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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kebugaran tubuh merupakan sesuatu yang sangat diinginkan 

semua orang. Baik didapatkan dengan cara olahraga, mengkonsumsi 

suplemen ataupun meminum minuman berenergi untuk menjaga 

kebugaran tubuhnya agar tetap fit dalam menjalani berbagai aktivitas 

sehari-hari. Suplemen atau minuman berenergi memang dapat memberikan 

efek positif bagi tubuh, namun lambat laun pasti akan memberikan efek 

negatif bagi tubuh. Hal ini karena suplemen dan minuman berenergi 

merupakan minuman yang diolah dengan cara pabrik dan menggunakan 

bahan tambahan pangan sintetik. 

Selain mengkonsumsi suplemen dan minuman berenergi bagi 

tubuh sebagian orang masih memilih jamu sebagai minuman yang dapat 

memberikan efek yang positif bagi tubuh. Sesuai dalam Al Quran surat Al 

Maidah ayat 88: 


 ُ�ْ�ِ��ُ�نِِ� �َُْ ا�َِّ�ي أَْ� �ً� َوا�َّ�ُ�ا هللاَِّّ�ُ َ"!  َط � َرَز$َُ#ُ� هللاَّ  َوُ()ُ�ا ِ�'َّ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (thayib) dari apa yang telah 
dirizkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman 
kepada-Nya”. 

 

Jamu adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sampai saat 

ini masih bertahan dan terus dilestarikan. Minuman sehat racikan asli 

Indonesia ini masih menjadi pilihan masyarakat tradisional walaupun 

produk obat-obatan modern sudah muncul di pasaran. Jamu terbuat dari 
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dedaunan dan akar-akaran yang direbus dengan air, disaring, dan dapat 

diminum selama beberapa waktu tertentu. Jamu gendong umumnya 

diproduksi dari bahan-bahan yang masih segar (Wulandari, 2014:198). 

Penjual jamu tersebut mulai berkeliling pada pukul 5 pagi hingga 

jamu dagangannya habis terjual. Rasa jamu pun ada yang manis dan ada 

yang pahit. Rasa yang pahit biasanya dikonsumsi oleh orang dewasa yang 

tentunya mempunyai khasiat bagi tubuh. Sedangkan yang manis biasanya 

dikonsumsi oleh anak-anak yang memang tidak suka dengan rasa pahit. 

Selain jenis jamu tersebut terdapat legen yang merupakan jamu yang 

rasanya manis yang terbuat dari air dan gula merah serta jahe yang akan 

menetralisir rasa pahit setelah meminum jenis jamu yang rasanya pahit 

serta membuat tubuh terasa hangat. 

Namun, sekarang ini banyak masyarakat yang mengeluhkan akan 

berbedanya rasa legen pada jamu sekarang dengan legen tempo dulu. 

Legen sekarang dirasa ada suatu penambahan gula diluar gula asli. 

Penggunaan gula buatan pada makanan atau minuman sudah sangat 

meluas. Begitu juga penambahan gula buatan pada legen bisa saja 

dilakukan oleh para penjual jamu dengan melihat mahalnya harga gula 

asli. Gula buatan yang banyak beredar dan banyak dijual di masyarakat 

luas adalah siklamat. Di toko-toko kelontong tinggal menyebutkan kalau 

ingin membeli “sarimanis” maka dari pihak penjual akan memberikan 

banyak merk dari “sarimanis” tersebut. Hal ini pasti akan 

mengkhawatirkan masyarakat karena pada umumnya jamu yang dikenal 

sebagai obat tradisional yang murah dan dapat dijumpai di mana saja 
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ternyata mengandung bahan tambahan sintetik yang pastinya lambat laun 

akan membahayakan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

722/Menkes/Per/IX/88 ambang batas penggunaan sikalamat ini sebesar 3 

gr/L dengan ciri-ciri memiliki endapan putih dalam minuman (Lestari, 

2011:5). 

Maka dari 9 jenis jamu yang dijajakan peneliti ingin meneliti 1 

jenis jamu yang rasanya manis yaitu legen karena saat ini masyarakat 

merasa legen yang dijual oleh penjual jamu ada tambahan gula sintetik 

berupa siklamat (sarimanis) dan juga dilihat dari segi ekonomi harga 

siklamat juga lebih murah dibandingkan harga gula asli. Indikasi yang 

terjadi di masyrakat yaitu setelah  meminum jamu yang rasanya manis 

mengalami sakit tenggorokan atau batuk-batuk. Objek penelitian ini yaitu 

legen, karena legen merupakan jamu yang dapat diminum oleh siapa saja 

mulai dari anak-anak, remaja maupun orang tua. Jika dalam legen tersebut 

kandungan sikalamat tentu akan membahayakan mereka. Maka peneliti 

ingin meneliti apakah dalam legen jamu buatan para penjual jamu yang 

berada di kelurahan Sekip Jaya Palembang terdapat adanya bahan 

tambahan pangan yaitu pemanis buatan yang berupa siklamat. Lokasi 

pengambilan sampel ini dilakukan di area kelurahan Sekip Jaya 

Palembang karena area tersebut merupakan area perumahan penduduk 

sehingga merupakan area strategis bagi penjual jamu gendong untuk 

menjajakan jamunya.   

Sedangkan melihat dari segi pendidikan, yaitu pada materi bahan 

kimia alami dan buatan diharapkan siswa dapat membedakan jamu yang 
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mengandung siklamat dengan jamu yang tidak mengadung siklamat. Maka 

dari itu penelitian yang telah didapat di laboratorium tentang uji 

kandungan siklamat hal ini dapat langsung diaplikasikan dalam pendidikan 

berupa metode eksperimen dengan menggunakan alat-alat yang tersedia di 

laboratorium sekolah sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam materi ini. 

Dengan pendidikan, individu berusaha mengembangkan dirinya 

sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai usaha yang telah 

dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan oleh pemerintah agar 

sesuai dengan perkembangan zaman dan untuk menciptakan individu-

individu yang mampu bersaing. Usaha yang telah dilakukan tersebut, 

antara lain: peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana dan prasarana, 

perubahan kurikulum, penyempurnaan sistem penilaian dan penggunaan 

model dan metode pembelajaran yang tepat. 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah 

masih lemahnya proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikirnya, sementara guru-guru masih 

menerapkan metode mengajar secara tradisional, yang berorientasi pada 

pengukuran kognitif siswa saja. Pembelajaran merupakan kegiatan utama 

pendidikan di sekolah yang secara langsung berhubungan dengan peserta 

didik yang merupakan input dalam proses belajar mengajar dan diharapkan 

akan menghasilkan output berupa peserta didik yang memiliki kemampuan 

yang mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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Pembelajaran sebagai suatu upaya untuk membangkitkan inisiatif siswa 

dan peran siswa dalam belajar. Untuk mencapai tiga aspek tersebut, 

kegiatan belajar di kelas tidak cukup hanya menerapkan metode ceramah, 

karena guru hanya dapat memberikan materi secara teoritis saja, dan siswa 

tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran bahkan siswa tidak dapat 

mengaplikasikan materi secara langsung dalam bentuk pengamatan 

maupun eksperimen. 

 Jadi, dengan dengan menggunakan metode ini mampu 

memberikan pengalaman belajar yang baik kepada siswa mampu 

mengembakan kemampuan kognitif dan psikomotorik siswa tersebut. 

Penelitian dilakukan di SMP Nurul Iman Palembang di mana lokasinya 

masih termasuk dalam area pengambilan sampel legen jamu gendong yaitu 

Sekip Jaya Palembang. 

Urgensi dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidak 

ada kandungan siklamat pada legen jamu gendong serta berapa banyak 

kadar siklamat yang digunakan pada legen tersebut. Sedangkan 

sumbangsih penelitian ini yaitu pada materi bahan kimia alami dan buatan 

kelas VIII SMP/MTs semester ganjil dengan menggunakan metode 

eksperimen untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap materi tersebut 

dan masyakat luas yang membutuhkan informasi mengenai bahan 

tambahan pangan pada legen jamu gendong. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan 

adalah: 

1. Apakah dalam legen jamu gendong terdapat kandungan bahan 

tambahan pangan yaitu pemanis buatan yang berupa siklamat? 

2. Bagimana implementasi pembelajaran dengan menggunakan metode 

eksperimen? 

3. Bagimana pengaruh pengaruh pelaksaan metode eksperimen terhadap 

kemampuan siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidak adanya pemanis buatan yang berupa siklamat pada legen 

jamu gendong. 

b. Untuk mengetahui bagimana implementasi pembelajaran dengan 

menggunakan metode eksperimen. 

c. Untuk mengetahui bagimana pengaruh pengaruh pelaksaan 

metode eksperimen terhadap kemampuan siswa. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang akan dilakukan yaitu:  

1. Secara Praktis 

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

bahan tambahan pangan berupa siklamat pada legen jamu gendong 

serta berapa menerapkan metode eksperimen untuk melihat hasil 

belajar siswa terhadap matode tersebut. 

2. Secara Teoritis 

Sebagai bahan materi pengayaan pada pembelajaran Biologi di 

SMP kelas VIII pada materi bahan kimia alami dan buatan. 

 

E. Hipotesis 

1. Ho : Tidak semua legen jamu gendong di Kelurahan Sekip Jaya     

Palembang mengandung siklamat.    

Ha :  Semua legen jamu gendong di Kelurahan Sekip Jaya Palembang 

mengandung siklamat. 

2. Ho :  Sumbangsih penelitian dengan menggunakan metode eksperimen 

tidak  berpengaruh pada hasil belajar siswa 

Ha : Sumbangsih penelitian dengan menggunakan metode eksperimen 

berpengaruh pada hasil belajar siswa 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bahan Tambahan Pangan 

 1. Pengertian dan Jenis Bahan Tambahan Pangan 

  Bahkan makanan harus terjamin mutunya, paling tidak 

diproses secara alami, tanpa tambahan zat kimia, sehingga baik untuk 

tubuh. Saat ini banyak ditemukan makanan yang mengandung zat 

kimia, yang berpotensi toksik pada tubuh. Bahan Tambahan Pangan 

(BTP) adalah zat yang ditambahkan pada makanan untuk memperbaiki 

tampilan makanan, misalnya menjadi lebih awet, tampil lebih menarik 

dan berasa lebih mantap (Dewi, 2010:2). 

  Secara garis besar bahan tambahan pangan dapat 

dikelompokkan sebagai bahan tambahan yang tinggal di dalam produk 

pangan dan bahan tambahan pangan yang dapat membantu proses 

pengolahan. Jenis bahan tambahan pangan dilihat dari sumbernya dapat 

dibagi dalam dua jenis, yaitu bahan tambahan pangan alami yang 

umumnya diperoleh dari sumber-sumber dari bahan alam dan bahan 

tambahan pangan yang umumnya diproduksi secara kimiawi (Wijaya, 

2010:5). 

 Peraturan Pemerintah yang memuat tentang bahan tambahan 

pangan antara lain: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Bahan 

tambahan pangan yang diperkenankan untuk digunakan di Indonesia 
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berdasarkan regulasi yang berlaku dikelompokkan ke dalam jenis-

jenis bahan tambahan pangan antara lain (Wijaya, 2010:6): 

a. Pewarna, yaitu bahan tambahan pangan yang dapat memperbaiki 

atau memberi warna pada makanan.  

b. Pemanis buatan, yaitu bahan tambahan pangan yang dapat 

menyebabkan rasa manis pada makanan, yang tidak atau hampir 

tidak mempunyai nilai gizi. 

c. Pengawet, yaitu bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau 

menghambat fermentasi, pengasaman atau penguraian lain pada 

makanan yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroba. 

d. Antioksidan, yaitu bahan tambahan pangan yang dapat mencegah 

atau menghambat proses oksidasi lemak, sehingga mencegah 

terjadinya ketengikan. 

e. Penyedap rasa dan aroma, penguat rasa, bahan tambahan pangan 

yang dapat memberikan, menambah, atau mempertegas rasa dan 

juga aroma. 

f. Pengatur keasaman (pengasam, penetral, dan pendapar), yaitu 

bahan tambahan pangan yang dapat mengasamkan, menetralkan, 

dan mempertahankan derajat keasaman makanan. 

g. Pemutih dan pematang tepung, yaitu bahan tambahan pangan yang 

dapat mempercepat proses pemutihan dan atau pematangan tepung, 

sehingga dapat memperbaiki mutu pemanggangan. 
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h. Pengemulsi, pemantap dan pengental, yaitu bahan tambahan 

pangan yang dapat membantu terbentuknya dan memantapkan 

sistem dispersi yang homogen pada makanan. 

i. Pengeras, yaitu bahan tambahan pangan yang dapat memperkeras 

atau mencegah melunakkan makanan. 

j. Sekuestran, yaitu bahan tambahan pangan yang dapat mengikat ion 

logam yang ada dalam makanan, sehingga memantapkan warna, 

aroma dan tekstur. 

2.Etika dan Dosis Bahan Tambahan Pangan 

Pemerintah sudah mengeluarkan larangan penggunaan bahan-

bahan tertentu dalam makanan, seperti pewarna tekstil rodamin, 

pengawet boraks, formalin, atau melamin. Lalu pemanis buatan 

siklamat dan sakarin atau bahan pengawet yang melebihi ambang 

batas juga dilarang, Peraturan Pemerintah yang memuat tentang bahan 

tambahan pangan antara lain: Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan 

(Novita, 2012:193). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 722/Menkes/Per/IX/88, bahan pemanis sintetis/buatan yang 

diperbolehkan dalam batas aman penggunaan Permenkes Nomor 722 

adalah sakarin (80-5.000 mg/kg produk), siklamat (100-2.000 mg/kg 

produk), aspartame (500–5.500 mg/kg produk), dan sorbitol (500 – 

200.000 mg/kg produk) (Karunia, 2013:73). 
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 Menyoroti permasalahan utama dalam penggunaan bahan 

tambahan pangan, mungkin lebih terletak pada masalah etika dan 

dosis. Selama bahan tambahan pangan yang digunakan masih sesuai 

dengan spesifikasi dan karakteristik kegunaannya serta dengan takaran 

dosis yang benar, seharusnya tidak banyak persoalan yang akan 

ditimbulkan (Wijaya, 2010:10).  

Efek samping penggunaan BTP berlebih untuk jangka pendek 

adalah sakit perut, diare, demam, sakit kepala, mual, dan 

muntahmuntah sedangkan pada jangka panjang dapat menyebabkan 

kanker, tumor, gangguan saraf, gangguan fungsi hati, iritasi lambung, 

dan perubahan fungsi sel (Utomo, 2012:124). 

3. Keamanan dan Peraturan Bahan Tambahan Pangan 

Di Indonesia penggunaan bahan tambahan pangan telah diatur 

dan ditangani langsung oleh pihak BPOM RI. Saat ini terdapat sederet 

peraturan yang mengatur penggunaan bahan tambahan pangan 

diantaranya (Wijaya, 2010:16): 

a. Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 329/Menkes/Per/XII/76 tentang 

Produksi dan Peredaran Makanan. 

b. Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 79/Menkes/Per/III/78 tentang 

Label dan Periklanan. 

c. Keputusan Mentri Kesehatan RI No. 23/ Menkes/SK/I/78 tentang 

Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Makanan. 

d. Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 453/Menkes/Per/XI/83 tentang 

Bahan Berbahaya. 
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e. Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 208/Menkes/Per/IV/85 tentang 

Pemanis Buatan. 

f. Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 239/Menkes/Per/V/85 tentang 

Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya. 

g. Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/XI/88 tentang 

Bahan Tambahan Makanan. 

h. Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan No. 

02987/B/SK/XII/90 tentang Pendaftaran Bahan Tambahan 

Makanan Tertentu. 

i. Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan No. 

01415/B/SK/IV/91 tentang Tanda Khusus Pewarna Makanan.xx 

j. Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan No. 

02240/B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label 

Periklanan Makanan. 

k. Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan No. 

02987/B/SK/IV/90 tentang Penggunaan  Bahan Tambahan 

Makanan Tertentu. 

l. Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan No. 

02593/B/SK/VIII/91 tentang Tata Cara Pendaftaran Produsen dan 

Produk Bahan Tambahan Makanan. 

Keamanan pangan merupakan persyaratan utama yang 

harus dimiliki oleh setiap produk yang beredar di pasaran. Oleh karena 

itu untuk menjamin keamanan pangan olahan, dibutuhkan kerjasama 

antara pemerintah dan produsen industri makanan. Dalam Undang-
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Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 pasal 10 disebutkan bahwa 

peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan diselenggarakan melalui 

15 macam kegiatan, di antaranya adalah pengamanan makanan dan 

minuman. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melindungi 

masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi 

persyaratan (Utomo, 2012:123). 

 

B. Pemanis Buatan 

Menurut peraturan Menteri Kesehatan R1 No. 

722/Menkes/Per/88, yang dimaksud dengan pemanis buatan merupakan 

bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada 

makanan, yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi. Jenis 

pemanis buatan sangat bermacam-macam, antara lain sakarin, siklamat, 

aspartam, dulsin, sorbitol sintetis, asesulfam K, dan masih banyak lagi. 

Namun tidak semua pemanis buatan diperbolehkan penggunaannya di 

Indonesia (Karunia, 2013:73). 

Zat pemanis sintetis merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa 

manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis 

tersebut, sedangkan kalori yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada 

gula. Umumnya zat pemanis sintetis mempunyai struktur kimia yang 

berbeda dengan struktur polihidrat gula alam. Meskipun telah banyak 

ditemukan zat pemanis sintetik, tetapi hanya beberapa saja yang boleh 

dipakai dalam bahan makanan. Mula-mula garam Na- dan Ca- siklamat 

yang kemanisannya tiga puluh kali kemanisan sukrosa yang digunakan 
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sebagai pemanis. Kemudian penggunaannya dilarang di Amerika karena 

diperkirakan bersifat karsinogen. Di Indonesia, penggunaan siklamat 

masih diijinkan tetapi sebenarnya hasil metabolisme siklamat yaitu 

seikloheksamina yang merupakan senyawa karsinogenik, pembuangan 

sikloheksamina melalui urin dapat merangsang tumbuhnya tumor kandung 

kemih pada tikus (Winarno, 1991:218). 

 Industri pangan dan minuman lebih menyukai menggunakan 

pemanis sintetis karena harganya relatif murah dan tingkat kemanisannya 

yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya 

penggunaan pemanis sintetis terutama sakarin dan siklamat. Dalam 

kehidupan sehari-hari, pemanis buatan sakarin dan siklamat maupun 

campuran keduanya sering ditambahkan ke dalam berbagai jenis jajanan 

anak-anak seperti makanan ringan (snack), cendol, limun, makanan 

tradisional, dan sirup (Utomo, 2012:123) 

 Ada 10 persyaratan ideal bahan tambahan pangan yang digunakan 

sebagai pemanis pengganti sukrosa antara lain, yaitu (Wijaya, 2010:40): 

a) Mempunyai rasa dan sifat atau karakteristik fungsional seperti sukrosa 

b) Nilai kalori kurang dari sukrosa pada tingkat kemanisan sama 

c) Tidak berwarna 

d) Tidak berbau 

e) Tidak beracun 

f) Dapat dimetabolisme secara normal atau dikeluarkan dari dalam tubuh 

g) Tidak menyebabkan alergi 

h) Stabil terhadap perubahan kimia dan panas 
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i) Dapat dikombinasikan dengan bahan pangan lainnya 

j) Ekonomis 

Pemakaian pemanis seyogyanya dikombinasikan guna 

meningkatkan keamanan, kualitas dan kestabilan rasa produk pangan. 

Pemanis buatan dibuat dalam beberapa bentuk seperti tablet, granula, 

serbuk, kristal dan cairan. Perlu diperhatikan bahwa pemanis buatan tidak 

diizinkan penggunaanya pada produk pangan untuk kelompok tertentu 

misalnya bayi, balita, ibu hamil dan menyusui dalam upaya memelihara 

dan meningkatkan kualitas kesehatannya (Wijaya, 2010). 

Takaran maksimum pemakaian pemanis berintensitas tinggi 

secara nasional (SNI) dan internasional (CAC) yaitu: 

Tabel 1. Takaran Maksimum Penggunaan Pemanis Berintensitas Tinggi 

menurut SNI (2004) dan CAC (2007) 

Pemanis CAC (2007) SNI (2004) 

Alitam 40-300 mg/kg 40-300 mg/kg 

Asesulfam-K 200-5000 mg/kg 110-5000 mg/kg 

Aspartam 300-5000 mg/kg 300-1000 mg/kg 

Neotam 10-1000 mg/kg 15-250 mg/kg 

Sakarin* 80-2500 mg-kg 15-2000 mg/kg 

Siklamat* 250-3000 mg/kg 100-3000 mg/kg 

Sukralosa 120-5000 mg/kg 150-5000 mg/kg 

 *) sebagai asam, garam Na, Ca dan K 

 (Sumber : Wijaya, 2010) 

  Pemanis buatan sakarin dan siklamat merupakan jenis pemanis 

yang khusus ditujukan bagi penderita diabetes. Sebuah penelitian 

menunjukkan bahwa sakarin dapat menimbulkan kanker kandung 
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kemih pada tikus. Seperti halnya sakarin, penggunaan siklamat dapat 

pula berbahaya mengingat hasil metabolismenya, yaitu sikloheksamina 

bersifat karsinogenik, sehingga sekresi lewat urin dapat merangsang 

pertumbuhan tumor pada kandung kemih tikus (Meirina, 2012:52). 

1. Tujuan Penggunaan Pemanis Buatan 

    Tujuan dari penggunaan pemanis buatan ini yaitu antara lain 

meningkatkan cita rasa dan aroma, memperbaiki sifat-sifat fisik, 

sebagai pengawet, memperbaiki sifat-sifat kimia, sekaligus sebagai 

sumber kalori bagi tubuh (Karunia, 2013:73).  

2. Jenis-Jenis Pemanis 

Jenis-jenis pemanis yaitu pemanis alami dan pemanis 

buatan. Pemanis alami meliputi sukrosa, fruktosa, galaktosa serta 

laktosa yang memiliki tingkat rasa manis berbeda pada tiap jenisnya. 

Sukrosa, glukosa dan fruktosa banyak terdapat pada buah, jagung 

serta madu. Galaktosa diperoleh dari laktosa yang digidrolisis 

melalui pencernaan makanan. Sedangkan laktosa terdapat dalam 

susu sapi dan 5-8% dalam air susu ibu (Poedjiadi, 2007:24). 

Sedangkan pemanis buatan yang beredar di pasaran di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Sakarin  

Pemanis buatan sakarin merupakan jenis pemanis yang 

khusus ditujukan bagi penderita diabetes. Sebuah penelitian 

menunjukkan bahwa sakarin dapat menimbulkan kanker kandung 

kemih pada tikus (Meirina, 2012:52). 
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          Gambar 1. Struktur Kimia Sakarin 

      (Sumber: Wijaya, 2010:73) 

Pemanis buatan sakarin dengan komposisi garam natrium 

dari asam sakarin. Pemanis buatan ini mempunyai tingkat kemanisan 

200-700 kali sukrosa. Harga sakarin paling murah dibanding dengan 

pemanis buatan lainnya. Karena itu, sakarin banyak digunakan 

pedagang kecil. Biasanya, pada tiap bahan pemanis sintetik terdapat 

nilai konsumsi per hari yang diizinkan atau lebih dikenal dengan 

ADI (allowed daily intake). Menurut FDA, konsumsi sakarin untuk 

orang dewasa 0–5 mg/kg berat badan (Noriko, 2011:48) 

2) Siklamat  

Siklamat  pertama kali ditemukan oleh Michael Sveda pada 

tahun 1973. Dan sejak tahun 1950 digunakan sebagai bahan 

tambahan pangan, dan tersedia dalam bentuk garam natrium dari 

asam siklamat (Novita, 2013:194). 

 

 

               

Gambar 2. Struktur Kimia Siklamat 

 (Sumber : Wijaya, 2010:75) 
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Siklamat merupakan pemanis buatan yang paling banyak 

digunakan di Indonesia. Menurut peraturan menterikesehatan No 

722/Menkes/PER/IX/1988, sebenarnya siklamat hanya boleh 

digunakan dalam pangan yang khusus ditujukan untuk orang yang 

menderita diabetes melitus atau sedang menjalani diet rendah kalori. 

Batas maksimum yang diperbolehkan dalam penggunaan siklamat 

adalah 500 mg–3 g/kg bahan, dan hanya boleh digunakan untuk 

pangan rendah kalori dan dibatasi tingkat konsumsinya sebesar 0,5 

mg/kg berat badan/hari. Siklamat merupakan bahan pemanis 

makanan yang mempunyai ciri fisik tidak berbau, berbentuk serbuk 

kristal berwarna putih, dan mempunyai 30 kali lebih manis dari 

sukrosa (Novita, 2013:194). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tikus, siklamat 

dapat menyebabkan kanker darah pada tikus. Karena siklamat dapat 

berubah bentuk menjadi siklohexymelamin yang sangat beracun, dan 

FDA menyatakan bahwa siklamat bersifat teratogenik. Selain itu 

juga menimbulkan banyak gangguan bagi kesehatan, di antaranya 

migrain dan sakit kepala, kehilangan daya ingat, bingung, insomnia, 

iritasi, asma, hipertensi, diare, sakit perut, alergi, impotensi dan 

gangguan seksual, kebotakan, dan kanker otak (Novita, 2013:194). 

3) Aspartam  

 Aspartam ditemukan pada tahun 1965 oleh James Schlatter. 

Nama dagang pemanis ini anatara lain Equal, Nutra Sweet dan 

Canderel. Pemanis ini bersifat slower onset namun kemanisannya 
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tahan lama. Tingkat kemanisan peptide bergantung pada pH produk. 

Pada pH 3,1 dan 7,9 aspartam berada dalam bentuk tidak terdisosiasi 

sehingga rasanya kurang manis (Wijaya, 2010:67). 

 

 

 

 

                   Gambar 3. Struktur Kimia Aspartam 

   (Sumber : Irawati, 2007:19) 

 Aspartam merupakan pemanis buatan dengan kalori rendah. 

Aspartam ini memiliki tingkat kemanisan 160 hingga 220 kali dari 

gula. Pemanis buatan ini sering digunakan pada minuman berenergi. 

Efek yang dapat ditimbulkan dari pemanis ini yaitu gangguan syaraf 

otak dan kanker (Putriastuti, 2007:14). 

 

C. Jamu  

Masyarakat Jawa sejak ratusan tahun lalu telah mengenal sistem 

pengobatan tradisional. Sistem pengobatan tradisional tersebut pada saat 

ini masih tetap subur, bahkan sebagian sudah menjadi suatu sistem industri 

yang disebut dengan jamu (Sudardi, 2002:12).  

Jamu adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sampai 

saat ini masih bertahan dan terus dilestarikan. Minuman sehat racikan asli 

Indonesia ini masih menjadi pilihan masyarakat tradisional walaupun 

produk obat-obatan modern sudah muncul di pasaran. Salah satu jenis 
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jamu yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah jamu 

gendong. Disebut jamu gendong karena umumnya dijajakan dengan cara 

digendong. Jamu gendong merupakan jamu yang terbuat dari dedaunan 

dan akar-akaran yang direbus dengan air, disaring, dan dapat diminum 

selama beberapa waktu tertentu. Jamu gendong umumnya diproduksi dari 

bahan-bahan yang masih segar (terutama daun segar, akar-akaran, buah 

dan batang). Pelaku usaha jamu gendong umumnya adalah perempuan. 

Mereka meracik sekaligus menjajakannya dari kampung ke kampung 

secara perseorangan. Meskipun demikian, tak jarang pula para penjual 

jamu gendong tersebut berkelompok dalam sebuah paguyuban untuk lebih 

mengembangkan usahanya (Wulandari, 2014:199). 

Jamu telah menjadi bagian budaya dan kekayaan alam Indonesia 

dan hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010 menunjukkan bahwa 

penggunaan jamu oleh masyarakat Indonesia lebih dari 50%. Para pakar 

jamu baik peneliti di institusi pendidikan, lembaga pemerintah maupun 

industri jamu terus berjuang agar jamu menjadi tuan rumah di negeri 

sendiri. Berbagai seminar tentang jamu dan obat tradisional Indonesia 

mulai meningkat. Selanjutnya, dikeluarkan keputusan Menteri Kesehatan 

No. 381/MENKES/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional dan 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang 

Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di fasilitas 

pelayanan kesehatan (Purwaningsih, 2013:87). 

Di Indonesia, terdapat sekitar 22 jenis tanaman obat digunakan 

sebagai bahan baku  industri obat tradisional (jamu). Badan Pengawas 
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Obat dan Makanan membagi pemanfaatan tanaman obat dalam tiga strata, 

yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu dikembangkan 

dari warisan yang dimiliki masyarakat suku bangsa Indonesia. Strata di 

atas jamu adalah obat bahan alam atau obat herbal terstandar yang bahan 

bakunya sudah dalam bentuk ekstrak dan aspek keamanan serta khasiatnya 

telah teruji pada hewan percobaan yang dikenal sebagai uji praklinik. 

Strata teratas dalam dalam industri atau farmasi adalah produk 

fitofarmaka, dalam bentuk ramuan ekstrak, terutama untuk pelayanan 

kesehatan formal, dan telah melalui uji klinik di instalasi pelayanan 

kesehatan formal. Industri jamu menggunakan lebih dari 94 persen bahan 

baku dari dalam negeri, kekurangannya diimpor dari beberapa negara 

(Pribadi, 2009:55). 

Untuk keperluan bahan baku jamu gendong, permintaan tanaman 

obat cukup besar. Data Departemen Kesehatan menunjukkan antara kurun 

waktu 1989 sampai 1995 pertambahan penjual jamu gendong mencapai 15 

persen/tahun. Pada tahun 1995 penjual jamu gendong sebanyak 25.077 

orang, dengan tingkat pertumbuhan tersebut diperkirakan jumlah penjual 

jamu gendong dan pada tahun 2008 mencapai 134.172 orang. Apabila 

diasumsikan bahwa dalam satu tahun para penjual jamu gendong berjualan 

selama 350 hari, maka perkiraan bahan baku yang diperlukan per tahun 

mencapai 42.370 ton simplisia, berasal dari 300.535 ton terna basah 

(Pribadi, 2009:56). 
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1. Jenis dan Manfaat Jamu 

Menurut Wulandari (2014:200) adapun manfaat dari jamu-

jamu tersebut adalah: 

a. Beras kencur yang terbuat dari bahan dasar beras dan kencur 

bermanfaat untuk menghilangkan pegal-pegal pada tubuh dan 

mampu meningkatkan nafsu makan. 

b. Pahitan/brotowali yang terbuat dari bahan dasar sambiloto dan 

brotowali bermanfaat untuk penyakit gatal-gatal, kencing manis, 

cuci darah, kurang nafsu makan, menghilangkan bau badan, 

menurunkan kolesterol, perut kembung/sebah, jerawat, pegal, dan 

pusing. 

c. Kunir asam yang terbuat dari bahan dasar asam dan kunyit (kunir) 

bermanfaat untuk memperlancar haid, menghindarkan dari panas 

dalam atau sariawan, serta membuat perut menjadi dingin. 

d. Cabe puyang yang terbuat dari bahan dasar cabe jamu dan puyang 

bermanfaat untuk menghilangkan pegal dan linu-linu di tubuh, 

terutama pegal-pegal di pinggang. Jamu cabe puyang 

mengandung banyak zat besi dan berkhasiat untuk menambah 

butiran darah merah bagi yang kurang darah dan anemia. 

e. Suruh yang terbuat dari bahan dasar daun sirih bermanfaat untuk 

mengobati keluhan keputihan (fluor albus), untuk merapatkan 

bagian intim wanita (vagina), menghilangkan bau badan, 

mengecilkan rahim dan perut, serta dikatakan dapat menguatkan 

gigi. 
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f. Uyup-uyup/gepyokan yang terbuat dari bahan dasar kencur, jahe, 

bangle, laos, kunir, temulawak, puyang, dan temugiring 

bermanfaat untuk meningkatkan produksi air susu ibu. 

g. Temulawak berkhasiat mengatasi sembelit, melancarkan ASI, 

sakit perut, menambah nafsu makan, menurunkan panas, jerawat, 

dan lain-lain. 

h. Kecutan yang terbuat dari bahan dasar asam dan gula biasanya 

digunakan untuk penawar rasa pahit sehabis minum jamu yang 

berasa pahit. 

i. Legen adalah jamu yang terbuat dari rebusan air dan gula merah 

saja, berfungsi untuk penawar atau penghilang rasa pahit setelah 

meminum jamu yang pahit. 

Budaya minum jamu merupakan salah satu bentuk kearifan 

lokal yang penting untuk dilestarikan. Agar kebudayaan minum jamu 

ini tetap terjaga, maka diharapkan kebiasaan tersebut dimulai 

semenjak dini. Konsep pengelolaan dalam memanfaatkan tumbuhan 

obat dengan tujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat dalam aspek pengobatan dan peningkatan perekonomian 

penduduk desa merupakan strategi konservasi yang efektif untuk 

dilakukan. Semua kalangan masyarakat menyukai jamu gendong, 

baik anak-anak sampai dengan orang tua. Konsumen jamu gendong 

mengonsumsi jamu gendong sesuai dengan khasiat yang ingin 

diperoleh dari masing-masing jamu. (Wulandari, 2014:2002). 
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D. Legen 

 Legen adalah jamu yang terbuat dari rebusan air dan gula merah 

serta jahe, berfungsi untuk penawar atau penghilang rasa pahit setelah 

meminum jamu yang pahit. Jamu, khas dengan rasa pahitnya namun ada 

juga jenis jamu yang rasanya tidak pahit seperti jamu manisan (legen) 

yang berasa manis. Jamu yang berasa manis ini digunakan sebagai 

penawar setelah meminum jamu-jamu yangberasa pahit dan biasanya juga 

dimanfaatkan sebagai penyegar oleh anak-anak yang ikut mengkonsumsi 

jamu bersama orang tua mereka. Dalam proses pembuatannya pun, jamu 

diolah dengan cara tradisional yang sederhana yaitu diolah dengan cara 

direbus (Lestari, 2011:2).  

 

E. Penerapan Metode Eksperimen 

a) Metode Eksperimen 

  Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah 

masih lemahnya pro-ses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikirnya, sementara guru-guru masih 

menerapkan metode mengajar secara tradisional, yang berorientasi 

pada pengukuran kognitif siswa saja. Sementara dalam paradigma 

belajar konstruktivisme pembelajaran harus dapat mengukur tiga 

aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk mencapai tiga 

aspek tersebut, kegiatan belajar di kelas tidak cukup hanya 

menerapkan metode ceramah, karena guru hanya dapat memberikan 

materi secara teoritis saja, dan siswa tidak terlibat secara aktif dalam 
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pembelajaran bahkan siswa tidak dapat mengaplikasikan materi secara 

langsung da-lam bentuk pengamatan maupun eksperimen (Hayat, 

2011:142). 

Eksperimen (praktikum) berasal dari kata praktik yang artinya 

pelaksanaan senyawa nyata apa yang disebut dalam teori. Praktikum 

adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat 

kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dikeadaan nyata. Pada 

hakikatnya kegiatan praktikum dapat diartikan sebagai salah satu 

strategi mengajar dapat menggunakan pende-katan ilmiah terhadap 

gejala-gejala, baik gejala sosial, psikis, maupun pisik yang diteliti, 

diselidiki dan dipelajari. Praktikum berisi perintah- perintah yang 

harus dilakukan sesuai dengan prosedur kegiatan yang dilakukan dan 

persoalan-persoalan yang dikerjakan atau dijawab oleh siswa. 

Praktikum memuat substansi kompetensi yang harus dikuasai oleh 

siswa, dimana substansi yang akan dipelajari harus ditulis secara 

lengkap dan disusun secara sistematis, menampilkan substansi 

kompetensi secara utuh. Dalam penyusunan substansi harus sinkron 

dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Metode praktikum adalah metode pemberian kesempatan 

kepada anak didik perorangan atau kelompok, untuk dilatih 

melakukan suatu proses atau percobaan. Dengan metode ini anak 

didik diharapkan sepenuhnya terlibat merencanakan praktikum, 

melakukan praktikum, menemukan fakta, mengumpulkan data, 

mengendalikan variabel, dan memecahkan masalah yang dihadapinya 
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secara nyata. Selain itu, metode praktikum adalah salah satu cara 

mengajar, dimana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, 

mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian 

hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru 

(Retno, 2011:554). 

 Keberadaan praktikum dalam pembelajaran IPA didukung oleh 

para pakar pen-didikan. Penggunaan praktikum dalam pembelajaran 

IPA dapat: (1) memotivasi siswa dan merangsang minat serta hobinya, 

(2) mengajarkan keterampilan-keterampilan yang harus dilaku-kan di 

laboratorium, (3) membantu perolehan dan pengembangan konsep, (4) 

mengembangkan sebuah konsep IPA dan mengembangkan keteram-

pilan-ketrampilan dalam melaksanakan IPA tersebut, (5) menanamkan 

sikap ilmiah, (6) mendorong me-ngbangkan keterampilan sosial 

(Hayat, 2011:143). 

a. Materi Pembelajaran 

- Bahan Pemanis 

 Bahan pemanis adalah bahan kimia yang ditambahkan pada 

makanan atau minuman yang berfungsi untuk memberikan rasa manis. 

Bahan pemanis ini ada dua macam, yaitu pemanis alami dan pemanis 

buatan. 

- Pemanis Alami 

Pemanis alami merupakan bahan pemberi rasa manis yang 

diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Pemanis alami 

berfungsi juga sebagai sumber energi. Jika kita mengonsumsi pemanis 
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alami secara berlebihan, kita akan mengalami risiko kegemukan. 

Contohnya: gula tebu mengandung zat pemanis fruktosa yang 

merupakan salah satu jenis glukosa. Gula tebu atau gula pasir yang 

diperoleh dari tanaman tebu merupakan pemanis yang paling banyak 

digunakan. Selain memberi rasa manis, gula tebu juga bersifat 

mengawetkan. Gula merah merupakan pemanis dengan warna coklat. 

Gula merah merupakan pemanis kedua yang banyak digunakan 

setelah gula pasir. Kebanyakan gula jenis ini digunakan untuk 

makanan tradisional, misalnya pada bubur, dodol, kue apem, dan 

gulali. Madu merupakan pemanis alami yang dihasilkan oleh lebah 

madu. Selain sebagai pemanis, madu juga banyak digunakan sebagai 

obat. 

- Pemanis Buatan 

      Pemanis buatan adalah senyawa hasil sintetis laboratorium 

yang merupakan bahan tambahan makanan yang dapat 

menyebabkan rasa manis pada makanan. Pemanis buatan tidak atau 

hampir tidak mempunyai nilai gizi. Beberapa pemanis buatan yang 

beredar di pasaran di antaranya adalah sebagai berikut. 

a) Aspartam 

Merupakan pemanis yang digunakan dalam produk-

produk minuman ringan. Aspartam merupakan pemanis yang 

berkalori sedang. Aspartam dapat terhidrolisis atau bereaksi 

dengan air dan kehilangan rasa manis, sehingga lebih cocok 

digunakan untuk pemanis yang berkadar air rendah. 
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b) Sakarin 

Sakarin merupakan pemanis buatan yang paling tua. 

Namun, jika penambahan sakarin terlalu banyak justru 

menimbulkan rasa pahit dan getir. Es krim, gula-gula, es puter, 

selai, kue kering, dan minuman fermentasi biasanya diberi 

pemanis sakarin. Sakarin sangat populer digunakan dalam 

industri makanan dan minuman karena harganya yang murah. 

Namun penggunaan sakarin tidak boleh melampaui batas 

maksimal yang ditetapkan, karena bersifat karsogenik (dapat 

memicu timbulnya kanker). 

c) Siklamat 

Makanan dan minuman yang sering dijumpai 

mengandung siklamat antara lain: es krim, es puter, selai, saus, 

es lilin, dan berbagai minuman fermentasi.  

d) Sorbitol 

Sorbitol merupakan pemanis yang biasa digunakan 

untuk pemanis kismis, selai dan roti, serta makanan lain. 

     Tabel 2. Perbedaan Pemanis Alami dengan Pemanis Buatan 

Pemanis alami Pemanis buatan 

Pada suhu tinggi bisa terurai. Cukup stabil bila dipanaskan. 

Memiliki kalori tinggi. Memiliki kalori rendah. 

Berasa manis normal. Berasa manis sampai puluhan bahkan ratusan kali 

rasa manis gula. 

Harganya cenderung lebih tinggi. Harganya sangat terjangkau. 

Lebih aman dikonsumsi. Sebagian dapat berpotensi karsinogen (penyebab 
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kanker). 

 

F. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan pengetahuan yang dikuasai sebagai 

hasil dari kemampuan penyerapan pengetahuan dalam proses belajar 

mengajar baik secara perorangan maupun secara kelompok yang 

diintegrasikan ke dalam bidang studi. Pengertian hasil belajar 

merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan 

belajar. Hasil belajar siswa dapat dilihat dari penilaian kogninitif, 

afektif dan psikomotorik (Abdurrahman, 2003:37). 

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa hasil 

belajar merupakan suatu bukti keberhasilan seseorang dalam 

mempelajari mata pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk 

nilai yang diperoleh dari evaluasi. Hasil belajar siswa dapat 

dinyatakan dalam bentuk angka, huruf atau kata-kata seperti baik, 

sedang dan kurang. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Astuti (2014:36) Hasil belajar yang baik sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional yang ada. Faktor-faktor itu 

adalah sebagai berikut: 
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a) Faktor kesiapan belajar. Murid yang telah siap belajar akan dapat 

melakukan kegiatan belajar lebih mudah dan erat hubungannya 

dengan masalah kematangan, keinginan, dan kebutuhan. 

b) Faktor minat dan usaha. Minat ini timbul apabila murid tertarik 

akan sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya. Namun 

demikian, minat tanpa adanya usaha yang baik maka belajar juga 

sulit untuk berhasil. 

c) Faktor Fisiologis. Kondisi badan siswa yang belajar sangat 

berpengaruh dalam proses belajar. Badan yang lemah dan lelah 

akan menyebabkan perhatian tak mungkin akan melakukan 

kegiatan belajar yang sempurna. 

d) Faktor Intelegensi. Murid yang cerdas akan lebih berhasil dalam 

kegiatan belajar, karena ia lebih mudah menangkap dan memahami 

pelajaran.Namun akan berbeda bagi siswa yang kurang cerdas dan 

lamban. 

3. Tujuan dan Kegunaan Hasil Belajar 

Tujuan  dalam bidang pendidikan yaitu untuk menghimpun 

data dan informasi yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf 

perkembangan atau kemajuan yang dialami peserta didik setelah 

mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 

Sebagai suatu bukti keberhasilan seseorang dalam mempelajari mata 

pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk nilai yang 

diperoleh dari evaluasi. Sebagai hasil dari kemampuan penyerapan 
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pengetahuan dalam proses belajar mengajar baik secara perorangan 

maupun secara kelompok (Sudijono, 2011:67). 

G. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka sementara yang penulis gunakan sebagai referensi 

awal dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan Rolins A. Ismail (2013) mahasiswa Jurusan 

Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan 

Keolahragaan, Universitas Negeri Gorontalo yang berjudul“ Uji 

Kandungan Siklamat dan Keberadaan Escherchia coli pada Jajanan 

Minuman Olahan di Pasar Sentral Kota Gorontalo”. Penelitian ini 

merupakan penelitian kulitatif dan kuantitatif adanya siklamat serta 

keberadaan Escherchia coli pada jajanan minuman. 

2. Penelitian yang dilakukan Nurain A. Hadju (2008) mahasiswa Jurusan 

Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi 

yang  berjudul “Analisa Zat Pemanis Buatan pada Minuman Jajanan 

di Pasar Tradisonal Kota Manado”. Peneliti menguji adanya 

kandungan pemanis buatan seperti sakarin, siklamat dan asparin pada 

minuman jajanan. 

3. Penelitian yang dilakukan Erni H. Purwaningsih (2013) yang berjudul 

“Jamu, Obat Tradisional Asli Indonesia Pasang Surut Pemanfaatannya 

di Indonesia. Penelitian ini tentang bagaimana pemanfaatan jamu 

sebagai obat tradisonal di Indonesia. 
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4. Penelitian yang dilakukan Muhammad Syaipul Hayat (2011) yang 

berjudul Pembelajaran Berbasis Praktikum pada Konsep Invertebrata 

untuk Pengembangan Sikap Ilmiah Siswa. 

 
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, objek penelitian ini 

adalah legen jamu gendong yang merupakan minuman tradisional 

Indonesia yang saat ini dirasa menggunakan zat pemanis buatan seperti 

siklamat. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

kandungan zat pemanis buatan siklamat yang digunakan. Serta dalam 

aspek pendidikan perbedaan terletak pada materi yang diajarkan, dalam 

penelitian ini materi yang diajarkan yaitu bahan kimia alami dan buatan 

pada pemanis. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Tempat pengambilan sampel berada di Kelurahan Sekip Jaya 

Palembang. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2015 di 

Laboratorium UIN Raden Fatah Palembang. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode eksperimen laboratorium untuk mengetahui ada atau tidak adanya 

kandungan dan banyaknya kandungan siklamat pada legen jamu gendong. 

Kemudian data dari hasil uji eksperimen laboratorium akan disajikan 

dalam bentuk tabel dan di analisis dengan Anova. 

 

C.Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini yaitu Rancangan Acak Lengkap 

dengan 5 perlakukan dan 3 kali uji. Pendekatan yang digunakan yaitu 

kuantitatif dengan menggunakan uji pengendapan serta data hasil uji akan 

disajikan dalam bentuk tabel dan di analisis dengan Anova. 

 

D.  Variabel Penelitian 

Variabel bebas pada penelitian ini yaitu uji kandungan 

siklamat, sedangkan variabel terikat  pada penelitian ini yaitu legen jamu 
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gendong. Menurut Sugiyono (2011:39) menyatakan bahwa variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebuah 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat sedangkan variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Sugiyono (2011:80) menyatakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah banyaknya penjual jamu gendong di kelurahan 

Sekip Jaya Palembang. Adapun banyaknya penjual jamu gendong 

yang berjualan berjumlah 5 orang. Jadi, total semua populasi yaitu 5. 

2. Sampel 

 Dengan banyaknya populasi penjual jamu gendong yang 

berjumlah 5 maka jumlah sampel legen yang digunakan juga 5. 

Sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Adapun 

sampel atau obyek penelitian ini yaitu legen jamu gendong.. 
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F. Prosedur Penelitian 

1. Uji Eksperimen 

a. Alat dan Bahan 

1). Alat 

  Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pemanas bunsen, timbangan analitik, gelas piala/gelas beker, 

penyaring dan pipet tetes. 

2). Bahan 

  Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

HCl 10%, BaCl2 10%, Arang aktif, HCl 10%, dan Natrium nitrit. 

b. Cara Pengujian  

Prosedur kerja pada penelitian ini yaitu (Lestari, 2011): 

1. 25 ml sampel dimasukkan dalam gelas piala dan diencerkan 

dengan aquades dengan perbandingan 1 : 1, kemudian 

ditambahkan sepucuk sendok arang aktif untuk menghilangkan 

warna contoh, kemudian sampel disaring. 

2. Ditambahkan 10 ml HCl 10% ke dalam filtrat dan ditambahkan 

10 ml BaCl2 10%, kemudian dikocok. 

3. Filtrat dibiarkan selama 30 menit, kemudian disaring dengan 

kertas whatmann dan ditambahkan 10 ml Natrium Nitrit 10%. 

4. Larutan dipanaskan di atas penangas air. 

5. Apabila timbul endapan putih, berarti positif mengandung 

siklamat. 

6. Endapan yang terjadi, disaring, dikeringkan dan ditimbang. 
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7. Berat endapan menunjukkan banyaknya kandungan siklamat pada 

legen jamu gendong. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2011:224) menyatakan bahwa teknik pengumpulan 

data adalah langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Uji Laboratorium/Eksperimen 

Uji laboratorium pada penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data banyaknya kandungan siklamat pada legen jamu 

gendong tersebut. Uji laboratorium ini dilakukan dengan 

menggunakan alat-alat atau fasilitas yang tersedia di laboratorium 

penelitian. 

 

H. Analisis Data 

Data hasil uji siklamat pada legen jamu gendong yang telah 

dilakukan akan disajikan dalam bentuk tabel dan di analisis dengan 

Analisis of Varians (Anova).  
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Tabel 3. Analisis of Varians Kandungan Siklamat pada Legen Jamu 
Gendong di Kelurahan Sekip Jaya Palembang 
Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F Tabel 

Perlakuan (P) 

Galat (G) 

P-1 

 

P(U-1) 

JKP 

 

JKG 

JKP/DBP 

 

JKG/DBG 

 

KTP/KGT 

DBP  DBG 

 

I. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 selama 3 

minggu dan bertempat di  SMP Nurul Iman Palembang. 

 

J. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen 

(experimental method). Metode penelitian eksperimen merupakan 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan 

tertentu) (Arikunto, 2006:79) 

Penelitian eksperimen yang peneliti lakukan disini adalah 

penelitian yang melakukan perbandingan antara kelompok yang 

menggunakan metode eksperimen (praktikum) untuk meningkatkan hasil 

belajar (eskperimen) dan kelompok yang tidak menggunakan multimedia 

interaktif dalam meningkatkan hasil belajar siswa (kontrol). 
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K. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan-satuan 

atau individu-individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui. 

Adapun populasi yang akan diselidiki dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa dan siswi kelas VIII SMP Nurul Imam Palembang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan 

keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. 

Dengan kata lain, sampel adalah himpunan bagian dari populasi. 

Untuk menentukan beberapa sampel yang akan diambil, maka 

peneliti menggunakan teknik simple random sampling. 

Tabel 4. Jumlah Sampel 
 

   
  

 

 

Adapun pemilihan sampel penelitian  adalah siswa kelas VIII 

4 yang berjumlah 28 siswa dan kelas VIII 3 berjumlah 29 siswa di 

SMP Nurul Iman Palembang. 

 

L. Desain Penelitian 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Quasi Experimental Design Nonequivalent Control Group Design. Dalam 

No Kelas Jumlah 

1 VIII 4 28 
2 VIII 3 29 
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desain ini dibentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang 

tidak dipilih secara random (Arikunto, 2006:79) 

Experimental 
 

 
Control 

 
Gambar 4. Desain Eksperimen 
(Sumber : Sugiyono, 2013:112) 

 
Bentuk perlakuan terhadap kelompok eskperimen adalah siswa 

diberi perlakuan (diajar) dengan menggunakan metode eksperimen 

(praktikum). Sedangkan kelompok kontrol siswa tidak diberi perlakuan 

dan menggunakan media konvensional. Selain melihat peningkatan hasil 

belajar mata pelajaran Biologi pada saat pretest dan posttest di kelas 

eskperimen dan kontrol dalam penelitian ini, peneliti juga ingin melihat 

perbedaan hasil posttes di kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah 

mendapat perlakuan. 

 

M. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data 

kuantitatif yaitu berupa data yang menunjukkan angka atau jumlah 

seperti hasil pre-test dan post-test setelah proses pembelajaran 

Biologi berlangsung. 

b. Sumber Data 

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data 

sekunder, data primer dalam penelitian ini diambil langsung oleh 

O1           X           O2 

     O3                                      O4 
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peneliti melalui siswa secara langsung dengan memberikan tes 

berupa pilihan ganda test, sedangkan data sekunder merupakan yang 

dijadikan penunjang dalam penelitian ini, seperti data yang diperoleh 

dari dokumentasi pihak sekolah serta literatur-literatur yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

N. Teknik Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

teknik sebagai berikut 

a. Observasi  

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) 

yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadao fenomena-fenomena yang sedang 

dijadikan sasaran pengamatan. Teknik observasi digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui keadaan objek secara langsung, 

keadaan wilayah, letak geografis, keadaan sarana dan prasarana 

serta kondisi pada saat proses pelaksanaan pemebelajaran Biologi di 

SMP Nurul Iman Palembang. 

b. Tes 

Tes digunakan untuk menguji tingkat hasil belajar siswa yaitu 

siswa mengetahui dan paham pada saat pembelajaran Biologi. Dan 

peningkatan nilai siswa sebelum dan sesudah mendapat perlakuan, 

baik pada kelas yang melakukan praktikum (eksperimen) dan kelas 

yang tidak melakukan praktikum (konvensional). Maka peneliti 
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perlu mengadakan test langsung terhadap sampel yaitu kelompok A 

(eksperimen) dan kelompok B (kontrol). 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, 

agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh daftar-daftar siswa, guru dan 

karyawan serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

 

O. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Perangkat Tes 

- Validitas 

 Validitas adalah Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat– tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah Realibilitas. Rumusnya (Sudjiono, 

2011:185): 

rpbi = 
���	��

���   	

�  

Ket: 

rpbi  =  Koefisien korelasi point biserial yang melambangkan 

kekuatan korelasi antara variabel 1 dengan variabel II, 

yang dalam hal ini dianggap sebagai Koefisien 

Validitas item. 



42 

 

Mp =  Skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testee, yang 

untuk butir yang bersangkutan telah dijawab dengan 

betul. 

M t =  Skor rata-rata dari skor total 

 

- Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen 

yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden  

Untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang 

sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataannya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. 

Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Realibel 

artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Rumus yang 

digunakan adalah rumus KR-20 (Arikunto, 2006:230): 

r 11 = � 
���		����	 ∑��

�� � 

Ket:  

r11 = Reliabilitas Instrumen 

k  = Banyaknya butir soal 

p = proporsi subjek yang menjawab butir soal dengan benar 

q = Proporsi subjek yang menjawab butir soal dengan salah 

 (q = 1 – p ) 
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∑ pq : Jumlah hasil perkalian antara p dan q 

Vt : Varian total. 

Klasifikasi reliabelitas soal adalah sebagai berikut: 

r11 ≤ 0,20 : sangat rendah 

0,20 < r11 ≤ 0,40 : Rendah 

O, 40 < r11 ≤ 0,60 : Sedang 

O, 60 < r11 ≤ 0,80 : Tinggi 

O, 80 < r11 ≤ 1, 00 : Sangat tinggi. 

b. Uji Persyaratan Analisis data 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah 

data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Hal ini 

berkenaan dengan uji statistik parameter t atau uji t yang hanya 

dapat digunakan bila data yang diperoleh berdistribusi normal. 

Data yang dibuat di dalam tabel distribusi frekuensi diuji 

kenormalannya dengan menggunakan uji kemiringan sebagai 

berikut (Sudjana, 2002:145): 

KM = 
��	��

�  1 

di mana: 

Mo = b + p � ��
������ 2 
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Data berdistribusi normal apabila harga Km terletak antara -1 dan 

+1 dalam selang (-1< Km < +1) 

Keterangan: 

Km = Koefisien normalitas (kemiringan) 

Mo = Modus 

x = Nilai rata-rata 

S = Simpangan Baku 

B   = Batas Kelas Modus 

p    = Panjang kelas modus 

b1   = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas 

 interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum kelas 

 modus. 

b2   = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas   

 interval dengan tanda kelas yang lebih besar sebelum kelas 

 modus. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data menggunakan uji Cochran. Uji 

Cochran digunakan jika salah satu variansi kelompok jauh lebih 

besar dibandingkan dengan variansi kelompok yang lain. Maka 

rumus yang digunakan adalah (Sudjana, 2002:155): 

Chitung = 
��� �!" 	#$��$"��

%&'(�)	$"$(&�&)�!	��� �!"  

Kriteria pengujian adalah membandingkan hasil hitung rumus 

Cochran dengan tabel. 
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Cochran : Terima Ho jika Chitung ≤ Ctabel 

       Terima H1 jika Chitung > Ctabel 

3) Uji T-tes 

Uji T digunakan untuk menguji dua hipotesis yang 

diajukan yaitu hipotesis pertama dan hipotesis kedua. Dalam 

penelitian ini, uji t yang digunakan bertujuan untuk 

membandingkan besarnya pengaruh sebelum dan sesudah 

treatment atau perlakuan. Untuk menguji hipotesis penelitian 

digunakan uji kesamaan dua rata-rata. Jika kedua kelompok data 

berdistribusi normal dan bervarians homogen maka digunakan uji 

t, dengan rumus Sudjana, 2002:249): 

t = 
�����

"	 �
*�� �

*�
 .  

Keterangan: 

x1 = Nilai rata-rata kelas eksperimen 

x2 = Nilai rata-rata kelas kontrol 

n1 = Banyaknya data kelas eksperimen 

S =  Standar deviasi data 

n2 = Banyaknya data kelas kontrol 

+�,	= Varians kelas eksperimen 

+,, =  Varians kelas kontrol 

dengan:   
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1. Varians : S2 = 
-!���."���-!���."��		

-!��!�.�,  .  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

   Tabel 5. Uji Kandungan Siklamat (gr/L) pada Legen Jamu Gendong 
        pada 3 Ulangan 

No Kode  

Pedagang 

Kadar Siklamat (gr/Liter) Keterangan 

Ulangan  

1 2 3 

1. Po - - - Tidak Ditemukan 

Siklamat 

2. Pa 2,8 gr/L 2,5 gr/L 2,6 gr/L Tidak Melebihi 

Ambang Batas 

3. P1 6,8 gr/L 6,8 gr/L 4,4 gr/L Melebihi Ambang 

Batas 

4. P2 3,6 gr/L 5,6 gr/L 6,8 gr/L Melebihi Ambang 

Batas 

5. P3 5,6 gr/L  6,8 gr/L 4,0 gr/L Melebihi Ambang 

Batas 

6. P4 10,0 gr/L 9,2 gr/L 7,6 gr/L Melebihi Ambang 

Batas 

7. P5 6,0 gr/L 6,4 gr/L 6,4 gr/L Melebihi Ambang 

Batas 

Ket :   Batas ambang batas yang ditentukan 3 gr/L 

           Po = Kontrol Negatif 

           Pa = Kontrol Positif 
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           P1 = Pedagang 1 

           P2 = Pedagang 2 

          P3 = Pedagang 3 

          P4 = Pedagang 4 

          P5 = Pedagang 5 

Tabel 6. Analisis of Varian Kandungan Siklamat pada Legen Jamu     
Gendong di Kelurahan Sekip Jaya Palembang 
 

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 
(DB) 

Jumlah 
Kuadrat  

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 

(KT) 

F. Hitung F. Tabel 
0,01 

Perlakuan 

Galat (G) 

 

Total 

7 

14 

146,96 

16,16 

24,49 

1,15 

21,29** 4,28 

 

21 163,12 25,64   

         Keterangan ** = sangat nyata (F hitung ≥ F tabel 1% dan 5%) 

 

Tabel 7. Tabel Hasil Validasi RPP Kelas Kontrol 

No Aspek Indikator 
Skor Rata-

rata 

Ket 

1 2 3 

1. 
Isi 

(Content) 

1. Kebenaran isi/materi 4 3 3 3,33 Valid 

2. Pengelompokkan 
dalam bagian-bagian 
yang logis 

4 3 3 3,33 Valid 

3. Kesesuaian dengan 

kurikulum KTSP 

4 3 3 3,33 Valid 

4. Kesesuaian dengan 
prinsip Open-Ended 

3 3 3 3 Valid 

5. Kelayakan sebagai 

kelengkapan 

pembelajaran 

3 3 3 3 Valid 

6. Kesesuaian alokasi 

waktu yang digunakan 

3 3 3 3 Valid 
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2. 

Struktur 

dan 

Navigasi 

(Constru

ct) 

1. Kejelasan pembagian 

materi 

4 3 3 3,33 Valid 

2. Pengaturan ruang/tata 

letak 

4 3 3 3.33 Valid 

3. Jenis dan ukuran huruf 

yang sesuai 

4 3 3 3,33 Valid 

3. Bahasa 

1. Kebenaran tata bahasa  3 3 3 3 Valid 

2. Kesederhanaan 

struktur kalimat 

3 3 3 3 Valid 

3. Kejelasan struktur 

kalimat  

3 3 3 3 Valid 

4. Sifat komunikatif 

bahasa yang digunakan 

4 3 3 3,33 Valid 

Rata-Rata total Kreteria Kevalidan  RPP 3,17 Valid 

Keterangan (Nasika, 2012:36): 

Skor 1 : Sangat Tidak Valid 

Skor 2 : Tidak Valid 

Skor 3 : Valid 

Skor 4 : Sangat Valid 

 

Tabel 8. Hasil Validasi RPP Kelas Eksperimen 

No Aspek Indikator 
Validator Rata-

rata 

Ket 

1 2 3 

1. 
Isi 

(Content) 

1. Kebenaran isi/materi 4 3 3 3,33 Valid 

2. Pengelompokkan dalam 
bagian-bagian yang logis 

3 3 3 3 Valid 

3. Kesesuaian dengan  

 kurikulum KTSP 

4 3 3 3,33 Valid 

4. Kesesuaian dengan 
prinsip Open-Ended 

4 3 3 3 Valid 

5. Kelayakan sebagai 

kelengkapan 

pembelajaran 

3 3 3 3 Valid 



50 

 

6. Kesesuaian alokasi 

waktu yang digunakan 

4 3 3 3,33 Valid 

2. 

Struktur 

dan 

Navigasi 

(Constru

ct) 

4. Kejelasan pembagian 

materi 

4 3 3 3,33 Valid 

5. Pengaturan ruang/tata 

letak 

4 3 3 3.33 Valid 

6. Jenis dan ukuran huruf 

yang sesuai 

4 3 3 3,33 Valid 

3. Bahasa 

7. Kebenaran tata bahasa  4 3 3 3,33 Valid 

8. Kesederhanaan 

struktur kalimat 

4 3 3 3,33 Valid 

9. Kejelasan struktur 

kalimat  

4 3 3 3,33 Valid 

10. Sifat komunikatif 

bahasa yang digunakan 

4 3 3 3,33 Valid 

Rata-Rata total Kreteria Kevalidan RPP 3,25 Valid 

Keterangan (Nasika, 2012:36): 

Skor 1 : Sangat Tidak Valid 

Skor 2 : Tidak Valid 

Skor 3 : Valid 

Skor 4 : Sangat Valid 

 

Tabel. 9 Hasil Validasi LKS (Lembar Kerja Siswa) 

No Aspek yang Diminta 
Validator Rata-rata Ket 

1 2 3 
 Format 

1 LKS memuat: judul LKS, 
Tujuan Pembelajaran yang 
akan dicapai, Materi 
Pembelajaran, Petunjuk 
Pelaksanaan Praktikum, 
Pertanyaan Diskusi dan 
tempat kosong untuk 

4 3 3 3,33 Valid 



51 

 

menulis jawaban. 

2 Keserasian tulisan dan 
tabel pada LKS 

4 3 3 3,33 Valid 

 Isi      

3 Kebenaran materi 4 3 3 3,33 Valid 

4 Kesesuaian antara pokok 
bahasan sistem persamaan 
linear dan kuadrat dengan 
kegiatan pada LKS 

3 3 3 3 Valid 

5 Kesesuaian antara 
permasalahan yang 
disajikan dengan sub 
pokok bahasan uji 
kandungan siklamat 

3 3 3 3 Valid 

6 Peran LKS untuk 
mendorong siswa mencari 
sendiri jawaban lain dari 
materi yang dipelajari 

4 3 3 3,33 Valid 

 Bahasa      

7 Kemudahan siswa dalam 
memahami bahasa yang 
digunakan 

4 3 3 3,33 Valid 

8 Menggunakan Bahasa 
Indonesia yang baik dan 
benar 

4 3 3 3,33 Valid 

9 Tugas-tugas dalam LKS 
tidak menimbulkan makna 
ganda/ambigu 

4 3 3 3,33 Valid 

10 Pengorganisasiannya 
sistematis 

4 3 3 3,33 Valid 

Rata-Rata total Kreteria Kevalidan LKS 3,23 Valid 

Keterangan (Nasika, 2012:36): 

Skor 1 : Sangat Tidak Valid 

Skor 2 : Tidak Valid 

Skor 3 : Valid 

Skor 4 : Sangat Valid 
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Tabel 10. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen  

Butir 

soal 

rpbi rkritis Status 

1 0,7609 0,444 Valid 

2 0,5223 0,444 Valid 

3 0,4441 0,444 Invalid 

4 0,1406 0,444 Invalid 

5 0,7557 0,444 Valid 

6 - 0,0698 0,444 Invalid 

7 0,5855 0,444 Valid 

8 0,5855 0,444 Valid 

9 0,1757 0,444 Invalid 

10 0,5223 0,444 Valid 

11 0,7609 0,444 Valid 

12 0,2136 0,444 Invalid 

13 0,6500 0,444 Valid 

14 0,4624 0,444 Valid 

15 0,8181 0,444 Valid 

 

Tabel 11. Perbandingan Hasil Belajar Pretest Kelas Eksperimen dan   
      Kontrol 

 
Variabel 

Hasil Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rata-rata 60,35 58,79 

Varians 20742,46 23256,52 
Simpangan Baku 144,02 152,50 

Modus 53,46 54 
Uji Normalitas 0,55 0,35 

Uji Homogenitas 0,52 
Uji Hipotesis 0,43 
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Tabel 12. Perbandingan Hasil Belajar Postest Kelas Eksperimen    
     dan Kontrol 

 
Variabel 

Hasil Belajar Siswa 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rata-rata 96 70,55 

Varians 129882,07 33019,11 
Simpangan Baku 360,39 181,71 

Modus 102,98 74,88 
Uji Normalitas -0,01 -0,02 

Uji Homogenitas 0,79 
Uji Hipotesis 3,73 

 

Tabel 13. Skor Penilaian Aspek Psikomotorik Siswa  

No Nama Siswa Skor Penilaian Aspek 
Psikomotorik Siswa 

Nilai Ket 

1 2 3 4 5 

1 Tiara Metaria 2 1 2 1 2 80 Terampil 

2 Rani Wulandari 2 2 2 1 1 80 Terampil 

3 Miftahullah 1 2 2 1 2 80 Terampil 

4 Putri Oktri Yani 2 1 1 2 1 70 Cukup Terampil 

5 Rohim 2 2 2 1 2 90 Terampil 

6 Revi Eprilia M 2 1 2 1 2 80 Terampil 

7 Rizky Ayu Putra 2 2 2 1 2 80 Terampil 

8 Miftahul Husna 2 1 1 2 2 80 Terampil 

9 Karlisa 2 2 1 1 2 80 Terampil 

10 Jihan Nadira 2 1 2 1 1 70 Cukup Terampil 

11 Rangga Juni Saputra 2 2 1 2 2 90 Terampil 

12 Naditha Eka Putri 1 2 1 1 2 80 Terampil 

13 M.Al Fandi Jabrty 2 2 1 2 2 90 Terampil 

14 Winda Oktarina 2 1 2  1 1 70 Cukup Terampil 

15 Putri Adelia 2 1 1 2 2 80 Terampil 

16 Reka Amelia 2 1 1 2 2 80 Terampil 

17 Dhya Kasful Haqi 1 2 2 2 2 90 Terampil 

18 Ferlia Juliantika 2 1 2 2 1 80 Terampil 

19 Marina Della A 2 2 2 1 1 80 Terampil 

20 Rangga Permana 1 2 2 1 2 80 Terampil 

21 Eka Adelia Husri 2 1 2 2 1 80 Terampil 

22 Rafa Anjely Agusman 2 2 1 2 1 80 Terampil 
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23 Tiara Komaria 2 1 2 2 2 90 Terampil 

24 Fatimah 2 2 2 1 1 80 Terampil 

25 Tessa Amanda 2 1 1 1 2 70 Cukup Terampil 

26 Anjas Juliansyah 1 2 2 1 2 80 Terampil 

27 Fia Rara Selfira 2 1 1 2 1 70 Terampil 

28 Ria Agusman 2 2 1 1 2 80 Terampil 

Jumlah 80 Terampil 

Kriteria penilaian: 

Skor 1 : Terampil 

Skor 2 : Cukup Terampil 

 

Grafik 1. Hasil Pretest Kelas Kontrol 
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Grafik 2. Hasil Pretest Kelas Eksperimen 

 

Grafik 3. Hasil Posttest Kelas Kontrol 
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Grafik 4. Hasil Posttest Kelas Eksperimen 

 

B. Pembahasan 

a) Uji Kandungan Siklamat pada Legen Jamu Gendong 

Dari penelitian yang telah dilakukan didaptkan hasil bahwa 

setiap sampel yang dibeli selama tiga hari pada lima penjual jamu di 

kelurahan Sekip Jaya Palembang semua sampel mengandung bahan 

tambahan pangan berupa siklamat melebihi kadar yang ditetapkan 

yaitu 3 gr/L. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

722/Menkes/Per/IX/88, kadar maksimum siklamat yang diperbolehkan 

dalam pangan dan minuman berkalori rendah untuk penderita diabetes 

mellitus adalah 3 gr/L minuman. Dan menurut WHO, batas konsumsi 

harian siklamat yang aman (ADI) adalah 11 mg/kg (Cahyadi, 2012:85) 

Pada pedagang pertama (P1) yang di beli pada seorang 

penjual jamu d kelurahan Sekip Jaya Palembang ditemukan adanya 

kandungan siklamat pada ulangan pertama 6,8 gr/L, ulangan kedua 6,8 

gr/L dan pada ulangan ketiga 4,4 gr/L. Pada pedagang kedua (P2) 
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ditemukan kandungan siklamat pada ulangan pertama 3,6 gr/L, 

ulangan kedua 5,6 gr/L dan ulangan ketiga 5,6 gr/L. Pada pedagang 

ketiga (P3) ditemukan kandungan siklamat pada ulangan pertama 5,6 

gr/L, ulangan kedua 6,8 gr/L dan ulangan ke tiga 4,0 gr/L. Pada 

pedagang keempat (P4) ditemukan kandungan siklamat pada ulangan 

pertama 10,0 gr/L, ulangan kedua 9,2 gr/L dan pada ulangan ketiga 

7,6 gr/L. Pada pedagang yang terakhir yaitu pedagang kelima (P5) 

juga terdapat bahan tambahan pangan berupa siklamat pada ulangan 

pertama 6,0 gr/L, pada ulangan kedua 6,4 gr/L dan pada ulangan 

ketiga 6,4 gr/L.  

Semua sampel yang dibeli di kelurahan Sekip Jaya 

Palembang mengandung bahan tambahan pangan siklamat dan 

melebihi ambang batas yang ditentukan. Hal ini tentunya dapat 

membahanyakan konsumen yang membeli jamu-jamu tersebut. 

Bukannya kesehatan yang didapatkan namun bahaya kesehatan 

mengancam akibat penggunaan siklamat tersebut. Menurut  Noriko 

(2011:51) berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan 

Obat dan Makanan (BPOM), siklamat dan sakarin dapat menyebabkan 

kanker kandung kemih dan migrain. Siklamat memunculkan banyak 

gangguan bagi kesehatan, di antaranya migrain dan sakit kepala, 

kehilangan daya ingat, bingung, insomnia, iritasi, asma, hipertensi, 

diare, sakit perut, alergi, impotensi dan gangguan seksual, kebotakan, 

dan kanker otak. 
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Setelah dilakukan uji F maka kadar siklamat dari semua 

pedagang legen jamu gendong memberikan beda sangat nyata dan 

menunjukkan nilai F hitung lebih besar dari F tabel (F hitung > F 

tabel), maka Ha pada hipotesis diterima. Selanjutnya dilakukan 

Koefisien Keragaman (KK) dengan nilai 21 %. Karena nilai KK lebih 

besar dari 10% maka dilakukan uji lanjut yaitu uji Beda Jarak Nyata 

Duncan (BJND). 

  Tabel 14. BJND Uji Siklamat pada Legen Jamu Gendong 

No Kode Pedagang Rerata BJND 0,01 

(4,28) 

1. Po 0 gr/L A 

2. Pa 2,6 gr/L B 

3. P1 6 gr/L C 

4. P2 5,33 gr/L C 

5. P3 5,46 gr/L C 

6. P4 8,93 gr/L D 

7. P5 6,26 gr/L C 

 

Hasil uji BJND menunjukkan bahwa: 

1. Pada taraf uji 1% kadar siklamat sebesar 6 gr/L berbeda tidak 

nyata  dengan kadar siklamat 5,33 gr/L, 5,46 gr/L, 6,26 gr/L dan 

berbeda nyata dengan kadar siklamat pada pedagang yang lain. 

  Dari kelima pedagang yang diambil sampelnya di kelurahan 

Sekip Jaya Palembang pedagang yang menggunakan siklamat pada 

legen jamu gendong terbanyak yaitu pada pedagang ke empat (P1) 
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dan pedagang yang menggunakan siklamat paling rendah 

dibandingkan pedagang yang lainnya yaitu pedagang ke dua (P2). 

Namun penjual yang lainnya tidak berbeda terlalu jauh penggunaan 

siklamatnya dibandingkan yang lainnya. Penggunaan siklamat ini 

dapat membantu rasa manis untuk legen jamu gendong yang di jual 

oleh pedagang namun pemberian siklamat yang berlebihi ini malah 

akan membahayakan konsumen. 

  Uji kandungan siklamat ini dilakukan dengan metode 

pengendapan yaitu dengan menimbang endapan putih dari sampel 

yang digunakan. Mula-mula sampel diencerkan menggunakan 

aquadest dengan perbandingan 1:1 ditambahkan sepucuk arang dan 

disaring. Kemudian ditambahkan HCL 10% sebanyak 10 ml dan 

juga BaCl 10% sebanyak 10% disaring kembali. Lalu ditambahkan 

NaNO3 10% sebanyak 10 ml kemudian dipanaskan, sampel yang 

positif mengandung siklamat maka setelah dipanaskan akan 

menghasilkan endapan putih yang merupakan siklamat. Kemudian 

endapan tersebut disaring dan kertas saringnya dipanaskan lalu 

ditimbang. Untuk mengetahui apakah terdapat kandungan siklamat 

atau tidak yaitu dengan adanya endapan putih pada akhir penilitian 

ini dan cara mengetahui benayaknya kandungan siklamat tersebut 

dengan menimbang endapan tersebut. Sedangkan rumus kimia dari 

siklamat ini adalah C6H12NNaSO3. Macam-macam pemanis yang 

biasa digunakan yaitu  siklamat, sakarin dan aspartam. Yang 

memiliki rasa getir atau pahit yaitu sakarin sedangkan siklamat dan 
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aspartam tidak menimbulkan rasa pahit hanya rasa manisnya 

melebihi sukrosa.  

  Salah satu jenis jamu yang sangat dikenal oleh masyarakat 

Indonesia adalah jamu gendong. Disebut jamu gendong karena 

umumnya dijajakan dengan cara digendong. Jamu gendong 

merupakan jamu yang terbuat dari dedaunan dan akar-akaran yang 

direbus dengan air, disaring, dan dapat diminum selama beberapa 

waktu tertentu. Jamu gendong umumnya memproduksi dari bahan-

bahan yang  masih segar (terutama daun segar, akar-akaran, buah 

dan batang) (Wulandari, 2014:198). 

  Jamu telah menjadi bagian budaya dan kekayaan alam 

Indonesia dan hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010 

menunjukkan bahwa penggunaan jamu oleh masyarakat Indonesia 

lebih dari 50%. Legen adalah jamu yang terbuat dari rebusan air dan 

gula merah serta jahe, berfungsi untuk penawar atau penghilang rasa 

pahit setelah meminum jamu yang pahit. Jamu, khas dengan rasa 

pahitnya namun ada juga jenis jamu yang rasanya tidak pahit seperti 

jamu manisan (legen) yang berasa manis. Jamu yang berasa manis 

ini digunakan sebagai penawar setelah meminum jamu-jamu yang 

berasa pahit dan biasanya juga dimanfaatkan sebagai penyegar oleh 

anak-anak yang ikut mengkonsumsi jamu bersama orang tua mereka. 

Dalam proses pembuatannya pun, jamu diolah dengan cara 

tradisional yang sederhana yaitu diolah dengan cara direbus (Lestari, 

2011:2). 
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  Siklamat adalah pemanis buatan yang masih populer di 

Indonesia. Pemanis buatan ini merupakan garam natrium dari asam 

siklamat. Sifat siklamat sangat mudah larut dalam air dan 

mempunyai tingkat kemanisan 30 kali gula. (Noriko, 2011:52). 

  Pemanis buatan siklamat yang melebihi ambang batas juga 

dilarang. Peraturan Pemerintah yang memuat tentang bahan 

tambahan pangan antara lain: Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan 

dalam peraturan tersebut.  Berdasarkan Keputusan Kepala Badan 

POM No HK.00.05.5.1.4547 Tentang Persyaratan Penggunaan 

Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan Dalam Produk Pangan, 

pemanis buatan adalah bahan tambahan pangan yang dapat 

menyebabkan rasa manis pada produk pangan yang tidak atau sedikit 

mempunyai nilai gizi atau kalori, hanya boleh ditambahkan ke dalam 

produk pangan dalam jumlah tertentu (Novita, 2011:193).  

  Penggunaan pemanis buatan yang semula hanya ditujukan bagi 

penderita diabetes, saat ini penggunaannya semakin meluas pada 

berbagai produk pangan secara umum. Beberapa pemanis buatan 

bahkan dapat langsung digunakan konsumen hanya dengan 

menambahkan ke dalam makanan atau minuman sebagai pengganti 

gula. Propaganda penggunaan pemanis buatan umumnya dikaitkan 

dengan isu-isu kesehatan seperti pengaturan berat badan, pencegahan 

kerusakan gigi, dan mencegah peningkatan kadar glukosa darah. 
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Namun demikian, penggunaan pemanis buatan tidak selamanya 

aman bagi kesehatan (Utomo, 2012:123). 

 

b) Penerapan Metode Eksperimen (Praktikum) pada Materi Bahan 

Kimia Alami dan Buatan terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII 

SMP Nurul Iman Palembang 

  Pembelajaran dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan yaitu 2 

kali pertemuan di kelas eksperimen dan 2 kali di kelas kontrol. 

Sebelum kegiatan penelitian ini dilaksanakan, terlebih dahulu 

menentukan materi, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, 

serta menyusun lembar tes untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Materi pokok yang dipilih adalah Bahan Kimia Alami dan Buatan yang 

terdapat pada semester ganjil kelas VIII. 

  Pembelajaran yang digunakan dalam kelas kontrol yaitu 

pembelajaran konvensional menggunakan metode ceramah, 

pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen dilakukan dengan 

menggunakan metode eksperimen (praktikum) untuk menjelaskan 

materi bahan kimia alami dan buatan sub bab tentang pemanis buatan. 

Pertemuan pertama dikelas eksperimen dilakukan pretest mengenai 

materi yang akan dipelajari kemudian dilanjutkan dengan dengan 

menjelaskan materi pada indikator 1, pembelajaran yaitu menggunakan 

metode eksperimen (praktikum) dan pertemuan kedua dilakukan 

dengan menjelaskan materi pada indikator 2 dan diadakan posttest. 

Sedangkan pada kelas kontrol sama dengan kelas eksperimen pertama-
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tama diadakan pretest dan kemudian menjelaskan materi menggunakan 

metode ceramah, pada pertemuan pertama dilakukan dengan 

menjelaskan materi pada indikator 1, namun berbeda dengan kelas 

eksperimen pada kelas kontrol ini dalam proses pembelajaran tidak 

diadakan kegiatan praktikum seperti kelas eksperimen dan pertemuan 

kedua dilakukan dengan menjelaskan materi pada indikator 2 dan 

diadakan posttest yaitu tes tertulis berupa pilihan ganda dengan jumlah 

butir soal sebanyak 10 yang dikenal dengan posttest baik pada kelas 

eksperimen maupun dikelas kontrol. 

  Kegiatan penelitian pada pertemuan pertama yaitu melakukan 

pretest di kelas eksperimen dan di kelas kontrol yaitu sebelum 

diterapkan pembelajaran materi bahan kimia alami dan buatan. 

Kegiatan pada pertemuan kedua yaitu melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan metode eksperimen (praktikum) di kelas eksperimen dan 

dengan metode ceramah di kelas kontrol. Pada kegiatan pembelajaran 

kedua yaitu melanjutkan materi dan melakukan postest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

- Langkah-langkah dalam metode eksperimen (praktikum) 

  Langkah-langkah metode eksperimen (praktikum) ini yaitu 

(Permana, 2010:53): 

a. Perencanaan, tahap pertama yang harus dilakukan yaitu 

mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. 

b. Tindakan, dalam tahap ini peneliti memberikan upaya dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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c. Pengamatan, menilai hasil belajar siswa melalui tindakan yang telah 

dilakukan melalui format lembar test. 

d. Refleksi, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil tindakan 

yang telah dilakukan.. 

 Tujuan dilakukannya kegiatan eksperimen (praktikum) ini 

yaitu agar siswa dapat mengambangkan kemampuan 

psikomotoriknya dalam kegiatan belajar, maka dalam kegiatan 

praktikum ini dilakukan juga penilaian menganai kemampuan 

psikomotorik siswa. Dengan melakukan praktikum ini maka siswa 

akan dilatih dalam menggunakan alat-alat praktikum yang tidak 

biasa mereka gunakan dalam pelajaran Biologi sebelumnya maka 

siswa akan terampil dalam melakukan praktikum, selain itu ilmu 

yang mereka dapatkan juga dapat diaplikasikan di masyarakat.  

- Keterampilan psikomotorik siswa 

  Dalam kegiatan eksperimen (praktikum) ini selain kemampuan 

kognitif siswa juga dapat menganbangkan kemampuan 

psikomotoriknya yaitu dengan memahami prosedur praktikum yang 

akan dilakukan.) Skor rata-rata penilaian kemampuan psikomotorik 

siswa yaitu sebesar 80 yang berarti kemampuan psikomotorik siswa 

dalam melakukan praktikum yaitu terampil. Siswa dapat menyiapkan 

lat pratikum sendiri, prosedur kegiatan praktikum dapat dilakukan siswa 

dapat dilakukan dengan baik, dapat bekerja dalam tim, dan merapikan 

alat dan bahan praktikum yang telah digunkan dengan baik. Maka 
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dengan adanya kegiatan eksperimen (praktikum) ini bertujuan agar 

siswa dapat terampil dalam kegiatan kerja laboratorium. 

- Analisis hasil belajar siswa pada materi bahan kimia alami dan buatan 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang menyatakan bahwa 

butir soal pretest dan butir postest valid dan memiliki realibilitas yang 

tinggi yaitu 0,60 maka instrumen tersebut layak untuk diberikan kepada 

sampel penelitian. Maka setelah diadakan pembelajaran dengan 

menggunakan metode eksperimen (praktikum) pada kelas eksperimen 

dan metode ceramah pada kelas kontrol diperoleh analisis hasil belajar 

sebagai berikut: 

 

a. Hasil analisis uji persyaratan  

Pengujian signifikansi pada penelitian ini bertujuan untuk 

melihat apakah ada pengaruh penggunaan metode eksperimen 

(praktikum) terhadap hasil belajar. Untuk melihat hasil dari analisis 

tersebut maka pengujian dalam penelitian ini menggunakan Uji-t. Uji 

persyaratan merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan 

sebelum analisis Uji-t yaitu terdiri dari uji normalitas dan uji 

homogenitas. Pengujian ini bertujuan untuk merngetahui apakah data 

yang diperoleh terdistribusi normal dan homogen. 

Analisis hasil belajar soal pretest pada kelas eksperimen 

sebelum perlakuan diperoleh nilai tertinggi 80 sebanyak sebanyak 2 

orang dan nilai terendah 30 sebanyak 1 orang, nilai rata-rata kelas 

eksperimen yaitu 60,35, varians 20742,46, simpangan baku 144,02 
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dan modus 53,46, hasil analisis uji normalitas didapat Km = 0,55. 

Hasil analisis belajar pada kelas kontrol diperoleh nilai tertinggi 70 

sebanyak 7 orang dan nilai terendah 20 sebanyak 1 orang, nilai rata-

rata kelas 58,79, varians 23256,52, simpangan baku 152,50, modus 

54 dan Km = 0,35 pengujian ini menunjukan bahwa pada sampel 

penelitian data yang di peroleh terdistribusi normal karena nilai 

kemencengan kedua kelas tersebut terletak antara -1 dan 1.  

Pembuktian ini dilakukan dengan cara menganalisis data hasil 

belajar pretest dan postest baik di kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol.  

Analisis hasil belajar soal posttest, hasil analisis pada kelas 

eksperimen diperoleh nilai tertinggi 100 sebanyak 18 orang dan nilai 

60 sebanyak 1 orang, rata-rata kelas sebesar 96, varians 129882,07, 

simpangan baku 360,39, modus 102,98, hasil analisis uji normalitas 

didapat Km= -0,01. Hasil analisis hasil belajar pada kelas kontrol 

diperoleh nilai tertinggi 90 sebanyak 2 orang dan nilai terendah 50 

sebanyak 4 orang dengan rata-rata kelas sebesar 70,55, varians 

33019,11, simpangan baku 181,71, modus 74,88 dan Km= -0,02. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa pada sampel penelitian data yang 

di peroleh terdistribusi normal karena nilai kemencengan kedua 

kelas tersebut terletak antara -1 dan 1. 

Pengujian homogenitas data dalam penelitian ini 

menggunakan uji Cochran. Dari hasil pengujian yang dilakukan pada 

analisis data pretest didapat harga Chitung  = 0,52.  Sedangkan pada 
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analisis data posttest didapat harga Chitung = 0,66. Chitung yang telah 

diperoleh dibandingkan dengan Ctabel (2,2) yaitu pada taraf signifikan 

5% = 0,988 dan 1% = 0,999 maka dapat disimpulkan bahwa Chitung  ≤ 

Ctabel. Hali ini berarti terima Ho menunjukan bahwa kedua data 

kelompok tersebut homogen. 

Kelas eksperimen lebih unggul dibandingkan dengan kelas 

kontrol , rata-rata pada kelas eksperimen sebesar 96 sedangkan pada 

kelas kontrol 70,55. Varians pada kelas eksperimen sebesar 360,39 

pada kelas kontrol 181,71. Sedangkan uji homogenitas yang 

sebelumnya pada saat pretest sebesar 0,52 mengalami perubahan 

menjadi 0,66. Hal ini menunjukkan bahwa metode eksperimen 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

b. Hasil Analisis Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis data dalam penelitian ini menggunakan 

rumus Uji-t.  
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thitung = 0,43 

Berdasarkan analisis hasil belajar siswa pretest dari 

hipotesis yang dilakukan diperoleh harga thitung yaitu 0,43 
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kemudian setelah dibandingkan dengan harga ttabel dengan taraf 

signifikan 1% dan dk=(28+29)-2 yaitu ttabel = 2,66 ternyata thitung 

lebih kecil dari pada ttabel (0,43 < 2,66). Hal ini menunjukan 

bahwa ‘’tidak ada pengaruh yang signifikan sebelum penggunaan 

metode ekperimen (praktikum) dalam pembelajaran Biologi pada 

materi bahan kimia alami dan buatan pada kelas VIII SMP/MTs 

Nurul Iman Palembang. Hal ini dikarenakan siswa belum paham 

dan mengerti materi bahan kimia alami dan buatan. 

  Analisis hasil belajar (postest) dengan menggunakan 

rumus Uji-t dengan rincian sebagai berikut: 
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thitung = 3,73 

Hasil perhitungan dengan rumus Uji-t pada soal postest 

diperoleh harga thitung sebesar 3,73 dengan harga ttabel pada taraf 

signifikan 1% yaitu 2,66 ternyata thitung lebih besar dari pada tabel 

(3,73 > 2,66), artinya ada pengaruh penggunaan metode 

eksperimen terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VIII Biologi 

pada materi bahan kimia alami dan buatan, hal ini dikarenakan 

metode pembelajaran dapat membantu pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan oleh pendidik. 
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 Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan 

menunjukan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar pada kelas 

eksperimen setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 

metode eksperimen praktikum. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

analisis uji korelasi diperoleh hasil thitung adalah 0,43 yang 

menunjukan belum ada hubungan dan pengaruh yang signifikan 

sebelum menggunakan metode eksperimen (praktikum) dan 

setelah meggunakan metode eksperimen terhadap hasil belajar 

siswa sebesar 1%  atau 3,73 dan selebihnya di pengaruhi kelas 

eksperimen memberikan pengaruh yang positif dan peluang yang 

besar bagi siswa agar lebih mudah memahami bahan ajar. 

 Metode eksperimen (praktikum) merupakan cara 

penyajian pelajaran dengan menggunakan percobaan. Dengan 

melakukan eksperimen berarti siswa melakukan kegiatan yang 

mencakup pengendalian variabel, pengamatan, melibatkan 

pembanding atau  kontrol dan penggunaan alat-alat praktikum. 

Dengan metode eksperimen siswa diberi kesempatan untuk 

mengalami sendiri atau melakukan sendiri (Priadi, 2013:219). 

  Metode eksperimen menekankan suatu cara belajar 

mengajar yang melibatkan peserta didik dengan mengalami dan 

membuktikan sendiri proses dari hasil percobaan itu. Dalam 

metode eksperimen diharapkan peserta didik mampu 

menyimpulkan fakta-fakta informasi atau data yang diperoleh, 
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melatih peserta didik mencari, mempersiapkan, melaksanakan dan 

melaporkan percobaan (Handhika, 2009:10). 

  Berdasarkan uraian pendapat para ahli dapat 

disimpulkan bahwa metode merupakan salah satu cara dalam 

menyampaikan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, 

sehingga mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pemilihan metode dalam 

pembelajaran harus tepat dan bervariasi karena tidak semua media 

dapat digunakan untuk semua mata pelajaran. Berdasarkan 

analisis data hasil belajar pada kelas yang menggunakan metode 

eksperimen (praktikum) dalam proses pembelajaran terdapat 

peningkatan hasil belajar. Hal ini dikarenakan bahwa penggunaan 

metode eksperimen pada pembelajaran biologi materi bahan 

kimia alami dan buatan memberikan pengaruh positif terhadap 

hasil belajar siswa. Dampak positif dari suatu strategi 

pembelajaran mempunyai keterkaitan erat dengan hasil belajar. 

Apabila motivasi dan minat siswa tinggi terhadap suatu mata 

pelajaran maka akan meningkatkan hasil belajar siswa secara 

maksimal. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Dari penelitian yang telah dilakukan pada lima pedagang legen 

jamu gendong dengan mengambil sampel selama tiga hari 

diketahui terdapat kandungan siklamat pada masing-masing legen 

yang dijual. 

2. Implementasi pelaksanaan metode eksperimen ini memiliki 

pengrauh terhadap siswa di kelas eksperimen dibandingkan 

dengan kelas kontrol 

3. Pengaruh metode eksperimen ini juga berengaruh terhadap 

psikomotorik siswa. 

B. Saran 

           Setelah dilakukan penelitian terhadap uji kandungan siklamat 

pada legen jamu gendong semoga penelitian tersebut dapat menjadi 

pertimbangan saat meminum jamu tersebut. 

Sehubungan dengan telah dilakukannya pembelajaran dengan 

menggunakan metode eksperimen (praktikum) semoga dapat menjadi 

pilihan para guru agar menerapkan metode eksperimen (praktikum) 

agar siswa dapat lebih memahami materi tersebut. 
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