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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun cincau hijau (Cyclea barbata 

Miers.) terhadap berat badan, berat hepar, dan gambaran histopatologik hepar mencit (Mus musculus) 

yang diinduksi MSG serta untuk mengetahui potensi proses dan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

biologi SMA kelas XI pada materi sistem pencernaan. 

Sebanyak 24 mencit jantan strain DDY dibagi ke dalam 6 kelompok yaitu K, K(-), K(+) (vit. C 

0,26 mg/grBB), P1 (dosis ekstrak 1,875 mg/grBB), P2 (dosis ekstrak 3,75 mg/grBB), dan P3 (dosis 

esktrak 7,5 mg/grBB). Masing-masing kelompok (kecuali kontrol) diberi perlakuan MSG 2 mg/grBB 

selama 30 hari. Pada hari ke-31 dilakukan pembedahan dan perhitungan berat badan, berat hepar, dan 

pengamatan gambaran histopatologik hepar. Analisis data digunakan uji Oneway Anova dilanjutkan 

dengan uji post hoc dengan metode LSD. Selanjutnya dilakukan analisis proses dan hasil penelitian 

untuk mengetahui potensinya sebagai sumber belajar biologi. 

Hasil uji statistik menunjukkan terdapat perbedaan berat badan mencit yang bermakna dan tidak 

terdapat perbedaan berat hepar mencit yang bermakna. Pemberian ekstrak daun cincau hijau dapat 

meminimalisir kerusakan sel hepar mencit akibat induksi MSG. Dosis ekstrak daun cincau hijau yang 

paling efektif untuk mengurangi kerusakan sel hepar adalah 7,5 mg/grBB. Hasil penelitian ini 

berpotensi sebagai sebagai sumber belajar biologi SMA kelas XI pada materi sistem pencernaan. 

 

Kata kunci :  Cincau Hijau (Cyclea barbata Miers.), Mencit (Mus musculus), Hepar, Monosodium 

Glutamat, Sumber Belajar 

 

 

Pendahuluan 

Tanaman cincau termasuk tanaman asli Indonesia. 

Ada empat jenis cincau yang dikenal oleh masyarakat 

yaitu cincau hijau, cincau hitam, cincau minyak, dan 

cincau perdu. Umumnya dari keempat jenis tanaman 

cincau tersebut, yang paling digemari oleh masyarakat 

adalah cincau hijau. Olahan daun cincau hijau biasanya 

dihidangkan bersama minuman segar atau bisa juga 

diolah menjadi puding atau agar-agar. 

Menurut Djam’an (2008), daun cincau hijau 

mengandung karbohidrat, lemak, protein, klorofil, dan 

senyawa-senyawa lainnya seperti polifenol, flavonoid, 

serta mineral dan vitamin diantaranya kalsium, fosfor, 

vitamin A, dan vitamin B. Kandungan polifenol dan 

flavonoid yang terkandung dalam daun cincau hijau 

dapat berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan dapat 

memerangi radikal bebas dalam tubuh. Salah satu 

penyebab timbulnya radikal bebas adalah konsumsi zat 

aditif makanan.  

MSG merupakan salah satu bahan aditif sintetis 

yang banyak digunakan oleh manusia sebagai penyedap 

rasa makanan. MSG biasa digunakan oleh masyarakat 

dalam pembuatan bakso, sop, soto, dan berbagai macam 

makanan lain sehingga rasa makanan menjadi lebih 

gurih. Penggunaan MSG sering tidak dibatasi, apabila 

rasa makan sudah dirasa enak maka penambahan MSG 

dalam makanan dihentikan.  

Menurut Anindita (2012), penggunaan MSG dalam 

jumlah optimal dapat bermanfaat meningkatkan 

transmisi impuls syaraf untuk mendukung fungsi 

koordinasi dan regulasi, namun penggunaan dalam 

jumlah yang berlebih mempengaruhi efek sitotoksik 

dan mengakibatkan terjadinya stres oksidatif. Salah satu 

organ tubuh yang rentan terkena stres oksidatif yaitu 

hepar. Penelitian yang dilakukan oleh Maulida, dkk 

(2010) membuktikan bahwa pemberian MSG dengan 

dosis 4 mg/g BB/hr pada mencit jantan selama 30 hari 

mengakibatkan terjadinya perubahan struktur hepatosit 

(sel hepar) berupa degenerasi parenkimatosa, 

degenerasi hidropik, dan nekrosis. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada beberapa buku 

ajar Biologi SMA Kelas XI terbitan diketahui bahwa 

materi sistem pencernaan yang dijumpai selama ini 

hanya menjelaskan materi secara umum dan singkat, 

khususnya pada subbab penyakit pada sistem 

pencernaan. Buku ajar Biologi SMA kelas XI terbitan 

Erlangga dan BSE menyebutkan bahwa penyakit yang 

dapat terjadi pada sistem pencernaan yaitu kolik, 

malabsorpsi, malnutrisi, keracunan makanan, 
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konstipasi, peritonitis, apendisitis, parotitis, diare, 

sirosis hati, heart burn,  sembelit, tukak lambung, dan 

gastritis. Berdasarkan kedua buku ajar tersebut 

diketahui bahwa salah satu penyebab timbulnya 

penyakit pada sistem  pencernaan yaitu konsumsi bahan 

aditif sintetis makanan secara berlebih (MSG). Namun 

pada kedua buku ajar tersebut tidak dijelaskan 

mengenai penyakit yang timbul akibat konsumsi  MSG. 

 

Metode Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian antara 

lain ekstrak daun cincau hijau, vitamin C, MSG, 

formalin, alkohol 80%, 95%, 100%, acid alcohol, 

paraffin, aquadest, xylol, harris hematoxylin, eosin, 

canada balsam, dan kloroform. Hewan uji yang 

digunakan adalah mencit jantan strain DDY umur 11 

minggu, berat 25-40 gram. 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah 

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 optilab. 

 

1. Cara Kerja Eksperimen 

a. Tahap Perlakuan 

Mencit dibagi dalam 6 kelompok. Masing-

masing kelompok terdiri dari 4 ekor mencit, 

mencit dipelihara selama 30 hari perlakuan.  

1) K : mencit diberi aquades. 

2) K(+): mencit diinduksi MSG 2 mg/grBB/hari 

dan vitamin C 0,26 mg/grBB/hari. 

3) K(-): mencit diinduksi MSG 2 mg/grBB/hari. 

4) P1: mencit diinduksi MSG 2 mg/grBB/hari 

dan diberi ekstrak daun cincau hijau dengan 

dosis 1,875 mg/grBB/hari. 

5) P2: mencit diinduksi MSG 2 mg/grBB/hari 

dan diberi ektrak daun cincau hijau dengan 

dosis 3,75 mg/grBB/hari. 

6) P3: mencit diinduksi MSG 2 mg/grBB/hari 

dan diberi ekstrak  daun cincau hijau dengan 

dosis 7,5 mg/grBB/hari. 

b. Tahap Pembuatan Preparat Hepar 

Pembuatan preparat hepar mencit dilakukan 

menggunakan metode paraffin. 

c. Tahap Pembacaan Nilai Skor Histopatologi 

Hepar Mencit 

Pembacaan nilai skor histopatologik hepar 

dilakukan dengan mengamati preparat di bawah 

mikroskop pada lima lapangan pandang. Di 

setiap lapangan pandang dihitung 20 sel secara 

acak dengan perbesaran 400x. Kemudian dinilai 

skor tiap sel berdasarkan model Scoring 

Histopathology Manja Roenigk (Maulida, 2010). 

Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 1.  Kriteria Penilaian Derajat Histopatologi Sel Hepar 

  

Tingkat Perubahan Nilai 

Normal 1 

Degenerasi Parenkimatosa 2 

Degenerasi Hidropik 3 

Nekrosis 4 

 

2. Cara Kerja Analisis Proses dan Hasil Penelitian 

Sebagai Sumber Belajar Biologi: 

a. Mengkaji proses dan produk hasil penelitian  

1) Dari segi proses dijabarkan langkah-langkah 

metode ilmiah secara sistematis, yaitu: 

a) Perumusan masalah 

b) Perumusan tujuan 

c) Penyusunan prosedur kerja 

d) Pelaksanaan penelitian 

e) Analisis data 

f)  Pembahasan hasil penelitian 

g) Penarikan kesimpulan 

2) Dari segi produk hasil penelitian diungkap 

secara lengkap berupa fakta, konsep, dan 

prinsip. 

b. Analisis potensi hasil penelitian sebagai sumber 

belajar biologi: 

1) Kejelasan potensi 

2) Kesesuaian dengan tujuan belajar 

3) Kejelasan sasaran 

4) Kejelasan informasi yang dapat diungkap 

5) Kejelasan pedoman eksplorasinya 

6) Kejelasan perolehan yang diharapkan 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Berat Badan Mencit 

Berat badan mencit didapatkan dari selisih 

berat badan mencit setelah perlakuan dan sebelum 

perlakuan. Berikut disajikan diagram rerata berat 

badan mencit selama 30 hari: 

 
 

Gambar 1. Diagram Rerata Berat Badan Mencit 
 

Setiap kelompok perlakuan mengalami 

kenaikan berat badan selama perlakuan. Kenaikan 

berat badan tersebut dapat disebabkan karena 

mencit mendapatkan asupan makanan dan minuman 

setiap harinya. Berbeda dengan kelompok lain, 

kelompok K(+) justru mengalami penurunan berat 
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badan. Pada hasil uji statistik juga menunjukkan 

bahwa terdapat beda nyata antara perlakuan K  

(+) dengan perlakuan lain. Hal tersebut 

mungkin disebabkan dampak pemberian MSG 

mengakibatkan nafsu makan mencit berkurang, 

terlihat dari sisa pakan yang masih banyak selama 

perlakuan. Vitamin C yang diberikan kurang efektif 

dalam meningkatkan kembali nafsu makan mencit 

sehingga berat badan mencit berkurang dari berat 

badan awal. Dapat juga disebabkan oleh pengaruh 

adaptasi mencit terhadap lingkungan baru dan stress 

akibat pemberian perlakuan. 

  

2. Berat Hepar Mencit 
Hasil penimbangan berat hepar mencit dari 

beberapa perlakuan menunjukkan adanya variasi. 

Berikut disajikan diagram rerata berat hepar: 

 
Gambar 2. Diagram Rerata Berat Hepar Mencit 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan berat badan mencit antar perlakuan 

  

3. Hasil Pengamatan Gambaran Histopatologik 

Hepar Mencit 

Jumlah hepatosit yang mengalami kerusakan 

dihitung dengan menggunakan model Scoring 

Histopathology Manja Roenigk (Maulida, 2010). 

Berikut rerata nilai skor histopatologi hepar mencit 

yang mengalami kerusakan: 

 
Gambar 3. Rerata Nilai Skor Histopatologi Hepar Mencit 

yang Mengalami Kerusakan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kelompok K 

 
Kelompok K(+) 

 
Kelompok K(-) 

 
Kelompok P1 
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Kelompok P2 

 
Kelompok P3 

 

Gambar 4. Gambaran Histopatologik Hepar Mencit dengan Perbesaran 400x 
 

Keterangan: 

a = hepatosit normal  c = degenerasi hidropik 
b = degenerasi parenkimatosa d = nekrosis 

 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

terdapat kerusakan pada semua kelompok 

perlakuan, hanya saja jumlah kerusakannya 

berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Lu (1995), menyatakan bahwa hati 

sering menjadi organ sasaran karena sebagian 

besar toksikan masuk ke tubuh melalui sistem 

gastrointestinal dan setelah diserap toksikan 

dibawa oleh vena porta ke hati. Menurut 

Anindita (2012), penggunaan MSG terus 

menerus akan menyebabkan terjadinya 

akumulasi MSG dalam hepar dikarenakan hepar 

merupakan organ yang berfungsi menawarkan 

zat-zat toksik yang masuk ke dalam tubuh, 

sehingga akumulasi ini dapat menyebabkan 

kerusakan sel hepar akibat efek radikal bebas 

yang ditimbulkan oleh MSG itu sendiri.  

Berdasarkan hasil yang didapat, pada 

kelompok K(-) yang hanya diberi MSG 

menunjukkan terjadinya kerusakan sel. Terlihat 

dari batas antar sel yang tidak jelas, ukuran sel 

yang membesar, dan tidak ditemukannya 

hepatosit normal. Skor kerusakannya yaitu 

sebesar 257. Hal tersebut dapat terjadi sebagai 

dampak kerja radikal bebas.  

Menurut Soeatmaji (Winarsi, 2007) 

radikal bebas adalah suatu senyawa atau molekul 

yang mengandung satu atau lebih elektron yang 

tidak berpasangan pada orbital luarnya. Adanya 

elektron yang tidak berpasangan menyebabkan 

senyawa tersebut sangat reaktif mencari 

pasangan dengan cara menyerang dan mengikat 

elektron molekul yang ada di sekitarnya. 

Senyawa radikal bebas di dalam tubuh dapat 

merusak asam lemak tak jenuh ganda pada 

membran sel. Akibatnya dinding sel menjadi 

rapuh hingga akhirnya mengalami kerusakan sel. 

Radikal bebas yang menyerang membran sel 

menyebabkan struktur membran sel rusak 

sehingga radikal bebas dapat masuk ke 

sitoplasma hingga menyerang inti sel. Rusaknya 

membran sel mengakibatkan cairan ekstrasel 

dapat masuk ke dalam sel. Hal tersebut yang 

menyebabkan terjadinya degenerasi 

parenkimatosa, degenerasi hidropik, dan 

nekrosis. 

Dalam upaya untuk memerangi radikal 

bebas diperlukan suatu substansi penting yaitu 

antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari 

serangan radikal bebas dan meredam dampak 

negatifnya. Antioksidan bekerja dengan cara 

mendonorkan satu elektronnya kepada radikal 

bebas sehingga aktivitas radikal bebas dapat 

dihambat. Menurut Kumalaningsih (2007), 

antioksidan tergolong menjadi 3 macam, yaitu 

antioksidan primer, antioksidan sekunder, dan 

antioksidan tersier. Pada penelitian ini digunakan 

antioksidan sekunder (non-enzimatis). 

Antioksidan yang digunakan yaitu berupa 

vitamin C dan ekstrak daun cincau hijau.  

Pada kelompok K(+), dimana mencit 

diberi MSG dan vitamin C, menunjukkan hasil 

bahwa terlihat sel-sel normal di beberapa bagian 

walaupun batas antar sel kurang begitu jelas. 

Skor kerusakan pada kelompok ini yaitu 190. 

Vitamin C sebagai sumber antioksidan akan 

mendonorkan satu elektronnya kepada radikal 

bebas sehingga struktur membran sel tetap 

terjaga. Tetapi apabila vitamin C sudah tidak 

mampu lagi melawan radikal bebas akan terjadi 

kerusakan sel seperti yang terjadi pada kelompok 

K(-). 

Pada kelompok perlakuan P1, P2, dan P3, 

dimana mencit diberi MSG dan ekstrak daun 

cincau hijau, menunjukkan hasil yang signifikan. 

Pada kelompok P1, dosis ekstrak yang diberikan 

yaitu 1,875 mg/BB mencit, jarang ditemukan 

adanya hepatosit normal, batas antar sel belum 

terlihat jelas, dan skor kerusakan sebesar 247. 

Pada kelompok P2, dosis ekstrak yang diberikan 

3,75 mg/BB mencit, menunjukkan hasil adanya 

sel normal namun batas antar sel masih belum 
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terlihat jelas. Skor kerusakan lebih sedikit dari 

P1 yaitu sebesar 217. Pada kelompok P3 yang 

diberi ekstrak dengan dosis 7,5 mg/BB mencit, 

menunjukkan hasil sel-sel normal banyak terlihat 

dan batas antar sel terlihat jelas. Skor kerusakan 

juga menurun dibanding P1 dan P2 yaitu sebesar 

176. 

Berdasarkan ketiga hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ekstrak daun cincau hijau 

sebagai sumber antioksidan mampu memerangi 

efek radikal bebas akibat MSG. Kelompok P3 

dengan dosis ekstrak 7,5 mg/BB mencit 

merupakan dosis yang efektif dalam 

meminimalisir aktivitas radikal bebas akibat 

MSG. Apabila dibandingkan dengan kelompok 

K(+), pemberian ekstrak pada P3 terlihat lebih 

efektif dalam memerangi radikal bebas. Hal 

tersebut terlihat dari hasil skoring kerusakan 

dimana P3 sebesar 176, sementara K(+) lebih 

banyak yaitu sebesar 190. 

Pada kelompok K, yang hanya diberi 

aquades, terlihat adanya kerusakan sel hepar. 

Skor kerusakannya sebesar 200. Kemungkinan 

hal tersebut dapat terjadi akibat terbentuknya 

radikal bebas pada proses metabolisme normal 

tubuh. Menurut Winarsi (2007), radikal bebas 

dapat terbentuk ketika bernafas dan ketika 

makan. Ketika komponen makanan diubah 

menjadi bentuk energi melalui proses 

metabolisme sering terjadi kebocoran elektron, 

hal tersebut yang menyebabkan terbentuknya 

radikal bebas. Pada kelompok K mencit tidak 

diberi sumber antioksidan dari luar tubuh, 

sehingga antioksidan yang ada dalam tubuh 

mencit jumlahnya tidak mencukupi untuk 

memerangi radikal bebas yang menimbulkan 

terjadinya kerusakan hepatosit. Selain itu hal 

tersebut juga dapat terjadi karena beberapa 

faktor, yaitu faktor stress mencit dan pengaruh 

daya tahan tubuh mencit. 

 

4. Analisis Proses dan Hasil Penelitian Sebagai 

Sumber Belajar Biologi 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber 

belajar biologi SMA kelas XI, karena sesuai 

prinsip kejelasan potensi pada Kompetensi 

Dasar 3.7 yaitu mendeskripsikan keterkaitan 

antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada 

sistem pencernaan makanan pada manusia dan 

membandingkan struktur pencernaan pada 

hewan ruminansia. Pada penelitian ini tidak 

membahas tentang fungsi dan proses sistem 

pencernaan pada manusia serta sistem 

pencernaan pada hewan ruminansia, namun 

hanya membahas tentang struktur dan 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada 

sistem pencernaan manusia. 

Penelitian ini juga memenuhi tujuan 

Kompetensi Dasar 3.7, yaitu membahas 

mengenai struktur hepar dengan dilakukannya 

pengamatan preparat histopatologi di bawah 

mikroskop. Hal ini sesuai dengan tuntutan 

Kompetensi Dasar yang harus dikuasai siswa 

yaitu mendeskripsikan keterkaitan antara 

struktur dan kelainan yang dapat terjadi pada 

sistem pencernaan manusia, namun pada 

penelitian ini hanya membahas mengenai organ 

hepar saja. 

Sasaran yang dituju pada penelitian ini 

jelas keberadaaanya yaitu pada Kompetensi 

Dasar 3.7 yang menjadikan siswa SMA kelas X 

semester II sebagai sasaran peruntukan (subyek) 

dan pengaruh ekstrak daun cincau hijau 

terhadap gambaran histopatologik hepar mencit 

sebagai sasaran pengamatan (obyek). 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber 

belajar biologi SMA kelas XI karena memenuhi 

prinsip kejelasan pedoman eksplorasi yaitu 

penentuan obyek penelitian, alat dan bahan, 

cara kerja, analisis data, dan penarikan 

kesimpulan yang dapat diterapkan untuk 

memenuhi komponen Kompetensi Dasar 3.7 

yaitu siswa mampu mendeskripkripsikan 

keterkaitan antara struktur dan 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada 

sistem pencernaan. 

Penelitian ini juga memenuhi prinsip 

kejelasan informasi yang diungkap pada 

Kompetensi Dasar 3.7 yang menuntut peserta 

didik untuk mampu mengaitkan antara struktur 

dan kelainan pada sistem pencernaan yaitu 

dengan melihat kerusakan struktur histologi 

hepar yang telah rusak akibat MSG dan efek 

pemberian ekstrak daun cincau hijau terhadap 

perbaikan sel hepar. Selain itu, kejelasan 

perolehan dalam penelitian ini yaitu perolehan 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang 

diharapkan mampu dimiliki oleh peserta didik. 

Sesuai hasil analisis proses dan hasil 

penelitian sebagai sumber belajar menunjukkan 

bahwa, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumber belajar pada materi sistem pencernaan 

SMA Kelas XI semester 2 karena telah 

memenuhi semua prinsip suatu penelitian dapat 

dijadikan sumber belajar. Hasil penelitian ini 

juga dapat diaplikasikan dalam praktikum di 

sekolah. 

 

Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa ekstrak daun cincau hijau dapat 

mempengaruhi berat mencit, berat hepar, dan 

gambaran histopatologik hepar mencit yang 

diinduksi MSG. Pemberian ekstrak daun cincau 

hijau dengan dosis 7,5 mg/gr BB/hari merupakan 

dosis yang paling efektif untuk mengurangi 

kerusakan sel hepar mencit akibat induksi MSG. 

Proses dan hasil penelitian ini berpotensi sebagai 
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sumber belajar biologi SMA kelas XI pada materi 

sistem pencernaan.  
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