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ABSTRACT 

 

Synthesis of MCM-41 through hydrothermal process toward the mixture of 7.52 g 

Na2SiO3 and 2.28 g cethyltrimethylammonium bromide (CTAB) in 19 ml H2O adjusted at pH 

10 by using H2SO4 solution 1 M has been done. The mixture was continuously stirred for 2 h 

at room temperature, moved to autoclave and proceeded hydrothermally at 150
o
C for 36 h. 

The solid product was filtered, washed, dried in oven at 80
o
C for 24 h, and then calcined at 

550
o
C for 6 h. While, for synthesis of NH2-MCM-41, mixture of 1,0 gr MCM-41 and 2,0 mL 

(3-aminopropyl) trimethoxysilane (APTMS) was refluxed for 24 h with 100 mL toluene. The 

solid product was filtered off and washed with toluene and ethanol respectively and dried in 

oven at 50
o
C for 2 h. The solid product was characterized by infrared spectrophotometry, X-

ray diffraction, TEM method, and sorption N2.  

The results of FTIR analysis showed the presence of Si-OH and Si-O-Si groups in the 

structure of MCM-41 and NH2-MCM-41. The existence of amino propyl functional groups 

was observed in the spectra NH2-MCM-41 showed the anchoring process against MCM-41 

has been successfully carried out. The pattern of X-ray diffractgram and TEM image results 

for MCM-41 and NH2-MCM-41 showed a uniform hexagonal pore structure. The results of 

the analysis of N2 gas fisisorpsi by BET method showed that after anchoring process, the size 

of the surface area, pore diameter, and total pore volume decreases.  

The synthesized MCM-41 and NH2-MCM-41 were applied as adsorbent of Hg(II) in 

aqueous solution at pH 4. Adsorption of Hg(II) using MCM-41 followed the first order 

mechanism with value of k1 1.73 x 10
-3

 minute
-1

, while adsorption of Hg(II) using NH2-MCM-

41 fit well the second order mechanism with value of k2 3.97 x 10
-5 

(g/mol.minute). NH2-

MCM-41 possesed better adsorption capacities, i.e. 63,29 mg/g (3,16 x 10
-4

 mol/g) than 

MCM-41, i.e. 14,21 mg/g (7,09 x 10
-5

 mol/g). 

 

Keywords: MCM-41, NH2-MCM-41, adsorption Hg(II) 
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PENDAHULUAN 

 

Penggunaan merkuri yang luas pada 

berbagai bidang kehidupan memicu ber-

tambahnya konsentrasi merkuri di ling-

kungan dan dapat menimbulkan pencemar-

an lingkungan. Pencemaran merkuri telah 

menjadi masalah besar bagi banyak negara, 

termasuk Indonesia. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan merkuri 

dalam pertambangan emas di hulu dan 

sepanjang aliran sungai-sungai di beberapa 

wilayah Indonesia telah menyebabkan air 

dan sedimen serta mahluk hidup pada 

sungai tersebut terkontaminasi merkuri 
[1]

. 

Pencemaran lingkungan oleh merkuri 

dilatarbelakangi oleh sifat merkuri yang 

mudah larut dalam air dan dapat terikat 

dalam jaringan tubuh organisme air, 

menyebabkan merkuri menjadi zat pen-

cemar yang sangat berbahaya 
[2]

. Sebagai 

contoh, kasus toksisitas merkuri yang 

terjadi pascaperang dunia ke-2 di Jepang 

yang disebut Minamata Disease. Ber-

dasarkan penelitian ditemukan bahwa pen-

duduk di sekitar kawasan tersebut meng-

konsumsi ikan yang berasal dari laut sekitar 

teluk Minamata yang mengandung merkuri 

yang berasal dari buangan sisa industri 

plastik. Mereka mengalami gejala keanehan 

mental dan cacat saraf, terutama pada anak-

anak 
[3]

.  

Berbagai upaya telah ditempuh untuk 

menurunkan konsentrasi logam beracun di 

lingkungan, salah satunya dengan metode 

adsorpsi. Metode adsorpsi banyak dipilih 

karena pengoperasiannya mudah, hemat 

energi, dan pemeliharaannya sederhana 
[4]

. 

Beberapa adsorben telah diteliti untuk 

mengadsorp Hg(II) dari dalam larutan 
[5, 6, 7, 

8]
, namun ternyata memiliki kapasitas 

adsorpsi yang belum memuaskan sehingga 

masih perlu dilakukan penelitian untuk 

mengkaji kemungkinan adsorben lain guna 

mengadsorp Hg(II) dari dalam larutan 

tersebut. MCM-41 merupakan material ber-

pori sehingga dapat digunakan sebagai 

adsorben yang banyak diteliti karena me-

miliki luas permukaan dan ukuran pori 

yang cukup besar serta bentuk pori yang 

jelas 
[9]

.  

MCM-41 memeiliki keterbatasan ke-

mampuan adsorpsinya sehingga perlu di-

modifikasi untuk meningkatkan kapasitas 

adsorpsinya, gugus fungsi pada MCM-41 

dapat dimodifikasi dengan menambahkan 

gugus fungsional lain seperti aminopropil, 

aminoetil, dan propionamidaposponat 
[10, 

11]
. Beberapa peneliti telah meng-

aplikasikan MCM-41 termodifikasi tersebut 

untuk mengadsorp berbagai kation logam 

termasuk Hg(II), namun dalam penelitian 

tersebut belum ada kajian mengenai 

konstanta laju (k) dan stabilitas (K) 

adsorpsi sebagai salah satu faktor yang 

terkait dengan kelayakan bahan tersebut se-

bagai adsorben. Padahal data-data kinetika 

adsorpsi juga dibutuhkan terutama untuk 

perancangan proses adsorpsi skala besar. 

Berdasarkan pada permasalahan ter-

sebut, maka dalam penelitian ini disintesis 

MCM-41 dan NH2-MCM-41, kemudian di-

gunakan sebagai adsorben bagi Hg(II) 

dalam larutan. Kelayakan MCM-41 dan 

NH2-MCM-41 sebagai adsorben Hg(II) 

dalam medium air, dikaji melalui  tinjauan 

kinetika dan keseimbangan adsorpsi. 

Kajian kinetika adsorpsi Hg(II) oleh 

MCM-41 dan NH2-MCM-41 dalam pene-

litian ini didasarkan atas hasil rumusan 

kinetika adsorpsi orde satu yang dike-

mukakan oleh Santosa dkk. [12] dan 

kinetika adsorpsi orde dua semu menurut 

Ho et al. 
[13]

. Santosa dkk. merumuskan 
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model kinetika adsorpsi ion logam tunggal 

pada adsorben sebagai:  
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di mana CAo = konsentrasi spesies A dalam 

larutan awal (mol/L), CA = konsentrasi 

spesies A dalam larutan setelah waktu t 

(mol/L), k1 = konstanta laju reaksi orde satu 

(menit
-1

), Q = konstanta keseimbangan 

adsorpsi-desorbsi (mol/L)
-1

, dan  t = waktu 

adsorpsi (menit). Jika diambil plot 

ln[(CAo/CA)/CA] lawan t/CA, akan diperoleh 

sebuah garis lurus dengan k1 sebagai slope 

dan Q sebagai intersep. 

Model kinetika order dua semu menurut 

Ho et al. mengikuti persamaan: 
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di mana qt = jumlah logam teradsorp pada 

waktu t (mol/g), qe = jumlah logam 

teradsorp pada saat keseimbangan (mol/g), 

dan k2 = konstanta laju reaksi orde dua 

semu (g/mol.menit). Jika dilakukan plot t/qt

 lawan t, maka akan diperoleh harga 

konstanta laju reaksi k2 dan harga qe.  

Kesetimbangan adsorpsi Hg(II) oleh 

MCM-41 dan NH2-MCM-41 dikaji meng-

gunakan model adsorpsi isoterm Langmuir: 
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C
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.
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di mana Ceq = konsentrasi Hg(II) pada 

keadaan keseimbangan (mol/L), m = 

jumlah zat teradsorp per gram adsorben 

(mol/g), b = kapasitas adsorpsi Langmuir 

(mol/g), dan K = tetapan afinitas adsorpsi 

(mol/L)
-1

. Dengan membuat plot Ceq/m 

lawan Ceq, maka nilai tetapan K dan b dapat 

ditentukan dari harga slope dan intersep 

grafik.  

 

 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

a. Bahan-bahan yang digunakan 

Bahan-bahan yang digunakan antara 

lain setiltrimetilamonium bromida (CTAB) 

buatan E.merck, larutan natrium silikat 

25,5–28,5% SiO2 buatan E.merck, toluena 

buatan E.merck, (3-aminopropil)-

trimetoksisilan (APTMS) buatan E.merck, 

H2SO4 98% buatan E.merck, HgCl2 buatan 

BHD Limited Pool England, metanol, larut-

an bufer pH 4,00 dan pH 7,00, akuades dan 

akuabides buatan Laboratorium Biokimia 

PAU UGM. 

 

b. Alat yang digunakan 

Penelitian ini menggunakan beberapa 

jenis peralatan untuk kerja laboratorium, 

diantaranya seperangkat alat gelas, satu set 

alat refluks, lumpang porselen, penyaring 

Buchner, pengaduk magnet, hot plate, 

water bath, shaker, oven,  timbangan digital 

model GR-200, furnace model FB 131OM-

33, dan autoclave (dibuat dari stainless 

steel dengan diameter luar 7 cm, diameter 

dalam 5 cm, tebal dinding 1 cm, dan tinggi 

tabung 12 cm. Tempat sampel dibuat dari 

teflon dengan diameter luar 5 cm, diameter 

dalam 4 cm, tebal dinding 0,5 cm, dan 

tinggi tabung 10 cm). Instrumen yang 

digunakan untuk karakterisasi material 

antara lain difraktometer sinar-X Shimadzu 

model XRD 6000, Spektrofotometer 

inframerah Shimadzu model FTIR 8201 

PC, Gas Sorption Analyzer (GSA) NOVA 
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1200e Mikroskop elektron transmisi 

(Transmission Electron Microscope, TEM) 

jenis JEOL JEM-1400 dan Mercury 

Analyzer model Lab Analyzer LA-254. 

 

c. Cara kerja 

Sintesis MCM-41 dan NH2-MCM-41 

Sintesis MCM-41 dilakukan dengan 

membuat campuran yang mengandung 7,52 

gram Na2SiO3, 2,28 gram CTAB, dan 19 

mL akuades. Campuran tersebut diatur pada 

pH 10 dengan penambahan larutan asam 

sulfat 1 M. Kemudian campuran diaduk 

dengan konstan selama 2 jam pada 

temperatur kamar. Selanjutnya campuran 

dipindahkan ke autoclave dan dipanaskan 

dalam oven pada temperatur 150
o
C selama 

36 jam. Padatan hasil sintesis disaring, 

dicuci dengan air bebas ion dan dikeringkan 

dalam oven pada temperatur 80
o
C selama 

24 jam. Tahap terakhir yakni penghilangan 

surfaktan CTAB dengan metode kalsinasi 

pada temperatur 550
o
C selama 6 jam.  

Sintesis NH2-MCM-41 dilakukan 

dengan membuat campuran 1 gram MCM-

41 yang telah dikalsinasi dengan 2 mL 

APTMS, kemudian direfluks dalam 100 mL 

toluene pada temperatur 60
o
C selama 12 

jam. Padatan yang terbentuk disaring, di-

cuci berturut-turut menggunakan toluene 

dan etanol, kemudian padatan dikeringkan 

dalam oven pada temperatur 50
o
C selama 2 

jam.  

Karakterisasi produk hasil sintesis 

dilakukan dengan metode spektrofotometri 

inframerah (FTIR), difraksi sinar-X (XRD), 

mikroskop elektron transmisi (TEM) dan 

fisisorpsi isotermal gas N2.  

 

Pengaruh pH medium 

Sederet larutan 50 mL Hg(II) 50 ppm 

dengan variasi pH 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 

disiapkan dengan cara menambahkan larut-

an HCl atau NaOH 1 M. Pada masing-

masing larutan tersebut ditambahkan 0,05 

gram MCM-41 berukuran 400 mesh 

kemudian digojog dengan shaker selama 3 

jam pada temperatur kamar. Larutan se-

lanjutnya disaring dengan kertas whatman 

0,42 m. Konsentrasi Hg(II) sebelum 

adsorpsi dan yang tersisa dalam filtrat di-

tentukan dengan Mercury Analyzer. 

Prosedur yang sama dilakukan untuk 

adsorpsi Hg(II) menggunakan NH2-MCM-

41. 

 

Kinetika adsorpsi  

Larutan Hg(II) dengan konsentrasi 50 

ppm pada pada pH tertentu di mana terjadi 

adsorpsi maksimal. Beberapa  erlenmeyer 

ke dalamnya dimasukkan 50 mL larutan 

Hg(II) tersebut, ditambahkan 0,05 gram 

padatan MCM-41 hasil sintesis berukuran 

400 mesh kemudian digojog dengan shaker 

terus menerus. Pada waktu yang telah 

ditetapkan, sampel diambil dari salah satu 

erlenmeyer dan segera disaring dengan 

kertas saring whatman 0,42 m. 

Konsentrasi Hg(II) sebelum adsorpsi dan 

yang tersisa dalam filtrat ditentukan dengan 

Mercury   Analyzer. Prosedur yang sama 

dilakukan untuk adsorpsi Hg(II) 

menggunakan NH2-MCM-41. 

 

Termodinamika adsorpsi 

Sederet larutan 50 mL Hg(II) pada pH 

optimum, disiapkan dengan variasi konsen-

trasi 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm. Pada 

masing-masing larutan tersebut ditambah-

kan 0,05 gram MCM-41 dan selanjutnya 

diaduk selama 24 jam dalam water bath 

pada temperatur 25
o
C. Selanjutnya disaring 

dengan kertas whatman 0,42 m. 

Konsentrasi Hg(II) sebelum adsorpsi dan 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jeol.com%2FPRODUCTS%2FElectronOptics%2FTransmissionElectronMicroscopesTEM%2F100120kV%2FJEM1400%2Ftabid%2F433%2FDefault.aspx&rct=j&q=TEM%20Jeol%20Jem%201400&ei=eNbITPf0FJHyvQO5pZCWCQ&usg=AFQjCNEwDnRhYGOUsff5v3mM8qFevmAqeQ&cad=rja
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yang tersisa dalam filtrat diukur dengan 

Mercury Analyzer.  Prosedur yang sama 

dilakukan untuk adsorpsi Hg(II) 

menggunakan NH2-MCM-41. Konsentrasi 

Hg(II) yang teradsorb pada MCM-41 

dihitung berdasarkan perbedaan antara 

konsentrasi awal dengan konsentrasi sisa 

dalam larutan.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Karakterisasi material 

Gambar 1 menunjukkan hasil spektra 

inframerah dari material hasil sintesis. Pada 

spektra IR (A) yang merupakan spektra 

inframerah MCM-41 sebelum kalsinasi 

menunjukkan adanya gugus-gugus fungsi-

onal surfaktan CTAB, yakni serapan pada 

bilangan gelombang 3032,10  cm
-1

 yang 

menunjukkan adanya rotasi bebas gugus 

metil (-CH3), serapan pada 2924,09 cm
-1

 

dan 2854,65 cm
-1

 yang menunjukkan 

vibrasi ulur asimetris dan simetris gugus (-

CH2-), serta serapan pada daerah 1481,33 

cm
-1

 menunjukkan adanya vibrasi 

menggunting –CH2- dan vibrasi tekuk 

asimetris CH3-N
+
 
[14]

.  

Pada spektra IR (B), serapan berurutan 

terjadi pada bilangan gelombang sekitar 

3749,63 cm
-1 

dan 3402,43 cm
-1 

yang 

berhubungan dengan gugus hidroksi bebas 

dan berikatan hidrogen pada Si-OH. 

Serapan yang mencolok terjadi pada 

bilangan gelombang sekitar 802,39 cm
-1

 

dan 1072,42  cm
-1

 berhubungan dengan 

regangan ulur simetrik dan asimetris Si-O-

Si pada struktur rangka MCM-41. Pita 

serapan pada daerah bilangan gelombang 

439,77 cm
-1 

menunjukkan vibrasi tekuk Si-

O-Si 
[15]

. 

 
Gambar 1 Spektra IR MCM-41 prakalsinasi (A), MCM-41 

setelah kalsinasi (B), dan NH2-MCM-41 (C) 

 

 
 

Pada spektra IR (C), terdapat puncak 

pada 2939,52 cm
-1 

merupakan penunjuk 

untuk vibrasi stretching C-H yang 

disebabkan keberadaan grup propil. Puncak 

vibrasi C-N biasanya diobservasi pada 

bilangan gelombang 1000–3000 cm
-1

, tetapi 

peak ini sulit dilihat karena tumpang tindih 

dengan peak yang lain. Peak streching N-H 

teramati pada bilangan gelombang 3000-

3300 cm
-1

 untuk grup asam amino. Puncak 

vibrasi O–H dari grup silanol pada MCM-

41 nampak pada 3410,15 cm
-1

. Terlihat 

bahwa setelah proses immobilisasi, 

intensitas vibras O-H menurun. Terjadinya 

penurunan vibrasi Si-OH pada 3410,15 cm
1
 

setelah reaksi grafting menunjukkan 

berhasilnya reaksi penjangkaran 

(anchoring) antara Si-OH dan coupling 

agents silan 
[16]

, sebagai berikut: 
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Gambar 2 Proses penjangkaran aminopropil pada MCM-41 

 

 
Gambar 3 Difraktogram sinar-X MCM-41 pra-kalsinasi (A), 

MCM-41 setelah kalsinasi (B), dan NH2-MCM-41 (C) 

 

Dari difraktogram sinar-X pada Gambar 

3 menunjukkan bahwa setelah dilakukan 

kalsinasi, timbul puncak utama pada daerah 

2θ yang kecil, yakni pada 2θ=2,1391
o

 

(d=41,26736 Å) yang diikuti puncak 

dengan intensitas rendah pada 2θ= 3,7870
o
 

(d=23,31290 Å) dan 2θ=4,3200
o

 

(d=20,43768 Å). Dari hasil perhitungan 

indeks bidang dan parameter kisi, diketahui 

bahwa harga d tersebut merupakan refleksi 

bidang hkl (100), (110) dan (200), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa material hasil 

sintesis tersebut merupakan material kristal 

mesopori-mesostruktur heksagonal MCM-

41 [9].   

Kesimpulan bahwa difraktogram pada 

Gambar 3 merupakan pola difraksi sinar-X 

dari material MCM-41 diperkuat oleh pola 

difraktogram sinar-X yang tidak mengalami 

perubahan setelah proses kalsinasi pada 

550
o
C selama 5 jam. Bidang kristal (100) 

dan (200) dimungkinkan untuk dimiliki 

oleh material mesopori-mesostruktur 

MCM-50 dengan struktur layer (lamellar) 

maupun MCM-41 dengan struktur 

heksagonal. Material mesopori-

mesostruktur dengan struktur layer 

(lamellar) (MCM-50) akan berubah 

menjadi amorf dengan adanya pemanasan, 

sebaliknya hal ini tidak akan terjadi pada 

material MCM-41 dengan struktur 

heksagonal 
[15]

. 

 

 
 

 

Gambar 4 Foto TEM  dari MCM-41 hasil sintesis 

 

Timbulnya puncak utama pada daerah 

2θ yang kecil (2°-3°) dan puncak-puncak 

dengan intensitas rendah yang mengikuti 

puncak utama menunjukkan karakter 

mesopori dengan keteraturan struktur pori 

yang baik (highly ordered) dari padatan 

hasil sintesis MCM-41. Puncak utama pada 

bidang kristal (100) dengan intensitas yang 

cukup tinggi menunjukkan bidang-bidang 

yang terbentuk banyak dan identik. Hal ini 

didukung oleh hasil analisis dengan TEM 

pada Gambar 4. 
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Masuknya gugus organik aminopropil 

pada MCM-41 menyebabkan intensitas 

puncak difraktogram sinar-X melemah 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 

(C). Penurunan intensitas ini disebabkan 

terjadinya penurunan tingkat keteraturan 

bidang dengan d yang sama. Selain itu 

masuknya gugus fungsional organik 

aminopropil ke dalam permukaan saluran 

mesopori tersebut cenderung mengecilkan 

daya penghamburan sinar antara dinding 

silikat dengan pori 
[16]

 akibat dari gradien 

kerapatan dinding silikat dengan pori yang 

semakin kecil. 

Analisis pori berdasarkan persamaan 

BET menunjukkan bahwa setelah proses 

fungsionalisasi, ukuran luas permukaan, 

jari-jari pori, dan volume total pori 

mengecil, sementara tebal dinding pori 

meningkat sebagaimana ditampilkan dalam 

Tabel 1. Mengecilnya ukuran luas 

permukaan, jari-jari pori, dan volume total 

pori serta menebalnya dinding pori 

disebabkan masuknya gugus fungsional 

aminopropil ke sebagian besar saluran 

mesopori dalam dari MCM-41. 
 

 

Tabel 1  Karakter permukaan dan pori material berdasarkan 

metode BET 

Material 

Luas  

permukaan 

(m2/g) 

Volume  

pori total 

(cm3/g) 

Rerata 

Jari-jari 

pori 

(nm) 

Tebal  

dinding 

pori 

(nm) 

MCM-41 994,282 0,942 1,895 0,488 

NH2-

MCM-41 
650,390 0,384 1,181 1,196 

 

b. Adsorpsi Hg(II) 

Gambar 5 menunjukkan bahwa pH 

medium memberikan pengaruh yang sangat 

signifikan pada adsorpsi Hg(II) oleh MCM-

41 maupun NH2-MCM-41. Terlihat bahwa 

adsorpsi oleh MCM-41 maupun NH2-

MCM-41 mulai terjadi secara signifikan 

pada pH 3-4. Hal ini karena pada pH<3, 

situs aktif adsorben akan terprotonasi 

membentuk SiOH2
+
 pada MCM-41 dan 

RNH3
+
 pada NH2-MCM-41 [11]. 

 

 
Gambar 5 Adsorpsi Hg(II) oleh MCM-41(A) dan NH2-

MCM41 (B) sebagai fungsi pH 

 

Selain berpengaruh terhadap situs aktif 

adsorben, pH medium juga berpengaruh 

terhadap spesiasi Hg(II) dalam larutan. 

Hg(II) pada pH rendah ada sebagai Hg
2+

, 

seiring dengan kenaikan pH akan terbentuk 

HgOH
+ 

dan Hg(OH)2 hingga pada pH>4 

sebagian besar Hg(II) ada dalam bentuk 

HgOH
+ 

dan Hg(OH)2 
[17]

. Adanya ligand 

OH
-
 dimana atom oksigennya kaya 

pasangan elektron bebas dan 

elektronegativitasnya yang besar sehingga 

bermuatan parsial negatif, menyebabkan 

menurunnya interaksi Hg(II) dengan sisi 

aktif SiOH pada MCM-41 maupun -NH2 

pada NH2-MCM-41 yang juga kaya 

pasangan elektron bebas dan bermuatan 

negatif sehingga pada pH tinggi adsorpsi 

Hg(II) menurun. 

Pola adsorpsi Hg(II) oleh padatan hasil 

sintesis NH2-MCM-41 disajikan dalam 

Gambar 6. Adsorpsi Hg(II) dalam jumlah 

relatif banyak terjadi pada menit-menit 

awal. 

Adsorpsi terjadi karena adanya interaksi 

antara situs aktif gugus silanol, Si-OH, 

maupun -H2 sebagai basa dengan Hg(II) 

yang bertindak sebagai asam. 
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Gambar 6 Grafik hubungan antara waktu adsorpsi dengan 

jumlah Hg(II) teradsorb/gram padatan MCM-41 (A) dan NH2-

MCM-41 (B) 

 

Kajian kinetika adsorpsi Hg(II) oleh 

MCM-41 dan NH2-MCM-41 yang 

didasarkan atas hasil rumusan kinetika 

adsorpsi orde satu oleh  Santosa dkk. [12] 

dan kinetika adsorpsi orde dua semu oleh 

Ho et al. 
[13]

 menghasilkan parameter 

kinetika yang ditunjukkan pada Tabel 2 dan 

3. 
 

 

Tabel 2 Parameter kinetika adsorpsi orde satu menurut Santosa 

dkk. 

Material 

Parameter Adsorpsi-Desorpsi 

Q  

(mol/L)-1 
k1  

(menit-1) 

k-1  

(menit-1) 

(mol/L) 

R2 

MCM-41 63,41 1,73x10-3 2,73x10-5 0,914 

NH2-

MCM-41 
457,86 4,89x10-3 1,07x10-5 0,902 

 

Tabel 3 Parameter kinetika adsorpsi orde dua semu menurut 

Ho et al. 

Material 

Parameter Adsorpsi 

k2 

(g/mol.menit) 
R2 

MCM-41 100,99 0,674 

NH2-MCM-41 3,97x10-5 0,998 

 

Dari harga koefisien korelasi pada 

Tabel 2 dan 3, terlihat bahwa grafik 

adsorpsi orde satu oleh MCM-41 lebih 

linear dari grafik adsorpsi orde duanya, 

sedangkan untuk NH2-MCM-41 grafik 

adsorpsi orde dua lebih linear. Dapat 

disimpulkan bahwa adsorpsi Hg(II) oleh 

padatan MCM-41 merupakan adsorpsi orde 

satu dan adsorpsi Hg(II) oleh padatan NH2-

MCM-41 merupakan adsorpsi orde dua.  

 

c. Termodinamika Adsorpsi 

Kesetimbangan adsorpsi Hg(II) oleh 

MCM-41 dan NH2-MCM-41 yang dikaji 

menggunakan model adsorpsi isoterm 

Langmuir menghasilkan parameter adsorpsi 

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.  

 

Tabel 4 Parameter adsorpsi isoterm Langmuir  

Material 

Parameter adsorpsi  

Langmuir 

b 

(mol/g) 

K 

(mol/L)-1 
E 

(kJ/mol) 
     R2 

MCM-41 7,09x10-5 75305,68 27,821 0,974 

NH2- 

MCM-41 
3,16x10-4 9282,73 22,635 0,901 

 

Dari Tabel 4 terlihat bahwa kapasitas 

adsorpsi NH2-MCM-41 sekitar 4,5 kali 

lebih besar dibandingkan kapasitas adsorpsi 

MCM-41. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa adanya modifikasi situs 

aktif pada MCM-41 dengan menambahkan 

gugus -NH2 mampu meningkatkan 

kapasitas adsorpsinya terhadap Hg(II) 

dalam larutan. 

Pada MCM-41, situs aktif yang terlibat 

dalam adsorpsi adalah gugus silanol, Si-OH 

dan pada NH2-MCM-41 situs aktif yang 

terlibat adalah Si-OH dan -NH2. 

Sebagaimana prinsip Hard Soft Acid and 

Base (HSAB) yang mulanya dikemukakan 

oleh Pearson [18] dan dikembangkan oleh 

para ahli lainya, gugus -NH2 kemungkinan 

akan berinteraksi lebih baik dengan Hg(II) 

mengingat gugus -NH2 lebih lunak dari 

gugus –OH. Oleh karena itu, Hg(II) dalam 

larutan akan berinteraksi terlebih dulu 

dengan gugus -NH2 dengan energi adsorpsi 

yang lebih besar. Setelah semua gugus -

NH2 jenuh, ion Hg(II) akan berinteraksi 
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dengan gugus silanol dengan energi 

adsorpsi yang lebih lemah.  

Gambar 7 Grafik kapasitas adsorpsi Hg(II)  oleh beberapa 

adsorben 

 

Kapasitas adsorpsi NH2-MCM-41 

terhadap Hg(II) pada penelitian ini hampir 

sama besar dengan adsorben yang dibuat 

dari gambut hasil pelapukan lumut (moss 

peat) 
[19]

 dan karbon aktif terozonasi [20], 

bahkan bila dibandingkan dengan adsorben 

lain seperti tanah diatomeae dan MBT-

diatomeae 
[5]

, karbon aktif dari tempurung 

kelapa 
[6]

, karbon aktif dari abu sekam padi 
[7]

, dan zeolit termodifikasi 
[8]

, NH2-MCM-

41 hasil sintesis dalam penelitian ini 

mempunyai kapasitas adsorpsi yang lebih 

besar.  

Selain kapasitas adsorpsinya yang 

relatif cukup besar, MCM-41 juga memiliki 

keunggulan lain seperti volume pori yang 

besar dan fleksibilitas ukuran porinya yang 

dapat diatur dengan menggunakan surfaktan 

dan kondisi reaksi yang sesuai, sehingga 

memungkinkannya untuk digunakan dalam 

adsorpsi selektif. MCM-41 juga berpeluang 

untuk dikembangkan sebagai adsorben yang 

murah karena selain dari bahan murni, 

MCM-41 juga telah berhasil disintesis dari 

bahan limbah sebagai sumber silikat dan 

aluminat seperti abu layang batu bara dan 

abu sekam padi 
[21]

. Keunggulan-

keunggulan tersebut menjadikan adsorben 

ini cukup layak dipertimbangkan sebagai 

salah satu adsorben alternatif untuk 

mengurangi keberadaan Hg(II) dalam 

medium air.   

 

 

KESIMPULAN 

 

Sintesis MCM-41 dapat dilakukan 

dengan metode hidrotermal menggunakan 

setiltrimetila-monium bromida (CTAB) 

sebagai cetakan pori dan dapat dimodifikasi 

menjadi NH2-MCM-41 melalui reaksi pen-

jangkaran menggunakan (3-aminopropil)-

trimetoksisilan (APTMS). MCM-41 dan 

NH2-MCM-41 mampu mengadsorp Hg(II) 

dari dalam larutan dengan adsorpsi 

maksimal terjadi pada pH 4. Kajian kinetika 

menunjukkan bahwa adsorpsi Hg(II) oleh 

padatan MCM-41 mengikuti kinetika orde 

satu dengan harga konstanta laju k1 1,73 × 

10
-3

 menit
-1

, sedangkan adsorpsi Hg(II) 

oleh padatan NH2-MCM-41 mengikuti 

kinetika orde dua dengan konstanta laju k2 

3,97 × 10
-3 

(g/mol.menit). Modifikasi 

MCM-41 dengan menambahkan gugus 

aminopropil terbukti mampu maningkatkan 

kapasitas adsorbsi  hampir 4,5 kalinya, 

yakni  sebesar 63,29 mg/g (3,16 × 10
-4

 

mol/g) pada padatan NH2-MCM-41 

dibandingkan kapasitas adsorbsi MCM-41 

tanpa modifikasi, yaitu sebesar 14,21 mg/g 

(7,09 × 10
-5

 mol/g). 
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ABSTRACT 

 

Research of decolorization technique development with electrolysis method used graphite 

electrodes and Na2SO4 as the electrolyte solution has been done. This study was conducted to 

assess the capabilities of graphite electrodes in electrodecolorizer cell and the adding effect 

of Na2SO4 in remazol violet 5R dyes decolorization. the assessment on electrodecolorizer cell 

performance had been done by electrolyzing 50 ml solution of remazol violet 5R, at 5 V of 

voltage in  the Na2SO4  electrolyte solution. The electrolysis had been done based on the 

variation of the contact time, up to 120 minutes. On the other hand, study on the adding effect of 

the Na2SO4 salt solution had been done by the absorbance measuring of the remazol violet 5R  

dye remained in the solution, as the result of electrolysis process in the various concentrations of 

Na2SO4: 0.025 ; 0.05, 0.1, 0.5 and 1 M. 

 The result shows that electrolysis using graphite electrode on the elektrodecolorization 

process of the remazol violet 5R dye,  has dye digression capability up to 83% for 90 minutes 

without precipitate forming. The elektrodecolorization kinetics reaction of the  violet Remazol-

5R dye, appropriate to the first order reaction kinetics equation with a coefficient of reaction 

rate 0.017 ppm/minute. While the variation of the salt concentration in electrolysis process, 

showing that the percentage of the remazol violet 5R dye degraded  increased along with the 

amount of Na2SO4 concentrations used. Based on UV-Vis spectrophotometry analysis, there is 

no absorption spectra observed at a wavelength of 200-700 nm in the violet Remazol-5R dye 

solution after electrolysis process. It means that the chromophore group of the remazol violet 

5R, had been degraded. 

 

Keywords: electrodecolorization, electrolyte, remazol violet 5R 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Seiring perkembangan industri tekstil 

tanah air, penggunaan zat warna sintetis juga 

terus meningkat. Peningkatan penggunaan 

zat warna sintetis dalam industri tekstil 
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nasional belum diikuti dengan peningkatan 

kualitas sarana pengolahan limbah cair yang 

memadai, terutama pada sektor Industri 

Kecil dan Menengah (IKM). Industri skala 

kecil menengah di bidang tekstil, biasanya 

masih dikelola secara sederhana. Latar 

belakang pendidikan serta kebiasaan hidup 

masyarakat menjadi salah satu faktor belum 

terpenuhinya  kualitas  standar  pengolahan 

terhadap limbah zat warna yang dihasilkan.  

Salah satu jenis zat warna sintetik yang 

banyak digunakan dalam industri tekstil 

adalah zat warna remazol. Zat warna 

remazol violet 5R merupakan zat warna 

reaktif dari golongan azo. Molekul remazol 

violet 5R (C20H16N3O15S4.Na) dengan massa 

molekul relatif 735.58 g/mol memiliki 

gugus asetilamin, hidroksi, sulfonat, dan 

azo.  

 

Gambar A.1 Struktur Molekul Remazol violet 5R 

  

Zat warna remazol banyak digunakan 

karena sifatnya yang mudah larut dalam air 

dan tidak terdegradasi pada kondisi aerob 

biasa (Pavlostathis, 2001). Qodri (2011) 

juga menambahkan, bahwa sebagian besar 

zat warna  sengaja  dibuat  supaya  mem-

punyai  ketahanan  terhadap  pengaruh ling-

kungan seperti efek pH, suhu dan mikroba.  

Ketahanan senyawa remazol violet 5R 

terhadap perubahan pH, suhu dan mikroba, 

menjadikan remazol sebagai bahan kimia 

sintetis yang berpotensi mencemari ling-

kungan apabila tidak dilakukan pengelolaan 

dan pengolahan secara komprehensif. Air 

limbah zat warna remazol dapat meng-

akibatkan beberapa gangguan kesehatan, 

dari penyakit kulit ringan hingga kanker 

kulit (Sugiharto, 1987). 

Upaya pengolahan limbah zat warna 

secara konvensional seperti koagulasi mau-

pun penggunaan lumpur aktif telah banyak 

dilakukan, akan tetapi hasil yang didapatkan 

masih kurang efektif. Metode koagulasi 

kurang efektif karena menghasilkan lumpur 

(sludge) dalam jumlah yang relatif besar 

setelah proses. Hal ini menjadi per-

masalahan baru bagi sistem pengolahan 

limbah tekstil. Di sisi lain, pengolahan 

secara biologis seperti penggunaan lumpur 

aktif juga kurang efektif karena diperlukan 

waktu  yang cukup  lama serta diketahui  

beberapa jenis  limbah zat warna memiliki 

sifat resisten untuk didegradasi secara 

biologis (Elias, dkk, 2001). 

Alternatif lain pengolahan limbah zat 

warna adalah dengan metode elektrolisis, 

yang dikenal dengan istilah electrode-

kolorisasi. Dalam teknologi pengolahan 

limbah cair zat warna dengan metode 

elektrolisis, elektroda merupakan kunci 

sukses untuk dapat meramalkan reaksi apa 

yang akan terjadi. Reaksi elektrolisis dapat 

berupa electrooxidation (destruktif), elec-

trocoagulation, dan electrofloatation 

(Fadhil, 2011). Senyawa organik seperti zat 

warna dapat dioksidasi secara elektrokimia 

atau disebut sebagai elektrooksidasi (elek-

trodestruksi) menjadi H2O dan CO2 serta 

senyawa karbon rantai pendek atau aro-

matik yang tidak mempunyai gugus kromo-

for. Elektrooksidasi dapat melalui dua 

mekanisme, yaitu direct oxidation 

mechanism maupun indirect oxidation 

mechanism (Miled et al., 2010). Li-Choung 

Chan et al., (1995) dalam Miled (2010) 

menjelaskan, pada mekanisme direct 



J. Kaunia Vol. X No. 1, April 2014/1435: 11-19 13 

oxidation, pertama kali polutan diadsorb 

pada permukaan dan dihancurkan (de-

gradasi) akibat transfer elektron yang terjadi 

di anoda. Tingkat oksidasi pada direct 

oxidation bergantung pada aktivitas 

katalitik anoda, tingkat difusi dari senyawa 

organik dalam titik aktif anoda serta 

intensitas arus yang digunakan. 

Elektrooksidasi polutan secara indirect, 

telah teruji sebagai metode paling efisien 

untuk dekolorisasi dan mineralisasi, dapat 

berlangsung dengan adanya klorida, ferric 

atau perak. Tingkat oksidasi pada indirect 

oxidation bergantung pada  tingkat  difusi  

dari  senyawa  oksidator   yang  terbentuk   

akibat   proses elektrolisis menjadi larutan 

yang dapat secara lengkap mengubah semua 

senyawa organik menjadi air dan karbon 

dioksida (Miled et al., 2010). Skema kedua 

mekanisme tersebut dapat dilihat pada 

Gambar A.2.  

Kajian pengembangan teknologi elek-

trodekolorisasi dilakukan bagi upaya  me-

ningkatkan efektifitas dan efisiensi peng-

olahan limbah zat warna tekstil, seperti 

senyawa remazol dan variannya, dengan 

biaya yang murah, cepat dan tanpa meng-

hasilkan limbah baru. Teknologi elektro-

dekolorisasi, dengan prinsip elektrolisa 

merupakan salah satu metode penanganan 

limbah zat warna yang sangat potensial 

untuk dikembangkan. Melalui mekanisme 

reaksi reduksi dan oksidasi pada sistem sel 

elektrolisa menggunakan larutan elektrolit, 

teknologi elektrodekolorisasi diharapkan 

mampu medegradasi senyawa zat warna 

remazol secara efisien tanpa menimbulkan 

persoalan baru sebagiman metode adsorpsi, 

maupun sludge aktif pada umumnya.  

 

B. METODE PENELITIAN  

 

Secara garis besar ada tiga tahapan kerja 

dalam penelitian elektrodekolorisasi zat 

warna remazol ini, yakni: Preparasi alat; 

elektrodekolorisasi zat warna remazol; dan 

analisis spektra gugus kromofor meng-

gunakan Spektrofotometer UV-Vis. 

 

1.   Preparasi alat 

Rangkaian Alat elektrolisis disusun dari 

beberapa komponen penting, yakni: 

sepasang elektroda   karbon,   power   supply   

berupa   adaptor   AC-DC,   wadah  elektro-

lisis, serta komponen pendukung lainnya. 

Jarak antar elektroda adalah 1 cm sedangkan 

tegangan yang digunakan bervariasi antara 

1,5 - 12 volt. Secara keseluruhan, rangkaian 

alat elektrodekolorisasi dapat dilihat pada 

Gambar B.1. 
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Gambar B.1  Rangkaian alat elektrodekolorisasi 

 

B.2 Elektrodekolorisasi zat warna  

remazol  

 

a. Penentuan waktu optimum 

elektrolisis 

Waktu optimum elektrolisis zat warna 

remazol dilakukan dengan cara 

memvariasikan waktu elektrolisis. Variasi 

waktu yang digunakan adalah 0 menit 

sampai 120 menit dengan kelipatan 5 

menit. Elektrolisis dilakukan sesuai 

dengan rangkaian alat elektrolisis 

Sejumlah larutan disiapkan dengan 

mengambil 10 mL larutan remazol violet 

5R 500 ppm lalu ditambahkan garam 

Na2SO4 sebanyak 0,71 g atau sebesar 0,1 

M. Larutan tersebut diencerkan pada labu 

50 mL sampai batas dan kemudian 

dielektrolisis pada variasi waktu. Larutan 

hasil elektrolisis kemudian dihitung 

konsentrasinya menggunakan metode adisi 

standar tunggal. Dari data hasil percobaan 

dibuat kurva hubungan antara % 

dekolorisasi zat warna dengan waktu 

elektrolisis, yang kemudian didapatkan 

waktu optimum elektrolisis. 

 

 

b. Pengaruh penambahan garam 

Na2SO4 

Pengkajian mengenai pengaruh 

penambahan garam Na2SO4 dilakukan 

dengan cara memvariasikan jumlah 

Na2SO4 yang digunakan dalam 

elektrodekolorisasi zat warna remazol. 

Variasi garam Na2SO4 yang digunakan 

adalah 0,025; 0,05; 0,1; 0,5 dan 1 M. 

Elektrolisis dilakukan sesuai dengan 

rangkaian alat elektrolisis seperti yang 

telah dirangkai sebelumnya. Sejumlah 

larutan disiapkan dengan mengambil 10 

mL larutan remazol 500 ppm lalu  

ditambahkan garam Na2SO4 pada berbagai 

variasi. Larutan tersebut selanjutnya 

diencerkan pada labu 50 mL sampai batas 

dan kemudian dielektrolisis pada waktu 

optimum. Larutan hasil elektrolisis 

kemudian dihitung konsentrasinya 

menggunakan metode adisi standar 

tunggal.  

 

 

B.3 Analisis spektrofotometri UV-Visible 

 

Analisis menggunakan spektro-

fotometer UV-Vis dilakukan pada larutan 

remazol violet 5R sebelum dan sesudah 

elektrolisis. Larutan remazol violet 5R 

yang akan dielektrolisis disiapkan dengan 

mengambil 10  mL  larutan  remazol violet 

5R 500 ppm kemudian ditambahkan garam 

Na2SO4  sebanyak 0,71 g atau sebesar 0,1 

M. Larutan tersebut diencerkan pada labu 

50 mL sampai batas dan selanjutnya 

dielektrolisis pada waktu 150 menit. Selain 

itu, dibuat juga larutan yang serupa tanpa 

perlakuan elektrolisis. Elektrolisis di-

lakukan sesuai dengan rangkaian alat elek-

trolisis. Kedua larutan tersebut kemudian 

Adaptor AC-DC 
 

Multitester 
 

karbon 
 

karbon 
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diencerkan setengahnya dan diukur 

absorbansi menggunakan Spektrofotometri 

UV-Vis pada panjang gelombang 200 

sampai 700 nm. 

 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

 

C.1  Ektrodekolorisasi Zat Warna 

Remazol violet 5R 

 

C.1.a Penentuan waktu optimum 

elektrolisis 

Penentuan waktu elektrolisis 

dimaksudkan untuk mengetahui waktu 

optimum elektrodekolorisasi zat warna 

remazol violet 5R, serta kinetika reaksinya. 

Data hasil elektrolisis remazol violet 5R 

pada variasi waktu 0 – 120 menit 

ditunjukan pada Gambar C.1. Berdasarkan 

Gambar C.1. tersebut terlihat jelas bahwa 

semakin lama waktu elektrolisis semakin 

besar pula zat warna yang terdekolorisasi. 

Akan tetapi setelah mencapai waktu 90 

menit,  kemampuan dekolorisasi menurun 

dan relatif konstan pada 83%. Dekolorisasi 

belum mencapai 100%, kemungkinan 

besar dikarenakan adanya pengaruh warna 

larutan sisa hasil elektrolisis yang 

berwarna bening keabu-abuan, dapat 

dilihat pada Gambar C.5. Warna tersebut 

muncul akibat rontoknya sebagian 

permukaan elektroda karbon selama elek-

trolisis. Akibatnya, pengukuran absorbansi 

terhadap larutan hasil elektrolisis tetap 

memberikan serapan walaupun telah men-

capai keadaan konstan. Hal ini juga di-

buktikan melalui hasil analisa spektro-

fotometri UV-Vis yang membuktikan 

bahwa tidak ada puncak serapan yang 

sama pada area Visible. Berdasarkan data 

hasil pengamatan, diambil waktu optimum 

elektrolisis pada waktu 90 menit.  

 

 
Penentuan orde reaksi pada penelitian 

ini dimaksudkan untuk mengetahui koe-

fisien laju reaksi yang terjadi pada 

elektrodekolorisasi remazol violet 5R. 

penentuan orde reaksi ini dilakukan 

dengan membandingkan harga koefisien 

korelasi (R
2
) dari persamaan regresi linier 

yang diperoleh dari setiap orde reaksi. 

Berdasarkan data hasil pengamatan, reaksi 

elektrodekolorisasi zat warna remazol 
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violet 5R mengikuti orde pertama. Walau-

pun tidak menutup kemungkinan  berorde  

dua,  mengingat harga R
2
 yang hampir 

tidak berbeda jauh. Hasil kinetika reaksi 

dekolorisasi menunjukkan tingkat kece-

patan dekolorisasi zat warna selama waktu 

elektrolisis. Berdasarkan tabel di atas, 

reaksi dekolorisasi zat warna remazol 

violet 5R mengikuti persamaan reaksi orde 

pertama dengan harga R
2
 sebesar 0,968. 

Profil persamaan reaksi orde pertama 

grafik plot ln(C akhir) lawan t (waktu) 

elektrolisis zat warna remazol violet 5Rdi 

tampilkan pada Gambar C.2. Grafik 

tersebut adalah linear dengan slope (-k) 

sebesar –0,017. Oleh karena itu, harga 

konstanta laju reaksi (k) dari elek-

trodekolorisasi zat warna remazol violet 

5R adalah 0,017 ppm.menit
-1

. 

 

C.2. Pengaruh penambahan garam 

Na2SO4 

Pengaruh penambahan garam Na2SO4 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh dari Na2SO4 yang 

digunakan sebagai elektrolit pada 

elektrodekolorisasi zat warna remazol 

violet 5R. Berikut data hasil elektrolisis 

remazol violet 5R pada variasi konsentrasi 

garam Na2SO4. Pada Gambar C.3 terlihat 

bahwa, elektrodekolorisasi meningkat 

dengan meningkatnya konsentrasi garam 

yang diberikan dan cenderung konstan 

pada konsentrasi 0,5 M. Seperti yang telah 

diketahui, bahwa daya hantar listrik suatu 

larutan bergantung pada jenis dan 

konsentrasi ion di dalam larutan tersebut. 

Garam Na2SO4 merupakan elektrolit kuat 

yang dapat terdisosiasi secara sempurna 

dalam larutan menjadi ion-ion Na+  dan 

SO42-. Oleh karena itu, semakin besar 

konsentrasi Na2SO4 semakin besar pula 

arus yang  mengalir pada larutan. 

Sehingga menyebabkan persentase 

dekolorisasi zat warna juga semakin besar.  

 

C.3 Analisis Spektrofotometri UV-

Visible 

Analisis larutan hasil elektolisis 

menggunakan Spektrofotometri UV-Vis 

ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi 

secara kualitatif mengenai reaksi yang 

terjadi pada elektrodekolorisasi zat warna 

remazol violet 5R. Selain itu juga untuk 

menguatkan kinetika reaksi yang telah 

disimpulkan pada kajian kinetika reaksi 

elektrodekolorisasi zat warna remazol 

violet 5R. 

 

 
Analisa UV-Vis dilakukan dengan 

membandingkan hasil absorbansi antara 

zat warna remazol violet 5R sebelum dan 

sesudah elektrolisis. Berikut hasil 

pengukuran Spektrofotometri UV-Vis 

ditampilkan pada Gambar C.4. Dari 

spektra UV-Vis Gambar C4, terlihat 

bahwa sebelum larutan remazol violet 5R 

dielektrolisis, terdapat puncak serapan di 

area Visible pada panjang gelombang 559 

nm akibat gugus kromofor (pemberi 

warna). Selain itu terdapat pula puncak 

serapan di area UV pada panjang 
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Gambar C.6 a) Ilustrasi adsorpsi remazol violet 5R pada permukaan anoda, b) Ilustrasi proses 

elektrodekolorisasi remazol violet 5R pada permukaan anoda 

 

gelombang 325 nm yang merupakan 

sistem benzena terkonjugasi dan 204 nm 

yang merupakan sistem benzena yang 

tidak terkonjugasi. Setelah proses 

elektrolisis selama 150 menit dengan 

tegangan 5 volt menggunakan  elektroda  

karbon (grafit), spektra  UV-Vis pada 

larutan  tersebut tidak menunjukkan 

adanya puncak serapan pada area Visible 

atau tampak. Akan tetapi, terbentuk 

serapan yang sangat kuat sekitar panjang 

gelombang 200 nm. Serapan tersebut 

diperkirakan merupakan transisi π-π* 

senyawa karbon rantai pendek hasil dari 

degradasi remazol violet 5R (Creeswell, 

2005). 

Data spektra serapan Gambar C.4, 

mengindikasikan bahwa zat warna 

terdegradasi menjadi senyawa karbon 

rantai pendek yang tidak memberikan 

serapan pada area sinar tampak. 

Perubahan warna sampel yang terjadi 

sebelum dan sesudah elektrodekolorisasi 

ditampilkan pada Gambar C.5. Dari 

gambar C.5 terlihat bahwa warna larutan 

remazol violet 5R setelah dielektrolisis  

dari  ungu  menjadi  bening  keabu-abuan.  

Hal  ini  akibat  dari rontoknya karbon 

selama proses elektrolisis seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya.  

 
Berdasarkan pembahasan yang telah 

dipaparkan sebelumnya, reaksi elektro-

dekolorisasi zat warna mengikuti per-

samaan kinetika orde pertama. Selain itu 

bedasarkan analisa UV-Vis terhadap 

larutan sisa hasil elektrokisis, zat warna 

telah terdegradasi menjadi senyawa kar-

bon rantai pendek yang tidak memberikan 

serapan pada area sinar tampak. Oleh 

karena itu, proses elektrodekolorisasi zat 

warna remazol violet 5R kemungkinan 

besar terjadi seperti pada ilustrasi skema 

Gambar C.6. Sebagaimana mekanisme 

oksidasi secara direct oxidation yang telah 

disampaikan Li-Choung Chan et al., 

(1995) dalam Miled (2010 ilustrasi ),  



18 J. Kaunia Vol. X No. 1, April 2014/1435: 11-19 

Gambar C.6 di atas, menjelaskan bahwa 

proses dekolorisasi remazol violet 5R 

terjadi pada permukaan anoda dimana 

pada permukaan ini terdapat situs-situs 

aktif yang bersifat spesifik. Molekul-

molekul remazol violet 5R yang bersifat 

anionik akibat adanya gugus-gugus 

pemberi sifat anionik seperti -SO4
-
, -SO3

-
; 

pasangan elektron bebas; dan lainnya, 

akan bergerak ke arah anoda (kutub 

positif) dan kemudian teradsorb pada 

situs-situs aktif yang ada pada permukaan 

anoda tersebut. Situs-situs aktif ini mampu 

mengikat molekul remazol violet 5R 

secara elektrostatis. Molekul remazol 

violet 5R yang telah terikat pada 

permukaan akan mengalami degradasi 

akibat proses tranfer elektron yang terjadi 

pada anoda. Molekul remazol violet 5R 

yang telah terdegradasi, tidak memiliki 

lagi gugus-gugus  pemberi  muatan  

negatif (anionik)  seperti  -SO4
-
,  -SO3

-
;  

dan gugus kromofor lainnya. Akibat dari 

hilangnya gugus-gugus pemberi sifat 

anionik ini, maka molekul-molekul 

remazol violet 5R yang awalnya teradsorb 

akan terlepas atau terdesorpsi dan 

digantikan dengan molekul remazol violet 

5R lain yang masih memiliki gugus anion. 

 

 

D. Kesimpulan 

 

1. Larutan zat warna remazol violet 

5R dapat didekolorisasi dengan 

metode elektrolisis menggunakan 

elektroda grafit  sebesar  83  %  

dalam  waktu  90 menit. 

2. Reaksi elektrodekolorisasi zat 

warna remazol violet 5R 

menggunakan elektroda grafit 

mengikuti persamaan kinetika orde 

satu. 

3. Semakin besar konsentrasi garam 

Na2SO4 semakin besar pula 

persentase dekolorisasi. 

4. Analisa UV-Vis terhadap larutan 

hasil elektrolisis menunjukkan 

bahwa gugus kromofor senyawa 

remazol violet 5R terdegradasi 

sehingga menjadi tak berwarna. 
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Abstract 

 

This study aims to analyze the effectiveness Missouri Mathematics Project (MMP) 

learning model equipped Course Review Horey (CRH) method compared to MMP learning 

model and conventional learning model to increase motivation and student learning 

outcomes. The study was conducted at grade VIII SMP N 3 Godean academic year 

2013/2014. 

This research is a quasi experimental with a pretest-posttest control group design. The 

population in this study was 192 grade VIII students and divided into 6 classes. The samples 

of this research are 3 classes, which is the experimental class I, experimental class II and 

control class. The independent variable in this study are the learning model MMP and CRH 

method, while the dependent variable are the motivation and student learning outcomes. A 

questionnaire sheet of motivation scale and pretest-posttest learning outcomes collected the 

data. Data analysis techniques in this study using ANOVA test, but the previous test that is 

prerequisite test for normality and homogeneity tests to analyze the scale gain motivation and 

learning outcomes. 

The result shows that MMP learning model equipped CRH method is no more effective 

than the MMP learning model and the conventional model to increase learning motivation, 

whereas MMP learning model is no more effective than conventional models to increase 

learning motivation. This can be seen in the ANOVA test sig. 0.978 > 0.05. On learning 

outcomes, learning model equipped MMP CRH is no more effective method than the MMP 

learning model and the conventional model to improve learning outcomes. This can be seen in 

the Tukey test significance value of 0.05, sig. 0.319> 0.05 on the conventional model and sig. 

0.456> 0.05 against MMP models. However, MMP learning model is more effective than 

conventional models to the improvement of learning outcomes. This can be seen in the Tukey 

test sig. 0.025 <0.05. 

 

Keywords: MMP, CRH, learning motivation, learning outcomes 
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PENDAHULUAN  

 

Berdasarkan data TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science 

Study) yang dirilis 2011,  peringkat prestasi 

matematika Indonesia berada pada 

peringkat 38 dari 45 negara peserta dengan 

skor rata-rata 386 atau turun 11 poin jika 

dibandingkan dengan skor rata-rata tahun 

2007 yaitu 397 (Mullis, 2012). 

Dasar penilaian prestasi matematika 

dalam TIMSS dikategorikan ke dalam dua 

domain, yaitu isi dan kognitif. Domain 

isinya adalah bilangan, aljabar, geometri, 

data, dan peluang. Domain kognitifnya 

adalah pengetahuan, penerapan, dan 

penalaran (Mullis, 2012). Siswa Indonesia 

rata-rata hanya menguasai domain kognitif 

pertama yaitu pengetahuan dan belum 

sampai pada taraf penerapan dan 

penalaran.  

Penelitian ini menggunakan model dan 

metode pembelajaran yang melatih siswa 

menguasai 3 domain kognitif yaitu peng-

etahuan, penerapan dan penalaran. Model 

MMP adalah model pembelajaran 

terstruktur seperti pada SPM (Struktur 

Pembelajaran Matematika) yang dikemas 

dalam beberapa langkah yaitu review, 

pengembangan, kerja kooperatif (latihan 

terkontrol), kerja mandiri dan penugasan/ 

PR (Widiharto, 2004). Kelebihan model 

MMP adalah banyaknya latihan baik 

secara mandiri maupun berkelompok 

sehingga siswa terampil menyelesaikan 

beragam soal. 

Model pembelajaran MMP akan 

dikolaborasikan dengan Metode CRH. 

Metode CRH merupakan salah satu metode 

pembelajaran aktif. Pada metode ini guru 

menyampaikan kompetensi dan 

menyajikan materi, memberikan kesem-

patan siswa tanya jawab, kemudian 

diakhiri dengan memberikan uji pe-

mahaman berupa diskusi kelompok yang 

berbentuk permainan (Suprijono, 2012). 

Permainan pada metode CRH dinamai 

permainan CRH. Pada permainan ini, 

setiap kelompok akan mendapat kotak 

”3 3”, kemudian siswa mengisi angka 

pada tiap kotak dengan bebas. Selanjutnya 

guru membagikan kartu soal dan siswa 

mengambil nomor undian soal. Siswa 

berdiskusi dan menuliskan jawaban di 

dalam kotak ”3 3”. Guru memberitahu 

jawaban soal dan membahas sekilas, kalau 

benar diisi tanda bulatan  (O) dan jika 

salah diisi tanda ( ). Siswa yang sudah 

mendapat tanda (O) vertikal, horisontal, 

atau diagonal harus berteriak “hore” atau 

yel-yel lainnya. Nilai siswa dihitung dari 

jawaban benar jumlah hore yang diperoleh. 

Kelebihan metode ini adalah siswa menjadi 

tidak bosan berlatih banyak soal karena 

dilakukan dengan permainan yang me-

nyenangkan. 

Langkah-langkah pembelajaran hasil 

kolaborasi model MMP dan metode CRH 

yaitu review, pengembangan, latihan ter-

kontrol (diskusi kelompok dengan per-

mainan CRH), latihan mandiri dan pe-

nugasan. Kolaborasi model MMP dengan 

metode CRH diharapkan dapat memancing 

siswa untuk belajar optimal yaitu dengan 

berlatih soal beragam dengan cara me-

nyenangkan. 

Menurut Ngalim Purwanto (1984) 

motivasi itu sangat penting dalam belajar 

karena motivasi adalah syarat mutlak untuk 

belajar. Keinginan dan keberanian untuk 

berpartisipasi dalam pembelajaran akan 

meningkatkan motivasi belajar siswa 

(Rusyan, 1994).  
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Hasil belajar adalah pola-pola per-

buatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

Menurut Bloom (Suprijono, 2012), hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar 

dipengaruhi oleh  beberapa faktor yaitu 

faktor internal, eksternal, dan faktor 

pendekatan belajar. Faktor internal berasal 

dari dalam diri siswa seperti keadaan 

jasmani dan rohani siswa. Faktor eksternal 

berasal dari luar diri siswa yaitu ling-

kungan disekitar siswa. Ketiga faktor di 

atas dalam banyak hal sering berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain (Syah, 1995: 

132-139). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan jenis 

quasi experiment dan menggunakan 

pretest-posttest control group design. 

Dalam desain ini terdapat tiga kelompok 

yang masing-masing kelompok dipilih 

secara random. Kelompok pertama diberi 

perlakuan yaitu pembelajaran mengguna-

kan model pembelajaran Missouri Mathe-

matics Project (MMP) dilengkapi metode 

Course Review Horey (CRH), kelompok 

kedua menggunakan model pembelajaran 

Missouri Mathematics Project (MMP), dan 

kelompok ketiga menggunakan pem-

belajaran konvensional. 

 

Populasi dan Sampel 

 

Populasi penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII SMP N 3 Godean tahun ajaran 

2013/2014 sebanyak 192 siswa yang terbagi 

dalam 6 kelas. Ada 3 kelas sampel yaitu 

kelas VIII B sebagai kelas eksperimen I, 

kelas VIII C sebagai kelas eksperimen II, 

dan kelas VIII A sebagai kelas kontrol yang  

masing-masing sebanyak 32 siswa. 

Variabel bebas adalah model pembelajaran 

MMP dan metode CRH, sedangkan 

variabel terikatnya adalah motivasi belajar 

matematika dan hasil belajar matematika. 

 

Instrumen Penelitian  

 

Instrumen pengumpulan data berupa 

angket motivasi dan tes hasil belajar. 

Instrumen angket motivasi menggunakan 

skala Likert sedangkan tes hasil belajar 

menggunakan tes berbentuk pilihan ganda. 

 

Analisis Instrumen 

 

Instrumen evaluasi pada penelitian ini 

terlebih dahulu diuji validitas dan daya 

beda untuk menganalisis apakah soal dan 

butir soal itu layak untuk dipakai atau 

tidak. 

1. Validitas 

Pada penelitian ini diuji validitas soal 

secara keseluruhan, yaitu validitas isi dan 

validitas konstruksi. Pengujian validitas 

soal dilakukan oleh ahli yaitu 1 dosen yang 

berkompeten dibidangnya dan 1 guru 

bidang studi matematika. 

 

2. Daya Beda 

Pengujian daya beda soal 

menggunakan rumus korelasi product 

moment dengan angka kasar (Arikunto, 

2012). Soal yang memiliki daya beda di 

atas 0,3 merupakan soal yang baik. Soal 

dengan daya beda di atas 0,3 merupakan 

soal yang dapat membedakan kelompok 

yang berkemampuan tinggi dan kelompok 

yang berkemampuan rendah (Surapranata, 

2004). 
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Teknik Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan untuk men-

dapatkan jawaban atas rumusan masalah. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa data pretest-posttest hasil belajar 

dan skor skala motivasi awal-akhir. 

Berdasarkan korelasi skor pretest dan 

posttest, maka dapat ditentukan analisis 

data yang digunakan, yaitu menggunakan 

analisis kovarians atau  uji signifikansi 

rata-rata dengan uji-t atau analisis variansi. 

Teknik analisis data ini juga berlaku untuk 

skor skala motivasi. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil 

 

Berdasarkan penelitian diperoleh data 

hasil angket motivasi awal dan akhir, juga 

data pretest dan posttest hasil belajar 

siswa. Adapun hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Motivasi Belajar 

a. Deskripsi Skor Awal, Skor Akhir, 

dan Gain Skala Motivasi 

Data yang diperoleh dari angket 

motivasi belajar matematika siswa 

digunakan untuk mengetahui perbedaan 

hasil angket sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan pada kelas eksperimen I, kelas 

eksperimen II, dan kelas kontrol. Berikut 

disajikan data hasil angket skala motivasi 

belajar siswa. 

Setelah diperoleh data skor awal dan 

skor akhir skala motivasi, selanjutnya 

dilakukan analisis data untuk mengetahui 

korelasi antara skor awal dan skor akhir 

skala motivasi. Sebelum melakukan uji 

korelasi harus di uji normalitas dan 

homogenitas sebagai uji prasyarat. 

 

 

Tabel 1. Ringkasan Deskriptif Hasil Skor Awal dan Akhir Skala Motivasi 

 

Deskripsi Statistik 
Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II Kelas Kontrol 

Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir 

Jumlah siswa (N) 

Mean (rata-rata) 

Variansi 

Standar deviasi 

Skor  terendah (Min) 

Skor  tertinggi (Max) 

32 

51,38 

16,18 

4,02 

43 

58 

32 

52,78 

56,69 

7,53 

40 

67 

32 

55,56 

31,99 

5,66 

44 

70 

32 

56,60 

53,93 

7,34 

44 

69 

32 

49,66 

28,36 

5,33 

36 

58 

32 

50,47 

33,35 

5,78 

38 

65 

 

Tabel 2. Ringkasan Deskriptif Hasil Skor Gain Motivasi Belajar 

 

Deskripsi Statistik Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II Kelas Kontrol 

Jumlah siswa (N) 

Mean (rata-rata) 

Variansi 

Standar Deviasi 

Gain terendah (Min) 

Gain tertinggi (Max) 

32 

1,41 

54,57 

7,39 

-11 

13 

32 

1,03 

67,45 

8,21 

-14 

15 

32 

1,13 

41,40 

6,43 

-11 

18 
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Berdasarkan hasil uji korelasi 

diperoleh Pearson Correlation skor awal 

dan skor akhir skala motivasi yaitu 0,386 

(rxy 0,40) artinya ada korelasi positif 

antara skor awal dan skor akhir. Kemudian 

dicari skor gain dan dilanjutkan dengan 

melakukan uji analisis variansi untuk 

mengetahui perbedaan rata-rata nilai gain. 

Berdasarkan deskriptif hasil skor gain 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor 

gain kelas eksperimen I lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata skor gain kelas 

eksperimen II dan kelas kontrol. Hal ini 

mendukung bahwa rata-rata peningkatan 

motivasi belajar matematika kelas 

eksperimen I lebih tinggi dibandingkan 

dengan rata-rata peningkatan motivasi 

belajar matematika kelas eksperimen II dan 

kelas kontrol.  

 

b. Uji Analisis Gain Skala Motivasi 

Data skor gain yang diperoleh 

dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, 

dan uji analisis variansi. Berdasarkan uji 

normalitas menggunakan uji kolmogorov-

smirnov diperoleh nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 sehingga H0 diterima atau 

dengan kata lain skor gain motivasi belajar 

matematika berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.  

Berdasarkan hasil uji homogenitas 

data skor gain motivasi belajar diperoleh 

nilai levene statistic 1,722 dengan nilai 

signifikansi 0,184 > 0,05 sehingga H0 

diterima atau dengan kata lain skor gain 

motivasi belajar matematika berasal dari 

populasi homogen. 

Uji anova dilakukan untuk mengetahui 

rata-rata gain antara kelas eksperimen I, 

kelas eksperimen II, dan kelas kontrol 

sama atau berbeda. Hasil perhitungan uji 

anova data gain motivasi belajar 

matematika diperoleh nilai signifikansinya 

0,978 > 0,05, maka H0 diterima sehingga 

gain ketiga kelas rata-ratanya sama secara 

signifikan. Kelas eksperimen I dan kelas 

kontrol mempunyai rata-rata skor gain 

yang sama sehingga pembelajaran 

matematika dengan model MMP 

dilengkapi metode CRH tidak lebih 

efektif dibandingkan dengan kelas dengan 

model pembelajaran konvensional 

terhadap peningkatan motivasi belajar 

matematika. Rata-rata skor gain kelas 

eksperimen I dan kelas eksperimen II sama 

sehingga pembelajaran matematika dengan 

model MMP dilengkapi metode CRH 

tidak lebih efektif dibandingkan dengan 

kelas dengan model MMP terhadap 

peningkatan motivasi belajar 

matematika. Kelas eksperimen II dan 

kelas kontrol juga mempunyai rata-rata 

skor gain yang sama sehingga 

pembelajaran matematika dengan model 

MMP tidak lebih efektif dibandingkan 

dengan kelas dengan model pembelajaran 

konvensional terhadap peningkatan 

motivasi belajar matematika.  

 

2. Hasil Belajar 

a. Deskripsi Hasil Pretest, Posttest, dan 

Gain Hasil Belajar  

Data yang diperoleh dari pretest dan 

posttest digunakan untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar sebelum dan 

sesudah diberi perlakuan pada kelas 

eksperimen I, kelas eksperimen II, dan 

kelas kontrol. Berikut disajikan data 

pretest dan posttest hasil belajar siswa. 
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Tabel 3. Ringkasan Deskriptif Pretest dan Posttest Hasil Belajar 

 

Deskripsi Statistik 
Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II Kelas Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest 

Jumlah siswa (N) 

Mean (rata-rata) 

Variansi 

Standar deviasi 

Nilai terendah (Min) 

Nilai tertinggi (Max) 

32 

37,70 

127,23 

11,28 

6,25 

56,25 

32 

65,63 

226,83 

15,06 

33,33 

100,00 

32 

35,94 

186,49 

13,66 

12,25 

68,75 

32 

69,17 

254,48 

15,95 

33,33 

93,33 

32 

41,60 

77,14 

8,78 

25,00 

56,25 

32 

63,13 

235,10 

15,33 

26,67 

86,67 

 

Tabel 4. Ringkasan Deskriptif Gain Hasil Belajar 

 

Deskripsi Statistik Kelas Eksperimen I Kelas Eksperimen II Kelas Kontrol 

Jumlah siswa (N) 

Mean (rata-rata) 

Variansi 

Standar Deviasi 

Gain terendah (Min) 

Gain tertinggi (Max) 

32 

27,93 

348,26 

18,67 

-16,67 

62,50 

32 

33,23 

376,48 

19,40 

-10,42 

74,58 

32 

21,25 

209,67 

14,48 

-10,83 

55,42 

Berdasarkan hasil uji korelasi 

diperoleh Pearson Correlation nilai pretest 

dan posttest yaitu 0,126 (rxy 0,40) artinya 

ada korelasi positif antara pretest dan 

posttest. Kemudian dicari skor gain dan 

dilanjutkan dengan melakukan uji analisis 

variansi untuk mengetahui perbedaan rata-

rata gain. 

Berdasarkan deskriptif hasil skor gain 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata gain 

kelas eksperimen II lebih tinggi di-

bandingkan rata-rata gain kelas eks-

perimen I dan kelas kontrol. Kelas dengan 

nilai rata-rata gain terendah adalah kelas 

kontrol. Hal ini mendukung bahwa rata-

rata peningkatan hasil belajar matematika 

kelas eksperimen II lebih tinggi dibanding-

kan dengan rata-rata peningkatan hasil 

belajar matematika kelas eksperimen I dan 

kelas kontrol. 

 

b. Uji Analisis Gain Hasil Belajar 

Data gain yang diperoleh diuji 

normalitas, uji homogenitas, uji analisis 

variansi, dan uji tukey. Berdasarkan uji 

normalitas menggunakan uji kolmogorov-

smirnov diperoleh nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 sehingga H0 diterima atau 

dengan kata lain skor gain hasil belajar 

matematika berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil uji homogenitas 

data skor gain hasil belajar diperoleh nilai 

levene statistic 1,010 dengan nilai 

signifikansi 0,323 > 0,05 sehingga H0 

diterima atau dengan kata lain skor gain 

hasil belajar matematika berasal dari 

populasi homogen.  

Uji anova dilakukan untuk mengetahui 

rata-rata gain antara kelas eksperimen I, 

kelas eksperimen II, dan kelas kontrol 

sama atau berbeda. Hasil perhitungan uji 

anova data gain hasil belajar matematika 

diperoleh nilai signifikansinya 0,033 < 

0,05, maka H0 ditolak sehingga skor gain 

ketiga kelas rata-ratanya perbedaan secara 

signifikan. Untuk mengetahui di antara 

ketiga kelas tersebut yang mempunyai rata-



26 J. Kaunia Vol. X No. 1, April 2014/1435: 20-29 

Tabel 5. Hasil Uji Tukey Data Gain Hasil Belajar 

 

Kelas (I) Kelas (J) 
Mean 

Difference 
Sig. Keterangan 

Eksperimen I Kontrol 6,407 0,319 
Rata-rata gain kelas eksperimen I 

sama dengan kelas kontrol 

Eksperimen I Eksperimen II -5,298 0,456 
Rata-rata gain kelas eksperimen I 

sama dengan kelas kontrol 

Eksperimen II Kontrol 11,705 0,025 
Rata-rata gain kelas eksperimen II 

berbeda dengan kelas kontrol 

 

rata gain berbeda, maka dilanjutkan 

dengan uji tukey. 

Berdasarkan tabel hasil uji Tukey di 

atas, hasil mean difference kelas eks-

perimen I dan kelas kontrol bernilai positif 

namun perbedaan rata-ratanya tidak sig-

nifikan. Nilai signifikansinya 0,319 (sig. > 

0,05) maka H0 diterima dengan kata lain 

kedua kelas mempunyai rata-rata yang 

sama. Jadi, pembelajaran matematika 

dengan model MMP dilengkapi metode 

CRH tidak lebih efektif dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional 

terhadap peningkatan hasil belajar 

matematika. 

Hasil mean difference kelas 

eksperimen I terhadap kelas eksperimen II 

bernilai negatif dan perbedaan rata-ratanya 

tidak signifikan. Hal ini dapat diartikan 

rata-rata kelas eksperimen II lebih tinggi 

dari kelas eksperimen I. Nilai signi-

fikansinya yaitu 0,456 lebih besar dari 0,05 

maka H0 diterima dengan kata lain kedua 

kelas mempunyai rata-rata yang sama. 

Jadi, pembelajaran matematika dengan 

model MMP dilengkapi metode CRH 

tidak lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran MMP terhadap pe-

ningkatan hasil belajar matematika. 

Hasil mean difference kelas eks-

perimen II dan kelas kontrol bernilai po-

sitif dan perbedaan rata-ratanya signifikan. 

Nilai signifikansinya 0,025 (sig. < 0,05) 

maka H0 ditolak dengan kata lain kedua 

kelas mempunyai rata-rata yang berbeda. 

Jadi pembelajaran matematika dengan 

model MMP lebih efektif dibandingkan 

dengan kelas dengan model pembelajaran 

konvensional terhadap peningkatan hasil 

belajar matematika. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil analisis, berikut 

akan dibahas mengenai efektivitas 

pembelajaran dengan model MMP 

dilengkapi metode CRH dan model MMP 

dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional terhadap peningkatan mo-

tivasi dan hasil belajar matematika siswa. 

 

1. Motivasi Belajar 

a. Kelas eksperimen I dibandingkan 

kelas kontrol 

Model pembelajaran MMP dilengkapi 

metode CRH tidak lebih efektif diban-

dingkan pembelajaran konvensional ter-

hadap peningkatan motivasi belajar siswa 

karena pembelajaran berlangsung dalam 

tempo tinggi sehingga siswa yang belum 

paham, tidak memperhatikan, atau belum 

belajar di rumah akan bingung dan bisa 

menyebabkan badmood.  
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b. Kelas eksperimen I dibandingkan 

eksperimen II 

Berdasarkan pengamatan peneliti hal-

hal yang mnyebabkan pembelajaran mate-

matika dengan model pembelajaran MMP 

dilengkapi metode CRH tidak lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran model MMP 

terhadap peningkatan motivasi belajar 

siswa adalah sebagai berikut: 

1) Pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 

kelas eksperimen I, terpotong 30 

menit untuk kegiatan remidi materi 

faktorisasi aljabar oleh guru 

matematika. Motivasi siswa tentu 

akan menurun karena pada per-

temuan 1 dan  pertemuan 2 ada 2 

materi yang diajarkan sekaligus yaitu 

faktorisasi aljabar dan fungsi. 

2) Pada pertemuan 3 kelas eksperimen 

I, ada 6 siswa yang ijin tidak 

mengikuti pelajaran karena ikut 

pelatihan paskib sehingga saat dis-

kusi kelompok, beberapa kelompok 

berkurang anggotanya, sehingga ada 

kelompok yang hanya 2 orang. 

 

c. Kelas eksperimen II dibandingkan 

kelas kontrol  

Keinginan dan keberanian untuk 

berpartisipasi dalam diskusi akan 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran MMP tidak lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran konvensional 

terhadap peningkatan motivasi belajar 

siswa karena sebagian besar siswa sulit 

berdiskusi secara aktif sehingga hanya 

siswa-siswa tertentu yang aktif berdiskusi.  

 

 

 

 

2. Hasil Belajar 

a. Kelas eksperimen I dibandingkan 

kelas kontrol  

Model pembelajaran MMP dilengkapi 

metode CRH tidak lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran konvensional 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

karena pada saat diskusi kelompok dengan 

metode CRH, dibutuhkan kecepatan dalam 

menjawab soal karena masing-masing 

kelompok akan saling berlomba menjawab 

dengan cepat. Hal ini menyebabkan 

beberapa siswa yang tidak aktif berdiskusi 

akan bingung.  Siswa yang tidak aktif 

berdiskusi bisa disebabkan karena faktor 

internal dalam dirinya yaitu takut 

mengemukakan pendapat. Faktor internal 

dalam diri siswa bisa mempengaruhi hasil 

belajar. 

 

b. Kelas eksperimen I dibandingkan 

eksperimen II 

Hal-hal yang menyebabkan 

pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran MMP dilengkapi metode 

CRH tidak lebih efektif dibandingkan 

pembelajaran konvensional terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa adalah 

sebagai berikut: 

1) Pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 

kelas eksperimen I, terpotong 30 

menit untuk kegiatan remidi materi 

faktorisasi aljabar oleh guru 

matematika. Hal ini menyebabkan 

pembelajaran menjadi kurang 

maksimal. 

2) Pada pertemuan 3 kelas eksperimen 

I, ada 6 siswa yang ijin tidak 

mengikuti pelajaran karena ikut 

pelatihan paskib sehingga saat 

diskusi kelompok, beberapa 

kelompok berkurang anggotanya. 
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Keenam siswa ini juga ketinggalan 

materi pada pertemuan 3. 

 

Waktu yang terpotong saat 

pembelajaran menyulitkan peneliti dalam 

menjalankan proses pembelajaran. 

 

c. Kelas eksperimen II dibandingkan 

kelas kontrol  

Pembelajaran dengan model MMP 

diawali dengan pemberian motivasi dan 

penyampaian tujuan pembelajaran. Guru 

mereview materi sebelumnya yang 

berkaitan dengan topik bahasan yang akan 

dibahas. Setelah guru menyampaikan 

materi, siswa mengerjakan soal secara 

berkelompok. Kelompok yang sudah 

selesai berdiskusi bisa menuliskan jawaban 

soal hasil diskusi di papan tulis yang 

kemudian akan dibahas bersama-sama. 

Siswa terlihat antusias dan berlomba untuk 

maju menuliskan jawabannya di papan 

tulis. Untuk menguji pemahaman 

individual, siswa mengerjakan soal 

mandiri. Pada akhir pembelajaran, guru 

dan siswa bersama-sama menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari, kemudian 

guru memberi PR. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

1. Pembelajaran dengan model MMP 

dilengkapi metode CRH tidak lebih 

efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional terhadap 

peningkatan motivasi belajar siswa. 

2. Pembelajaran dengan model MMP 

dilengkapi metode CRH tidak lebih 

efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran model MMP terhadap 

peningkatan motivasi belajar siswa. 

3. Pembelajaran dengan model MMP 

tidak lebih efektif dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional 

terhadap peningkatan motivasi belajar 

siswa. 

4. Pembelajaran dengan model MMP 

dilengkapi metode CRH tidak lebih 

efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. 

5. Pembelajaran dengan model MMP 

dilengkapi metode CRH tidak lebih 

efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran model MMP terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. 

6. Pembelajaran dengan model MMP 

lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. 

 

Saran 

 

Setelah melihat hasil penelitian 

yang sudah dilakukan, dapat dikemukakan 

saran yaitu: 

1. Pengalokasian waktu saat 

pembelajaran harus dikelola dengan 

baik sehingga pembelajaran model 

MMP dilengkapi metode CRH dapat 

berjalan maksimal.   

2. Agar siswa aktif saat berdikusi, 

hendaknya guru berkeliling memantau 

diskusi dan memotivasi siswa yang 

belum aktif berdiskusi. 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ali, Mohammad. 2011. Memahami Riset Perilaku Sosial. 

Bandung: Cendekia Utama. 



J. Kaunia Vol. X No. 1, April 2014/1435: 20-29 29 

Arikunto, Suharsimi. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi 

Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

Mullis, Ina V.S.,  dkk. 2012. TIMSS 2011 International 

Results in Mathematics. United States: TIMSS 

and  PIRLS International Study Center. 

Purwanto, Ngalim. 1984. Psikologi Pendidikan. 

Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Rusyan, A. Tabrani, dkk. 1989. Pendekatan Dalam 

Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Sardiman, A.M. 1986. Interaksi dan Motivasi Belajar 

Mengajar. Jakarta: Rajawali. 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif 

dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Suprijono, Agus. 2012. Cooperative Learning Teori & 

Aplikasi PAIKEM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Surapranata, Sumarna. 2004.  Analisis, Validitas, 

Reliabilitas, dan Interpretasi Hasil Tes. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

Syah, Muhibbin. 2004. Psikologi Pendidikan dengan 

Pendekatan Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Syukur, Freddy Faldi. 2010. Menjadi Guru Dahsyat Guru 

yang Memikat. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Widiharto, Rachmadi. 2004. Beberapa Teknik, Model-

model Pembelajaran Matematika SMP. 

Yogyakarta: PPPG Matematika. 

 



J. Kaunia Vol. X No. 1, April 2014/1435: 30-37 

ISSN 1829-5266 (print) ISSN 2301-8550 (online) 

HUKUM NEWTON TENTANG GERAK DALAM RUANG FASE  

TAK KOMUTATIF 

 

 

Joko Purwanto 

 

Program Studi Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

* Keperluan korespondensi, email: jkp_wanto@yahoo.com 

 

 

 

Abstract 

 

In this paper, the Newton’s law of motions in a noncomutative phase space has been 

investigated. Its show that correction to the Newton’s first and second law appear if we 

assume that the phase space has symplectic structure consistent with the rules of comutation 

of the noncomutative quantum mechanics. In the free particle and harmonic oscillator case 

the equations of motion are derived on basis of the modified Newton’s second law in a 

noncomutative phase space.  

 

Keyword: Noncomutative geometry, Newton’s law, free particle, harmonic oscillator. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sir Isaac Newton (1964-1772) dalam 

karyanya Philosophiæ Naturalis Principia 

Mathematica menyatakan tiga hukum 

tentang gerak benda.  

I. Setiap benda akan terus berada 

pada keadaan diam atau bergerak 

dengan kelajuan tetap sepanjang 

lintasan lurus jika tidak dipaksa 

untuk merubah keadaan geraknya 

itu oleh gaya-gaya yang bekerja 

padanya (Hukum I Newton). 

II. Resultan gaya yang bekerja pada 

suatu benda akan mengakibatkan 

terjadinya perubahan momentum. 

Perubahan momentum tiap satu 

satuan waktu yang dialami oleh 

benda tersebut berbanding lurus 

dengan resultan gaya yang bekerja 

padanya (Hukum II Newton). 

III. Jika suatu benda mengerjakan gaya 

(aksi) pada benda lain, maka benda 

yang dikenai aksi akan melakukan 

gaya (reaksi) pada benda pertama 

yang besarnya sama tetapi arahnya 

berlawanan gaya aksi (Hukum III 

Newton).  

 

Ketiga hukum Newton tersebut berlaku 

dalam geometri ruang yang komutatif. 

Timbul pertanyaan besar apakah hukum-

hukum Newton tersebut masih berlaku 

manakala geometri ruang dan waktu tak 

lagi komutatif. Dalam artikel ini akan 

ditelaah hukum Newton tentang gerak 

tersebut dalam ruang fase klasik tak 

komutatif atau lebih dikenal dengan 

mailto:jkp_wanto@yahoo.com
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noncomutative geometry (NCG). Dalam 

satu dekade terakhir kajian tentang NCG 

dalam fisika mendapat perhatian serius 

dari para fisikawan. NCG memiliki peran 

penting dalam mengungkap struktur ruang 

waktu pada skala amat sangat kecil (skala 

Planck). Skala Planck secara numerik 

diberikan oleh panjang Planck Pl   10
-33

 

cm dan interval waktu Planck Pt   10
-44

 

detik. Gagasan tentang NCG pada skala 

Planck kali pertama dikemukakan oleh 

Snyder pada tahun 1947 [1].  Snyder 

menyatakan bahwa invariansi Lorentz 

tidak mensyaratkan ruang waktu sebagai 

kontinuum. Ruang waktu yang diskret 

menyebabkan ruang waktu tidak lagi 

komutatif. Dengan kata lain, pada skala ini 

ruang waktu tidak lagi kontinu melainkan 

diskrit. 

Mengingat data eksperimen mengenai 

ruang waktu pada skala kecil atau pada 

energi tinggi sangat terbatas maka 

fisikawan berusaha menyusun model 

hukum alam untuk menggambarkan 

ketakkomutatifan ruang waktu. Model 

yang dipakai biasanya merujuk pada kaitan 

komutasi 

  

 ˆ ˆ,i j ijx x i     ,            ˆ ˆ,i j ijx p i     ,          ˆ ˆ, 0i jp p      (1) 

 

dengan 
ij  adalah tensor yang bernilai riil 

dan antisimetris terhadap pertukaran 

indeks sedangkan 
ij  adalah delta 

kronecker. Konsep NCG tidak hanya 

terbatas pada observabel ruang waktu 

tetapi dapat diperluas pada variabel ruang 

fase klasik sehingga memunculkan 

gagasan mekanika klasik dalam ruang fase 

tak komutatif.  

Juan M. Romero, dkk [2],  telah 

menunjukkan bahwa ruang fase klasik 

memiliki struktur simplektik yang 

konsisten dengan aturan komutasi dalam 

mekanika kuantum tak komutatif. 

Selanjutnya  Wei, G.F., dkk [3]  

memperluas kajian Juan M. Romero 

dengan menambahkan momentum linier 

sebagai variabel tak komutatif. Dalam 

tulisan ini akan ditelaah kembali konsep 

mekanika klasik dalam ruang fase tak 

komutatif yang disampaikan sebelumnya 

oleh Juan M. Romero, dkk serta Wei, G.F., 

dkk dengan menitikberatkan pada hukum 

Newton tentang gerak. 

 

HUKUM II NEWTON DALAM 

RUANG FASE TAK KOMUTATIF 

 

Ruang fase klasik direpresentasikan 

oleh himpunan  ,i ix p  dengan 

, 1,2,...,i j n , ix  adalah koordinat umum 

dan ip  konjugat momentum. Melalui 

penguantuman kanonis 

 

ˆ ˆ,i j ijx p i      
(2) 

 

dengan ˆ
ix x  operator posisi dan 

ˆ
jp i    operator momentum linier. 

Aturan komutasi persamaan (2) 

menginduksi terbentuknya aljabar fungsi-

fungsi licin (smooth functions) 

  2 , , ,*C C R  dengan * adalah 
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perkalian Moyal (Moyal product) [4].  Perkalian Moyal didefinsikan [5] 

 

       
1

exp
2

ab

a b

x y

f g x f x g y


 
    

 
  (3) 

 

dengan  2, ,f g C C R  dan 

, 1,2,...,2a b n . Bilangan 2n  menunjuk-

kan dimensi ruang fase klasik. Besaram 

ab  adalah matrik riil yang menunjukkan 

struktur simplektik dalam mekanika klasik 

 

 

 

ij ij ij

ab

ij ij ij

  


  

 
  

  
, (4)

  

dengan 
ij  dan 

ij  merupakan parameter 

ketakkomutatifan posisi dan momentum 

berupa tensor yang bernilai riil dan 

antisimetris terhadap pertukaran indeks.  

 

Apabila aturan komutasi (1) 

dideformasi sedemikian sehingga berlaku 

[6]

  

 
ˆ ˆ,i j ijx x i     ,        

eff
ˆ ˆ,i j ijx p     ,          ˆ ˆ,i j ijp p i      (5) 

 

dengan  1effh    adalah konstanta 

Planck efektif dan 
 Tr

4


  . Dapat 

ditunjukkan bahwa persamaan (5) sesuai 

dengan komutator posisi dan momentum 

dalam mekanika kuantum jika diset 1 . 

Dalam konsep NCG   merupakan orde 

kedua parameter    dan    sehingga 

nilainya 1 . Aturan komutasi, 

persamaan (5), inilah yang nantinya 

digunakan untuk mendapatkan hubungan 

posisi dan momentum dalam ruang fase tak 

komutatif. Aturan komutasi dalam 

mekanika kuantum  ,  dapat didekati 

menggukan Kurung Poisson  ,
KP

 

berdasarkan persamaan 

 

 
 

1 ˆ ˆ, ,
KP

f g f g
i
  
 

  (6) 

 

Tanda    untuk membedakan 

variabel dalam ruang fase komutatif dan 

tak komutatif. Varibel dalam ruang fase 

tak komutatif dituliskan  ,f g .  Meng-

gunakan persamaan (6), persamaan (5) 

dapat dituliskan kembali menjadi

 
 ,i j ijKP

x x  ,       ,i j ijKP
x p  ,           ,i j ijKP

p p   (7) 
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Secara umum, definisi kurung Poisson diberikan oleh persamaan
 

        , , , ,i j i j i jKP KP KP KP
i j i j i j i j

f g f g f g f g
f g x p x x p p

x p p x x x p p

        
             

  (8) 

 

Kurung Poisson memiliki sifat-sifat yang 

sama dengan komutator dalam mekanika 

kuantum, yaitu linier, anti simetri, 

memenuhi aturan Leibniz dan identitas 

Jacobi. Subtitusi persamaan (7) kedalam 

persamaan (8) diperoleh  
 

  , ij ij
KP

i j i j i j i j

f g f g f g f g
f g

x p p x x x p p
 

        
             

  (9) 

 

Tenaga total atau Hamiltonan sistem 

fisis mekanika klasik (mekanika Newton)  

diberikan oleh persamaan 

 
 

2

2

i
i

p
H V x

m
    (10) 

 

dengan  iV x  adalah medan potensial 

skalar. Persamaan gerak Hamiltonan 

sistem mekanika klasik dengan struktur 

simplektik seperti persamaan (4) dapat 

dituliskan 

  

 

 , ,i
i i ij

i

p V
x x H

m x



  


 

 (11) 

 

dan 

 

 

 ,i i ij j

i

V
p p H x

x



   


  (12) 

 

Dari persamaan (11) dan (12) dapat 

diperoleh persamaan  

 

 

i ij j ij

i j

V d V
mx x m

x dt x
 

  
        

  (13) 

 

Persamaan (13)  di atas mirip dengan  persamaan hukum II Newton,  

  

 
i i

i

mF x   (14) 
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Persamaan (13) merupakan modifikasi 

hukum II Newton dalam ruang fase 

komutatif. Suku kedua persamaan (13) 

muncul akibat ketakkomutatifan variabel 

momentum linier. Sedangkan suku ketiga 

muncul sebagai akibat ketakkomutatifan 

posisi. Di samping itu, tampak bahwa 

dalam NCG hukum II Newton tidak hanya 

bergantung pada ketakkomutatifan posisi 

dan momentum, yang dinyatakan oleh 

faktor 
ij  dan 

ij ,  tetapi juga bergantung 

pada variasi medan potensial. Artinya gaya 

eksternal yang diberikan kepada sistem 

fisis akan menyebabkan gangguan 

(perturbation) dalam ruang yang 

mempengaruhi persamaan gerak sistem.  

 

 

HUKUM I NEWTON: PARTIKEL 

BEBAS DALAM RUANG FASE TAK 

KOMUTATIF  

 

Untuk menelaah hukum I Newton 

dalam ruang fase tak komutatif,  ditinjau 

partikel bebas dengan medan potensial 
 

 
  0iV x 

 
 (15) 

 

Hukum I Newton menyatakan 

bahwa suatu benda akan cenderung diam 

atau bergerak lurus beraturan bilamana 

resultan gaya yang bekerja pada benda 

tersebut sama dengan nol. Secara 

matematis, hukum I Newton dituliskan  
 

 
0F .  (16) 

 

Artinya percepatan benda akan konstan 

apabila resultan gaya luar yang bekerja 

pada benda tersebut sama dengan nol. 

Untuk gaya konservatif berlaku 
i

V
F

x


 


. 

Subtitusikan persamaan (15) kedalam 

persamaan (13) diperoleh  
 

 i ij jmx x   (17) 

 

Persamaan (17) adalah persamaan gerak 

partikel bebas dalam ruang fase tak 

komutatif dimana resultan gaya luar yang 

bekerja pada partikel sama dengan nol. 

Percepatan partikel bebas dalam ruang fase 

tak komutatif tidak sama dengan nol 

sebagai mana persamaan (16) tetapi 

sebanding dengan faktor ketakkomutatifan 

momentum linier, 
ij . Kenyataan ini tentu 

saja berbeda dengan hukum I Newton 

dalam ruang fase komutatif, yaitu sama 

dengan nol apabila resultan gaya luar yang 

bekerja pada partikel sama dengan nol. 

Dengan menggunakan simbol Levi-Civita, 

faktor ketakkomutatifan momentum linier 

dapat dituliskan 
 

 
k

ij ij k   .  (18) 

 

Jika persamaan (18) disubtitusikan 

kedalam persamaan (17) diperoleh 
 

 
 k

i ij k j i
mx x   v    (19) 

dengan 
j . Persamaan (19) ekuivalen 

dengan persamaan gerak partikel 

bermuatan q  dalam medan magnet 

seragam B ,    
 

 
 i i

mx q v B   (20) 

 

Hal ini dapat dipahami bahwa efek faktor 

ketakkomutatifan momentum linier dalam 

NCG setara dengan efek medan magnet 

dalam ruang waktu biasa. 
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PERSAMAAN GERAK OSI-LATOR 

HARMONIK DALAM RUANG FASE 

TAK KOMUTATIF 

 

Osilator harmonik memiliki tempat 

yang istimewa baik dalam kajian mekanika 

kuantum klasik maupun mekanika 

kuantum NCG. Potensial osilator harmonik 

diberikan oleh persamaan 

 

 
  21

2
i i i

i

V x k x    (21) 

 

dengan ik  adalah konstanta pegas. Untuk 

memudahkan, dalam artikel ini diambil 

ik k  konstan. Subtitusi persamaan (21) 

kedalam persamaan (13) diperoleh 
 

 i i ij j ij jmx kx x mkx     .  (22) 

 

Persamaan (22) merupakan persamaan 

gerak osilator harmonik dalam ruang fase 

tak komutatif. Suku kedua dan ketiga 

persamaan (22) adalah koreksi terhadap 

persamaan hukum II Newton untuk 

osilator harmonik dalam ruang biasa. Dua 

suku tambahan tersebut dapat dipandang 

sebagai gaya redaman akibat ketidak-

komutatifan ruang dan waktu.  

Selanjutnya hendak ditinjau tenaga 

total osilator harmonik dua dimensi dalam 

ruang fase tak komutatif. Tenaga total 

osilator harmonik dua dimensi diberikan 

oleh persamaan 
 

 
   2 2

1 2 1 2

1
,

2
H p p V x x

m
     (23) 

 

dengan  1 1 2 2, , ,x p x p  variabel posisi dan 

momentum. Transformasi linier dari ruang 

fase komutatif  1 1 2 2, , ,x p x p  menuju 

ruang fase tak komutatif   1 1 2 2, , ,x p x p  

diberikan oleh persamaan [6] 

 

1

2
i i ij jx x p    (24) 

dan 

 

1

2
i i ij jp p x    (25) 

Variabel posisi dan momentum dalam 

ruang fase komutatif memenuhi kaitan 

 

  , 0,i j KP
x x          , 0i j KP

p p    (26) 

 

Subtitusi persamaan (24-25) kedalam  persamaan (23) diperoleh 
 

    2 2 2 2

1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2

1 1

2 2
H p p x p x p k x x x p x p

m
             (27) 

 

Persamaan (26) adalah Hamiltonan osilator 

harmonik dua dimensi dalam ruang fase 

tak komutatif dinyatakan dalam variabel 

posisi dan momentum ruang fase 

komutatif. Persamaan gerak osilator 

harmonik diperoleh dengan menggunakan 

persamaan (11) dan (12),  

 

   1
1 1 2 2

1 1
,

2 2

p
x x H x k x

m m
       (28) 

 

dan 
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  1 1 1 2 2

1 1
, .

2 2
p p H kx k x k mx        (29) 

 

Dari persamaan (28-29) diperoleh 
 

 1 1 2 2mx kx x kmx     .  (30) 

 

Dengan cara sama diperoleh persamaan 
 

 2 2 1 1mx kx x kmx       (31) 

 

Persamaan (30) dapat juga diperoleh dari 

persamaan (22) dengan mengambil nilai 

1i   dan persamaan (31) dapat diperoleh 

dengan mengambil nilai 2i  . Persamaan 

(30) dan (31) menunjukkan bahwa hukum 

II Newton untuk osilator harmonik 

konsisten dengan rumusan mekanika klasik 

yang diperoleh melalui modifikasi Kurung 

Poisson dan tranformasi linier posisi dan 

momentum dalam ruang fase tak komutatif 

 1 1 2 2, , ,x p x p  menuju ruang fase 

komotatif  1 1 2 2, , ,x p x p . 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Telah diperoleh rumusan hukum 

Newton tentang gerak dalam ruang fase tak 

komutatif. Koreksi terhadap hukum II 

Newton dan Hukum I Newton muncul 

akibat faktor ketakkomutatifan posisi dan 

momentum. Medan potensial skalar dalam 

ruang fase tak komutatif menyebabkan 

gangguan (perturbation) yang mem-

pengaruhi gerak sistem fisis. Ketak-

komutatifan momentum linier menye-

babkan percepatan gerak partikel tidak lagi 

konstan meskipun resultan gaya luar yang 

bekerja pada benda (partikel bebas) sama 

dengan nol. Hasil ini sangat berbeda 

dengan hukum I Newton. Pada kasus 

osilator harmonik dua dimensi ketak-

komutatifan posisi dan momentum me-

munculkan gaya redaman pada persamaan 

gerak osilator. Selain bergantung pada 

faktor ketakkomutatifan posisi dan 

momentum, persamaan gerak osilator 

harmonik dalam ruang fase tak komutatif 

juga bergantung pada gaya eksternal yang 

bekerja pada sistem.  

Artikel ini telah membahas hukum I 

Newton dan hukum II Newton dalam 

ruang fase tak komutatif tetapi belum 

memasukkan hukum III Newton tentang 

aksi-reaksi dalam ruang fase tak komutatif. 

Dalam ruang fase tak komutatif diharapkan 

tetap berlaku hukum aksi-reaksi namun 

diperlukan analisis yang lebih mendalam 

untuk mengkaji hukum III Newton 

tersebut.  
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Abstract 

 

This research is aimed to measure the further of e-learning usage as instructional 

media BeSmart UNY for Lecturers and Students in the Faculty of Engineering UNY. E-

learning usage is measured by parameters, which are computer knowledge, e-learning 

knowledge, e-learning frequency access, and e-learning effects for learning process. 

Research was conducted by survey method and direct observation on the website 

BeSmart UNY for all study programs in the Faculty of Engineering UNY to measure how far 

the e-learning usage. The data was collected through field surveys, interviews directly to 

lecturers and students, as well as the distributing of the questionnaire. The data was analyzed 

then by a descriptive method.  

The result showed that the e-learning usage by lecturers and students was quite good 

with an average score of 3.04/4 on a Likert scale. E-learning usage also provides a 

significant increase in learning motivation with an average score of 3.37/4, but not on the 

learning outcomes and time completion yet. 

 

Keywords: e-learning, instructional media , BeSmart 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi yang sangat 

pesat, maka keberhasilan kegiatan 

pembelajaran di perguruan tinggi tidak 

hanya ditentukan oleh faktor 

pengajar/dosen, melainkan dipengaruhi 

juga oleh keaktifan mahasiswa dalam 

mencari bahan ajar. Kurikulum 2009 

mempertegas bahwa proses pembelajaran 

harus berpusat pada peserta belajar 

(student centered), pengajar bukan sebagai 

satu-satunya sumber belajar atau sumber 

informasi, melainkan juga berperan 

sebagai fasilitator, dinamisator, dan 

motivator dalam pembelajaran. 

Selain perpustakaan sebagai sumber 

belajar, saat ini berkembang teknologi 

internet yang memberikan kemudahan dan 

keleluasaan dalam menggali ilmu 

pengetahuan. Melalui internet, mahasiswa 

dapat mengakses berbagai literatur dan 

referensi ilmu pengetahuan yang 
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dibutuhkan dengan cepat, sehingga dapat 

mempermudah proses belajarnya. 

Saat ini UNY telah memiliki fasilitas 

e-learning (BeSmart) sebagai sarana 

pembelajaran, meskipun belum 

dimanfaatkan secara optimal. Belum 

banyak dosen yang menggunakan e-

learning sebagai media pembelajaran, 

termasuk mahasiswa. Walaupun 

mahasiswa diberi tugas yang menuntut 

akses terhadap e-learning, pada 

kenyataannya masih banyak diantara 

mereka yang belum mengerti dan bahkan 

belum dapat memanfaatkan fasilitas 

tersebut. Oleh  karena itu, perlu dilakukan 

kajian mengenai kemanfaatan e-learning 

BeSmart UNY sebagai media pem-

belajaran.  

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi yang sangat pesat 

mendorong berbagai lembaga pendidikan 

memanfaatkan sistem e-learning untuk 

meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas 

pembelajaran. Meskipun banyak hasil 

penelitian menunjukkan bahwa efektivitas 

pembelajaran menggunakan sistem e-

learning cenderung sama bila dibanding 

dengan pembelajaran konvensional atau 

klasikal, tetapi keuntungan yang dapat 

diperoleh dengan e-learning adalah dalam 

hal fleksibilitasnya. Melalui e-learning, 

materi pembelajaran dapat diakses kapan 

saja dan dari mana saja. Di samping itu 

materi yang dapat diperkaya dengan 

berbagai sumber belajar termasuk 

multimedia dengan cepat dapat 

diperbaharui oleh pengajar (Surdjono, HD, 

2009). 

Definisi dan implementasi sistem e-

learning sangatlah bervariasi dan belum 

ada standar yang baku. Berdasarkan 

pengamatan dari berbagai sistem 

pembelajaran berbasis web yang ada di 

internet, implementasi sistem e-learning 

bervariasi, diantaranya: 

 sederhana, yakni sekadar 

kumpulan bahan pembelajaran 

yang diletakkan di web server 

dengan tambahan forum 

komunikasi lewat e-mail atau 

milist secara terpisah  

 terpadu yakni berupa portal e-

learning yang berisi berbagai objek 

pembelajaran yang diperkaya 

dengan multimedia serta 

dipadukan dengan sistem 

informasi akademik, evaluasi, 

komunikasi, diskusi dan berbagai 

educational tools lainnya. 

Implementasi e-learning bisa masuk 

ke dalam salah satu kategori tersebut, 

yakni bisa terletak diantara keduanya, atau 

bahkan bisa merupakan gabungan 

beberapa komponen dari dua sisi tersebut. 

Hal ini disebabkan antara lain karena 

belum adanya pola yang baku dalam 

implementasi e-learning, keterbatasan 

sumber daya manusia baik pengembang 

maupun staf pengajar dalam e-learning, 

keterbatasan perangkat keras maupun 

perangkat lunak, keterbatasan biaya dan 

waktu pengembangan. Adapun dalam 

proses pembelajaran yang sesungguhnya, 

terutama di negara yang koneksi 

internetnya sangat lambat, pemanfaatan 

sistem e-learning tersebut bisa saja 

digabung dengan sistem pembelajaran 

konvesional yang dikenal dengan sistem 

blended learning atau hybrid learning. 
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1. Definisi E-learning 

E-learning merupakan kependekan 

dari electronic learning (Sohn, 2005). 

Salah satu definisi umum dari e-learning 

diberikan oleh Gilbert & Jones (2001), 

yaitu: pengiriman materi pembelajaran 

melalui suatu media elektronik seperti 

Internet, intranet/extranet, satellite 

broadcast, audio/video tape, interactive 

TV, CD-ROM, dan computer-based 

training (CBT). Definisi yang hampir sama 

diusulkan juga oleh the Australian 

National Training Authority (2003) yakni 

meliputi aplikasi dan proses yang 

menggunakan berbagai media elektronik 

seperti internet, audio/video tape, 

interactive TV and CD-ROM guna 

mengirimkan materi pembelajaran secara 

lebih fleksibel. 

The ILRT of Bristol University (2005) 

mendefinisikan e-learning sebagai 

penggunaan teknologi elektronik untuk 

mengirim, mendukung, dan meningkatkan 

pengajaran, pembelajaran dan penilaian. 

Udan and Weggen (2000) menyebutkan 

bahwa e-learning adalah bagian dari 

pembelajaran jarak jauh sedangkan 

pembelajaran on-line adalah bagian dari e-

learning. Di samping itu, istilah e-learning 

meliputi berbagai aplikasi dan proses 

seperti computer-based learning, web-

based learning, virtual classroom, dll; 

sementara itu pembelajaran on-line adalah 

bagian dari pembelajaran berbasis 

teknologi yang memanfaatkan sumber 

daya Internet, intranet, dan extranet. 

Lebih khusus lagi, Rosenberg (2001) 

mendefinisikan e-learning sebagai pe-

manfaatan teknologi internet untuk men-

distribusikan materi pembelajaran, se-

hingga siswa dapat mengakses dari mana 

saja. 

2. Mengapresiasi e-learning BeSmart 

UNY 

Meskipun implementasi sistem e-

learning yang ada sekarang ini sangat 

bervariasi, namun semua itu didasarkan 

atas suatu prinsip atau konsep bahwa e-

learning  dimaksudkan sebagai upaya 

pendistribusian materi pembelajaran  

melalui  media elektronik atau internet 

sehingga peserta  didik  dapat  

mengaksesnya  kapan  saja dan di mana 

saja.  Ciri pembelajaran  dengan  e-leaning  

adalah  terciptanya  lingkungan  belajar  

yang  flexible and distributed. 

Fleksibilitas  menjadi  kata  kunci  

dalam  sistem  e-learning.  Peserta  didik  

menjadi sangat fleksibel dalam memilih 

waktu dan tempat belajar karena mereka 

tidak harus datang di  suatu  tempat  pada  

waktu  tertentu.  Di lain  pihak,  dosen  

dapat  memperbaharui  materi 

pembelajarannya  kapan  saja  dan  dari  

mana  saja.  Dari segi isi, materi pem-

belajaranpun dapat dibuat sangat fleksibel 

mulai dari bahan kuliah yang berbasis teks 

sampai materi pembelajaran yang sarat 

dengan komponen multimedia. Namun 

demikian kualitas pembelajaran dengan e-

learning juga sangat fleksibel atau variatif, 

yakni bisa lebih jelek atau lebih baik dari 

sistem pembelajaran tatap muka 

(konvensional). Untuk mendapatkan sistem 

e-learning yang baik diperlukan pe-

rancangan yang baik pula. Distributed 

learning menunjuk pada pembelajaran 

dimana pengajar, mahasiswa, dan materi 

pembelajaran terletak di lokasi yang 

berbeda, sehingga mahasiswa dapat belajar 

kapan saja dan dari mana saja. 

Sistem e-learning dapat diimplemen-

tasikan dalam bentuk asynchronous, 

synchronous, atas campuran antara 
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keduanya. Contoh e-learning asyn-

chronous  banyak dijumpai di internet baik 

yang sederhana maupun yang terpadu 

melalui portal e-learning. Adapun dalam e-

learning synchronous, pengajar dan siswa 

harus berada di depan komputer secara 

bersama-sama karena proses pembelajaran 

dilaksanakan secara live, baik melalui 

video maupun audio conference. 

Selanjutnya dikenal pula istilah blended 

learning, yakni pembelajaran yang meng-

gabungkan semua bentuk pem-belajaran 

misalnya on-line, live, maupun tatap muka 

(konvensional). 

Sistem e-learning yang diterapkan di 

BeSmart UNY menggunakan Learning 

Management Sistem (LMS) open  sources 

MOODLE. Moodle dapat diperoleh secara 

bebas melalui http://moodle.org. Moodle 

dapat dengan mudah dipakai untuk meng-

embangkan sistem e-learning. Saat ini 

terdapat lebih dari 18 ribu situs e-learning 

tersebar dilebih dari 163 negara yang 

dikembangkan dengan Moodle. 

Adapun halaman depan e-learning 

yang diterapkan oleh BeSmart UNY 

ditampilkan pada Gambar 1. 

Beberapa fitur e-learning UNY antara 

lain: 

Mata kuliah on-line dapat dibuat dengan 

tiga langkah, yakni: 

 Memilih mode BASIC atau 

ADVANCED 

 Memilih format mingguan, topik 

atau sosial 

 Menekan tombol “Turn editing on” 

Mengisi matakuliah dengan 

“resources” dan “activities” 

 

Menonjolkan aktivitas sosial, yakni: 

 Mengetahui siapa saja yang sedang 

on-line dan dapat langsung bertegur 

sapa 

 Melakukan chatting 

 
Gambar 1. Halaman depan e-learning BeSmart UNY 

  

http://moodle.org/
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 Berdiskusi melalui forum diskusi 

 Membuat refleksi melalui journal 

 Melakukan kerjasama melalui wiki 

Monitoring aktivitas mahasiswa, yakni: 

 Melihat riwayat logs 

 Mengetahui laporan aktivitas 

 Mengetahui statistik aktivitas 

Pemberian dan pengiriman tugas ter-

integrasi, yakni: 

 Memberi tugas on-line, tugas off-

line, up-load file 

 Mengerjakan dan mengirimkan tugas 

lewat satu pintu 

 Mengontrol pengiriman tugas 

mahasiswa 

 Tersedia built-in macam-macam quiz 

(pilihan ganda, benar-salah, isian, 

menjodohkan,dll) 

 

Struktur Mata Kuliah di e-learning 

UNY 

1. Pada bagian awal tampilan, terdapat 

pilihan Fakultas yang ada di UNY, 

namun begitujuga terdapat satu kolom 

pencarian langsung untuk mata kuliah 

yang diinginkan (Gambar 2). 

2. Bila kemudian kita memilih ”Fakultas 

Teknik”, maka akan tampil daftar 

Jurusan yang ada di Fakultas (Gambar 

3). 

3. Bila kemudian kita memilih ”Pendi-

dikan Teknik Mesin”, maka akan tampil 

daftar Mata Kuliah yang terdapat di 

Jurusan yang terpilih (Gambar 4). 

4. Keterangan yang menyangkut mata 

kuliah bisa dilihat pada bagian kanan, 

terdapat 3 icon yang masing-masing 

mempunyai makna (Gambar 5). 

 

 
 

Gambar 2. Halaman Pemilihan Fakultas 
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Gambar 3. Halaman pemilihan prodi 

 

 

 
 

Gambar 4. Halaman pemilihan Mata Kuliah 
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Gambar 5. Halaman jenis icon 

 

 Tanda ini mempunyai arti bahwa mata 

kuliah yang bersangkutan memung-

kinkan guest (tamu) untuk bisa masuk. 

 tanda ini mempunyai arti bahwa untuk 

mengikuti mata kuliah ini dibutuhkan 

enrollment key (kunci masuk). 

 Keterangan singkat mengenai mata 

kuliah. 

 

 

 

 
 

5. Selain melalui struktur menu mata 

kuliah yang disediakan, pengguna bisa 

memanfaatkan fasilitas pencarian 

(Gambar 6). 

 

 

Memasukkan Materi Mata Kuliah di e-

learning UNY 

1. Sebagai “teacher”, diharuskan untuk 

melakukan login terlebih dahulu 

sebelum bisamelakukan updating materi 

(Gambar 7). 

 

 
Gambar 6. Halaman pencarian Mata Kuliah dan Hasil pencarian mata kuliah ”dinamika mesin” 
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2. Setelah masuk pada account yang 

bersangkutan, kemudian Hidupkan 

Mode Ubah yang gunanya untuk 

mengedit isi dari materi kuliah (Gambar 

8). 

 

3. Pengubahan menjadi mode edit 

memungkinkan teacher untuk bisa 

melakukan updating materi sesuai 

dengan fasilitas e-learning yang telah 

disebutkan di bagian pendahuluan di 

atas (Gambar 9). 

 

4. Untuk setiap materi kuliah, teacher bisa 

melakukan beberapa hal sebagai 

berikut: 

 memindah posisi materi kembali ke 

posisi semula (move left) 

 memindah posisi materi menjorok 

ke dalam (move right) 

 memindah urutan materi, bisa 

dipindah ke atas atau ke bawah 

(move) 

 melakukan perubahan materi 

(update) 

 menghapus materi (delete) 

 menyembunyikan materi sehingga 

tidak tampil di halaman student 

(hide) 

 menyatakan bahwa materi tidak 

mempunyai group student khusus 

(nogroup) 

 materi di-setting pada visible group 

 

 
Gambar 7. Cara Login di e-learning BeSmart UNY 

 



46 J. Kaunia Vol. X No. 1, April 2014/1435: 38-51 

 

 
 

Gambar 8. Cara Mengedit Mata Kuliah 

 

 
 

Gambar 9. Fitur-fitur di e-learning BeSmart UNY 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

1. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yaitu berusaha 

mengungkapkan kajian pemanfaatan e-

learning BeSmart UNY sebagai media 

pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan 

di Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY). Subjek penelitian 

adalah 168 dosen dan 78 mahasiswa 

Fakultas Teknik UNY. Instrumen 

pengambilan data berupa lembar 

kuesioner, lembar observasi, dan pedoman 

wawancara. Selanjutnya kegiatan peng-

umpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengikuti pola yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman 

(1992), yakni melalui: 1) Wawancara, 2) 

Observasi, 3) Studi Dokumentasi. 

Penilaian akan kepuasan dan loyalitas 

pengguna menggunakan kuesioner yang 

dirancang dengan skala likert dengan 

instrumen atau dimensi berdasarkan 

kualitas e-learning besmart UNY. Skala 

pengukuran untuk tingkat kepuasan 1 

(sangat Kurang), 2 (Kurang), 3 (baik), 4 

(sangat baik) seperti tertera pada Tabel 1. 

Data yang diperoleh dianalisis 

mengikuti langkah: reduksi data, penyajian 

data, pemeriksaan  keabsahan  data,  dan  

diakhiri dengan penafsiran. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini melihat motivasi dosen 

dalam mengupload mata kuliah dan mem-

berikan tugas-tugas di website e-learning 

BeSmart UNY melalui 2 pengukuran, yaitu 

kualitas pemanfaatan e-learning dan 

pengaruh e-learning pada pembelajaran. 

Kualitas pemanfaatan e-learning dikaji 

terhadap pengetahuan umum e-learning, 

frekuensi akses, dan pemanfaatan e-

learning. Adapun untuk pengaruh e-

learning pada pembelajaran dikaji terhadap 

motivasi, hasil belajar, dan waktu belajar. 

Berdasarkan dari hasil pengamatan di 

lapangan, diperoleh data sebagai berikut: 

1. Motivasi Dosen terhadap penggunaan 

e-learning besmart UNY 

 

 

Tabel 1.  Interval penilaian skala likert 

 

Sangat Baik SB 3,25   ≤ x ≤   4 

Baik B 2,5     ≤ x ≤   3,25 

Kurang K 1,75   ≤ x ≤   2,5 

Sangat Kurang SK 1        ≤ x ≤   1,75 

 

Skor   : Jumlah total dari masing-masing variable 

Rata-rata  : Skor dibagi dengan jumlah responden 
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Tabel 2. Rekapitulasi data penggunaan e-learning BeSmart UNY 

 

No. 

Progran Studi 

di Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 

yang amati 
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1 Teknik Elektro 172 39 59 23 6 4 

2 Teknik Elektronika 204 34 181 29 36 18 

3 Teknik Mesin 112 47 22 19 3 0 

4 Teknik Otomotif 99 27 24 15 1 0 

5 Teknik Sipil dan Perancangan 125 36 62 23 4 0 

6 Teknik Boga dan Busana 292 44 35 29 2 0 

Jumlah 1004 227 359 138 52 22 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa:  

a. Persentase jumlah mata kuliah yang 

telah di upload dosen di  e-learning 

BeSmart UNY masih sangat kecil, 

seperti pada grafik pada Gambar 

10. 

 

 
Gambar 10. Grafik jumlah Mata Kuliah 

 

b. Jumlah Dosen yang telah 

Mengupload Mata Kuliah dapat 

dilihat pada Gambar 11 di bawah 

ini.  

 
Gambar 11. Grafik jumlah Dosen yang telah 

mengupload Mata Kuliah 

 

Gambar 11 menunjukkan per-

bandingan antara jumlah dosen 

yang telah mengupload mata kuliah 

dengan jumlah dosen yang ada 

pada masing-masing program studi 

di fakultas teknik UNY memiliki 

antusiasme cukup baik untuk 

mengupload mata kuliah di e-

learning BeSmart UNY. 

c. Jumlah materi yang telah di upload 

secara penuh (16 kali pertemuan) 
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Gambar 12. Grafik jumlah Materi yang telah 

diupload secara penuh (16 kali pertemuan) 

 

Gambar 12 menunjukkan bahwa 

jumlah materi yang telah diupload 

oleh dosen secara penuh atau 

sebanyak 16 kali pertemuan terlihat 

sangatlah sedikit. 

d. Jumlah dosen yang telah 

memberikan tugas online pada 

mahasiswa  

 

 
Gambar 13. Grafik jumlah Dosen yang 

memberikan tugas 

 

Gambar 13 menunjukkan bahwa 

jumlah tugas yang diberikan oleh 

dosen pada setiap mata kuliahnya 

terlihat sangatlah sedikit bahkan 

cendrung tidak memberikan tugas 

sama sekali. 

2. Pengukuran Kualitas dan Pengaruh e-

learning besmart UNY 

Data ini diambil berdasarkan hasil 

kuesioner terhadap dosen dan 

mahasiswa 

a. Kualitas pemanfaatan e-learning 

(Tabel 3 dan Tabel 4) 

b. Pengaruh e-learning pada 

pembelajaran (Tabel 5) 

 

Tabel 3. Kualitas pemanfaatan e-learning untuk dosen 

 

No ASPEK YANG DIUKUR 
SKOR JAWABAN RATA 

RATA 

INTER 

PRETASI SB B K SK 

1 Pengetahuan umum e-learning 93 54 19 2 3,42 SANGAT BAIK 

2 Frekuensi Akses 74 64 25 5 3,23 BAIK 

3 Pemanfaatan e-learning 30 41 74 23 2,46 KURANG 

 

 

Tabel 4. Kualitas pemanfaatan e-learning untuk mahasiswa 

 

No ASPEK YANG DIUKUR 
SKOR JAWABAN RATA 

RATA 

INTER 

PRETASI SB B K SK 

1 Pengetahuan umum e-learning 20 46 10 2 3,08 BAIK 

2 Frekuensi Akses 14 15 35 14 2,37 KURANG 

3 Pemanfaatan e-learning 19 10 15 34 2,18 KURANG 
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Tabel 5. Pengaruh e-learning untuk dosen 

 

No ASPEK YANG DIUKUR 
SKOR JAWABAN RATA 

RATA 

INTER 

PRETASI SB B K SK 

1 Motivasi 40 88 30 10 2,94 BAIK 

2 Hasil Belajar 26 41 82 19 2,44 KURANG 

3 Waktu Belajar 25 32 69 42 2,24 KURANG 

 

 

Tabel 6. Pengaruh e-learning untuk mahasiswa  

 

No ASPEK YANG DIUKUR 
SKOR JAWABAN RATA 

RATA 

INTER 

PRETASI SB B K SK 

1 Motivasi 18 43 13 4 2,96 BAIK 

2 Hasil Belajar 9 20 27 22 2,21 KURANG 

3 Waktu Belajar 11 13 23 31 2,05 KURANG 

 

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis 

bahwa secara umum pemanfaatan e-

learning besmart UNY dalam meng-

implementasikan pembelajaran berbasis 

e-learning dapat diperinci: 

 Secara umum pengetahuan dosen 

tentang pembelajaran e-learning 

sudah baik dan mereka pernah 

mengimplementasikan walaupun 

kebanyakan tidak aktif. Sayang-

nya dosen yang mengimple-

mentasikan pembelajaran e-

learning sebagai pengampu masih 

sangat rendah. Pada umumnya 

dosen mempraktikkan e-learning 

sebagai mahasiswa dengan meng-

ikuti pembelajaran e-learning di 

tempat lain (perguruan tinggi, 

forum diskusi internet, dan lem-

baga e-learning lainnya). 

 Kondisi mahasiswa sebenarnya 

dalam pengetahuan umum e-

learning sudah baik, namun 

frekuensi akses dan pemanfaatan-

nya masih kurang dan hanya 

sebatas pada pencarian materi 

pelajaran terkait dengan tugas 

yang diberikan dosen. Mahasiswa 

yang rajin akses e-learning 

biasanya mempunyai latar 

belakang keluarga yang men-

dukung untuk akses e-learning 

baik di rumah, kampus maupun 

warnet. 

 Pengaruh e-learning terhadap 

pembelajaran dapat dilihat dari 

aspek motivasi, hasil belajar dan 

waktu belajar. Berdasarkan isian 

kuesioner, e-learning memberikan  

peningkatan  motivasi  pada  

dosen  dan mahasiswa, namun 

tidak pada aspek hasil dan waktu 

belajar. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Bedasarkan dari hasil penelitian 

dan pembahasan dapat ditarik ke-

simpulan sebagai berikut: 

a. Materi ajar yang telah di-upload 

oleh dosen menggunakan e-

learning Besmart UNY adalah 52 
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mata kuliah, dengan jumlah 

terbesar adalah 36 mata kuliah dari 

jurusan Pendidikan Teknik 

Elektronika dan jumlah terkecil 

hanya 1 mata kuliah dari jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif. 

b. Kualitas pemanfaatan e-learning 

yang meliputi pengetahuan umum 

e-learning, frekuensi akses dan 

pemanfaatannya sebagai media 

pembelajaran bagi Dosen dan 

Mahasiswa Fakultas Teknik UNY 

sudah cukup baik tetapi masih perlu 

ditingkatkan guna mencapai hasil 

yang optimal. 

c. Pembelajaran e-learning mampu 

meningkatkan motivasi belajar 

dosen dan mahasiswa, tetapi tidak 

untuk hasil dan waktu belajar. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, 

saran yang dapat diajukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Pihak lembaga diharapkan dapat 

memberikan perhatian yang serius 

untuk mendorong para dosen dapat 

mengupload materi ajar dan 

memanfaatkan e-learning BeSmart 

UNY.  

b. Perlu dilaksanakan sarasehan untuk 

mendorong kreativitas bentuk tugas 

perkuliahan dengan memanfaatkan 

e-learning BeSmart UNY. 
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Abstract 

 

This study is aimed to (1) develop an integrated-science module based on Contextual 

Teaching and Learning (CTL) for SMP/MTs grade VII; (2) examine the quality of the 

integrated-science module developed; (3) examine the response of students to the integrated-

science module developed.  

This study is research and development (R & D) with procedural model that adapts the 

research and development procedure according to 4-D (Define, Design, Develop, and 

Disseminate) model. The research instrument is a checklist form of quality assessment sheet 

using a Likert scale and a checklist form questionnaire responses of students using a Guttman 

scale. The data was analyzed by descriptive quantitative.  

The results of this study: (1) integrated-science module based on Contextual Teaching 

and Learning (CTL) for SMP/MTs grade VII, (2) the quality of integrated-science module that 

have been developed according to content experts, media experts, and teachers are very good 

with ideal percentages respectively 82.4%, 83.3% and 90.1%, (3) the response of students in 

small-scale field trials and large scale is agreed with ideal percentages respectively 82.9% 

and 83.8%. The results of this study indicate that the integrated-science module based on 

Contextual Teaching and Learning (CTL) that has been developed can be used as one of 

science learning materials. 

 

Keywords: module, integrated science, contextual teaching and learning (CTL) 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

IPA merupakan bidang kajian makhluk 

hidup dan proses kehidupan, materi dan 

sifatnya, materi dan perubahnnya, serta 

bumi dan antariksa (Depdikbud, 2013). 

Oleh karena itu, proses pembelajaran IPA 

yang dilakukan secara terpadu harus 

memuat gabungan dari tiap-tiap bidang 

kajian IPA tersebut tidak hanya terikat oleh 

salah satu bidang kajian. 
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Keterpaduan yang dimaksudkan dalam 

IPA adalah kompetensi dasar IPA yang 

berasal dari bidang kajian di alam dan 

dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi 

pokok bahasan atau topik tertentu. Hal yang 

perlu diperhatikan dari proses pembelajaran 

IPA Terpadu adalah pemaduan konsep 

didasarkan atas konsep-konsep yang ada 

relevansinya dengan lingkungan hidup dan 

kemajuan teknologi yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Proses pembelajaran meng-gunakan 

pendekatan kontekstual (contextual 

teaching and learning [CTL]) mengaitkan 

konten mata pelajaran dengan situasi dunia 

nyata. Komponen utama pendekatan proses 

pembelajaran kontekstual, yaitu kon-

struktivisme, menemukan/inquiry, bertanya, 

masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, 

dan penilaian autentik (Depdiknas, 2002: 

10-20). Berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa pendekatan kontekstual mampu 

meningkatkan efektivitas proses pem-

belajaran.  

Wawancara dengan guru IPA di SMP 

N 14 Yogyakarta menyimpulkan bahwa 

salah satu upaya membuat proses 

pembelajaran IPA menjadi pengalaman 

yang berkesan adalah dengan memotivasi 

serta mengajak peserta didik untuk terlibat 

aktif dalam pembelajaran yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Upaya 

tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

pema-haman peserta didik terhadap manfaat 

IPA dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemahaman yang benar akan dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik 

yang seringkali belum mampu memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil 

ujian akhir semester gasal tahun ajaran 

2012/2013 untuk kelas VII SMP N 14 

Yogyakarta menunjukkan persentase 

peserta didik yang mampu mencapai KKM 

hanya sebesar 36,8%.  

Selain hal itu, guru juga mengungkap-

kan bahwa sesungguhnya telah memahami 

hakikat pembelajaran IPA Terpadu yang 

dimaksudkan pemerintah, namun 

keterbatasan sumber belajar IPA Terpadu 

belum banyak. Jikapun ada, konsepnya 

belum terpadu. Ditambah pula, guru telah 

lama terbiasa mengajarkan satu pelajaran 

saja, misalnya seperti kimia, fisika atau 

biologi saja, bukan mengajarkan IPA secara 

utuh. Oleh karena itu, guru mengakui 

bahwa pembelajaran IPA yang masih 

parsial -- seperti yang terjadi sekarang -- 

berpotensi terjadinya pengulangan konsep 

yang membuat proses pembelajaran 

berlangsung kurang efisien. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

diketahui bahwa penyebab proses 

pembelajaran IPA Terpadu yang 

berlangsung di SMP Negeri 14 Yogyakarta 

belum sesuai dengan instruksi pemerintah 

adalah dikarenakan tidak adanya bahan ajar 

yang mampu memadukan kompetensi-

kompetensi dasar IPA. Keberadaan bahan 

ajar tersebut sangat penting untuk mewu-

judkan proses pembelajaran IPA secara 

terpadu, karena dalam proses pembe-lajaran 

guru mengikuti alur materi yang terdapat 

dalam bahan ajar.  

Salah satu jenis bahan ajar yang dapat 

digunakan, selain buku, adalah modul 

pembelajaran IPA. Modul pembelajaran 

IPA merupakan sejumlah booklet yang 

ditulis dengan tujuan agar peserta didik 

dapat belajar secara mandiri dengan atau 

tanpa bimbingan dari guru. Salah satu 

keunggulan dari penggunaan modul adalah 

memung-kinkan peserta didik yang 

memiliki kecepatan tinggi dalam belajar 

akan lebih cepat menyelesaikan satu atau 
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lebih kompetensi dasar dibandingkan 

dengan peserta didik lainnya (Prastowo, 

2012: 107).  

Modul Pembelajaran IPA Terpadu 

Berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dapat menjadi salah satu 

alternatif bahan ajar yang tidak hanya 

membantu guru dalam meng-adakan proses 

pembelajaran secara terpadu, tetapi juga 

memfasilitasi peserta didik untuk 

meningkatkan tingkatan atau tahapan 

belajar tanpa bimbingan dari guru, 

mengenai konsep-konsep IPA yang 

dikaitkan dengan contoh-contoh aplikatif 

yang tidak asing bagi mereka. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

1. Menghasilkan modul pem-belajaran 

IPA Terpadu berbasis Contextual 

Teaching and Learning (CTL) untuk 

SMP/MTs kelas VII, berbentuk 

booklet. 

2. Mengetahui kualitas modul 

pembelajaran IPA Terpadu ber-basis 

Contextual Teaching and Learning 

(CTL) untuk SMP/MTs kelas VII 

berdasarkan penilaian ahli materi, ahli 

media, dan guru IPA. 

3. Mengetahui respon peserta didik 

terhadap modul pembelajaran IPA 

terpadu yang dikem-bangkan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

Research and Development (R&D) yang 

mengikuti prosedur penelitian pengem-

bangan model 4-D (Trianto, 93-96).  Model 

ini terdiri atas 4 tahap, yaitu Define 

(pendefinisian), Design (perancangan), 

Develop (pengembangan), dan Disse-

minate (penyebaran). Pada penelitian ini 

tahap yang dilaksanakan hanya sampai 

tahap develop. 

Perolehan data dari penilaian para ahli 

(materi dan media) dianalisis dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1) Menghitung skor rata-rata penilaian 

menggunakan rumus:  

 
Keterangan:  

  :  skor rata-rata 

  :  jumlah skor 

      :  jumlah penilai 

2) Mengubah skor rata-rata yang 

diperoleh ke dalam bentuk kualitatif 

berdasarkan Tabel 1 berikut 

(Widoyoko, 2012: 110). 

 

Tabel 1. Kategori Penilaian Kualitas Produk 

 

Rerata Skor Kriteria Kualitatif 

X > 3,25 s/d 4 Sangat Baik 

X > 2,5 s/d 3,25 Baik 

X > 1,75 s/d 2,5 Kurang Baik 

1,0 s/d 1,75 Sangat Kurang 

 

Analisis data respon peserta didik 

serupa dengan analisis kualitas peni-laian 

produk. Rerata skor dari angket respon 

selanjutnya diubah ke dalam bentuk 

kualitatif berdasarkan Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Kategori Respon Peserta Didik 

 

Rerata Skor Kriteria Kualitatif 

> 0,5 s/d 1 Setuju 

0 s/d 0,5 Tidak Setuju 

 

Jika hasil analisis data menun-jukkan 

kualitas modul minimal baik (B) dan respon 
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peserta didik menunjukkan setuju (S) maka 

modul sudah dapat dijadikan produk akhir 

dan siap untuk digunakan sebagai bahan 

ajar IPA Terpadu untuk SMP/MTs kelas 

VII. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

1. Penilaian Ahli Materi 

Ahli materi menilai modul 

pembelajaran IPA terpadu dari segi 

(a) kualitas isi, (b) bahasa, (c) 

penggunaan ilustrasi, (d) evaluasi, 

dan (e) aspek CTL. Hasil analisis 

penilaian menurut ahli materi 

disajikan pada Tabel 3. 

2. Penilaian Ahli Media 

Ahli media menilai modul 

pembelajaran IPA dari segi (a) 

format, (b) daya tarik, (c) bentuk dan 

ukuran huruf, (d) kebahasaan, (e) 

konsistensi, dan (f) penampilan fisik. 

Hasil analisis penilaian menurut ahli 

media disajikan pada Tabel 4. 

3. Penilaian Guru IPA 

Guru IPA menilai 7 aspek, yaitu 

kualitas isi, bahasa, penggunaan 

ilustrasi, evaluasi, penampilan fisik, 

kegunaan, dan aspek CTL. Hasil 

analisis penilaian guru IPA disajikan 

pada Tabel 5. 

4. Respon Peserta Didik 

a. Uji coba lapangan skala kecil 

Uji coba lapangan skala kecil 

dilakukan terhadap 5 peserta 

didik. Peserta didik memberi 

tanggapan terhadap aspek (1) 

kualitas isi, (2) kebahasaan, (3) 

ilustrasi, (4) assessment, (5) 

penampilan fisik, dan (6) manfaat 

modul yang dikembang-kan. 

Hasil analisis respon peserta 

didik terhadap modul 

pembelajaran IPA Terpadu yang 

dikembangkan disajikan  pada 

Tabel 6. 

b. Uji Coba Lapangan Skala Besar 

Modul pembelajaran IPA yang 

sudah direvisi berdasarkan 

masukan pada uji 

 
Tabel 3. Hasil Analisis Penilaian  Berdasarkan Ahli Materi 

Aspek Penilaian 

Skor 

Rata-

rata 

Kategori 

Kualitas 

Kualitas Isi 3,33 Sangat baik 

Bahasa 3,00 Baik 

Penggunaan 

Ilustrasi 

3,33 Sangat baik 

Assessment  3,50 Sangat baik 

Konstruktivisme 3,33 Sangat baik 

Menemukan 

(inquiry) 

3,00 Baik 

Bertanya 3,00 Baik 

Masyarakat Belajar 3,33 Sangat baik 

Pemodelan 3,33 Sangat baik 

Refleksi 3,33 Sangat baik 

Penilaian Autentik 3,67 Sangat baik 

Rerata 

Keseluruhan 
3,30 Sangat baik 

 
Tabel 4. Hasil Analisis Penilaian  Berdasarkan Ahli Media 

Aspek Penilaian 

Skor 

Rata-

rata 

Kategori 

Kualitas 

Format 3,33 Sangat baik 

Daya Tarik 3,17 Baik 

Bentuk dan 

Ukuran Huruf 
3,50 Sangat baik 

Kebahasaan 3,17 Baik 

Konsistensi 3,33 Sangat baik 

Penampilan Fisik 3,50 Sangat baik 

Rerata 

Keseluruhan 
3,33 Sangat baik 
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Tabel 5. Hasil Analisis Penilaian  Berdasarkan Guru IPA 

Aspek 
Skor 

Rata-rata 

Kategori 

Kualitas 

Kualitas Isi 3,83 Sangat baik 

Kebahasaan 3,50 Sangat baik 

Penggunaan 

Ilustrasi 
3,75 Sangat baik 

Assessment 4,00 Sangat baik 

Penampilan Fisik 3,50 Sangat baik 

Kegunaan 3,50 Sangat baik 

Konstruktivisme 3,50 Sangat baik 

Menemukan 

(inquiry) 

3,50 Sangat baik 

Bertanya 3,50 Sangat baik 

Masyarakat 

Belajar 

3,50 Sangat baik 

Pemodelan 3,50 Sangat baik 

Refleksi 3,00 Baik 

Penilaian 

Autentik 

3,50 Sangat baik 

Rerata 

Keseluruhan 
3,61 Sangat baik 

 
Tabel 6.  Hasil Analisis Respon Peserta Didik pada Uji Coba 

Lapangan Skala Kecil 

Aspek 
Skor Rata-

rata  

Kategori 

Respon 

Kualitas isi 0,50 Tidak Setuju 

Bahasa 0,90 Setuju 

Ilustrasi 0,87 Setuju 

Assessment  1,00 Setuju 

Penampilan fisik 1,00 Setuju 

Manfaat 0,73 Setuju 

Rerata 

Keseluruhan 
0,83 Setuju 

 
Tabel 7.  Hasil Analisis Respon Peserta Didik pada Uji Coba 

Lapangan Skala Besar 

Aspek 
Skor Rata-

rata 

Kategori 

Respon 

Kualitas isi 0,43 Tidak Setuju 

Kebahasaan  0,83 Setuju 

Ilustrasi 0,98 Setuju 

Assessment 0,97 Setuju 

Penampilan fisik 1,00 Setuju 

Manfaat 0,78 Setuju 

Rerata 

Keseluruhan 
0,84 Setuju 

 

coba lapangan skala kecil kemudian 

diujikan kembali dengan sampel yang 

lebih besar dari uji coba lapangan skala 

kecil. Uji coba lapangan skala besar 

dilakukan pada 15 peserta didik. Data 

respon peserta didik pada uji coba 

lapangan skala besar disajikan dalam 

Tabel 7. 

 

 

B. Pembahasan 

 

1. Kualitas Modul Pembelajaran IPA 

Terpadu 

 

Berdasarkan penilaian (a) ahli materi, 

(b) ahli media, dan (c) guru IPA, modul 

pembelajaran IPA yang telah 

dikembangkan termasuk dalam 

kategori sangat baik meskipun masih 

ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. 

Perbandingan persentase penilaian 

kualitas modul ber-dasarkan (a) ahli 

materi, (b) ahli media, dan (c) guru IPA 

disajikan pada diagram berikut ini.  

 

 
Gambar 1.  Perbandingan Persentase Penilaian 

Kualitas Modul 

 

 

Modul pembelajaran IPA Terpadu yang 

dikembangkan meng-gunakan pendekatan 
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Contextual Teaching and Learning (CTL) 

sebagai basis dari konten. Menurut 

Depdiknas, (2002: 10 – 20), komponen 

CTL yang terdapat pada modul didasarkan 

pada (a) kon-struktivisme, (b) menemukan 

(inquiry), (c) bertanya, (d) masyarakat 

belajar, (e) pemodelan, (f) refleksi, dan (g) 

penilaian autentik. Aspek CTL dinilai oleh 

ahli materi dan guru IPA dengan kategori 

sangat baik secara keseluruhan. Penjabaran 

tujuh komponen di dalam modul yang telah 

dikembangkan, adalah sebagai berikut:  

 

a. Konstruktivisme Pembelajaran IPA 

Pada modul yang telah di-

kembangkan, komponen kon-

struktivisme terdapat pada semua 

kegiatan latihan dan kegiatan 

percobaan/eksperimen.  

 

b. Menemukan (Inquiry) 

Komponen CTL menemu-kan 

atau inquiry dalam modul pembelajaran 

IPA yang telah dikembangkan dapat 

ditemukan pada kegiatan 

percobaan/prak-tikum.  

 

c. Bertanya 

Komponen CTL ini dapat 

ditemukan bersamaan dengan inquiry. 

 

d. Masyarakat Belajar 

Salah satu bentuk perwu-judan 

masyarakat belajar pada modul 

pembelajaran IPA yang telah 

dikembangkan yaitu ke-giatan 

kelompok. Terdapat be-berapa kegiatan 

yang dimak-sudkan untuk dikerjakan 

secara berkelompok, diantaranya ke-

giatan percobaan/eksperimen dan tugas 

proyek big project.  

 

e. Pemodelan 

Pada modul yang telah 

dikembangkan, pemodelan diwujudkan 

hanya dengan gambar-gambar dan 

contoh soal. Hal ini dikarenakan materi 

yang menjadi pokok bahasan kurang 

memungkinkan untuk dibuat 

pemodelan yang dengan mudah dapat 

ditiru peserta didik.  

 

f. Refleksi 

Pada modul pembelajaran IPA 

yang telah dikembangkan refleksi 

terdapat pada bagian akhir modul 

pembelajaran IPA. 

 

g. Penilaian Autentik 

Setiap kegiatan latihan dalam 

modul pembelajaran IPA yang telah 

dikembangkan diharapkan mampu 

digunakan sebagai penilaian yang 

sebenarnya. Sebagai tambahan, pada 

bagian akhir modul pembelajaran IPA 

terdapat panduan penilaian yang dapat 

digunakan untuk membantu 

mewujudkan penilaian yang 

sebenarnya atau autentik.  

Selain dinilai sangat baik, modul 

yang telah dikembangkan ini telah 

memenuhi 4 dari 5 karakteristik modul 

menurut Dikmenjur (Dikmenjur, 2008: 

4-7),  yaitu:  

a. Self Instructional 

Modul pembelajaran IPA yang 

telah dikembangkan dapat digu-

nakan secara mandiri, sehingga pe-

serta didik dapat mengetahui tingkat 

penguasaan belajarnya. Penilaian 

karakteristik Self Instructional 

termuat dalam penilaian ahli materi 

dan guru IPA, yaitu aspek (1) 

kualitas isi, (2) kebahasaan, (3) 
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penggunaan ilustrasi, (4) penilaian, 

dan (5) aspek CTL. 

b. Self Contained 

Modul pembelajaran IPA 

terpadu berbasis Contextual 

Teaching and Learning (CTL) yang 

telah dikembangkan dikatakan self 

contained karena telah memuat 

semua materi yang diperlukan untuk 

mencapai kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. 

c. Adaptive 

Modul pembelajaran IPA 

terpadu berbasis Contextual 

Teaching and Learning  memiliki 

konten yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

d. User Friendly 

Modul pembelajaran IPA 

terpadu yang dikembangkan meng-

gunakan bahasa yang sederhana, 

mudah dimengerti, dan istilah yang 

umum dalam kehidupan.  

Karakteristik yang belum 

terpenuhi pada modul yang telah 

dikembangkan yaitu stand alone, 

dikarenakan karakteristik tersebut 

hanya dapat diketahui jika modul 

pembelajaran IPA sudah digunakan 

dalam proses pembelajaran yang 

sebenarnya. 

 

2. Respon Peserta Didik 

 

Perbandingan respon peserta didik pada uji 

coba lapangan skala kecil dan besar 

ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

 
Gambar 2. Perbandingan Persentase Respon Peserta Didik pada Uji Coba Lapangan 

 

Keterangan aspek: 

A: Kualitas isi 

B: Kebahasaan 

C: Ilustrasi 

D: Assessment 

E: Penampilan fisik 

F: Manfaat 
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Seperti yang ditunjukkan Gambar 2, 

terdapat perbedaan respon yang tidak 

terlalu signifikan antara uji coba pada skala 

kecil dan besar. Semua aspek mendapatkan 

respon setuju dari peserta didik, kecuali 

aspek kualitas isi. Hal ini dikarenakan uji 

coba dilaksanakan di penghujung semester, 

sehingga peserta didik sudah mempelajari 

sebagian besar konsep yang ada pada modul 

pembelajaran IPA. Skor rata-rata kese-

luruhan aspek yang direspon peserta didik 

pada uji coba lapangan skala kecil memiliki 

perbedaan sebesar 0,01 dari uji coba 

lapangan skala besar atau sebesar 1%. Akan 

tetapi, kedua uji tersebut memiliki hasil 

kategori keseluruhan respon yang sama, 

yaitu setuju. Hasil tersebut mengin-

dikasikan modul pembelajaran IPA yang 

telah dikembangkan dapat diterima oleh 

peserta didik sebagai salah satu sumber 

belajar IPA. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Modul pembelajaran IPA terpadu 

berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) untuk SMP/MTs 

Kelas VII telah berhasil dikembangkan 

dengan menggunakan prosedur 

pengembangan model 4-D. 

2. Kualitas modul pembelajaran IPA 

berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) untuk SMP/MTs 

Kelas VII secara keseluruhan menurut 

penilaian ahli materi, ahli media, dan 

guru IPA termasuk dalam kategori 

Sangat Baik (SB) dengan persentase 

keidealan masing-masing 82,41%, 

83,33% dan 90,13%. 

3. Respon peserta didik baik dalam uji 

coba lapangan skala kecil maupun uji 

coba lapangan skala besar adalah 

Setuju (S) terhadap modul 

pembelajaran IPA yang telah 

dikembangkan. Persentase keidealan 

masing-masing uji coba lapangan skala 

kecil dan besar adalah 82,86% dan 

83,81%. Hasil ini mengindikasikan 

bahwa modul pembelajaran IPA dapat 

diterima oleh peserta didik sebagai 

salah satu sumber belajar. 
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Abstract 

 

Smartphone is one type of telecommunication device that is widely used by the public, 

both children and adults. One of popular smartphone is based on Android platform. It have 

many advantages which can help people in developing creativity and not limited by time. In 

the world of education it is seen still need to be optimized to achieve the objectives of national 

education systems, especially as science instructional media. This research is a development 

research 4D’s model (Define, Design, Develop, Desseminate) wich limited by the “Develop” 

step. This product have been valued by 1 instructional media expert, 1 science material 

expert, and 1 teacher of the SMP/MTs. Then the product have been tried out to the students is 

MTs Nurul Ummah at VII grade by using sample 6 students for limited test and 30 students 

have been involved in the field research. The result of this research have produced a science 

instructional media based on Android Smartphone with criteria Very Good. 

 

Key Words: Developing science instructional media, Android Smartphone 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Tingkat perkembangan perangkat smart-

phone yang semakin tinggi dan relatif 

semakin murah merupakan faktor pen-

dukung pengguna smartphone meningkat. 

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh 

Nielsen pada bulan mei tahun 2013 

(www.tempo.co) tentang per-kembangan 

smartphone di Negara yang ter-gabung 

dalam Asia Pasifik, negara Indonesia 

menduduki peringkat ke-2 dari 9 negara. 

Dilanjutkan hasil survey yang dilakukan 

Opera pada tahun 2013 di Indonesia 

menujukkan bahwa 10% pengguna android 

adalah umur 13-17 tahun. Hal ini 

membuktikan bahwa anak dengan usia 

tingkat SMP sampai SMA memiliki 

perhatian yang cukup besar dalam peng-

gunaan smartphone. Meninjau hasil survey 

yang telah dilakukan oleh Opera, diperlu-

kan inovasi baru dalam memanfaatkan 

media smartphone kearah yang lebih 

mailto:stfatimah89@gmail.com
mailto:ym1315@gmail.com
http://www.tempo.co/
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bermanfaat, salah satunya adalah 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, 

khususnya dalam pembelajaran sains.  

IPA/sains merupakan sekumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara sis-

tematis yang tidak hanya ditandai oleh 

adanya fakta, tetapi oleh adanya metode 

ilmiah dan sikap ilmiah melalui proses 

inkuiri/penemuan. Oleh karena itu, 

sains/IPA memiliki karakteristik yang 

terdiri dari produk ilmiah, proses ilmiah, 

dan sikap ilmiah. Produk, proses, dan sikap 

ilmiah diharapkan mampu dikembangkan 

dalam pembelajaran sains/IPA. Untuk 

mengembangkan ketiga hal tersebut, diper-

lukan inovasi dalam pembelajaran sains. 

Salah satu inovasi dalam pembajaran sains 

adalah dengan mengembangkan media 

pembelajaran Smartphone. Smartphone 

mampu menjadikan salah satu media 

pembelajaran yang menarik, karena siswa 

dapat mempelajari materi sains dengan 

cara yang berbeda, yaitu memanfaatkan 

HP sebagai sumber belajar. Selain 

membuat pembelajaran lebih menarik, 

siswa dapat mempelajari materi tanpa 

terbatas waktu, artinya siswa dapat belajar 

di luar jam pembelajaran, sehingga akan 

memberikan dampak positif bagi siswa 

dalam penggunaan HP/Smartphone 

sebagai sarana belajar.  

Menurut Attewell, dkk (2009) bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan m-

learning dapat digunakan di masa yang 

akan datang, dengan tanggapan para 

pendidik dan siswa berharap dapat 

menggunakan m-learning dalam pem-

belajaran. Hal ini dikarenakan m-learning 

memiliki dampak yang positif bagi para 

siswa, yaitu dapat memotivasi siswa dan 

meningkatkan antusias siswa dalam belajar 

serta menarik siswa dalam memahami 

materi. Kemudian dilanjutkan oleh 

Riyanto, dkk (2006) dalam penelitiannya 

yang menghasilkan bahwa penggunaan 

mobile learning (M-Learning) merupakan 

pembelajaran yang unik karena siswa 

dapat mengakses materi pembelajaran 

setiap waktu sehingga hal ini dapat 

meningkatkan perhatian siswa dalam 

memahami materi pelajaran, membuat 

pembelajaran menjadi pervasif, dan dapat 

memotivasi siswa.  

Materi tekanan banyak dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

dalam mempelajari materi tekanan diha-

rapkan mampu menghubungkan konsep 

tekanan dengan peristiwa di kehidupan 

sehari-hari.  

Berdasarkan penjelasan yang telah 

dipaparkan, sangat memungkinkan bahwa 

pembelajaran sains dengan menggunakan 

Smartphone berbasis android pada materi 

tekanan memberikan pengalaman belajar 

kepada siswa yang lebih bermakna. 

 

 

METODOLOGI 

 

Penelitian menggunakan penelitian R&D 

dengan desain 4D, yaitu tahap define, 

design, develop, dan disseminate yang 

dibatasi sampai tahap develop. Diagram 

1.1 adalah desain penelitian pengembang-

an tipe 4D. 

Sebelum dilakukan penilaian, produk 

divalidasi oleh satu orang ahli. Kemudian 

dilakukan revisi I sebelum dinilai. 

Penilaian produk dilakukan oleh satu orang 

ahli media, satu orang ahli materi, dan satu 

orang pendidik (guru). Penilaian produk 

yang dinilai meliputi kualitas isi, kualitas 

metode penyajian, kualitas penggunaan 

bahasa, kualitas penggunaan ilustrasi, 
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kualitas kelengkapan, kualitas fisik, keter-

laksanaan, dan kebermanfaatan yang 

berjumlah 22 item. Setelah dinilai oleh 

beberapa ahli dilakukan revisi II sebelum 

dilakukan uji terbatas dan uji luas. Sampel 

dalam uji terbatas dan uji luas adalah siswa 

MTs Nurul Ummah kelas VII. Uji terbatas 

dilakukan oleh 6 siswa yang bertujuan 

untuk mengetahui penilaian produk se-

belum dilakukan tahap uji luas. Setelah 

mendapatkan hasil dari uji terbatas 

dilakukan revisi III dan dilanjutkan dengan 

uji luas yang berjumlah 30 siswa. Hasil 

dari uji luas dilakukan revisi ke IV. Semua 

hasil penilaian yang diperoleh dari ahli 

media, ahli materi, pendidik, dan siswa 

dianalisis dengan menggunakan tabel 

kategori seperti pada Tabel 1.1. 

 
Diagram 1.1. Desain Penelitian Pengembangan Tipe 4D 

Tabel 1.1. Tabel kriteria penilaian produk 

Rentang Rerata Skor Kriteria 

> 4,2 – 5,0 Sangat Baik 

> 3,4 – 4,2 Baik 

> 2,6 – 3,4 Cukup 

> 1,8 – 2,6 Kurang 

1,0 – 1,8 Sangat Kurang 

(Dikutip dari Eko Putro W, 2012: 123) 
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Untuk mengetahui nilai rerata skor menggunakan persamaan 1. 

Rerata skor (𝑋 ) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟  ( 𝑋)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑥  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑖𝑡𝑒𝑚
                                                    (pers. 1) 

Untuk mengetahui presentase keidealan produk menggunakan persamaan 2. 

Keidealan produk (%) = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100%                     (pers. 2) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Media pembelajaran smartphone berbasis 

android yang dikembangkan terdiri dari 

beberapa menu yaitu cover, SK-KD-

Tujuan, pengantar, materi, ilmuwanku, 

latihan soal, eksperimen, uji kompetensi, 

dan daftar referensi. Beberapa menu yang 

telah dibuat memiliki tujuan sebagai 

penguat karakter sains  

 
Tabel 1.2. Tabel hasil penilaian smartphone berbasis android 

IPA-Fisika 
No. Item Penilai I (ahli 

media) 

Penilai II 

(ahli materi) 

Penilai III 

(Guru) 

1 4 4 5 

2 4 4 4 

3 5 4 5 

4 5 3 4 

5 5 5 4 

6 4 4 5 

7 5 5 4 

8 5 4 5 

9 5 4 4 

10 4 4 4 

11 4 4 4 

12 4 5 5 

13 4 4 4 

14 3 5 5 

15 4 5 4 

16 4 5 5 

17 4 4 4 

18 5 5 4 

19 5 5 5 

20 5 5 5 

21 5 5 5 

22 5 4 5 

Jumlah 98 97 99 

Total 294 

Rerata 4,45 

 

siswa. Karakter sains siswa yang dikuatkan 

dalam media ini adalah rasa ingin tahu, 

kreatif, dan teliti. Secara keseluruhan, 

penilaian media pembelajaran yang telah 

dikembangkan dinilai dan dianalisis seperti 

pada tabel 1.2 dan 1.3. 

Berdasarkan tabel 1.2 dihasilkan skor 

penilaian produk sebesar 294 dan rerata 

skor 4,45 oleh ahli media, ahli materi, dan 

guru. Berdasarkan tabel 1.1, rerata skor 

penilaian didapatkan 4,45 sehingga masuk 

kriteria Sangat Baik (SB) dengan 

presentase sebesar 89,09%. 

Berdasarkan tabel 1.3 dihasilkan skor 

penilaian produk sebesar 619 dan rerata 

skor 4,68 oleh siswa di uji terbatas. 

Berdasarkan Tabel 1.1, rerata skor 

penilaian didapatkan 4,68 sehingga masuk 

kriteria  

  
Tabel 1.3. Tabel hasil penilaian smartphone berbasis android 

IPA-Fisika pada uji terbatas 

No.Ite

m 

Sisw

a 1 

Sisw

a 2 

Sisw

a 3 

Sisw

a 4 

Sisw

a 5 

Sisw

a 6 

1 5 4 5 5 4 5 

2 5 4 5 5 4 5 

3 5 5 5 5 4 5 

4 4 5 3 5 4 5 

5 5 5 4 4 4 5 

6 4 5 4 4 5 5 

7 5 4 4 5 5 4 

8 4 4 5 5 4 5 

9 5 5 5 5 5 5 

10 5 4 5 5 5 5 

11 5 5 4 5 5 4 

12 5 5 4 5 4 5 

13 5 4 5 5 5 5 

14 5 4 5 5 5 5 

15 4 5 5 5 5 5 

16 4 5 5 5 5 5 

17 4 5 4 5 5 5 

18 4 5 5 5 5 4 

19 4 5 5 5 5 4 

20 4 5 5 5 5 4 

21 5 5 5 5 4 4 

22 5 5 5 5 5 4 

Jumlah 101 103 102 108 102 103 

Total 619 
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Rerata 4,68 

Sangat Baik (SB) dengan presentase 

sebesar 93,78%. Sedangkan perolehan 

penilaian pada siswa di uji luas dengan 

sampel 30 siswa didapatkan skor 3178 

dengan rerata 4,91 sehingga masuk dalam 

kriteria Sangat Baik (SB) dengan 

presentase 96,30%. 

Berikut adalah hasil penjelasan 

tampilan menu dalam pengembangan 

smartphone berbasis android IPA-Fisika 

pada materi tekanan dalam menguatkan 

karakter sains siswa. 

 

a. Menu “Pengantar” sebagai penguat 

rasa ingin tahu siswa 

Menu “pengantar” dibuat dalam 

bentuk video bertujuan untuk mera-

ngsang siswa berpikir terlebih dahulu 

sebelum masuk ke materi tekanan 

sehingga akan membangkitkan rasa 

ingin tahu siswa, siswa diminta meng-

amati konsep tekanan melalui video 

tersebut. 

 

b. Menu “Eksperimen Kecil” sebagai 

penguat karakter teliti dan kreatif 

Menu “Eksperimen kecil” dibuat 

dalam bentuk video bertujuan untuk 

merangsang siswa dalam berpikir 

kreatif dan teliti dalam melakukan 

percobaan sehingga mampu mema-

hamkan konsep yang telah dipelajari 

atau memperjelas konsep. Menu ini 

terdiri dari tiga percobaan yang terdiri 

dari percobaan tekanan hidrostatis, per-

cobaan tekanan udara, dan percobaan 

hukum Archimedes. Dengan adanya 

tampilan menu yang menarik dan nyata, 

siswa akan lebih memiliki perhatian 

yang besar dalam mempelajari materi.  

 

 

 
Gambar 1.1. Tampilan menu “pengantar” 

 

 
Gambar 1.2. Tampilan menu “Eksperimen kecil” 

 

 
Gambar 1.3. Tampilan menu “Uji Kompetensi” 
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c. Menu “Uji Kompetensi” sebagai 

pengukur evaluasi siswa 

Menu “uji kompetensi” berisi 

kumpulan soal secara acak yang berisi 

soal-soal dalam bentuk pilihan ganda 

dengan diberikan waktu dalam peng-

erjaan soal. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan tantangan kepada siswa 

dalam menjawab soal secara tepat. 

Diakhir pengerjaan soal, siswa akan 

mengetahui skor/nilai yang didapatkan. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis dapat disim-

pulkan bahwa telah dikembangkan produk 

berupa media pembelajaran smatphone 

berbasis Android pada materi tekanan 

untuk siswa SMP/MTs.  Selanjutnya, 

produk berupa media pembelajaran 

smartphone berbasis android IPA-Fisika 

pada materi tekanan dinilai oleh 1 ahli 

media, 1 ahli materi, dan 1 guru 

menghasilkan kriteria kualitas Sangat Baik 

(SB) dengan presentase sebesar 89,09%.  

Uji terbatas dilakukan oleh 6 siswa dan 

menghasilkan kriteria Sangat Baik (SB) 

dengan presentase sebesar 93,78%. 

Sedangkan pada siswa di uji luas dilakukan 

oleh 30 siswa menghasilkan kriteria Sangat 

Baik (SB) dengan presentase 96,30%.  

Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat dilakukan uji penyebaran (dis-

seminate) sehingga mampu mengetahui 

efektivitas produk yang telah dikembang-

kan.  
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Abstract 

 

Due to the risk ofwildtype orchids extinction,  studies on the diversity of orchid species 

are important. Generally, floral checklist can be used to describe plant diversity such as 

terrestrial orchid species and forest floor vegetation. This research was aimed to know 

terrestrial orchid species & forest floor vegetation at Gunung Andong, Magelang, Jawa 

Tengah. Field research was done by exploration method using purpossive sampling at main 

tracking route of Gunung Andong and data analysis was calculated based on vegetation 

parameters i.e. plant density and frequency. The result showed that there are 24 species of 

terrestrial plants belongs to 4 subfamilia: Orchidoideae, Epidendroideae, Cypripedioideae, 

and Spiranthoideae. Also, this research has found 52 species of 24 familia of forest floor 

vegetation. Based on the composition of terrestrial orchids and forest floor vegetation, we 

assume that the plant diversity at Gunung Andong, Magelang, Jawa Tengah is relatively high 

and routine  monitoring is needed.  

 

Keywords: terrestrial orchids, diversity, vegetation 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Penelitian eksploratif untuk inven-

tarisasi tumbuhan khususnya anggrek saat 

ini dirasakan sangat penting karena banyak 

habitat anggrek alam yang rusak. Data dari 

World Conservation Monitoring Center 

(1995), menunjukkan bahwa jika 

dibandingkan dengan jenis tumbuhan asli 

Indonesia yang berstatus terancam lainnya, 

anggrek merupakan tumbuhan yang 

menerima ancaman kepunahan tertinggi 

yaitu sebanyak 203 jenis (39%). Bahkan 

tidak menutup kemungkinan bila sudah 

banyak anggrek yang punah sebelum 

sempat dideskripsi atau didokumentasikan. 

Gunung Andong merupakan gunung 

berbentuk perisai yang terletak di 

kecamatan Ngablak, Magelang, Jawa 

Tengah. Menurut Irwan (2010), ber-

dasarkan ketinggiannya, Gunung Andong 

(± 1755 m dpl), termasuk ke dalam zona 
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pegunungan dengan fisiognomi me-

nyerupai hutan hujan, pohon-pohon yang 

tumbuh lebih kecil dan biasanya pada 

ekosistem ini kaya akan famili 

Orchidaceae. Kawasan gunung Andong 

tersebut biasa dijadikan sebagai kawasan 

pendakian dan setiap harinya dijadikan 

tempat mencari rumput oleh masyarakat di 

sekitar gunung Andong. Kegiatan tersebut 

akan mempengaruhi keberadaan anggrek 

tanah maupun habitatnya di kawasan 

tersebut. Oleh karena itu, kegiatan 

inventarisasi flora anggrek tanah di 

kawasan tersebut merupakan salah satu 

tugas penting bagi peneliti. Komposisi 

vegetasi lantai di sekitar anggrek tanah 

juga perlu dipelajari karena vegetasi lantai 

merupakan tumbuhan indikator, peng-

ganggu bagi pertumbuhan tumbuhan po-

kok (anggrek tanah), sebagai penutup 

tanah, dan berperan penting dalam pen-

campuran serasah serta pembentukan hara 

tanah (Soerianegara dan Indrawan, 2008).  

Dari persoalan-persoalan yang ter-

identifikasi tersebut cukup penting dan 

menarik untuk diteliti. Berdasarkan hal 

tersebut, rumusan permasalahan penelitian 

ini adalah: 

1. Jenis-jenis anggrek tanah apa saja 

yang ditemukan di jalur pendakian 

utama Gunung Andong, Magelang, 

Jawa Tengah?  

2. Bagaimanakah komposisi vegetasi 

lantai di habitat anggrek tanah di 

jalur pendakian utama Gunung 

Andong, Magelang, Jawa Tengah?  

 

 

METODE 

 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 

26 Juli hingga 29 September 2013 di 

kawasan jalur pendakian utama Gunung 

Andong, Magelang, Jawa Tengah.  

Metode penelitian ini menggunakan 

garis bantu transek berupa jalur pendakian 

utama Gunung Andong. Purpossive 

Sampling digunakan untuk menentukan 

peletakan plot vegetasi lantai berdasarkan 

keberadaan anggrek tanah. Pada tiap plot, 

posisi anggrek tanah berada tepat di tengah 

plot. Plot vegetasi lantai di sekitar anggrek 

tanah yang diamati yaitu berukuran 1m x 1 

m (Oosting, 1958). 

 

 
Gambar 1. Jalur Pendakian Utama Gunung Andong. 
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Gambar 2. Desain Sampling Pengambilan Data 

 

Penelitian pendahuluan dilakukan 

untuk mengamati habitat dan penentuan 

sebaran anggrek tanah di sekitar jalur 

pendakian Gunung Andong. Jenis-jenis 

anggrek tanah yang ditemukan dicatat 

posisi koordinat dan ketinggiannya meng-

gunakan GPS kemudian ditabulasikan. 

Anggrek tanah yang ditemukan di 

kawasan jalur pendakian Gunung Andong 

ada 47 titik. Masing-masing titik tersebut 

dijadikan plot pengamatan dan dilakukan 

perhitungan vegetasi lantai dengan luas 

plot 1m x 1m dengan posisi anggrek tanah 

tepat berada di tengah plot (gambar 2). 

Faktor abiotik seperti pH tanah, 

kelembaban tanah, temperatur tanah, 

temperatur udara, dan intensitas cahaya 

diukur dan diamati pada masing-masing 

plot pengamatan tersebut. Kemudian jenis-

jenis vegetasi lantai yang ditemukan di 

sekitar anggrek tanah masing-masing 

difoto menggunakan kamera digital 

kemudian diambil sampelnya untuk di-

koleksi sebagai herbarium dan diiden-

tifikasi.  

Proses identifikasi dilakukan dengan 

cara mencocokkan foto anggrek tanah dan 

sampel vegetasi lantai yang ditemukan 

dengan menggunakan buku panduan Flora 

Pegunungan Jawa (Steenis, 2010), Orchid 

of Java (Comber, 1990), dan Atlas of 220 

Weeds of Sugar-Cane Fields in Java 

(Backer,1973). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Jenis-jenis anggrek tanah dan vegetasi 

lantai yang ditemukan di sepanjang jalur 

pendakian utama Gunung Andong, 

Magelang, Jawa Tengah dapat diper-

hatikan pada Tabel 1. 

 

Anggrek Tanah 

Anggrek tanah merupakan tumbuhan herba 

dengan ciri khas salah satu mahkotanya 

termodifikasi menjadi bibir (labellum), 

sukulen (memiliki jaringan penyimpan air), 

batang dengan atau tanpa umbi semu 

(pseudobulb), dan hidup di tanah 

(Darmono, 2008; Sumartono, 1981). 
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Tabel 1. Komposisi anggrek tanah dan vegetasi lantai berdasarkan ketinggian 

Ketinggian 

(mdpl) 
No Jenis Anggrek Vegetasi Lantai 

1500-1600 1 

2 

3 

4 

5 

Arundina graminifolia (D.Don.) Hochr 

Caladenia carnea R. Br. 

Herminium lanceum (Thun. ex Sw.) J. Vuyk 

Microtis unifolia (Forst.f.) Rchb. F 

Thelymitra javanica BI 

Eupatorium odoratum, Melastoma malabathricum, 

Lantana camara, Ageratina riparia, Gonostegia hirta, 

Centella asiatica, Polygala paniculata, Ammannia 

baccifera, Vernonia cinerea, Impatiens platypetala, 

Phyllanthus niruri, Anaphalis longifolia, Imperata 

cylindrica, Pogonatherum crinitum, Polytrias 

praemorsa, Cyperus rotundus, Themeda arguens, 

Digitaria sanguinalis, Selaginella belangeri, 

Adiantum pedatum, Davalia sp., Pteris sp 1, Pteris sp 

2 

 

1600-1700 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Appendicula alba BI. 

Arundina graminifolia (D.Don.) Hochr 

Caladenia carnea R. Br. 

Calanthe ceciliae Rchb.f. in Gard. Chron 

Habenaria multipartita BI. ex DRaenzl 

Herminium lanceum (Thun. ex Sw.) J. Vuyk 

Malaxis sp. 

Microtis unifolia (Forst.f.) Rchb. F 

Paphiopedilum javanicum (Reinw. ex Lindl.) 

Pfitz 

Spathoglottis plicata BI 

Thelymitra javanica BI 

Astronia sp, Eupatorium odoratum, Gaultheria 

leucocarpa, Melastoma malabathricum, Rubus 

rosaefolius, Ageratina riparia, Gonostegia hirta, 

Centella asiatica, Polygala paniculata, Impatiens 

platypetala, Imperata cylindrica, Sporobolus poiretii, 

Pogonatherum crinitum, Cyperus rotundus, Digitaria 

sanguinalis, Paspalum commersonii, Brachiraria 

reptans, Selaginella belangeri, Adiantum pedatum, 

Nephrolepis cordifolia, Davalia sp, Pecluma alfredii, 

Lycopodium cernuum, Gleichenia linearis, Athyrium 

sp, Asplenium sp 1, Asplenium sp 2, Pteris 

mertensioides, Adiantum polyphyllum, Amphineuron 

opulentum, Unidentified 

1700-1800 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Arundina graminifolia (D.Don.) Hochr 

Caladenia carnea R. Br. 

Cheirostylis javanica J.J. Sm 

Habenaria loerzingii J.J. Sm 

Habenaria multipartita BI. ex DRaenzl 

Herminium lanceum (Thun. ex Sw.) J. Vuyk 

Microtis unifolia (Forst.f.) Rchb. F 

Spathoglottis plicata BI 

Thelymitra javanica BI 

Zeuxine strateumatica (L.) Schltr 

Eupatorium odoratum, Urena lobata, Rubus 

rosaefolius, Ageratina riparia, Gonostegia hirta, 

Centella asiatica, Polygala paniculata, Emilia 

sonchifolia, Ammannia baccifera, Richardia scabra, 

Blumea lacera, Impatiens platypetala, Lilium 

longiflorum, Blumea mollis, Desmodium 

heterophyllum, Borreria stricta, Blumea sessiliflora, 

Imperata cylindrical, Sporobolus poiretii, 

Pogonatherum crinitum, Polytrias praemorsa, 

Cyperus rotundus, Digitaria sanguinalis, Sporobolus 

diander, Paspalum commersonii, Selaginella 

belangeri, Microlepia sp., Nephrolepis cordifolia, 

Davalia sp., Dicksonia blumei, Asplenium sp 2, 

Unidentified. 

 

Berdasarkan hasil penelitian di kawasan 

jalur pendakian Utama Gunung Andong 

ditemukan 14 jenis anggrek tanah dari 4 

subfamili yaitu subfamili Orchidoideae, 

Epidendroideae, Cypripedioideae, dan 

Spiranthoideae.  

Anggrek tanah yang paling banyak 

dan sering ditemui adalah Arundina 

graminifolia, atau biasa disebut anggrek 

bambu. Arundina graminifolia mulai dapat 

ditemukan setelah batas vegetasi pinus 

dengan ketinggian 1500 mdpl hingga ka-

wasan puncak, hidup merumpun, labellum 

berwarna putih pink dan pada dasarnya 

berwarna kuning-coklat. Umumnya jenis 

anggrek tanah tersebut tumbuh di lereng-

lereng gunung pada daerah terbuka yang 

terkena cahaya matahari langsung. 
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Gambar 3. Jenis-jenis anggrek tanah yang ditemukan di Gunung Andong,Magelang, Jawa Tengah. 

 

Jenis anggrek tanah yang paling 

sedikit ditemukan yaitu Cheirostylis 

javanica, Appendicula alba, dan 

Paphiopedilum javanicum. Cheirostylis 

javanica ditemukan pada ketinggian 1732 

mdpl dan jenis ini juga termasuk jenis 

anggrek tanah endemik (lokal) di Jawa 

yang ditemukan di gunung Andong. Warna 

labellum jenis ini putih dengan tepi 

bergerigi, daun berwarna hijau gelap 

kecoklatan, berukuran kecil, dan batang 

tegak berwarna coklat kemerahan. 

Anggrek tanah berdasarkan ketinggian 

dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori 

A (1500 – 1600 mdpl), kategori B (1600 – 

1700 mdpl), dan kategori C (1700 – 1800 

mdpl). Jenis anggrek tanah yang 

ditemukan pada kategori A ada 5 jenis 

yaitu Arundina graminifolia, Caladenia 

carnea, Herminium lanceum, Microtis 

unifolia, dan Thelymitra javanica. Pada 

kategori B ditemukan 11 jenis yaitu 

Appendicula alba, Arundina graminifolia, 

Caladenia carnea, Calanthe ceciliae, 

Habenaria multipartita, Herminium 

lanceum, Microtis unifolia, Paphiopedilum 

javanicum, Spathoglottis plicata, dan 

Thelymitra javanica. Sedangkan pada 

kategori C ditemukan 10 jenis, di 

antaranya adalah Arundina graminifolia, 

Caladenia carnea, Cheirostylis javanica, 

Habenaria loerzingii, Habenaria 

multipartita, Herminium lanceum, Microtis 

unifolia, Spathoglottis plicata, Thelymitra 

javanica, dan Zeuxine strateumatica.  

Keanekaragaman jenis anggrek tanah 

tertinggi terdapat pada kategori B (1600 – 

1700 mdpl) yaitu 11 jenis. Hal ini 

dikarenakan pada ketinggian tersebut 

memiliki fisiognomi vegetasi yang cukup 

beragam. Pada ketinggian tersebut terdapat 

tumbuhan tingkat pohon, semak, perdu, 

dan vegetasi lantai. Kondisi pada 

ketinggian tersebut juga memiliki daerah 

yang ternaungi tajuk dan daerah terbuka, 

sehingga jenis anggrek tanah yang 

menyukai daerah terbuka maupun jenis 

anggrek tanah yang membutuhkan habitat 

teduh ternaungi tajuk dan menyukai habitat 

lembab dapat tumbuh baik di kawasan 

tersebut. Jenis anggrek tanah yang 

menyukai daerah terbuka di antaranya 

Arundina graminifolia, Caladenia carnea, 

Habenaria loerzingii, Habenaria 

multipartita, Herminium lanceum, 

Spathoglottis plicata, Thelymitra javanica, 
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dan Zeuxine strateumatica. Sedangkan 

jenis anggrek tanah yang menyukai habitat 

lembab dan sedikit ternaungi bertajuk yaitu 

Appendicula alba dan Malaxis sp.  

Keanekaragaman anggrek yang paling 

rendah yaitu pada kategori A (1500 – 1600 

mdpl) yaitu hanya ditemukan 5 jenis. Hal 

ini dimungkinkan karena pada ketinggian 

kategori A, cukup banyak memiliki pohon 

dan daerah terbuka pada kawasan tersebut 

minim, sehingga anggrek tanah yang dapat 

ditemukan pada kawasan tersebut hanya 

jenis yang mampu beradaptasi dan 

memiliki daya toleran tinggi terhadap 

lingkungan. Jenis anggrek tanah yang 

tumbuh di kawasan tersebut Arundina 

graminifolia, Caladenia carnea, 

Habenaria multipartita, Herminium 

lanceum, dan Thelymitra javanica. 

 

 

Vegetasi Lantai Hutan 

 

Vegetasi lantai di sekitar anggrek 

tanah tercatat ada 52 jenis dari 24 famili. 

Vegetasi lantai yang ditemukan terdiri dari 

4 growth form yaitu semak, herba, rumput, 

dan paku-pakuan. Pada growth form semak 

ditemukan ada 7 jenis vegetasi lantai, 

growth form herba ditemukan 17 jenis, 

growth form rumput ditemukan 11 jenis, 

dan growth form paku-pakuan 17 jenis. 

Keanekaragaman tertinggi vegetasi lantai 

di sekitar anggrek tanah berdasarkan 

growth form-nya adalah herba dan paku-

pakuan yaitu masing-masing ditemukan 17 

jenis.  

Komunitas tumbuhan dari segi 

kehadirannya dipengaruhi oleh berbagai 

faktor lingkungan, salah satunya adalah 

faktor ketinggian tempat dari permukaan 

air laut. Peningkatan ketinggian 

berhubungan dengan peningkatan 

kecepatan angin, kelembaban udara, dan 

penurunan suhu sehingga mengakibatkan 

suatu komunitas yang tumbuh semakin 

sedikit dan semakin homogen (Van 

Steenis, 2010). Pada penelitian ini, 

pengamatan vegetasi lantai di sekitar 

anggrek tanah berdasarkan ketinggiannya 

dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A 

(1500 -1600 mdp); B (1600 – 1700 dpl); 

dan C (1700 – 1800 mdpl). Berdasarkan 

data yang diperoleh, vegetasi lantai yang 

tumbuh di sekitar anggrek tanah pada 

ketinggian 1500 – 1600 mdpl yaitu ada 23 

jenis, ketinggian 1600 – 1700 mdpl 31 

jenis, dan ketinggian 1700 – 1800 mdpl 

terdapat 32 jenis.  

Berbeda dengan teori yang disebutkan 

sebelumnya, pada ketinggian lebih rendah 

yaitu 1500 – 1600 mdpl di jalur pendakian 

Gunung Andong memiliki 

keanekaragaman vegetasi lantai lebih 

sedikit. Vegetasi lantai tumbuh kurang 

baik pada ketinggian tersebut 

dimungkinkan karena masih terdapat 

pohon dan tajuk yang cukup rimbun 

sehingga penetrasi cahaya kurang baik. 

Selain itu kompetisi untuk memperoleh 

nutrisi bagi pertumbuhan vegetasi lantai di 

ketinggian ini cukup tinggi dan didominasi 

oleh vegetasi pohon di sekitarnya. 

Sedangkan pada ketinggian 1600 – 1700 

mdpl dan 1700 – 1800 mdpl memiliki 

vegetasi lantai yang cukup beragam. Hal 

ini dikarenakan karena pada kawasan 

tersebut cukup terbuka dan dapat langsung 

tersinari oleh matahari, sehingga penetrasi 

cahaya matahari tersebut sangat cukup. 

Menurut Ewusie (1990), vegetasi lantai 

akan lebih subur di tempat hutan terbuka 

atau di tempat lain yang tanahnya lebih 

banyak mendapat cahaya. 
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Parameter Vegetasi  

 

Vegetasi lantai di sekitar anggrek 

tanah yang memiliki densitas relatif 

tertinggi yaitu Imperata cylindrica 

(20,895%), Ageratina riparia (19,969%), 

dan Pogonatherum crinitum (14,353%). 

Vegetasi lantai di sekitar anggrek tanah 

yang memiliki frekuensi relatif (FR) 

tertinggi yaitu Ageratina riparia dengan 

nilai FR 10,714%. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa A. riparia 

memiliki kemampuan reproduksi dan 

adaptasi yang tinggi terhadap ling-

kungannya. Selain itu, berdasarkan nilai 

derajat konstansinya jenis tumbuhan 

memiliki distribusi yang sangat luas karena 

jenis ini ditemukan hampir di setiap plot 

pengamatan yaitu 93,61% dari seluruh plot 

pengamatan.  

Berdasarkan hasil penjumlahan nilai 

DR dengan FR, vegetasi lantai di sekitar 

anggrek tanah yang memiliki INP tertinggi 

berturut-turut yaitu Ageratina riparia 

(30,684%), Imperata cylindrica 

(29,704%), Pogonatherum crinitum 

(23,877%), Gonostegia hirta (16,913%), 

dan Digitaria sanguinalis (11,980%). 

Indeks Nilai Penting (INP) merupakan 

indeks yang menggambarkan pentingnya 

peranan suatu jenis vegetasi dalam 

ekosistemnya, apabila INP suatu jenis 

vegetasi bernilai tinggi maka jenis vegetasi 

itu sangat mempengaruhi kestabilan eko-

sistem tersebut (Fachrul, 2007). Sedang-

kan menurut Indriyanto (2006), indeks 

nilai penting merupakan parameter kuanti-

tatif untuk menyatakan dominansi (tingkat 

penguasaan) jenis-jenis di dalam suatu 

komunitas tumbuhan. Jenis-jenis yang 

dominan dalam suatu komunitas tumbuhan 

akan memiliki nilai INP yang tinggi 

dibandingkan dengan yang lainnya. 

Berdasarkan habitusnya, kelima jenis 

vegetasi lantai dengan INP tertinggi ter-

sebut termasuk ke dalam kelompok herba. 

Kehadiran herba yang hidup di sekitar 

anggrek tanah berperan sangat penting 

terutama dalam siklus hara tahunan 

(Anwar et al, 1994). Serasah herba yang 

dikembalikan pada tanah mengandung 

unsur-unsur hara yang cukup tinggi. Selain 

itu herba berfungsi sebagai penutup tanah 

yang sangat berperan dalam mencegah 

erosi dan rintikan air hujan dengan tekanan 

keras yang langsung jatuh ke permukaan 

tanah, sehinggga akan mencegah hilang-

nya humus oleh air (Soeriaadmadja, 1997). 

Oleh karena itu kelima jenis tumbuhan 

tersebut mempunyai peranan yang sangat 

penting dan dapat menjadi kontrol untuk 

menjaga kestabilan ekosistem di sekitar 

anggrek tanah di kawasan Gunung 

Andong. 

 

 

KESIMPULAN 

 

1. Komposisi anggrek  tanah yang 

ditemukan di jalur pendakian utama 

Gunung Andong, Magelang, Jawa 

Tengah sebanyak 14 spesies yang 

termasuk ke dalam 4 subfamili. 

Subfamili Orchidoideae mempunyai 

anggota terbanyak yaitu 6 spesies. 

2. Anggrek  tanah terbanyak ditemukan 

di ketinggian 1600 – 1700 m dpl 

sebanyak 11 spesies. 

3. Jenis vegetasi lantai hutan yang 

ditemukan sebanyak 52 spesies dari 24 

famili. 
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