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Pendahuluan 

Perubahan kurikulum diharapkan mampu mening-

katkan mutu pendidikan. Kurikulum yang terbaru dan 

mulai diterapkan adalah kurikulum 2013. Biologi adalah 

ilmu yang mempelajari tentang mahluk hidup baik 

tumbuhan, hewan, dan manusia. Salah satu ilmu yang 

dipelajari adalah sistem pencernaan manusia. Materi ini 

umumnya dikemas dalam buku ajar untuk SMA kelas 
XI, akan tetapi informasi yang disampaikan masih 

terbatas. Materi sistem pencernaan mempelajari tentang 

kerusakan pada sistem pencernaan yang dapat disebab-

kan oleh zat aditif, salah satunya adalah bahan penyedap 

makanan Monosodium Glutamate (MSG) yang apabila 

dikonsumsi secara berlebih dapat berdampak pada efek 

sitotoksik. 

MSG sebagai radikal bebas dapat diminimalisir 

dengan zat yang disebut antioksidan. Antioksidan secara 

alami sudah ada didalam tubuh berupa antioksidan 

enzimatis seperti superoksidan (SOD), katalase, dan 

glutation peroksidase. Untuk mempertahankan status 

antioksidan seluler tubuh memerlukan asupan 

antioksidan dari luar yang bisa diperoleh dari sayur dan 

buah. Salah satu buah yang kaya antioksidan adalah 

kersen (Muntingia calabura L.). 

Kersen merupakan tumbuhan tahunan yang banyak 

dijumpai dipingiran jalan dan masih kurang 
pemanfaatannya. Menurut penelitian Dwi & Istikhomah 

(2010) menyebutkan bahwa buah kersen memiliki 

manfaat diantaranya sebagai antioksidan. 

 

Metode Penelitian 

Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain jus buah kersen (Muntingia calabura L.), 

vitamin C, MSG, formalin, alkohol 80%, 95%, 100%, 

acid alcohol, paraffin, aquadest, xylol, harris 

hematoxylin, eosin, canada balsam, dan kloroform. 

Kata kunci: buah kersen (Muntingiacalabura L.), MSG (Monosodium Glutamat), mencit, histopatologik, 

hepar, hepatosit, sumbe rbelajar. 

Abstrak 

Monosodium Glutamat (MSG) merupakan penambah rasa makanan yang sering digunakan oleh 

masyarakat dan merupakan radikal bebas yang dapat merusak sel hepar. Efek dari radikal bebas dapat 
diminimalisir mengunakan senyawaanti oksidan.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh jus 
buah kersen (Muntingiacalabura L.) terhadap gambaran histopatologik hepar mencit yang diinduksi MSG 
berpotensi sebagai sumber belajar biologi kelas XI. 

Penelitian ini menggunakan 30 ekor mencit jantan strain berumur 2,5 bulan DDY yang dibagi secara acak 
dalam 6 kelompok yaitu K aquades , K(+) (vitamin C 0,26 mg/grBB ), K (-)(MSG 2mg/grBB), P1 (MSG 2 
mg/grBB dan jus buah kersen 0,325 gr/100grBB), P2 (MSG 2mg/grBB dan jus buah kersen 0,65 
gr/100grBB), P3 (MSG 2mg/grBBdan jus buah kersen 1,3 gr/100grBB. Setelah 31 hari mencit dibedah dan 
diambil organ heparnya, selanjutnya dilakukan perhitungan berat hepar dan jumlah kerusakan sel hepatosit. 

Analisis statistik (ANOVA dan LSD) digunakan untuk menguji pengaruh dari perlakuan dibandingkan 
dengan kontrol. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian MSG memberikan dampak penurunan berat hepar dan 
kerusakan sel hepatosit. Perlakuan jus buah kersen pada dosis 1,3 gr/100grBB pada mencit yang diinduksi 
MSG mampu menurunkan tingkat kerusakan sel hepatosit. Hasil penelitian ini yang berupa fakta, konsep, dan 

prinsip dapat berpotensi sebagai sumber belajar biologi siswa SMA XI pada materi system pencernaan. 

Pengaruh Jus Buah Kersen (Muntingiacalabura L.) terhadap 
Gambaran Histopatologik Hepar Mencit (Musmusculus) yang 

Diinduksi MSG Sebagai Sumber Belajar Biologi Tingkat SMA Kelas XI 
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Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan strain 

DDY umur 10 minggu, berat 25-40 gram. 

Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah blender, botol jam, timbangan digital, gelas 

arloji, erlenmeyer, sendok, labu ukur, kain kassa, 

petridish, corong, botol flakon, kandang pemeliharaan, 

spuit 1ml, pisau scalpel, gunting container, pinset, 

nampan, botol jam, mikrotom, embedding cassette, 
waterbath, gelas benda, gelas penutup, mikroskop dan 

kamera. 

Cara Kerja Eksperimen 

1. Determinasi dan Identifikasi Tanaman Kersen 

2. Tahap Aklimasi 

Mencit sebanyak 30 ekor dengan berat berkisar 

antara 25-40 gram dipelihara selama 2 hari di dalam 

kandang yang terbuat dari plastik dengan penutup dari 

kawat besi. Pada tiap-tiap kandang berisi 4 ekor 

mencit. Semua mencit diberi makan AD-II pellet dan 

minum secara ad libitum. 

3. Tahap Pengenceran MSG 
MSG yang digunakan yaitu AJINOMOTO yang 

kemudian dilakukan pengenceran. 

4. Tahap Pembuatan Dosis 

Buah kersen yang telah dicuci kemudian 

diblender tanpapenambahan air. Variasi dosis yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Dosis 1 = 0,325gr/100grBB 

b. Dosis 2 = 0,65gr/100grBB 

c. Dosis 3 = 1,3gr/100grBB 

d. Dosis vitamin C = 0,26 mg/grBB 

5. Tahap Perlakuan 
Setelah masa adaptasi, mencit tersebut dibagi 

menjadi 6 kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 

4 ekor mencit dengan 2 ekor mencit sebagai 

cadangan.Mencit dipelihara selama 30 hari perlakuan. 

Adapun kelompok tersebut adalah: 

a. Kelompok K: kontrol 

b. Kelompok K(-): kelompok kontrol negatif, mencit 

diinduksi 2mg MSG/gram BB 

c. Kelompok K(+): kelompok kontrol positif, mencit 

diinduksi 2mg MSG/gram BB dan diberi vitamin C 

d. Kelompok P1: mencit diinduksi 2mg MSG/gram 
BB dan diberi jus buah kersen dengan dosis 

0,325gr/100grBB 

e. Kelompok P2: mencit diinduksi 2mg MSG/gram 

BB dan diberi jus buah kersen dengan dosis 

0,65gr/100grBB 

f. Kelompok P3: mencit diinduksi 2mg MSG/gram 

BB dan diberijus buah kersen dengan dosis 

1,3gr/100grBB 

6. Tahap Pembuatan Preparat Hepar 

Pembuatan preparat hepar mencit dilakukan 

menggunakan metode paraffin. 

Cara yang dilakukan dalam Analisis Proses dan 

Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

1. Analisis proses penelitian dikaji melalui langkah-

langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode 

ilmiah meliputi identifikasi dan perumusan masalah, 

perumusan tujuan penelitian, perumusan hipotesis, 

penyusunan prosedur penelitian, pelaksanaan kegiatan 

pengumpulan dan analisis data, pembahasan hasil 

penelitian, penarikan kesimpulan. 

2. Analisis hasil penelitian dilakukan dengan mengkaji 

data yang diperoleh untuk dijadikan sebagai fakta, 

konsep, dan prinsip. Fakta diperoleh dengan 

menuliskan data-data yang diperoleh dari hasil 

penelitian. Konsep berisi pengertian-pengertian baru 

yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Prinsip 

berisi hubungan sebab akibat yang dapat saling 
memberikan pengaruh terhadap variabel-variabel 

penelitian. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pengaruh Jus Buah Kersen (Muntingia calabura L.) 

terhadap Morfometri Mencit (Mus musculus) yang 

Diinduksi MSG 
Data yang diperoleh pada penelitian ini diantaranya 

merupakan data kuantitatif berupa data morfometri 

mencit yang meliputi rerata selisih berat badan mencit 

dan berat hepar mencit. 

1. Rerata Berat Hepar 

 
Gambar 1. Diagram Rerata Berat Hepar Mencit 

Pengaruh jus buah kersen terhadap berat hepar 

mencit yang diinduksi MSG disajikan dalam Gambar 1. 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa berat hepar 

tertinggi terdapat pada kelompok K (+), namun setelah 

dilakukan uji statistik tidak menunjukan adanya 

perbedaan yang nyata pada semua kelompok baik 

perlakuan maupun kontrol. Sesuai dengan penelitian 

Anidindita, dkk (2012) yang menyebutkan bahwa 

pemberian MSG dengan dosis 4mg/grBB tidak 

berpengaruh terhadap berat hepar. Pemberian MSG 

dengan dosis 2 mg/grBB tidak berpengaruh terhadap 
berat hepar mencit. 

2. Rerata Kerusakan Sel Hepatosit 

 
Gambar 2. Rerata Jumlah Kerusakan Sel Hepatosit 

Pengaruh jus buah kersen terhadap kerusakan sel 

hepatosit mencit yang diinduksi MSG dapat dilihat pada 

Gambar 2. Skor kerusakan hepatosit paling tinggi 

terdapat pada kelompok K (-) yaitu perlakuan yang 
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hanya diinduksi MSG. perlakuan MSG berefek toksik 

pada sel-sel hepar. kerusakan hepatosit karena 
pemberian MSG secara terus menerus selama 30 hari 

dapat menimbulkan stress oksidatif yang menghasilkan 

hidrogen peroksida. Menurut Tresnowati dalam Maulida 

(2011) hidrogen peroksida dapat bereaksi dengan 

senyawa dalam tubuh dan membentuk radikal bebas 

yang sangat reaktif dan dapat mengakibatkan peroksidasi 

lipid. Peroksidasi lipid menyebabkan kerusakan 

membran sel dan struktur sel menjadi tidak normal dan 

merusak fungsi sel. 

Gambar Histopatologi Hepar Mencit yang Diinduksi 

MSG 

 
Gambar 3. Gambaran Histopatologik Hepar Mencit Pada 

Kelompok K dengan Perbesaran 400x dan 

PewarnaanHE.  
Keterangan: a. normal; b. degenerasi hidropik 

 
Gambar 4. Gambaran Histopatologik Hepar Mencit Pada 

Kelompok K (+) dengan Perbesaran 400x dan 

Pewarnaan HE. 
Kererangan: b. degenerasi hidropik; c. degenerasi 

parenkimatosa 

 
Gambar 5. Gambaran Histopatologik Hepar Mencit Pada 

Kelompok K (-) dengan Perbesaran 400x dan 
Pewarnaan HE. 

Keterangan: a. normal; b. degenerasi 

 
Gambar 6. Gambaran Histopatologik Hepar Mencit Pada 

Kelompok P1dengan Perbesaran 400x dan 
Pewarnaan HE. 

Keterangan : b. degenerasi hidropik; d. nekrosis 

 
Gambar 7. Gambaran Histopatologik Hepar Mencit Pada 

Kelompok P1dengan Perbesaran 400x dan 
Pewarnaan HE. 

Kererangan : a. normal; b. degenerasi hidropik; c. degenerasi 
parenkimatosa 

 
Gambar8.GambaranHistopatologikHeparMencitPadaKelompo

kP2 denganPerbesaran 400x danPewarnaan HE. 
Keterangan : b. degenerasi hidropik; d. nekrosis 
 

 
Gambar9. Gambaran Histopatologik Hepar Mencit Pada 

Kelompok P2 dengan Perbesaran 400x dan 

Pewarnaan HE. 
Keterangan : a. normal b. degenerasi hidropik; c. degenerasi 

parenkimatosa 
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Pengaruh jus buah kersen terhadap gambaran 

histopatologik hepar mencit yang diinduksi MSG dapat 

dilihat pada gambar diatas. Hasil pengamatan terhadap 

gambaran histopatologik hepar menunjukan bahwa 

dijumpai kerusakan sel berupa degenerasi hidropik, 

degenerasi parenkimatosa, dan nekrosis. Degenerasi 

hidropik ditunjukan dengan ciri adanya vakuola 

disitoplasma atau disekitar inti, sedangkan degenerasi 

parenkimatosa ditunjukan dengan ciri sitoplasma tampak 
keruh karena terdapat endapan protein. Kerudakan 

berupa degenerasi sel ini bersifat reversibel yang artinya 

apabila efek toksik dihentikan sel akan kembali kebentuk 

semula. Sedangkan kerusakan nekrosis dicirikan sel 

berbentuk piknotik dan sitoplasma menggumpal. 

Kerusakan beruapa nekrosis ini bersifat irreversibel yang 

artinya walaupu mefektoksik dihentikan sel akan tetap 

rusak dan akan berujung pada kematian sel. 

Analisis Potensi Proses dan Hasil Penelitian sebagai 

Alternatif Materi Pembelajaran SMA Kelas XI 

Kurikulum 2013 

Ditinjau dari segi proses, penelitian ini sesuai 

dengan langkah-langkah metode ilmiah yaitu 

perumusan masalah, perumusan tujuan, penyusunan 

prosedur kerja, pelaksanaan penelitian, pengumpulan 

dan analisis data, pembahasan hasil penelitian, dan 

penarikan kesimpulan. 

Laporan hasil penelitian berupa fakta, konsep, dan 

prinsip. Fakta yang dapat diungkap adalah dosis jus 
buah kersen (Muntingia calabura L.) yang efektif dapat 

menaikkan berat badan mencit (Mus musculus) yang 

diinduksi MSG adalah 0,325gr/100grBB, dosis jus buah 

kersen (Muntingia calabura L.) yang efektif dapat 

menaikkan berat Hepar mencit (Mus musculus) yang 

diinduksi MSG adalah 0,325gr/100grBB, dosis jus buah 

kersen (Muntingia calabura L.) yang efektif dapat 

menurunkan tingkat kerusakansel hepatosit mencit (Mus 

musculus) yang diinduksi MSG adalah 1,3gr/100grBB. 

Konsep yang dapat diungkap adalah sistem 

pencernaan adalah suatu sistem yang mengola makanan 

menjadi sari makanan yang siap diserap oleh organisme, 
hati adalah salah satu kelenjar pencernaan yang terletak 

dalam rongga perut di bawah diafragma, kerusakan 

dalam sistem pencernaan dapat disebabkan oleh zat 

aditif. 

Prinsip yang dapat diungkap adalah adanya 

pengaruh pemberian dosis jus buah kersen (Muntingia 

calabura L.) terhadap gambaran histopatologik hepar 

mencit (Mus musculus) yang diinduksi MSG. 

 

Simpulan 

Dari uraian hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Jus buah kersen (Muntingia calabura L.) 

berpengaruh terhadap berat badan mencit namun 

tidak berpengaruh terhadap berat hepar dengan hasil 

analisis statistik (>0,05). 

2. Jus buah kersen berpengaruh terhadap gambaran 

histopatologik hepar mencit yang diinduksi MSG 

yaitu dapat meminimalisis kerusakan berupa 

degenerasi hidropik, degenerasi parenkimatosa, dan 

nekrosis. 

3. Dosis jus buah kersen (Muntingia calabura L.) yang 

paling efektif dapat menurunkan tingkat kerusakan 

sel hepatosit mencit (Mus musculus) yang diinduksi 

MSG adalah 1,3gr/100grBB. 

4. Hasil penelitian ini berpotensi sebagai sumber 

belajar biologi tingkat SMA kelas XI pada materi 

sistem pencernaan manusia. 

 

Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, sebaiknya 

perlu dilakukan pengembangan bahan ajar sebagai 

perwuju dan dari sumber belajar yang merupakan proses 

dan hasil penelitian. Selanjutnya, akan terlihat manfaat 

yang diperoleh dalam pembelajaran. 
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