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Kacang hijau merupakan salah satu tanaman yang sering
digunakan sebagai model dalam mempelajari berbagai macam
konsep biologi di sekolah. Pada penelitian ini, ulasan
penggunaan kacang hijau dan contoh pemanfaatan kacang hijau
dalam mempelajari pertumbuhan tanaman dikaji. Keberadaan
glukosa dalam air siraman diposisikan sebagai variabel bebas
dan tiga parameter pertumbuhan tanaman diposisikan sebagai
variabel terikat pada contoh pemanfaatan tersebut.
Berdasarkan rangkuman uji hipotesis dengan menggunakan uji
independent samples t test, dapat diketahui bahwa pemberian
glukosa pada penyiraman kacang hijau memberikan pengaruh
pada pertambahan tinggi tanaman [t hitung (7,76) > t tabel
(2,15)] dan panjang akar [t hitung (5,67) > t tabel (2,15)], namun
tidak memberikan pengaruh pada jumlah daun [t hitung (1,29)
< t tabel (2,145)]. Dari studi ini, dapat diperoleh kesimpulan
bahwa kacang hijau dapat dengan mudah digunakan dalam
mempelajari konsep pertumbuhan tanaman. Penyediaan alat
dan bahan serta tempat percobaan juga mudah untuk diperoleh.
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Malang

PENDAHULUAN
Biologi merupakan cabang sains yang
mempelajari berbagai fenomena yang
berkaitan dengan makhluk hidup (Reece
et al., 2011). Berbagai fenomena tersebut
meliputi
fenomena-fenomena
yang
berkaitan dengan kondisi lingkungan
(Mehltreter, Walker, & Sharpe, 2010;
Reece et al., 2011), pewarisan sifat (Klug,
Cummings, Spencer, & Palladino, 2012;
Lewin, 2008; Snustad & Simmons,
2012), pemanfaatan jasa organisme
(Movahedzadeh, Patwell, Rieker, &
Gonzalez, 2012; Reece et al., 2011),
pertumbuhan
dan
perkembangan
(Hopkins & Huner, 2009), hingga

kesehatan (Jeibmann & Paulus, 2009;
Požgajová, Androvič, & Trakovická,
2015). Berbagai data yang diperoleh dari
pengamatan di berbagai fenomena
tersebut kemudian dikumpulkan dan
dikemas menjadi berbagai konsepkonsep yang mendasari cabang-cabang
biologi.
Dalam
mempelajari
berbagai
fenomena biologi, para peneliti sering
kali
memanfaatkan
keberadaan
organisme model. Organisme model
merupakan spesies non manusia yang
umum digunakan sebagai subjek
penelitian dalam memahami berbagai
fenomena biologi (Klug et al., 2012;
Snustad & Simmons, 2012). Melalui
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mempelajari organisme model, peneliti
mampu
memprediksi
fenomenafenomena dan kondisi-kondisi yang
terjadi di organisme lainnya (Govind,
2011). Keberadaan organisme model juga
dianggap sebagai komponen esensial
dalam mempelajari berbagai proses
biologi yang spesifik (Edison et al., 2016).
Berbagai organisme model telah
dikembangkan
untuk
mempelajari
berbagai fenomena biologi. Dari berbagai
organisme model tersebut, terdapat
beberapa
organsime
yang
sudah
digunakan sejak berpuluh tahun yang
lalu
hingga
sekarang.
Beberapa
organisme tersebut, antara lain lalat
buah untuk mempelajari pewarisan sifat
(Klug et al., 2012; Snustad & Simmons,
2012), Arabidopsis thaliana yang turut
mempunyai manfaat yang hampir serupa
dengan lalat buah (Koornneef & Meinke,
2010), ikan zebra untuk mempelajari
tingkah laku genetik (Norton & BallyCuif, 2010) dan kesehatan (Sarvaiya,
Sadariya, Rana, & Thaker, 2014). Selain
itu, beberapa mamalia juga digunakan
sebagai organisme model di penelitian
biologi, dari tikus (Klug et al., 2012;
Snustad & Simmons, 2012) hingga lemur
Microcebus spp. (Ezran et al., 2017).
Selain berperan besar
dalam
perkembagan biologi, berbagai studi juga
merekomendasikan
pemanfaatan
organisme model dalam membantu
siswa mempelajari biologi di sekolah
menengah maupun perguruan tinggi.
Beberapa studi merekemondasikan
penggunaan organisme model dalam
mempelajari konsep biologi, baik di
tingkat sekolah menengah (Fauzi &
Corebima, 2016a, 2016c, 2016b),
maupun di tingkat perguruan tinggi
(Fauzi, Corebima, & Zubaidah, 2016).
Alasannya, biologi dianggap sebagai
salah satu cabang sains yang banyak
memiliki konsep sulit (Buah & Akuffo,
2017;
Johnstone,
1991).
Dengan
memanfaatkan organisme model untuk
mendesain
pembelajaran
inkuiri,
diharapkan siswa akan lebih mudah
memahami konsep-konsep yang ada di
dalamcabang sains ini.
Berkaitan
dengan
pemanfaatan
organisme dalam pembelajaran biologi,
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kacang hijau (Vigna radiata L.)
merupakan organisme yang sudah tidak
asing dalam konteks tersebut. Tanaman
ini termasuk tanaman kacang-kacangan
yang mudah ditemukan di Indonesia.
Selain mudah ditemukan, tanaman ini
mudah
ditumbuhkan
dan
dikecambahkan.
Dengan
diinduski
melaui perendaman ke dalam air, biji
kacang hijau sudah terinduksi untuk
melakukan pemecahan dormansi dan
memulai germinasinya. Lebih lanjut, laju
pertumbuhan
kacang
hijau
juga
termasuk cepat.
Selain mudah ditanam dan mudah
didapatkan, laju pertumbuhan kacang
hijau juga mudah diubah-ubah dengan
memodifikasi kondisi lingkungan tempat
pertumbuhan tanaman ini. Kondisi
lingkungan
tersebut,
antara
lain
keberadaan cahaya, media tempat
tumbuh, hingga nutrisi yang didapatkan.
Bila
memperhatikan
berbagai
karakteristik yang dimiliki, kacang hijau
memenuhi
berbagai
kriteria dan
persyaratan
organisme
model.
Karakteristik dari organisme model
sendiri, antara lain memiliki siklus hidup
yang pendek, mudah dikulturkan, mudah
dalam
perawatan,
dan
dapat
memberikan respon berbeda ketika
diberi perlakuan tertentu (Fauzi &
Corebima, 2016b; Klug et al., 2012;
Snustad & Simmons, 2012).
Pada studi ini, pemanfaatan kacang
hijau sebagai organisme model yang
dapat memperlihatkan perbedaan laju
pertumbuhan akibat perlakuan tertentu
dikaji. Perlakuan tersebut adalah
penyiraman air gula dan parameter yang
diamati adalah pertumbuhan dari
tanaman ini.
Salah
satu
faktor
yang
mempengaruhi
pertumbuhan
dan
perkembangan pada kacang hijau adalah
pemenuhan air (Hopkins & Huner,
2009). Selain kebutuhan air, tanaman
juga memerlukan kebutuhan dari
sumber lain. Tanaman membutuhkan
unsur makro dan mikro sebagai sumber
kebutuhan mineral lainnya selain air.
Maka dari itu, pada penelitian ini
dilakukan pemberian air dengan bahan
campuran berbeda, yaitu dengan
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menggunakan campuran air dan glukosa
untuk perlakuan dan air biasa sebagai
kontrol.
Harapan dari penelitian ini, pada
pemberian jenis air yang berbeda akan
menghasilkan
pertumbuhan
yang
berbeda pula. Selain itu, tanaman yang
disiram menggunakan glukosa akan
lebih cepat tumbuh. Gula secara kimiawi
yaitu senyawa karbohidrat termasuk
dalam golongan monosakarida dan
disakarida. Adapun kandungan dalam
gula yaitu berupa unsur-unsur karbon
(C), Hidrogen (H), dan oksigen (O). Zat
ini merupakan salah satu zat utama yang
berperan sebagai energi mayoritas
organisme yang ada di Bumi.
Dalam perkembangannya, kacang
hijau turut membutuhkan energi untuk
menumbuhkan akar, batang, dan
daunnya agar menjadi organ yang lebih
panjang dan lebih besar (Hopkins &
Huner, 2009; Miransari & Smith, 2014).
Biasanya, pemanfaatan kacang hijau
sebagai subjek amatan pada topik
pertumbuhan dan perkembangan hanya
terbatas
pada
parameter
tinggi
tanaman/panjang batang dari tanaman
ini. Namun, pengukuran pada parameter
lain seperti panjang akar dan jumlah
dauh masih sulit ditemukan. Oleh karena
itu, pada penelitian ini, kedua parameter
tersebut turut dikaji, selain mengkaji
parameter panjang batang. Hasil studi
ini diharapkan mampu memberikan
gambaran apakah parameter-parameter
yang diteliti pada studi ini dapat
digunakan sebagai dasar penentuan
pengaruh faktor eksternal terhadap
pertumbuhan tanaman yang dilakukan
di pembelajaran sains SMP maupun
biologi SMA.
METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada
Bulan Mei 2018 di Jl tirto Utomo Gg 5 No
52 Dusun Rambakan Desa Landungsari
Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa
Timur.
Adapun alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yang pertama yaitu
polybeg
digunakan untuk pengisian
tanah yang digunakan sebagai media

tanam tanaman kacang hijau dan yang
kedua yakni alat tulis yang digunakan
untuk mencatat
hasil
penelitian,
kemudian yang ketiga yakni gelas ukur
yang
berfungsi
untuk
mengukur
banyaknya air saat digunakan untuk
menyiram tanaman.dan yang keemapat
penggaris 30 cm yang digunakan untuk
menguruk panjang tanaman,akar dan
juga lebar daun.Bahan yang digunakan
dalam percobaan ini yang pertama
adalah tanah dimana tanah digunakan
sebagai tempat tumbuh bibit tanaman
kacang hijau.dan yang kedua adalah biji
kacang hijau yang digunakan sebagai
bibit dalam percobaan yang akan dilihat
perkembangan
dan
pertumbuhan
dengan perlakuan pemberian glukosa
yang ketiga adalah air dan glukosa (
larutan
gula
dan
air
dengan
perbandingan yang sama ) yang akan
digunakan sebagai bahan penyiraman
tanaman kacang hijau.
Penelitian ini adalah penelitian
eksperimen yang terdiri atas 2 perlakuan
dan 20 Pengulangan. Variabel bebas
penelitian ini adalah jenis air (air kontrol
dan air gula), sedangkan variabel
terikatnya adalah pertumbuhan tanaman
kacang hijau. Terdapat tiga parameter
yang digunakan dalam menentukan
pertumbuhan tanaman kacang hijau,
yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, lebar
daun, dan panjang akar.
Prosedur
pertaman
dalam
melakukan penelitian ini
adalah
mempersiapkan media tanaman. Media
tanam yang akan digunakan yaitu tanah
dan media air untuk perlakuan. Agar
tidak terjadi perbedaan perlakuan yang
diberikan, maka media tanam dalam
polybag ditimbang dengan berat yang
sama.
Penanaman benih kacang hijau
dilakukan setelah benih direndam,
kemudian benih kacang hijau ditanam
pada polybag yang sudah diisikan tanah
sebanyak 5 benih/polybag. Untuk
pemeliharaan hasil pertumbuhan yang
baik harus dilakukan pemeliharaan
secara intensif. Dengan pemeliharaan
dan penyiraman polybag dengan media
air dan glukosa selama 3 hari sekali.
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Data hasil penelitian kemudian
dianalisis menggunakan uji t tidak
berpasangan. Setiap parameter dianalisis
secara terpisah, sehingga terdapat empat
kali pengujian, yaitu uji t pada parameter
tinggi tanaman, parameter jumlah daun,
parameter lebar daun, dan parameter
panjang akar. Tingkat signifikansi yang
digunakan pada analisis data dalam studi
ini adalah sebesar 5%
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dari pengaruh
pemberian air gula terhadap tinggi
batang dan panjang akar tanaman
kacang hijau disajikan di grafik pada
Gambar 1, sedangkan hasil perhitungan
jumlah daun disajikan di Tabel 1.
Tabel 1. Hasil perbandingan rerata jumlah daun
Parameter
Jumlah daun

Kontrol
5,37

Perlakuan
4,25

diperoleh t hitung -7,76) < t tabel (2,145).
Dengan
demikian
H0
diterima,
sedangkan hipotesis penelitian yang
berbunyi “ada pengaruh pemberian
glukosa terhadap tinggi batang tanaman
kacang hijau di tolak. Hal ini
dikarenakan tidak terdapat perbedaan
dari hasil data yang diperoleh setelah
melalui uji statistik. Faktor yang
mempengaruhi kemungkinan dari faktor
lain.
Berdasarkan rangkuman uji hipotesis
dengan menggunakan uji t tidak
berpasangan
pada
jumlah
daun
diperoleh t hitung (1,290) < t tabel
(2,145). Dengan demikian H0 diterima,
sedangkan hipotesis penelitian yang
berbunyi “ada pengaruh pemberian
glukosa terhadap jumlah daun tanaman
kacang hijau di tolak.
Berdasarkan rangkuman uji hipotesis
dengan menggunakan uji t tidak
berpasangan
pada
panjang
akar
diperoleh t hitung (5,67) > t tabel (2,145).
Dengan demikian H0 ditolak, sedangkan
hipotesis penelitian yang berbunyi “ada
pengaruh pemberian glukosa terhadap
panjang akar tanaman kacang hijau di
terima. Hasil ini dipengaruhi oleh
perkembangan rhizobium pada akar di
dalam media tanam. Hal ini juga dapat
dipengaruhi intensitas cahaya yang
memungkinkan
kelembaban
tanah
berkurang
pertumbuhan
atau
perkembangan mikroba.
KESIMPULAN

Gambar 1. Hasil perbandingan pertumbuhan
akar, batang dan jumlah daun
Tabel 2. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis
Variabel
t hitung
t tabel
Tinggi batang
7,76
2,145
Jumlah daun
1,290
2,145
Panjang akar
5,67
2,145

Berdasarkan rangkuman uji hipotesis
dengan menggunakan uji t tidak
berpasangan
pada
tinggi
batang
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Penggunaan
organisme
model
dalam mempelajari berbagai fenomena
biologi sering digunakan. Pemanfaatan
organisme model juga direkomendasikan
dilakukan pada pembelajaran biologi.
Salah satu organisme yang sering
dimanfaatkan
dalam
pembelajaran
biologi adalah kacang hijau. Dari studi
ini, dapat diketahui bahwa pemberian air
gula mampu memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan batang
dan akar kacang hijau. Di sisi lain,
perlakuan ini
tidak
memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap
jumlah daun.
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Melalui penelitian ini, diketahui
bahwa kacang hijau mampu memberikan
hasil yang signifikan ketika perlakuan
yang diberikan kepada tanaman ini
berbeda. Hasil signifikan tersebut tidak
hanya pada tinggi tanaman, melainkan
juga panjang akar. Oleh karena itu,
dalam pemanfaatannya di pembelajaran,
parameter pertumbuhan yang diamati
oleh siswa sebaiknya tidak terbatas pada
tinggi tanaman saja, melainkan juga
panjang akar tanaman ini.
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