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Pendahuluan  

Tanaman cincau hijau telah banyak digunakan 

oleh masyarakat sebagai obat tradisional guna 

meredakan demam, panas dalam, serta berbagai keluhan 

di daerah perut (Heriana, 2004). Cincau hijau 

mengandung senyawa aktif seperti polifenol, flavonoid, 

lemak, kalsium, vitamin A dan C (Herawati, 2003) yang 

dapat meminimalisir dampak radikal bebas, salah 

satunya yang diakibatkan oleh MSG. 

Maraknya penggunaan MSG di kalangan 

masyarakat berdampak buruk bagi kesehatan, termasuk 

sistem reproduksi. Sukmaningsih, dkk (2011) 

menyebutkan bahwa MSG dapat menyebabkan 

penurunan jumlah spermatosit pakiten dan spermatid, 

sehingga dapat menyebabkan kondisi infertil. MSG 

menimbulkan stres oksidatif pada sel karena 

terbentuknya radikal bebas. Efek buruk radikal bebas 

dapat diminimalisir dengan pemberian antioksidan 

alami, salah satunya dengan daun cincau hijau.  

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan 

penelitian mengenai pengaruhekstrak daun cincau hijau 

terhadap histopatologi testis dan kualitas sperma mencit 

yang diinduksi MSG sebagai materi pembelajaran 

biologi SMA kelas XI. 

Penggunaan daun cincau hijau sebagai obat 

tradisional untuk mengurangi dampak negatif MSG 

terhadap sistem reproduksi pria, dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar yang bersifat resources by utilization. 

Dengan mengkaitkan fenomena yang terjadi di 

masyarakat tentang MSG dan khasiat daun cincau hijau, 

maka diharapkan hasil penelitian ini berpotensi sebagai 

materi pembelajaran SMA kelas XI pada sub-materi 

sistem reproduksi pria. 

Metode Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan antara lain ekstrak 

daun cincau hijau (Cyclea barbata Miers.), vitamin C, 

MSG, buffer-formalin, alkohol 80%, 95%, 

Kata kunci: Cincau Hijau (Cycleabarbata Miers.), MSG, Materi Pembelajaran, Histopatologi Testis, 

Kualitas Sperma 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuanuntukmengetahuipengaruhekstrakdauncincauhijauterhadapmorfometri, 

histopatologitestis dan kualitas spermamencityang diinduksi MSG sertamengetahuidosis ekstrak daun cincau 

hijau yang paling efektif untuk memperbaiki kerusakan akibat MSG. Selain itu juga bertujuan untuk 

mengetahui potensi hasil penelitian sebagaimateripembelajaran biologi SMA kelas XI. 

 Sebanyak 24 mencit jantan strain DDY dibagike dalam 6 kelompokyaitu K (Kontrol) tidak diberi 

perlakuan, K(-) diinduksi MSG, K(+) diinduksi MSG dan  vit. C 0,26 mg/grBB, P1 diinduksi MSG dan 

ekstrak 1,875 mg/grBB, P2 diinduksi MSG dan ekstrak 3,75 mg/grBB, dan P3 diinduksi MSG dan esktrak 

7,5 mg/grBB. Pemberian MSG dan ekstrak dilakukan selama 30 hari. Data kuantitatif berupa morfometri dan 

jumlah sperma dianalisis dengan ANOVA, sedangkan data kualitatif berupa gambaran histopatologik testis 

dan motilitas sperma dianalisis secara deskriptif. Analisis potensi hasil penelitian dilakukan dengan 

menggunakan prinsip relevansi, konsistensi, dan adequancy. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak cincau hijau berpengaruh terhadap morfometri dan 

gambaran histopatologik testis serta kualitas sperma mencit. Dosis ekstrak 7,5 mg/grBB paling efektif untuk 

meningkatkan jumlah sperma (648,75x106 sel/ml) dan motilitas sperma (58,99%). Pemberian perlakuan pada 

dosis tersebut juga diketahui dapat memperbaiki kerusakan jaringan akibat MSG dimana susunan sel-sel 

spermatogenik rapat dan tidak dijumpai adanya nekrosis. Hasil penelitian ini berupa fakta, konsep, dan 

prinsip dapat dijadikan materi pembelajaran biologi SMA kelas XI. 
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100%,paraffin, xylol, pewarna HE, kloroform, larutan 

PBS, dan NaCl 0,9%. Hewanuji yang digunakan adalah 

mencit jantan strain DDY umur 10 minggu, berat 25-40 

gram. 

Alat-alat yang digunakanadalah oven, blender, 

timbangan digital, gelasarloji, erlenmeyer, sendok, 

petridish, botol flakon, kandang pemeliharaan, spuit 

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

botol salep, mikrotom, embedding cassette, waterbath, 

gelas benda, gelas penutup, inkubator, mikropipet 10µl, 

bilik hitung Neubauer, mikroskop dan optilab. 

 

Tahap Aklimasi Mencit 

Mencit sebanyak 24 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 

secaraad libitum. 

 

Tahap Pembuatan  Dosis Ekstrak Daun Cincau 

Hijau 

Daun cincau hijau di ekstraksi dengan metode 

maserasi. Variasi dosis yang diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1) Dosis 1 = 1,875 mg/grBB 

2) Dosis 2 = 3,75 mg/grBB 

3) Dosis 3 = 7,5 mg/grBB 

 

Tahap Perlakuan 

Setelah masa adaptasi, mencit dibagi 6 

kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 ekor 

mencit. Mencit dipelihara selama 30 hari perlakuan. 

Adapun kelompok tersebut adalah: 

1) Kelompok  K : kontrol 

2) Kelompok K (-) : kelompok control negatif, mencit 

diinduksi 2mg MSG/grBB. 

3) Kelompok K (+) : kelompok control positif, mencit 

diinduksi 2mg MSG/grBB+ 0,26 mg/grBB vitamin 

C. 

4) Kelompok P1 : mencit diinduksi 2mg MSG/grBB+ 

1,875 mg/grBB ekstrak. 

5) Kelompok P2 : mencit diinduksi 2mg MSG/grBB+ 

3,75 mg/grBB ekstrak. 

6) Kelompok P3 : mencit diinduksi 2mg MSG/grBB+ 

7,5 mg/grBB ekstrak. 

Tahap Perhitungan Morfometri 

Morfometri testis ditentukan dengan 

menghitung berat dan volume testis. volume testis 

dihitung dengan rumus : 4/3.π.a.b
2
, dimana a : panjang 

testis dan b : lebar testis. 

Tahap Analisis Sperma Mencit  

1) Pembuatan Suspensi sperma 

Dilakukan pembedahan mencit. Kemudian 

caudal epididimis dipisahkan dari jaringan lemak dan 

pembuluh darah, diletakkan dalam cawan petri berisi 

larutan PBS (Phosphat buffer saline) yang diinkubasi 

dalam suhu 37ºC. Caudal epididimis dipotong-potong 

dalam larutan PBS sehingga spermatozoa berenang 

keluar. 

 

 

2) Jumlah Sperma 

10µl suspensi sperma diletakkan dalam bilik 

hitung Neubauer. Perhitungan dilakukan terhadap 

sperma yang berada dalam bilik 4x4 dengan bantuan 

mikroskop (perbesaran 100X). Total jumlah sperma 

ditabulasi kedalam rumus: Total jumlah sperma ke-5 

bilik x 50000 x 100 (sel/ml) (Parhizkar, 2013). 
 

 

Gambar 1. Bilik Hitung Neubauer. Area biru digunakan 

untuk perhitungan jumlah dan motilitas sperma. 

3) Motilitas sperma 

10µl suspensi sperma diletakkan dalam bilik 

hitung Neubauer dibawah mikroskop dengan perbesaran 

100X. Perhitungan dilakukan saat sperma masuk dalam 

bilik 4x4 (secara horisontal atau vertikal) berdasarkan 

kriteria yang disajikan dalam tabel 1. Data ditabulasikan 

dalam rumus : 
Jumlah  sperma  setiap  kriteria

Total  sperma  seluruh  kriteria
x 100% 

(Parhizkar, 2013). 
 

Tabel 1. Kriteria Motilitas Sperma 
Kriteria 

(K) 
Karakteristik 

K1 Sperma immotil (tidak bergerak). 

K2 Sperma dengan pergerakan non-progresif. 

K3 Sperma bergerak lambat dan non-liniear. 

K4 
Sperma dengan pergerakan progresif (cepat 

dan lurus). 

 

Tahap Pembuatan Preparat Testis 

Pembuatan preparat testis mencit dilakukan 

menggunakan metode paraffin, yaitu melalui tahap 

fiksasi, dehidrasi, embedding, cutting, staining 

(pewarnaan), dan  mounting. 

HasildanPembahasan 

Morfometri Testis 

Data morfometri yang diperoleh pada penelitian ini 

adalah data berat dan volume testis. Hasil perhitungan 

morfometri testis disajikan dalam Gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Morfometri TestisMencit 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan 

rerata berat dan volume testis (Gambar2), diketahui 

bahwa pemberian MSG pada kelompok K(-) 

menyebabkan penurunan berat dan volume testis jika 

dibandingkan dengan kelompok kontrol (K). Pada 

kelompok K (+) juga terjadi penurunan berat testis 

namun tidak berbeda nyata dengan kelompok perlakuan 

(P1 dosis1, 875 mg/gr BB; P2 dosis 3,75 mg/gr BB;  

dan P3 dosis7,5 mg/gr BB). 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pemberian 

MSG dapat menurunkan berat testis tetapi pemberian 

ekstrak daun cincau hijau dapat memulihkan berat testis. 

Hal tersebut disebabkan karena MSG menimbulkan 

keadaan stress oksidatif yang merusak sel-sel dalam 

jaringan testis. Senyawa aktif flavonoid sebagai antioksi 

dan dalam ekstrak daun cincau hijau terbukti dapat 

memperbaiki kerusakan tersebut.  

Meskipun ekstrak daun cincau hijau mampu 

meningkatkan berat testis, namun penggunaan vitamin 

C dan E dari hasil penelitian yang dilakukan Kalsum 

(2013) lebih efektif dalam meningkatkan berat testis 

mencit yang diinduksi MSG.  

Kualitas Sperma (Jumlah dan Motilitas Sperma) 

dan Gambaran Histopatologik Testis Mencit 

Rerata jumlah sperma disajikan dalam gambar 3. 

Kelompok P3 secara signifikan memiliki perbedaan 

rerata jumlah sperma teringgi bila dibandingkan dengan 

kelompok perlakuan lainnya. 

Namun, tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antar kelompok perlakuan (P1,P2,P3). 
 

1. Jumlah Sperma 

 

Gambar 3. Rerata Jumlah Sperma mencit 

 

2. Motilitas Sperma 
 

Hasil analisis terhadap motilitas sperma mencit 

ditunjukkan pada gambar 4. Dapat diketahui bahwa 

motilitas sperma yang paling tinggi terdapat pada 

kelompok P3, dengan prosentase K4 (Sperma dengan 

pergerakan progresif) sebesar 58,99%. Motilitas sperma 

pada kelompok ini juga menunjukkan prosentase 

peningkatan setiap kriteria (K1-K4) bila dibandingkan 

dengan kelompok perlakuan lainnya. 
 

 

Gambar 4. Prosentase Motilitas Sperma 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, rerata jumlah dan 

motilitas sperma kelompok K (-) berbeda secara 

signifikan terhadap kontrol. Rerata jumlah sperma 

kelompok K (-) menunjukkan hasil terendah yaitu 

302,5x10
6
 sel//ml. Sedangkan prosentase motilitas pada 

K4 sebesar 27,56%. Hal tersebut diperkuat dengan hasil 

kualitatif berupa foto mikroskopis tubulus seminiferus 

(Gambar 5) yang memperlihatkan bahwa kelompok      

K  (-) yang hanya diinduksi MSG memiliki susunan sel-

sel spermatogenik yang longgar, berjumlah sedikit, 

banyak dijumpai sel-sel nekrosis, dan lumen tubulus 

seminiferus luas. Pemberian MSG pada mencit terbukti 

dapat menghambat proses spermatogenesis yang 

ditandai dengan rendahnya kerapatan dan rerata jumlah 

spermatozoa pada lumen tubulus seminiferus. 

 

3. Histopatologik Testis Mencit 

 

 

Gambar 5. PL. Tubulus Seminiferus Testis (Perbesaran 

400X, Pewarnaan HE) 

Ket : (a) Kontrol; (b) K+ ; (c) K- (d) P1; (e) P2; (f) P3 

Menurut Sukmaningsih (2011), mekanisme pretest 

ikuler menghambat spermatogenesis melalui poros 

hipotalamus, hipofisis dan testis. Jumlah glutamat yang 

berlebih dalam otak akan menimbulkan gangguan pada 

hipotalamus. Akibatnya sekresi LH dan FSH menurun. 

LH yang menurun akan menghambat sel leydig dalam 

menghasilkan testosteron. Sedangkan kurangnya sekresi 

FSH  dapat mempengaruhi sel sertoli dalam 

menghasilkan ABP (Androgen Binding Protein) untuk 
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mengikat testosteron. Akibatnya proses spermatogenesis 

terganggu sehingga produksi sperma menurun. 

Pada penelitian ini, pemberian ekstrak daun cincau 

hijau pada dosis 7,5 mg/grBB merupakan dosis yang 

paling efektif dalam meningkatkan jumlah dan motilitas 

sperma, serta meminimalisir dampak kerusakan jaringan 

testis akibat MSG. Pengamatan mikroskopik tubulus 

seminiferus testis mencit pada kelompok P3 

menunjukkan bahwa susunan sel-sel spermatogenetik 

rapat, jumlah sel spermatogonium dan spermatosit 

primer banyak, dan lumen tubulus seminiferus penuh 

berisi spermatozoa. Ekstrak daun cincau hijau juga 

diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang berfungsi 

sebagai senyawa peredukisi untuk menghambat reaksi 

oksidasi sehingga dapat melindungi lipid membran dari 

kerusakan.  

Antioksidan yang terkandung dalam ekstrak daun 

cincau hijau terbukti dapat meningkatkan kualitas 

sperma dan gambaran histopatologik testis mencit yang 

diinduksi MSG. Hasil yang diperoleh lebih baik bila 

dibandingkan dengan antioksidan yang berasal dari 

vitamin C. Penelitian Kalsum (2013), menyebutkan 

bahwa pemberian vitamin C tidak mampu memulihkan 

jumlah sel spermatogenik.  

Dari penelitian ini diketahui bahwa senyawa 

aktif yang terkandung dalam ekstrak daun cincau hijau 

mampu meningkatkan jumlah dan motilitas sperma serta 

memperbaiki kerusakan jaringan yang disebabkan oleh 

MSG. 

Analisis Potensi Proses dan Hasil Penelitian sebagai 

Materi Pembelajaran 

Ditinjau dari segi prosesnya, penelitian ini sesuai 

dengan langkah-langkah metode ilmiah. Dalam 

penelitian ini dijelaskan mengenai perumusan masalah, 

perumusan tujuan penelitian, penyusunan prosedur 

kerja, pelaksanaan penelitian, analisis data, pembahasan 

hasil penelitian, hingga penarikan kesimpulan. 

Produk penelitian yang dihasilkan berupa fakta, 

konsep, dan prinsip. Hasil penelitian menghasilkan 

beberapa fakta, antara lain MSG terbukti dapat 

menurunkan berat dan volume testis, jumlah dan 

motilitas sperma, serta menimbulkan kerusakan jaringan 

testis pada mencit. Pemberian ekstrak daun cincau hijau 

dosis 7,5 mg/grBB merupakan dosis yang paling efektif 

meningkatkan jumlah dan motilitas sperma serta 

meminimalisir kerusakan jaringan testis akibat MSG. 

Konsep yang dihasilkan berupa pengertian 

mengenai sistem reproduksi, organ penyususn sistem 

reproduksi pria, proses spermatogenesis, dan infertilitas. 

Sedangkan prinsip yang diperoeh adalah pemberian 

ekstrak daun cincau hijau dapat memperbaiki kerusakan 

jaringan testis akibat MSG. 

Selanjutnya dilakukan analisis hasil penelitian untuk 

dijadikan materi pembelajaran berdasarkan prinsip 

relevansi, konsistensi, dan adequancy (Depdiknas, 

2006). Hasil penelitian inidapat dijadikan materi 

pembelajaran pada sub-bab sistem reproduksi pada pria 

karena memenuhi prinsip relevansi, konsistensi, dan 

adequancy. 

Hasil dan Pembahasan 

Untuk mengungkapkan hasil suatu penelitian. 

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil 

penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang 

dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam 

bagian ini adalah hasil “bersih”. Proses analisis data 

seperti perhitungan statistik dan proses pengujian 

hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan 

hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. 

Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas 

penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik 

harus diberi komentar atau dibahas. 

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) 

menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

penelitian; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan 

itu diperoleh; (3) menginterpretasi/menafsirkan temuan-

temuan; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan 

struktur pengetahuan yang telah mapan; dan (5) 

memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang 

telah ada. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa ekstrak daun cincau hijau dapat 

mempengaruhi morfometri, gambaran histopatologik, 

dan kualitas sperma mencit yang diinduksi MSG. 

Ekstrak daun cincau hijau dapat meningkatkan jumlah 

dan prosentase motilitas sperma serta  memperbaiki 

kerusakan jaringan testis akibat MSG. Dosis ekstrak 

yang paling efektif adalah 7,5 mg/grBB.  

Hasil penelitian berpotensi sebagai materi 

pembelajaran biologi SMA kelas XI pada sub-materi 

sistem reproduksi pada pria. 
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