Practice Mahasiswi
Kurang Baik Baik

Frekuensi
Persentase 

(%)N (%) N (%)
1 Kurang 

Baik
 6 (25%) 18 (75%) 24 100

2 Baik  7 (8,54%) 75 (91,46%) 82 100
Jumlah 13 (12,26%) 93 (87,74%) 106 100
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Fisher’s Exact Test p = 0,041 (2 tailed test)

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa mereka dengan 
pemantauan kurang baik 25% adalah mempunyai 
practice kurang baik, lebih besar daripada pemantauan 
baik 8,54%. 

Hasil uji menggunakan Fisher’s Exact Test p = 
0,041 yang berarti ada hubungan antara pemantauan 
orang tua dengan practice mahasiswi yaitu practice 
mahasiswi tidak berisiko terhadap HIV/AIDS lebih baik 
pada mereka yang mendapat pemantauan orang tua baik 
dibanding yang mendapat pemantauan kurang baik.

PEMBAHASAN

Pemantauan Orang tua 

Tabel 1 menunjukkan sebagian besar (77,36%) 
pemantauan orang tua baik dan sebagian (22,64%) 
pemantauan orang tua kurang baik. Pemantauan orang 
tua terhadap remaja berkaitan dengan peran pengasuhan 
orang tua sebagai pengawas. Sebagai pengawas, orang tua 
memperhatikan, mengamati tingkah laku anak Gunarsa 
(2002 dikutip dalam Ety, 2007). Mereka mengawasi anak 
agar tidak melanggar peraturan di rumah maupun di luar 
rumah. 

Menurut UU RI no 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak, keluarga merupakan unit terkecil 
dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan 
anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 
Sehingga sebelum remaja melakukan kegiatan di luar 
rumah remaja telah berinteraksi dengan anggota keluarga. 
Beberapa pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan 
di dalam rumah menjadi bekal dalam melakukan kegiatan 
selama di luar lingkungan rumah.

Burgess dkk (1963, dikutip dalam Friedman, 1998) 
mendefi nisikan tentang keluarga, di antaranya sebagai 
berikut:
1. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh 

ikatan perkawinan, darah dan ikatan adopsi.
2. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi 

satu sama lain dalam peran-peran sosial keluarga 
seperti suami-istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan 
anak perempuan, saudara dan saudari.

3. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, 
yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan 
beberapa ciri unik tersendiri.

Sedangkan menurut Duvall dan Miller (1985) tugas 
perkembangan keluarga ketiga yang mendesak adalah 
berkomunikasi secara terbuka antar para anggota 
keluarga, khususnya orang tua dan remaja. Karena adanya 
kesenjangan antar generasi sering terjadi saling tolak-
menolak antara orang tua dan remaja menyangkut nilai 
dan gaya hidup. Sehingga komunikasi terbuka seringkali 
sulit diwujudkan. 

Komunikasi sebagai salah satu cara yang dapat 
dilakukan oleh orang tua untuk melakukan pemantauan 

atau pengawasan kepada anak yaitu remaja. Hasil 
interaksi antar anggota keluarga khususnya remaja dan 
orang tua pada hasil penelitian Ety (2007) menyatakan 
tidak ada perbedaan perilaku seks pranikah pada 
remaja ditinjau dari pola komunikasi keluarga pada 
siswa (Lembaga Bimbingan Belajar) LBB Dasa 
Pratama Kertosono. Perilaku seks pranikah pada remaja 
merupakan salah satu perilaku yang dapat menyebabkan 
remaja tersebut berisiko terhadap transmisi HIV/AIDS. 
Sehingga selain komunikasi antara remaja dan orang tua 
yang baik juga diperlukan pemantauan yang baik orang 
tua kepada remaja. Pemantauan yang dilakukan oleh 
orang tua yang mempunyai pengetahuan baik tentang 
penyakit HIV/AIDS kemungkinan dapat melakukan 
pemantauan yang baik pula kepada remaja.

Practice Mahasiswi

Tabel 2 menunjukkan sebagian besar (87,74%) 
practice mahasiswi baik atau kurang berisiko dan 
sebagian kecil (12,26%) practice mahasiswi kurang baik 
atau lebih berisiko terhadap transmisi HIV/AIDS. 

Mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan 
tinggi. Sedangkan mahasiswi adalah mahasiswa wanita 
(Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Menurut 
Undang-Undang No. 4 1979 mengenai kesejahteraan 
anak, remaja adalah individu yang belum mencapai umur 
21 tahun dan belum menikah (Nancy, 2002).

Perkembangan kognitif pada masa remaja akhir 
(17–20 tahun) telah mencapai stadium berpikir secara 
operasional formal. Dalam perkembangan menuju 
kedewasaan seorang remaja perlu mengembangkan suatu 
sistem penilaian individual. Sistem penilaian ini bukan 
saja mencakup penilaian tentang benar atau salah tetapi 
juga strategi pengambilan keputusan tentang bagaimana 
seseorang memberikan respons terhadap stimulasi yang 
meragukan (Nancy, 2002). Remaja dapat memikirkan 
tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tugas 
perkembangannya.

Kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial 
bagi remaja mempunyai peranan yang cukup penting 
bagi perkembangan kepribadiannya. Hasil penelitian 
Hans Sebald (Sigelman & Shaffer, 1995) dikutip Syamsu 
(2009) bahwa teman sebaya memberikan pengaruh 
dalam memilih: cara berpakaian, hobi, perkumpulan 
(club), dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Peranan 
kelompok teman sebaya bagi remaja adalah memberikan 
kesempatan untuk belajar tentang: (1) bagaimana 
berinteraksi dengan orang lain, (2) mengontrol tingkah 
laku sosial, (3) mengembangkan keterampilan, dan 
minat yang relevan dengan usianya, (4) saling bertukar 
perasaan dan masalah. Namun di sisi lain, tidak sedikit 
remaja yang berperilaku menyimpang, karena pengaruh 
teman sebayanya. Terungkap dari hasil-hasil penelitian 
antara lain Healy dan Browner bahwa 67% dari 3.000 
anak nakal di Chicago, ternyata karena mendapat 
pengaruh dari teman sebayanya, dan Glueck & Glueck 
menemukan bahwa 98,4% dari anak-anak nakal adalah 
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akibat pengaruh anak nakal lainnya, hanya 74% dari anak 
yang tidak nakal berkawan dengan yang nakal (M. Arifi n, 
1978 dikutip Syamsu, 2009). 

Menurut Havighurst (1961) dalam Hurlocck (1980), 
tugas-tugas perkembangan remaja sebagai berikut:
a) Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan 

teman sebaya baik pria maupun wanita.
b) Mencapai peran sosial pria dan wanita.
c) Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan 

tubuhnya secara efektif.
d) Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang 

bertanggung jawab
e) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan 

orang-orang dewasa lainnya.
f) Mempersiapkan karier ekonomi.
g) Mempersiapkan perkawinan dan keluarga.
h) Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai 

pegangan untuk berperilaku mengembangkan 
ideologi. 

Agar dapat mencapai tugas-tugas tersebut remaja 
perlu mempunyai pengetahuan yang baik tentang penyakit 
HIV/AIDS. Mahasiswi adalah orang yang belajar di 
Perguruan Tinggi khususnya mahasiswi di Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan dimungkinkan mempunyai kesempatan 
untuk meningkatkan pengetahaun tentang penyakit HIV/
AIDS. 

Sesuai dengan tahap perkembangan kepribadian 
menurut Sullivan dalam Alwisol (2004) pada periode 
adolesens akhir (usia 16- awal 20 an) berakhir sampai 
pemuda mengenal kepuasan dan tanggung jawab dari 
kehidupan sosial dan warga negara dewasa. Selama 
periode ini, pengalaman semakin banyak terjadi pada 
tingkat berpikir sintaksis. Apakah orang bekerja 
atau melanjutkan kuliah, mereka harus memperluas 
pemahamannya mengenai sikap hidup orang lain, 
pemahamannya mengenai tingkat saling ketergantungan 
dalam hidup, dan cara menangani berbagai jenis masalah 
interpersonal. Tahap ini ditandai dengan pemantapan 
hubungan cinta dengan satu pasangan. Namun hal itu 
bukan tujuan utama kehidupan, tetapi sekedar sumber 
utama kepuasan hidup.

Prinsip dasar pendekatan Skinner (1976) yaitu 
tingkah laku disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel 
eksternal. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia dan 
tidak ada bentuk internal, yang mempengaruhi tingkah 
laku. Namun betapapun kuatnya stimulus dan penguat 
eksternal, manusia masih dapat mengubahnya melalui 
proses kontrol diri yaitu bagaimana diri mengontrol 
variabel-variabel luar yang menentukan tingkah laku. 
Tingkah laku tetap ditentukan oleh variabel luar. Namun 
dengan berbagai cara kontrol diri, pengaruh variabel 
itu dapat diperbaiki atau dikontrol. Antara lain dengan 
memindahkan/menghindar dari situasi pengaruh, atau 
menjauhkan situasi pengaruh sehingga tidak lagi diterima 
sebagai stimulus. Pengaruh buruk teman sebaya yang 
jahat dihindarkan dengan menghindar atau menjauh dari 
pergaulan dengan mereka. 

Hal ini juga sesuai dengan teori tindakan yang 
beralasan (theory of reasoned action) Yang selanjutnya 
lebih dikenal sebagai teori tingkah laku terencana (theorry 
of planned behavior) yang pertama kali dinyatakan oleh 
Ajzen (1991) dan Fishbein (1980) bahwa keputusan untuk 
menampilkan tingkah laku tertentu adalah hasil dari 
proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu 
dan mengikuti urutan-urutan berpikir. Seorang mahasiswi 
akan berpikir sebelum melakukan suatu tindakan yaitu 
tindakan berisiko atau tidak berisiko terhadap transmisi 
HIV/AIDS.

Pemantauan Orang tua dengan Practice Mahasiswi 

Tabel 3 menunjukkan mereka dengan pemantauan 
kurang baik 25% adalah mempunyai practice kurang 
baik, lebih besar dari pada pemantauan baik 8,54%. Hasil 
uji menggunakan Fisher’s Exact p = 0,041 yang berarti 
ada hubungan antara pemantauan orang tua dengan 
practice mahasiswi yaitu practice mahasiswi tidak 
berisiko terhadap HIV/AIDS lebih baik pada mereka 
yang mendapat pemantauan orang tua baik dibanding 
yang mendapat pemantauan kurang baik.

Terdapat beberapa pola sikap atau perlakuan orang tua 
terhadap anak yang masing-masing mempunyai pengaruh 
tersendiri terhadap kepribadian anak. Pola perlakuan 
orang tua antara lain overprotection (terlalu melindungi), 
permisiveness (pembolehan), rejection (penolakan), 
acceptance (penerimaan), domination (dominasi), 
submission (penyerahan), punitiveness/overdisipline 
(terlalu disiplin). Pola perlakuan “acceptance” merupakan 
yang baik untuk dimiliki atau dikembangkan oleh orang 
tua. Sikap tersebut yaitu (1) memberikan perhatian 
dan cinta kasih tulus kepada anak, (2) menempatkan 
anak dalam posisi yang penting di dalam rumah, (3) 
mengembangkan hubungan yang hangat dengan anak, 
(4) bersikap respek terhadap anak, (5) mendorong 
anak untuk menyatakan perasaan atau pendapatnya, (6) 
berkomunikasi dengan anak secara terbuka dan mau 
mendengarkan masalahnya. (Hurlock, 1956; Schneiders, 
1964; Lore, 1970 dikutip Syamsu, 2009). 

Sesuai modifi kasi tingkah laku dari Skinner (1976) 
dikutip Alwisol (2004) strategi terapi untuk memperbaiki 
tingkah laku anak dengan melibatkan fi gur di sekeliling 
anak sehari-hari, khususnya orang tua dan guru. Bila 
remaja telah berhasil melakukan tindakan yang baik, 
maka akan mendapat hadiah dan terus dilakukan 
pemantauan. Pemantauan kurang baik kemungkinan 
menjadi salah satu sebab practice kurang baik yang lebih 
berisiko terhadap transmisi HIV/AIDS. 

Pengaruh kelompok teman sebaya terhadap remaja 
berkaitan dengan iklim keluarga remaja itu sendiri. 
Remaja yang memiliki hubungan yang baik dengan 
orang tuanya (iklim keluarga sehat) cenderung dapat 
menghindarkan diri dari pengaruh negatif teman 
sebayanya, dibandingkan dengan remaja yang hubungan 
dengan orang tuanya kurang baik. Judith Brook dan 
koleganya menemukan bahwa hubungan orang tua dan 
remaja yang sehat dapat melindungi remaja tersebut 



Wilujeng: Hubungan antara pemantauan orang tua dengan practice mahasiswa STIKES-ABI 85

dari pengaruh teman sebaya (Sigelman & Shaffer, 1995 
dikutip Syamsu, 2009).

Sedangkan sekolah merupakan lembaga pendidikan 
formal yang secara sistematis melaksanakan program 
bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka 
membantu siswa agar mampu mengembangkan 
potensinya, baik yang menyangkut aspek moral-
spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Hurlock 
(1986) dikutip Syamsu (2009) mengemukakan bahwa 
sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan 
kepribadian anak (siswa), baik dalam cara berpikir, 
bersikap maupun cara berperilaku. Sekolah berperan 
sebagai substitusi keluarga dan guru sebagai substitusi 
orang tua. Beberapa alasan sekolah memainkan 
peranan yang berarti bagi perkembangan kepribadian 
anak, yaitu (a) para siswa harus hadir di sekolah, (b) 
sekolah memberikan pengaruh kepada anak secara dini 
seiring dengan perkembangan, (c) anak-anak banyak 
menghabiskan waktunya di sekolah daripada di tempat 
lain di luar rumah, (d) sekolah memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk meraih sukses, dan (e) sekolah 
memberi kesempatan pertama kepada anak untuk menilai 
dirinya, dan kemampuannya secara realistik. 

KESIMPULAN

1. Sebagian besar (77,36%) pemantauan orang tua baik. 
2. Sebagian besar (87,74%) practice mahasiswi baik. 
3. Ada hubungan antara pemantauan orang tua dengan 

practice mahasiswi yaitu practice mahasiswi tidak 
berisiko terhadap transmisi HIV/AIDS lebih baik 
pada mereka yang mendapat pemantauan orang tua 
baik. 

SARAN

1. STIKES-ABI: 
a. Membentuk Ikatan Orang tua Mahasiswa 

(IKOMA) dan lebih terjalin lagi hubungan 
antara orang tua (wali mahasiswa) dengan pihak 
Akademik demi lancarnya proses pendidikan. 

b. Memberikan materi tentang HIV/AIDS 
kepada semua mahasiswa untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kewaspadaan dalam bertingkah 
laku sehingga terhindar dari risiko terhadap 
transmisi HIV/AIDS.

c. Meningkatkan kualitas hubungan guru (pegajar)-
siswa secara harmonis dan stimulatif sebagai 
faktor yang berpengaruh positif terhadap kemajuan 
belajar. 

2. Peneliti selanjutnya: perlu dilakukan penelitian kepada 
siswa ataupun mahasiswa selain sekolah kesehatan 
dan untuk diberikan tindakan yang lebih lanjut agar 
semua remaja tidak berisiko terhadap transmisi HIV/
AIDS.
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Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Masyarakat 
terhadap Gizi Buruk di Wilayah Kecamatan Sampung dan 
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

(Infl uence The Level of Education and Income to Poor Nutrition in the Sub-
District Sampung and Jenangan in Ponorogo District)

Ike Sureni, Eliya Rohmah, dan Hariyanto
Akademi Kebidanan Harapan Mulya Ponorogo

ABSTRAK

Status Gizi Anak adalah keadaan kesehatan anak yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fi sik energi dan zat-zat gizi lain yang 
diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fi siknya diukur secara antropometri, dan dikategorikan berdasarkan standar baku 
WHO-NCHS dengan indeks BB/U, TB/U dan BB/TB. Status gizi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain tingkat pendidikan 
dan pendapatan masyarakat. Dengan status gizi yang baik diharapkan tumbuh kembang anak bisa berjalan dengan optimal. Balita 
yang ditimbang di Kabupeten Ponorogo 42.524 jiwa. Sedangkan 664 Balita mengalami BGM (Balita Bawah Garis Merah) dan 385 
Balita mengalami gizi buruk. Dari Jumlah tersebut, Kecamatan Sampung dan Kecamatan Jenangan termasuk kecamatan yang masih 
rawan gizi. Angka kejadian gizi buruk di Kecamatan Sampung mencapai 54 Balita, dan di Kecamatan Jenangan sejumlah 31 Balita. 
Sedangkan jumlah Balita di kedua kecamatan tersebut adalah 6.486 Balita. (Profi l Kesehatan Kab.Ponorogo: 2008). Oleh karena 
itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Masyarakat terhadap Gizi Buruk 
di Wilayah Kecamatan Sampung dan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Metode penelitian ini menggunaan rancangan 
analitik. Jumlah sampel 104. Sedangkan teknik samplingnya adalah simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner terhadap ketiga variabel, baik: tingkat pendidikan, pendapatan dan status gizi Balita. Sedangkan teknik 
analisis dilakukan dengan uji statistik menggunakan Regresi Logistik Ganda. Hasil penelitian menunjukkan 59,6% responden status 
gizi balitanya Baik, 34,6% kurang dan 5,8% buruk. Sedangkan hasil uji statistik dengan regresi logistik ganda menunjukkan: tidak 
ada pengaruh antara tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap gizi buruk, yang ditunjukkan dengan nilai signifi kansi/p tingkat 
pendidikan= 0,636, signifi kansi/p pendapatan = 0,350. Hasil tersebut masih sesuai dengan teori yang ada tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi status gizi balita, yang juga dipengaruhi faktor lain terutama konsumsi pangan dan pola asuh keluarga. Dari hasil 
penelitian tersebut disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang analisis konsumsi pangan dan pola asuh keluarga 
terhadap kejadian gizi buruk.

Kata kunci: pendidikan, pendapatan, status gizi

ABSTRACT

Nutritional status of children in the state of child health is determined by the degree of physical needs energy and other nutrients 
derived from food and food antropometri physical impact measured and categorized based on WHO-NCHS standards with index BB/U, 
TB/U and BB/TB. Nutritional status is infl uenced by many factors, such as level of education and income. With good nutritional status 
can be expected to grow the children running running optimally. Toddlers who weighed in Ponorogo district 42,524 inhabitants. While 
664 toddler experienced BGM (Toddler down red line) and sub-district Sampung and Jenangan including the still-prone sub-districts 
of nutrition. The incidence of poor nutrition in sub-district Sampung reached 54 toddlers and Jenangan 31 number (Ponorogo District 
Health Profi le, 2008). This research method uses analytical design. Number of sample 104. While the sampling technique is simple 
random sampling. The data was collected using a questionnaire to the three variable, both: level of education, income and nutritional 
status toddler. While technical analysis is performed by using a statistical test Multiple Logistic Regression. The result showed 59.6% of 
respondents toddler good nutritional status, 34.6% and 5.8 less bad. While the results of statistical tests with multiple logistic regression 
shows: there is no effect between level of education and income to poor nutrition, as indicated by the signifi cant value/p = 0,636 level of 
education, and p = 0,350 of income. The result was in line with the existing theories about the factors that affect the nutritional status of 
children which is also infl uenced by other factors, especially the consumption of food ang family care on the incidence of poor nutrition.

Keywords: Education, Income, Nutritional Status

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional mengarah kepada 
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Di era 

global yang penuh kompetisi dalam penguasaan teknologi 
ini diperlukan kualitas manusia yang andal. Strategi 
pencapaian manusia yang berkualitas adalah melalui 
Indonesia sehat 2010. Indikatornya adalah manusia 
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yang mampu hidup lebih lama (terukur dengan umur 
harapan hidup), menikmati hidup sehat (terukur dengan 
angka kesakitan dan kurang gizi), hidup dengan sejahtera 
(terukur dengan tingkat pendapatan per kapita yang 
cukup memadai atau bebas kemiskinan), dan mempunyai 
kesempatan meningkatkan ilmu pengetahuan (terukur 
dengan angka melek huruf dan tingkat pendidikan). 
SDM yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas 
pemenuhan kebutuhan fi sik dan psikologis masa Balita.

Masa balita merupakan masa yang sangat penting 
sekaligus masa kritis dalam proses tumbuh kembang, baik 
fi sik maupun kecerdasan. Karena itu setiap balita harus 
memperoleh perawatan kesehatan, dan asupan gizi yang 
sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sehingga diharapkan 
bisa meningkatkan status gizi Balita.

Masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita 
merupakan masalah yang perlu ditanggulangi. Jumlah 
penderita relatif tidak mengalami perubahan sejak tahun 
1989 sampai tahun 2000. Sebanyak 75% dari total 
Kabupaten di Indonesia mengalami masalah gizi kurang 
pada balita di atas 20% (Susenas 2000). Berdasarkan 
angka human development index (HDI). Indonesia 
menduduki peringkat ke 112 di dunia. Tidak tertutup 
kemungkinan peringkat ini akan bergeser ke posisi lebih 
rendah (memburuk) apabila kondisi ini tidak ditangani 
secara cepat dan tepat. Sementara Jatim merupakan 
lumbung anak anak kurang gizi, tercatat sepanjang 2005 
terdapat 50.072 balita mengalami gizi buruk. Pada tahun 
2006 prevalensi gizi kurang mencapai 8,32%, sedangkan 
prevalensi gizi buruk 2,04%. Pada tahun 2007. Jawa 
Timur merupakan salah satu daerah penghasil pangan 
yang cukup besar, sehingga aneh jika masih terjadi kasus 
gizi buruk (Adiningsih, S, 2008) 

Sedangkan data Dinas Kesehatan Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2007 menunjukkan, sebanyak 340.056 
jiwa dari total 990.000 penduduk, masuk dalam kategori 
keluarga miskin, yang berpotensi menderita gizi buruk. 
Pada laporan program gizi Kabupaten Ponorogo 
didapatkan jumlah Balita 62.035 jiwa. Jumlah Balita 
yang ditimbang 42.524 jiwa. Sedangkan 664 Balita. 
mengalami BGM (Balita Bawah Garis Merah) dan 385 
Balita mengalami gizi buruk. Dari Jumlah tersebut, 
Kecamatan Sampung dan Kecamatan Jenangan termasuk 
kecamatan yang masih rawan gizi. Angka kejadian gizi 
buruk di Kecamatan Sampung mencapai 54 Balita, dan 
di Kecamatan Jenangan sejumlah 31 Balita. Sedangkan 
jumlah Balita di kedua kecamatan tersebut adalah 6.486 
Balita. (Profi l Kesehatan Kab. Ponorogo: 2008)

Mengingat dampak BGM dan gizi buruk 
mengakibatkan tumbuh kembang anak balita tidak 
optimal, padahal masa 5 (lima) tahun pertama kehidupan 
merupakan masa yang peka terhadap lingkungan dan 
masa ini berlangsung sangat pendek serta tidak dapat 
diulang lagi, maka masa balita disebut sebagai masa 
keemasan (golden period) jendela kesempatan (window 
of opportunity) dan masa kritis (critical period). Sebagai 
calon generasi penerus bangsa, kualitas tumbuh kembang 

balita Indonesia perlu mendapat perhatian serius yaitu 
mendapat gizi yang baik, stimulasi yang memadai 
serta terjangkau oleh pelayanan kesehatan berkualitas 
(Almatsier, Sunita, 2003).

Menurut Persagi dalam Supariasa dkk (2002) 
dinyatakan bahwa Gizi kurang dikarenakan oleh 
penyebab langsung dan penyebab tidak langsung, yang 
dipengaruhi oleh kemiskinan, kurang pendidikan dan 
kurang keterampilan. Penyebab langsung meliputi; asupan 
makanan dan penyakit infeksi. Sedangkan penyebab 
tidak langsung meliputi persediaan makanan di rumah, 
perawatan anak dan ibu hamil serta pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan keadaaan gizi balita yang terjadi di 
daerah, terutama di Kecamatan Sampung dan Kecamatan 
Jenangan, didukung oleh teori tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya gizi kurang tersebut, maka 
peneliti merasa perlu dilakukan analisis lebih lanjut 
tentang “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan 
Masyarakat terhadap Gizi Buruk di Wilayah Kecamatan 
Sampung dan Kecamatan Jenangan Kabupaten 
Ponorogo”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 
tidaknya Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan 
Masyarakat terhadap Gizi Buruk di Wilayah Kecamatan 
Sampung dan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 
masukan yang bermanfaat terutama pada pemerintah 
daerah, dalam menentukan kebijakan bidang kesehatan 
dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) masa mendatang melalui upaya 
perbaikan status kesehatan Balita di Wilayah Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analitik yaitu 
mencari ada tidaknya pengaruh antara tingkat pendidikan 
dan pendapatan masyarakat terhadap gizi buruk di 
Wilayah Kecamatan Sampung dan Kecamatan Jenangan 
Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan waktu pengambilan 
data antara komposisi makanan anak balita dan status gizi 
Balita, maka penelitian ini bersifat cross section. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang 
mempunyai anak balita normal dan balita gizi buruk di 
Wilayah Kecamatan Sampung dan Kecamatan Jenangan 
Kabupaten Ponorogo. Sedangkan sampel dalam penelitian 
ini adalah semua ibu yang mempunyai anak balita normal 
dan ibu yang mempunyai anak balita gizi buruk sejumlah 
104 orang, yang terdiri dari ibu yang mempunyai anak 
balita normal dan balita gizi buruk. Teknik sampling 
dalam penelitian ini adalah simple random sampling, 
yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah 
angket/kuesioner untuk variabel pendidikan, pendapatan 
maupun status gizi. Untuk pengambilan data kuantitatif 
terhadap ketiga variabel tersebut, peneliti terlebih dahulu 
menentukan responden dari sampel yang dipilih sesuai 
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dengan teknik sampling yang telah ditentukan. Kuesioner 
yang telah disiapkan dibagikan kepada responden yang 
memenuhi kriteria sampel.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Untuk analisis pengaruh tingkat 
pendidikan dan pendapatan terhadap status gizi Balita 
dilakukan dengan menggunakan analisis statistik regresi 
logistik ganda dengan bantuan software analisis data.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Wilayah

Wilayah administratif Kabupaten Ponorogo terbagi 
menjadi 21 Kecamatan dan 305 Kelurahan/Desa.
Termasuk di antaranya Kec. Sampung dan Kec. Jenangan. 
Batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sebelah Utara 
berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan, dan 
Ngajuk; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 
Tulungagung dan Trenggalek; sebelah Selatan berbatasan 
dengan Kabupaten Pacitan; dan sebelah Barat berbatasan 
dengan Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Propinsi Jawa 
Tengah).

Kecamatan Jenangan terbagi menjadi 15 desa dan 
2 kelurahan. Luas wilayah 59,44 km2 dengan jumlah 
penduduk 55.059 jiwa dan kepadatan penduduk 926/km2. 
Batas utara kabupaten Madiun, sebelah timur kecamatan 
Ngebel, sebelah selatan kecamatan Siman dan sebelah 
barat kecamatan Babadan. Kecamatan Sampung terbagi 
menjadi 11 desa. Luas wilayah 80.61 km2 dengan jumlah 
penduduk 40.248 jiwa dan kepadatan penduduk 499/km2. 
Batas utara kabupaten Magetan, sebelah timur kecamatan 
Sukorejo, sebelah selatan kecamatan Badegan dan 
sebelah barat kabupaten Wonogiri.

Karakteristik Responden

1. Distribusi Pendidikan Responden

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden

Pendidikan Frekuensi Prosentase (%)
tidak sekolah 2   1.9
SD 16  15.4
SMP 35  33.7
SMA 47  45.2
Diploma 4   3.8
Total 104 100.0

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 104 
responden ibu Balita di wilayah Kec. Jenangan dan Kec. 
Sampung, hampir setengahnya (45%) berpendidikan 
SMA. Hanya 3,8% yang berpendidikan tinggi, yaitu 
diploma.

2. Distribusi Pendapatan Responden

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Pendapatan Responden

Pendapatan/bl Frekuensi Prosentase (%)
0–500.000 29 27.9
500.000–1.000.000 40 38.5
1.000.000–2.000.000 26 25.0
2.000.000–3.000.000 5 4.8
> 3.000.000 4 3.8
Total 104 100.0

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 104 
responden ibu Balita di wilayah Kec. Jenangan dan Kec. 
Sampung, hampir setengahnya (38,5%) mempunyai 
pendapatan antara Rp 500.000,- – Rp1.000.000,-/bl Dan 
hanya 3% yang %) mempunyai pendapatan antara > 
Rp3.000.000,-/bl.

Data Khusus

Data khusus meliputi data tentang status gizi balita, 
tabulasi silang antara status gizi dengan pendidikan serta 
status gizi dengan pendapatan.

1. Distribusi Status Gizi Balita

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Status Gizi Balita

Status Gizi Frekuensi Prosentase (%)
Buruk 6 5.8
Kurang 36 34.6
Baik 62 59.6
Total 104 100.0

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 104 
responden ibu Balita di wilayah Kec. Jenangan dan Kec. 
Sampung, didapatkan lebih dari setengahnya (59,6%) 
yang status gizi Balita baik, 34,6% yang status gizi 
Balitanya kurang, dan 5,8% yang status gizi Balitanya 
buruk.

2. Tabulasi Silang Status Gizi Balita dengan Pendidikan 
Responden

Tabel 4. Tabulasi Silang Status Gizi Balita dengan 
Pendidikan Responden

 GIZI Total
 buruk kurang baik  

Pendidikan tidak sekolah 0 1 1 2
 SD 0 4 12 16
 SMP 3 13 19 35
 SMA 3 17 27 47
 Diploma 0 1 3 4
Total 6 36 62 104



Sureni dkk.: Pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat terhadap gizi buruk 89

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 104 
responden ibu Balita di wilayah Kec. Jenangan dan Kec. 
Sampung, didapatkan, 62 responden yang Balitanya 
berstatus gizi baik, 27 responden mempunyai tingkat 
pendidikan SMA, 1 responden tidak sekolah dan 3 
responden diploma. Sedangkan dari 6 responden yang 
Balitanya berstatus gizi buruk, tidak ada yang tidak 
sekolah, SD maupun pendidikan tinggi, 3 responden 
SMP, dan 3 responden SMA.

3. Tabulasi Silang Status Gizi Balita dengan Pendapatan 
Responden

Tabel 5. Tabulasi Silang Status Gizi Balita dengan 
Pendapatan Responden

 GIZI Total
 buruk kurang baik  

Pendapatan 0–500.000 4 10 15 29
 500.000–1.000.000 2 13 25 40
 1.000.000–2.000.000 0 10 16 26
 2.000.000–3.000.000 0 3 2 5
 > 3.000.000 0 0 4 4
Total 6 36 62 104

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 104 
responden ibu, didapatkan dari 62 responden yang 
status gizi Balitanya baik, 25 responden mempunyai 
penghasilan antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000, 15 
responden mempunyai penghasilan antara 0 - Rp 500.000 
dan hanya 3 responden mempunyai penghasilan > Rp 
3.000.000. Sedangkan dari 6 responden yang status gizi 
Balitanya buruk, 4 responden mempunyai penghasilan 
antara 0 – Rp 500.000 dan 2 responden mempunyai 
penghasilan antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000.

4. Uji Statistik dengan Regresi Logistik Ganda

Uji statistik yang digunakan untuk membuktikan 
adanya pengaruh antara pendidikan dan 
pendapatan terhadap status gizi balita. Dan dengan 
mempertimbangkan hasil tabulasi data untuk status gizi 
balita ”baik” 62 responden, ”cukup” 32 responden dan 
”buruk” 6 responden, menunjukkan adanya perbedaan 
yang mencolok, sehingga variasinya rendah. Oleh karena 
itu untuk mengolahnya dalam uji statistik regresi logistik 
ganda akan dapat kesulitan. Sehingga peneliti membuat 
kategori baru menjadi 2 yaitu ” baik” dan ”cukup”.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik dengan Regresi Logistik 
Ganda

Variabel Sig (p)
Pendidikan
Pendapatan

0.636
0.350

Tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi/p untuk 
variabel pendidikan p = 0.636 dan variabel pendapatan 

p = 0.350. Hal itu menunjukkan bahwa pendidikan dan 
pendapatan tidak berpengaruh terhadap status gizi Balita.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian didapatkan 
bahwa masih ada balita yang status gizinya buruk dan 
hampir setengahnya yang status gizi Balitanya kurang. 
Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. 
Tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 
pengaruh antara tingkat pendidikan dan pendapatan 
keluarga terhadap status gizi Balita. 

Hal itu masih sesuai dengan beberapa teori tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi Balita yang 
berkembang saat ini, yaitu keadaan gizi dipengaruhi oleh 
konsumsi gizi, yang mana konsumsi gizi ini dipengaruhi 
oleh pendapatan, kemampuan keluarga dalam 
menggunakan makanan serta tersedianya bahan makanan 
(Depkes RI, 2004). 

Juga didukung oleh PERSAGI dalam Supariasa dkk 
(2002) yang menyatakan bahwa gizi kurang dipengaruhi 
penyebab langsung dan tak langsung. Pertama, penyebab 
langsung yaitu makanan anak dan penyakit infeksi yang 
mungkin diderita anak. Penyebab gizi kurang tidak hanya 
disebabkan makanan yang kurang tetapi juga karena 
penyakit. Anak yang mendapat makanan yang baik tetapi 
karena sering sakit diare atau demam  dapat menderita 
kurang gizi. Demikian pada anak yang makannya tidak 
cukup baik maka daya tahan tubuh akan melemah dan 
mudah terserang penyakit. Kenyataannya baik makanan 
maupun penyakit secara bersama-sama merupakan 
penyebab kurang gizi.   Kedua, penyebab tidak langsung 
yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan 
anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan 
lingkungan. Ketahanan pangan adalah kemampuan 
keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh 
anggota keluarga dalam jumlah yang cukup dan baik 
mutunya. Pola pengasuhan adalah kemampuan keluarga 
untuk menyediakan waktunya, perhatian dan dukungan 
terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang 
secara optimal baik fi sik, mental, dan sosial. Pelayanan 
kesehatan dan sanitasi lingkungan adalah tersedianya 
air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang 
terjangkau oleh seluruh keluarga. Ketahanan pangan dan 
pola asuh dalam keluarga dipengaruhi oleh pendapatan 
maupun pendidikan keluarga.

Berdasar hasil penelitian didukung dengan teori 
yang berkembang, menunjukkan bahwa pendidikan dan 
pendapatan bukan merupakan faktor utama penyebab gizi 
buruk atau kurang pada balita. Makanan anak termasuk 
konsumsi pangan dan penyakit merupakan penyebab 
langsung. Banyak faktor lain yang perlu diperhatikan 
dalam mempengaruhi keduanya, terutama pola asuh 
keluarga. Kemampuan termasuk pola pikir keluarga dalam 
mengasuh anak yang baik dan benar perlu dimatangkan 
lagi. Dengan pengetahuan dan pemahaman baik tentang 
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pola asuh anak yang baik dan benar, diharapkan keluarga 
dapat menerapkannya dalam memberikan suhan yang 
baik dan benar pada anak, sehingga tumbuh kembangnya 
normal. Hal itu juga perlu mendapat perhatian dan 
penanganan serius, mengigat Balita merupakan aset 
pemerintah untuk masa mendatang

KESIMPULAN 

Kesimpulan penelitian” adalah tidak ada pengaruh 
antara tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat 
terhadap Gizi Buruk di Wilayah Kecamatan Sampung 
dan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, yang 
ditunjukkan oleh nilai signifi kansi/p variabel pendidikan 
adalah 0,636 dan signifi kansi/p untuk variabel pendapatan 
sebesar 0,350.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan 
beberapa hal, yaitu:
1) Pentingnya dilakukan penelitian lanjutan tentang 

analisis pengaruh konsumsi pangan dan pola asuh 

keluarga terhadap kejadian gizi buruk Buruk di 
Wilayah Kecamatan Sampung dan Kecamatan 
Jenangan Kabupaten Ponorogo.

2) Mengefektifkan kembali kegiatan penyuluhan tentang 
gizi, mengingat kegiatan tersebut dapat meningkatkan 
pemahaman masyarakat tentang gizi, sehingga 
diharapkan keluarga dapat menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari dalam rangka meningkatkan 
status kesehatan keluarga terutama Balita.
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Pengaruh Pemberian Ekstrak Bunga Rosela (Hisbiscus sabdariffa L) 
terhadap Kuantitas dan Kualitas Sel Spermatogenik Mencit 
(Mus Musculus) yang Diberi 2-Methoxyethanol

(The Infl uence of Rosella Flower’s (Hisbiscus sabdarifa L) Extract to Quality 
and Quantity of Spermatogenic Cells of Mice (Mus musculus) That Be Given 
2–Methoxyethanol)

Suparniasri
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ABSTRACT

The goal of this research was known the infl uence Rosella fl ower’s (Hisbiscus sabdarifa L.) extract to quality and quantity of 
spermatogenic cells of mice (Mus musculus) that be given 2–Methoxyethanol (2–ME). The study used 35 male adult mice (sexually 
mature). Those divided into 5 groups, each group consist of 7 mice. One group (negative control group) be given 2-ME solution, and 
three treatments group be given Rosella fl ower’s (Hisbiscus sabdarifa L.) extract in dosages 14 mg/kg BW/day, 28 mg/kg BW/day, 
and 56 mg/kg BW/day. The solution was given orally for 5 days for control group and 13 days for treatment groups. The treatment 
group had been given 2–ME solution for fi ve days before got Rosella fl ower’s (Hisbiscus sabdarifa L.) extract. After the treatment, the 
spermatozoa was taken from epididimis was observed for mortality, morphology, and the amount of spermatozoa and than was made 
testis fi xation by Hematoxillin Eosin (HE) fi xation to account the amount of spermatogonium, primary spermatosit, and spermatid. The 
result were (1) there was signifi cant different among 2–ME group and all of Rosella fl ower’s (Hisbiscus sabdarifa L.) extract group 
for spermatozoa motility; (2) there was signifi cant different among 2–ME group and all of Rosella fl ower’s (Hisbiscus sabdarifa L.) 
extract group for spermatozoa morphology; (3) there was signifi cant different among 2–ME group and all of Rosella fl ower’s (Hisbiscus 
sabdarifa L.) extract in dosages: 28 mg/kg BW/day, 56 mg/kg BW/day for amount of spermatozoa; (4) there was signifi cant different 
among 2–ME group and all of Rosella fl ower’s (Hisbiscus sabdarifa L.) extract groups for amount of spermatogonium; (5) there was 
signifi cant different among 2–ME group and group of Rosella fl ower’s (Hisbiscus sabdarifa L.) extract in dosages: 14 mg/kg BW/day, 
28 mg/kg BW/day, 56 mg/kg BW/day for amount of primary spermatosit; and (6) there was signifi cant different among 2–ME group and 
all of Rosella fl ower’s (Hisbiscus sabdarifa L.) extract groups for amount of spermatid. The conclusion was Rosella fl ower’s (Hisbiscus 
sabdarifa L.) extract could increase the motility of spermatozoa, normal morphology, number of primary spermatosit and amount of 
spermatid in mice that be given 2–ME.

Keywords: Rosella fl ower’s (Hisbiscus sabdarifa L.) extract, motility, morphology, spermatogonium, primary spermatosit, spermatid, 
2–Methoxyethanol.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini diketahui (Hisbiscus sabdarifa L.) ekstrak bunga Rosella pengaruh terhadap kualitas 
dan kuantitas sel spermatogenik mencit (Mus musculus) yang diberikan 2-Methoxyethanol (2-ME). Penelitian ini 
menggunakan 35 mencit jantan dewasa (matang secara seksual). Mereka dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing 
kelompok terdiri dari 7 ekor. Satu kelompok (kelompok kontrol negatif) diberi 2-ME solusi, dan tiga kelompok perlakuan 
diberikan (Hisbiscus sabdarifa L.) ekstrak Rosella bunga dalam dosis 14 mg/kg BB/hari, 28 mg/kg BB/hari, dan 56 mg/
kg BB/hari. Solusinya diberikan secara oral selama 5 hari untuk kelompok kontrol dan 13 hari untuk kelompok perlakuan.
Kelompok perlakuan telah diberi 2-ME solusi selama lima hari sebelum mendapat (Hisbiscus sabdarifa L.) ekstrak Rosella bunga. 
Setelah pengobatan, spermatozoa diambil dari epididimis diamati untuk mortalitas, morfologi, dan jumlah spermatozoa dan dari yang 
dibuat fi ksasi testis oleh Hematoxillin Eosin (HE) fi ksasi untuk menghitung jumlah spermatogonium, spermatosit primer, dan spermatid.
Hasilnya adalah (1) terdapat perbedaan yang signifikan antara 2-ME kelompok dan semua Rosella ini bunga (Hisbiscus 
sabdarifa L.) kelompok ekstrak untuk motilitas spermatozoa, (2) terdapat perbedaan yang signifi kan antara 2-ME kelompok 
dan semua Rosella ini bunga (Hisbiscus sabdarifa L.) ekstrak kelompok untuk morfologi spermatozoa, (3) terdapat 
perbedaan yang nyata di antara 2-ME kelompok dan semua (Hisbiscus sabdarifa L.) ekstrak Rosella bunga dalam dosis: 
28 mg/kg BB/hari, 56 mg/kg BW/hari untuk jumlah spermatozoa, (4) ada perbedaan yang signifi kan antara 2-ME kelompok 
dan semua Rosella ini bunga (Hisbiscus sabdarifa L.) mengekstrak kelompok untuk jumlah spermatogonium, (5) ada 
perbedaan yang signifikan antara 2-ME kelompok dan kelompok (Hisbiscus sabdarifa L.) ekstrak Rosella bunga dalam 
dosis: 14 mg/kg BB/hari, 28 mg/kg BB/hari, 56 mg/kg BB/hari untuk jumlah spermatosit primer, dan (6) ada berbeda nyata 
2-ME kelompok dan semua Rosella ini bunga (Hisbiscus sabdarifa L.) mengekstrak kelompok untuk jumlah spermatid.
Kesimpulannya adalah (Hisbiscus sabdarifa L.) ekstrak Rosella bunga ini bisa meningkatkan motilitas spermatozoa, morfologi normal, 
jumlah spermatosit primer dan jumlah spermatid pada tikus yang diberi 2-ME.
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Kata kunci: (Hisbiscus sabdarifa L.) ekstrak Rosella bunga 
itu, motilitas, morfologi, spermatogonium, spermatosit primer, 
spermatid, 2-Methoxyethanol.

PENDAHULUAN

Infertilitas pria merupakan masalah yang makin 
meningkat pada era terakhir. Infertilitas pada beberapa 
negara menunjukkan gejala penurunan kualitas sperma di 
antara pria dewasa muda. Gangguan kualitas sperma bisa 
terjadi karena sperma terkontaminasi oleh bahan toksik 
di antaranya adalah kelompok senyawa ester fl alat. Ester 
fl alat masuk ke dalam tubuh manusia dengan berbagai 
cara yaitu kontak langsung melalui kulit, pernapasan, 
makanan dan dapat larut dalam plasma ah. Ester fl alat 
yang paling berbahaya adalah 2−Methoxyethylphthalate 
(DMEP). Senyawa DMEP dalam tubuh manusia 
dihidrolisis menjadi 2−Methoxyethanol (2−ME). 

Senyawa 2−ME dapat menyebabkan stres oksidasi 
pada spermatozoa sehingga menyebabkan kerusakan 
sel. Pemberian 2−ME 200 mg/kgBB/hari selama 12 
hari pada tikus menyebabkan penurunan jumlah sel 
spermatogenik. Radikal bebas atau oksidan yang ada 
dalam tubuh dapat dikendalikan oleh tubuh sendiri 
dengan adanya antioksidan endogen. Namun antioksidan 
endogen tidak selalu mampu menekan radikal bebas yang 
timbul sehingga diperlukan asupan antioksidan dari luar 

→ Antioksidan ini bisa didapatkan dari tanaman ataupun 
dibuat secara sintesis. Salah satu tanaman yang memiliki 
senyawa dengan kemampuan. Studi pendahuluan: 
Pemberian 2-ME 200 mg/kgBB/hari secara peritoneal 
selama 5 hari menurunkan motilitas, morfologi, dan 
jumlah sel spermatogenik. Untuk mengetahui lebih lanjut 
efek bunga Rosella pada sistem reproduksi jantan perlu 
dilakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian 
bunga Rosella terhadap motilitas, morfologi, dan jumlah 
spermatogonium, spermatosit primer, spermatid, dan 
spermatozoa. Penelitian eksperimen ini dilakukan 
dengan model mencit jantan dewasa yang diberi 2-ME 
200 mg/kgBB/hari secara peritoneal selama 5 hari yang 
dilanjutkan dengan pemberian beberapa dosis ekstrak 
bunga Rosella selama 13 hari.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pemberian ekstrak bunga Rosella 
meningkatkan motilitas spermatozoa mencit setelah 
diberi 2ME?

2. Apakah pemberian ekstrak bunga Rosella 
meningkatkan morfologi normal spermatozoa mencit 
setelah diberi 2ME?

3. Apakah pemberian ekstrak bunga Rosella 
meningkatkan jumlah spermatozoa mencit setelah 
diberi 2ME?
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4. Apakah pemberian ekstrak bunga Rosella 
meningkatkan jumlah spermatogonium mencit setelah 
diberi 2ME?

5. Apakah pemberian ekstrak bunga Rosella 
meningkatkan jumlah spermatosit primer mencit 
setelah diberi 2ME?

6. Apakah pemberian ekstrak bunga Rosella 
meningkatkan jumlah spermatid primer mencit setelah 
diberi 2ME?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak bunga 
Rosella terhadap kuantitas dan kualitas sel spermatogenik 
mencit setelah diberi 2ME. 

Tujuan Khusus 

• Membuktikan pengaruh pemberian ekstrak bunga 
Rosella dalam meningkatkan motilitas spermatozoa 
mencit setelah diberi 2ME. 

• Membuktikan pengaruh pemberian ekstrak bunga 
Rosella dalam meningkatkan morfologi normal 
spermatozoa mencit setelah diberi 2ME.

• Membuktikan pengaruh pemberian ekstrak bunga 
Rosella dalam meningkatkan jumlah spermatozoa 
mencit setelah diberi 2ME.

• Membuktikan pengaruh pemberian ekstrak bunga 
Rosella dalam meningkatkan jumlah spermatogonium 
mencit setelah diberi 2ME.

• Membuktikan pengaruh pemberian ekstrak bunga 
Rosella dalam meningkatkan jumlah spermatosit 
primer mencit setelah diberi 2ME.

• Membuktikan pengaruh pemberian ekstrak bunga 
Rosella dalam meningkatkan jumlah spermatid mencit 
setelah diberi 2ME.

HIPOTESIS PENELITIAN

• Pemberian ekstrak bunga Rosella meningkatkan 
motilitas spermatozoa mencit setelah diberi 2ME.

• Pemberian ekstrak bunga Rosella meningkatkan 
morfologi normal spermatozoa mencit setelah diberi 
2ME.

• Pemberian ekstrak bunga Rosela meningkatkan 
jumlah spermatozoa mencit setelah diberi 2ME.

• Pemberian ekstrak bunga Rosella meningkatkan 
jumlah spermatogonium mencit setelah diberi 2ME.

• Pemberian ekstrak bunga Rosella meningkatkan 
jumlah spermatosit primer mencit setelah diberi 2ME.

• Pemberian ekstrak bunga Rosella meningkatkan 
jumlah spermatid mencit setelah diberi 2ME.

METODE PENELITIAN

• Rancangan Penelitian
  Rancang Acak Lengkap
• Skema Rancangan Penelitian

K0 = Kelompok Kontrol Negatif
  Mulai hari pertama diberikan Aqua 0,1 ml/hari 

selama 18 hari 
K = KelompokKontrol Positif 
  Diberikan 2−ME 200 mg/kgBB/hari selama 5 hari 

kemudian diberikan Aqua 0,1 ml/hari selama 13 
hari.

K1 = Kelompok Perlakuan 1
  Diberikan 2−ME 200 mg/kgBB/hari selama 5 hari 

kemudian diberikan ekstrak bunga Rosella 14 mg/
kgBB/hari selama 13 hari.

K2 = Kelompok Perlakuan 2
  Diberikan 2−ME 200 mg/kgBB/hari selam 5 hari 

kemudian diberikan ekstrak bunga Rosella 28 mg/
kgBB/hari selama 13 hari.

K3 = Kelompok Perlakuan 3
  Diberikan 2−ME 200 mg/kgBB/hari selama 5 hari 

kemudian diberikan ekstrak bunga Rosella 56 mg/
kgBB/hari selama 13 hari.

Unit Eksperimen dan Replikasi

• Unit eksperimen: Mencit (Mus musculus) jantan, 
umur 7–8 minggu (sexually mature), berat 20–30 
gram.

• Besar Sampel:
 Rumus (Hanafi ah, 2003)

(t-1)(r-1) ≥ 15
(5-1)(r-1) ≥ 15
r ≥ 4,75  dibulatkan 5
f = 25%  1/(1-f)x5 = 6,67  dibulatkan 7 

Variabel Penelitian

• Variabel Bebas
 Ekstrak Bunga Rosella dan 2-ME
• Variabel Tergantung

a. Motilitas spermatozoa
b. Morfologi spermatozoa
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c. Jumlah spermatozoa
d. Jumlah sel spermatogonium
e. Jumlah spermatosit primer
f. Jumlah spermatid

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Rerata jumlah spermatozoa dengan motilitas 
tipe A dari berbagai perlakuan

Perlakuan Ulangan
Rerata jumlah spermatozoa dengan 

motilitas tipe A (  ± SD)
K0
K
K1
K2
K3

7
6
6
7
7

72,14a ± 3,44
4,78b ± 5,71

22,67c ± 13,11
19,24c ± 5,15
73,81a ± 6,94

Superscript yang sama tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna

Tabel 2. Rerata jumlah spermatozoa dengan morfologi 
normal dari berbagai perlakuan

Perlakuan Ulangan
Rerata jumlah spermatozoa dengan 

morfologi normal (  ± SD)
K0
K
K1
K2
K3

7
6
6
7
7

84,43a ± 4,57
51,61b ± 4,38
84,28a ± 8,12
83,33a ± 3,98
88,76a ± 2,84

Superscript yang sama tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna

Tabel 3. Rerata jumlah spermatozoa dari berbagai 
perlakuan

Perlakuan Ulangan Rerata jumlah spermatozoa (  ± SD)
K0
K
K1
K2
K3

7
6
6
7
7

526,24a ± 113,43
147,22b ± 78,84

296,56bc ± 225,05
300,38c ± 113,88
838,62d ± 61,54

Superscript yang sama tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna

Tabel 4. Rerata jumlah spermatogonium dari berbagai 
perlakuan

Perlakuan Ulangan Rerata jumlah spermatogonium (  ± SD)
K0
K
K1
K2
K3

7
6
6
7
7

49,48a ± 1,18
39,22b ± 1,05
44,05c ± 0,65
50,14ad ± 1,78
51,43d ± 1,36

Superscript yang sama tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna

Tabel 5. Rerata jumlah spermatosit primer dari berbagai 
perlakuan

Perlakuan Ulangan
Rerata jumlah spermatosit primer 

(  ± SD)
K0
K
K1
K2
K3

7
6
6
7
7

48,49a ± 0,94
39,00b ± 0,92
43,72c ± 2,07
39,10b ± 0,79
50,95d ± 1,32

Superscript yang sama tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna

Tabel 6. Rerata jumlah spermatid dari berbagai perlakuan

Perlakuan Ulangan Rerata jumlah spermatid (  ± SD)
K0
K
K1
K2
K3

7
6
6
7
7

148,10a ± 1,66
129,89b ± 3,66
141,44c ± 1,59
151,28d ± 2,60
152,57d ± 1,61

Superscript yang sama tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna

KESIMPULAN

1. Pemberian ekstrak bunga Rosella meningkatkan 
motilitas spermatozoa pada mencit yang diberi 2-ME.

2. Pemberian ekstrak bunga Rosella meningkatkan 
morfologi normal spermatozoa pada mencit yang 
diberi 2-ME.

3. Pemberian ekstrak bunga Rosella meningkatkan 
jumlah spermatozoa pada mencit yang diberi 2-ME.

4. Pemberian ekstrak bunga Rosella meningkatkan 
jumlah spermatogonium pada mencit yang diberi 2-
ME.

5. Pemberian ekstrak bunga Rosella meningkatkan 
jumlah spermatosit primer pada mencit yang diberi 
2-ME.

6. Pemberian ekstrak bunga Rosella meningkatkan 
jumlah spermatid pada mencit yang diberi 2-ME.

SARAN

1. Perlu penelitian lebih lanjut tentang pemberian 
ekstrak bunga Rosella terhadap gambaran tubulus 
seminiferus dan jumlah sel sertoli.

2. Perlu penelitian lebih lanjut tentang toksisitas bunga 
Rosella.
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Spermatogonium

Spermatosit Primer

Spermatid

Gambar 1. Penampang melintang histologis tubulus seminiferus mencit pada pembesaran 400 kali dari kelompok kontrol yang 
diberikan aqua saja selama 18 hari.

Spermatogonium

Spermatosit Primer

Spermatid

Gambar 2. Penampang melintang histologis tubulus seminiferus mencit pada pembesaran 400 kali dari kelompok kontrol positif yang 
diberikan 2−ME selama 5 hari dan aquades 13 hari.
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Spermatogonium

Spermatosit Primer

Spermatid

Gambar 3. Penampang melintang histologis tubulus seminiferus mencit pada pembesaran 400 kali dari kelompok perlakuan yang 
diberikan 2−ME selama 5 hari dan ekstrak bunga rosella dosis 14 mg/KgBB/hari selama 13 hari.

Spermatogonium

Spermatosit Primer

Spermatid

Gambar 4. Penampang melintang histologis tubulus seminiferus mencit jantan pada pembesaran 400 kali dari kelompok perlakuan 
yang diberikan 2−ME selama 5 hari dan ekstrak bunga Rosella dosis 28 mg/KgBB/hari selama 13 hari.
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Spermatogonium

Spermatosit Primer

Spermatid

Gambar 5. Penampang melintang histologis tubulus seminiferus mencit pada pembesaran 400 kali dari kelompok perlakuan yang 
diberikan 2−ME selama 5 hari dan ekstrak bunga Rosella dosis 56 mg/KgBB/hari selama 13 hari.
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Peningkatan Kesegaran Jasmani melalui Latihan Push Up, Sit 
Up dan Squat Jump pada Siswa Kelas XI SMAK Yos Sudarso 
Kepanjen Malang

(Through Increased Physical Freshness Exercise Push ups, Sit ups and Squat 
Jump In Class XI student SMAK ODOT Kepanjen Malang)

Nur Iffah
Program Studi PJKR IKIP Budi Utomo, Jalan Simpang Arjuno 14-B Malang
E-mail: Nur_iffah 62@Yahoo.com

ABSTRAK

Kebugaran fi sik pada hakikatnya merupakan kondisi fi sik yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk melakukan tugas 
produktif tanpa mengalami kelelahan yang signifi kan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 
yang bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, kebugaran dan kesehatan, kinerja, kualitas, menanamkan nilai-
nilai moral dan akhlak sportivitas, mulia dan disiplin. Purnomo (1995:13) dalam studinya “dari 20 sekolah menengah di empat 
provinsi: Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan, kesimpulan bahwa tingkat kebugaran jasmani yang baik, efek positif 
pada prestasi belajar, sebagaimana dibuktikan oleh hasil tes kebugaran fi sik dan nilai hasil belajar yang diambil dari 10 mata 
pelajaran. Setelah diklasifi kasikan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifi kan antara prestasi belajar 
siswa yang memiliki baik tingkat kebugaran fi sik yang baik “. Peningkatan kebugaran fi sik di lingkungan sekolah diharapkan dapat 
mendukung pencapaian suatu pengajaran yang optimal dan proses belajar, ketika siswa memiliki kebugaran fi sik yang baik akan dapat 
melaksanakan kewajibannya dengan baik, tampaknya belum terwujud SMAK Josh. Sudarso Kepanjen, maka upaya yang diperlukan 
untuk meningkatkan kebugaran fi sik akhirnya mendapatkan tingkat tinggi kemampuan kebugaran dan fungsional alat ini, yang berarti 
tubuh lebih mampu mewujudkan tujuan pendidikan.

Kata kunci: Kesegaran Jasmani, Latihan Push up, Sit up dan Squat

ABSTRACT 
Physical fi tness was in essence a physical condition that refl ects a person’s ability to perform productive tasks without experiencing 

signifi cant fatigue. Law No. 3 of 2005 on National Sports System aimed at maintaining and improving health, fi tness and wellness, 
performance, quality people, instilling moral values   and noble ahlak, sportsmanship and discipline. Purnomo (1995:13) in his study 
“of 20 secondary schools in four provinces: East Java, Bali, Yogyakarta, and South Sulawesi, the conclusion that a good level of 
physical fi tness, positive effect on learning achievement, as evidenced by the results of tests of physical fi tness and the value of learning 
outcomes taken from 10 subjects. Having classifi ed the results showed that no signifi cant relationship between learning achievement of 
students who have either a good level of physical fi tness “. Improved physical fi tness in the school environment is expected to support 
the achievement of an optimal teaching and learning process, when students have a good physical fi tness will be able to implement their 
obligations properly, seems to have not materialized SMAK Josh. Sudarso Kepanjen, it is necessary efforts to improve physical fi tness 
is fi nally getting a high level of fi tness and functional ability of these tools, which means the body is better able to realize the goal of 
education.

Keywords: Freshness Physical, Exercise Push up, Sit up and Squat

Pola hidup masyarakat kini cenderung untuk sedenter 
atau tidak banyak melakukan aktivitas fi sik adalah hal 
yang patut diwaspadai karena dapat berdampak pada 
kesehatan, berbagai macam kemunduran fungsi organ 
tubuh dapat dicegah melalui olahraga. Pendidikan 
jasmani dan olahraga sangat dibutuhkan dan mampu 
mengembangkan kemampuan organik, neuromuskuler, 
intelektual dan emosional anak sehingga mendorong 
pertumbuhan fi sik, perkembangan spikis, keterampilan 
motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai 
(sikap-mental-emosional-sportivitas-spiritual-sosial) 
untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan 
kualitas fisik dan psikis yang seimbang dan sebagai 

media utama mencapai tujuan pendidikan. UU RI No. 
20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, agar berkembang 
potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 
warga negara yang demokrasi serta bertanggung-jawab 
(Depdiknas, 2003:24). Untuk membina dan meningkatkan 
persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan 
nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan 
kehormatan bangsa. Salah satu komponen pendidikan 
yang wajib diajarkan disekolah, memiliki peran yang 
sangat strategis dalam pembentukan manusia seutuhnya, 
tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, 
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melainkan perkembangan mental, intelektual, emosional 
dan sosialnya (Mutohir. TC, 2002). Hasil penelitian “dari 
20 SMP di 4 Propinsi: Jatim, Bali, D.I.Y, dan Sulsel, 
diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kesegaran jasmani 
yang baik, berpengaruh positif terhadap prestasi belajar, 
terbukti dari hasil tes kebugaran jasmani dan nilai hasil 
belajar yang diambil dari 10 mata pelajaran. Setelah 
diklasifikasikan hasilnya menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang signifi kan antara siswa yang mempunyai 
prestasi belajar baik dengan tingkat kebugaran jasmani 
baik” Purnomo (1995:13).

Kesegaran jasmani yang stabil dapat dicapai dengan 
melakukan latihan rutin dan gerak yang cepat merangsang 
kerja jantung/paru-paru, untuk keperluan tersebut 
dibutuhkan ketahanan jantung, peredaran darah, kekuatan, 
ketahanan otot dan kelentukan tubuh. Kesegaran jasmani 
adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan 
berat sehari-hari dengan mudah tanpa merasa cepat lelah, 
dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati 
waktu senggan untuk keperluan yang sewaktu-waktu. 
Orang yang memiliki kesegaran jasmani yang baik dapat 
menjalankan pekerjaan berat dengan hanya memerlukan 
waktu singkat dibandingkan dengan orang yang kesegaran 
jasmaninya termasuk kurang (Sumosardjuno,1992:9). 
Pendidikan jasmani penting dalam mengintensifkan 
penyelenggaran pendidikan sebagai proses pembinaan 
yang berlangsung seumur hidup. Olahraga dapat 
meningkatkan daya ingat, konsentrasi dan berpengaruh 
positif pada prilaku siswa, memberi kesempatan terlibat 
langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas 
fi sik. Dari permasalahan di atas, peneliti menganggap 
metode pembelajaran melalui latihan kekuatan otot lengan, 
otot perut dan otot tungkai, dapat meningkatan kesegaran 
jasmani dan berpengaruh terhadap lingkungan sekolah 
guna mencapai proses belajar mengajar yang optimal, 
bila siswa memiliki kesegaran jasmani yang baik akan 
melaksanakan kewajibannya dengan baik pula, nampaknya 
belum terwujud di SMAK Yos Sudarso Kepanjen, 
sehingga perlu upaya peningkatan kesegaran jasmani agar 
tujuan pendidikan yang di cita-citakan dapat terwujud. 

Rumusan masalah ”Adakah peningkatan kesegaran 
jasmani melalui latihan push up, sit up dan squat jump 
pada siswa”. Tujuannya untuk mengetahui peningkatan 
kesegaran jasmani melalui latihan push up, sit up dan 
squat jump. Diharapkan dapat merangsang peningkatkan 
kreativitas, inovasi dalam menyikapi rutinitas yang 
menjadi permasalahan pembelajaran, dan salah satu 
model untuk dikaji-dilaksanakan, dalam rangka 
meningkatkan keterampilan membelajarkan siswa dan 
pengembangan pola pembelajaran.

KAJIAN PUSTAKA

Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang 
untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan mudah, 
tanpa merasa lelah yang berlebihan dan masih mempunyai 

sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu 
senggang untuk keperluan yang mendadak, kemampuan 
menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan 
sulit, di mana orang yang kesegaran jasmaninya kurang 
tidak mampu melakukannya (Sumosardjuno, 1992:5). 
Menggambarkan kehidupan sehari-hari seseorang 
secara harmonis, penuh semangat dan kreatif. Orang 
yang bugar, berpandangan sehat, cerah terhadap 
kehidupannya baik untuk masa kini maupun masa depan, 
menjaga harga diri dan memiliki pergaulan dengan 
sesama manusia. Sudarno SP (1992:1) menyatakan: 
kapasitas faali atau kapasitas kardiovaskular yang dapat 
meningkatkan kualitas kehidupan. Sebagai kemampuan 
seseorang untuk melakukan satu tugas khas dengan baik 
dan efi sien yang memerlukan kerja muskular di mana 
kecepatan dan ketahanan merupakan kriteria utama. 
Kesegaran jasmani merupakan sistem yang kompleks, 
di mana di dalamnya terdiri dari beberapa unsur, M. 
Sajoto (1995:5) ”Kekuatan, daya tahan otot, daya tahan 
kardiovaskular, kecepatan, kelincahan, power kelenturan, 
keseimbangan, ketepatan dan koordinasi”. Unsur-unsur 
tersebut tidak harus dikembangkan semuanya. Karena 
kesegaran jasmani tiap orang berbeda-beda, tetapi 
yang utama harus menyesuaikan dengan kemampuan 
yang ada. Sumosardjuno (1992:9) ”Tingkat kesegaran 
jasmani ditentukan oleh beberapa komponen kesegaran 
jasmani, penting untuk mengetahui, memahami dan 
melatihnya. Sudarno SP (1992:10) ”Kesegaran jasmani 
terdiri dari kekuatan, tenaga, kecepatan, ketangkasan, 
dan ketahanan untuk melakukan sesuatu tugas atau 
kerja, ditambah dengan semangat dan kemauan yang 
tinggi yang nampak dari rasa tanggung jawab untuk terus 
menerus bertugas sampai terselesaikan”. Dari komponen 
yang besarnya berbeda-beda, tidak semuanya harus di 
ukur, tetapi tergantung kebutuhan dan pekerjaan. Untuk 
meningkatkanya paling tidak harus didukung oleh daya 
tahan otot (unsur yang paling banyak digunakan dalam 
pekerjaan sehari-hari) dan daya tahan kardiorespirasi 
komponen yang cukup baik untuk menggambarkan 
tingkat kesegaran jasmani. Fungsi kesegaran jasmani dan 
peranannya: 
1. Kekuatan, adalah tegangan sebuah otot atau lebih 

yang bekerja melawan suatu tahanan dengan usaha 
maksimal. Kemampuan otot untuk membangkitkan 
tegangan terhadap suatu tahanan atau menerima beban 
sewaktu bekerja. Suharno HP (1993:23) ”Kekuatan 
adalah kemampuan otot mengatasi beban, menahan 
atau memindahkan dalam melakukan aktivitas” 
merupakan daya pengerak, memegang peranan 
penting dalam melindungi dari kemungkinan cedera 
dan atlit akan dapat lari lebih cepat, gerak yang efi sien 
serta memperkuat stabilitas sendi-sendi. Latihan 
yang cocok untuk mengembangkan latihan tahanan 
(resistance exercises) mengangkat, mendorong/
menarik suatu beban baik beban dari anggota tubuh 
kita sendiri atau dari beban luar (external assistance) 
bentuknya, 1) tes laboratorium mengunakan 
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dinamometer, elektroniografi  dan tendiometer. 2) tes 
lapangan mengetahui secara langsung kekuatan, daya 
tahan otot seseorang yang diukur biasanya lengan = 
tes push-up, paha = tes squat-jump/standing broad-
jump dan perut dengan tes sit-up.

2. Daya Tahan Otot tidak hanya menunjuk pada 
kekuatan tetapi juga kemampuan otot berkontraksi 
dalam beberapa waktu tanpa mengalami kelelahan. 
Kemampuan organ untuk melawan kelelahan yang 
timbul saat melakukan aktivitas dalam waktu yang 
lama. Bentuk latihannya: 1) Lari secara terus menerus 
misalnya lari 1.500 m dengan Fartlek sistim latihan 
endurance untuk membangun, mengembalikan 
atau memelihara kondisi tubuh seseorang sehingga 
sangat baik bagi semua olahraga dan lari dengan 
kecepatan dan jarak yang bervariasi. 2) Lari dibukit-
bukit misalnya lari jarak pendek 30–60 m dan 
amat curam lakukan 5–10 kali, lari jarak sedang 
60–80 m tanpa istirahat atau lari jarak panjang 
100–150 m melalui lereng-lereng yang curam, lari 
seputar bukit. 3) Berenang dan 4) Bersepeda dan 
kegiatan lain yang berirama.

Manusia selalu mendambakan kepuasan, kebahagiaan 
dalam hidup, yang semakin hari makin bertambah 
membuat manusia berusaha keras untuk memenuhi, 
menghadapi hal itu diperlukan jasmani yang sehat. 
Istikomah (2004: 21–22) fungsi kesegaran jasmani untuk 
mengembangkan kemampuan, kesanggupan daya kreasi 
dan daya tahan yang berguna untuk mempertinggi daya 
kerja. (Sutarman 2006:16) menyatakan 1) Meningkatkan 
prestasi belajar, kesegaran jasmani baik bagi pelajar, 
sangat membantu meningkatkan prestasi belajar, sehingga 
penyerapan materi pelajaran yang diberikan dapat 
diterima dengan cepat dan hasil akhirnyapun lebih baik. 
2) Meningkatkan prestasi olahraga, seseorang yang ingin 
berprestasi maksimal harus memiliki tingkat kesegaran 
jasmani yang sangat baik, karena sepuluh komponen 
kesegaran jasmani akan mendukung aktivitas gerak 
pada cabang olahraga. 3) Meningkatkan kondisi/status 
kesegaran jasmani seseorang, sekaligus menentukan 
program latihan yang sesuai untuk memelihara dan 
meningkatkannya. 4) Untuk mengevaluasi keberhasilan 
maupun kegagalan program latihan fi sik. Menurut Kosasih 
(1984: 10) sasaran dan tujuannya dikelompokkan:
1. Golongan yang dihubungkan dengan pekerjaan yaitu:

a. Kesegaran jasmani bagi pelajar dan mahasiswa 
untuk mempertinggi kemampuan dan kemauan 
belajar.

b. Kesegaran jasmani olahragawan untuk 
meningkatkan prestasi.

c. Kesegaran jasmani bagi karyawan, pegawai 
dan petani untuk meningkatkan efisiensi dan 
produktifi tas kerjanya.

d. Kesegaran jasmani bagi angkatan bersenjata, 
meningkatkan daya tahan atau tempur.

2. Golongan yang dihubungkan dengan keadaan yaitu:
a. Kesegaran jasmani bagi penderita cacat untuk 

rehabilitasi.
b. Kesegaran jasmani untuk ibu hamil untuk 

perkembangan bayi dalam kandungan untuk 
mampersiapkan diri menghadapi saat kelahiran.

3. Golongan yang dihubungkan dengan usia yaitu:
a. Kesegaran jasmani bagi anak-anak untuk 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang 
baik.

b. Kesegaran jasmani bagi orang tua ialah untuk 
mempertahankan kondisi fi sik.

Ada dua faktor utama yaitu faktor dari dalam adalah 
sesuatu yang sudah terdapat dalam tubuhnya yang 
bersifat menetap (keturunan, umur dan jenis kelamin). 
Faktor dari luar yaitu kegiatan badan, kelelahan, 
lingkungan dan kebiasaan merokok. Arma Abdullah 
(1994:139) menyatakan untuk memperoleh kesegaran 
jasmani dengan program kegiatan yang terus menerus, 
makanan bergizi, istirahat/tidur, pemeliharaan kesehatan 
dan santai. Harsono (1988:101) latihan adalah proses 
yang sistematis dari berlatih/bekerja, yang dilakukan 
secara berulang-ulang dengan beban latihan yang 
semakin meningkat. Latihan yang tepat dan benar 
memberi: 1) Manfaat secara biologi, memperkuat sendi-
sendi dan ligament, meningkatkan kemampuan jantung 
dan paru-paru,menurunkan tekanan darah, lemak, 
kadar gula, memperbaiki bentuk tubuh, mengurangi 
resiko penyakit jantung koroner. 2) Manfaat secara 
psikologis mengendorkan ketegangan mental/suasana 
hati senang, nyaman dan rasa terhibur. 3) Manfaat 
secara social persahabatan meningkat dalam kualitas 
dan kuantitas, menghargai lingkungan hidup dan alam 
sekitar. 4) Manfaat secara cultural kebiasaan hidup sehat 
teratur, terencana, melestarikan nilai-nilai budaya yang 
berkaitan dengan jenis latihan kesegaran jasmani dan 
olahraga terpilih. Prinsipnya 3–5 kali seminggu dengan 
2 kali setiap hari, dilakukan sebelum masuk puncak 
pertandingan, baik secara extensive maupun intensive. 
Harsono (1988:102) ”prinsip: beban lebih, spesialisasi, 
individualisasi, intensitas latihan, kualitas latihan,variasi 
latihan, lamanya latihan dan relaksasi”. Bila kodisi 
fi sik baik, ada peningkatan dalam kemampuan sistem 
sirkulasi dan kerja jantung, peningkatan dalam kekuatan, 
kelentukan, stamina, kecepatan, dan komponen kondisi 
fi sik lainnya, meningkatkan efektifi tas dan efi siensi gerak 
yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Program latihan direncanakan agar dapat 
meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan 
ergosistem tubuh. Prosesnya dilakukan dengan 
berpedoman/memperhatikan prinsip latihan (frekwensi/3 
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kali seminggu, intensitas/kesungguhan dalam latihan, 
repetisi/ulangan, interval/istirahat, set/satu paket dengan 
durasi/lamanya latihan. Berdasarkan tujuan penelitian 
maka rancangan penelitian: “Three group Pretest-Posttest 
Design” pertama-tama dilakukan pengukuran dengan tes, 
membagi dalam tiga kelompok (kelompok latihan push-
up, sit-up dan kelompok squat-jump) lalu dikenakan 
perlakuan utuk jangka waktu tertentu, kemudian 
dilakukan pengukuran untuk kedua kalinya”. (Sumardi 
Suryabrata, 1983: 45).

Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di 
lapangan SMAK Yos Sudarso Kepanjen mulai bulan 
Januari sampai Maret 2012. Subjek penelitian adalah 
semua siswa putra kelas XI SMAK Yos Sudarso 
Kepanjen total sejumlah 44 orang. Instrumen yang 
digunakan untuk melaksanakan proses dan pengumpulan 
data berupa program latihan push -up, sit up dan squat 
jump dan beberapa item tes, dengan instrumen tes lari 2,4 
km Cooper test dalam (Sudarno SP, 1992: 6). 

Pengumpulan data, adalah menyiapkan instrument 
tes, melaksanakan pengetesan dan pengukuran sesuai 
prosedur tes oleh sejumlah personil tester (5 orang yang 
ahli dalam pengambilan data), jenis data kuantitatif. 
Jadwal kegiatan dua tahap, pertama merupakan tes 
awal (pre-test) untuk mengetahui kondisi awal, dan 
tahap kedua adalah tes akhir (pos-test) untuk melihat 
perkembangan dari hasil perlakuan pelatihan. Teknik 
analisis data yang terkumpul dari hasil pengukuran 
berdasarkan tes performance keterampilan lari 2,4 km. 
Dianalisa untuk menguji hipotesis mengunakan analisis 
statistik. Hasil pengumpulan data yang diperoleh 
dan dianalisa dibandingkan antara pretest dan pos-
test. Membandingkan data merupakan prosedur untuk 
mengetahui perbedaan data tes awal dengan data tes 
akhir. Perhitungan uji –t berpedoman pada teknik analisis 
uji-t Arikunto (2010: 354).

HASIL PENELITIAN

Ada dua macam data yang diperolah, yang 
mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Pertama, pre-test 
siswa belum memiliki kesegaran jasmani yang baik, dan 
kesegaran jasmani siswa yang ada masih memperlihatkan 
sifat yang polos dan alami. Kemudian aktivitas kesegaran 
jasmani siswa diberikan latihan push up, sit up, dan squat 
jump, di mana bentuk pengujiannya melalui pretest dan 
post-test. Hasil testnya: 

Tabel 1. Hasil perhitungan uji t latihan Push up

Sampel Hasil uji t hitung Hasil t tabel Kesimpulan
43 6,288 2,017 Signifi kan

Dari hasil analisis diperoleh nilai t hitung = 6,288 dan 
nilai t tabel = 2,017 pada taraf signifi kansi 5% dengan 

derajat kebebasan (db) N-1 = 43. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa t hitung > t tabel.

Tabel 2. Hasil perhitungan uji t latihan Sit up 

Kasus Hasil uji t hitung Hasil t tabel Kesimpulan
43 5,603 2,017 Signifi kan

Dari hasil analisis diperoleh nilai t hitung = 5,603 dan 
nilai t tabel = 2,017 pada taraf signifi kansi 5% dengan 
derajat kebebasan (db) N-1 = 43. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa t hitung > t tabel.

Tabel 3. Hasil perhitungan uji t latihan Squat jump 

Kasus Hasil uji t hitung Hasil t tabel Kesimpulan
43 5,892 2,017 Signifi kan

Dari hasil analisis diperoleh nilai t hitung = 5,892 dan 
nilai t tabel = 2,017 pada taraf signifi kansi 5% dengan 
derajat kebebasan (db) N-1 = 43. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa t hitung > t tabel.

Pelaksanaan pre-test dan post-test mengunakan tes 
kesegaran jasmani lari 2,4 km Cooper yang diadaptasi.

No
Waktu Tempuh

(Menit)
Kategorisasi Tingkat Kesegaran 

Jasmani Putra
1 Kurang dari 09.29 Istimewa 
2 09.30–09.40 Sangat baik 
3 09.41–10.48 Baik 
4 10.49–12.10 Sedang
5 12.11–15.30 Kurang 
6 Lebih dari 15.31 Sangat kurang

Keterangan:

 = Jumlah hasil pre-test 

 = Jumlah hasil post-test 

D = Rata-rata selisih X2 – X1 

 = Jumlah kuadrat D

ANALISIS DATA

=
ΣD

=
197

= 4,477
N 44

Diketahui: 

 = 4, 477
 = 959

N = 44
d.b = N-1 = 44 – 1 = 43

Uji t =  =  



102 Jurnal Sain Med, Vol. 4. No. 2 Desember 2012: 98–107

Tabel 5. Hasil Pretest dan Postest Latihan Push-Up 
Siswa

No Nama Siswa
Data Pengukuran

Pretest Postest
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Abd. Rahman
Abdul Mubdik
Ach. Samsi
Mahfud Efendi
Alvin Nazhip Imani
Andika Rahman
Arfan Efendi
Hendri
Masyono
Rahman Khairul Anam
Rusman Efendi
Sutrisno
Wahyudi
Zainul Faizin
Zaqqi Auliya Rahman
Indra Jaya Saputra
Ahmad Jasuli
Fauzi
Ahmad Karim
Anas Insira Zayyan
Ansari Surya
Haliqurrahman
Imam Bukhari
Iwan Dahlan
Masrawiyanto
Ramadhan Jazuli
Salman Al Farisi
Samsul Mukit
Supriadi
Imam Ali Faqih
Wiladan Khuzairi
Zainurrasyid
Zairosi Bachtiar
Nurul Prayogi
Iskandar
Hasbullah
Imam Zainudin
Hanif Ridwan
Musfi qurrahman
Rizki Pranata
Rustam Adi
Syaiful Bari
Hairul Anwar
Ahmad Susanto 

11
15
13
11
12
15
13
13
12
16
15
10
9

11
17
13
14
11
12
16
15
15
13
11
15
13
11
12
15
13
13
12
16
15
10
9

11
17
13
14
11
12
16
15

14
18
15
14
14
18
16
19
15
19
20
14
14
17
23
17
19
16
17
20
19
20
17
16
19
18
16
19
19
16
15
16
21
20
15
16
15
24
17
19
16
19
21
21

Jumlah 576 773

Tabel 4. Hasil Pretest dan Postest Kesegaran Jasmani 
(Lari 2, 4 km)

No Nama Siswa Tes 1/Pretest Tes 2/Posttest
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Abd. Rahman
Abdul Mubdik
Ach. Samsi
Mahfud Efendi
Alvin Nazhip Imani
Andika Rahman
Arfan Efendi
Hendri
Masyono
Rahman Khairul Anam
Rusman Efendi
Sutrisno
Wahyudi
Zainul Faizin
Zaqqi Auliya Rahman
Indra Jaya Saputra
Ahmad Jasuli
Fauzi
Ahmad Karim
Anas Insira Zayyan
Ansari Surya
Haliqurrahman
Imam Bukhari
Iwan Dahlan
Masrawiyanto
Ramadhan Jazuli
Salman Al Farisi
Samsul Mukit
Supriadi
Imam Ali Faqih
Wiladan Khuzairi
Zainurrasyid
Zairosi Bachtiar
Nurul Prayogi
Iskandar
Hasbullah
Imam Zainudin
Hanif Ridwan
Musfi qurrahman
Rizki Pranata
Rustam Adi
Syaiful Bari
Hairul Anwar
Ahmad Susanto

09.58
10.09
10.35
15.20
12.00
11.00
11.05
11.49
13.53
10.56
15.02
12.08
12.05
11.49
13.02
11.47
11.06
10.05
09.59
10.09
10.35
15.20
12.00
11.00
11.05
11.49
13.53
10.56
15.02
12.08
12.05
11.49
13.02
11.47
11.06
10.09
10.35
15.20
12.00
11.00
11.05
11.49
13.53
10.56

09.21
09.36
09.40
10.29
09.45
10.02
10.01
10.46
11.08
10.13
10.27
11.00
10.46
10.45
11.00
09.50
10.13
09.49
09.21
09.36
09.40
12.29
09.45
10.02
09.40
09.46
10.08
10.13
10.27
9.40
9.46
9.43

10.00
09.50
10.13
09.09
10.13
11.01
10.07
09.41
10.02
09.47
10.09
09.56

Jumlah 517,41 429,42

Rata-rata 517,41
44

 = 12,15 429,42
44

 = 10,15
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Tabel 6. Hasil Pretest dan Postest Latihan Sit-Up Siswa

No Nama Siswa
Data Pengukuran

Pretest Postest
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Abd. Rahman
Abdul Mubdik
Ach. Samsi
Mahfud Efendi
Alvin Nazhip Imani
Andika Rahman
Arfan Efendi
Hendri
Masyono
Rahman Khairul Anam
Rusman Efendi
Sutrisno
Wahyudi
Zainul Faizin
Zaqqi Auliya Rahman
Indra Jaya Saputra
Ahmad Jasuli
Fauzi
Ahmad Karim
Anas Insira Zayyan
Ansari Surya
Haliqurrahman
Imam Bukhari
Iwan Dahlan
Masrawiyanto
Ramadhan Jazuli
Salman Al Farisi
Samsul Mukit
Supriadi
Imam Ali Faqih
Wiladan Khuzairi
Zainurrasyid
Zairosi Bachtiar
Nurul Prayogi
Iskandar
Hasbullah
Imam Zainudin
Hanif Ridwan
Musfi qurrahman
Rizki Pranata
Rustam Adi
Syaiful Bari
Hairul Anwar
Ahmad Susanto

5
7
5
6
7
5
4
8
5
4
6
7
4
9
5
6
3
4
8
9
7
6
8
9
7
4
6
8
9
9
7
6
8
9

10
9

10
9
8
9
7
9
9

10

7
8
8
9

10
8
7
9
8
6
8

10
7

13
9
9
6
5
9
9
7
7
9
9
9
7
9

10
12
10
9
8
9

11
13
10
10
9
9

11
9

11
12
11

Jumlah 310  394

Tabel 7. Hasil Pretest dan Postest Latihan Sit-Up Siswa 
Latihan Squat-Jump

No Nama Siswa
Data Pengukuran

Pretest Postest
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

 Abd. Rahman
Abdul Mubdik
Ach. Samsi
Mahfud Efendi
Alvin Nazhip Imani
Andika Rahman
Arfan Efendi
Hendri
Masyono
Rahman Khairul Anam
Rusman Efendi
Sutrisno
Wahyudi
Zainul Faizin
Zaqqi Auliya Rahman
Indra Jaya Saputra
Ahmad Jasuli
Fauzi
Ahmad Karim
Anas Insira Zayyan
Ansari Surya
Haliqurrahman
Imam Bukhari
Iwan Dahlan
Masrawiyanto
Ramadhan Jazuli
Salman Al Farisi
Samsul Mukit
Supriadi
Imam Ali Faqih
Wiladan Khuzairi
Zainurrasyid
Zairosi Bachtiar
Nurul Prayogi
Iskandar
Hasbullah
Imam Zainudin
Hanif Ridwan
Musfi qurrahman
Rizki Pranata
Rustam Adi
Syaiful Bari
Hairul Anwar
Ahmad Susanto

7
6
7
8
6
6
9
6
9
7
8
9
9
6
7
6
8
5
7
8
6
9
8
9
7
6
7
8
9
7
9
7
9

10
9
8
7
8
6
8
9
9
8
7

8
8
9
9
8
7
9
7
9
8
9

10
11
7
9
8
9
8

11
12
9

12
11
13
10
9
9

10
12
9

12
10
12
13
12
10
9

10
9
9

12
11
11
10

Jumlah 334 430
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Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Latihan Push Up 

Sampel X1 X2 X1
2 X2

2 D (X2-X1) D2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

11
15
13
11
12
15
13
13
12
16
15
10
9

11
17
13
14
11
12
16
15
15
13
11
15
13
11
12
15
13
13
12
16
15
10
9

11
17
13
14
11
12
16
15

14
18
15
14
14
18
16
19
15
19
20
14
14
17
23
17
19
16
17
20
19
20
17
16
19
18
16
19
19
16
15
16
21
20
15
16
15
24
17
19
16
19
21
21

121
225
169
121
144
225
169
169
144
256
225
100
81

121
289
169
196
121
144
256
225
225
169
121
225
169
121
144
225
169
169
144
256
225
100
81

121
289
169
196
121
144
256
225 

196
324
225
196
196
324
256
361
225
361
400
196
196
289
529
289
361
256
289
400
361
400
289
256
361
324
256
361
361
256
225
256
441
400
225
256
225
576
289
361
256
361
441
441

3
3
2
3
2
3
3
6
3
3
5
4
5
6
6
4
5
5
5
4
4
5
4
5
4
5
5
7
4
3
2
4
5
5
5
7
4
7
4
5
5
7
5
6

9
9
4
9
4
9
9

36
9
9

25
16
25
36
36
16
25
25
25
16
16
25
16
25
16
25
25
49
16
9
4

16
25
25
25
49
16
49
16
25
25
49
25
36

Σ (Total) 576 773 7731 13847 197 959
Rata-rata 13.09 17.56 - - - -

Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Latihan Sit Up 

Sampel X1 X2 X1
2 X2

2 D (X2-X1) D2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

5
7
5
6
7
5
4
8
5
4
6
7
4
9
5
6
3
4
8
9
7
6
8
9
7
4
6
8
9
9
7
6
8
9

10
9

10
9
8
9
7
9
9

10

7
8
8
9

10
8
7
9
8
6
8

10
7

13
9
9
6
5
9
9
7
7
9
9
9
7
9

10
12
10
9
8
9

11
13
10
10
9
9

11
9
9

11
12

25
49
25
36
49
25
16
64
25
16
36
49
16
81
25
36
9

16
64
81
49
36
64
81
49
16
36
64
81
81
49
36
64
81

100
81

100
81
64
81
49
81
81

100

49
64
64
81

100
64
49
81
64
36
64

100
49

169
81
81
36
25
81
81
49
49
81
81
81
49
81

100
144
100
81
64
81

121
169
100
100
81
81

121
81
81

121
144

2
1
3
3
3
3
3
1
3
2
2
3
3
4
4
3
3
1
1
0
0
1
1
0
2
3
3
2
3
1
2
2
1
2
3
1
0
0
1
2
2
0
2
1

4
1
9
9
9
9
9
1
9
4
4
9
9

16
16
9
9
1
1
0
0
1
1
0
4
9
9
4
9
1
4
4
1
4
9
1
0
0
1
4
4
0
4
1

Σ (Total) 310 394 2348 3741 83 213
Rata-rata 7,04 7,93 - - - -
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Tabel 10. Rekapitulasi Hasil Latihan Squat Jump

Sampel X1 X2 X1
2 X2

2 D (X2-X1) D2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

7
6
7
8
6
6
9
6
9
7
8
9
9
6
7
6
8
5
7
8
6
9
8
9
7
6
7
8
9
7
9
7
9

10
9
8
7
8
6
8
9
9
8
7

8
8
9
9
8
7
9
7
9
8
9

10
11
7
9
8
9
8

11
12
9

12
11
13
10
9
9

10
12
9

12
10
12
13
12
10
9

10
9
9

12
11
11
10

49
36
49
64
36
36
81
36
81
49
64
81
81
36
49
36
64
25
49
64
36
81
64
81
49
36
49
64
81
49
81
49
81

100
81
64
49
64
36
64
81
81
64
49

64
64
81
81
64
49
81
49
81
64
81

100
121
49
81
64
81
64

121
144
81

144
121
169
100
81
81

100
144
81

144
100
144
169
144
100
81

100
81
81

144
121
121
100

1
2
2
1
2
1
0
1
0
1
1
1
2
1
2
2
1
3
4
4
3
3
3
4
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
1
3
2
3
3

1
4
4
1
4
1
0
1
0
1
1
1
4
1
4
4
1
9

16
16
9
9
9

16
9
9
4
4
9
4
9
9
9
9
9
4
4
4
9
1
9
4
9
9

Σ (Total) 334 430 2600 4316 96 259
Rata-rata 7,59 9,77 - - - -

Keterangan:

 = Jumlah hasil pre-test 

 = Jumlah hasil post-test 

D = Rata-rata selisih X2 – X1 

 = Jumlah kuadrat D

 =  

 = 

 =  

 =  

 = 6, 2883744 (6,288)

Jadi, hasil T–tesnya adalah 6,288.

Keterangan:

 = Jumlah hasil pre-test 

 = Jumlah hasil post-test 

D = Rata-rata selisih X2 – X1 

 = Jumlah kuadrat D

ANALISIS DATA

=
ΣD

=
83

= 1,88
N 44

Diketahui:

 = 1,88
 = 213

N = 44
d.b = N-1 = 44 – 1 = 43

Uji t =  =  

 =  

 = 

 =  

 =  
 = 5, 6031024 (5,603)
Jadi, hasil T–tesnya adalah 5,603. 
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ANALISIS DATA 

=
ΣD

=
96

= 2,18
N 44

Diketahui:

 = 2,18
 = 259

N = 44
d.b = N-1 = 44 – 1 = 43

Uji t =  =  

 =  

 = 

 =  

 =  
 = 5, 8920591 (5,892)

Jadi, hasil T–tesnya adalah 5,892. 

PEMBAHASAN

Dari hasil perhitungan yang mempergunakan uji 
statistik melalui uji t tes kesegaran jasmani siswa 
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
perhitungan tes kesegaran jasmani siswa lari 2,4 km yang 
berpedoman pada teori Cooper. Rata-rata waktu yang 
tempuh siswa pada pre-test dalam melaksanakan tes 
kesegaran jasmani lari 2,4 km adalah 12,15 menit, dan 
catatan waktu yang ditempuh siswa dalam melaksanakan 
tes kesegaran jasmani lari 2,4 km pada pos-test adalah 
10,15 menit. Sedangkan latihan push up, sit up dan squat 
jump kaitannya dengan lari 2,4 km yaitu sama-sama 
memberikan kontribusi yang signifi kan dalam aktivitas 
meningkatkan kesegaran jasmani siswa.

PENUTUP

Berdasarkan data penelitian yang telah di dapatkan 
dan hasil penghitungan data, maka dapat disimpulkan, 
sebagai berikut.
1. Hasil kesegaran jasmani siswa lari 2,4 km tercatat 

bahwa rata-rata waktu yang ditempuh pada pretest 
adalah 12,15 menit, dan catatan waktu yang ditempuh 

siswa dalam melaksanakan tes kesegaran jasmani lari 
2,4 km pada post-test 10,15 menit. 

2. Hasil pengolahan data uji t hitung untuk latihan push 
up = 6,288 dan t tabel = 2,021, latihan sit up diperoleh 
nilai t hitung = 5,603 dan t tabel 2,021, latihan squat 
jump diperoleh nilai t hitung = 5,892 dan t tabel 
2,021. Jadi, dilihat dari data tersebut menunjukkan 
bahwa ada peningkatan dari pre-test dan post-test. 

3. Pengujian Hipotesis nilai (Ho) diterima apabila hasil 
rata-rata waktu tempuh pada post-test lebih cepat 
dari pada hasil pre-test, yang artinya ada peningkatan 
kesegaran jasmani siswa melalui latihan push up, sit 
up dan squat jump pada siswa putra kelas XI SMAK 
Yos Sudarso Kepanjen Malang tahun pelajaran 
2010/201. 

Saran diharapkan dalam mengikuti atau pelaksanaan 
program latihan agar selalu memperhatikan anjuran guru 
dan melaksanakan program latihan dengan baik guna 
meningkatkan kesegaran jasmani siswa atau prestasi 
cabang olahraga tertentu. Bagi Guru Penjaskes. Sebagai 
tolok ukur tugasnya dalam mengajar, serta supaya 
dilakukan kegiatan–kegiatan yang dapat mendukung 
dan meningkatkan tingkat kesegaran jasmani siswanya, 
sehingga dengan tingkat kesegaran jasmnai siswa yang 
baik di mungkinkan tingkat kemampuan belajar dan 
prestasi belajar siswa meningkat. Bagi peneliti lanjutan. 
Diharapkan sampel atau populasi dalam jumlah yang 
besar dan divariasikan bagi para peneliti selanjutnya yang 
meneliti dengan topik yang sama. Dan supaya diadakan 
penelitian korelasi antara tingkat kesegaran jasmani 
siswa dengan proses belajar mengajar. Serta dilakukan 
penelitian dengan menggunakan jenis tes yang lain 
sebagai pembanding.
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in Less Nutrition Toddlers with Low Levels of Albumin in Bojonegoro))

Wahyu Ratnasari
Akademi Kuliner Monas Pacifi c Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan desain pre test-post test kelompok kontrol dengan pengukuran yang 
berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suplementasi seng pada fungsi rasa dan perubahan 
berat badan balita gizi kurang dengan tingkat albumin rendah. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, recall makanan, 
kuesioner frekuensi makanan, antropometri, pengambilan sampel darah dan pemeriksaan laboratorium. Populasinya adalah anak usia 
4-5 tahun. Sampel diambil dari populasi dengan kriteria inklusi. Kemudian mereka ditempatkan dalam kelompok dengan alokasi acak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifi kan dalam fungsi selera balita. Ini bisa dilihat dari hasil uji rasa 
ketajaman manis sebelum dan setelah pengobatan. Hasil uji Chi-square menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifi kan antara 
ketajaman rasa sebelum suplementasi seng dengan 1 bulan dan 2 bulan setelah suplementasi pada kedua kelompok baik kelompok 
perlakuan maupun kelompok kontrol dengan nilai berturut-turut adalah 1,000, 0,317, dan 0,155. Sementara hasil uji multivariat pada 
kelompok perlakuan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifi kan dalam berat badan antara sebelum suplementasi seng dengan 
1 bulan dan 2 bulan setelah suplementasi seng dengan nilai p = 0,113. Dan tidak ada perbedaan yang signifi kan pula pada kelompok 
kontrol dengan nilai p = 0,965. Kesimpulan: ada pengaruh suplementasi seng pada fungsi selera dan perubahan berat badan pada 
balita gizi buruk dengan kadar albumin rendah. 

Kata kunci: suplementasi seng, fungsi pengecap, dan perubahan berat badan.

ABSTRACT

This research was experimental research design with pre test-post test control group design with continuous measurements. The 
purpose of this study was to investigate the effect of zinc supplementation on taste function and changes in body weight of less nutrition 
toddlers with low albumin levels. Techniques of data collection were using questionnaires, food recall, food frequency questionnaire, 
anthropometry, blood sampling and laboratory examination. The population was children aged 4–5 years. Samples were taken from a 
population with inclusion criteria. Then those placed into groups by random allocation. The results of this study showed no signifi cant 
differences in toddlers taste function. This could be seen from the results taste sweet taste acuity test before and after treatment. 
Chi-square test results showed that there was no signifi cant difference between taste acuity before zinc supplementation against 1 
month and 2 months after supplementation in both treatment and control groups with successive values are 1.000, 0.317, and 0.155. 
While the result of Multivariat test in treatment group showed that there was no signifi cant difference in weight between before zinc 
supplementation against 1 month and 2 months after zinc supplementation with p value was 0.113. And there was no signifi cant 
difference neither in control group with p value was 0.965. Conclusion: there was effect of zinc supplementation on taste function and 
body weight changes in malnutrition toddlers with low albumin levels. 

Keywords: zinc supplementation, taste function, and changes of body weight.

PENDAHULUAN

Masalah gizi kurang dan gizi buruk merupakan 
masalah kesehatan yang harus diprioritaskan 
penyelesaiannya di seluruh wilayah Indonesia, karena 
gizi kurang dan gizi buruk dinyatakan sebagai penyebab 
meninggalnya 3,5% anak balita di dunia. Di Kabupaten 
Bojonegoro, kasus gizi kurang mencapai 9,9% dan gizi 
buruk 3,3%. Sedangkan di Kecamatan Sumberrejo, 
Kabupaten Bojonegoro, kasus gizi kurang sebesar 12% 
dan gizi buruk sebesar 1,6% pada tahun 2010. Jika hal ini 

diabaikan akan terjadi peningkatan tingkat kesakitan dan 
menyebabkan kematian balita.

Status gizi adalah tingkat keadaan gizi seseorang yang 
dinyatakan menurut jenis dan beratnya keadaan gizi, 
misalnya gizi lebih, gizi baik, gizi kurang dan gizi buruk. 
Sedangkan status gizi optimal adalah keseimbangan 
antara asupan zat gizi dengan kebutuhan zat gizi. Status 
gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor 
genetik, faktor infeksi dan faktor asupan zat gizi dari 
bahan makanan. Pada orang yang status gizinya kurang 
(-2 SD s/d -3 SD), masalah kurangnya asupan zat gizi dan 
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adanya infeksi lah yang menjadi penyebabnya (Waspadji 
dkk, 2003).

Penggunaan zinc yang merupakan salah satu zat gizi 
mikro mineral mulai banyak diperbincangkan di kalangan 
masyarakat maupun di dunia penelitian kesehatan. 
Proses penyerapan zinc membutuhkan alat angkut dan 
terjadi pada bagian atas usus halus. Zinc diangkut oleh 
albumin masuk ke dalam aliran darah dan kemudian 
dibawa ke hati. Zinc sangat dikenal sebagai zat gizi yang 
dapat mempengaruhi sintesa vitamin A dan meregulasi 
sistem hormon pertumbuhan yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi pertumbuhan. Selain itu, zinc merupakan 
zat gizi yang dapat mempengaruhi fungsi pengecap dan 
nafsu makan, sehingga dapat meningkatkan berat badan.

Hasil penelitian Adriani (2009) menyatakan bahwa 
pemberian zinc pada suplementasi vitamin A dosis tinggi 
dapat meningkatkan pertumbuhan linier pada balita 
secara signifi kan, melalui proses peningkatan sekresi 
IGF-I dan menurunnya status keradangan.

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Jagir, 
Kecamatan Wonokromo dan Kelurahan Bendul 
Merisi, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, yaitu 
pemberian suplementasi zinc pada balita usia 1–3 tahun 
menunjukkan hasil yang bermakna terhadap kenaikan BB 
dan TB (Mundiastuti, 2002). Menurut penelitian yang 
lain, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh suplementasi 
zinc terhadap perubahan status gizi berdasarkan kenaikan 
BB, kenaikan TB, BB/U, TB/U, dan BB/TB dengan nilai 
p= 000 (Shofi ya, 2004).

Dari beberapa penelitian tersebut di atas tampak 
bahwa pemberian suplementasi zinc sangat mempengaruhi 
pertumbuhan balita, terutama pertumbuhan fisik, di 
antaranya melalui perubahan BB, dan TB. Meningkatnya 
pertumbuhan tersebut kemungkinan disebabkan karena 
meningkatnya ketajaman fungsi pengecap sehingga dapat 
meningkatkan nafsu makan pada balita.

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari peran zinc 
terhadap fungsi pengecap dan perubahan berat badan 
pada balita gizi kurang dengan kadar albumin rendah 
di Bojonegoro. Untuk mengetahui perubahan berat 
badan diukur dengan melihat perubahan berat badan 
sebelum dan sesudah pemberian zinc. Sedangkan untuk 
mengetahui peningkatan fungsi pengecap dengan melihat 
kemampuan indra pengecap dalam mengenali rasa manis 
(taste acuity) sebelum dan sesudah pemberian zinc.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental 
dengan desain penelitian Randomized Pre Test Post Test 
Control Group Design, pengukuran secara kontinyu, 
dengan pemberian perlakuan secara double blind 
(Wirjatmadi, 1998).

Adapun alasan peneliti memilih desain ini adalah 
untuk menguji hipotesis di mana peneliti dapat 
mengendalikan faktor yang akan mempengaruhi validitas 

internal, yaitu selama penelitian kedua kelompok 
tetap dalam pemantauan, sehingga peristiwa yang 
terjadi selama waktu penelitian dapat direkam oleh 
peneliti. Kesalahan seleksi dapat diminimalkan dengan 
melakukan randomisasi, sedangkan ancaman pengukuran 
dapat diminimalkan dengan cara tidak memberitahu 
pengukur di kelompok mana subyek berada (double 
blind), melakukan pengukuran lebih dari satu kali, serta 
melakukan pelatihan pada pengukur agar professional 
dan bersikap netral selama penelitian.

Sampel dalam penelitian ini adalah balita usia 
4–5 tahun hasil screening yang diambil secara acak dari 
sub populasi dan memenuhi kriteria inklusi. Sampel 
penelitian terdiri dua kelompok, yaitu kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol.

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 
adalah dengan menggunakan Chi-Square dan Uji 
Multivariat. Analisis peran zinc terhadap fungsi pengecap 
sebelum perlakuan, 1 bulan dan 2 bulan sesudah 
perlakuan pada kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol menggunakan Chi Square. Sedangkan, analisa 
pengaruh zinc terhadap perubahan berat badan kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol antara sebelum dan 
sesudah perlakuan menggunakan Uji Multivariat.

HASIL

Peran Zinc terhadap Fungsi Pengecap melalui Taste Acuity 
Test, dan Perubahan Berat Badan Balita Gizi Kurang 
dengan Kadar Albumin Rendah

Penilaian terhadap fungsi pengecap dapat dilakukan 
melalui taste acuity test terhadap rasa manis. Sedangkan 
untuk melihat perubahan berat badan dilihat dari selisih 
peningkatan berat badan antara 1 bulan sesudah suplementasi 
zinc dengan sebelum suplementasi zinc, selisih peningkatan 
berat badan antara 2 bulan sesudah suplementasi zinc dengan 
1 bulan sesudah suplementasi zinc, dan selisih peningkatan 
berat badan antara 2 bulan sesudah suplementasi zinc dengan 
sebelum suplementasi zinc.

Penilaian terhadap Fungsi Pengecap melalui Taste Acuity Test

Penilaian terhadap fungsi pengecap melalui taste 
acuity test terhadap rasa manis dengan tingkatan 
konsentrasi sukrosa yang berbeda-beda, yaitu 0,017 M, 
0,022 M, dan 0,029 M, kemudian dilihat respons pertama 
balita dalam mengenali rasa manis. Dikatakan respons jika 
balita dapat mengenali rasa manis yang diteteskan pada 
ujung lidah balita, dan sebaliknya jika balita tidak bisa 
mengenali rasa tersebut, maka dikatakan tidak respons. 
Respons dalam mengenali rasa manis dikategorikan 
menjadi dua yaitu; baik apabila konsentrasinya 
< 0,029 M dan kurang apabila konsentrasinya ≥ 0,029. 
Berikut merupakan sebaran sampel berdasarkan hasil 
taste acuity test rasa manis.

Hasil uji Chi-Square menunjukkan tidak ada 
perbedaan bermakna dari hasil taste acuity test sebelum, 
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1 bulan, dan 2 bulan sesudah suplementasi zinc pada 
kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan 
masing-masing nilai p sebagai berikut p = 1,000, p = 
0,317, dan p = 0,155.

Dari data di atas juga dapat diketahui sebaran hasil 
taste acuity test pada balita kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol.
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Gambar 1. Peningkatan Fungsi Pengecap pada Kelompok 
Perlakuan dan Kelompok Kontrol Sebelum 
Suplementasi Zinc, 1 Bulan Setelah Suplementasi 
Zinc dan 2 Bulan Setelah Suplementasi Zinc

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada kelompok 
perlakuan terjadi peningkatan sensitivitas fungsi 
pengecap, di mana terjadi penurunan konsentrasi sukrosa 
setelah 1 bulan dan 2 bulan suplementasi zinc. Sedangkan 
pada kelompok kontrol, setelah suplementasi zinc tidak 

ada peningkatan sensitivitas fungsi pengecap pada balita.

Perbedaan Berat Badan Balita pada Kelompok Perlakuan 
dan Kelompok Kontrol

Pengukuran berat badan dilakukan pada waktu pagi 
hari sebelum makan, sesudah buang air besar dan buang 
air kecil, memakai pakaian yang tipis. Pengukuran 
menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 
0,01 kg. Selisih peningkatan berat badan dikategorikan 
menjadi 0–0,4 kg, 0,5–0,9 kg dan ≥ 1 kg. Berikut 
sebaran sampel menurut selisih peningkatan berat 
badan antara 1 bulan sesudah suplementasi zinc dengan 
sebelum suplementasi zinc (∆ BB1), selisih peningkatan 
berat badan antara 2 bulan sesudah suplementasi zinc 
dengan 1 bulan sesudah suplementasi zinc (∆ BB2), dan 
selisih peningkatan berat badan antara 2 bulan sesudah 
suplementasi zinc dengan sebelum suplementasi zinc 
(∆ BB3).

Hasil uji Multivariat antara kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol menunjukkan ada perbedaan bermakna 
antara selisih peningkatan berat badan antara 1 bulan 
sesudah suplementasi zinc dengan sebelum suplementasi 
zinc yaitu dengan nilai p = 0,007, selisih peningkatan 
berat badan antara 2 bulan sesudah suplementasi 
zinc dengan 1 bulan sesudah suplementasi zinc dan 
selisih peningkatan berat badan antara 2 bulan sesudah 
suplementasi zinc dengan sebelum suplementasi zinc 
mempunyai nilai p yang sama yaitu p = 0,000.

Tabel 1. Sebaran Sampel Menurut Konsentrasi Sukrosa pada Balita Gizi Kurang dengan Kadar Albumin Rendah di 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

Konsentrasi Sukrosa
Perlakuan Kontrol

Pre Post 1 Post 2 Pre Post 1 Post 2
n % N % N % n % n % n %

< 0,029 M 2  16,7 4  33,3 5  41,7 1   8,3 1   8,3 1   8,3
≥ 0,029 M 10  83,3 8  66,7 7  58,3 11  91,7 11  91,7 11  91,7
Jumlah 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100

Keterangan:
n = jumlah sampel
% = persentase

Tabel 2. Sebaran Sampel Menurut Selisih Kenaikan Berat Badan pada Balita Gizi Kurang dengan Kadar Albumin 
Rendah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011

Kenaikan Berat Badan
Perlakuan Kontrol

(∆ BB1) (∆ BB2) (∆ BB3) (∆ BB1) (∆ BB2) (∆ BB3)
n % n % N % n % n % n %

0–0,4 kg 11  91,7 12 100 6  50 12 100 12 100 12 100
0,5–0,9 kg 1   8,3 - - 5  41,7 - - - - - -
≥ 1kg - - - - 1   8,3 - - - - - -
Jumlah 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100

Keterangan:
n = jumlah sampel
% = persentase
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Gambar 2. Sebaran Selisih Peningkatan Berat Badan pada 
Kelompok Perlakuan dan Kelompok Kontrol

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa selisih 
peningkatan berat badan sebelum intervensi dengan 
2 bulan setelah intervensi pada kelompok perlakuan 
lebih tinggi dari pada selisih kenaikan berat badan pada 
kelompok kontrol.

PEMBAHASAN

Peran Zinc terhadap Fungsi Pengecap melalui Taste Acuity 
Test, dan Perubahan Berat Badan Balita Gizi Kurang dengan 
Kadar Albumin Rendah

Suplementasi zinc dilakukan setelah 2 bulan 
suplementasi vitamin A dosis tinggi. Pemberian zinc 
dimaksudkan untuk memperbaiki fungsi pengecap balita 
sampai berfungsi normal. Dengan memperbaiki fungsi 
pengecap, tingkat konsumsi seseorang akan membaik 
pula. Akan tetapi, membaiknya fungsi pengecap tidak 
serta merta memperbaiki tingkat konsumsi seseorang. 
Dalam Almatsier (2009), tingkat konsumsi seseorang 
dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kebutuhan 
tubuh, ketersediaan makanan dalam keluarga, selera 
makan, serta kebiasaan/adat istiadat. Membaiknya fungsi 
pengecap tidak berarti apa-apa ketika ketersediaan 
makanan dalam keluarga tidak terpenuhi.

Perbedaan Taste Acuity antara Kelompok Perlakuan dan 
Kelompok Kontrol

Pada umumnya evaluasi ketajaman rasa berdasarkan 
pada deteksi dan pengenalan ambang untuk masing-
masing kualitas rasa. Ambang deteksi didefinisikan 
sebagai konsentrasi terendah di mana sebuah rasa bisa 
dideteksi (Sunariani, 2006). Tes dari macam-macam 
konsentrasi kualitas rasa manis yang dipakai adalah 
larutan sukrosa (Amerogen, 1988).

Pengecap merupakan fungsi utama taste buds dalam 
rongga mulut selain indra pembau. Taktil dari rongga 
mulut dan keberadaan elemen dalam makanan seperti 
merica, yang merangsang ujung syaraf nyeri, juga 
berperan pada pengecap. Makna penting dari indra 
pengecap adalah bahwa fungsi pengecap memungkinkan 

manusia memilih makanan sesuai dengan keinginannya 
dan mungkin juga sesuai dengan kebutuhan jaringan akan 
substansi nutrisi tertentu (Savitri, 2011). 

Hipogeusia adalah penurunan sensitivitas indra 
pengecap. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan struktur 
pada taste buds. Perubahan struktur taste buds disebabkan 
antara lain karena kadar gustducin yang rendah. Selain 
itu obat-obatan yang mengandung sulfhidril (penisilamin, 
kaptopril, mukolitik misalnya asetilsistein) dapat 
mengganggu fungsi pengecap, karena obat-obat tersebut 
menutup reseptor pengecap protein.

Sebelum dilakukan suplementasi zinc, taste acuity 
terhadap rasa manis antara kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol berada pada konsentrasi sukrosa 
≥ 0,029, yang dapat diartikan bahwa respons balita 
terhadap rasa manis masih kurang. 

Hasil uji statistik yang membandingkan taste acuity 
pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hasil 
analisis pada kelompok perlakuan yang membandingkan 
perbedaan antara taste acuity sebelum suplementasi 
zinc nilai p = 1,000, 1 bulan sesudah suplementasi zinc 
dengan nilai p = 0,137 dan 2 bulan sesudah suplementasi 
zinc nilai p sebesar 0,155. Hal ini menunjukkan bahwa 
tidak ada perbedaan bermakna taste acuity antara 
sebelum suplementasi, 1 bulan sesudah suplementasi dan 
2 bulan sesudah interversi pada kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian zinc pada 
balita gizi kurang dengan kadar albumin rendah secara 
statistik tidak signifi cant dapat meningkatkan sensitivitas 
taste buds terhadap rasa manis. Akan tetapi secara 
klinik dapat dikatakan bahwa suplementasi zinc dapat 
meningkatkan sensitivitas taste buds, hal ini dapat di 
buktikan pada adanya perubahan asupan energi, protein, 
karbohidrat, dan lemak. Meningkatnya sensitivitas indra 
pengecap sangat bermanfaat untuk meningkatkan nafsu 
makan balita. 

Pemberian zinc akan meningkatkan kadar zinc plasma 
dan zinc saliva. Kadar zinc dalam saliva berhubungan 
dengan fungsi taste buds, karena zinc dalam saliva 
diperlukan untuk mensintesis gustin yang diperlukan 
dalam pembentukan dan pemeliharaan taste buds 
(Curzon, 1983). Perubahan pada taste buds berdampak 
pada pemilihan makanan dan tingkat konsumsi sehingga 
berakibat pada malnutrisi, imunitas, dan penurunan status 
kesehatan (Steven, 2000). 

Peneliti menyimpulkan bahwa suplementasi zinc pada 
balita dengan kadar albumin rendah secara klinik dapat 
mempengaruhi taste acuity test. Dalam keadaan normal 
konsumsi zinc yang cukup akan memperbaiki struktur 
taste buds sehingga fungsi indra pengecap kembali 
normal dan adanya perubahan perbaikan terhadap taste 
acuity. Berfungsinya kembali indra pengecap berdampak 
pada pemilihan makanan dan tingkat konsumsi yang pada 
akhirnya akan meningkatkan berat badan balita.
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Perubahan Berat Badan antara Kelompok Perlakuan Dan 
Kelompok Kontrol

Berat badan adalah salah satu parameter yang 
memberikan gambaran masa tubuh. Masa tubuh sangat 
sensitif terhadap perubahan yang mendadak, misalnya 
karena terserang penyakit infeksi, menurunnya nafsu 
makan atau menurunnya jumlah makanan yang 
dikonsumsi (Supariasa, 2002).

Sebelum dilakukan suplementasi zinc, berat badan 
balita antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 
adalah homogen. Setelah dilakukan suplementasi zinc, 
hasil uji statistik bila di lihat selisihnya menunjukkan 
antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 
menunjukkan ada perbedaan bermakna antara selisih 
peningkatan berat badan antara 1 bulan sesudah 
suplementasi zinc dengan sebelum suplementasi zinc 
yaitu dengan nilai p = 0,007, selisih peningkatan berat 
badan antara 2 bulan sesudah suplementasi zinc dengan 1 
bulan sesudah suplementasi zinc dan selisih peningkatan 
berat badan antara 2 bulan sesudah suplementasi zinc 
dengan sebelum suplementasi zinc mempunyai nilai p 
yang sama yaitu p = 0,000. Hal ini terjadi karena selisih 
peningkatan berat badan pada kelompok perlakuan 
setelah suplementasi zinc lebih besar dari selisih kenaikan 
berat badan dari pada kelompok kontrol.

Hasil pengamatan dan hasil wawancara, perubahan 
berat badan ini terjadi bukan semata-mata dari fungsi 
pengecap balita yang sudah normal, tetapi berat badan 
berubah karena orang tua balita merasa takut anaknya di 
suntik lagi apabila setiap penimbangan tidak naik berat 
badannya.

Menurut Supariasa (2002) dalam keadaan normal 
di mana keadaan kesehatan baik dan seimbang antara 
konsumsi dan ada kebutuhan zat gizi, maka berat badan 
berkembang mengikuti pertambahan umur. Ketika 
pertambahan berat badan lebih kecil dari pertambahan 
umur seseorang akan menurun status gizinya (Almatsier, 
2009). 

Defi siensi zinc biasanya diikuti dengan perubahan 
kemampuan ketajaman rasa dan bau, dan juga melalui 
anoreksia dan kehilangan berat badan. Pada level yang 
lain, zinc berpartisipasi dalam sintesis DNA dan RNA, 
yang akhirnya berkaitan dengan pembelahan sel, 
diferensiasi chondrocytes, osteoblas dan fibroblast, 
transkripsi sel, sintesis somatomedin-c, collagen, 
osteocalcin, dan alkalin phosphatase. Alkalin phosphatase 
dihasilkan dalam osteoblas dan memberikan simpanan 
kalsium pada diafi se tulang. Zinc juga berperan dalam 
metabolisme karbohidrat, lipid dan protein yang 
selanjutnya akan mengarah pada utilisasi makanan 
dengan baik (Riyadi, sitasi 2011).

Zinc yang dikonsumsi dapat berfungsi secara optimal 
dalam tubuh apabila nilai albumin plasma cukup. Nilai 
albumin dalam plasma merupakan penentu utama absorbs 
zinc. Albumin merupakan alat transport utama zinc. 
Absorpsi zinc menurun bila nilai albumin darah menurun 
(Almatsier, 2009).

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa 
pemberian suplementasi zinc pada balita dengan kadar 
albumin rendah dapat meningkatkan berat badan balita, 
melalui peningkatan asupan zat gizi yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa setelah suplementasi zinc, tidak ada 
perubahan terhadap fungsi pengecap, hal ini dapat dilihat 
pada hasil taste acuity test rasa manis, menunjukkan 
tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol. Artinya tidak ada 
pengaruh suplementasi zinc terhadap fungsi pengecap 
pada balita gizi kurang dengan kadar albumin rendah. 
Perubahan berat badan anak balita usia 4–5 tahun 
dengan status gizi kurang dan kadar albumin rendah 
menunjukkan ada perbedaan bermakna pada kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol. Artinya ada pengaruh 
suplementasi zinc terhadap perubahan berat badan pada 
balita gizi kurang dengan kadar albumin rendah. 
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ABSTRAK

Factor mempengaruhi pembelajaran pendidikan jasmani: masih terjebak dengan kedinasannya rutin dan belum menyadari, 
memahami makna sebenarnya dari siswa membelajarkan (profesional) sertifi kasi belum menjadi motivasi diri dan konsisten 
mempertahankan berkelanjutan (internal) dan tingkat kesejahteraan merupakan faktor eksternal (Mutohir. TC, 2002). Terkait dengan 
kompetensi yang harus dimiliki, dan harus melatih dan mendidik kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan menteri 43/U/1987 
jumlah pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan untuk meningkatkan 
individu secara organik, intelektual dan emosional secara fi sik aktivitas. Untuk dapat mengembangkan keterampilan motorik dasar 
sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik siswa, guru harus melakukan berbagai pendekatan, model pembelajaran kreatif 
dan inovatif yang diperlukan untuk memberikan nuansa dan warna baru bagi siswa yang berdampak pada meningkatnya minat untuk 
berpartisipasi dalam belajar dengan menyenangkan. Untuk mendukung hal ini, dan terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya 
dana dan pengetahuan modifi kasi media yang bukan alasan, hanya hiper dan dorongan untuk lebih kreatif dan inovatif, karena banyak 
guru meniru satu sama lain, seperti yang diajarkan oleh berlatih olahraga, dalam beberapa kasus memiliki kesamaan, namun ada 
perbedaan, agar kekaburan semacam, tingkat kesulitan, modifi kasi (ukuran regulasi, jumlah diketahui (Samsudin, 2008:12), sehingga 
siswa menjadi kurang bahagia, meskipun fasilitas terbatas tersedia hanya satu disc, sedangkan rata-rata siswa di MTs. Khadijah ada 
32 siswa, sehingga jumlah cakram dengan siswa tidak sebanding. Tampaknya piring plastik dapat menjadi alternatif, dari segi bentuk, 
ada kemiripan, itu ketersedia dan harga, sangat mudah untuk datang oleh pasar dengan harga yang sangat murah, maka penelitian 
yang diperlukan. Disk Tujuan penelitian melemparkan meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan modifi kasi media yang hasil 
disajikan dalam bentuk siklus yang berkelanjutan deskriptif kualitatif yang merupakan karakteristik dari penelitian tindakan.. Dengan 
mengamati negara untuk mengidentifi kasi objek yang akan diperiksa, maka set berikutnya tindakan pembelajaran. Dalam pelaksanaan 
diamati lebih lama untuk menerapkan dan Rencana tindakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas sebelumnya.

Kata kunci: Efektivitas, Belajar, Media, Modifi kasi

ABSTRACT

Factors affecting the learning of physical education: still stuck with the routine kedinasannya and yet aware of, understand the true 
meaning of membelajarkan students (professional) certifi cation has not become self-motivated and consistently maintain a sustainable 
(internal) and the level of welfare is an external factor (Mutohir. TC, 2002). Related to the competencies that must be owned, and must 
train and educate the ability to realize the goal of education minister 43/U/1987 number of physical education is an integral part of 
overall education aimed at improving individual organically, intellectually and emotionally through physical activity. To be able to 
develop basic motor skills according to the stage of development and characteristics of students, teachers have to perform a variety 
of approaches, models of creative and innovative learning that is needed to provide shades and new colors for students who have an 
impact on the growing interest to participate in learning with fun. To support this, and the limited facilities and infrastructure, lack of 
funds and knowledge of media modifi cations not an excuse, just hyper and encouragement to be more creative and innovative, because 
many teachers imitate each other, as taught by practicing the sport, in some cases have in common, but there is a difference, vagueness 
sort order, level of diffi culty, modifi cation (regulation size, number of unnoticed (Samsudin, 2008:12), resulting in students being less 
happy, despite the limited facilities available only a single disc, while the average student in MTs. Khadijah there are 32 students, so 
the number of discs with students is not comparable. It seems that plastic dishes can be an alternative, in terms of shape, there are 
similarities, ketersedia’s and the price, very easy to come by the market with very cheap rates, then the necessary research. The research 
objective disc throwing improve the effectiveness of learning with media modifi cations. results are presented in the form of qualitative 
descriptive continuous cycle that is characteristic of action research. By observing the state to identify the object to be examined, then 
the next set of action learning. In the implementation of the observed longer to implement and The new action plan which aims to 
improve the previous activity.

Keywords: Effectiveness, Learning, Media, Modifi cation



Jurnal Sain Med, Vol. 4. No. 2 Desember 2012: 113–123114

PENDAHULUAN

Guru mengajar karena menginginkan siswa belajar, 
yang paling menyedihkan ketika guru mengajar tetapi 
siswa tidak belajar. Dan guru diberi keleluasaan 
mengelolanya secara mandiri, kemahiran dan kejelian 
menuntutnya selalu menyediakan model, pendekatan 
pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan, dengan 
berbagai strategi. Indikator keberhasilan guru mampu 
memberi makna pembelajaran secara baik/bermanfaat 
dengan tujuan jangka panjang yang lebih komprehensif 
seperti tersurat ”…berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu/
cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab ”(Pasal 
3,UU No.20 Th 2003). 

Betapa pentingnya membangun potensi siswa menjadi 
manusia seutuhnya bisa terwujud dengan aktivitas atletik 
nomor lempar cakram sebagaimana tercermin dalam 
“gerakan 4–5 cabang olahraga (atletik, senam, pencat 
silat dan permainan) yang dipromosikan di bawah 
payung pembinaan olahraga, dan tertera dikurikulum di 
semua tingkat pendidikan. Untuk mencapainya bukan 
hal yang mudah, kendalanya: 1) Banyak kalangan 
sekolah yang belum memahami pentingnya sarana dan 
prasarana. 2) Pelaksanaannya perlu dilandaskan pada 
perencanaan yang sungguh-sungguh tidak hanya teori, 
tapi dilaksanakan di dalam praktik/diintegrasikan dengan 
pembelajaran keterampilan gerak. 3) Kurangnya alat dan 
sarana sehingga proses pembelajaran kurang efektif. 4) 
Pentingnya alat dan media yang dimodifi kasi sebagai 
pengganti sarana. 

Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebutkan 
“untuk satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang 
menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 
ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak 
364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 
34,62% mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 
201.237 atau 23,26% mengalami kerusakan berat. Kalau 
kondisi MI diperhitungkan angka kerusakannya lebih 
tinggi karena kondisi MI lebih buruk daripada SD pada 
umumnya. Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTs, SMA, 
MA, dan SMK meskipun dengan persentase yang tidak 
sama” (http://gudangmakalah.com/2010).

Keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya dana 
dan pengetahuan tentang modifi kasi namun hendaknya 
tidak dijadikan alasan, justru pemacu dan dorongan 
untuk lebih kreatif, inovatif, dan penuh semangat. 
Olahraga sangat efektif untuk memupuk sikap sportivitas, 
menerima kegagalan/keberhasilan, semangat, lebih 
percaya diri, seperti tertera dalam Kompetensi Dasar 
Pembelajaran Penjasorkes, yang mensyaratkan nilai 
kejujuran, sportivitas, dan semangat yang tinggi. 
“Olahraga bisa meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, 
serta berpengaruh positif pada perilaku anak di kelas,” 
Rosa Hertamina (http://whandi.net). 

Sebagai agen pendidikan, guru wajib membuat 
perencanaan hingga evaluasi pembelajaran, namun 
hingga kini belum optimal. Ternyata di lapangan masih 
ditemui beberapa guru belum melaksanakan tugasnya, 
banyak di antara mereka saling meniru, mengajar penjas 
sama dengan melatih cabang olahraga, dalam beberapa 
hal memiliki kesamaan, namun ada perbedaan. Dan tugas 
yang diberikan guru untuk SD, SLTP dan SLTA pada 
hakikatnya tidak berbeda. 

Keberhasilan guru diketahui: 1) hasil belajar siswa 
meningkat ditunjukkan dengan ketuntasan belajar, 
2) kepribadiannya meningkat dengan minimalnya 
pelanggaran, 3) hubungan sesama guru, siswa, 
kepada orang tua dan masyarakat menjadi lebih baik. 
”Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 
menilai, melakukan pembimbingan dan pelatihan...” 
(Pasal 39,(2) UU No. 20 Th 2003). 

Memahami kebutuhan belajar siswa dan membangun 
karakter berakhlak mulia, hal ini memberi tantangan 
kepada setiap sekolah, bertekad untuk meningkatkan 
kemampuan hardware yakni dengan melengkapi sarana 
dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Rusli 
Lutan (1988:48) menyatakan “modifi kasi dalam mata 
pelajaran penjas diperlukan dengan tujuan agar siswa 
memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran, 
meningkatkan kemungkinan keberhasilan dengan 
berpartisipasi dan siswa dapat melakukan pola gerak 
secara benar”. Cukup banyak keterampilan inderawi 
jasmani yang rumit dan karenanya memerlukan upaya 
manipulasi (penggunaan secara cermat), koordinasi, 
dan organisasi rangkaian gerakan secara tepat. “… 
ketidakjelasan dalam tata urutan dan tingkat kesukaran, 
modifi kasi baik dalam peraturan ukuran lapangan maupun 
jumlah pemain tidak terperhatikan ”(Samsudin, 2008:12). 

Guna berhasil dan berdaya guna dalam melaksanakan 
tugas lebih arif, meskipun jumlah siswa yang overload 
tentu saja perhatian kepada masing-masing anak kurang, 
maka melakukan tes keterampilan perlu teman sejawat, 
peningkatan penampilan dan evaluasi diri, agar terjadi 
perubahan-perubahan berarti. Dari permasalahan di atas, 
perlu pemecahan masalah. Satu pemikiran, perlu adanya 
media modifi kasi untuk mengganti cakram yang memang 
cukup mahal. Media tersebut harus bersifat bisa mewakili 
karakteristik cakram, dan nampaknya piring plastik bisa 
menjadi media alternatif, dari segi bentuk, ada kemiripan, 
ketersediaan dan harga, piring plastik sangat mudah 
sekali didapat di pasar dengan harga yang sangat murah.

Rumusan masalah penelitian ini: Apakah media 
modifi kasi piring plastik bisa meningkatkan efektivitas 
belajar lempar cakram, pada siswa kelas VIII MTs. 
Khadijah Malang? dan berapa besar peningkatan 
efektivitas belajar lempar cakram. Tujuannya untuk 
mengetahui peningkatan efektivitas belajar lempar 
cakram dengan media modifi kasi piring plastik. Metode 
yang digunakan adalah metode tindakan kelas. Hasil 
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penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif 
kualitatif dengan siklus berkelanjutan yang merupakan 
ciri dari penelitian tindakan. Dengan mengobservasi 
untuk mengidentifikasi keadaan obyek yang diteliti, 
maka ditetapkan tindakan pembelajaran berikutnya. 
Dalam pelaksanaan diobservasi lagi untuk melaksanakan 
dan merencanakan tindakan baru yang bertujuan untuk 
memperbaiki kegiatan sebelumnya. 

Efektivitas Belajar Lempar Cakram

Pola pembelajaran yang sangat teoritis dan kurang 
bervariasi (sering berupa textbook oriented dan kurang 
dikaitkan dengan lingkungan) perlunya model agar 
pendidik mengenal elemen penting dalam proses 
pembelajaran, dapat mengontrol dan memprediksi 
perubahan perilaku. Pemahaman, penguasaan berbagai 
inovasi metode dan teknik yang dapat diaplikasikan 
nuansa, dan warna baru berdampak pada peningkatan 
minat belajar dan menyenangkan, serta penerapan model 
pembelajaran kooperatif, keterampilan proses, dapat 
meningkatkan keaktifan, kreativitas dan kompetensi 
siswa dan meningkatkan interaksi sosial yang positif. 
Selain memberi motivasi bahwa sebenarnya manusia itu 
memiliki kemampuan dengan berani mencoba/berusaha. 
Media modifi kasi dapat merangsang siswa melakukan 
lemparan, dengan tingkat kesulitan yang semakin lama 
semakin meningkat dan mengarah pada lempar cakram 
yang benar dan efektif, serta membantu khususnya siswa 
perempuan dalam membangun rasa percaya diri dengan 
mencoba. Bucher 1979 dalam (Samsudin 2008:7) ”a) 
anak harus dipandang sebagai individu dengan kebutuhan 
fisik, mental/emosional dan sosial yang berbeda, 
b) keterampilan gerak dan kognitif harus mendapat 
penekanan, c) harus meningkatkan kemampuan otot, daya 
tahan, kelenturan, koordinasi serta belajar bagaimana 
faktor tersebut memainkan peran dalam meningkatkan 
kebugaran jasmani, d) pertumbuhan sosial dalam olahraga 
harus menjadi bagian penting dari semua program”. 

Guru akan lebih efektif bila selalu membuat 
perencanaan, dengan persiapan akan mantap di lapangan, 
perencanaan yang matang dapat menimbulkan banyak 
inisiatif dan daya kreatif guru, dan meningkatkan 
interaksi. Agar “pengajaran penjas efektif, memiliki 
keterampilan bergerak yang tinggi dengan sikap yang 
positif terhadap kegiatan fi sik, memerlukan latihan praktik 
yang tepat dan memadai, harus memberi peluang tingkat 
sukses yang tinggi dan lingkungan perlu distrukturisasi 
sedemikian rupa sehingga menumbuhkan iklim belajar 
yang kondusif (Samsudin, 2008:18). Kegiatan belajar 
mengajar penjas amat berbeda pelaksanaannya dari mata 
pelajaran lain, karena ada satu kekhasan dan keunikan 
yang tidak dimiliki oleh program pendidikan yaitu dalam 
hal pengembangan psikomotor yang biasa dikaitkan 
dengan tujuan pengembangan kebugaran jasmani dan 
pencapaian keterampilan gerak.

Lima tujuan yang hendak dicapai dari penjas:
1. Organik, aspek ini terkait dengan masalah dan 

kemampuan siswa mengembangkan kekuatan otot, 
daya tahan kardiovaskuler dan kelentukan.

2. Neuromuskuler, terkait dengan masalah kemampuan 
siswa dalam mengembangkan keterampilan 
lokomotor, keterampilan non lokomotor, dan bentuk-
bentuk keterampilan dasar permainan, faktor-faktor 
gerak, keterampilan olahraga dan keterampilan 
rekreasi.

3. Interperatif, kemampuan siswa untuk menyelidiki, 
menemukan, memperoleh pengetahuan dan membuat 
penilaian. Memahami peraturan permainan, 
mengukur keamanan dan tata cara atau sopan santun. 
Menggunakan strategi dan teknik yang termasuk di 
dalam kegiatan organisasi. Mengetahui fungsi tubuh 
dan hubungan dengan aktivitas fi sik. Mengembangkan 
apresiasi untuk penampilan. Menggunakan penilaian 
yang dihubungkan dengan jarak, waktu, ruang, 
tenaga, kecepatan dan aturan yang digunakan 
dalam pelaksanaan kegiatan, bola dan diri sendiri. 
Memahami faktor pertumbuhan dan perkembangan 
yang berhubungan dengan gerak. Berkemampuan 
memecahkan permasalahan dan perkembangan. 

4. Sosial, aspek ini terkait dengan masalah kemampuan 
siswa melakukan penilaian terhadap diri sendiri dan 
orang lain dengan menghubungkan individu untuk 
masyarakat dan lingkungannya. Kemampuan dalam 
membuat penilaian dan suatu situasi kelompok. 
Belajar berkomunikasi. Berkemampuan untuk 
merubah dan menilai ide-ide dalam kelompok. 
Pengembangan dari fase-fase sosial dari kepribadian, 
sikap dan nilai-nilai agar menjadi anggota masyarakat 
yang berguna. Mengembangkan sikap kepribadian 
yang positif, belajar membangun waktu senggang 
yang bermanfaat dan mengembangkan sikap yang 
mengembangkan karakter moral yang baik.

5. Emosional, kemampuan melakukan respons yang 
sehat terhadap kegiatan fisik melalui pemenuhan 
kebutuhan dasar, mengembangkan tindakan positif 
dalam menonton dan keikutsertaan baik pada saat 
berhasil maupun kalah. Menyalurkan tekanan 
melalui kegiatan fi sik yang bermanfaat, mencari jalan 
keluar untuk ekspresi dan kreativitas. Mewujudkan 
suatu pengalaman seni yang berasal dari kegiatan 
yang terkait dan berkemampuan untuk memiliki 
kegembiraan atau kesengsaraan (Samsudin, 2008:7).

Peningkatan belajar lempar sangat ditentukan oleh 
pendekatan pengajaran. Pendekatan langsung akan 
lebih efektif jika tujuannya mempelajari materi yang 
khusus (cara memegang, awalan, cara mengayun), guru 
melakukan kontrol dan bagaimana prosesnya (melempar 
dan saat kembali ke posisi semula) sangat cocok jika 
materi pelajaran mempunyai struktur yang hierarkis dan 
terutama berorientasi pada keterampilan dasar, serta 
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ketika efisiensi pembelajaran lebih kompleks. Yang 
harus diperhatikan dalam lempar cakram: 1) Berputar 
dengan baik, 2) Dorong cakram melewati lingkaran, 
3) Usahakan melakukan putaran yang besar antara badan 
bagian atas dan bawah, 4) Capai jarak yang cukup jauh 
pada saat melayang, 5) Mendaratlah pada jari-jari kaki 
kanan dan putar secara aktif di atas (jari-jari tersebut), 
6) Mendaratlah dengan kaki kanan di titik pusat lingkaran 
dan kaki kiri sedikit ke kiri dari garis lemparan. Dan 
hindari: jatuh ke belakang pada awal putaran, berputar 
di tempat, membungkukkan badan, melompat, terlalu 
tegang, penempatan kaki salah dengan sudut lemparan. 
Strategi yang berhubungan dengan penataan pengalaman 
belajar penjas dengan pengajaran interaktif, sesama, 
kooperatif, strategi pengajaran diri. Belajar gerak sebagai 
kumpulan proses yang disatukan dengan praktek, 
pengalaman yang mengarah pada perubahan permanen 
dalam kecakapan untuk menghasilkan keterampilan. 
Slameto (2006: 93) menciptakan pembelajaran yang lebih 
efektif diperlukan syarat: 
1. Belajar secara aktif baik mental maupun fi sik. Di 

dalam belajar siswa harus mengalami aktiVitas 
mental misalnya pelajar dapat mengembangkan 
kemampuan intelektualnya, kemampuan berpikir 
kritis, kemampuan menganalisis.

2. Guru harus mempergunakan banyak metode dalam 
mengajar. Variasi metode akan mengakibatkan 
penyajian bahan pelajaran lebih menarik perhatian 
siswa, mudah di terima, suasana menjadi lebih hidup. 
Metode yang selalu sama akan membosankan. 

3. Motivasi, sangat berperan pada kemajuan 
perkembangan siswa selanjutnya melalui proses 
belajar. Bila motivasi guru tepat mengenai sasaran 
akan meningkatkan kegiatan belajar. Dengan tujuan 
yang jelas siswa belajar lebih tekun dan bersemangat

4. Guru perlu mempertimbangkan perbedaan individual, 
tidak hanya merencanakan pengajaran, karena setiap 
siswa mempunyai perbedaan, misalnya intelegensi, 
bakat, tingkah laku/sikap dan lainnya. Mengharuskan 
guru untuk membuat perencanaan secara individual, 
agar dapat mengembangkan kemampuan siswa secara 
individual. 

5. Guru akan lebih efektif bila selalu membuat 
perencanaan sebelum mengajar.

Gibbs dalam (E. Mulyasa, 2003: 106) menyatakan 
“kreativitas dapat dikembangkan dengan memberi 
kepercayaan, komunikasi yang bebas, pengarahan diri, 
dan pengawasan yang tidak terlalu ketat”. Keterampilan 
gerak bisa dianggap efektif jika mampu diselesaikan 
sesuai dengan tujuannya. Perubahan perilaku sebagai 
hasil pembelajaran mempunyai ciri-ciri: perubahan yang 
disadari, kontinyu (berkesinambungan), memberikan 
manfaat bagi individu, positif, terjadi dengan 
sendirinya, permanen, bertujuan. Faktor pendorong 
yang meningkatkan kreativitas: waktu kesempatan, 
dorongan, sarana, lingkungan yang merangsang, 

hubungan anak-orang tua dan cara mendidik. Belajar 
adalah proses yang kompleks, setiap orang mempunyai 
ciri yang unik, disebabkan oleh efisiensi mekanisme 
penerimaan dan kemampuan tanggapan. Semakin baik 
tanggapan suatu obyek, orang, peristiwa, makin baik 
hal tersebut dimengerti dan diingat. Semua berlangsung 
saling menjalin, agar berhasil, berpedoman: siswa 
harus terlibat dan ikut aktif, kegiatan belajar harus 
sesuai, strateginya sistimatis, kreativitas dijadikan 
tujuan belajar. Keterlibatan siswa, bilamana sebaiknya 
dapat membantu, dipelajari, mencoba menyelesaikan 
menurut kemampuannya. Penjas harus mengacu pada 
pengembangan pribadi manusia secara utuh, Benjamin 
S. Bloom 1956 (Mutohir, 2002:99) ”tujuan pendidikan: 
ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang 
menekankan aspek intelektual, ranah afektif perilaku 
yang menekankan aspek perasaan dan emosi dan ranah 
psikomotor berisi perilaku yang menekankan aspek 
keterampilan motorik” yang bertujuan ”mengembangkan 
aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan 
berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, 
penalaran dan tindakan moral melalui kegiatan aktivitas 
jasmani dan olahraga” (Thomas and Lee, 1988). Penjas 
merupakan media untuk mendorong perkembangan 
keterampilan motorik, kemampuan fi sik, pengetahuan 
dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-
emosional-spiritual dan sosial) serta pembiasaan 
pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang 
pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang. Dalam 
proses pembelajarannya diharapkan mengajarkan 
berbagai keterampilan gerak dasar, teknik/strategi 
permainan olahraga, internalisasi nilai (sportivitas, jujur, 
kerjasama) dan pembiasaan pola hidup sehat. Untuk 
itu, pelaksanaan penjas tidak hanya melalui pengajaran 
konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian teori, 
namun melibatkan unsur fi sik, mental, intelektual, emosi 
dan sosial. Selain aktivitas pengajaran mendapatkan 
sentuhan didaktik metodik, sehingga dapat mencapai 
tujuan pengajaran. Kategori konsep gerak yang berguna 
dalam penjas yang harus tercakup dalam pengajaran: 
1. Rangkaian aksi (action wods) merupakan kategori/

penjenisan gerakan secara luas mencakup respons 
khusus yang beragam, istilah seperti keseimbangan 
berpindah tempat memukul, menerima, berputar 
adalah rangkaian aksi yang bersifat konsep sebab 
aksinya dapat dilakukan dalam banyak cara dan dalam 
situasi yang berbeda.

2. Kualitas gerak (movement qualities) merupakan 
kelompok respons yang mengandung kualitas tertentu 
dilihat dari beberapa aspek (ruang, usaha, dan aspek 
keterhubungan).

3. Prinsip gerak (movement principles) pengelompokan 
konsep secara meluas yang memasukkan prinsip-
prinsip yang mengatur efi siensi dan efektivitas gerak.

4. Strategi gerak (movement strategies) adalah konsep 
yang berhubungan dengan bagaimana gerakan 
digunakan dalam kaitannya dengan benda atau orang 
lain.
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5. Pengaruh gerak (movement effects) konsep yang 
dikaitkan dengan pengaruh pengalaman gerak pelaku. 
Pengaruh latihan pada jantung dan tipe latihan 
menghasilkan daya tahan, kekuatan, kelentukan 
merupakan konsep pengaruh gerak.

6. Emosi gerak (movement affects) merupakan suatu 
pengelompokan khusus dari konsep yang berfokus 
secara khusus pada wilayah efektif dari perkembangan 
manusia, dihubungkan dengan perasaan, kenikmatan 
gerak, fail play, kerja sama, mengapa orang bergerak, 
pengaruh gerak dan emosi (Samsudin, 2008: 28).

Pengajaran gerak membantu dalam pembelajaran 
penjas secara keseluruhan, terutama memilih materi yang 
dapat ditransfer pada situasi lain yang identik, misalnya, 
jika siswa sudah menguasai konsep bagaimana menerima 
respons, maka mereka mampu menerapkan konsep itu 
di situasi lain seperti saat, memegang, awalan, ayunan 
tangan, melempar. Kemampuan mentransfer itu adalah 
factor yang sangat penting baik dalam pembelajaran 
mandiri maupun pemecahan masalah” (Samsudin, 
2008:26).

Faktor yang Mempengaruhi Belajar Lempar Cakram

Kemampuan siswa dalam meraih prestasi belajar 
sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dari dalam 
diri individu faktor jasmaniah (fi siologis), psikologis 
(intelektul/taraf intelegensi, kemampuan belajar, dan 
non intelektual (motivasi belajar, sikap, perasaan, minat, 
kondisi psikis, dan kondisi akibat keadaan sosiokultur) 
dan kondisi fisik. Dan faktor eksternal: 1) Faktor 
pengaturan belajar di sekolah (kurikulum, disiplin 
sekolah, guru, fasilitas belajar, dan pengelompokan 
siswa); 2) Faktor sosial di sekolah (sistem sosial, 
status sosial siswa, dan interaksi guru dan siswa); 3) 
Faktor situasional (keadaan politik ekonomi, keadaan 
waktu dan tempat atau iklim). Rusli Lutan (1988: 21) 
menyatakan “Kondisi internal: tipe tubuh, motivasi, atau 
atribut lainnya, kondisi eksternal memberikan pengaruh 
langsung atau tidak langsung terhadap penampilan gerak 
seseorang”. Kedua faktor ini akan saling mendukung dan 
saling berinteraksi sehingga membuahkan sebuah hasil 
belajar. 

Pada dasarnya pencapaian keterampilan belajar 
gerak dipengaruhi oleh beberapa factor. Magill, 
1984. (Samsudin, 2008: 71) menyatakan faktor yang 
mempengaruhi belajar gerak: 
1. Memahami apa yang harus dipelajari, merupakan 

hal penting. Kejelasan tujuan pembelajaran berupa 
keterampilan yang harus dikuasai harus diketahui 
siswa untuk membantu efektivitas pembelajaran. 
Instruksi secara verbal, demonstrasi dan berbagai alat 
bantu mengajar dapat digunakan sebagai alat untuk 
memperjelas tujuan belajar.

2. Kesempatan untuk merespons, siswa harus termotivasi 
untuk mencapai tujuan belajar dan mendapatkan 

umpan balik mengenai usahanya tersebut. Ini 
menunjukkan kepada respons yang berkualitas yang 
harus didapatkan siswa. Memberikan kesempatan 
untuk lebih terlibat dalam pembelajaran merupakan 
cara untuk mencapai tujuan belajar.

3. Adanya umpan balik, sangat diperlukan. Tanpa itu 
belajar tidak akan terjadi, semakin tepat informasi 
yang diterima sebagai umpan balik, maka semakin 
cepat siswa belajar. Keuntungan pembelajaran gerak, 
kaya akan umpan balik, sebagian besar keterampilan 
gerak diberikan dalam penjas di sekolah. Guru harus 
belajar menjadi ahli dalam memberikan umpan balik 
yang meliputi kemampuan menganalisa performa 
dan jeli menetapkan kekurangan atau kelebihan 
penguasaan gerak serta memberikan koreksi yang 
sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan analisis 
yang dilakukan. 

4. Reinforcement. Penguatan biasanya digunakan 
sebagai rangkaian penguatan yang mengikuti 
suatu perilaku tertentu dalam meningkatkan 
kesempatan bahwa perilaku tersebut akan terulang. 
Sedangkan umpan balik mengikuti respons yang 
tampak. Penguatan dapat dilakukan dalam berbagai 
bentuk seperti kata-kata guru, pengakuan teman, 
memenangkan pertandingan, tanda penghargaan, 
perhatian dari orang tua. Semua komponen dalam 
pembelajaran memerlukan motivasi agar mau belajar.

Lempar Cakram dengan Media Modifi kasi

Media sebagai sarana komunikasi harus menunjang 
tujuan, berbagai media misalnya film instruksional 
pembelajaran suatu rangkaian gerak lempar cakram, 
dapat dilihat jelas oleh para siswa/diulang beberapa kali. 
Video kamera dapat memperlihatkan kembali gerakan 
yang telah dilakukan/dijadikan bahan untuk mengoreksi 
kegiatan selanjutnya, selain membuat alat bantu dengan 
jalan memodifi kasi. Manfaat media Kemp dan Dayton 
(1985):
1. Penyampaian materi dapat diseragamkan
2. Proses instruksional menjadi lebih menarik
3. Proses belajar siswa menjadi lebih interaktif
4. Jumlah waktu belajar-mengajar dapat dikurangi
5. Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan
6. Proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan 

saja
7. Sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar 

itu sendiri dapat ditingkatkan.
8. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif 

dan produktif.

Proses belajar yang sesuai materi dan media 
membantu merangsang, menarik minat serta 
menimbulkan kesiapan siswa terlibat situasi belajar, 
keterbatasan media oleh tiap-tiap sekolah berpengaruh 
langsung terhadap guru dalam mengelola. Media penjas 
digolongkan: 
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1. Media mekanik (alat-alat di luar ketentuan dalam 
peraturan pertandingan cabang olahraga tertentu yang 
diciptakan untuk membantu membelajarkan gerak si 
pemakainya, tidak ada ketentuan tentang model dan 
ukuran alat ini). 

2. Media kinestik berkaitan dengan informasi tentang 
kedudukan/posisi badan dalam ruang dan hubungan 
dengan bagian-bagiannya, hal ini menyangkut upaya 
meningkatkan kesadaran dan persepsi kinestetik 
seseorang guna gerak yang akurat.

3. Media sederhana yang dibuat dari alat seadanya, 
berarti pengantar atau apa saja yang digunakan untuk 
proses penyaluran informasi. Proses pendidikan 
melalui gerak maka media untuk penjas adalah apa 
saja yang dapat merangsang untuk bergerak, bukan 
alat-alat olahraga standar tetapi apa saja di sekitar kita 
dapat dimanfaatkan sebagai media. Pengembangan 
media diharapkan bisa menambah wawasan dan 
berbagai pengalaman/penyegaran bagi para guru 
dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan secara 
operasional modifi kasi permainan dengan kurangi 
jumlah pemain dalam setiap regu, ukuran lapangan 
diperkecil, waktu diperpendek. Sederhanakan alat 
yang digunakan, dan ubahlah peraturan menjadi 
sederhana agar lancar, (Soepartono, 2000:42).

Memodifikasi, perlu memperhatikan prinsip DAP 
termasuk “keadaan tubuh” diarahkan agar aktivitas belajar 
sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik 
anak. Dengan esensi analisis, mengembangkan materi 
dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas 
belajar yang potensial sehingga memperlancar siswa 
belajar, yang tidak bisa menjadi bisa, kurang terampil 
menjadi lebih terampil. Cara guru memodifi kasi akan 
tercermin dari aktivitas pembelajaran mulai awal hingga 
akhir, modifi kasi alat menuntut guru harus menguasai 
dan memahaminya dan dapat diterapkan. Rusli Lutan 
(1988) “Modifikasi diperlukan, dengan tujuan agar 
siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran, 
meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam 
berpartisipasi dan dapat melakukan pola gerak secara 
benar”. Lempar cakram selain menarik, mendidik dan 
menantang serta mendorong terbentuknya tubuh yang 
sehat, kepribadian yang baik, juga mengembangkan 
kemampuan penalaran. Beberapa teknik dasar yang 
dibutuhkan dan harus dikuasai serta mempunyai alat 
yang sesuai dan selaras. Persoalannya? adakah alat yang 
bisa digunakan?. Asumsi menggunakan piring plastik: 1) 
Cakram ukuran 1, 1.5 dan 2 kg termasuk cakram yang 
berat bagi siswa sehingga untuk melakukan lemparan 
memerlukan power yang lebih besar, jika menggunakan 
piring plastik kerja fi sik dan motorik tidak terlalu besar. 
2) Lebar telapak tangan dan panjang jari-jari tangan 
pelempar tidak seimbang dengan ukuran cakram sehingga 
kesulitan, memegang (pelempar yang memiliki tangan 
cukup lebar, tangan lebar, dan pelempar yang jari-jarinya 
pendek) memiliki cara memegang yang berbeda dalam 

perkenaan jari, ruas jari tangan dan telapak tangan dengan 
cakram, juga mengayunkan/melempar cakram, dengan 
piring plastik diharapkan siswa mampu melakukan 
lemparan dengan lebih mudah, serta teknik dasar lainnya 
akan mudah dilakukan. 3) Siswa dapat memegang 
cakram lebih kuat, semakin panjang jari-jari tangan 
pelempar maka semakin mudah dan erat memegang 
cakram dan semakin kuat jari-jari tangan, semakin 
kuat (tidak mudah lepas/jatuh), dan 4) Siswa bosan 
karena kesulitan melakukan lemparan ukuran standar, 
dengan diperkecilnya/sesuai ukuran tangan diharapkan 
minat siswa lebih antusias dalam bermain dan semakin 
meningkat. Pengembangan alat ini melihat kondisi 
kekuatan, keterampilan, struktur tubuh, koordinasi dan 
psikologi yang lebih kecil dari orang dewasa, agar siswa 
lebih senang, sering, aktif melakukan makin banyak 
peluang dan lebih selaras melakukan, karena pengalaman, 
pengayaan, efisiensi dan efektivitas gerak serta 
otomatisasi gerak. Suasana yang baik, membangkitkan 
motivasi, pendekatan dan latihan, menciptakan kegiatan 
yang beraneka ragam memerlukan kreativitas, inovatif 
dan inisiatif guru dengan media modifi kasi piring plastik 
tahap pelaksanaannya sama dengan saat menggunakan 
cakram sesungguhnya, dari cara memegang, awalan, 
mengayun, melempar dan saat kembali ke posisi semula, 
siswa responsif dengan pembelajaran yang diterima. 
Penggunaan dan latihannya mengarah pada proses yang 
benar sehingga lebih efektif dan tujuan tercapai (siswa 
memahami, mampu melakukan dan media yang banyak 
membuat lebih cepat beraksi, aktif dan trampil. 

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas (classroom action research) yang dilakukan guru 
di sekolah dengan penekanan pada penyempurnaan 
atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran. 
Model Kemmis dan Taggart (Soedarsono, 1996/1997). 
Pelaksanaannya 2 siklus, di mana dalam tiap siklus 
terdiri atas: 1) Rencana, berisi rencana tindakan yang 
akan dilakukan (telaah pustaka tentang model dan teknik, 
dilanjutkan dengan diskusi yang dilakukan dengan teman 
sejawat, ahli, pelatih dan siswa tentang permasalahan 
beserta tujuan yang ingin dikembangkan), berdasarkan 
analisis pustaka dan diskusi lalu disusun alternatif upaya 
peningkatan efektivitas belajar lempar cakram dengan 
media piring plastik, menyusun rencana tindakan secara 
konkret yang akan diujikan dan menyusun rencana 
instrument monitoring, pedoman ketercapaian tujuan dan 
evaluasi. Dari permasalahan yang berhasil diidentifi kasi 
maka alternatif penyelesaiannya dengan menerapkan 
model kooperatif dengan pengajaran langsung/praktik. 
2) Tindakan, berisi kegiatan yang dilakukan peneliti 
sebagai upaya perbaikan, peningkatan/perubahan yang 
diinginkan. 3) Observasi, pengamatan hasil/dampak 
dari tindakan yang dilakukan. 4) Analisis dan Refl eksi, 
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digunakan sebagai dasar menentukan langkah berikutnya, 
apakah tindakan yang diberikan akan diteruskan, 
dimodifi kasi/disusun rencana yang sama sekali baru. Jika 
terpaksa dimodifi kasi rencana yang baru maka tindakan 
yang baru tersebut selain akan disusun berdasarkan kajian 
secara teoretik juga didasarkan pada pengalaman yang 
didapat selama putaran pertama. 
Kegiatan siklus pertama dipaparkan sebagai berikut.
1. Rencana Tindakan. Tahap ini, peneliti menyiapkan 

beberapa perangkat pembelajaran yang diperlukan. 
Setelah melakukan persiapan awal dan di lanjutkan 
terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui 
keadaan yang ingin diteliti, melakukan seleksi 
dan koordinasi dengan elemen pendukung agar 
semua proses penelitian berjalan dengan tanpa 
hambatan. Seleksi subyek penelitian dilakukan 
dengan berpedoman pada criteria inklusi dan ekslusi 
yang telah ditetapkan. Masalah yang di temukan: 
a) Kurangnya perhatian siswa terhadap materi 
yang disajikan dan siswa kurang aktif dalam proses 
belajar mengajar. b) Siswa kurang menguasai teknik 
dasar lempar cakram. c) Perlunya perhatian dan 
tindakan dalam belajar lempar cakram. d) Sangat 
terbatasnya lapangan, kurangnya sarana terutama alat 
lempar cakram hanya satu. Selanjutnya menyiapkan 
lapangan, peralatan dan personil pendukung lainnya, 
kemudian menyusun rancangan model-model yang 
akan diujicobakan.

2. Pelaksanaan Tindakan. Tahap tindakan terdiri atas 
Pertemuan 1: a) Siswa melakukan pemanasan, 
dipimpin peneliti/siswa yang ditugaskan guru. 
b) Siswa dibagi menjadi 5 bersaf. c) Penjelasan 
teknik dasar lempar cakram, mencontohkan, 
d) Siswa sesuai saf melakukan cara memegang 
cakram dan penempatan jari tangan, secara bergiliran 
sesuai instruksi. e) Peneliti mengoreksi dan 
memberikan solusi bagi yang mengalami kesulitan. 
Mereka melakukannya secara bergilir, bergeser sesuai 
instruksi, lalu disusul saf berikutnya dan seterusnya 
hingga saf terakhir dengan aba-aba peneliti dan 
mengoreksinya. f) Latihannya berulang-ulang 4–5 
kali sampai siswa menguasai dan mampu memegang 
cakram dengan baik. Kemudian mengevaluasi, 
memotivasi, cooling down berdoa/selesai. Pertemuan 
ke 2 a). Pendahuluan, melanjutkan/mengingatkan 
latihan kemarin, menjelaskan teknik dasar awalan, 
ayunan tangan, siswa melakukan gerak seperti 
yang dicontohkan dengan aba-aba peneliti. Sesuai 
urutan saf secara bergiliran. Peneliti mengoreksi dan 
memberikan solusi. Dilakukan 5–6 kali sampai siswa 
menguasai dan mampu melakukan dengan benar. 
Evaluasi, memotivasi, penutup. Pertemuan ke 3 pada 
intinya sama dengan sebelumnya, mengingatkan 
cara memegang, awalan, ayunan tangan dan teknik 
dasar melempar cakram dan gerakan lanjutan 
lempar, mencontohkan. Siswa melakukan 5–6 kali 
hingga menguasai/mampu melakukan dengan baik, 

dikoreksi, dimotivasi dan penutup. Pertemuan ke 4, 
sama dengan di atas penjelasan pedoman tes lempar 
cakram yang sah dan penilaiannya dibantu oleh 
panitia menyediakan alat-alat yang diperlukan, 
memberikan aba-aba tes, memanggil siswa urut absen, 
dan mengamati jalannya tes dan proses pengambilan 
nilai, dibantu orang yang ahli dalam bidangnya. 
Siswa mencoba tes, lalu satu per satu melakukan, 
jadi sangat jelas jika ada siswa yang salah, diulangi 
dan mudah menilainya. Diberi kesempatan 3 kali tes 
dan dicatat nilai yang terbaik. Indikator penilaian 
(teknik cara memegang cakram, teknik awalan, teknik 
lemparan dan teknik gerak lanjutan serta penilaian 
sikap/perilaku). Peneliti dibantu guru pamong. 
Peneliti memberi tahu hasil tes awal, memotivasi, dan 
penutup. 

3. Refl eksi dan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi 
dan mengkaji hasil siklus I dengan materi lempar 
cakram sebelum mendapat perlakuan, maka 
penelitian melanjutkan ke siklus II dengan materi 
yang sama tetapi mendapat perlakuan yang berbeda 
yaitu dengan menggunakan media modifi kasi piring 
plastik. Berdasarkan refl eksi dan evaluasi pada siklus 
I permasalahan yang ditemukan: a) Siswa memahami 
dan mampu melakukan teknik dasar lempar cakram. 
b) Perhatian siswa terhadap materi sudah sedikit 
meningkat di banding dari hasil observasi. c) Hasil 
tes awal lempar cakram (pre-test) atau skor yang di 
peroleh sudah sedikit/cukup baik tetapi masih perlu di 
tingkatkan.

Selanjutnya tahap-tahap siklus II, pertemuan ke 5 
s/d pertemuan ke 8 pada dasarnya sama dengan siklus 
I, hanya tindakannya yang berbeda dengan siklus I. 
Penentuan tindakan pada siklus II ini didasarkan pada 
hasil refl eksi siklus I tetapi proses pembelajaran ditambah 
menggunakan media agar semua siswa lebih aktif 
dan melakukan pengulangan latihan semakin banyak 
serta diusahakan mampu melakukan lempar cakram 
dengan baik dan benar. Mengenalkan piring plastik, 
manfaatnya sebagai media modifi kasi, penggunaannya 
sama dengan pada penggunaan cakram sebagai media 
pembelajaran, teknik dasar cara memegang, teknik 
awalan, cara melempar cakram dan gerakan lanjutan 
dengan media modifi kasi piring plastik dilakukan secara 
serentak/bersama-sama, berulang-ulang sebanyak 
7–8 kali. Ini dilakukan juga sama pada pertemuan 6 dan 
7, berulang-ulang hingga 10 kali sampai diusahakan 
siswa mampu melakukan lempar cakram dengan baik. 
Pertemuan terakhir melakukan tes akhir (post-tes). 
Kemudian refleksi dan setelah mengadakan evaluasi 
peneliti mengkaji dan melihat tindakan-tindakan yang 
diberikan selama siklus II. Pemberian media modifi kasi 
piring plastik ke sekolah yang bersangkutan. Diadakan 
tes akhir yang nantinya skor atau nilai catatan digunakan 
untuk menentukan apakah standard ketuntasan siswa/
individu dan kriteria ketuntasan telah terpenuhi, maka 
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penelitian akan dihentikan dan apabila terjadi sebaliknya 
nilai belum memenuhi standar ketuntasan maka akan 
dilanjutkan ke siklus berikutnya. Subyek penelitian siswa 
kelas VIII MTs. Khadijah Malang semua berjumlah 32 
siswa, kelas VIII, kelas yang paling banyak jumlahnya 
dibandingkan dengan kelas lain dan kalau dilihat dari 
kemampuan akademisnya mereka mempunyai nilai 
rata-rata yang baik dari kelas yang lain. Tetapi pada 
saat diadakan tes lempar cakram ternyata hasilnya 
justru paling rendah dibandingkan dengan kelas lain. Di 
samping hasil penilaian tes lempar cakram paling rendah, 
siswa tersebut pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran 
kurang antusias. Bahkan kadang-kadang mereka pada 
saat mengikuti pelajaran sambil membawa rangkuman/
catatan, yang kalau tidak ketahuan mereka sembunyi-
sembunyi memanfaatkan waktunya untuk membaca dan 
lainnya, mungkin bagi mereka, pelajaran penjas lempar 
cakram yang disampaikan kurang menarik, hingga 
mereka mengikuti pelajaran hanya sekedar hadir dan 
nantinya mendapatkan nilai. Populasi penelitian semua 
siswa kelas VIII MTs. Khadijah Malang, yang total 
keseluruhan sebanyak 32 orang. Penelitian ini dilakukan 
selama 8 minggu atau 2 bulan mulai dari tanggal 2 
Januari 2010 sampai tanggal 2 Maret 2011. Dilakukan 
pada waktu jam pelajaran penjas, dan juga dilakukan di 
luar jam penjas atau kegiatan ekstrakurikuler. Bertempat 
di lapangan samping sekolah. Pengambilan data 
dilakukan dengan dua tahap yaitu pengambilan data awal 
di mana sebelum mendapat perlakuan latihan lempar 
cakram dengan media modifi kasi, tahap ini mulai dari 
observasi, tes awal (pre test) setelah mendapat perlakuan 
latihan lempar cakram dengan media modifi kasi piring 
plastik selanjutnya melakukan test akhir (post-test). 
Setelah memperoleh izin penelitian, melakukan observasi 
dan memperoleh kekurangan, yang harus mendapat 
perhatian. Melakukan test awal: peneliti menyediakan 
alat yang diperlukan untuk test, menjelaskan pedoman 
pelaksanaan tes serta indikator penilaian. Tes satu per 

satu urut absen, dilakukan siswa dan dibantu panitia dan 
orang yang ahli dalam bidangnya, kesempatan 3 kali. 
Test awal pada siklus I siswa-siswi mendapat teknik 
dasar dalam lempar cakram yaitu, teknik cara memegang 
cakram, teknik awalan, teknik cara lempar cakram dan 
teknik gerakan lanjutan. Setelah memperoleh materi 
tersebut baru peneliti memfokuskan untuk meningkatkan 
efektivitas belajar dengan menggunakan media 
modifi kasi. Sedangkan untuk pengambilan data setelah 
mendapat perlakuan dilakukan test sama dengan tes awal 
yaitu, test lempar cakram, penilaiannya sama dengan 
siklus I. Hasil test kemudian dibandingkan antar siklus I 
dan siklus II, dengan demikian memperlihatkan hasil dari 
proses pembelajaran.

Teknik analisis data, sesuai dengan jenis penelitian 
menggunakan analisis deskriptif. Untuk menentukan 
ketuntasan individual peneliti menggunakan rumus:
Berikut adalah nilai seandainya benar dan salah,
a. Cara memegang : benar nilai 5.
b. Awalan : benar 1 nilai 6
  : benar 2 nilai 13
  : benar 3 nilai 20.
c. Lemparan : benar 1 nilai 8
  : benar 2 nilai 15
  : benar 3 nilai 23
  : benar 4 nilai 30.
d. Gerak lanjutan : benar 1 nilai 7
  : benar 2 nilai 13
  : benar 3 nilai 20.
e. Jauhnya lemparan : skor 1 nilai 2
  : skor 2 nilai 5
  : skor 3 nilai 7
  : skor 4 nilai 10.
e. Unsur sikap : benar 1 nilai 4
  : benar 2 nilai 8
  : benar 3 nilai 11
  : benar 4 nilai 15.

Indikator Penilaian Aspek Penilaian Skor Penilaian
Cara Memegang a. Letak jari-jari pada cakram  Jumlah skor yang di peroleh × 5

 Jumlah skor maksimal
Awalan a. Ayunan Tangan

b. Posisi Badan
c. Langkah Kaki

 Jumlah skor yang di peroleh × 20
 Jumlah skor maksimal

Lemparan a. Posisi kaki tumpu
b. Posisi tangan saat melempar
c. Posisi tangan yang tidak lempar 
d. Cara melepaskan cakram

 Jumlah skor yang di peroleh × 30
 Jumlah skor maksimal

Gerak Lanjutan a. Posisi kaki
b. Posisi badan
c. Posisi tangan

 Jumlah skor yang di peroleh × 20
 Jumlah skor maksimal

 Jauhnya Lemparan a. Jauhnya lemparan Jumlah skor yang di peroleh × 10
 Jumlah skor maksimal

Unsur Sikap perilaku a. Kedisiplinan
b. Semangat beraktivitas
c. Tanggung jawab
d. Keberanian/percaya diri

 Jumlah skor yang di peroleh × 15
 Jumlah skor maksimal
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Jumlah nilai keseluruhan nanti dijumlah semua 
mulai dari teknik memegang, teknik awalan, teknik 
melempar dan teknik gerakan lanjutan, jauhnya/hasil 
lemparan serta penilaian sikap perilaku pelempar pada 
saat pelaksanaan. Untuk menentukan ketuntasan secara 
klasikal/keseluruhan menggunakan rumus (Depdikbud, 
1994:17) sebagai berikut:

KB = 
Jumlah Siswa Tuntas

Jumlah Siswa Keseluruhan
 × 100%

Keterangan: 
KB = Ketuntasan Belajar

Untuk menentukan ketuntasan belajar siswa dilakukan 
perskoran dan penentuan standard keberhasilan. Sistem 
penilaian dengan menggunakan sistem belajar tuntas, 
yaitu siswa berhasil bila mencapai 65% penguasaan 
materi sehingga penguasaan penelitian ini indikator 
keberhasilan ditentukan pada pencapaian materi secara 
klasikal 85%. Dan apabila pencapaian ketuntasan 
minimal 85% sudah tercapai maka penelitian dihentikan.

Kriteria Penilaian

 Tingkat Penguasaan Nilai Huruf Predikat
90–100% A Sangat Baik
80–89% B Baik
70–79% C Cukup
60–69% D Kurang

-59% E Sangat Kurang

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) MTs. Khadijah 
Kota Malang untuk tugas ajar penjas adalah 70, jadi nilai 
yang di bawah angka 70 berarti hasil belajar tidak tuntas.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian pembelajaran lempar cakram, 
yang konversikan dengan kriteria tingkat penguasaan 
kompetensi yang berlaku di MTs. Khadijah Kota Malang. 

1. Data Hasil Penelitian Tindakan Kelas Siklus I

Berdasarkan data hasil belajar dan test upaya 
peningkatan pembelajaran lempar cakram pada siklus 
I dapat di analisis dalam lampiran, dengan itu dapat di 
kelompokkan menjadi kategori ketuntasan hasil belajar 
siswa. Sedangkan untuk Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) tugas ajar penjas MTs. Khadijah adalah 70. 
Sedangkan untuk menentukan ketuntasan secara klasikal 
menggunakan rumus (Depdikbud, 1994: 17) berikut

KB = 
Jumlah Siswa Tuntas

Jumlah Siswa Keseluruhan
 × 100%

Keterangan: 
KB = Ketuntasan Belajar

Tabel 1. Kriteria tingkat penguasaan kompetensi lempar 
cakram siklus I

No Kategori Rentang Nilai Jumlah Siswa Persentase
1 Sangat baik 90–100% - -
2 Baik 80–89% 4 12,5%
3 Cukup 70–79% 5 15,62%
4 Kurang 60–69% 11 34,38%
5 Sangat kurang -59% 12 37,5%

Total 32 100%

Tabel 2. Persentase ketuntasan hasil belajar lempar 
cakram siklus I 

No Nilai Jumlah Siswa Persentase Keterangan
1  ≤ 70 9  28,12% Tuntas
2  > 70 23  71,88%  Tidak Tuntas

Total 32 100%

Dari data penelitian tindakan kelas siklus I diketahui 
bahwa siswa yang tuntas sebesar 28,12% dengan jumlah 
siswa 9, sedangkan bagi siswa yang tidak tuntas sebesar 
71.88% dengan jumlah siswa 23. Untuk mengetahui 
ketuntasan klasikal materi lempar cakram ialah:

Ketuntasan Belajar = 
Jumlah Siswa Tuntas

Jumlah Siswa Keseluruhan
 × 100%

Ketuntasan Belajar = 9
32

 × 100% = 28,12%

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penelitian 
tindakan kelas pada seluruh siswa kelas VIII MTs 
Khadijah, pada siklus I untuk penguasaan materi/catatan 
secara klasik untuk materi lempar cakram sebesar 28,12% 
dengan tingkat kelulusan berada 0%-59% dalam kriteria 
sangat kurang.

Dari tingkat ketuntasan siswa secara klasikal terhadap 
materi lempar cakram pada siklus I sebesar 28,12% 
penelitian ini belum mencapai target minimal 85% secara 
klasikal oleh karena itu penelitian ini di lanjutkan ke 
siklus II.

2. Data Hasil Penelitian Tindakan Kelas siklus II

Berdasarkan data hasil tes lempar cakram dengan 
media modifikasi piring plastik pada siklus II dapat 
dianalisis di lampiran, dapat dikelompokkan kategori 
ketuntasan:

Tabel 3. Kriteria tingkat penguasaan kompetensi lempar 
cakram siklus II

No Kategori Rentang Nilai Jumlah Siswa Persentase
1 Sangat baik 90–100% - -
2 Baik 80–89% 12 37,5%
3 Cukup 70–79% 16 50%
4 Kurang 60–69% 4 12,5%
5 Sangat kurang -59% - -

Total 32 100%
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Tabel 4. Persentase ketuntasan hasil belajar lempar 
cakram siklus II 

No Nilai Jumlah Siswa Presentase Keterangan
1 ≤ 70 28 87,5% Tuntas
2 > 70 4 12,5% Tidak Tuntas

Total 32 100%

Data penelitian tindakan kelas pada siklus II maka 
ketuntasan siswa secara klasikal untuk materi lempar 
cakram dengan menggunakan media modifi kasi piring 
plastik sebesar 87,5%.

Ketuntasan Belajar = 
Jumlah Siswa Tuntas

Jumlah Siswa Keseluruhan
 × 100%

Ketuntasan Belajar = 28
32

 × 100% = 87,5%

Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan 
untuk tingkat penguasaan materi dan hasil tes untuk 
materi lempar cakram dengan menggunakan media 
modifi kasi piring plastik secara klasikal telah berhasil 
dengan hasil sebesar 87,5% dengan tingkat kelulusan 
berada antara 80–89% dalam kriteria baik, dengan telah 
tercapainya hasil tersebut maka penelitian ini dihentikan. 
Hal ini dikarenakan batas minimal penguasaan materi 
secara klasikal oleh siswa kelas VIII MTs Khadijah 
sebesar 85% telah tercapai.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data pada siklus I pada siswa, 
untuk penguasaan materi atau hasil tes untuk materi 
lempar cakram sebesar 28,12% dengan tingkat kelulusan 
berada 0–59% dalam kriteria sangat kurang. Sedangkan 
hasil analisis data pada siklus II pada siswa, untuk tingkat 
penguasaan materi dan hasil tes dalam materi lempar 
cakram dengan menggunakan media modifi kasi piring 
plastik telah berhasil dengan hasil sebesar 87,5% dengan 
tingkat kelulusan berada antara 80–89% dalam kriteria 
baik.

Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
hasil belajar siswa meningkat dari 28,12% dengan tingkat 
kelulusan berada 0–54% dalam kriteria sangat kurang 
menjadi 87,5% dengan tingkat kelulusan berada antara 
80–89% dalam kriteria baik.

KESIMPULAN

1. Terjadinya suatu kompetensi yang terarah dari siswa 
sehingga merangsang, memotivasi siswa bertindak 
untuk belajar lempar cakram.

2. Hasil belajar pada siklus I persentase secara klasikal 
sebesar 28,12% berada dalam rentang 0–59% 
dalam kategori sangat kurang dan pada siklus II 
dengan menggunakan media modifikasi piring 
plastik persentase secara klasikal 87,5% berada 

dalam rentang 80–89% dengan kategori baik, bila 
dikonversikan kriteria tingkat penguasaan kompetensi 
yang berlaku di MTs Khadijah Kota Malang.

3. Pada siklus II terjadi peningkatan yang efektif dengan 
media modifi kasi. Ini berarti belajar lempar cakram 
dengan menggunakan media modifi kasi piring plastik 
mempunyai manfaat yang besar dan mendapatkan 
hasil yang maksimal hingga pembelajaran menjadi 
lebih efektif. 

4. Peningkatan persentase siklus II tersebut 
membuktikan respons yang positif dari siswa terhadap 
materi lempar cakram dengan menggunakan media 
modifi kasi piring plastik.

5. Media atau alat bantu itu sangat bermanfaat bagi 
keefektifan dan keefisienan proses pembelajaran 
penjas dan bermanfaat bagi guru serta pengadaannya 
juga sulit.

6. Media diyakini membantu proses pembelajaran 
yang lebih efektif dan efisien, dengan pemikiran 
secara logika untuk melatih jumlah siswa kurang 
lebih 32 orang tanpa menggunakan media, sangat 
kecil kemungkinan semua siswa dapat melakukan. 
Dari kenyataan yang diamati peneliti terhadap 
pembelajaran tanpa menggunakan media, kebanyakan 
siswanya komplain dan sebagai dampaknya siswa 
lebih senang bermain-main dan bahkan sama 
sekali tidak ikut dalam proses pembelajaran. Selain 
mempermudah dapat disesuaikan dengan bentuk 
anatomi, fi siologis rata-rata siswa, pengadaan alat 
tidak sulit dan dapat digunakan untuk semua siswa. 
Perlunya sarana pendukung dari sekolah sehingga 
dapat memperlancar jalannya proses pembelajaran, 
hal ini sekolah hendaknya memiliki sarana dan 
prasarana cakram, sehingga hasil modifi kasi dalam 
penelitian ini dapat dijadikan acuan.

SARAN

1. Guru dalam memodifikasi pembelajaran, perlu 
memperhatikan prinsip Developmentally Appropriate 
Practice (DAP) termasuk di dalamnya “keadaan 
tubuh” diarahkan agar aktivitas belajar sesuai dengan 
tingkat perkembangan dan karakteristik anak sehingga 
mendorong perubahan kemampuan ke arah yang lebih 
baik.

2. Menerapkan media pembelajaran dengan modifi kasi 
alat menuntut kreativitas, inisiatif dan pendekatan 
guru untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar 
yang beraneka ragam dan menyenangkan, sehingga 
siswa responsif, selain pihak sekolah dan pihak yang 
terkait diharapkan dapat menambah pengadaan sarana 
dan prasarana guna pendidikan penjas agar dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesegaran jasmani 
dan prestasi olahraga. 

3. Dan penerapan model pembelajaran dengan 
menggunakan media modifikasi piring plastik 
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dapat digunakan sebagai acuan untuk referensi 
dan penelitian lanjut dalam cabang olahraga dan 
permainan yang lain.
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ABSTRAK

Komponen utama minyak nilam adalah patchouli alkohol. Selama ini isolasi minyak nilam dari daun nilam dengan kadar patchouli 
alkohol yang tinggi dilakukan dengan distilasi uap dilanjutkan dengan distilasi fraksinasi vakum, distilasi aerasi, dan distilasi 
superkritis CO2. Tujuan penelitian ini adalah menentukan kadar patchouli alkohol yang optimal dan karakteristik komponen penyusun 
minyak nilam dalam distilasi uap daun nilam pada variasi tekanan uap inlet (0,9-1,0; 1,0-1,1) atmosfi r dan variasi tekanan uap outlet 
(0,9-1,0; 1,0-1,1) atmosfi r selama 4, 6, 8 jam. Kadar patchouli alkohol yang optimal adalah minyak nilam hasil distilasi uap dengan 
tekanan uap inlet 0,9-1,0 atm dan tekanan uap outlet 0,9-1,0 atm selama 8 jam Karakteristik minyak nilam yang optimal adalah minyak 
nilam hasil distilasi uap tanaman nilam dengan tekanan uap inlet (1,0-1,1) atmosfi r dan tekanan uap outlet (1,0-1,1) atmosfi r selama 
6 jam yang memiliki rendemen 5,88 % dan kadar patchouli alkohol 39,12%. Komponen penyusun minyak nilam yang lain adalah alfa-
bulnusene, alfa-guaiene, seychellene, alfa-patchoulene, valencene, cis-thujopsene, beta-caryophylene, gemacrene-D, selina-3,7-(11)-
diene, gemacrene-A, viridifl orene, beta-caryophylene oksida, viridifl orol, dan pogostol.

Kata kunci: patchouli alkohol, karakteristik minyak nilam, variasi tekanan uap, distilasi uap 

ABSTRACT

The main components of patchouli oil is patchouli alcohol. During this patchouli oil isolation from the patchouli leaves with 
patchouli alcohol a high content was done by steam distillation followed by fractional distillation, vacuum distillation aeration, and 
supercritical CO2 distillation. The purpose of this study was to determine the optimize of patchouli alcohol and characteristics of the 
constituent components of patchouli oil in the steam distillation patchouli leaves the inlet steam pressure variation (from 0.9 to 1.0; 
1.0 to 1.1) atm and the outlet steam pressure variation (0,9-1,0; 1,0-1,1) atm for 4, 6, 8 hours. The optimize of patchouli alcohol of 
patchouli oil was steam distilled with inlet steam pressure of 0.9 to 1.0 atm and the outlet vapor pressure of 0.9 to 1.0 atm for 8 hours. 
The optimize characteristics of patchouli oil was steam distilled patchouli plant with the inlet vapor pressure (1.0 to 1.1) atm and the 
outlet vapor pressure (1.0 to 1.1) atm for 6 hours and a yield of 5.88%, patchouli alcohol of 39.12%. The other composition of patchouli 
oil were alpha-bulnusene, alpha-guaiene, seychellene, alpha-patchoulene, valencene, cis-thujopsene, beta-caryophylene, gemacrene-D, 
selina-3, 7-(11)-diene, gemacrene-A viridifl orene, beta-caryophylene oxide, viridifl orol, and pogostol.

Keywords: patchouli alcohol, patchouli oil characteristics, steam pressure variations, steam distillation

PENDAHULUAN

Pengolahan pascapanen tanaman nilam merupakan 
penanganan bahan baku yang bertujuan meningkatkan 
rendemen minyak nilam. Salah satu cara pengolahan 
pascapanen adalah pengeringan daun nilam. Pengeringan 
dilakukan dengan cara menjemur daun nilam di bawah 
sinar matahari selama 4 jam selama 3–5 hari bergantung 
pada terik matahari. Selama penjemuran, daun dibolak-
balik agar kering merata dan tidak lembap agar kadar air 
pada daun nilam kering tertinggal 12–15%.[11] Menurut 
Hernani dan Risfaheri (1989), rendemen minyak nilam 
tertinggi diperoleh dari kombinasi perlakuan lama 
penjemuran 2 jam dan pelayuan 9 hari. Kadar patchouli 
alkohol tertinggi diperoleh dari kombinasi perlakuan 
penjemuran 6 jam dan pelayuan 9 hari.

Selama ini, minyak nilam dapat diperoleh dengan 
distilasi daun nilam kering menggunakan distilasi uap-
air. Minyak nilam yang dihasilkan terdapat komponen 
penyusun minyak nilam, seperti patchcouli alkohol 
(patchcouli camphor), beta-caryophyllen, alfa-patchoulen, 
beta-patchoulen, alfa-guaien, alfa-bulnusen, dan 
senyawa-senyawa seskuiterpenoid lainnya. Komponen 
utama yang merupakan penentu kualitas minyak nilam 
adalah patchouli alkohol. Selama ini produsen minyak 
nilam hanya mampu menghasilkan minyak nilam dengan 
kandungan patchouli alkohol 26–28%, sedangkan 
produsen penghasil minyak nilam yang menggunakan 
ketel dari bahan baja antikarat mampu menghasilkan 
minyak nilam dengan kandungan patchouli alkohol 
31–35%. Dampak kualitas minyak nilam yang dihasilkan 
kurang optimal adalah harga jual ekspor relatif murah. 
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Sehingga perlu dilakukan optimalisasi kadar patchouli 
alcohol dalam minyak nilam sampai 40–50%.

Selain pengolahan pascapanen yang tepat, metode 
isolasi minyak nilam dari daun nilam juga mempengaruhi 
kadar patchouli alcohol yang dihasilkan. Metode yang 
dilakukan selama ini hanya terbatas pada distilasi uap-
air ataupun distilasi uap. Metode pemurnian minyak 
nilam lanjutan dilakukan dengan distilasi aerasi, distilasi 
uap dan distilasi fraksinasi vakum. Metode tersebut 
dapat meningkatkan kadar patchouli alkohol sampai 
68, 09%, 60,95% dan 76,57%.[10] Lebih lanjut oleh Adi 
Yudistira dkk (2009) juga melakukan proses kristalisasi 
minyak nilam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kristalisasi hanya dapat dilakukan pada minyak nilam 
hasil pemurnian dengan distilasi fraksinasi vakum setelah 
mendinginkan fraksi ke-3, ke-4 dan ke-5 minyak nilam 
di freezer selama 12 jam, diikuti dengan pemurnian 
menggunakan pelarut dietil eter. Kristal minyak nilam 
yang dihasilkan berwarna putih dengan titik lebur 
56° C. Menurut Widiahtuti (2008), isolasi minyak nilam 
dengan metode distilasi dengan peningkatan tekanan 
secara bertahap 0,5 bar; 1 bar; dan 1,5 bar selama 6 
jam diperoleh hasil kualitas minyak yang serupa antara 
sistem distilasi skala IKM dan sistem distilasi prototipe. 
Penggunaan peralatan prototipe dapat meningkatkan 
produktivitas dsitilasi minyak nilam tanpa mengubah 
komponen penyusun minyak nilam, kecuali pada 
perlakuan tekanan 1,5 bar. Pada tekanan tersebut, mutu 
minyak nilam tidak memenuhi SNI. Kadar Patchouli 
alcohol hasil penyulingan skala IKM dan prototipe 
hampir sama yaitu sebesar 35,54 % dan 34,45 %. 

Dalam penelitian ini dilakukan peningkatan kadar 
patchouli alkohol dan karakteristik komponen penyusun 
minyak nilam menggunakan metode distilasi uap dengan 
variasi tekanan uap inlet dan variasi tekanan uap outlet 
ketel distilasi. Variasi tekanan uap inlet dan outlet ketel 
diatur (0,9-1,0; 1,0-1,1) atmosfi r dilakukan selama 4, 
6, dan 8 jam. Kadar patchouli alkohol dan karakteristik 
komponen penyusun minyak nilam ditentukan 
menggunakan metode KG-SM. Manfaat penelitian 
ini diharapkan dapat meningkatkan kadar patchouli 
alkohol dan mengetahui karakteristik komponen minyak 
nilam serta menentukan metode yang tepat dan efi sien 
dalam meningkatkan kadar patchouli alkohol dalam 
minyak nilam. Dengan demikian diharapkan dapat 
meningkatkan nilai jual minyak nilam Indonesia di 
pasaran internasional.

METODE PENELITIAN

Bahan dan Alat

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
daun nilam segar dari daun tanaman nilam (Pogostemon 
cablin Benth) berumur 6–8 bulan diambil dari Desa 
Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. 
Bahan-bahan kimia dalam penelitian ini yang mempunyai 

derajat pro analisis (p.a) yaitu: n-heksan Merck, MgSO4. 
7 H2O, n-heksan teknis dan gas nitrogen. Alat yang 
digunakan dalam penelitian meliputi seperangkat distilasi 
uap kapasitas 5 kg, corong pisah kapasitas 500 mL, 
seperangkat alat KG-SM tipe QP-2010S SHIMADZU 
dengan kolom Rtx®-Wax (fasa diam polietilen glikol, 
panjang 30 meter, diameter dalam 0,25 mm, ketebalan 
fi lm (df) 0,25 µm), piknometer, refraktometer ABBE, 
neraca Mettler PE 3600, dan botol sampel 20 mL.

Tahapan Penelitian

Penelitian melibatkan beberapa tahapan kerja yang 
meliputi:
• Preparasi Sampel Daun Nilam
• Pengeringan daun nilam dengan dikeringanginkan
• Optimasi hasil distilasi uap daun nilam dengan variasi 

tekanan uap inlet (0,9-1,0; 1,0-1,1) atm dan tekanan 
uap outlet (0,9-1,0; 1,0-1,1) atm selama 4, 6, 8 jam. 

• Penentuan rendemen dan sifat fi sika (warna, bau, 
berat jenis dan indeks bias) minyak nilam. 

• Karakterisasi komponen utama patchouli alcohol 
dan komponen penyusun minyak nilam sebelum dan 
sesudah berdasarkan spektrum massa hasil analisis 
dengan KG-SM

HASIL DAN DISKUSI

Sampel tanaman nilam ini diperoleh di Desa Pujiharjo, 
Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Tanaman 
nilam yang digunakan dalam penelitian ini di determinasi 
di Laboratorium Anatomi Tanaman, Jurusan Biologi, 
FMIPA, Universitas Brawijaya. Hasil determinasi adalah 
tanaman nilam Aceh (Pogostemon cablin Benth) varietas 
Sidikalang.

Menurut Nuryani (2005), tanaman nilam Aceh di 
Indonesia terdapat 3 jenis varietas, yaitu Sidikalang, 
Lhokseumawe, dan Tapak tuan. Daun nilam Aceh 
varietas Sidikalang memiliki bentuk daun delta, bulat 
telur; pertulangan daun menyerip, warna daun hijau 
keunguan, panjang daun 6,30–6,45 cm; lebar daun 4,88–
6,45 cm; panjang tangkai daun 2,71–3,34 cm; tebal daun 
0,30–4,25 mm; panjang tangkai daun 2,71–3,34 cm; 
jumlah daun  cabang primer 58,7–130,43; ujung daun 
runcing, pangkal daun rata; tepi daun bergerigi ganda; 
bulu daun banyak dan lembut. Ciri-ciri daun nilam Aceh 
Sidikalang tersebut sama seperti sampel daun nilam yang 
digunakan dalam penelitian ini.

Rendemen bertujuan untuk mengevaluasi hasil 
isolasi minyak nilam yang optimal dari distilasi uap 
tanaman nilam dengan variasi tekanan uap inlet 0,9–1,0 
atm; 1,0–1,1 atm dan tekanan uap outlet 0,9–1,0 atm; 
1,0–1,1 atm selama 4, 6, 8 jam. Sedangkan sifat fi sika 
minyak nilam bertujuan untuk mengevaluasi minyak 
nilam yang optimal dari variasi tekanan uap dan waktu 
distilasi tersebut dengan mutu standar minyak nilam SNI 
06-2385-2006. Hasil rendemen dan sifat fi sika minyak 
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nilam hasil distilasi uap dengan variasi tekanan uap 
inlet dan outlet selama 4, 6, 8 jam, disajikan pada Tabel 
1. Hasil rendemen minyak nilam dari hasil distilasi uap 
daun dan batang tanaman nilam dengan variasi tekanan 
uap inlet dan outlet selama 4, 6, 8 jam yang optimal 
adalah minyak nilam hasil distilasi uap variasi tekanan 
uap inlet = 1,0-1,1 atm, tekanan uap outlet = 1,0-1,1 atm 
selama 8 jam, seperti disajikan pada Gambar 1. Namun 
minyak nilam yang dihasilkan dari hasil distilasi Pinlet 
= 1,0-1,1 atm dan Poutlet = 1,0-1,1 atm, selama 6 dan 
8 jam, menghasilkan campuran minyak nilam yang 
kualitas warna dan bau kurang baik (kualitas minyak 
nya menurun, karena tidak berbau khas nilam atau 
berbau gosong (hangus)) dibandingkan dengan yang 
lain. Hal ini terjadi, saat bejana ketel yang berisi sampel 
tanaman nilam dipanaskan, uap yang disuplai dari 
ketel air terlambat masuk ke bejana tersebut, sehingga 

pemanasan mengakibatkan mengeringkan dasar bejana 
ketel sampel dan berbau hangus. Karakteristik komponen 
minyak nilam II disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan 
Tabel 1, menunjukkan bahwa rendemen minyak nilam 
meningkatkan seiring dengan meningkatnya tekanan 
uap inlet dan tekanan uap outlet serta waktu distilasi. 
Menurut Tuti dkk (2001), ada hubungan antara tekanan 
dan laju alir uap air (laju distilat) terhadap rendemen 
dan waktu distilasi. Semakin tinggi tekanan dan waktu 
penampungan distilat yang digunakan, maka semakin 
tinggi rendemen yang dihasilkan. Semakin tinggi 
tekanan dan waktu penampungan distilat yang digunakan 
semakin cepat proses distilasi dan tekanan ketel distilasi 
maksimal disarankan sebesar 3 bar. Menurut Ginting 
(2004), lama distilasi tergantung dari tekanan uap yang 
dipergunakan dan faktor kondisi terutama kadar air daun 
tanaman minyak atsiri. Jika tekanan uap terlalu tinggi 
menyebabkan minyak akan terdekomposisi terutama pada 
waktu distilasi yang terlalu lama. Dalam proses distilasi 
uap tanaman minyak atsiri, temperatur dan tekanan harus 
konstan selama proses distilasi berlangsung. Menurut 
Iswandi (2001), distilasi minyak nilam pada 3 jam 
pertama. dua jam kedua dan 2 jam ketiga menunjukkan 
bahwa rata-rata rendemen minyak yang dihasilkan 
adalah 62–70%, 22–33% dan 5–7%. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa rendemen minyak dengan variasi 
tekanan uap inlet dan tekanan uap outlet yang optimal 
adalah minyak nilam hasil distilasi dengan tekanan uap 
inlet 1,0–1,1 dan tekanan uap 1,0–1,1 selama 6 jam.

Warna dan bau minyak nilam memilki warna kuning 
muda dan bau khas minyak nilam yang relatif sama dari 
semua minyak nilam yang dihasilkan dari variasi tekanan 
uap inlet dan tekanan uap outlet selama 4, 6, 8 jam, 
kecuali minyak nilam dari variasi tekanan uap Pinlet = 1,0-
1,1 atmosfi r dan Poutlet = 1,0–1,1 atmosfi r.

Berat jenis merupakan penentuan salah satu sifat 
fi sika minyak nilam dalam SNI Minyak Nilam. Prinsip 

Tabel 1. Rendemen dan Sifat Fisika Minyak Nilam hasil distilasi uap variasi tekanan uap inlet dan outlet selama 4, 6, 8 
jam

No Proses
Rendemen

(%)
Sifat Fisika

Warna Bau Berat Jenis Indeks Bias
1 Pinlet0,9-1,0 atm Poulet0,9-1,0 atm 4 jam 2,52 Kuning Muda Khas nilam 0,9517 1,5095
2 Pinlet0,9-1,0 atm Poulet0,9-1,0 atm 6 jam 3,01 Kuning Muda Khas nilam 0.9509 1,5093
3 Pinlet0,9-1,0 atm Poulet0,9-1,0 atm 8 jam 3,53 Kuning Muda Khas nilam 0,9517 1,5090
4 Pinlet1,0-1,1 atm Poulet0,8-0,9 atm 4 jam 1,67 Kuning Muda Khas nilam 0,9522 1,5068
5 Pinlet1,0-1,1 atm Poulet0,8-0,9 atm 6 jam 1,95 Kuning Muda Khas nilam 0,9526 1,5083
6 Pinlet1,0,1,1 atm Poulet0,8-0,9 atm 8 jam 2,18 Kuning Muda Khas nilam 0,9524 1,5083
7 Pinlet1,0-1,1 atm Poulet0,9-1,0 atm 4 jam 3,05 Kuning Muda Khas nilam 0,9508 1,5083
8 Pinlet1,0-1,1 atm Poulet0,9-1,0 atm 6 jam 3,40 Kuning Muda Khas nilam 0,9511 1,5084
9 Pinlet1,0-1,1 atm Poulet0,9-1,0 atm 8 jam 4,25 Kuning Muda Khas nilam 0,9526 1,5084

10 Pinlet1,0-1,1 atm Poulet1,0-1,1 atm 4 jam 5,60 Kuning Muda Khas nilam 0,9592 1,5085
11 Pinlet1,0-1,1 atm Poulet1,0-1,1 atm 6 jam (1) 4,63 Kuning Muda Khas nilam 0,9516 1,5067

Pinlet1,0-1,1 atm Poulet1,0-1,1 atm 6 jam (2) 1,25 Kuning Tua Tidak Khas 0,9617 1,5095
12 Pinlet1,0-1,1 atm Poulet1,0-1,1 atm 8 jam (1) 4,15 Kuning Muda Khas nilam 0,9568 1,5093

Pinlet1,0-1,1 atm Poulet1,0-1,1 atm 8 jam (2) 1,87 Kuning Tua Tidak Khas 0,9617 1,5095

Gambar 1. Rendemen Minyak Nilam hasil distilasi uap tanaman 
nilam dengan variasi tekanan uap inlet dan tekanan 
uap outlet selama 4, 6, 8 jam
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penentuan berat jenis adalah membandingkan antara berat 
minyak nilam dan berat air pada volume dan temperatur 
yang sama. Nilai berat jenis minyak atsiri didefi nisikan 
sebagai perbandingan antara berat minyak dengan berat 
air pada volume air yang sama dengan volume minyak 
pada yang sama pula. Berat jenis sering dihubungkan 
dengan fraksi berat komponen-komponen yang 
terkandung di dalamnya. Semakin besar fraksi berat yang 
terkandung dalam minyak, maka semakin besar pula nilai 
berat jenisnya. Umumnya berat jenis komponen terpen 
teroksigenasi lebih besar dibandingkan dengan terpen 
tak teroksigenasi[23]. Nilai berat jenis minyak nilam pada 
variasi tekanan uap inlet dan outlet selama 4, 6, 8 jam 
memenuhi persyaratan berat jenis SNI 06-2385-2006 
(0,950–0,975 g/mL).

Indeks bias merupakan penentuan sifat fisika 
yang didasarkan pada pengukuran langsung sudut 
bias minyak nilam yang dipertahankan pada kondisi 
temperatur tetap. Indeks bias minyak atsiri berhubungan 
erat dengan komponen-komponen yang tersusun dalam 
minyak atsiri yang dihasilkan. Indeks bias dipengaruhi 
komponen penyusun minyak atsiri, serupa seperti berat 
jenis. Semakin banyak komponen berantai panjang 
seperti sesquiterpen atau komponen bergugus oksigen 
terdistilasi, maka kerapatan medium minyak atsiri akan 
bertambah sehingga cahaya yang datang akan lebih sulit 
untuk dibiaskan. Dengan demikian indeks bias minyak 
lebih besar. Menurut Guenther (1947), nilai indeks 
bias juga dipengaruhi salah satunya dengan adanya air 
dalam kandungan minyak nilam tersebut. Semakin 
banyak kandungan airnya, maka semakin kecil nilai 
indeks biasnya. Hal ini karena sifat dari air yang mudah 
untuk membiaskan cahaya yang datang. Jadi minyak 
atsiri dengan nilai indeks bias yang besar lebih baik 
dibandingkan dengan minyak atsiri dengan nilai indeks 
bias yang kecil [23]. Indeks bias minyak nilam pada variasi 
tekanan uap inlet dan outlet selama 4, 6, 8 jam tersebut 
memenuhi persyaratan indeks bias SNI 06-2385-2006 
(1,507-1515).

Analisis minyak nilam dengan metode kromatografi  
gas spektrometer massa dapat digunakan untuk 
menentukan parameter mutu dan karakteristik minyak 
nilam berdasarkan Total Ionic Current (TIC). 

Hasil analisis KG-SM pada minyak nilam hasil 
distilasi uap tanaman nilam dengan variasi tekanan uap 
inlet dan outlet selama 4, 6, dan 8 jam menunjukkan 
17 puncak. Hasil analisis komponen penyusun minyak 
nilam menggunakan spektrometer massa menunjukkan 
senyawa penyusun komponen minyak nilam adalah 
valencene, cis-thujopsen, beta-caryophyllen, alfa-guaien, 
beta-patchoulen, seychellen, alfa-patchoulen, gemacrene-
D, alfa-bulnesene, selina-3,7-(11)-dien, gemacrene-A, 
viridofl orene, alfa-humulene, beta-caryophyllene oksida, 
viridfl orol, patchouli alkohol, pogostol, seperti disajikan 
pada Tabel 2. Komponen-komponen penyusun minyak 
nilam dapat dianalisis menggunakan KG-SM dengan 
menganalisis data waktu retensi (tR), luas puncak dan 
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pola fragmentasi dari komponen-komponen yang berhasil 
dipisahkan oleh kromatografi  gas. Analisis TIC dalam 
KG-SM diperoleh hubungan antara waktu rentensi (tR) 
dan persen area. Waktu retensi (tR) merupakan waktu 
di mana suatu senyawa tertambat pada kolom. Semakin 
besar nilai tR maka semakin lama senyawa tersebut 
tertambat pada kolom. Waktu retensi tergantung pada 
beberapa hal, di antaranya adalah titik didih, polaritas, 
dan tekanan uap. Senyawa dengan titik didih dan 
tekanan uap yang tinggi akan tertahan lebih lama pada 
kolom. Demikian juga senyawa dengan polaritas yang 
sama dengan kolom akan tertahan lebih lama pada 
kolom. Kadar komponen dalam minyak atsiri ditentukan 
berdasarkan persen area komponen tersebut. 

Urutan senyawa yang terdeteksi dalam KG-SM 
ditentukan salah satunya dengan kolom yang digunakan. 
Polaritas senyawa mempengaruhi waktu retensi senyawa 
yang terpisahkan dalam KG-SM. Pada penelitian ini 
jenis kolom yang digunakan adalah kolom Rtx-5MS, fasa 
diam 5% difenil dan 95% dimetil-polisiloksan, panjang 
kolom 30 m. Kolom ini merupakan jenis kolom non 
polar, sehingga senyawa-senyawa yang tergolong polar 
akan terelusi terlebih dahulu. Parameter yang digunakan 
untuk menjelaskan urutan elusi dalam kromatografi 
gas yang terelusi berdasarkan kepolaran senyawa yang 
terelusi adalah polarisibilitas. Urutan elusi berdasarkan 
polarisibiltas senyawa komponen penyusun minyak 
nilam mengalami ketidakteraturan polarisibilitas (dalam 
10-24 cm3) dengan urutan elusinya, yaitu thujopsen 
(25,78), alfa-guaien (26,29), beta-patchoulen (25,68), 
alfa-patchoulen (25,76), seychellen (25,71), alfa-humulen 
(27,06), beta-caryophyllen (26,40), gemacrene-D (27,17), 
alfa-bulnesen (26,29), valencene (28,24), viridifl orene 
(25,66), selina-3,7-(11)-dien (26,38), patchouli alcohol 
(26,54), pogostol (27,13), globulol (26,58), beta-
caryophyllen oksida (26,44), dan viridifl orol (26,58). 
Ketidakteraturan ini disebabkan kolom Rtx-5MS 
merupakan kolom jenis non polar yang tersusun atas 
5% difenil dan 95% dimetil-polisiloksan. Jenis kolom 
ini sesuai untuk memisahkan komponen senyawa-
senyawa yang memilki polaritas sedang sampai tinggi, 
seperti senyawa semi volatile. Komponen penyusun 
minyak nilam merupakan golongan sesquiterpenoid 
dan sesquiterpenoid alkohol merupakan senyawa yang 
relatif memiliki polaritas relatif rendah sehingga kurang 
baik dan tidak sesuai urutan polaritasnya, jika dianalisis 
menggunakan kolom Rtx-5MS dan diperlukan penelitian 
lebih lanjut menggunakan kolom polar.

Karakterisasi minyak nilam bertujuan untuk 
mengetahui perubahan komponen senyawa penyusun 
nilam akibat perlakuan variasi tekanan uap inlet dan 
outlet selama 4, 6, dan 8 jam. Perubahan komponen 
senyawa minyak nilam tersebut juga mempengaruhi mutu 
minyak nilam. Parameter mutu minyak nilam meliputi 
sifat fi sika dan komponen minyak nilam dibandingkan 
dengan persyaratan standar minyak nilam SNI 06-2385-
2006 dan ISO 3757:2002.

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan perbedaan 
persentase komponen penyusun minyak nilam hasil 
distilasi uap tanaman nilam dengan variasi tekanan uap 
inlet dan outlet selama 4, 6, dan 8 jam. Perbedaan tersebut 
terlihat pada persentase komponen utama patchouli 
alkohol dalam minyak nilam pada variasi tekanan uap 
inlet dan outlet selama 4, 6, dan 8 jam, seperti disajikan 
pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa 
alfa-patchouli alkohol yang merupakan komponen utama 
minyak nilam berturut-turut dari tertinggi pada minyak 
nilam dengan tekanan uap (inlet 0,9–1,0 atmosfi r dan 
outlet 0,9–1,0 atmosfi r selama 8 jam), (inlet 1,0–1,1 
atmosfi r dan outlet 1,0–1,1 atmosfi r selama 6 jam), (inlet 
1,0–1,1 atmosfi r dan outlet 0,9–1,0 atmosfi r selama 6 jam) 
dan terendah (inlet 1,0–1,1 atmosfi r dan outlet 0,8-0,9 
atmosfi r selama 6 jam). Pada kondisi normal distilasi atau 
tidak ada pengaruh variasi tekanan. Uap inlet dan outlet, 
distilasi uap tanaman nilam dilakukan sama seperti pada 
kondisi tekanan uap inlet 1,0–1,1 atmosfi r dan tekanan 
uap outlet 0,8–0,9 atmosfi r selama 6–8 jam. Dengan 
demikian kondisi optimal untuk memperoleh kadar 
patchouli alkohol dari hasil distilasi uap tanaman nilam 
dengan variasi tekanan uap inlet tekanan uap inlet (0,9–
1,0; 1,0–1,1) atmosfi r dan tekanan uap outlet (0,9–1,0; 
1,0–1,1) selama 4, 6 dan 8 jam adalah distilasi uap pada 
tekanan uap inlet 0,9–1,0 atmosfi r dan tekanan uap outlet 
0,9–1,0 atmosfi r selama 6 jam atau adanya peningkatan 
persentase patchouli alkohol pada distilasi uap tanaman 
nilam dengan tekanan inlet 0,9–1,0 atmosfi r dan tekanan 
uap outlet 0,9–1,0 atmosfi r selama 6 jam, yaitu 16,16% 
menjadi 41,38%. Persentase patchouli alkohol pada 
minyak nilam hasil distilasi uap dengan tekanan uap inlet 
1,0–1,1 atmosfi r dan tekanan uap outlet selama 6 jam 
diperoleh hasil yang maksimal, tetapi di saat 5 jam terjadi 
permasalahan dihasilkan minyak nilam berbau tidak khas 
nilam (seperti hangus). Hal ini terjadi uap yang masuk 

Gambar 2. Prosentasi relatif alfa-patchouli alkohol pada minyak 
nilam hasil distilasi tanaman nilam dengan variasi 
tekanan uap inlet (0,9–1,0; 1,0–1,1) atmosfi r dan 
outlet (0,9–1,0; 1,0–1,1) selama 4, 6 dan 8 jam
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(inlet) terlambat dan pemanasan terlalu tinggi (terukur 
tekanan uap outlet 1,0-1,1 atmosfi r) di bejana distilasi, 
sehingga berakibat minyak nilam yang dihasilkan tidak 
berbau khas nilam. Menurut Iswandi (2001), kandungan 
patchouli alkohol yang tertinggi diperoleh pada akhir 
distilasi, yaitu setelah 5 sampai 7 jam distilasi. Menurut 
Widiahtuti (2008), isolasi minyak nilam dengan metode 
distilasi dengan peningkatan tekanan secara bertahap 
0,5 bar; 1 bar; dan 1,5 bar selama 6 jam diperoleh hasil 
kualitas minyak yang serupa antara sistem distilasi skala 
IKM dan sistem distilasi prototipe. Penggunaan peralatan 
prototipe dapat meningkatkan produktivitas dsitilasi 
minyak nilam tanpa mengubah komponen penyusun 
minyak nilam, kecuali pada perlakuan tekanan 1,5 bar. 
Pada penelitian ini sistim distilasi dilakukan variasi 
pengukuran tekanan uap inlet dan tekanan uap outlet 
selama 4, 6, dan 8 jam diperoleh hasil kadar patchouli 
alkohol dari minyak nilam yang optimal pada tekanan 
uap inlet 1,0-1,1 atmosfi r dan tekanan uap outlet 1,0-1,1 
atmosfi r selama 6 jam, tetapi kendala yang diperoleh 
pada saat 5 jam distilasi terjadi pemanasan berlebih, 
sehingga minyak nilam yang dihasilkan berwarna kuning 
tua dan berbau gosong. Pada kondisi tersebut harus selalu 
melakukan kontrol pengukuran tekanan uap inlet dan 
outlet serta sumber pemanasan untuk mencegah terjadinya 
keterlambatan uap air yang masuk ke bejana distilasi 
agar tidak terjadi bau hangus (gosong). Kondisi tersebut 
kemungkinan mengakibatkan beberapa komponen 
minyak nilam mengalami perubahan menjadi senyawa 
lain, seperti disajikan pada Tabel 3. Perubahan menjadi 
senyawa lain tersebut ditunjukkan adanya penurunan 
persentase patchouli alkohol (30,25%), peningkatan beta-
patchoulene (3,50%) dan beberapa senyawa yang tidak 
teridentivikasi. Diduga alfa-patchouli alcohol mengalami 
reaksi dehidrasi menjadi beta-patchoulene, akibat terlalu 
tinggi tekanan uap dari pemanasan di bejana distilasi. 
Reaksi dehidrasi patchouli alcohol menjadi beta-
patchoulene, disajikan pada Persamaan 1.

CH 3

CH 2

C H 3

C H 3

CH 3

C H 3

CH 3
C H 3 O H

-H 2O

alfa
-
patchouli alkohol beta

-
patchoulene .... (1)

Perbedaan komponen minyak nilam akibat 
pengaruh variasi tekanan uap inlet dan outlet tersebut 
juga ditunjukkan komponen utama yang lain, seperti 
alfa-guaiene, seychellene, alfa-patchoulene dan alfa-
bulnusene, seperti yang disajikan pada Gambar 3. 
Persentase alfa-bulnusene terlihat optimal pada minyak 
nilam hasil distilasi uap pada tekanan uap inlet 0,9–1,0 
dan tekanan uap outlet 0,9–1,0 selama 8 jam. Persentase 
alfa-guaiene terlihat optimal pada minyak nilam 
hasil distilasi uap pada tekanan uap inlet 1,0–1,1 dan 
tekanan uap outlet 0,9–1,0 selama 8 jam. Persentase 
seychellene dan alfa-patchoulene bervariasi sebesar 

5–15%. Sedangkan komponen lain pada minyak nilam 
adalah valencene, cis-thujopsene, beta-caryophylene, 
gemacrene-D, selina-3,7-(11)-diene, gemacrene-A, 
viridifl orene, beta-caryophylene oksida, viridifl orol, dan 
pogostol. Proses distilasi uap dengan tekanan uap inlet 
1,0-1,1 atmosfi r dan tekanan uap outlet 1,0-1,1 atmosfi r 
selama 6 jam terhadap tanaman nilam (daun dan batang) 
disarankan dapat digunakan untuk produksi minyak 
nilam komersial dalam rangka meningkatkan rendemen 
minyak nilam dan tetap meningkatkan kadar patchouli 
alkohol serta mutu standar minyak nilam. Manfaat 
hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan 
pengelolaan produksi minyak nilam. Pembuatan bahan 
acuan (reference material) ini sesuai dengan ISO guide 34 
“General Requirements for the competence of reference 
material producers” (ISO, 2002) dan ILAC G-12 
“Guidelines for the requirements for the competence of 
reference material producer” (ILAC, 2002) memerlukan 
beberapa tahapan, di antaranya kemampuan teknis untuk 
memproduksi bahan acuan yang stabil, homogen serta 
bisa direproduksi dan memiliki Sistem Manajemen Mutu 
yang dapat menjamin mutu produk dan ketertelusuran 
pengukuran dalam pengolahan pascapanen dan proses 
distilasi uap serta penyimpanannya (Maryadhi PS, 2005).

PENUTUP

Kadar patchouli alkohol yang optimal dalam distilasi 
uap tanaman nilam pada variasi tekanan uap inlet (0,9–
1,0; 1,0–1,1) atmosfi r dan variasi tekanan uap outlet (0,9–
1,0; 1,0–1,1) atmosfi r selama 4, 6, 8 jam adalah minyak 
nilam hasil distilasi uap dengan tekanan uap inlet 0,9–1,0 
atmosfi r dan tekanan uap outlet 0,9–1,0 atmosfi r selama 
8 jam

Karakteristik minyak nilam dalam distilasi uap 
tanaman nilam pada variasi tekanan uap inlet (0,9–1,0; 
1,0–1,1) atmosfi r dan variasi tekanan uap outlet (0,9–

Gambar 3. Prosentasi relatif alfa-guaiene, seychellene, alfa-
patchoulene dan alfa-bulnusene pada minyak nilam 
hasil distilasi tanaman nilam dengan variasi tekanan 
uap inlet (0,9-1,0; 1,0-1,1) atmosfi r dan tekanan uap 
outlet (0,9-1,0; 1,0-1,1) selama 4, 6 dan 8 jam
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1,0; 1,0–1,1) atmosfi r selama 4, 6, 8 jam yang optimal 
adalah minyak nilam hasil distilasi uap tanaman nilam 
dengan tekanan uap inlet (1,0–1,1) atmosfi r dan tekanan 
uap outlet (1,0–1,1) atmosfi r selama 6 jam yang memiliki 
rendemen 5,88% dan kadar patchouli alkohol 39,12%. 
Komponen penyusun minyak nilam yang lain adalah alfa-
bulnusene, alfa-guaiene, seychellene, alfa-patchoulene, 
valencene, cis-thujopsene, beta-caryophylene, gemacrene-
D, selina-3,7-(11)-diene, gemacrene-A, viridiflorene, 
beta-caryophylene oksida, viridifl orol, dan pogostol.
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