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PENGARUH VARIASI JENIS GULA TERHADAP KETEBALAN,
RENDEMEN, DAN UJI ORGANOLEPTIK NATA DE NAYA
Wihelmina Apriyanti Open
131434051
Abstrak
Nata dibuat dengan cara fermentasi media dengan bantuan bakteri
Acetobacter xylinum selama 14 hari untuk menghasilkan lapisan-lapisan selulosa.
Lapisan-lapisan selulosa dapat terbentuk apabila bakteri tersebut ditumbuhkan
dalam media yang mengandung gula dan nitrogen. Gula berperan sebagai sumber
energi bagi bakteri. Setiap jenis gula memiliki tingkat kemanisan atau kandungan
glukosa yang berbeda, sehingga akan menghasilkan ketebalan nata yang berbeda.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variasi jenis gula terhadap
ketebalan, rendemen, uji organoleptik nata de naya dan jenis gula yang
menghasilkan nata dengan lapisan tinggi.
Dalam proses pembuatan nata de naya, bahan yang digunakan adalah
pisang ambon lumut dan pepaya bangkok. Kedua buah tersebut diblender, direbus
kemudian ditambahkan gula. Pada penelitian ini terdapat 3 perlakuan, yaitu gula
kelapa, gula aren, dan gula batu sedangkan kontrol dengan gula pasir. Setiap
perlakuan memiliki 3 ulangan. Sumber nitrogen berupa jus tauge dan starter
ditambahkan sebanyak 10% dari volume media. Data yang diperoleh meliputi data
kuantitatif yakni ketebalan dan rendemen nata, sedangkan data kualitatif yakni uji
organoleptik. Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan uji Anova
one factor between subject design dan uji Tukey. Data kualitatif dianalisis
berdasarkan rata-rata tingkat kesukaan panelis terhadap nata de naya.
Penggunaan jenis gula yang berbeda menghasilkan perbedaan ketebalan
nata dan mempengaruhi rendemen nata. Semakin tinggi ketebalan nata maka
semakin tinggi rendemen nata. Berdasarkan hasil uji organoleptik, penggunaan
gula jawa lebih disukai panelis dari segi tekstur nata sedangkan penggunaan gula
batu lebih disukai panelis dari segi rasa dan warna nata. Gula aren menghasilkan
nata de naya dengan ketebalan paling tinggi.

Kata kunci: jenis gula, ketebalan nata, rendemen, uji organoleptik, nata de naya.
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EFFECT OF VARIOUS TYPES OF SUGAR TO THICKNESS, RENDEMEN,
AND ORGANOLEPTIC TEST NATA DE NAYA
Wihelmina Apriyanti Open
131434051
Abstract
Nata is made by fermentation media with the help of Acetobacter xylinum
bacteria for 14 days to produce cellulose layers. Cellulose layers can be formed
when the bacteria are grown in a medium containing sugar and nitrogen. Sugar
serves as a source of energy for bacteria. Each type of sugar has a different level
of sweetness or glucose content, so it will produce different nata thickness. This
research intended to find out the effect of sugar type variation on thickness,
rendemen, organoleptic test of nata de naya and type of sugar that produce nata
with high coating.
In the process of making nata de naya, the material used is banana ambon
moss and papaya bangkok. Both pieces are blended, boiled and then added sugar.
In this study there are 3 treatments, namely coconut sugar, palm sugar, and
brown sugar while control with sugar. Each treatment had 3 replications. The
source of nitrogen in the form of bean sprouts and starter juice is added as much
as 10% of the media volume. The data obtained include quantitative data is
thickness and yield of nata, while the qualitative data is organoleptic test. The
quantitative data obtained were analyzed using Anova test one factor between
subject design and Tukey test. While the qualitative data were analyzed based on
the average panelist preferences of nata de naya.
The use of different types of sugar results in differences in nata thickness
and affects nata rendement. The higher the thickness of nata, the higher the yield
of nata. Based on the results of organoleptic test, the use of Javanese sugar is
preferably paneling in terms of texture nata whereas the use of rock sugar is
preferably panelists in terms of taste and color nata. Palm sugar produces nata de
naya with the highest thickness.

Keywords: type of sugar, thickness of nata, rendement, organoleptic test, nata de
naya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dewasa ini, masyarakat dalam mengonsumsi pangan tidak hanya
menilai dari segi kelezatan suatu produk saja, tetapi juga mempertimbangkan
aspek pengaruh pangan terhadap kesehatan tubuhnya (Syukroni dkk., 2013).
Oleh karena itu, perlu adanya perhatian terhadap kandungan gizi yang terdapat
di dalam suatu makanan. Menu makanan yang sehat dan seimbang harus
mengandung beberapa komponen diantaranya yaitu karbohidrat, protein,
lemak, vitamin dan serat. Makanan berserat sangat diperlukan oleh tubuh kita
karena serat memiliki fungsi untuk melancarkan pencernaan atau melancarkan
buang air besar (BAB) yang merupakan sisa makanan yang tidak diserap lagi
oleh tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh.
Makanan yang mengandung serat yaitu buah-buahan, sayur-sayuran,
dan nata. Nata sangat baik apabila diolah menjadi makanan atau minuman
penyegar, karena nata mengandung serat pangan (dietary fiber). Nata
merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional yang dibuat dengan
cara fermentasi media dengan bantuan bakteri Acetobacter xylinum selama 14
hari untuk menghasilkan lapisan-lapisan selulosa yang dikenal sebagai nata.
Bakteri A. xylinum dapat membentuk lapisan nata jika ditumbuhkan dalam
media yang mengandung glukosa dan sudah diperkaya dengan karbon (C) dan
nitrogen

(N)

melalui

proses

yang

1

terkontrol

(Pambayun,

2002).
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Gula (sukrosa) memiliki peranan yang penting dalam proses fermentasi
yaitu sebagai sumber nutrisi bagi bakteri A. xylinum. Gula yang beredar di
pasaran ada beberapa jenis, di antaranya yaitu: 1) gula tebu atau yang lebih
dikenal dengan sebutan gula pasir; 2) gula batu yang merupakan hasil dari
pengkristalan gula pasir yang berbentuk bongkahan kristal yang lebih besar
dibandingkan dengan gula pasir; 3) gula kelapa atau lebih dikenal dengan
sebutan gula merah; 4) gula aren dan 5) gula jagung. Setiap jenis gula tersebut
tentunya

memiliki

tingkat

kemanisan

yang

berbeda

sehingga

akan

mempengaruhi ketebalan nata yang dihasilkan.
Effendi dan Utami (2013) menyatakan bahwa pembuatan nata de coco
dengan jenis gula kelapa akan menghasilkan lapisan nata yang tebal. Pada
penelitian tersebut disimpulkan bahwa penggunaan bahan dasar dan jenis gula
tertentu berpengaruh terhadap tebal lapisan dan uji organoleptik nata. Pada
penelitian tersebut, media yang digunakan adalah air kelapa dan air cucian
beras atau dikenal dengan air leri, sedangkan gula yang digunakan adalah gula
kelapa, gula aren, dan gula pasir.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan

Effendi dan Utami (2013), pada penelitian ini sudah dengan mengombinasikan
2 jenis buah yaitu pisang dan pepaya (banana and papaya), sedangkan gula
yang digunakan, yaitu gula aren, gula kelapa atau gula jawa, gula batu, dan
gula pasir. Ketiga jenis gula tersebut memiliki tingkat kemanisan yang berbeda
yaitu gula aren mengandung sukrosa kurang lebih 84% dibandingkan dengan
gula tebu yang hanya 20% sehingga gula aren mampu menyediakan energi
yang lebih tinggi dari gula tebu (Rumokoi, 1990). Gula kelapa memiliki
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kandungan sukrosa yang lebih rendah dibandingkan dengan kandungan sukrosa
pada gula tebu, sedangkan gula batu merupakan hasil dari pengkristalan gula
pasir berbentuk bongkahan yang lebih besar dibandingkan dengan gula pasir,
namun gula batu memiliki rasa yang kurang manis bila dibandingkan dengan
gula pasir tetapi cita rasanya lebih legit. Adanya gula sukrosa dalam media
nata akan dimanfaatkan oleh A. xylinum sebagai sumber energi, maupun
sumber karbon untuk membentuk senyawa metabolit diantaranya adalah
selulosa yang nantinya membentuk lapisan nata (Nainggolan, 2009).
Saat ini jenis nata yang beredar di masyarakat sudah bervariasi. Tetapi
pada umumnya yang dipasarkan adalah Nata de Coco yang terbuat dari air
kelapa. Selain itu, ada juga yang membuat jenis nata yang lain diantaranya
yaitu Nata de Soya dari limbah tahu, Nata de Pina dari nanas, Nata de Leri dari
limbah cucian beras, Nata de Cassava dari singkong, Nata de Bengkuang dan
masih banyak yang lainnya. Semakin banyaknya pemanfaatan buah untuk
membuat nata, dapat dikaitkan dengan Indonesia merupakan negara tropis
penghasil buah yang ketahanan penyimpanannya pendek. Hal ini menyebabkan
buah tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama karena buah-buah
tersebut biasanya mudah busuk atau rusak sehingga tidak bisa dikonsumsi lagi.
Contoh dari buah tropis tersebut misalnya pisang dan pepaya. Dengan
demikian, buah-buah tersebut dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi
makanan yang memiliki nilai gizi dan bermanfaat bagi kesehatan salah satunya
yaitu diolah menjadi nata.
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Pada penelitian ini nata dibuat dari bahan dasar pisang dan pepaya
(banana papaya) sehingga di beri nama nata de naya. Pemilihan pisang ambon
dan pepaya bangkok dalam pembuatan nata de naya karena kedua buah
tersebut mudah didapatkan (bukan merupakan buah musiman). Ketika buahbuah tersebut tidak laku terjual dan mulai rusak, buah tersebut akan dijual
dengan harga murah atau bahkan dibuang. Selain itu, yang diperhatikan adalah
karbohidrat serta gula yang terkandung di dalam kedua buah tersebut. Di dalam
setiap 100 g buah pisang mengandung 22,8 g karbohidrat dan 12,2 g gula
alami, sedangkan di dalam setiap 100 g pepaya menyediakan 9,8 g karbohidrat
dan 5,9 g gula alami (Ahkam, 2008). Berdasarkan uraian di atas, maka
dilakukan penelitian dengan judul “PENGARUH VARIASI JENIS GULA
TERHADAP KETEBALAN, RENDEMEN DAN UJI ORGANOLEPTIK
NATA DE NAYA”

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh dari variasi jenis gula terhadap ketebalan Nata de
Naya?
2. Bagaimana pengaruh variasi jenis gula terhadap rendemen Nata de Naya?
3. Bagaimana pengaruh variasi jenis gula terhadap hasil uji organoleptik Nata
de Naya?
4. Manakah jenis gula yang paling baik agar diperoleh ketebalan nata yang
tinggi dalam pembuatan Nata de Naya?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui pengaruh variasi jenis gula terhadap ketebalan nata de naya.
2. Mengetahui pengaruh variasi jenis gula terhadap rendemen nata de naya.
3. Mengetahui pengaruh variasi jenis gula terhadap hasil uji organoleptik nata
de naya.
4. Mengetahui jenis gula yang menghasilkan ketebalan nata yang tinggi pada
pembuatan nata de naya.

D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah:
1. Bagi peneliti
Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah menambah wawasan dan
pengetahuan serta pengalaman dalam penelitian pembuatan nata. Selain itu,
penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan mengenai
alternatif penggunaan jenis gula selain gula tebu atau gula pasir dalam
pembuatan nata serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang
relevan.
2. Bagi masyarakat
Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah memberi informasi
bahwa media pembuatan nata juga dapat dibuat dari jenis buah lainnya
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(tidak hanya air kelapa) dan dapat dibuat dengan mengkombinasikan dua
jenis buah berbeda.
3. Bagi pendidikan
Manfaat penelitian ini bagi pendidikan adalah dapat digunakan
sebagai bahan praktikum di sekolah pada materi bioteknologi.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Nata
Nata termasuk dalam bioteknologi konvensional. Bioteknologi
konvensional juga bisa dikatakan bioteknologi fermentasi. Bioteknologi
konvensional memiliki ciri-ciri yaitu kurang steril, jumlahnya terbatas,
kualitas belum terjamin. Contoh: industri tempe, tape, anggur, yoghurt,
dan sebagainya. Bioteknologi berbasis fermentasi sebagian besar
merupakan proses produksi barang dan jasa dengan menerapkan teknologi
fermentasi atau menggunakan mikroorganisme untuk memproduksi
makanan dan minuman seperti: keju, yoghurt, minuman beralkohol, cuka,
sirkol, acar, sosis, kecap, dan lain-lain. Bioteknologi fermentasi atau
teknologi fermentasi merupakan teknologi yang menggunakan mikroba
untuk memproduksi makanan dan minuman (Nurcahyo, 2011). Selain
produk-produk di atas, nata juga merupakan salah satu produk dari
bioteknologi konvensional.
Nata merupakan jenis makanan hasil fermentasi oleh bakteri A.
xylinum. Makanan ini berbentuk padat, putih, transparan, dan kenyal. Nilai
kandungan terbesar di dalam nata adalah air yang mencapai 98%. Karena
itu, produk ini dapat dipakai sebagai sumber makan rendah energi untuk
keperluan diet (Suprihatin, 2010). Selain itu, serat yang terkandung di
dalam

nata

cukup

tinggi

yaitu

7

25

gram

per

100

gram
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bahan. Serat yang terdapat dalam nata tersebut sangat berguna untuk
proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam usus dan penyerapan air
dalam usus besar (Warsino, 2009).
Berdasarkan Badan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 014317-1996 tentang kriteria yang harus dipenuhi dalam produk nata dalam
kemasan dapat disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.1 Syarat Mutu Nata Berdasarkan SNI
No
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5
6
6.1

7
7.1
7.2

Jenis Uji
Satuan
Persyaratan
Keadaan
Bau
Normal
Rasa
Normal
Warna
Normal
Tekstur
Normal
Bahan asing
Tidak boleh ada
Bobot tuntas
%
Min. 50
Jumlah gula (dihitung %
Min. 15
sebagai sukrosa)
Serat makanan
Bahan
tambahan
makanan
Pemanis buatan:
- Sakarin
Tidak boleh ada
- Siklamat
Tidak boleh ada
Cemaran logam:
Timbal (Pb)
mg/kg
Maks. 0,2
Tembaga (Cu)
mg/kg
Maks. 2
Sumber: SNI No. 01-4317-1996

1. Bahan-Bahan Pembuat Nata
Bahan-bahan untuk membuat nata secara garis besar yaitu
terdiri dari bahan baku contohnya pepaya dan pisang dan bahan
pembantu. Bahan baku untuk pembuatan nata yaitu media atau
substrat yang akan digunakan untuk fermentasi, sedangkan untuk
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bahan pembantu terdiri dari sukrosa, jus tauge, cuka makan dan starter
nata (Saragih, 2004).
a. Sukrosa
Gula merupakan istilah umum yang sering digunakan bagi
setiap pemanis dan karbohidrat, namun dalam industri pangan
biasanya digunakan untuk menyatakan sukrosa yaitu gula baik
yang berasal dari bit, tebu, atau palem. Di dalam industri pangan,
sukrosa merupakan gula utama yang digunakan (Buckle, 2010).
Menurut Pambayun (2002) gula pasir mempunyai peran sebagai
sumber energi untuk pembentukan nata. Selain itu, gula pasir juga
berfungsi sebagai bahan induser yang memiliki peran dalam
membentuk

enzim

ekstraseluler

polymerase

yang

bekerja

menyusun benang-benang nata.
Di dalam penelitian ini, digunakan 4 jenis gula yang
berbeda yaitu: gula pasir sebagai kontrol, gula batu, gula jawa atau
gula kelapa dan gula aren.
1) Gula pasir
Gula pasir merupakan gula yang dihasilkan melalui
proses yang panjang di antaranya adalah proses permurnian
nira dengan menambahkan susu kapur dan gas CO2 sehingga
kotoran-kotoran yang terdapat dalam nira akan diikat. Hasil
pemurnian ini menghasilkan residu yang disebut molase.
Proses selanjutnya adalah penguapan nira, nira yang telah
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mengalami proses pemurnian masih mengandung air sehingga
harus dipisahkan dengan alat penguap. Akibat dari penguapan
ini nira akan menjadi kental. Setelah penguapan, proses
selanjutnya adalah pengkristalan. Dalam tahap ini, bila
kepekatan naik, maka molekul-molekul dalam larutan akan
dapat saling bergabung dan membentuk rantai molekul sukrosa
atau pola kristal sukrosa (Santoso, 2004).
Tabel 2.2 Komposisi Kimia Gula Pasir
Komposisi

Kandungan
(/100 g)

Energi

364 kkal

Protein

0g

Lemak

0g

Karbohidrat

94,0 g

Kalsium

5 mg

Fosfor

1 mg

Gambar 2.1. Gula pasir
Sumber: dokumen pribadi

Sumber: Darwin, 2013
2) Gula batu
Gula batu merupakan hasil dari pengolahan gula pasir biasa.
Bentuk dari gula batu yaitu seperti bongkahan menyerupai
batu, ada yang berwarna putih ada pula yang berwarna kuning.
Tingkat kemanisan gula batu 10% lebih rendah dibandingkan
dengan gula pasir.
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Gambar 2.2. Gula batu
Sumber: dokumen pribadi
3) Gula jawa atau gula merah (gula kelapa)
Gula jawa merupakan gula yang dihasilkan dari
penguapan nira yang bentuknya padat, berwarna coklat
kemerahan sampai dengan coklat tua. Nira yang biasa
digunakan untuk membuat gula jawa adalah nira palma yaitu
aren, siwalan, tebu, kelapa, dan jenis palma lainnya yang
rasanya manis dan memiliki flavor serta aroma yang khas..
Gula jawa yang dibuat dari nira kelapa disebut gula kelapa.
Gula jawa mempunyai struktur dan tekstur yang kompak, tidak
terlalu keras sehingga mudah dipatahkan dan memberikan
kesan empuk. Gula jawa mempunyai nilai kemanisan 10%
lebih tinggi daripada gula pasir. Rasa manis pada gula kelapa
disebabkan oleh kandungan beberapa jenis gula seperti
fruktosa, sukrosa, glukosa, dan maltosa di dalamnya (Santoso,
1993).
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Tabel 2.3 Komposisi Kimia Gula Kelapa
Komposisi

Kandungan
(/100 g)

Energi

377 kkal

Lemak

0g

Protein

0g

Karbohidrat

97,33 g

Serat

0g

Sodium

39 mg

Kalium

346 mg

Gambar 2.3. Gula Jawa
Sumber: dokumen pribadi

Sumber: Kristianingrum (2009)
4) Gula aren
Gula aren merupakan gula yang dihasilkan dari
pengolahan nira pohon aren. Pengolahan langsung nira aren
menghasilkan gula aren yang berwarna coklat kemerahan, sifat
lebih solid dan memiliki rasa manis. Sedangkan nira aren yang
terlambat diolah akan menghasilkan gula aren yang berwarna
kekuningan, lunak atau tidak mengeras sehingga tidak dapat
dicetak. Sampai saat ini, produk utama yang dihasilkan dari
pohon aren adalah gula aren.
Gula

aren

memiliki

kekhasan

tersendiri

jika

dibandingkan dengan gula dari sumber yang lain. Kekhasan
yang dimiliki gula aren adalah lebih mudah larut, keadaannya
kering dan bersih serta mempunyai aroma yang khas. Selain
itu, gula aren memiliki kandungan glukosa yang cukup tinggi
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yaitu kurang lebih 84% dibandingkan dengan gula tebu dan
gula bit yang masing-masing hanya 20% dan 17% sehingga
gula aren mampu menyediakan energi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan gula tebu dan gula bit (Rumokoi, 1990).
Tabel 2.4 Komposisi Kimia Gula Aren
Komposisi

Kandungan
(/100 g)

Energi

368 kal

Protein

0g

Lemak

0g

Karbohidrat

95 g

Kalsium

75 mg

Fosfor

35 mg

Gambar 2.4. Gula aren
Sumber: dokumen pribadi

Sumber: LP POM MUI (2000)
b. Asam Asetat Glasial
Asam asetat biasanya digunakan untuk menambah rasa
asam pada makanan. Pada pembuatan nata, asam asetat berfungsi
untuk mengatur derajat keasaman. Dosis yang digunakan adalah
sekitar 5 ml untuk setiap 1 liter bahan hingga diperoleh pH 4,0 –
4,5 (Saragih, 2004).
c. Ekstrak Tauge (Sumber Nitrogen)
Di dalam pembuatan nata, diperlukan sumber N yang
berfungsi untuk memacu pertumbuhan bakteri. Selama ini sumber
Nitrogen yang digunakan adalah ZA. Seiring dengan perubahan
pola masyarakat yang lebih menekankan pada nilai bagi kesehatan,
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maka terus dikembangkan sumber nitrogen yang alami untuk
membuat nata.
Kacang-kacangan merupakan sumber nitrogen dan protein
yang baik dengan kandungan antara 20-35%. Kacang-kacangan
juga mengandung senyawa lain seperti mineral, vitamin B1, B2,
B3, Karbohidrat dan serat (Triyono, 2010). Tauge merupakan salah
satu golongan kacang-kacangan yang diduga dapat menggantikan
peran ZA sebagai sumber nitrogen untuk pembuatan nata.
Kandungan gizi yang terdapat di dalam 100 g tauge yaitu: protein
22 g; Vitamin A 157 SI; Vitamin C 6 mg; dan kalori 345 kal
sehingga cocok untuk pertumbuhan bakteri A. xylinum (Rukmana,
1997).
d. Starter Nata (Acetobacter xylinum)
Bakteri yang digunakan untuk fermentasi nata adalah A.
xylinum. Bakteri ini memiliki ciri-ciri antara lain berbentuk batang,
gram negatif, obligat aerob. Pada kultur sel yang masih muda,
individu sel berdiri sendiri-sendiri dan transparan. Koloni yang
sudah tua membentuk lapisan menyerupai gelatin yang kokoh
menutupi sel dan koloninya (Hesse, 2005).

Gambar 2.5. Starter nata
Sumber: dokumentasi pribadi
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Berikut ini merupakan klasifikasi ilmiah dari bakteri
selulosa atau dikenal dengan A. xylinum menurut Tsalagkas (2015):
Kingdom

: Bacteria

Phyllum

: Proteobacteria

Classis

: Alpha Proteobacteria

Ordo

: Rhodospirillales

Familia

: Psedomonadaceae

Genus

: Acetobacter

Spesies

: Acetobacter xylinum
Dalam medium cair, A. xylinum mampu membentuk suatu

lapisan

yang

dapat

mencapai

ketebalan

hingga

beberapa

centimeter. Lapisan tersebut yang nantinya akan disebut dengan
nata. Nata merupakan lapisan selulosa yang terbentuk karena
adanya aktivitas bakteri A. xylinum (Hidayat, 2006).
e. Pisang
Pada penelitian ini, yang digunakan adalah jenis pisang
ambon lumut. Berikut ini adalah klasifikasi dari pisang ambon
lumut menurut United States Departement of Agriculture (2015)
adalah sebagai berikut:
Klasifikasi
Kingdom

: Plantae
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Divisio

: Magnoliophyta

Classis

: Liliopsida

Ordo

: Zingiberales

Familia

: Musaceae

Genus

: Musa L.

Spesies

: Musa acuminata Colla

Pisang ambon memiliki beberapa kultivar yaitu ambon
putih, ambon kuning, ambon nangka, ambon badak, ambon
angling, ambon Cavendish, dan ambon lumut. Pisang ambon
kuning memiliki ukuran lebih besar dibandingkan spesies pisang
ambon lainnya. Pisang ambon kuning dalam satu tandan umumnya
terdiri dari 9 sisir, sedangkan ambon lumut terdapat 7-12 sisir dan
ambon putih terdapat 10-14 sisir (Cahyono, 2009). Menurut Satuhu
dan Supriyadi (2000), warna kulit buah pisang ambon lumut pada
waktu matang hijau atau hijau kekuningan dengan bintik-bintik
coklat kehitaman. Selain itu, pisang ambon lumut memiliki ciri
daging buah yang warnanya hampir sama dengan ambon kuning
hanya sedikit lebih putih. Buah dari pisang ambon lumut memiliki
rasa yang lebih manis dan beraroma lebih harum. Buah pisang
ambon lumut juga cocok disantap sebagai buah segar.
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Gambar 2.6. Pisang ambon lumut
Sumber: Dokumentasi pribadi
Tabel 2.5 Komposisi Gizi Pisang Ambon Lumut
Zat Gizi
Kandungan (/100 g)
Energi
92 Kal
Protein
1,0 g
Lemak
0,3 g
Karbohidrat
24,0 g
Kalsium
20 mg
Fosfor
42 mg
Besi
0,5 mg
Vitamin A
0
Vitamin B
0,05 mg
Vitamin C
3,0 mg
Air
73,8 g
Sumber: Direktorat Gizi (1992)
f. Pepaya
Pada penelitian ini, yang digunakan adalah jenis pepaya
Bangkok. Berikut ini adalah klasifikasi dari pepaya Bangkok
menurut Dirjen Hortikultura (2005):
Klasifikasi
Kingdom

: Plantae

Divisio

: Spermatophyta

Classis

: Dicotyledone

Ordo

: Caricales

Familia

: Caricaceae
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Genus

: Carica

Spesies

: Carica papaya

Gambar 2.7. Pepaya Bangkok
Sumber: Dokumentasi pribadi
Pepaya Bangkok memiliki ukuran yang paling besar jika
dibandingkan dengan pepaya jenis lainnya, warna dagingnya jingga
kemerahan, rasanya manis segar dan teksturnya keras. Buah pepaya
Bangkok ini juga dapat dikonsumsi sebagai buah segar.
Tabel 2.6 Komposisi Gizi Buah Pepaya Bangkok
Zat Gizi
Kandungan (/100 g)
Energi
46 kkal
Protein
0,5 g
Lemak
0g
Karbohidrat
12,2 g
Kalsium
23 mg
Fosfor
12 mg
Besi
1,7 mg
Vitamin A
365 SI
Vitamin B1
0, 04 mg
Vitamin C
78 mg
Air
86,7 g
Sumber: Direktorat Gizi (1992)
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2. Faktor-faktor yang Mendukung Fermentasi Nata
Selain hal-hal di atas, ada beberapa faktor lain yang
mendukung dalam proses fermentasi nata, yaitu:
a. Derajat Keasaman (pH)
Laju pertumbuhan A. xylinum bergantung pada nilai pH.
Keasaman (pH) menunjukkan aktivitas ion H+ dalam suatu larutan
dan proses fermentasi pH. pH media akan sangat berpengaruh
terhadap laju pertumbuhan mikrobial (Suryani dkk., 2010). Derajat
keasaman yang optimal untuk mengembangbiakan A.

xylinum

yaitu di antara 3,0 – 4,5.
b. Suhu
Suhu berpengaruh terhadap pertumbuhan sel. Suhu yang
melebihi

suhu

optimum

dapat

mengganggu

pertumbuhan

mikroorganisme dan menyebabkan kerusakan struktur protein dan
DNA yang memegang peranan utama dalam pelaksanaan
metabolisme pertumbuhan sel. Suhu yang baik untuk pertumbuhan
A. xylinum menurut Pambayun (2002) adalah pada suhu 28 – 30°C.
c. Ketersediaan Oksigen
Ketersediaan oksigen terlarut di dalam media kultur
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi dan
kualitas selulosa. Kurangnya oksigen saat melakukan fermentasi
media juga akan berpengaruh terhadap hasilnya yaitu berkurangnya
produksi selulosa (Chawla, 2009). A. xylinum merupakan bakteri
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yang bersifat aerobik, tetapi juga dapat melakukan pertumbuhan di
dalam suasana anaerobik.

B. Hasil Penelitian yang Relevan
Pada penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Utami (2013)
mengatakan bahwa pembuatan nata dengan media dan jenis gula berbeda
akan menghasilkan tebal nata yang berbeda. Media yang digunakan adalah
air leri dan air kelapa sedangkan gula yang digunakan dalam penelitian
tersebut adalah gula kelapa, gula tebu dan gula aren. Hasil yang diperoleh
yaitu penggunaan gula kelapa pada media air kelapa menghasilkan tebal
nata yang paling tinggi, sedangkan untuk hasil dari uji organoleptik
diketahui bahwa yang paling disukai adalah nata de coco dengan
pemberian gula tebu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Effendi dan
Utami (2013), pada penelitian ini sudah dengan mengombinasikan 2 jenis
buah yaitu pisang dan pepaya (banana and papaya), sedangkan gula yang
digunakan, yaitu gula aren, gula kelapa atau gula jawa, gula batu, dan gula
pasir.
Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Purwanto (2012)
berjudul “Produksi Nata Menggunakan Limbah Beberapa Jenis Kulit
Pisang” menemukan bahwa perlakuan dengan kulit pisang ambon
menghasilkan ketebalan nata yang paling tinggi dibandingkan perlakuan
dengan kulit pisang kapok kuning, pisang raja, dan pisang kluthuk. Hal ini
menunjukkan bahwa kandungan zat gizi yang terdapat pada kulit pisang
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ambon sudah dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bakteri A. xylinum untuk
tumbuh dan berkembang, sehingga pada penelitian ini digunakan buah dari
pisang ambon lumut untuk membuat nata.
C. Kerangka Berfikir
Pepaya

dan

pisang

merupakan

buah

tropis

yang

masa

penyimpanannya pendek sehingga cepat busuk atau rusak dan tidak dapat
dikonsumsi lagi. Pada kenyataannya, di pasar banyak pepaya dan pisang
yang dijual dengan harga murah apabila sudah terlalu matang. Oleh karena
itu, untuk dapat menghasilkan suatu produk yang dapat dikonsumsi dan
memiliki kandungan serat yang tinggi, pepaya dan pisang tersebut dapat
dimanfaatkan sebagai media dalam membuat nata dengan cara
mencampurkan kedua buah tersebut. Alasan untuk mencampur kedua buah
tersebut karena pisang memiliki kandungan sukrosa yang tinggi tetapi
memiliki kandungan air yang rendah, sedangkan pepaya memiliki
kandungan sukrosa yang rendah tetapi kandungan air tinggi. Dalam
pembuatan nata, sukrosa memiliki peranan yang penting yaitu sebagai
sumber energi untuk bakteri A. xylinum. Pada penelitian ini, jenis gula
yang digunakan adalah: 1) gula jawa; 2) gula aren; 3) gula batu; dan 4)
gula pasir. Penelitian ini menguji apakah variasi jenis gula mempengaruhi
ketebalan, rendemen, dan uji organoleptik nata de naya. Berdasarkan
uraian latar belakang dapat disusun kerangka berpikir dan disajikan dalam
bentuk bagan seperti berikut:
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Pepaya dan pisang merupakan buah
tropis yang masa penyimpanannya
pendek sehingga cepat busuk atau
rusak dan tidak dapat dikonsumsi
lagi.

Pembuatan nata menggunakan bahan
dasar dari pepaya dan pisang

Jenis gula yang berbeda: 1) gula
kelapa; 2) gula aren; 3) gula batu;
4) gula pasir mempengaruhi
ketebalan nata karena kandungan
sukrosa yang berbeda

Dengan data penelitian dari Effendi
dan Utami menyatakan bahwa
pembuatan nata dengan gula kelapa
menghasilkan lapisan nata yang
tinggi.

Maka dengan pemberian jenis gula
berbeda pada penelitian ini, dapat
diketahui jenis gula yang dapat
menghasilkan tebal nata optimal
pada pembuatan nata de naya.

Gambar 2.8. Bagan kerangka berpikir
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D. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Pemberian jenis gula yang berbeda berpengaruh terhadap ketebalan
nata de naya.
2. Pemberian jenis gula yang berbeda berpengaruh terhadap rendemen
nata de naya.
3. Pemberian jenis gula yang berbeda berpengaruh terhadap uji
organoleptik nata de naya.
4. Gula aren memiliki kandungan sukrosa lebih tinggi dibandingkan jenis
gula yang lain akan menghasilkan ketebalan nata yang tinggi
dibandingkan dengan jenis gula lainnya.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimental murni yang
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan jenis gula yang berbeda
terhadap ketebalan nata de naya. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan
kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang meliputi:
1. Variabel bebas
Variabel bebas pada penelitian ini adalah jenis gula.
2. Variabel terikat
Variabel terikat dari penelitian ini adalah ketebalan nata, rendemen
nata, tekstur nata, rasa dari nata, bau nata dan warna nata.
3. Variabel Kontrol
Variabel kontrol dari penelitian ini adalah volume starter, suhu
inkubasi 29° C, volume media, dan lama fermentasi 14 hari.

B. Batasan Penelitian
Penelitian ini dibatasi sebagai berikut:
1.

Gula kelapa yang digunakan adalah hasil dari olahan nira kelapa, atau
biasanya lebih dikenal dengan sebutan gula jawa.

2.

Gula aren yang digunakan adalah hasil dari olahan nira pohon aren.

3.

Gula batu yang digunakan adalah gula batu yang berwarna kuning.
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4.

Gula pasir yang digunakan adalah gula pasir yang berwarna putih,
akan digunakan sebagai kontrol.

5.

Pisang yang digunakan adalah pisang ambon lumut yang sudah sangat
matang sehingga kulit buah sudah kehitaman dan yang diambil adalah
daging buahnya.

6.

Pepaya yang digunakan adalah pepaya bangkok yang sudah sangat
matang sehingga teksturnya sudah lembek dan yang diambil adalah
daging buahnya.

7.

Starter nata yang digunakan merupakan starter nata jadi yang dibeli
dari CV. Agrindo Suprafood.

8.

Tauge yang digunakan yaitu Phaseolus radiatus yang masih segar dan
kulit biji yang sudah dibersihkan.

9.

Waktu fermentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 14 hari.

C. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah
refractometer, timbangan digital, gelas beker, gelas ukur, jangka
sorong, panci stainless, kompor, sendok sayur, sendok makan, pisau,
blender, nampan atau loyang, kain saring, saringan, baskom, lemari
rak, alat tulis, dan kamera.
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2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisang
ambon lumut, pepaya bangkok, kecambah kacang hijau, starter nata,
air, gula pasir, gula kelapa atau gula jawa, gula aren, gula batu,
indikator pH universal dan asam cuka.

D. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan pada tangal 9 April 2017 sampai
dengan tanggal 23 April 2017. Penelitian dilakukan di Ruang Pasteur,
Laboratorium Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Proses pembuatan nata de naya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:
tahap pembuatan jus tauge, tahap pembuatan nata de naya, dan tahap
pemanenan nata. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:
1. Penghitungan kadar glukosa
a. Gula ditimbang masing-masing seberat 10 g.
b. Masing-masing jenis gula diencerkan dengan perbandingan 1:3
(gula:air).
c. Masing-masing jenis gula diukur tingkat kemanisannya dengan
refractometer secara bergantian.
2. Pembuatan jus tauge
a. Tauge dibersihkan dari kulit arinya, kemudian tauge dicuci dengan
air bersih dan ditiriskan.
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b. Tauge ditimbang sebanyak 1500 g, kemudian dibagi menjadi 2
bagian masing-masing seberat 750 g.
c. Tauge diblender dengan menambahkan air dengan perbandingan
1:1 (750 g tauge : 750 ml air). Pemblenderan dilakukan sebanyak 2
kali.
d. Hasil pemblenderan disaring sebanyak 3 kali untuk memisahkan
jus tauge dari ampasnya menggunakan saringan 1 kali, kemudian
dengan kain saring sebanyak 2 kali.
e. Air hasil penyaringan pemblenderan tauge kemudian diletakkan di
dalam wadah baskom atau gelas beker 1000 ml.
3. Pembuatan nata
a. Pisang ambon dan pepaya bangkok terlebih dahulu dikupas
kulitnya dan diambil daging buahnya masing-masing sebanyak 6
kg.
b. Selanjutnya diblender dengan menambahkan air, masing-masing
dengan perbandingan 1:2 (6 kg buah : 12 liter air).
c. Hasil

pemblenderan

dari

masing-masing

buah

disaring

menggunakan kain penyaring pada satu wadah yang sama.
d. Hasil penyaringan pisang ambon dan pepaya bangkok dibagi
menjadi 4 sehingga setiap panci mempunyai volume 3 liter.
e. Panci yang berisi hasil penyaringan buah pisang dan pepaya
dididihkan satu per satu.
f. Gula pasir seberat 250 g ditambahkan ke dalam panci.
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g. Jus tauge sebanyak 300 ml ditambahkan ke dalam masing-masing
panci, kemudian diaduk hingga merata.
h. Asam cuka ditambahkan hingga pH media mencapai 4,0.
Penambahan asam cuka dilakukan sebelum mendidih.
i. Ketika perebusan, buih-buih yang ada di permukaan larutan
dibuang.
j. Setelah media mencapai suhu 100°C, media dituang ke dalam
wadah inkubasi dan didinginkan sampai suhu ruang dengan
menutup wadah supaya tidak ada kontaminasi.
k. Tiga liter substrat dibagi ke dalam 3 wadah inkubasi sebanyak
1000 ml.
l. Setelah media dingin, ditambahkan starter nata sebanyak 10% dari
volume substrat dalam setiap wadah inkubasi sebanyak 100 ml,
kemudian diinkubasi selama 14 hari.
m. Poin 1f sampai 1l diulangi untuk jenis gula kelapa, gula aren, dan
gula batu.
4. Pemanenan nata
a.

Setelah 14 hari, nata diambil dari wadah fermentasi.

b.

Nata dibersihkan dari lendir-lendir sebab bersifat asam.

c.

Untuk menghilangkan bau asam yang tersisa, produk nata
direndam selama 2-3 hari dengan penggantian air bersih setiap
harinya.

d.

Setelah 3 hari nata direbus dengan air mendidih selama 15 menit.
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e.

Nata yang sudah bersih dipotong dengan ukuran 1 cm x 1 cm dan
direndam dengan air panas selama 10 menit kemudian ditiriskan.

f.

Nata diuji organoleptik untuk mendapatkan rasa, tekstur, warna dan
bau nata.

5. Pengelompokan Sampel Uji
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni yang
dilakukan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL).

Adapun

pembagian kelompok uji adalah sebagai berikut:
 Variasi jenis gula (G):
G1 = Gula jawa 250 g.
G2 = Gula aren 250 g.
G3 = Gula batu 250 g.
K = Gula pasir 250 g (kontrol).
 Jenis Buah (S):
S = Naya (Banana Papaya) @500 g
Tabel 3.1 Pembagian Kelompok Uji
Jenis Buah
(Konsentrasi

Variasi Gula
G1

G2

G3

K

S. G1

S. G2

S. G3

S. K

sama)
NaYa (S)

Total perlakuan dalam penelitian ini berdasarkan tabel 3.1
adalah sebanyak 4 perlakuan, dan tiap-tiap perlakuan akan dilakukan
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pengulangan sebanyak 3 kali ulangan, sehingga secara keseluruhan
menghasilkan kombinasi, yaitu 3 x 4 kombinasi perlakuan.
6. Cara Pengambilan Data
Adapun data yang akan diperoleh meliputi dua aspek yaitu:
1. Data kuantitatif
Data kuantitatif yang diperoleh adalah mengenai ketebalan
nata yang dimasukkan ke dalam tabel dan pengukuran rendeman
nata.
a. Pengukuran ketebalan nata
Untuk ketebalan nata, sampel nata diambil untuk
diukur menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05
mm. Nilai ketebalan yang didapat merupakan rata-rata
pengukuran di empat titik berbeda.
A

B
E

D

C

Gambar 3.1 Empat Titik Pengambilan Sampel

Tabel 3.2 Pengamatan Uji Ketebalan nata de naya
Perlakuan
Jenis Gula
S. K
S. G1
S. G2

Ketebalan
A

B

C

D

E
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S. G3
Keterangan: S.K= kontrol (gula pasir); S.G1= gula jawa; S.G2=
gula aren; S.G3= gula batu.
Selanjutnya nilai rata-rata ketebalan nata dimasukkan ke
dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3 Rata-rata Ketebalan Nata de Naya per loyang
Perlakuan
Jenis Gula

Loyang
1

2

3

S. K
S. G1
S. G2
S. G3
Keterangan: S.K= kontrol (gula pasir); S.G1= gula jawa; S.G2=
gula aren; S.G3= gula batu.

b. Pengukuran rendemen nata
Pengukuran rendeman nata dilakukan setelah nata
dipanen. Rendemen nata ditentukan berdasarkan perbandingan
antara bobot nata dengan bobot media (Lempang, 2003).

Data kualitatif diperoleh dari daftar pertanyaan pada 20
panelis yang terdiri dari 10 orang wanita dan 10 orang pria. Panelis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32

merupakan mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Sanata
Dharma yang berusia antara 19-24 tahun. Data kualitatif tersebut
merupakan uji organoleptik. Uji organoleptik yang akan dilakukan
yaitu meliputi tekstur, rasa, serta warna dari nata dan bau dari nata.
Panelis diminta untuk mengamati, mengecap dan mengindera
sampel dari masing-masing perlakuan secara acak, kemudian
panelis diminta mengisi kuesioner seperti pada lampiran 7 dan
berdasarkan panduan penilaian kuesioner. Dalam melaksanakan uji
organoleptik, panelis diminta untuk memberi jeda beberapa menit
sebelum mencicipi nata dengan perlakuan berbeda.
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Tabel 3.4. Panduan Pengisian Kuesioner Uji Organoleptik Nata de Naya
Aspek
Kriteria
Nilai
yang diuji
Tekstur
1-5
Untuk menilai tekstur nata, panelis diminta untuk
menggigit dan mengunyah.
5
- Tekstur nata empuk dan kenyal.

Rasa

Warna

- Tekstur nata agak empuk dan kenyal.
- Netral
- Tekstur nata kurang empuk dan kurang kenyal.
- Tekstur nata keras.
Untuk menilai rasa nata, panelis diminta untuk
mencicipi beberapa produk nata yang telah
disediakan.
- Rasa nata enak, sesuai dengan rasa bahan
dasar yang digunakan.
- Rasa nata kurang enak, tetapi sesuai dengan
rasa bahan yang digunakan.

5
4

- Netral.

3

- Rasa nata tidak enak, tetapi sesuai dengan rasa
bahan yang digunakan.
- Rasa nata tidak enak dan tidak sesuai dengan
rasa
bahan yang digunakan untuk membuat nata.
Untuk menilai warna nata, panelis diminta untuk
mengamati produk nata dengan indera
penglihatan.
- Nata berwarna putih bening dan menarik.
- Nata berwarna putih susu dan menarik.

2

- Netral.

Bau

4
3
2
1
1-5

- Nata berwarna kuning tetapi menarik.
- Nata berwarna kuning dan tidak menarik
Untuk menilai bau dari nata, panelis diminta
untuk mencium aroma nata dengan indera
penciuman dengan jarak 1 cm dari indera
penciuman
- Nata beraroma wangi bahan yang digunakan.
- Nata tidak beraroma wangi bahan yang
digunakan.
- Netral.
- Nata beraroma agak asam.

1

1-5

5
4
3
2
1
1-5

5
4
3
2
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- Nata masih tercium aroma asam dari cuka.

1

E. Metode Analisis Data
Pada penelitian ini, data yang dianalisis meliputi data kuantitatif
dan data kualitatif. Perolehan data kuantitatif yang berupa nilai rata-rata
ketebalan nata dan rendemen nata diuji terlebih dahulu dengan uji
homogenitas untuk mengetahui data yang diperoleh homogen atau tidak.
Jika hasil tes homogenitas signifikan maka akan dilanjutkan dengan uji
parametric berupa uji ANOVA untuk one factor between subject design.
Data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh panelis akan
dianalisis secara deskriptif.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Kuantitatif
Data kuantitatif yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari
tanggal 19 April – 24 April 2017 meliputi ketebalan nata dan rendeman
nata. Data ketebalan nata diperoleh dari pengukuran lapisan nata setelah
dipanen dan dibersihkan dengan menggunakan jangka sorong yang
memiliki batas ketelitian 0,05 mm. Pengambilan data rendemen nata
dilakukan dengan menimbang bobot media nata sebelum dilakukan
fermentasi dan bobot produk nata setelah dipanen dan dicuci dengan air.
1. Ketebalan nata
Berdasarkan data hasil pengamatan pengaruh variasi jenis gula
terhadap ketebalan nata dalam pembuatan nata de naya, diperoleh data

Ketebalan nata (cm)

seperti yang disajikan pada Gambar 4.1.
2.5
2

2.02
1.67

1.64

1.46

1.5
1
0.5
0
S.G1

S.G2
S.G1

S.G2

S.K
S.K

S.G3

S.G3

Gambar 4.1 Rerata ketebalan nata de naya.
Keterangan: S.K = Kontrol; S.G1 = Perlakuan dengan gula jawa; S.G2 =
Perlakuan dengan gula aren; S.G3 = Perlakuan dengan gula batu

35

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa ada perbedaan
rerata ketebalan nata. Untuk pemberian gula seberat 250 g dengan jenis
gula berbeda, diperoleh hasil yang berbeda untuk ketebalan nata de
naya. Pada perlakuan gula batu diperoleh nata setebal 1,46 cm; gula
jawa diperoleh nata setebal 1,64 cm; gula pasir diperoleh nata setebal
1,67 cm dan gula aren diperoleh nata setebal 2,02 cm.
Berdasarkan gambar 4.1, dapat dilihat bahwa nilai rerata ketebalan
nata dengan pemberian gula aren lebih tinggi dibandingkan dengan
pemberian jenis gula lainnya termasuk perlakuan kontrol. Pada
perlakuan kontrol dengan pemberian gula pasir diperoleh rerata
ketebalan nata 1,67 cm, sedangkan pada pemberian gula aren diperoleh
rerata ketebalan nata 2,02 cm. Pada perlakuan dengan gula jawa nilai
rerata ketebalan nata yang diperoleh juga lebih rendah dibandingkan
dengan perlakuan kontrol dan perlakuan gula aren. Rerata ketebalan nata
pada perlakuan dengan gula jawa yaitu 1,64 cm. Pada perlakuan dengan
pemberian gula batu juga diperoleh nilai rerata ketebalan nata yang
paling rendah yaitu 1,46 cm.
Dalam proses fermentasi substrat nata, keberadaan unsur gula
(sukrosa) atau sumber karbon (C) memiliki peranan penting yaitu
sebagai sumber nutrisi bagi bakteri A. xylinum. Adanya gula sukrosa
dari dalam substrat yang digunakan yaitu pisang ambon lumut dan
pepaya bangkok juga akan dimanfaatkan oleh A. xylinum untuk
membentuk senyawa metabolit diantaranya adalah selulosa yang
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membentuk nata. Selain itu, berbagai macam gula memiliki tingkat
kemanisan atau kadar glukosa yang berbeda antara yang satu dengan
yang lainnya. Pada pembuatan nata de naya, terlebih dahulu dilakukan
pengukuran kadar glukosa setiap gula yang akan digunakan dengan
menggunakan refractometer. Penghitungan kadar glukosa tersebut
dilakukan dengan mengencerkan setiap gula dengan perbandingan 1:3
(jenis gula:air). Dari penghitungan tersebut diperoleh data seperti yang
disajikan pada gambar 4.2.
38.60

Persentase kadar glukosa
(%)

34.00

35.60
31.50

40.00
30.00
20.00
10.00
S. G1

S. G2

S. K

S. G3

Perlakuan
S. G1

S. G2

S. K

S. G3

Gambar 4.2. Hasil pengukuran kadar glukosa dengan refractometer.
Keterangan: S. G1= gula jawa; S. G2= gula aren; S. K= gula pasir
(kontrol); dan S. G3= gula batu
Berdasarkan gambar 4.1 dan 4.2, dapat dilihat bahwa semakin
tinggi kadar glukosa atau semakin tinggi tingkat kemanisannya maka
semakin tinggi rerata ketebalan nata yang dihasilkan.
Hasil dari rata-rata setiap perlakuan diuji menggunakan anova
one factor between subject design untuk melihat adakah perbedaan yang
signifikan pada setiap kelompok uji.
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Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji Anova
diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada keempat
perlakuan. Adanya perbedaan yang signifikan ini dapat dilihat dari uji
anova rerata ketebalan nata yang dihasilkan (Lampiran 5). Berdasarkan
data hasil uji Anova diperoleh F hitung atau Fobs sebesar 9,493
sedangkan F tabel atau Fcrit sebesar 4,07 atau Fobs > Ftabel sehingga
menunjukkan bahwa ada pengaruh dari variasi jenis gula terhadap
ketebalan lapisan nata yang dihasilkan. Untuk mengetahui perlakuan
mana yang berbeda maka dilakukan uji Tukey. Berdasarkan uji Tukey
(Lampiran 6) menunjukkan bahwa perlakuan S.G1 (gula jawa), S.K
(gula pasir), dan S.G3 (gula batu) memiliki nilai rerata ketebalan nata
yang tidak berbeda nyata seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.1.
Perbedaan nyata dijumpai pada perlakuan S.G2 (gula aren).
Tabel 4.1. Rerata Ketebalan nata de naya
Perlakuan

Rerata Ketebalan

S.G1

1.64a

S.G2

2.02b

S.K

1.67a

S.G3

1.45a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom
yang sama berarti tidak berbeda nyata pada uji Tukey
dengan α = 0,05.
Berdasarkan Uji Tukey yang dilakukan, dapat dilihat bahwa
mean dari perlakuan S.G1, S.K, dan S.G3 tidak memiliki perbedaan
yang signifikan, sedangkan perlakuan S.G2 memiliki rata-rata yang
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berbeda signifikan dengan perlakuan yang lainnya. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa perlakuan S.G2 (pemberian gula aren) pada
media pembuatan nata adalah yang paling baik untuk menghasilkan
lapisan nata yang tinggi.
2. Rendemen Nata
Berdasarkan data hasil pengamatan tentang pengaruh variasi
jenis gula terhadap rendemen nata, dapat disajikan pada gambar 4.3.

42.67

Persentase (%)

43
42
40.56

41

39.91

40

39.35

39

38
37
S.G1

S.G2

S.K

S.G3

Perlakuan
S.G1

S.G2

S.K

S.G3

Gambar 4.3. Rerata rendemen nata de naya
Keterangan: S.K = Kontrol; S.G1 = Perlakuan dengan gula jawa; S.G2
= Perlakuan dengan gula aren; S.G3 = Perlakuan dengan gula batu.
Berdasarkan dari gambar 4.2, dapat dilihat pada perlakuan
perlakuan S.G2 didapatkan nilai rerata rendemen yang paling tinggi
yaitu 42,67%; perlakuan S.K diperoleh nilai rerata rendemen 39,91%;
perlakuan S.G1 diperoleh nilai rerata rendemen 40,56%; dan perlakuan
S.G3 diperoleh nilai rerata rendemen 39,95%.
Hasil

dari

rata-rata

rendemen

setiap

perlakuan

diuji

menggunakan anova one factor between subject design untuk melihat
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adakah perbedaan

yang signifikan pada setiap kelompok uji.

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji Anova
diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada keempat
perlakuan. Adanya perbedaan yang signifikan ini dapat dilihat dari uji
anova rerata rendemen nata yang dihasilkan (Lampiran 7). Berdasarkan
data hasil uji Anova tersebut diperoleh F hitung atau Fobs sebesar 4,110
sedangkan F tabel atau Fcrit sebesar 4,07 menunjukkan bahwa ada
pengaruh dari variasi jenis gula terhadap rendemen nata. Semakin tinggi
kandungan glukosa maka akan menghasilkan tebal nata yang tinggi, hal
ini juga berpengaruh terhadap rendemen nata yang dihasilkan. Apabila
tebal nata yang dihasilkan semakin tinggi, volume dari media sisa
fermentasi akan lebih sedikit sehingga nilai rendemen akan tinggi.
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa jenis gula berbeda berpengaruh terhadap ketebalan dan rendemen
nata yang dihasilkan. Semakin tinggi tingkat kemanisan atau sukrosa
suatu gula maka ketebalan dan rendemen nata semakin tinggi.
Berdasarkan Pambayun (2002) yang menyatakan bahwa sukrosa
merupakan sumber energi bagi bakteri A. xylinum, maka apabila sukrosa
semakin tinggi maka semakin banyak pula nutrisi yang digunakan oleh
bakteri A. xylinum sehingga lapisan nata yang terbentuk semakin tebal
dan nilai rendemen juga semakin tinggi.
Untuk mengetahui perlakuan mana yang berbeda maka dilakukan
uji Tukey dan didapat hasil seperti tabel 4.2.
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Tabel 4.2. Rerata Rendemen nata de naya
Perlakuan
Rerata Rendemen
S.G1
40.56ab
S. G2
42.67b
S.K
39.91ab
S.G3
39.38a
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom
yang sama berarti tidak berbeda nyata uji Tukey dengan α
= 0,05.

Berdasarkan hasil uji tukey, dapat diketahui bahwa pada perlakuan
S.G3, S.G1, dan SK tidak memiliki perbedaan mean yang signifikan. Pada
perlakuan S.G1, S.K, dan S.G2 tidak memiliki perbedaan rata-rata yang
signifikan. Namun dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan
mean yang signifikan antara perlakuan S.G3 dengan perlakuan S.G2.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlakuan dengan pemberian
gula aren pada media nata akan mempengaruhi rendemen nata.

B. Data Kualitatif
Data kualitatif yang diperoleh dari penelitian ini yaitu hasil uji
organoleptik yang meliputi data tekstur, rasa, warna dan bau nata.
1. Tekstur nata
Pada uji tekstur nata, panelis diminta untuk menggigit setiap
sampel nata yang telah disediakan dan menilai tingkat kesukaannya
terhadap tekstur dari setiap sampel nata tersebut. Hasil dari uji tekstur
tersebut dapat dilihat pada gambar 4.4.
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3.85
3.8

3.8

Tingkat Kesukaan

3.8
3.75
3.7
3.65

3.65

3.65
3.6
3.55
S.G1

S.G2
S.G1

S.G2

S.K
S.K

S.G3

S.G3

Gambar 4.4. Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur nata de naya
Keterangan: S.K = Kontrol; S.G1 = Perlakuan dengan gula jawa; S.G2
= Perlakuan dengan gula aren; S.G3 = Perlakuan dengan gula batu
Berdasarkan gambar 4.4 dapat dilihat bahwa rerata tingkat
kesukaan panelis pada nata dengan perlakuan kontrol (perlakuan
dengan gula pasir) dan perlakuan dengan pemberian gula jawa
memiliki rerata tingkat kesukaan yang sama yaitu diantara rentang 3-4.
Hal yang sama juga terjadi pada perlakuan dengan pemberian gula
aren dan gula batu juga memiliki rentang rerata yang sama yaitu di
antara 3-4. Namun dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa panelis
lebih menyukai tekstur nata dengan pemberian gula pasir dan gula
jawa karena tekstur nata yang dihasilkan lebih empuk, sedangkan pada
perlakuan dengan gula aren dan gula batu diperoleh rata-rata kesukaan
panelis yang lebih rendah karena nata yang dihasilkan memiliki
tekstur yang alot.
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2. Rasa nata
Rerata dari tingkat kesukaan panelis terhadap rasa dari nata

Tingkat Kesukaan

de naya dapat dilihat pada gambar 4.5.
4.6

5
4

3.9

3.55

3.05

3
2
1
0
S.G1

S.G2
S.G1

S.G2

S.K
S.K

S.G3

S.G3

Gambar 4.5. Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap rasa dari nata de
naya
Keterangan: S.K = Kontrol; S.G1 = Perlakuan dengan gula jawa; S.G2
= Perlakuan dengan gula aren; S.G3 = Perlakuan dengan gula batu
Berdasarkan dari gambar 4.5 dapat dilihat rerata tingkat
kesukaan panelis terhadap rasa dari nata de naya paling tinggi yaitu
pada perlakuan dengan menggunakan gula batu, sedangkan tingkat
kesukaan panelis yang paling rendah adalah terhadap nata dengan
perlakuaan gula jawa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa untuk
kesukaan terhadap rasa, panelis lebih banyak yang menyukai nata de
naya dengan pemberian gula batu. Hal ini karena, pada umumnya nata
yang sering dikonsumsi adalah nata yang dibuat dengan menggunakan
gula pasir. Pada kenyataannya, panelis lebih menyukai nata dengan
perlakuan gula batu. Hal ini disebabkan gula batu merupakan hasil dari
pengkristalan gula pasir, sehingga rasa yang dihasilkan dari
penggunaan gula pasir tidak jauh berbeda dengan penggunaan gula
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batu. Rendahnya tingkat kesukaan panelis terhadap nata dapat
dikarenakan rasa nata yang asam. Rasa asam yang timbul tersebut
dapat mempengaruhi tingkat kesukaan panelis terhadap rasa nata.
Selain itu sensitivitas indera pengecap juga dapat mempengaruhi
penilaian yang dilakukan, dimana sensistivitas indera pengecap
menurun pada seiring bertambah usianya dan pada perokok.
3. Warna nata
Pada uji warna nata, panelis diminta untuk menilai tingkat
kesukaan panelis terhadap warna nata dengan mengamati produk nata
hasil fermentasi, kemudian menilai berdasarkan tingkat kesukaan
terhadap warna setiap produk nata pada lembar kuesioner yang
diberikan. Hasil tingkat kesukaan panelis terhadap warna dari produk

Tingkat Kesukaan

nata dapat dilihat pada gambar 4.6.
5
4

3.95

4

3.45

4.3

3
2
1
0
S.G1

S.G2
S.G1

S.G2

S.K
S.K

S.G3

S.G3

Gambar 4.6. Rerata kesukaan panelis terhadap warna dari nata de naya
Keterangan: S.K = Kontrol; S.G1 = Perlakuan dengan gula jawa; S.G2
= Perlakuan dengan gula aren; S.G3 = Perlakuan dengan gula batu
Berdasarkan gambar 4.6 dapat dilihat rerata tingkat kesukaan
panelis yang tinggi terhadap warna dari produk nata adalah pada
perlakuan dengan gula batu, sedangkan tingkat kesukaan panelis yang
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paling rendah terhadap warna nata adalah pada perlakuan dengan
pemberian gula aren. Hal ini dikarenakan warna gula yang digunakan
untuk pembuatan nata akan mempengaruhi warna nata yang
dihasilkan. Panelis lebih menyukai warna nata dengan perlakuan
dengan gula batu karena nata yang dihasilkan berwarna putih bersih,
sedangkan untuk perlakuan dengan gula aren menghasilkan nata
dengan warna yang oranye. Untuk perlakuan dengan gula pasir
dihasilkan nata berwarna putih dan perlakuan dengan gula jawa
menghasilkan warna nata yang sedikit oranye. Penampakan visual dari
nata de naya ketika proses pemanenan berlangsung dapat dilihat pada
gambar 4.7.
a

b

c

d

Gambar 4.7. Penampakan visual warna nata de naya
Keterangan: a) S. K (perlakuan gula pasir); b) S. G1 (perlakuan gula
jawa); c) S. G2 (perlakuan gula aren); dan d) S. G3 (perlakuan gula
batu).
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4. Bau nata
Pada uji bau nata, panelis diminta untuk menilai tingkat
kesukaan panelis terhadap bau dari produk nata dengan cara mencium
aroma dari beberapa produk nata dengan indera penciuman. Hasil dari
tingkat kesukaan panelis terhadap bau nata dapat dilihat pada gambar
4.8.
3.65

3.6

3.6

3.6
3.55

3.55
3.5

3.5
3.45
S.G1

S.G2
S.G1

S.K
S.G2

S.K

S.G3

S.G3

Gambar 4.8. Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap bau dari nata de
naya
Keterangan: S.K = Kontrol; S.G1 = Perlakuan dengan gula jawa; S.G2
= Perlakuan dengan gula aren; S.G3 = Perlakuan dengan gula batu

Berdasarkan gambar 4.8 dapat dilihat tingkat kesukaan panelis
terhadap bau dari produk nata yang tinggi yaitu pada perlakuan kontrol
dan gula aren, sedangkan tingkat kesukaan panelis akan bau nata yang
paling rendah yaitu pada penggunaan gula jawa karena nata yang
dihasilkan beraroma asam ketika dicium dengan hidung. Namun bila
dilihat berdasarkan gambar 4.8, maka rata-rata tingkat kesukaan akan
bau nata de naya dengan empat perlakuan berbeda adalah sama.
Tingkat kesukaan panelis akan bau nata de naya sangat rendah karena
bau asam yang masih terasa saat dilakukan uji organoleptik. Bau asam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47

yang masih tercium dapat dikarenakan proses pencucian nata yang
tidak maksimal saat dilakukan pemanenan nata.

C. Keterbatasan Penelitian
Adapun keterbatasan penelitian yang dialami selama penelitian ini
dilakukan adalah:
1. Saat pemanenan, nata tidak dicuci sampai bau asamnya hilang dan
tidak langsung dipotong sebesar dadu.
2. Panelis dipilih secara acak, sehingga ada panelis yang perokok. Hal ini
merupakan kesalahan dari peneliti yang tidak memperhitungkan hal
tersebut.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN

Hasil dari penelitian akan digunakan untuk mengadakan praktikum pada
Materi Bioteknologi subbab Bioteknologi kelas XII. Hal ini merupakan
pengembangan dari Kompetensi Dasar:
3.10. Menganalisis prinsip-prinsip Bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya
peningkatan kesejahteraan manusia.
4.10. Menyajikan

laporan

hasil

percobaan

penerapan

prinsip-prinsip

Bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method.
Di dalam silabus yang ada, kuota jam pertemuan bioteknologi ada 6 jam
pertemuan, artinya dalam 1 minggu ada 2 jam pertemuan atau 1 kali tatap muka.
Kegiatan yang akan dilakukan pada materi bioteknologi setiap kali melaksanakan
tatap muka adalah sebagai berikut:
1. Pertemuan pertama (2 JP)
 Prinsip dasar bioteknologi.
 Bioteknologi konvensional.
 Contoh produk bioteknologi konvensional.
2. Pertemuan kedua (2 JP)
 Praktikum (bioteknologi konvensional) : membuat nata de naya
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3.

Pertemuan ketiga (2 JP)
 Bioteknologi modern
 Contoh produk bioteknologi modern

Kegiatan pembelajaran yang dialokasikan selama 3 kali tatap muka ini, dapat
dilihat pada lampiran yang meliputi:


Silabus (Lampiran 9).



RPP (Lampiran 10).



LKS pertemuan 1 (Lampiran 11).



LKS pertemuan 2 (Lampiran 12).



Kisi-kisi, soal dan jawaban post test pertemuan 1 (Lampiran 13).



Lembar kerja praktikum (Lampiran 14).



Kisi-kisi dan soal post test pertemuan 2 (Lampiran 15)



Instrumen penilaian LKS 1 (Lampiran 16).



Instrumen penilaian LKS 2 (Lampiran 17).



Instrumen penilaian post test pertemuan 2 (Lampiran 18).



Panduan penilaian laporan praktikum (Lampiran 19).



Instrumen penilaian makalah (Lampiran 20).



Instrumen peniliaian aspek afektif 1 (Lampiran 21).



Instrumen penilaian aspek afektif 2 (Lampiran 22).



Instrumen penilaian aspek psikomotorik (Lampiran 23).
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Penggunaan dari jenis gula yang berbeda pada pembuatan nata de naya
berpengaruh terhadap ketebalan nata de naya. Semakin tinggi tingkat
kemanisan dari suatu jenis gula maka semakin tinggi nilai ketebalan nata
de naya yang diperoleh.
2. Penggunaan dari jenis gula yang berbeda pada pembuatan nata de naya
berpengaruh terhadap rendemen nata de naya. Semakin tinggi tingkat
kemanisan gula maka semakin tebal nata yang dihasilkan dan semakin
sedikit media fermentasi yang tersisa sehingga nilai rendemen menjadi
tinggi.
3. Penggunaan jenis gula berpengaruh terhadap uji organoleptik warna nata
de naya. Gula aren dan gula jawa menghasilkan nata dengan warna
oranye. Gula pasir dan gula batu menghasilkan nata dengan warna putih.
4. Penggunaan gula aren menghasilkan nata de naya dengan ketebalan yang
tinggi dibandingkan dengan gula pasir, gula jawa dan gula batu.
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B. Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran
dari penulis adalah:
1. Saat dilakukan pemanenan nata, baiknya dilakukan pencucian berulang
kali untuk menghilangkan bau asam pada nata. Setelah itu, nata langsung
dipotong kecil sebesar dadu agar bau asam lebih cepat hilang saat
perendaman selama 3 hari.
2. Dalam memilih panelis sebaiknya tidak memilih panelis yang perokok.
Hal ini dikarenakan perokok pada umumnya sensitivitas indera
pengecapnya menurun, sehingga akan berpengaruh terhadap penilaian
yang dilakukan.
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Lampiran 1. Foto Cara Pembuatan Jus Tauge

Menimbang tauge
yang sudah dicuci
berat 750 gram

Hasil saringan jus tauge
diletakkan di dalam
gelas beker berukuran
1000 ml.

Tauge diblender dengan
ditambahkan air sebanyak
750 ml atau dengan
perbandingan 1:1

Menyaring tauge yang
telah diblender sebanyak 3
kali.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56

Lampiran 2. Foto Cara Pembuatan Substrat Nata de Naya

Pisang dan pepaya yang belum dikupas
kulitnya.

Pisang dan pepaya yang sudah dibersihkan
dari kulit ditimbang seberat 500 gram.

Pisang dan pepaya diblender secara terpisah.
Kemudian disaring dan disimpan digelas
beker secara terpisah.
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Lampiran 3. Foto Cara Pembuatan Nata de Naya
A

Pepaya dan pisang
yang telah disaring
dicampur,
kemudian direbus
hingga mendidih.

B

C

Ketika perebusan naya (banana papaya), ditambahkan
jus tauge (A) sebelum mendidih, gula (B) dan cuka (C)

Setelah substrat
mendidih, dituang ke
dalam loyang yang
telah disediakan,
masing-masing
sebanyak 1000ml

Setelah media dingin,
ditambahkan starter
sebanyak 10% dari
volume media.

Media yang sudah ditambah
starter diinkubasi selama 14
hari dalam ruangan tertutup.
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Lampiran 4. Hasil Pengukuran Ketebalan Nata pada Kelima Titik Loyang
Perlakuan Loyang
S.K

S.G1

S.G2

S.G3

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

A
1,525
1,7375
1,74
1,725
1,5225
1,8025
2,0425
2,12
1,9175
1,13
1,33
1,535

B
1,52
1,5225
1,725
1,505
1,72
1,702
2,5175
1,9225
1,7225
1,5375
1,51
1,605

Ketebalan
C
1,7175
1,705
1,7325
1,5225
1,805
1,704
2,302
2,245
1,902
1,605
1,14
1,6025

D
1,705
1,7225
1,74
1,32
1,7175
1,725
2,21
1,725
1,905
1,705
1,3425
1,3425

E
1,525
1,72
1,725
1,4425
1,545
1,905
2,12
1,93
1,7075
1,502
1,5125
1,405

Rata-rata
(cm)
1,60
1,68
1,73
1,50
1,66
1,77
2,24
1,99
1,83
1,50
1,37
1,50

Keterangan:
S.K = Gula pasir
S.G1 = Gula jawa
S.G2 = Gula aren
S.G3 = Gula batu
Hasil Ketebalan Nata
Perlakuan

Ketebalan (cm)

Rata-rata
(cm)

S.K

Loyang 1
1,60

Loyang 2
1,68

Loyang 3
1,73

1,67

S.G1
S.G2
S.G3

1,50
2,24
1,50

1,66
1,99
1,37

1,77
1,83
1,50

1,64
2,02
1,46
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Lampiran 5. Uji Anova, Uji Homogenitas, dan Uji Tukey Ketebalan Nata de
Naya

Descriptives

Ketebalan
nata
95% Confidence
Interval for Mean

N

Mean

Std.
Deviation Std. Error

Lower
Bound

Upper
Bound

Minimum Maximum

S.K
3 1.670833

.0676338 .0390484

1.502822 1.838845

1.5985

1.7325

3 1.644233

.1332414 .0769269

1.313243 1.975223

1.5030

1.7677

3 2.019267

.2054848 .1186367

1.508814 2.529719

1.8309

2.2384

3 1.453633

.0750340 .0433209

1.267239 1.640028

1.3670

1.4980

12 1.696992

.2412128 .0696321

1.543732 1.850251

1.3670

2.2384

S.G1

S.G2

S.G3

Total

Test of Homogeneity of Variances
Ketebalan nata
Levene Statistic
1.441

df1

df2
3

Sig.
8

.301
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ANOVA
Ketebalan nata
Sum of
Squares
Between Groups
Within Groups
Total

.500
.140
.640

df

Mean Square
3
8
11

F

.167
.018

9.493

Sig.
.005

Multiple Comparisons
Ketebalan nata
Tukey HSD
(J)
(I)

Perlakua Mean Difference

Perlakuan n
S.K

S.G1

S.G2

S.G3

95% Confidence Interval
(I-J)

Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

S.G1

.0266000

.1081524

.994

-.319742

.372942

S.G2

-.3484333*

.1081524

.049

-.694776

-.002091

S.G3

.2172000

.1081524

.261

-.129142

.563542

S.K

-.0266000

.1081524

.994

-.372942

.319742

S.G2

-.3750333*

.1081524

.034

-.721376

-.028691

S.G3

.1906000

.1081524

.356

-.155742

.536942

S.K

.3484333*

.1081524

.049

.002091

.694776

S.G1

.3750333*

.1081524

.034

.028691

.721376

S.G3

.5656333*

.1081524

.004

.219291

.911976

S.K

-.2172000

.1081524

.261

-.563542

.129142

S.G1

-.1906000

.1081524

.356

-.536942

.155742

S.G2

-.5656333*

.1081524

.004

-.911976

-.219291
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Ketebalan nata
Tukey HSD
Subset for alpha = 0.05
Perlakuan

N

1

2

S.G3

3

1.453633

S.G1

3

1.644233

S.K

3

1.670833

S.G2

3

Sig.

2.019267
.261

Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.

1.000
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Lampiran 6. Uji Anova, Uji Homogenitas, dan Uji Tukey Rendemen Nata de
Naya
Descriptives
Rendemen
nata
95% Confidence Interval
for Mean
Std.
N

Mean

Deviation Std. Error

Lower

Upper

Bound

Bound

Minimum Maximum

S.K

3 39.9100

1.21897

.70378

36.8819

42.9381

38.56

40.93

S.G1

3 40.5600

.45574

.26312

39.4279

41.6921

40.12

41.03

S.G2

3 42.6700

1.99186

1.15000

37.7219

47.6181

41.52

44.97

S.G3

3 39.3833

.64065

.36988

37.7919

40.9748

38.76

40.04

Total

12 40.6308

1.67496

.48352

39.5666

41.6951

38.56

44.97

Test of Homogeneity of Variances
Rendemen nata
Levene Statistic
4.092

df1

df2
3

Sig.
8

.049

ANOVA
Rendemen nata
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

18.717

3

6.239

Within Groups

12.143

8

1.518

Total

30.860

11

F
4.110

Sig.
.049
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Multiple Comparisons

Rendemen nata
Tukey HSD

(I)

(J)
95% Confidence Interval

Perlakua Perlakua Mean Difference
n

n

S.K

S.G1

S.G1

S.G2

S.G3

(I-J)

Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

-.65000

1.00594

.914

-3.8714

2.5714

S.G2

-2.76000

1.00594

.096

-5.9814

.4614

S.G3

.52667

1.00594

.951

-2.6947

3.7481

.65000

1.00594

.914

-2.5714

3.8714

S.G2

-2.11000

1.00594

.232

-5.3314

1.1114

S.G3

1.17667

1.00594

.661

-2.0447

4.3981

2.76000

1.00594

.096

-.4614

5.9814

S.G1

2.11000

1.00594

.232

-1.1114

5.3314

S.G3

3.28667*

1.00594

.046

.0653

6.5081

-.52667

1.00594

.951

-3.7481

2.6947

S.G1

-1.17667

1.00594

.661

-4.3981

2.0447

S.G2

-3.28667*

1.00594

.046

-6.5081

-.0653

S.K

S.K

S.K
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Multiple Comparisons

Rendemen nata
Tukey HSD

(I)

(J)
95% Confidence Interval

Perlakua Perlakua Mean Difference
n

n

S.K

S.G1

S.G1

S.G2

S.G3

(I-J)

Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

-.65000

1.00594

.914

-3.8714

2.5714

S.G2

-2.76000

1.00594

.096

-5.9814

.4614

S.G3

.52667

1.00594

.951

-2.6947

3.7481

.65000

1.00594

.914

-2.5714

3.8714

S.G2

-2.11000

1.00594

.232

-5.3314

1.1114

S.G3

1.17667

1.00594

.661

-2.0447

4.3981

2.76000

1.00594

.096

-.4614

5.9814

S.G1

2.11000

1.00594

.232

-1.1114

5.3314

S.G3

3.28667*

1.00594

.046

.0653

6.5081

-.52667

1.00594

.951

-3.7481

2.6947

S.G1

-1.17667

1.00594

.661

-4.3981

2.0447

S.G2

-3.28667*

1.00594

.046

-6.5081

-.0653

S.K

S.K

S.K

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65

Rendemen nata
Tukey HSD
Subset for alpha = 0.05

Perlaku
an

N

1

2

S.G3

3

39.3833

S.K

3

39.9100

39.9100

S.G1

3

40.5600

40.5600

S.G2

3

Sig.

42.6700
.661

.096

Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
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Lampiran 7. Kuesioner Uji Organoleptik Nata de Naya

Nama
Jenis Kelamin
Merokok/ minum kopi

:
:
:

Umur :

Petunjuk pengujian
Dihadapan Anda terdapat 4 sampel nata de naya (banana papaya). Anda diminta
untuk memberikan penilaian berdasarkan kesukaan Anda terhadap tekstur, rasa
serta warna bau dari nata.
Penilaian
Perlakuan

1
sangat
tidak
suka

2
tidak
suka

3
netral

Tekstur nata
A
B
C
D
Rasa nata
A
B
C
D
Warna nata
A
B
C
D
Bau nata
A
B
C
D

4
suka

5
sangat
suka
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Lampiran 8. Data Panelis (tidak terlatih)
No

Nama

Jenis Kelamin

Usia

(L/P)

( tahun )

Merokok

1

MS

P

22

-

2

T

L

24



3

VFJ

L

21



4

PSEN

L

19

-

5

OOIM

P

21

-

6

F

L

22



7

ENK

P

21

-

8

MCS

P

21

-

9

SK

L

20

-

10

AK

L

21



11

C

P

21

-

12

EM

P

20

-

13

TH

L

20

-

14

NA

P

22

-

15

KHS

P

21

-

16

SS

P

21

-

17

BW

L

21

-

18

KYP

L

22

-

19

YKPB

L

22



20

FEP

P

22

-

Keterangan:
-

= Tidak merokok

 = Merokok
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Lampiran 9. SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: SMA Santo Yusuf Tanjung Balai Karimun

Kelas

: XII MIA

Total JP

: 6 JP

Kompetensi Inti:
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan.
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Kompetensi Dasar

1.2 Menyadari dan
mengagumi pola pikir
ilmiah dalam
kemampuan mengamati
bioproses.
2.1. Berperilaku ilmiah:
teliti, tekun, jujur sesuai
data dan fakta, disiplin,
tanggung jawab, dan
peduli dalam observasi
dan eksperimen, berani
dan santun dalam
mengajukan pertanyaan
dan berargumentasi,
peduli lingkungan,
gotong royong, bekerja
sama, cinta damai,
berpendapat secara
ilmiah dan kritis,
responsif dan proaktif
dalam setiap tindakan
dan dalam melakukan
pengamatan dan

Materi Pokok

Bioteknologi
 Prinsip dasar
Bioteknologi
 Macam-macam
Bioteknologi
 Bioteknologi
konvensional
 Produk
Bioteknologi
konvensional
 Bioteknologi
modern
 Produk
Bioteknologi
modern
 Dampak
Bioteknologi
modern
terhadap
kehidupan

Pembelajaran

Penilaian

10. BIOTEKNOLOGI
Mengamati:
Tugas:.
 Mengkaji referensi  Membuat
berupa
gambarmakalah
gambar
produk
produk
Bioteknologi.
Bioteknologi
yang ditemui di
Menanya:
kehidupan
sehari-hari.
 Apa yang dimaksud
dengan
Observasi:
Bioteknologi?
 Apa
itu  Bioteknologi
Portofolio:
konvensional?
 Apa
itu  Laporan
tentang
hasil
Bioteknologi
pembuatan
modern?
nata de naya.
 Bagaimana
cara
menghasilkan
Tes:
produk tersebut?
 Pemahaman
tentang
Mengumpulkan Data:
Bioteknologi
 Mengkaji
tentang
konvensional
arti, prinsip dasar
dan
dan
jenis-jenis

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar

 3 minggu
X 2 JP

 Buku siswa
 Buku
referensi
berbagai
sumber.
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percobaan di dalam
kelas/ laboratorium
maupun di luar kelas/
laboratorium.
2.2 Peduli terhadap
keselamataan diri dan
lingkungan dengan
menerapkan prinsip
keselamatan kerja saat
melakukan kegiatan
pengamatan dan
percobaan di
laboratorium dan di
lingkungan sekitar
3.10 Menganalisis
prinsip-prinsip
Bioteknologi dan
penerapannya sebagai
upaya peningkatan
kesejahteraan manusia

4.10 . Menyajikan
laporan hasil percobaan
penerapan prinsipprinsip Bioteknologi

Bioteknologi.
 Mengidentifikasi
dan
mengklasifikasi
produk-produk
hasil Bioteknologi
yang dapat ditemui
dalam kehidupan
sehari-hari,
 Membuat rencana
dan melaksanakan
pembuatan nata de
naya dengan variasi
jenis gula yang
berbeda
dan
menyusun laporan
secara rinci.
 Mengumpulkan
informasi
dari
berbagai
sumber
tentang proses dan
produk
dari
bioteknologi
modern di berbagai
bidang kehidupan.
 Mendiskusikan
dampak
modern
bioteknologi bagi

Bioteknologi
modern.
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konvensional
berdasarkan scientific
method.

kehidupan manusia.

Mengasosiasikan:
 Membuat
kesimpulan
tentang
prinsip
dasar
Bioteknologi.
 Menyusun laporan
hasil
praktikum
pembuatan nata de
naya.
 Membuat
kesimpulan
dari
hasil
diskusi
mengenai dampak
bioteknologi bagi
kehidupan
manusia.

Mengkomunikasikan:
 Mempresentasikan
hasil
diskusi
tentang penerapan
ilmu biologi pada
bidang teknologi.
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Menyampaikan
simpulan hasil
diskusi mengenai
dampak dari
bioteknologi bagi
kehidupan
manusia.
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Lampiran 10. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
Mata pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Alokasi waktu

: SMA Santo Yusuf
: Biologi
: XII/ 2
: Bioteknologi
: 6 JP x 45 menit

A. KOMPETENSI INTI

:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
3. Memahami,

menerapkan,

dan

menganalisis

pengetahuan

faktual,

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Kompetensi Dasar

Indikator

KD 1.2. Menyadari dan mengagumi 1.2.1. Menunjukkan rasa syukur
pola pikir ilmiah dalam kemampuan atas kemampuan dalam mengamati
mengamati bioproses

bioproses.

KD 2.1. Berperilaku ilmiah: teliti, 2.1.1. Menunjukkan sikap santun
tekun, jujur sesuai data dan fakta, dalam mengajukan pertanyaan dan
disiplin, tanggung jawab, dan peduli berargumentasi

saat

dilakukan

dalam observasi dan eksperimen, presentasi kelompok.
berani dan santun dalam mengajukan 2.1.2. Menunjukkan perilaku jujur,
pertanyaan

dan

berargumentasi, proaktif, tekun, teliti, disiplin, dan

peduli lingkungan, gotong royong, tanggungjawab saat melaksanakan
bekerja

sama,

cinta

damai, percobaan di laboratorium.

berpendapat secara ilmiah dan kritis,
responsif dan proaktif dalam setiap
tindakan

dan

dalam

melakukan

pengamatan dan percobaan di dalam
kelas/ laboratorium maupun di luar
kelas/ laboratorium.
KD 2.2. Peduli terhadap keselamatan 2.2.1. Menunjukkan sikap peduli
diri

dan

lingkungan

dengan terhadap keselamatan diri serta

menerapkan prinsip keselamatan kerja menerapkan prinsip keselamatan
saat melakukan kegiatan pengamatan kerja

saat

melakukan

kegiatan

dan percobaan di laboratorium dan di percobaan.
lingkungan sekitar
KD 3.10 Menganalisis prinsip-prinsip 3.10.1.
Bioteknologi
sebagai

dan
upaya

kesejahteraan manusia.

Menjelaskan

pengertian

penerapannya bioteknologi.
peningkatan 3.10.2. Menganalisis prinsip dasar
bioteknologi.
3.10.3. Membedakan bioteknologi
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konvensional dengan bioteknologi
modern.
3.10.4. Mengaitkan dampak yang
ditimbulkan dari konsumsi produk
bioteknologi konvensional secara
terus-menerus terhadap kehidupan
manusia.
3.10.5.

Mendata

produk-produk

bioteknologi konvensional beserta
manfaatnya.
KD 4.10 Menyajikan laporan hasil 4.10.1. Membuat nata de naya
percobaan penerapan prinsip-prinsip dengan jenis gula berbeda sebagai
Bioteknologi

konvensional contoh

berdasarkan scientific method.

produk

bioteknologi

konvensional
4.10.2. Membuat laporan tertulis
mengenai hasil praktikum.

C. TUJUAN
1.2.1.1.

Siswa dapat menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa atas kemampuan dalam mengamati bioproses melalui
kegiatan berdoa sebelum memulai pelajaran.

2.1.1.1.

Siswa dapat menunjukkan sikap santun dalam mengajukan
pertanyaan dan berargumentasi melalui kegiatan presentasi
kelompok.

2.1.1.2.

Siswa dapat menunjukkan perilaku

proaktif, tekun, teliti,

disiplin, dan tanggungjawab saat melakukan percobaan di
laboratorium melaului kegiatan praktikum.
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2.2.1.1.

Siswa dapat menunjukkan sikap peduli terhadap keselamatan
diri serta menerapkan prinsip keselamatan kerja saat melakukan
kegiatan percobaan di laboratorium melalui kegiatan praktikum.

3.10.1.1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dari bioteknologi melalui
pengamatan gambar.
3.10.1.2. Siswa dapat mennganalisis prinsip dasar bioteknologi melalui
kegiatan diskusi.
3.10.1.3. Siswa dapat membedakan bioteknologi konvensional dengan
bioteknologi modern melalui kegiatan diskusi.
3.10.1.4. Siswa dapat mengaitkan dampak yang ditimbulkan dari konsumsi
produk bioteknologi konvensional secara terus menerus bagi
kehidupan melalui kegiatan diskusi.
3.10.1.5. Siswa dapat mendata produk-produk bioteknologi konvensional
beserta manfaatnya melalui kegiatan diskusi.
4.10.2.1. Siswa dapat membuat nata de naya dengan jenis gula berbeda
sebagai contoh produk bioteknologi konvensional melalui
kegiatan praktikum.
4.10.2.2. Siswa dapat menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk
laporan tertulis melalui kegiatan praktikum.

D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Pertemuan pertama
 Prinsip dasar bioteknologi.
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 Macam-macam bioteknologi.
 Bioteknologi konvensional.
 Contoh produk bioteknologi konvensional.

2. Pertemuan kedua
 Bioteknologi

konvensional

:

Praktikum

(bioteknologi

konvensional) : membuat nata de naya.
3. Pertemuan ketiga
 Bioteknologi modern.
 Contoh produk bioteknologi modern.
 Dampak bioteknologi terhadap kehidupan.

E. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
1. Pendekatan

: Kontekstual dan Saintifik.

2. Model

: Discovery Based Learning.

3. Metode

: Studi literatur, diskusi dan praktikum.

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Langkah kegiatan pembelajaran pertemuan pertama
Kegiatan
(Waktu)
Pendahuluan
(15 menit)

Fase
Menyiapkan kondisi
belajar

Kegiatan Guru dan Siswa
 Salam
 Doa
 Mengecek kehadiran siswa
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Apersepsi

Motivasi

Orientasi

Inti
(60 menit)

Mengorganisasi
siwa
dalam
kelompok belajar
Mengamati

 Guru menayangkan power point
yang berisi gambar-gambar
produk bioteknologi yang sering
dijumpai
dalam
kehidupan
sehari-hari.
 Guru mengajukan pertanyaan
kepada siswa:
1. “Produk-produk apa saja
yang terdapat di dalam
tayangan slide tersebut?”
2. “Bagaimana
proses
terciptanya produk-produk
tersebut?”
3. “Mikroorganisme apa yang
berperan
dalam
proses
pembuatan
produk
tersebut?”
 Guru menampilkan PPT yang
berisi gambar nata de coco.
 Guru mengajukan beberapa
pertanyaan kepada siswa:
1. Produk tersebut termasuk ke
dalam contoh produk hasil
bioteknologi
konvensional
atau modern? Sebutkan
alasannya!
2. Bagaimana
proses
pembuatan produk tersebut?
3. Bahan dasar apa yang
digunakan untuk membuat
produk tersebut?
 Guru menyampaikan tujuan dan
materi yang akan dibahas pada
pertemuan tersebut.
 Siswa diminta untuk membentuk
kelompok yang beranggotakan
lima orang.
 Siswa
mengamati
berbagai
macam
produk
hasil
bioteknologi seperti: kecap,
oncom, yakult, yoghurt, keju,
nata de coco.
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Menanya

 Guru membimbing siswa untuk
memunculkan pertanyaan.
1. Bahan apa saja yang
digunakan dalam membuat
produk-produk tersebut?
2. Mikroorganisme apa saja
yang
digunakan
dalam
membuat
produk-produk
tersebut? Bagaimana proses
yang
terjadi
sampai
dihasilkan produk tersebut?

Mengkomunikasikan

 Perwakilan dari setiap kelompok
diminta untuk maju ke depan
kelas dan menempelkan hasil
diskusi kelompoknya

Mengklarifikasi

 Guru memberi klarifikasi bila
ada konsep yang belum tepat
dan memberi apresiasi kepada
hasil presentasi yang sudah
benar.
 Guru mengadakan Post Test.

Evaluasi
Penutup
(15 menit)

Rangkuman
Refleksi

Tindak lanjut

 Guru
membimbing
siswa
merangkum hasil pembelajaran.
 Guru
mengajak
siswa
melakukan
refleksi
atas
pengetahuan
yang
baru
diperoleh.
 Guru memberikan tugas kepada
siswa untuk membawa bahan
dan
alat-alat
yang
akan
digunakan untuk praktikum pada
pertemuan selanjutnya.

4. Langkah kegiatan pembelajaran pertemuan kedua.
Kegiatan
Fase
(Waktu)
Pendahuluan Menyiapkan
(15 menit)
kondisi belajar

Kegiatan Guru dan Siswa
 Salam
 Doa
 Mengecek kehadiran siswa
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 Guru menanyakan kepada siswa
tentang persiapan alat dan bahan
yang akan digunakan untuk
praktikum,
yang
telah
diinformasikan pada pertemuan
sebelumnya.
 Guru mengajukan pertanyaan
kepada siswa: “ Bagaimana cara
membuat nata de coco yang
baik?”
Motivasi
 Guru menayangkan PPT yang
berisi gambar nata de coco.
 Guru mengajukan pertanyaan
kepada siswa: “Apa manfaat dari
mengonsumsi nata de coco?”
Orientasi
 Guru menayangkan tujuan yang
ingin dicapai pada pembelajaran
tersebut.
 Guru mengarahkan siswa untuk
menyiapkan alat dan bahan yang
akan digunakan untuk praktikum
Mengorganisasikan  Siswa diminta untuk duduk di
siswa
dalam
dalam kelompok yang telah
kelompok
tentukan.
 Siswa melaksanakan kegiatan
praktikum pembuatan nata de
naya dengan jenis gula yang
berbeda sesuai dengan panduan
lembar kerja praktikum.
Mengklarifikasi
 Guru mengklarifikasikan apabila
masih ada siswa yang belum tepat
dalam
melakukan
kegiatan
praktikum.
Evaluasi
 Guru
mengajukan
beberapa
pertanyaan kepada siswa terkait
praktikum
yang
telah
dilaksanakan secara lisan.
Merangkum
 Siswa
diminta
untuk
menyimpulkan apa yang telah
dipelajari.
Refleksi
 Siswa
diminta
untuk
mengungkapkan
apa
yang
diperoleh dari kegiatan praktikum
tersebut.
Apersepsi

Kegiatan
Inti
(60 menit)

Penutup
(15 menit)
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Arahan/
lanjut

Tindak  Guru memberi tugas kepada
siswa untuk membaca materi
untuk pertemuan selanjutnya
tentang bioteknologi modern dan
dampak bioteknologi terhadap
kehidupan.
 Guru memberi tugas kepada
siswa untuk membuat laporan
hasil praktikum dalam bentuk
portofolio.

5. Langkah kegiatan pembelajaran pertemuan ketiga.
Kegiatan
Fase
(Waktu)
Pendahuluan Menyiapkan kondisi 
(15 menit)
belajar


Apersepsi




Kegiatan
Inti
(60 menit)

Motivasi



Orientasi



Mengorganisasikan
siswa



Mengamati



Kegiatan Guru dan Siswa
Salam
Doa
Mengecek kehadiran siswa
Guru mengingatkan tugas yang
telah diberikan kepada siswa
pada pertemuan sebelumnya
untuk membaca materi.
Guru mengajukan pertanyaan
kepada siswa terkait dengan
pemahaman siswa mengenai
bioteknologi modern.
Guru mengulas secara umum
tentang manusia yang sudah
sangat
bergantung
pada
bioteknologi,
termasuk
bioteknologi modern dalam
berbagai bidang kehidupan.
Guru menyampaikan tujuan dan
materi yang akan dibahas pada
pertemuan tersebut.
Guru
meminta
siswa
membentuk kelompok yang
terdiri dari 5 orang.
Guru membimbing siswa dalam
diskusi
kelompok
yang
berdasarkan LKS yang telah
dibagikan.
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Menanya

 Guru membimbing siswa untuk
memunculkan pertanyaan:
1. Apa
saja
dampak
bioteknologi yang dapat
dirasakan saat ini?
2. Apa
dampak
dari
bioteknologi
modern
tersebut
(baik
dampak
positif maupun negatif)
terhadap
kehidupan
manusia?

Mengkomunikasikan

 Perwakilan kelompok diminta
untuk mempresentasikan hasil
diskusi di depan kelas.
 Guru memberi klarifikasi bila
ada jawaban atau konsep yang
belum tepat serta memberikan
apresiasi kepada hasil presentasi
yang sudah benar.
 Guru mengadakan post test.

Mengklarifikasi

Evaluasi
Penutup

 Siswa
diminta
untuk
menyimpulkan apa yang telah
dipelajari.
 Siswa
diminta
untuk
menyampaikan manfaat yang
diperoleh dari pembelajaran
pada hari tersebut.

Merangkum

Refleksi

Arahan/
lanjut

Tindak  Guru memberikan tugas kepada
siswa untuk membuat makalah
tentang produk bioteknologi
yang telah dipelajari.

G. PENILAIAN
Aspek
Kognitif

Teknik
Tes tertulis

Non Tes

-

Instrumen
Lembar Diskusi Siswa 1
Lembar Diskusi Siswa 2
Post Test 1
Post Test 2
Portofolio:
1. Penugasan Individu
(makalah).
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2. Laporan Praktikum
Afektif

Penilaian
dari
guru Lembar penilaian Guru
Penilaian antar siswa
Lembar penilaian antar
siswa

Psikomotorik

Observasi

Lembar Observasi Kerja

H. MEDIA/ ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
1.
2.
3.
-

Media
Bahan Presentasi (PPT)
LKS
Gambar
Alat
White Board
LCD
Spidol
Laptop
Sumber pembelajaran
Buku guru
Buku siswa Biologi SMA
Artikel dari media cetak maupun dari internet

Yogyakarta,
Guru mata pelajaran,

(____________________)

2017
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Lampiran 11. Lembar Kerja Siswa 1
Nama Anggota:
1.
2.
3.
4.
5.

...............
...............
...............
................
………...

LEMBAR DISKUSI SISWA 1
SMA SANTO YUSUF
TANJUNG BALAI KARIMUN

Hari/ Tanggal

:

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

:

Materi

: Bioteknologi

A. Judul

: Bioteknologi Konvensional

B. Tujuan

:

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian bioteknologi.
2. Siswa dapat menjelaskan macam-macam bioteknologi.
3. Siswa dapat menyebutkan contoh produk bioteknologi konvensional
beserta dengan organisme yang berperan dalam proses fermentasinya.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi?
2. Sebutkan macam-macam bioteknologi!
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3. Cermati gambar berikut ini!

A

B

C

D

E

F

a. Sebutkan bahan dasar yang digunakan untuk membuat setiap produk
tersebut!
b. Sebutkan organisme yang berperan dalam proses fermentasi setiap
produk di atas!
4. Dari gambar di atas, pilihlah salah satu dan jelaskan proses pembuatannya!
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Lampiran 12. Lembar Kerja Siswa 2
Nama Anggota:
1.
2.
3.
4.
5.

...............
...............
...............
................
………...

LEMBAR DISKUSI SISWA 2
SMA SANTO YUSUF
TANJUNG BALAI KARIMUN

Hari/ Tanggal

:

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

:

Materi

: Bioteknologi

A. Judul

: Bioteknologi Modern

B. Tujuan

:

1. Siswa dapat menganalisis prinsip dasar bioteknologi modern.
2. Siswa dapat menyebutkan contoh produk bioteknologi modern.
3. Siswa

dapat

menjelaskan

dampak

bioteknologi

modern

terhadap

kehidupan.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan prinsip dasar dari bioteknologi modern?
2. Sebutkan dan jelaskan 2 contoh produk bioteknologi modern!
3. Apakah penggunaan bioteknologi memiliki dampak tertentu? Jelaskan!
4. Pilihlah satu contoh produk bioteknologi modern dan jelaskan dampaknya
bagi kehidupan (selain yang disebutkan pada nomor 2)!
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Lampiran 13. Kisi-Kisi dan Soal Post Test Pertemuan Pertama
No Indikator

Ranah
Soal
Kognitif
C1
Jelaskan
pengertian dari
bioteknologi
konvensional

1.

3.10.1.
Menjelaskan
pengertian
bioteknologi.

2.

3.10.3.
Menjelaskan
macam-macam
bioteknologi.

C2

Jelaskan
perbedaan dari
bioteknologi
konvensional
dengan
bioteknologi
modern

3.

3.10.5.
Menjelaskan
dampak
bioteknologi
bagi kehidupan.

C4

4.

3.10.4.
Menyebutkan
contoh produk
bioteknologi
konvensional
dan
bioteknologi

C1

a. Mengapa
glukosa yang
dimanfaatkan
oleh bakteri
A.
xylinum
sebagai
energi dapat
berubah
menjadi
lapisan
selulosa?
b. Apa manfaat
yang
diperoleh
tubuh
manusia
dengan
mengonsumsi
nata?
Sebutkan
3
contoh produk
bioteknologi
konvensional
beserta
mikroorganisme
yang berperan

Kunci Jawaban
Bioteknologi
yang
memanfaatkan agen hayati
secara langsung untuk
menghasilkan
produk
tertentu
tanpa
adanya
manipulasi
pada agen
hayati yang digunakan.
Bioteknologi konvensional
=
bioteknologi
yang
dikembangkan secara turun
temurun
tanpa
menggunakan
rekayasa
genetika,
sedangkan
bioteknologi modern =
sudah
menggunakan
rekayasa genetika
a.
Karena
glukosa
merupakan
rangkaian
monomer
dirangkai
menjadi rangkaian gula
polimer berupa selulosa.
b.
Nata
kaya
akan
kandungan serat sehingga
memperlancar Buang Air
Besar.

(1)Tempe:Aspergillus
oryzae
(2)Kecap:Aspergillus
wentii
(3)Nata
de
coco
Acetobacter xylinum

:
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modern.

5.

3.10.4.
Menyebutkan
contoh produk
bioteknologi
konvensional
dan modern.

SKOR MAKSIMAL 100

dalam
proses
pembuatannya!
C3

Pilihlah 1 contoh Misalnya Nata de coco
produk
(1) Bahan : air kelapa
bioteknologi
(2) Mikroorganisme
konvensional.
yang berperan :
Jelaskanlah
Acetobacter
tentang produk
xylinum
tersebut!
(3) Proses pembuatan:
Fermentasi
air
kelapa
dengan
bantuan
bakteri
Acetobacter
xylinum, sumber N,
sumber karbon yang
dilakukan selama 2
minggu
hingga
membentuk
hasil
akhir berupa lapisan
selulosa berwarna
putih
yang
kemudian disebut
nata.
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Lampiran 14. Soal Post Test (Pilihan Ganda)
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
Indikator 3.10.4. Menyebutkan contoh produk bioteknologi konvensional
dan modern.
1. Bioteknologi dapat diterapkan untuk mengubah dan meningkatkan nilai tambah
pangan, serta pembuatan sumber pangan baru dengan bantuan mikroba. Tabel
berikut ini menunjukkan hubungan antara jenis mikroba dan produk
bioteknologi yang dihasilkan.
Manakah hubungan yang tepat?
A
B
C
D
E

Jenis Mikroba
Acetobacter xylinum
Candida utilis
Rhizopus oligosporus
Lactobacillus bulgaricus
Penicillium camemberti

Produk makanan/ minuman
Keju lunak
Tempe
Protein sel tunggal
Yoghurt
Nata de coco

Indikator 3.10.4. Menyebutkan contoh produk bioteknologi konvensional
dan bioteknologi modern.
2. Suatu perkebunan membutuhkan tanaman yang memiliki kemampuan atau
daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Bioteknologi yang dapat
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan membuat …
a. Kloning transfer inti
b. Tanaman transgenik
c. Kultur jaringan
d. Kloning embrio
e. Hibridoma

Indikator 3.10.5. Menjelaskan dampak bioteknologi terhadap kehidupan.
3. Bioteknologi, tidak selalu aman bagi lingkungan. Tanaman hasil rekayasa
genetik (transgenik), juga dikhawatirkan menimbulkan ancaman terhadap
lingkungan karena …
a. Membutuhkan banyak pestisida untuk membunuh hama
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b. Tanah menjadi tandus akibat pemakaian pupuk kimia
c. Bakteri dan jamur pembusuk meningkat jumlahnya
d. Terjadinya pencemaran gen bila menyerbuki tanaman sejenis
e. Timbulnya wabah penyakit baru yang sulit diobati

Indikator 3.10.4. Menyebutkan contoh produk bioteknologi konvensional
dan bioteknologi modern.
4. Jenis makanan yang dihasilkan melalui proses fermentasi kacang kedelai oleh
jamur Aspergillus oryzae adalah …
a. Oncom
b. Kecap
c. Tahu
d. Yoghurt
e. Tempe

Indikator 3.10.2. Menjelaskan prinsip dasar dari bioteknologi.
5. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar bioteknologi:
(1) Memanfaatkan mikroorganisme
(2) Memodifikasi molekul DNA
(3) Menggunakan proses biokimia
(4) Memerlukan enzim pemotong DNA
(5) Proses genetik terjadi secara alami
Prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah …
a. (1), (2), dan (3)
b. (1), (3), dan (5)
c. (2), (3), dan (4)
d. (2), (3), dan (5)
e. (3), (4), dan (5)
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Indikator 3.10.4. Menyebutkan contoh produk bioteknologi konvensional
dan bioteknologi modern.
6. Materi genetik yang dimanipulasi dalam rekayasa genetika adalah ….
a. Nucleus
b. Nucleolus
c. DNA
d. Sel
e. Kromosom

Indikator 3.10.2. Menjelaskan prinsip dasar dari bioteknologi.
7. Prinsip dasar yang membedakan antara bioteknologi modern dan bioteknologi
konvensional adalah ….
A
B
C
D
E

Konvensional
Modern
Produk
digunakan
dibidang Produk hanya untuk pembuatan
industri
makanan
Ada yang menggunakan enzim
Tidak
pernah
menggunakan
enzim sebagai katalisator
Memanfaatkan mikroorganisme Memanfaatkan mikroorganisme
secara langsung
yang direkayasa
Selalu melalui penelitian ilmiah
Tidak
pernah
menggunakan
mikroorganisme
Dilakukan dalam kondisi steril
Menggunakan teknik fermentasi

Indikator 3.10.4. Menyebutkan contoh produk bioteknologi konvensional
dan bioteknologi modern
8. Pasangan suami istri yang tidak dapat menghasilkan keturunan karena sesuatu
hal dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan …
a. Teknik hibridoma
b. Transplantasi nukleus
c. Fertilisasi invitro
d. DNA rekombinan
e. Fusi gen
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Indikator 3.10.2. Menjelaskan prinsip dasar dari bioteknologi.
9. Melalui teknik transplantasi inti dapat diperoleh domba dolly yang memiliki
sifat unggul dari induk yang mendonorkan inti sel yang disisipkan pada sel
ovum. Apa prinsip teknik tersebut?
a. Inti dari sel induk dapat meningkatkan kwalitas gen-gen unggul.
b. Seluruh sifat-sifat induk pendonor diwariskan kepada keturunannya.
c. Sebagian besar sifat-sifat induk pendonor diwariskan kepada keturunannya.
d. Interaksi antara inti sel donor dan sitoplasma membentuk sifat unggul.
e. Muatan inti diploid pendonor ke sel haploid mengaktifkan gen – gen
unggul.

Indikator 3.10.4. Menyebutkan contoh produk bioteknologi konvensional
dan bioteknologi modern.
10. Proses-proses bioteknologi konvensional, bahan baku susu yang difermentasi
dapat menghasilkan macam-macam produk, antara lain yoghurt, keju dan
mentega lunak. Kelompok mikroorganisme yang dimanfaatkan untuk
membuat yoghurt dan keju adalah …
Mikroorganisme yang
berperan
Yoghurt
Keju
A
B
C
D
E

Jamur
Bakteri
Bakteri
Jamur
Jamur

Jamur
Bakteri
Jamur
Bakteri
Kapang
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Lampiran 15. Lembar Kerja Praktikum
LEMBAR KERJA PRAKTIKUM
SMA SANTO YUSUF
TANJUNG BALAI KARIMUN

A. Judul Kegiatan

: Praktikum Pembuatan Nata de naya

B. Tujuan

:

1. Siswa dapat menjelaskan prinsip dasar bioteknologi konvensional dalam
pembuatan nata de naya.
2. Siswa dapat menjelaskan pengaruh variasi jenis gula terhadap pembuatan
nata de naya.

C. Alat dan Bahan:
Alat: Gelas ukur, pH universal, gelas beker 500 ml, baskom, sendok sayur,
sendok makan, panci, saringan, kompor, wadah plastic, kain saring, dan kain
lap.
Bahan: pisang ambon 1 kg, pepaya Bangkok 1 kg, gula pasir 100 gram, gula
aren 100 gram, gula kelapa 100 gram, gula batu 100 gram, asam cuka, starter
Acetobacter xylinum 200 ml, dan tauge 500 gram.

D. Prosedur Kerja
1. Pembuatan jus tauge
a. Tauge dibersihkan dari kulit arinya kemudian tauge dicuci dengan air
bersih dan tiriskan.
b. Tauge ditimbang sebanyak 500 gram.
c. Tauge diblender dengan menambahkan air dengan perbandingan 1:1 (500
gram tauge : 500 ml air).
d. Kemudian sari tauge disaring sebanyak 2 kali untuk memisahkan jus
tauge dengan ampasnya.
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e. Air hasil penyaringan kemudian diletakkan di dalam gelas beker ukuran
500 ml.
2. Pembuatan nata
a. Pisang dan pepaya terlebih dahulu dikupas kulitnya dan diambil daging
buahnya masing-masing sebanyak 500 gram.
b. Selanjutnya buah pisang dan pepaya diblender dengan menambahkan
air. Masing-masing dengan perbandingan 1:2 ( 500 gram : 1000 ml air).
c. Sari dari masing-masing buah disaring menggunakan penyaring pada
satu wadah yang sama.
d. Campuran sari buah pisang dan pepaya dibagi menjadi 4 sehingga
setiap panci mempunyai volume 2 liter.
e. Panci yang berisi jus buah pisang dan pepaya dididihkan satu per satu.
f. Gula pasir seberat 50 gram yang sudah diencerkan dengan air dengan
perbandingan 1:1 ditambahkan ke dalam panci berisi substrat.
g. Jus tauge sebanyak 200 ml ditambahkan ke dalam masing-masing
panci, diaduk hingga merata.
h. Asam cuka ditambahkan hingga pH media mencapai 4,0. Penambahan
asam cuka dilakukan sebelum mendidih.
i. Buih-buih yang ada di permukaan air didihan dibuang.
j. Media yang sudah jadi dituangkan ke dalam wadah inkubasi dan
didinginkan sampai suhu ruang dengan menutup wadah supaya tidak
ada kontaminasi.
k. Dua liter substrat dibagi ke dalam 4 wadah inkubasi sebanyak 500ml.
l. Setelah media dingin, ditambahkan starter nata sebanyak 10% dari
volume substrat dalam setiap wadah inkubasi sebanyak 50 ml,
kemudian diinkubasi selama 14 hari.
m. Poin 6 sampai dengan 12 diulang kembali untuk jenis gula kelapa, gula
aren, dan gula batu.
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E. Tabel Hasil Pengamatan
Kelompok

Perlakuan

Indikator Pengamatan
Ketebalan
(cm)

1
2
3
4

Gula pasir
Gula kelapa
Gula aren
Gula batu

Tekstur

Rasa

Warna

Bau
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Lampiran 16. PANDUAN PENILAIAN LDS 1

Jawaban soal nomor 1
Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup
(fungi, virus, bakteri dan lain-lain) maupun produk dari makhluk hidup (enzim,
alcohol) dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.

Jawaban soal nomor 2
Secara umum, bioteknologi dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu: bioteknologi
konvensional dan bioteknologi modern.

Jawaban soal nomor 3
a. Bahan dasar yang digunakan:
-

Produk A = Kedelai

-

Produk B = susu

-

Produk C = susu

-

Produk D = kacang tanah

-

Produk E = air kelapa

-

Produk F = singkong

b. Organisme yang berperan:
-

Produk A = Aspergillus oryzae

-

Produk B = Lactobacillus casei

-

Produk C = Lactobacillus bulgaricus

-

Produk D = Rhizopus oligosporus

-

Produk E = Acetobacter xylinum

-

Produk F = Rhizopus sp
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Soal nomor 4 : Memilih salah satu produk dan menjelaskan tentang produk
tersebut

Skor penilaian
No
Ketentuan Pemberian Skor
1 Dapat menjawab dengan tepat terkait pengertian dari
bioteknologi
2 Dapat menjawab jenis-jenis bioteknologi kedua-duanya
dengan benar
Dapat menjawab jenis-jenis bioteknologi hanya benar satu
3a
3b

4

Skor
10
20
5

Dapat menjawab semua bahan dasar dengan benar

20

Hanya dapat menjawab sebagian bahan dasar dengan benar

10

Dapat menjawab semua organisme yang berperan dengan
benar
Hanya dapat menjawab sebagian organisme yang berperan
dengan benar

20

Hanya dapat menjawab satu organisme yang berperan

2

Dapat menjelaskan proses pembuatannya dengan tepat
secara keseluruhan

30

Hanya dapat menjelaskan sebagian proses saja dengan tepat

10

SKOR MAKSIMAL 100

10
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Lampiran 17. Panduan Penilaian LDS 2
1. Sebutkan prinsip dasar dari bioteknologi modern!
2. Sebutkan dan jelaskan 2 contoh produk bioteknologi modern!
3. Apakah penggunaan bioteknologi memiliki dampak tertentu? Jelaskan!
4. Pilihlah satu contoh produk bioteknologi modern dan jelaskan dampaknya bagi
kehidupan (selain yang disebutkan pada nomor 2)!
Skor penilaian
No
Ketentuan Pemberian Skor
1. Dapat menjelaskan prinsip dasar bioteknologi modern benar
secara keseluruhan
2. Dapat menyebutkan dan menjelaskan 2 contoh produk
bioteknologi modern dengan benar
Dapat menyebutkan 2 contoh produk bioteknologi modern
tetapi hanya menjelaskan 1 produk
Hanya dapat menyebutkan contoh produk dan tidak
menjelaskan
3. Dapat menjelaskan dampak positif dan negatif bagi kehidupan
4.

Skor
20
30
10
5
20

Hanya menjelaskan dampak positif atau dampak negatif saja

10

Dapat menjelaskan satu contoh produk bioteknologi modern
(selain yang disebutkan pada nomor 2) beserta dampak bagi
kehidupan secara lengkap dan benar.
Dapat menjelaskan satu contoh produk bioteknologi modern
(selain yang disebutkan pada nomor 2) beserta dampak bagi
kehidupan tetapi tidak lengkap.
Menjelaskan satu contoh produk yang sama seperti yang
disebutkan pada nomor 2.

30

SKOR MAKSIMAL 100

15

5
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Lampiran 18. Penskoran tes tertulis (Pilihan Ganda)
No
1.

2.

3.

4.

Soal
Bioteknologi dapat diterapkan untuk mengubah dan
meningkatkan nilai tambah pangan, serta pembuatan
sumber pangan baru dengan bantuan mikroba. Tabel
berikut ini menunjukkan hubungan antara jenis mikroba
dan produk bioteknologi yang dihasilkan.
Manakah hubungan yang tepat?
Jenis Mikroba
Produk
makanan/
minuman
A Acetobacter xylinum Keju lunak
B Candida utilis
Tempe
C Rhizopus oligosporus Protein sel tunggal
D Lactobacillus
Yoghurt
bulgaricus
E Penicillium
Nata de coco
camemberti
Pada proses bioteknologi konvensional, bahan baku
kacang kedelai yang difermentasikan dapat dibuat
berbagai jenis makanan, seperti tempe, tauco, kecap.
Mengapa hal tersebut terjadi?
a. Jenis mikroba yang berbeda mensekresikan
enzim-enzim yang berbeda.
b. Semakin lama proses fermentasi maka jenis
makanan yang dihasilkan berbeda.
c. Tempe tidak memerlukan ruang steril, tauco dan
kecap memerlukan ruangan steril.
d. Tauco dan kecap difermentasikan oleh bakteri,
tempe difermentasikan oleh jamur.
e. Tempe, tauco, dan kecap difermentasikan oleh
bakteri yang berbeda.
Bioteknologi, tidak selalu aman bagi lingkungan.
Tanaman hasil rekayasa genetik (transgenik), juga
dikhawatirkan menimbulkan ancaman terhadap
lingkungan karena …
a. Membutuhkan banyak pestisida untuk membunuh
hama
b. Tanah menjadi tandus akibat pemakaian pupuk
kimia
c. Bakteri dan jamur pembusuk meningkat jumlahnya
d. Terjadinya pencemaran gen bila menyerbuki
tanaman sejenis
e. Timbulnya wabah penyakit baru yang sulit diobati
Jenis makanan yang dihasilkan melalui proses

Jawaban
D

Skor
1

A

1

D

1

E

1
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fermentasi kacang kedelai oleh jamur Aspergillus
oryzae adalah …
a. Oncom
b. Kecap
c. Tahu
d. Yoghurt
e. Tempe
5.

6.

7.

Berikut
ini
merupakan
prinsip-prinsip
dasar
bioteknologi:
(6)Memanfaatkan mikroorganisme
(7)Memodifikasi molekul DNA
(8)Menggunakan proses biokimia
(9)Memerlukan enzim pemotong DNA
(10) Proses genetik terjadi secara alami
Prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah …
a. (1), (2), dan (3)
b. (1), (3), dan (5)
c. (2), (3), dan (4)
d. (2), (3), dan (5)
e. (3), (4), dan (5)
Materi genetic yang dimanipulasi dalam rekayasa
genetika adalah ….
a. Nucleus
b. Nucleolus
c. DNA
d. Sel
e. Kromosom

B

1

C

1

Prinsip dasar yang membedakan antara bioteknologi
modern dan bioteknologi konvensional adalah ….
Konvensional
Modern
A Produk
Produk hanya
digunakan
untuk
dibidang
pembuatan
industri
makanan
B Ada
yang Tidak
pernah
menggunakan
menggunakan
enzim
enzim sebagai
katalisator
C Memanfaatkan
Memanfaatkan
mikroorganisme mikroorganisme
secara langsung yang direkayasa
D Selalu melalui Tidak
pernah
penelitian
menggunakan
ilmiah
mikroorganisme

C

1
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E

8.

9.

10.

Dilakukan
Menggunakan
dalam kondisi teknik
steril
fermentasi
Pasangan suami istri yang tidak dapat menghasilkan
keturunan karena sesuatu hal dapat ditanggulangi
dengan memanfaatkan …
a. Teknik hibridoma
b. Transplantasi nukleus
c. Fertilisasi invitro
d. DNA rekombinan
e. Fusi gen
Melalui teknik transplantasi inti dapat diperoleh domba
dolly yang memiliki sifat unggul dari induk yang
mendonorkan inti sel yang disisipkan pada sel ovum.
Apa prinsip teknik tersebut?
a. Inti dari sel induk dapat meningkatkan kwalitas gengen unggul.
b. Seluruh sifat-sifat induk pendonor diwariskan
kepada keturunannya.
c. Sebagian besar sifat-sifat induk pendonor diwariskan
kepada keturunannya.
d. Interaksi antara inti sel donor dan sitoplasma
membentuk sifat unggul.
e. Muatan inti diploid pendonor ke sel haploid
mengaktifkan gen – gen unggul.
Proses-proses bioteknologi konvensional, bahan baku
susu yang difermentasi dapat menghasilkan macammacam produk, antara lain yoghurt, keju dan mentega
lunak. Kelompok mikroorganisme yang dimanfaatkan
untuk membuat yoghurt dan keju adalah …
Mikroorganisme yang berperan
Yoghurt

Keju

Jamur
Bakteri
Bakteri
Jamur
Jamur

Jamur
Bakteri
Jamur
Bakteri
Kapang

A
B
C
D
E

Total Skor
Sistem Penilaian
Nilai Akhir =

x 100

C

1

B

1

C

1

10
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Lampiran 19. Panduan Penilaian Laporan Praktikum
Nama Siswa : ………………
Kelas

: ………………

No. Absen

: ………………

Kriteria
penilaian
Halaman
Depan
(Cover)

Acara
Praktikum

Tujuan
Praktikum

Dasar Teori

Alat dan
Bahan

Isi

Skor

- Judul
- Nama siswa
- Identitas sekolah

5

- Hanya dua aspek terpenuhi dari ketiga aspek di atas

2

-

Hanya satu aspek terpenuhi dari ketiga aspek di atas
Tidak memuat ketiga aspek di atas
Judul praktikum
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Hanya tiga aspek terpenuhi dari keempat aspek di atas
Hanya dua aspek terpenuhi dari keempat aspek di atas

1
0
5

- Hanya satu aspek terpenuhi dari keempat aspek di atas
- Tidak memuat keempat aspek di atas
- Menuliskan 3 tujuan praktikum sesuai panduan
praktikum
- Menuliskan hanya 2 poin tujuan praktikum

1
0
5

- Menuliskan 1 poin tujun praktikum
- Tidak menuliskan tujuan praktikum
- Menuliskan dasar teori berlandaskan pada sumber
yang dapat dipercaya (Buku dan jurnal)
- Menuliskan sebagian dasar teori berdasarkan sumber
dari internet atau blog yang tidak terpercaya
- Isi dari semua dasar teori dari internet atau blog yang
tidak terpercaya

1
0
10

- Tidak menuliskan dasar teori

0

- Menuliskan alat dan bahan berdasarkan lembar
panduan praktikum

5

- Hanya menuliskan sebagian dari peralatan dan bahan
yang digunakan

3

3
2

3

7
5
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Prosedur
Kerja

Hasil
Pengamatan

Pembahasan

Kesimpulan

Daftar
Pustaka
Lampiran

- Tidak menuliskan alat dan bahan
- Dibuat dalam bentuk diagram alir
- Ditulis dalam bentuk kalimat pasif

0
10

- Hanya memenuhi satu komponen di atas

7

- Tidak memenuhi semua komponen di atas

3

- Hasil pengamatan dicantumkan dan dibuat dalam
bentuk tabel sesuai panduan praktikum

10

- Hasil pengamatan dicantumkan tetapi tidak dalam
bentuk tabel

7

- Tidak mencantumkan hasil pengamatan

0

- Menjelaskan tentang prinsip dasar bioteknologi
konvensional pembuatan nata de naya
- Menjelaskan tentang mikroorganisme yang berperan
dalam pembuatan nata de naya
- Menjelaskan proses terbentuknya lapisan nata
- Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam
pembuatan nata
- Hanya berisi 3 poin di atas
- Hanya berisi 2 poin di atas
- Hanya berisi 1 poin di atas
- Tidak berisi keempat poin di atas
- Sesuai dengan 2 poin tujuan yang tertulis pada
panduan praktikum dan
- Hanya berisi 1 poin tujuan yang tertulis pada panduan
praktikum
- Tidak sesuai dengan 2 poin tujuan pada panduan
praktikum
- Sesuai dengan yang tertulis pada dasar teori
- Tidak sesuai dengn yang tertulis pada dasar teori
- Tidak menuliskan daftar pustaka
- Berisi gambar atau foto yang berkaitan dengan
kegiatan praktikum
- Tidak melampirkan foto

30

SKOR MAKSIMAL 100

25
15
10
5
10
5
1
5
3
0
5
0
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Lampiran 20. Format Penilaian Pembuatan Makalah Produk Bioteknologi
Format penugasan
Susunan
Makalah
Pendahuluan

Isi

Indikator
-

-

-

Penutup

-

Judul
Latar belakang
Rumusan masalah
Tujuan penulisan
Hanya berisi 3 poin dari poin di atas
Hanya berisi 2 poin dari poin di atas
Hanya berisi 1 poin dari poin di atas
Tidak berisi keempat poin di atas
Pengertian produk beserta penjelasannya
Jika hanya menuliskan pengertian produk tanpa
penjelasannya
Prinsip dasar bioteknologi tersebut
Jika tidak menjelaskan prinsip dasar dari bioteknologi
tersebut
Mikroorganisme yang berperan atau rekayasa genetika
yang terjadi beserta penjelasannya (apabila memilih
produk bioteknologi konvensional/ modern)
Hanya menuliskan mikroorganismenya atau rekayasa
genetika yang dilakukan tanpa dijelaskan lebih lanjut
mengenai mikroorganisme yang berperan.
Menjelaskan jenis dan proses fermentasi (bioteknologi
konvensional)/ rekayasa genetika (bioteknologi modern)
yang dilakukan.
Hanya menyebutkan jenisnya tanpa menjelaskan proses
yang terjadi
Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah
Kesimpulan tidak sesuai dengan rumusan masalah

SKOR MAKSIMUM 100

Nilai
10

7
5
3
0
25
10
5
0
25

10

25

5
10
0
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Lampiran 21. Instrumen Penilaian Aspek Afektif
No

Nama
Siswa

Kedisiplinan

Aspek yang dinilai
Kejujuran
Tanggung
jawab

Keaktifan

1.
2.
3.
4.
5.
dst
Rubrik Penilaian Aspek Afektif
Nama siswa :
No. absen
:
Kelas
:
No
Aspek yang dinilai
1.
Kedisiplinan
- Selalu hadir saat pelajaran
Biologi tepat waktu
- Mengumpulkan tugas waktu
- Patuh pada tata tertib saat
berada di kelas maupun saat
melaksanakan praktikum di
laboratorium
2.
Kejujuran
- Tidak menyontek dalam
mengerjakan ulangan/ ujian
- Tidak melakukan plagiat saat
mengerjakan tugas-tugas
yang diberikan
- Membuat laporan
berdasarkan data atau
informasi yang didapat/ apa
adanya
3.
Tanggung jawab
- Melaksanakan tugas yang
diberikan dengan baik
- Mengembalikan barang yang
dipinjam saat melaksanakan
praktikum
- Mengakui dan meminta maaf
atas kesalahan yang
dilakukan

Penskoran
- Jika 3 kriteria tercapai,
maka skor 3
- Jika hanya 2 kriteria yang
tercapai, maka skor 2
- Jika hanya 1 kriteria yang
tercapai, maka skor 1

- Jika 3 kriteria tercapai,
maka skor 3
- Jika hanya 2 kriteria yang
tercapai, maka skor 2
- Jika hanya 1 kriteria yang
tercapai, maka skor 1

- Jika 3 kriteria tercapai,
maka skor 3
- Jika hanya 2 kriteria yang
tercapai, maka skor 2
- Jika hanya 1 kriteria yang
tercapai, maka skor 1

Sopan
santun
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4.

5.

Keaktifan
- Aktif mengajukan pertanyaan
kepada guru terkait materi
yang dipelajari
- Memberikan jawaban dengan
tepat sesuai dengan
pertanyaan dari guru
- Aktif saat melaksanakan
praktikum
Sopan santun
- Tidak menyela pembicaraan
teman pada saat diskusi
ataupun presentasi
- Mengucapkan terima kasih
setelah menerima bantuan
dari orang lain.
- Meminta izin saat ingin
memasuki ataupun keluar
dari ruangan kelas

- Jika 3 kriteria tercapai,
maka skor 3
- Jika hanya 2 kriteria yang
tercapai, maka skor 2
- Jika hanya 1 kriteria yang
tercapai, maka skor 1

- Jika 3 kriteria tercapai,
maka skor 3
- Jika hanya 2 kriteria yang
tercapai, maka skor 2
- Jika hanya 1 kriteria yang
tercapai, maka skor 1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
107

Lampiran 22. Lembar Penilaian Antar Siswa
Petunjuk:
Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom skor sesuai sikap yang ditampilkan oleh
temanmu, dengan kriteria sebagai berikut:
1 = Tidak pernah
2 = Kadang-kadang
3 = Sering
4 = Selalu

Nama penilai

: Tidak diisi

Nama siswa yang dinilai

:

Kelas

:

Materi Pokok

:

No

Aspek yang dinilai

Skor
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tidak menyontek saat mengerjakan tes, ujian
ataupun tugas yang diberikan oleh guru
Tidak melakukan plagiat dalam mengerjakan
setiap tugas yang diberikan oleh guru
Masuk kelas tepat waktu
Mengumpulkan tugas yang diberikan oleh
guru tepat waktu
Melaksanakan tugas yang diberikan dengan
baik
Menghargai pendapat teman
Menghormati teman yang berbeda suku,
budaya dan agama
Aktif saat diskusi maupun kerja kelompok
Menggunakan bahasa yang santun saat
menyampaikan pendapatnya
Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab
pertanyaan

2

3

4
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Lampiran 23. Instrumen Penilaian Psikomotorik
Berilah tanda centang (√) berdasarkan pekerjaan siswa dalam praktikum!
No
1.

2.

3.

Elemen yang dinilai
Menggunakan timbangan digital dengan
tepat sehingga pada saat menimbang bahanbahan untuk praktikum tepat sesuai dengan
takaran.
Tidak tepat dalam menggunakan timbangan
digital sehingga tidak sesuai dengan takaran
yang telah ditentukan.
Membaca pH universal secara teliti,
sehingga didapatkan pH yang sesuai dengan
ketentuan untuk membuat nata de naya.
Tidak teliti membaca pH universal sehingga
salah membaca pH dari media nata.
Tidak mengerti cara menggunakan pH
universal.
Menggunakan jangka sorong dengan benar
saat dilakukan pengukuran nata de naya.
Tidak mengerti cara menggunakan jangka
sorong saat dilakukan pengukuran nata de
naya.

SKOR MAKSIMUM 30
Penilaian:

Nilai =

x 100

Skor
maksimal
10

0

10

5
0
10
0

Penilaian

