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KATA PENGANTAR PANITIA 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat 

dan karunia-Nya kami dapat menjalani aktivitas, dengan menghadirkan masa depan 

kepada civitas akademika di masa proses akademik dalam pendidikan dan pengajaran.  

Perguruan Tinggi memiliki peranan penting mencetak generasi  penerus bangsa 

yang akan menentukan kehidupan bangsa dan negara. Maka dari itu Perguruan Tinggi 

harus terus mengembangkan pengelolaan kegiatan akademik agar minat civitas 

akademika dan generasi muda  penerus bangsa untuk meningkatkan kualitas dan mutu 

serta daya saing yang handal sesuai bidangnya masing-masing  terus bergelora.  

Selain itu kewajiban Perguruan tinggi dalam memacu civitas akademika sebagai 

kalangan akademis yang memiliki wawasan untuk turut serta mengabdikan ilmunya di 

masyarakat luas dengan harapan dapat membangun bangsa Indonesia yang lebih maju 

di era transformasi penggabungan fisik, digital dan biologi yang penuh tantangan.  

Untuk itu kami Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 

yang selanjutnya disingkat dengan UNISKA MAAB menyelenggarakan kegiatan 

akademik yang menarik dengan suasana ilmiah dalam upaya membangun sikap-sikap 

positip dikalangan civitas akademika dan generasi muda, beberapa kegiatan ilmiah 

tersebut dikemas sedemikian rupa dalam bentuk Expo Pekan Ilmiah berupa seminar 

Nasional dengan tema “SOCIAL, HUMANIORA, SCIENCE AND TECHNOLOGY IN 

DISRUPTION ERA.” 

 

Banjarmasin,  Juli 2018 

Ketua Pelaksana, 

 
Rakhmat Nopliardy, SH., M.H 
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KATA PENGANTAR REKTOR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga prosiding ini 

dapat terselesaikan dengan baik. Prosiding ini menyajikan kumpulan Artikel dan Poster 

Ilmiah dari Peserta lomba Kegiatan  Pekan Ilmiah Nasional I UNISKA MAAB Tahun 

2018 yang diikuti berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, bahkan beberapa dari 

Perguruan Tinggi Luar Negeri,  yang telah dipresentasikan dan didiskusikan dalam 

Seminar Nasional yang merupakan rangkaian Pekan Ilmiah tersebut. 

Pekan ilmiah diselenggarakan oleh UNISKA MAAB di Banjarmasin dari tanggal 

16-19 Juli 2018 dengan beberapa kegiatan lomba Artikel Ilmiah, Pengabdian 

Masyarakat, Poster Ilmiah,  Bedah Buku  Campus Expo, Pameran Buku, dengan tema 

“Social, Humaniora, Science and Technology in Disruptive Era”. 

Kegiatan  ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari Dies Natalis UNISKA XXXVII 

dan juga merupakan momentum dalam mengembangkan atmosfir akademik bagi 

mahasiswa dan  Dosen,  kegiatan ini merupakan kegiatan Pekan Ilmiah yang pertama 

dan akan dilaksanakan setiap tahun. Dengan dilaksanakannya lomba-lomba dalam 

Pekan Ilmiah diharapkan dapat memotivasi para dosen dan mahasiswa lebih giat 

melakukan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,  kemudian 

hasilnya dipublikasikan melalui Jurnal dan Prosiding ini.  Terselenggaranya acara Pekan 

Ilmiah ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, terutama 

kepada: 

1. Ketua Pembina yayasan pendidikan UNISKA 

2. Ketua Yayasan UNISKA 

3. Rektorat dan Seluruh Jajaran 

4. Para Dekan Fakultas  

5. Pembicara dan moderator 

6. Panitia Pelaksana 

7. Para peserta Kegiatan Pekan Ilmiah. 

Akhir kata, jika dalam penerbitan buku prosiding ini belum sempurna mohon 

dimaafkan. Semoga apa yang telah kita lakukan ini bermanfaat bagi kemajuan kita di 

masa depan. Aamiiin Ya Rabbal Alamin. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Banjarmasin,   Juli 2018 

Rektor, 

 

 

 

Abd. Malik, S.Pt,. M, Si,. Ph.D. 
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Abstrak 

 

Pendidikan berbasis Islam ini merupakan hal yang penting bagi segi kehidupan untuk 

membekali anak dalam kehidupan dunia maupun akhirat, dalam pendidikan agama tidak hanya 

mengajarkan tentang agama saja, melainkan juga mengajarkan tentang pelajaran umum, banyak 

sekali orangtua yang berfikir lebih baik mengajarkan anak ke sekolah umum, padahal keduanya 

sama saja , namun seseorang bisa karena suatu hal yang terbiasa, maka dari itu perlu adanya 

keterbiasaan agar tidak membuat anak menjadi berat untuk belajar agama 

 

PENDAHULUAN  

 

Pada arus perkembangan zaman yang semakin maju Pendidikan berbasis Islam 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segi kehidupan, selain untuk  membentuk 

karakter kepribadian yang relegius dan memiliki intektual yang baik, serta dapat membekali 

anak dalam berkehidupan didalam masyarakat. 

Pembelajaran agama mengatur seluruh aspek-aspek dalam kehidupan sehingga dapat 

dikaitakan  dengan pembelajaran umum, misalnya tentang  IPS yang mengajarkan tentang 

norma berprilaku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak terlepas dari nilai-nilai yang 

sudah ada, dan dalam pengajaran agama juga mengatur hal tersebut dari hal kecil sampai hal 

yang besar. 

 Pada Era teknologi yang sudah maju saat ini orang tua lebih menginginkan anaknya 

belajar disekolah umum ketimbang sekolah berbasis islam, maka dari itu kami penulis 

berinisiatif untuk mendeskrifsikan lebih mendalam tentang, “ Pendidikan berbasis Islam 

dikalangan Masyarakat” yang diharapkan dapat membuat masyarakat tidak mengesampikan 

pendidikan berbasis islam. 

 

PEMBAHASAN 

 

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai 

dengan nilai-nilai didalam masyarakat. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau 

paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang 

dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha yang 

dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat 

hidup atau penghidupan yang lebih baik  
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1. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989  

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyampaikan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.  

2. Ahmad D. Marimba 

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.  

Unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan dalam hal ini adalah: 

a. Usaha (kegiatan), usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) dan 

dilakukan secara sadar: 

b. Ada pendidik, pembimbing, atau penolong 

c. ada yang didik atau si terdidik 

d. Bimbingan itu mempunyai dasar atau tujuan 

e. Dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang dipergunakan. 

3. Menurut Ki Hajar Dewantara 

Pendidikan yaitu tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, 

pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka 

sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

yang setinggi-tingginya. (Hasbullah,2017) 

Anak usia SD/MI merupakan generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan 

nilai-nilai religius dan moral yang diharapkan dapat membina jiwa, memperkokoh kepribadian 

dan mengontrol mereka agar tidak sampai terjerumus melakukan perilaku menyimpang dan 

tidak terseret kepada aliran serta paham-paham eksternal yang merusak nilai-nilai keimanan dan 

ketakwaan.(Mulyadi,2016) Dalam konsep ini pendidikan berbasis Islam mempunyai tugas-tugas 

perkembangan yang harus dicapai untuk membentuk manusia yang tidak hanya berwawasan 

pembelajaran agama tetapi juga pembelajaran umum. 

Dilingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal kami, dari pendapat beberapa orang 

mengatakan bahwa “Belajar di sekolah yang berbasis islam itu biayanya mahal”. Seperti yang 

kita ketahui bahwa memang pendidikan berbasis islam lebih mahal dibandingkan belajar 

disekolah umum karena terkadang sekolah yang berbasis islam memerlukan buku-buku 

tambahan lainnya. Serta adapula yang mengatakan menyekolahkan anaknya sesuai dengan 

kemauan anaknya saja, karna mereka yang bersekolah, serta ketakutan orang tua jika tidak 

sesuai dengan kemaunan anak nya untuk menempu pendidikan agama “kasihan anaknya kalau 

gak sesuai keinginan nanti bisa setres”. Kata beliau, ada juga yang berfikiran karna sekolahan 

itu dekat dengan rumah mereka. 

Namun Pendidikan umum juga telah memperkuat posisi mata pelajaran pendidikan 

agama (Islam) sebagai mata pelajaran agama yang berfungsi tidak sekedar membina kekuatan 

iman, dan keterampilan ibadah, tetapi membawa spirit dan nilai keberagamaan tersebut pada 

tindakan dan perilaku profesi serta kebiasaan kultural mereka.(dede,2017) Tanpa pendidikan 

agama kita tidak akan mengerti bagaimana tata cara beribadah, etika dan akhlak yang baik dan 

benar. Di beberapa surat dalam Al-Quran Allah SWT berfirman. 

 َوِتْلَك ْلَأْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس ۖ َوَما َيْعِقُلَها ِإلَّا اْلَعاِلُمو

 

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya 

kecuali orang-orang yang berilmu. (Surat Al Ankabut ayat 43) 

Pendidikan agama diposisikan begitu penting dalam konteks pembinaan dan 

pengembangan SDM bangsa, yakni di samping mewujudkan misi keseimbangan antara 
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pembinaan akal dan kalbu agar menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat sebagaimana 

dipesankan dalam ajaran agama, kekuatan spiritual yang dilandasi keagamaan akan menjadi 

daya dukung kukuatan dalam mewujudkan berbagai perubahan yang membawa perbaikan bagi 

bangsa ke depan. Perubahan-perubahan yang diinspirasikan oleh pesan-pesan perennial selain 

akan membangkitkan keteguhan jiwa juga akan membawa manusia pada jalan kebenaran dan 

akan terhindar dari kesesatan dunia. 

 Kemudian, secara historis telah terbukti bahwa dengan terinspirasi dari ajaran yang 

dianutnya, umat Islam pernah mencapai puncak kemajuan peradaban di masa klasik. Dan 

penguasaan peradaban telah berimplikasi tehadapa penguasaan ekonomi, politik dan militer, 

sehingga antara abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi, umat Islam dengan Daulah Islamiah yang 

berpusat di Baghdad, telah menjadi satu-satunya adikuas di dunia. Tidak saja kuat dalam politik 

dan militer, tetapi juga kuat dalam penguasaan jaringan perdagangan internasionalnya. 

 Melalui sekolah-sekolah umum yang diperkuat pembinaan keagamaannya, diharapkan 

akan terlahir SDM bangsa yang memiliki kesadaran historis tersebut, dan mampu 

membangkitkan kembali kejayaan peradaban umat Islam. Untuk itulah, kini Indonesia 

dikembangkan sebuah model pendidikan Islamic Boarding School sebagai sebuah model 

pendidikan Islam yang kini menjadi kecendrungan para cendekiawan Muslim yang memiliki 

kesadaran historis dan tanggung jawab mempersiapkan masa depan yang mampu menjadi 

reinkarnasi dari kemajuan-kemajuan zaman Islam klasik. 

 Bersamaan dengan itu, Indonesia memiliki lembaga pendidikan keagamaan yang khas 

yakni pesantren. Pesantren memberikan layanan ganda antara pendidikan kepesantrenan dan 

dan cirri khas pesantrennya, serta pendidikan sekolah dengan karakter sekolahnya. Kini banyak 

menjadi pilihan terbaik, kendati pengelolaannya dihadapkan  pada pilihan prioritas antara 

program persekolahannyadan program pesanternnya. Namun layanan ganda tersebut tetap 

memiliki ekspektasi dari masyarakat, dalam upaya mempersiapkan SDM bangsa ke depan  yang 

memiliki keunggulan dalam penguasaan sains dan teknologi yang diimbangi dengan keteguhan 

dan kekuatan dalam pembinaan keimanan dan ketakwaan para siswa atau santrinya. 

 Kementrian agama telah berupaya sejak sepuluh tahun terakhir unutlk melakukan 

perbaikan dalam berbagai sektor secara holistik dan komprehensif, meliputi SDM guru dengan 

mengurangi mismatch melalui pelatihan terencana, serta mereduksi para guru tersebut dalam 

jalur pendidikan formal, sehingga secara formal mereka memiliki kelayakan untuk mengajar.  

Kemudian, perbaikan juga dilakukan dalam aspek manajemen dan evaluasi serta 

pengembangan kurikulum dengan melatih para pengelola sekolah agar memiliki kemampua 

manajeral untuk memajukan sekolah, serta memiliki skill dalam pengembangan kurikulum agar 

sekolah tersebut dapat memenuhi harapan client dan stakeholder. Jika kinerja madrasah 

berkembang dengan baik, maka madrasah yang dikelola memiliki image sehingga dipercaya 

oleh stakeholder. Disamping itu, Kementerian Agama juga memberikan perhatian pada 

oenguatan berbagai sarana dan sumber belajar, yakni perpustakaan dan laboratorium, serta 

melatih pustakawan dan laborannya. Bersamaan dengan itu, Kementerian Agama kini telah 

memiliki database madrasah yang cukup baik, dan terus di-improve setiap tahun, sehingga akan 

selalu mempunyai data yang up-to-date.  

 Semua upaya perbaikan madrasah tersebut dilakukan agar institusi pendidikan andalan 

Kementerian Agama tersebut dapat melahirkan SDM bangsa yang berkualitas, memiliki 

kemampuan kompetitif dan bahkan harus memiliki berbagai keunggulan komparatif, sehingga 

madrasah tetap memiliki ekspektasi dan menjadi harapan masyarakat.(dede,2017) 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era                             506 

Setiap orang mempunyai kapasitas intelegensinya masing-masing. Namun, alangkah 

baiknya kita sebagai orang tua yang lebih mampu berpikir kedepan menempatkan anak pada 

jenjang pendidikan yang tepat. Setelah seorang anak mendapatkan pendidikan di dalam keluarga 

maka mereka akan menempuh pendidikan di sekolah. Hal ini dikarenakan pendidikan yang 

didapatkan di sekolah nantinya akan membekali mereka untuk bermasyarakat. 
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Abstrak 

 

Pendidikan moral sangatlah penting bagi anak yang sedang dalam tahap awal perkembangan. 

Pendidikan moral adalah salah satu komponen paling penting yang perlu diperhatikan dalam 

pembentukan karakter anak. Salah satu karakter yang dapat terbentuk melalui pendidikan moral 

ialah karakter religius. Pendidikan moral bisa diartikan dengan penanaman nilai-nilai 

kehidupan, termasuk didalamnya peraturan, norma-norma, adat istiadat atau kebiasaan yang 

sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya anak usia dini atau yang sering disebut 

‘’anak-anak’’  memerlukan orientasi, contoh, atau teladan yang dapat dilihat, dirasakan dan 

akhirnya diikuti menjadi tindakan atau perilaku. Dalam prosesnya pendidikan moral ini 

melibatkan banyak pihak  terutama orang tua, keluarga, guru, dan teman bermainnya. Orang tua 

adalah guru pertama bagi anak, maka dari itu setiap orang tua juga harus memperhatikan setiap 

tindakan, tutur kata, bahkan cara berpakaian karena hal-hal tersebut dapat ditiru oleh anak. 

untuk itu pendidikan moral untuk membentuk karakter religius ini penting dilakukan oleh orang 

tua karna karakter anak yang religius dapat menjadi dasar acuan setiap perilaku anak kedepan, 

hal itu pula yang melandasi segala sikap dan sifat anak. anak yang memiliki nilai nilai keimanan 

yang baik tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk. begitu juga sebaliknya. Maka dari 

itu pembentukan karakter religius ini sangat peenting dan dapat diterapkan orang tua sejak anak 

berusia dini dengan cara pengenalan, proses mencoba, peniruan, dan pembiasaan. 

 

Kata Kunci: Pembentukan Karakter Religius; Anak Usia Dini; Pendidikan Moral; Orang Tua 

Sebagai Suri Tauladan 
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Abstract 

 

Education of the moral, it is important for children who are in the early stages of development. 

Education, which was one of the most important thing to note in the information of the 

characther. One of the characther that can be formed through moral education is characther 

religious. Education of the moral can be intrpreted whit the planting of the value of life 

including in the rules, nrms,customs or habits that are often carried out in the life of everyday. 

Of course, early childhood or a child requires the orientation of the sample or model that can 

be seen to be and eventually followed by an act or behaviour. In the process of the moral 

education inloves many parties, especially parents, family, teacher and friend. Parents the first 

teacher for child, parents should also pay attention to eery act of, say, even how to fhasion 

because it will be imitated by children. For that moral education to the formation of the 

characther of religious in childern it is ital by parents because the characther of a religious 

thing could be a basis to the reference eery child’s behaior in the future, this also had based all 

attitude and who hae alues of faith good don’t do will ice ersa. Therefore, the formation of the 

characther of religious is ery important and can be applied to parents from a child aged early 

to recognition, the process of trying, to imitate, and habituation. 

 

Keyword: The Characther of Religious; Early Childhood; Moral Education; Old Man as a Role 

Model. 

 

PENDAHULUAN 

 

Pembelajaran moral peserta didik dilakukan agar terbentuk perilaku moral pada anak, 

khususnya pada anak usia dini yang memerlukan perhatian serta pemahaman terhadap dasar-

dasar serta berbagai kondisi yang mempengaruhi. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada 

peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi psikomotorik), 

kecerdasan (daya fikir, daya cipta, kecerdasaan emosi, kecerdasan spiritual), 

afektif/sosialemosional (sikap dan perilaku, serta agama), bahasa dan komunikasi sesuai dengan 

keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.  

Pendidikan moral ini menjadi  salah satu topik yang menarik untuk dikaji. Fokus masalah 

dalam artikel kali ini adalah bagaimana menerapkan pembelajaran moral, khususnya kepada 

anak usia dini dalam rangka membentuk karakter yang baik. Salah satunya dapat dilakukan 

melalui peranan orang tua sebagai suri tauladan dan panutan yang menjadi contoh utama anak 

dalam kehidupan sehari-harinya. Rendahnya kesadaran orang tua dalam pemahaman pentingnya 

pendidikan moral sejak usia dini kepada anak menjadi salah satu pemicu terciptany karakteristik 

yang kurang baik pada saat anak beranjak dewasa, hal ini akan menimbulkan permasalahan 

kepada diri anak tersebut khususnya kepada pembawaan tingkah lakunya. Itulah yang 

menyebabkan perilaku menyimpang yang saat ini masih banyak sekali kita temukan pada 

pelajar.  

Berbagai peristiwa yang muncul dan memberikan pengaruh pada kehidupan peserta didik 

dalam hal perilaku yang menyimpang seperti penggunaan obat terlarang, pelecehan seksual, 

sikap agresif, tawuran, bullying, tawuran antar kelompok remaja, perkelahian antara pelajar 

dengan sesama pelajar dan lain-lain. Perilaku ini merupakan manifestasi marah terhadap diri 

sendiri dan pihak lain dalam cara-cara destruktif seperti depresi, adiksi (narkoba, minum-
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minuman keras, judi); manifestasi fisik (masalah seksual: homo, gay; lesbian dan masalah 

kesehatan); degradasi moral/perilaku dan perilaku agresif (sindiran, saling mengolok-olok dan 

saling menjelekkan atau menjatuhkan orang lain). Pemberitaan di televisi-pun menyuguhkan 

tayangan tentang tindakan amoral siswa, seperti vandalism oleh siswa, pemerkosaan yang 

korban dan pelakunya siswa sekolah, pencurian, perampokan, geng motor yang berakhir dengan 

perkelahian dengan senjata tajam. Belum lagi kasus video porno yang ternyata 90% pelaku dan 

pembuatnya adalah siswa remaja (Musfiroh, 2008) seperti yang diungkapkan oleh Mutia Hatta 

yang dilansir dalam Media Indonesia bahwa “Saat ini ada lebih dari 500 jenis video porno yang 

telah beredar, yang 90% dibuat dan dilakukan oleh remaja Indonesia yang masih berstatus 

pelajar (Media Indonesia,10 April 2008). Kasus IPDN misalnya, diperkirakan sebesar 89,5% 

praja IPDN mengalami kasus penyiksaan dan diantaranya terdapat 16 orang meninggal (Pikiran 

Rakyat, 2007). Fenomena lain yang melanda siswa remaja bahwa sekitar 6-20% siswa SMA dan 

mahasiswa di Jakarta pernah melakukan hubungan seks pra-nikah. Selain itu hasil penelitian 

lain, menunjukan bahwa sebanyak 50% dari pengunjung klinik aborsi berusia 15-20 tahun, dan 

44,5% dari pengunjung klinik aborsi berusia antara 15-20 tahun itu adalah hamil diluar nikah 

(Boyke, 1999). Fenomena perilaku seks pra-nikah ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Sebuah 

penelitian terhadap 37 remaja berusia 16-20 tahun di Jatinangor, KabupatenSumedang, Provinsi 

Jawa Barat pada tahun 1998, menunjukkan bahwa sekitar 80% telah melakukan perilaku seksual 

necking; 70% pernah melakukan petting; dan 65% pernah melakukan premarital intercourse 

(Nurhayati, 1998). Berdasarkan hasil penelitian Synovate Research tentang perilaku seksual 

remaja di 4 kota dengan 450 responden, yaitu: Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan. 44% 

responden mengaku mereka sudah pernah punya pengalaman seks di usia 16 sampai 18 tahun. 

Sementara 16% lainnya mengaku pengalaman seks itu sudah mereka dapat antara usia 13 

sampai 15 tahun. Kasus Narkoba di Indonesia berdasarkan laporan Badan Nasional 

AntiNarkoba, pada tahun 2007 ditemui sekitar 22.630 kasus. Di Jawa Barat sendiri, kasus 

narkoba masuk sebagai peringkat ke IV dengan 1.086 kasus (BNN, 2015). 

Dari data diatas sebagai orang tua seharusnya memliki kesadaran penuh akan pentingnya 

pendidikan moral yang diberikan kepada anak sejak dini karna fenomena yang terjadi diatas 

tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi bahkan lebih parah lagi ketika anak-anak mereka 

dewasa nanti. Pendidikan moral religious yang ditanamkan sejak usia dini bertujuan agar 

dimasa yang akan datang anak mampu menghindari perilaku yang menyimpang karena sudah 

memiliki bekal (kebiasaan/sikap) dan pengetahuan agama yang baik yang sudah diberikan sejak 

dini oleh orang tua. Salah satu upaya untuk pembentukan karakter religius pada anak yaitu 

dengan menanamkan nilai-nilai religius kepada anak sejak usia dini melalui orang tua sebagai 

guru utama dan suri tauladan anak.  

 

PEMBAHASAN 

 

Sedikitnya pemahaman orang tua tentang zaman yang makin berkembang akan membawa 

dampak negatif lebih besar bagi anak-anak mereka. yakni adalah  kelalaian utama yang 

dilakukan oleh orang tua. Karenanya pada artikel ini kami mengajak agar para orang tua 

hendaknya  orang tua menanamkan nilai moral yang kelak akan menjadi bekal bagi anak dalam 

kehidupannya nanti. pendidikan moral ini hendaknya diberikan pada waktu

Merupakan uapaya pengubahan perilaku anak, hal ini dapat dilakukan orang tua kepada 

anak sedini mungkin. Sebab anak dalam masa usia dini atau masa golden age  adalah masa 

dimana dia akan melakukan kreativitas dan meniru pembiasaan dan segala apa yang ia pelajari 
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ia dapat mengiangat dengan baik. Kurangnya pengetahuan dalam hal ini membuat beberapa 

orang tua mengabaikan proses penting dalam mendidik anak. 

Pemahaman anak-anak mengenai moral masih dalam tingkat rendah. Hal ini disebabkan 

karena anak-anak masih belum bisa membedakan benar dan salah. (Elizabeth H.) ‘’Karena tidak 

mampu mengerti masalah standart moral anak-anak harus belajar berprilaku moral dalam 

berbagai situasi yang khusus. Ia hanya belajar bagaimana bertindak tanpa mengetahui mengapa. 

Dan karena ingatan anak-anak, sekalipun anak yang sangat cerdas cenderung kurang baik maka 

belajar bagaimana berprilaku sosial yang baik merupakan proses yang panjang dan surut.’’. oleh 

karena itu pentingnya pendidikan moral yang diberikan oleh orang tua sejak dini adalah dengan 

begitu anak akan terlatih untuk disiplin dan melakukan hal yang baik saja, setidaknya dia akan 

berupaya menghindari perilaku buruk karena sudah diajarkan sejak kecil bagaimana bersikap 

yang baik, seperti apa hal yang buruk. anak yang dalam usia perkembangan (golden age) mudah 

mengingat, mudah meniru, dan merekam setiap apa yang ia lihat dengan baik. Pada masa ini 

juga anak mulai bereksplorasi dengan berbagai macam hal. Inilah saat yang tepat untuk 

memulai pendidikan moral secara langsung kepada anak. pendidikan moral yang utama harus 

dibentuk rang tua terhadap anaknya adalah memupuk karakteristik religius pada diri anak. Hal 

ini dapat dilakukan orang tua melalui kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua itu sendiri, 

misalnya sejak dini mengenalkan agama yang dianut anak itu, menunjukan karakteristik agama 

yang dianutnya misalnya jika ia muslim maka perkenalkan dia dengan sholat lima waktu, 

membaca al-qur’an, tempat beribadahnya, apa yang dia pakai saat akan beribadah, bahkan 

pakaian kesahariannyya juga perlu diperhatikan, kemudian tata bahasa yang digunakan ketika 

sedang bersama anak atau ucapan saat menegur anak, pakaian yang dipakai didepan anak, pola 

hidup yang sehat dan bersih yang akan menjadi kebiasan anak juga perlu diperhatikan karna hal 

tersebut termasuk dalam salah satu karakter religus orang muslim, lalu menanamkan nilai-nilai 

kesopanan didalam keluarga seperti mematuhi yang lebih tua, harus saling menghargai, dan 

disiplin.  

Semua hal yang terkait dengan pendidikan moral religius pada anak adalah berupa 

pembiasaan yang diajarkan orang tua sejak kecil. Mungkin pada kecil ‘anak’ dari pandangan 

orang dewasa dia tidaklah mengerti dengan peringatan atau larangan jangan melakukan hal yang 

buruk, tetapi melalui pembiasaan anak akan perlahan mulai paham bahwa apa yang dia lakukan 

bukanlah hal baik. Salah satu tugas utama orang tua adalah untuk membentuk karakter pada 

anak, karakter utama yang harus dimiliki anak adalah karakter religius, jika anak sejak dini 

memiliki paham yang baik mengenai nilai-nilai keagamaan maka karakter yang religius akan 

dimilikinya pula, dengan pembiasaan yang dilakukan dan seiring dia tumbuh besar semakin dia 

mengerti dan mampu menilai sendiri mana hal baik dan yang buruk untuknya, lalu dia akan 

menghindari perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan nilai nilai agama yang ada pada 

dirinya. Hal ini tentunya akan menjadi bekal tersendiri untuk kehidupannya setelah dewasa 

nanti, apalagi jika diera seperti sekarang, karakter religius yang tertanam pada diri anaklah yang 

menjadi kontrol yang mampu mencegahnya melakukan perbuatan yang tidak baik. Keberhasilan 

orang tua dalam mendidik anak adalah dimana saat segala bentuk nasihat, contoh yang 

diberikan itu bisa menjadi bekal dan juga diamalkan oleh anak ketika ia dewasa nanti sehingga 

bisa menjadi tameng untuk terhindarkan dari perbuatan penyimpangan moral. 

Untuk membentuk karakter religius sejak dini melalui pendidikan moral orang tua dapat 

melakukan tahapan-tahapan berikut, yaitu pengenalan, proses mencoba, peniruan dan 

pembiasaan. Empat tahapan itu akan dijelaskan dibawah ini : 
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1. Pengenalan, tahap pengenalan yang dimaksud disini adalah tahapan awal yang dilakukan 

orang tua dengan cara mengenalkan identias agama si anak, misalnya jika si anak muslim 

maka orang tua dapat mengenalkan ayat ayat al-qur’an atau sholawat melalui lagu, tulisan 

atau gambar, mengenalkan kepada si anak mengenai tempat ibadah dan pakaian yang 

harus digunakan ketika beribadah juga seperangkat alat yang digunakan untuk beribadah. 

Pengenalan ini juga bisa dilaukan melalui kebiasaan orang tua, misalnya orang tuanya 

rajin sholat, berpakaian sesuai syariat, orang tua yang suka mengaji, juga dapat menjadi 

sarana pengenalan ilmu agama kepada si anak. 

2. Proses mencoba, pada tahapan ini orang tua mulai memberi isyarat agar anak bisa 

mencoba apa yang dilakukan si orang tua, anak akan semkin pensaran terelebih jika 

stimulus yang diberikan orang tua kreatif dan unik, misalnya saja melatih memasang 

puzzel yang bertuliskan huruf arab, merangsang indra pendengaran melalui lagu lagu 

islami dimana anak dngan sendirinya akan merasa suka dan mencoba mengikuti lagu itu. 

Lalu menontonkan film film anak yang memberikan pesan moral yang baik, untuk anak 

usia4-5 tahun orang tua bisa memperagakan tata cara sholat, melatih kefasehan 

mengucapkn huruf hijayah dan bisa saya mulai melatih anak cara berpakaian yang sesuai 

syariat. 

3. Peniruan, setelah melalui proses mencoba, anak yang rasa ingin tahunya begitu besar 

tentu saja akn meniru, meniru perbuatan orang tuanya dan mengulang terus hal hal yang 

pernah ia coba lakukan sampai dia merasa bahwa dia sudah seperti orang tuanya. Dalam 

tahapan ini orang tua harus lebih memperhatikan anak jika saja apa yang sedang ditiru 

oleh si anak adalah bukan hal yang baik, maka orang tua bisa memberi pemahaman agar 

anak mengerti yang dilakukannya itu tidak baik, cukup sulit bagi beberapa anak 

mmemahami teguran dari orang tua tetapi orang tua dapat mengaplikasikan pengajaran 

nilai nilai luhur melalu sebuah cerita bagus lagi jika cerita cerita itu didongengkan 

sebelum tidur atau pada saat sore hari. Karena perkembangan karakter ini juga bisa 

dilakukan melalui mendongeng. (Rakihmawati & Yusmiatinengsih,2012) 

4. Pembiasaan, setelah anak mulai mengerti dan memahami setiap nilai nilai yang 

ditanamkan oleh orang tua maka orang tua hanya perlu melakukan pengulangan (berulang 

kali mengingatkan) dan mengacari mempraktikan setiap pengetahuan yang diberikan, 

pengajaran ini juga bersifat pengulangan agar anak terbiasa dan fasi ini lah dimana tahap 

pematangan yang benar benar harus diawasi orang tua, kesulitan yang sering dialami 

orang tua adalah ketika anak masih belum mengerti dan belum bisa menerapkan ilmu 

agama yang diberikan. Tetapi sudah menjadi kewajiban orang tualah untuk selalu 

mengingatkan anak dan membiasakan anak menerapkan nilai nilai keagaam yang ada 

pada dirinya. Cara terbaik untuk mengaplikasikan tahapan ini adalah dengan 

melakukannya bersama dengan sia anak, sehingga anak bisa langsung memiliki figur atau 

panutan yang dia tiru, misalnya rutin mengaji bersama setelah sholat maghrib, atau ayah 

mengajak anak setiap jum’at kemesjid untuk menunaikan ibadah sholat jum’at lalu 

setelahnya memberikan amal kepada mesjid (mengajari anak bersedekah) nah hal ini bisa 

menjadi contoh bagi sang anak karena disaat anak belum mengijak usia dewasa ia hanya 

akan mengambil contoh dari orang tuanya saja, lalu setelah ia dewasa dengan 

pengawasan orang tua yang baik dan didikan yang tepat dia akan tetap menjaga nilai-nilai 

yang sudah itanamkan orang tuanya sejak kecil kepadanya. 

 

PENUTUP 
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Pendidikan moral untuk membentukan karakter religus dapat dilakukan orang tua melalui 

empat tahapan. Dengan terbentuknya nilai-nilai religious pada anak dapat menjadi bekal bagi 

anak, orang tua sendiri menjadi contoh yang ditiru anak selama proses pemebentukan itu. 

Dengan moral yang religious yang dimiliki anak mampu menjadikan kepribadian anak yang 

baik dan didasari oleh nilai-nilai keimanan. 
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Abstrak 

 

Tujuan diajarkan pendidikan agama kepada anak sejak dini agar anak tumbuh menjadi anak 

yang memiliki kelakuan yang baik sejak dini. Disamping pendidikan agama pendidikan moral 

juga sangat penting di ajarkan pada anak sejak usia dini. Usia  10 tahun keatas, anak sudah 

memiliki moral dan anak sudah mulai merubah atau mengembangkan moral nya. Anak sudah 

mengikuti aturan  dan sudah sadar akan moralnya sejatinya pendidikan agama dan moral sangat 

berkaitan dalam  kehidupan  ter;ebih dalam kehidupan anak usia dini. Jika agama pada anak 

baik maka moral si anak juga akan baik. 

 

Kata Kunci: agama; pembekalan;  moral 

 

Abstract 

 

The goal is taught religious education to children from an early age so that children grow up to 

be children who have good behavior from an early age. In addition to religious education, 

moral education is also very important to be taught to children from an early age. Age 10 years 

and above, children already have moral and children have started to change or develop moral 

children have followed the rules and are aware to the true moral religious and moral education 

is closely related to life in early childhood life. If religion in children is good than the child’s 

moral is also good 

 

Keywords : religion; debriefing; moral 
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PENDAHULUAN  

 

Anak adalah amanat dari  Allah swt. Sebaga mana amanat mereka adalah “titipan” yang 

harus diperlakukan dengan baik oleh orang yang di beri amanat jadi sebagai orang tua yang 

diberiamanat, kita harus mengerti betul bagai mana cara merawat dan memperlakukan mereka 

dengan baik. Sehingga ketika mereka kembali ”diambil” oleh allah swt. Kondisi mereka tetap 

baik seperti sedia kala . Bentuk penuaian amanah itu adalah dengan menuaikan hak-hak anak 

dengan baik. Yang mana salah satu diantara hak itu adalah mendapatkan pendidikan agama 

yang baik.  

 

PEMBAHASAN 

 

Pentingnya menekan kan masalah aga pada anak usia dini disini peran orang tua sangat 

diperlukan untuk mengarahkan keagamaan anak agar anak tersebut tumbuh menjadi baik, dalam 

islam eksistensi anak melahirkan adanya dua hubunan yaitu vertikal dengan allah swt sebagai 

sang penciptanya, dan hubungan horizontal dengan orang tua dan masyarakat yang bertanggung 

jawab untuk mendidik nya agar menjadi anak yang bertanggung jawab dan taat beragama. 

Bernawi (1998) 

Masa Kanak-Kanak (Sampai Usia 7 tahun) Tanda-Tandanya Sebagai Berikut  

1. Sikap keagamaan represif (menekan, mengekang,menahan, atau menindas) meskipun 

banyak bertanya 

2. Pandangan ketuhanan yang anthromorph (dipersonifikasikan) 

3. Penghayatan secara rohaniah masih superficial (belum mendalam) meskipun mereka 

salah melakukan atau partisipasi dalam kegiatan ritual. 

Masa Anak Sekoah 

1. Sikap keagamaan bersifat reseptif tetapi disertai pengertian  

2. Pandangan dan paham ketuhanan nya diterangkan secara rasional berdasarkan  kaidah-

kaidah logika yang bersumber pada indicator alam semesta yang sebagai manifestasi dari 

eksisitensi dari keagungan nya, 

3. Penghayatan secara rohaniah  semakin mendalam, melaksanakan kegiatan ritual diterima 

sebagai keharusan moral. 

Tujuan kenaa diajarkan pendidikan agama kepada anak sejak dini agar anak tumbuh 

menjadi anak yang memiliki kelakuan yang baik sejak dini. Disamping pendidikan agama 

pendidikan moral juga sangat penting di ajarkan pada anak sejak usia dini. Moral iyalah 

kebiasaan maka orang tua dituntut memberikan moral yang baik dan memberi tahu tentang 

moral yang buruk agar anak dapat memilih hal yang baik dan menghindari yang buruk. 

Menurut piaget dalam teori perkembangan moral terdapat dua yaitu: 

1. Heteronomous morality. Usia 5-10 tahun. Anak sudah mengetahui tentang moral tetapi 

anak belum bisa merubah atau mengembang kan moral nya.  

2. Autonomous Morality. Usia  10 tahun keatas . anak sudah memiliki moral dan anak sudah 

mulai merubah atau mengembangkan moral nya .Anak sudah mengikuti aturan  dan 

sudah sadar akan moral nya 

Sejati nya Pendidikan agama dan moral sangat berkaitan dalam  kehidupan  ter;ebih 

dalam kehidupan anak usia dini. Jika agama pada anak baik maka moral si anak juga akan baik. 

Jadi, Pendidikan agama dan moral pada anak usia dini harus diberikan secara seimbang agar 

anak memiliki agama dan moral yang baik. Penanaman Pendidikan agama dan moral sejak usia 
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dini adalah hal yang sangat penting karena jika anak hanya memiliki kepintaran saja tanpa 

akhlak,moral dan etika.  

 

PENUTUP 

 

Dari pemaparan diatas dapat saya simpulkanpenting nya membekali ilmu agama dan 

pendidikan moral sejak dini agar anak tidak terjerumus kedalam pergaulan yang salah. 

 

REFERENSI 

 

Bernawi, B.Y. (1993). Pembinaan Kehidupan Beragama Isalam Pada Anak Semarang. Jurnal 

AT-Turas. Vol. 09 (2) 

. 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era   516 
 
 

UPAYA MENINGKATKAN MEMBACA AL-QU’AN DENGAN 

MEDIA KARTU GAMBAR UNTUK ANAK USIA DINI 

Azhar Rahmatullah 

 
Universitas

 
Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari 

E-mail : Zaykhan000@gmail.com / 0895700654321 

 

Abstrak 

 

Membaca surah-surah Al-Qur’an adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk 

memenuhi kewajiban umat Islam, dalam membaca surah-surah Al-Qur’an memerlukan suatu 

minat, ketika anak mempunyai minat terhadap sesuatu maka ia akan bersungguh-sungguh 

menyukai dan mempelajarinya.  Minat untuk membaca terutama membaca surah-surah Al-

Qur’an dikalangan  sebagian  orang terutama anak usia dini semakin berkurang, dikarenakan 

mereka asik akan dunianya baik itu bermain, menemukan jati diri, serta mengkepentingkan 

urusan dunia saja, mereka juga masih mudah terpengaruh dengan lingkungan pergaulan teman-

temannya. Minat dalam belajar sangatlah penting, dengan minat anak akan terdorong untuk 

melakukan sesuatu. Tentunya dibantu dengan media yang menarik dan kreatif, salah satunya 

media gambar berwarna. 

  

Kata Kunci: Al-Qur’an; Media; Manfaat  

 

Abstract 

 

Reading the chapters of the Qur'an is one of the efforts made to study the religion of Islam, in 

reciting the Qur'anic verses, and the children who will earnestly from Dan learn it. The interest 

in reading especially the recitation of the Qur'an among some people who are especially early 

childhood is diminishing, because they are cool for their good world, find the identity, and the 

world affairs only, they are still easy to be issued with friend-processed social environment. 

Interest in learning is important, with a child's interest motivated to do something. Of course, 

assisted by an interesting and creative media, one color image media. 

 

Keywords: Al-Qur'an; Media; Benefits 
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PENDAHULUAN  

 

Al-Qur’an adalah kitab suci umat islam yang dapat membawa kebahagiaan karena kitab 

suci Al-Qur’an merupakan wahyu yang di turunkan kepada Rasul-Nya untuk membimbing 

umatnya kejalan yang benar. Membaca Al-Qur’an terdapat kaidah-kaidah dengan mengucapkan 

huruf hijayyah dan hukum bacaan (ilmu tajwid) yang harus dimengerti dan dipahami PAUD 

akan membaca Al-Qur’an tetapi pada prakteknya sering kali tidak diindahkan.  

Tentunya semua itu di awali dengan minat anak itu sendiri, Hurlock (1990) dalam 

Kambuaya (2016) menyatakan bahwa minat merupakan hasil dari pengalaman atau proses 

belajar. Sedangkan menurut Slameto, (2010) dalam Nurhasanah & Sobandi (2016) minat adalah 

suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan. Ada beberapa indikator minat dalam belajar yaitu 

sebagai berikut (1) Perasaan senang, (2) Ketertarikan siswa, (3) Perhatian, dan (4) Keterlibatan 

siswa.  

Namun untuk menarik minat anak usia dini dalam membaca surah-surah Al-Qur’an 

perlunya media yang cukup menarik dan kreatif, agar memenuhi indikator minat pada anak, 

dengan harapan anak usia dini lebih menyukai atau bersemangat dalam membaca surah-surah 

Al-Qur’an, menggunakan salah satu media yang berupa media gambar berwarna. 

 

PEMBAHASAN 

 

Membaca Al-Qur’an dengan benar merupakan salah kewajiban setiap muslim dan 

muslimah namun kemampuan membaca Al-Qur’an, masing-masing orang berbeda-beda, hal ini 

terlihat pada rendahnya minat masyarakat terhadap Al-Qur’an. Beberapa faktor penyebab 

keadaan ini, di antaranya kurangnya kesadaran, minat, dan media yang digunakan. 

Media dalam artian alat, sarana komunikasi atau alat penyelenggara pendidikan yang 

diperlukan. Adanya alat karena tanpa media ini pendidikan tidak dapat dijalankan dengan baik. 

Upaya untuk meningkatkan minat anak usia dini baik itu dengan  menggunakan media 

gambar berwarna,  

Perencanaan media gambar berwarna, dengan mempersiapkan, yaitu : 

1. Langkah pertama, guru baca Al-Qur’an mempersiapkan kertas berwarna warni, 

2. Langkah kedua, kertas warna tersebut di tulis dengan surah-surah Al-Qur’an yang akan di 

ajarkan kepada peserta didik, dan menghiasnya, 

3. Langkah ketiga, kemudian dibagikan kepada masing-masing peserta didik,  

4. Langkah keempat, kemudian nanti guru baca Al-Qur’an akan menyebutkan salah satu 

warna yang dimiliki anak didiknya, dan anak didik tersebut dipersilahkan untuk membaca 

surah yang ada dikertas warna tersebut. Begitu pun seterusnya. 

Kelebihan dari media gambar warna ini dalam proses pembelajaran adalah untuk kelancaran 

proses interaksi antara pendidikan dan peserta didiknya, yaitu :  

1. Media gambar berwarna mampu memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak 

peserta didik, sehingga otak akan berfungsi secara optimal, 

2. Interaksi langsung antara peserta didik dan gurunya akan menjadi menyenangkan, 

3. Media gambar membangkitkan minat dan merangsang untuk belajar, serta tampilannya 

yang menarik, dan 

4. Media gambar  lebih mudah dilihat dan dipahami anak usia dini. 
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Pembelajaran membaca surah-surah Al-Qur’an tidak dapat disamakan dengan pengajaran 

membaca dan menulis disekolah pada umumnya. Karena dalam pengajaran Al-Qur’an anak 

didik belajar huruf dan kata-kata mereka yang tidak mudah dipahami. Langkah yang paling 

penting dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an adalah keterampilan dalam menyampaikan 

dan media yang digunakan sesuai dengan kaidah tajwid. 

 

PENUTUP 

 

Untuk mengatasi kurangnya minat untuk membaca surah-surah Al-Qur’an, diperlukan 

upaya untuk membuat media yang menarik dan kreatif, salah satunya dengan penggunaan media 

gambar berwarna yang dilakukan oleh guru sebagai media pembelajaran. Media gambar 

berwarna yang dibuat sendiri berdasarkan materi yang diajarkan yang ditulis dalam kertas 

berbagai macam warna, sesuai dengan kebutuhan yang dapat mempermudah siswa di dalam 

memahami materi yang diajarkan. Penggunaan media gambar berwarna yang diterapkan sebagai 

salah satu upaya guru dalam menumbuh minat dalam bacaan surah-surah Al-Qur’an, agar anak 

usia dini lebih  bersemangat dan tidak mudah bosan dalam mempelajarinya. 
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Abstrak 

Batang pisang kepok sebagai salah satu limbah dari tanaman pisang berpotensi dijadikan 

sebagai pakan alternatif. Nutrisi pada batang pisang seperti serat kasar yang tinggi serta 

kandungan neutral detergent fiber (NDF) dan acid detergent fiber (ADF) yang tersusun atas 

komponen yang cukup kompleks dan kandungan silika dan lignin yang cukup tinggi 

menyebabkan kandungan gizi sulit untuk dicerna oleh hewan ternak. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui penurunan kandungan NDF dan ADF pada silase batang pisang kepok yang 

difermentasi dengan SOC. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan dan 4 kali ulangan. Untuk setiap perlakuan dengan konsentrasi SOC sebesar 0%, 

0,1%, 0,2%, 0,3% dan 0,4% dengan lama fermentasi 21 hari. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penambahan SOC 0,2 - 0,4% berpengaruh nyata terhadap NDF dan ADF silase batang 

pisang kepok dan dapat menurunkan kadar NDF dari 64,82% menjadi 55,13% dan ADF dari 

44,62% menjadi 35,94%. 

 

Kata kunci:  suplemen organik cair,  neutral  detergent  fiber, acid detergent fiber, batang 

pisang kepok 

 

Abstract 

Banana kepok stem as one of the waste from potential banana plant used as alternative food. 

Nutrients in banana stalks such as high coarse fibers and neutral detergent fiber (NDF) and 

acid detergent fiber (ADF) contents are composed of fairly complex components and the high 

content of silica and lignin causes the nutrient content difficult to digest by livestock. This study 

aims to determine the decrease in the content of NDF and ADF on silage of banana kepok stems 

fermented with SOC. The studied used a completely randomized design (CRD) with five 

treatments and four replications. For each treatment with SOC concentration of 0%, 0.1%, 

0.2%, 0.3% and 0.4% with 21 days fermentation time. The results showed that the addition of 

SOC 0,2 - 0,4% had significant effect on NDF and ADF silage of banana stem and can be 

decreased the level of NDF from 64,82% 55.13% and ADF from 44.62% to 35.94%. 
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Keywords: suplements organic compound, neutral detergent fiber, acid detergent fiber, banana 

kepok stem 

 

PENDAHULUAN 

 

Batang pisang sebagai salah satu limbah dari tanaman pisang (Musa paradisiaca L) 

berpotensi untuk dijadikan sebagai pakan alternatif. Jenis batang pisang yang dapat dijadikan 

pakan alternatif adalah batang pisang kepok. Pemilihan batang pisang sebagai pakan alternatif 

karena bahan tersebut berlimpah dan mudah untuk didapat. Menurut Pusat Data dan Sistem 

Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (2016), produksi pisang di 

Indonesia  mencapai 7,45 juta ton pada tahun 2016. Munadjim (1983) menyatakan bahwa total 

produksi tanaman pisang, 30% adalah jumlah produksi buah pisang, 60% produksi batang 

pisang, dan 10% adalah produksi daun pisang. Sebagai bahan pakan yang mudah didapat, 

batang pisang memiliki faktor pembatas yaitu daya simpan yang rendah (kadar air tinggi) 

sehingga akan mempercepat proses pembusukan. Faktor utama yang menjadi pertimbangan 

adalah nilai nutrisi pada batang pisang seperti serat kasar yang tinggi serta kandungan NDF dan 

ADF yang tersusun atas komponen yang cukup kompleks dan juga memiliki kandungan silika 

dan lignin yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kandungan gizi sulit untuk dicerna oleh 

hewan ternak. Berdasarkan komposisi kimianya, batang pisang mengandung Bahan kering 

8,62%,  Abu 24,31%, Protein kasar 4,81%, Serat kasar 27,73%, Lemak kasar 2,75%, BETN 

40,61%, Hemiselulosa 20,34%, Selulosa 24,64%, Lignin 9,92%, Serat deterjen neutral (NDF) 

40,5-64,1%, Serat deterjen asam (ADF) 35,6-45,5%
 
(Hasrida, 2011).  

Suplemen Organik Cair (SOC)
R
 merupakan suatu zat dari hasil produksi extrak rempah-

rempah yang bermanfaat bagi pertumbuhan, peningkatan nafsu makan, pencegahan penyakit, 

SOC disebut juga dengan probiotik. Kandungan mikroorganisme dari SOC yaitu : Laktobasillus 

sp, Azetobacter sp, Pseudomonas aeruginosa, Saccharomyces sp, Basillus sp dan Mineral dan 

vitamin mix. Penggunaan SOC baik untuk pembuatan pakan dengan fermentasi. Dengan 

menggunakan SOC dapat mempermudah pembuatan fermentasi pakan ternak, karena SOC 

sangat cocok digunakan untuk fermentasi pakan ternak. Dengan penambahan SOC pada 

fermentasi batang pisang dapat berpengaruh terhadap penurunan kadar NDF dan ADF silase 

batang pisang kepok. 

Neutral Detergent Fiber (NDF) merupakan zat makanan yang tidak larut dalam detergent 

netral dan NDF bagian terbesar dari dinding sel tanaman. NDF terdiri dari selulosa, 

hemiselulosa, lignin dan silika serta protein fibrosa (Van Soest, 1982). Acid Detergent Fiber 

merupakan zat makanan yang tidak larut dalam detergent asam yang terdiri dari selulosa, lignin 

dan silika (Van Soest, 1982). Acid Detergent Fibre dan Neutral Detergent Fibre  merupakan 

fraksi dinding sel dengan nilai cerna rendah, dimana komponen utama penyusun dinding sel 

tanaman yang terdiri dari selulosa dan hemiselulosa berikatan dengan zat kompleks yang sulit 

dicerna yaitu lignin yang membentuk lignoselulosa dan lignohemiselulosa. Semakin rendah 

fraksi Neutral Detergent Fibre dan Acid Detergent Fibre maka kecernaan pakan semakin tinggi 

(Preston dan Leng, 1987 dalam Sudirman dkk., 2015). Hemiselulosa dan selulosa merupakan 

komponen dinding sel yang dapat dicerna oleh mikroba. Semakin tinggi Acid Detergent Fibre, 

kualitas atau daya cerna hijauan semakin rendah (Crampton dan Haris, 1969 dalam Sudirman 

dkk., 2015). 
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Imsya dan Palupi (2008) menyatakan kecernaan bahan pakan serat dipengaruhi oleh 

kandungan penyusun dinding sel tanaman berupa NDF, ADF dan lignin. Penurunan kadar NDF 

dan ADF akan mempengaruhi kadar serat kasar. Kadar NDF dan ADF menurun, kadar serat 

kasar juga akan menurun dan kadar protein kasar meningkat sehingga akan mempengaruhi 

kualitas suatu pakan. Arief (2001) menyatakan bahwa menurunnya NDF dan ADF disebabkan 

karena selama berlangsungnya fermentasi terjadi perenggangan ikatan lignoselulosa dan ikatan 

lignohemiselulosa yang menyebabkan isi sel yang terikat akan larut dalam larutan neutral 

detergent. 

 

METODE 

 

Bahan 

 

a. Batang pisang 

Bahan utama yang digunakan untuk fermentasi yaitu batang pisang jenis kepok (Musa 

paradisiaca L.) yang sudah dipanen buahnya. Batang pisang yang digunakan sebanyak 20 

kg. 

b. Suplemen Organik Cair (SOC)
R
 

Suplemen Organik Cair (SOC)
R
 diperoleh dari PT. Hidup Cerah Sejahtera (HCS). SOC 

yang digunakan sebanyak 10 ml. 

c. Dedak Padi 

Berfungsi sebagai bahan adiktif, konsentrasinya sebanyak 5% dari bahan baku utama 

sehingga total yang digunakan sebanyak 1.000 gram. 

d. Gula Pasir 

Gula pasir yang dipergunakan untuk mengaktifkan mikroorganisme SOC sebanyak 40 

gram. 

e. Molasses (tetes tebu) 

Konsentrasi molasses sebanyak 3% dari bahan baku utama sehingga total yang digunakan 

sebanyak 600 ml. 

f. Air 

Digunakan sebagai pelarut SOC sebanyak 4.000 ml 

 

Alat 

 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah. 

b. Alat pencacah / parang yang digunakan untuk mencacah/memotong batang pisang 

sehingga berukuran ±2 cm. 

c. Ember digunakan sebagai tempat untuk mengencerkan SOC dan Gula pasir. 

d. Terpal dipergunakan sebagai tempat untuk mencacah batang pisang sekaligus untuk 

tempat pelayuan batang pisang dengan cara di jemur. 

e. Sekop dipergunakan untuk mencampur/mengaduk semua bahan. 

f. Timbangan untuk menimbang bahan-bahan penelitian. 

g. Gelas ukur digunakan untuk menakar volume cairan. 

h. Sprayer digunakan sebagai penyemprot cairan SOC dan Molasses (tetes tebu) 

i. Plastik kedap udara untuk membungkus bahan fermentasi kapasitas ±4 kg. 
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j. Peralatan uji NDF dan ADF, yang terdiri dari: 

 Alat destruktif, untuk menghaluskan material 

 Alat destilasi, untuk mendestilasi bahan uji 

 Timbangan analitik, untuk mengukur volume sampel 

 Kertas saring 

 Erlenmeyer 

 Beaker glass 

 Buret, untuk mentitrasi reagen 

 Pipet 

 Autoclave 

 Oven 

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL)  dengan  5 perlakuan dan 

4 ulangan.  Model analisis  Rancangan Acak Lengkap  (Steel dan Torrie, 1993) sebagai berikut: 

Yij = µ + αi + εij 

Dimana:  

Y ij = Nilai hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

µ = Nilai rata-rata umum pengamatan  

αi = Pengaruh penambahan perlakuan ke-i 

εij = Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke- i ulangan ke- j 

Percobaan dibagi menjadi 5 perlakuan dengan 4 ulangan, yaitu: 

P0   = konsentrasi SOC sebesar 0% 

P1  = konsentrasi SOC sebesar 0,1% 

P2 = konsentrasi SOC sebesar 0,2% 

P3  = konsentrasi SOC sebesar 0,3% 

P4  = konsentrasi SOC sebesar 0,4% 

Komposisi bahan utama (batang pisang kepok) yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebanyak 1.000 gram setiap perlakuan. Untuk melihat pengaruh perlakuan yang berbeda 

terhadap kadar Neutral Detergent Fiber dan Acid Detergent Fibre pada silase batang pisang 

kepok maka dilakukan pengamatan pada hari ke 21. 

 

Pelaksanaan Penelitian 

 

Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017 di 

Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dan selanjutnya 

dilakukan uji kandungan NDF dan ADF di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Pertanian Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru.     

 

Pelaksanaan Penelitian 

 

Fermentasi 
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Fermentasi menggunakan starter cairan SOC dan ditambah dengan bahan tambahan 

berupa gula pasir, Garam dan dedak padi. Proses pengolahan pakan dilakukan dengan cara 

mencampurkan cacahan batang pisang kepok (sebagai bahan utama) dengan cairan SOC, larutan 

gula, molasses (tetes) dan dedak padi.  

Proses fermentasi secara rinci dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Menimbang batang pisang yang telah dicacah berukuran ±2 cm sebanyak 1.000 gram, 

dedak padi 50 gram (5% dari bahan baku utama) dan molasses 30 ml (3% dari bahan 

baku utama). 

2. Mencampurkan masing- masing SOC sesuai takaran atau dosis pada perlakuan penelitian 

(0 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml dan 4 ml),  Gula pasir sebanyak 10 gram dan ditambahkan 1.000 

ml air, aduk sampai rata kemudian diamkan selama ±15 menit. 

3. Mencampurkan dedak padi dan molasses kemudian aduk rata sampai semua bahan 

tercampur, kemudian campuran kedua bahan tersebut dicampurkan pada bahan utama 

(cacahan batang pisang kepok) diaduk sampai rata (homogen). 

4. Larutan SOC dari masing-masing perlakuan kemudian diambil 200 ml, disemprotkan 

secukupnya secara merata ke dalam campuran bahan. 

5. Campuran bahan dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu tutup rapat dan ikat dengan 

tujuan agar kedap udara lalu disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari cahaya 

matahari selama 21 hari. 

6. Dibawa ke laboratorium untuk uji kadar ADF dan NDF. 

 

Prosedur Analisis Kadar NDF dan ADF 

 

Kadar NDF dan ADF silase batang pisang kepok dianalisis dengan menggunakan metode 

Van Soest (Anam dkk., 2012). Prosedur Analisis Kadar Neutral Detergent Fiber (NDF) adalah: 

 Timbang sample sebanyak 0,5 – 1 gram. 

 Masukan dalam beaker 600 ml. 

 Tambahkan 100 ml larutan NDS. 

 Panaskan selama  1 jam sejak mulai mendidih, dimulai dengan api kecil. 

 Saring dalam sintered glass yang telah diketahui beratnya. 

 Cuci dengan air panas secukupnya, lalu bilas dengan 15ml aceton. 

 Oven pada suhu 105⁰ C selama 1 malam. 

 Dinginkan dalam desikator selama 1 jam dan timbang. 

Prosedur Analisis Kadar Acid Detergent Fibre (ADF) adalah: 

 Kerok berat residu dari NDF, timbang. 

 Masukan dalam beaker 600 ml. 

 Tambahkan 100 ml larutan ADS. 

 Panaskan selama 1 jam sejak mulai mendidih, dimulai dengan api kecil. 

 Saring dalam sintered glass yang telah diketahui beratnya. 

 Cuci dengan air panas secukupnya, lalu bilas dengan 15 ml aceton. 

 Oven pada suhu 105⁰ C selama 1 malam. 

 Dinginkan dalam desikator selama 1 jam dan timbang. 

 

Variabel Respon 
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Variabel yang diamati adalah: 

a. Kandungan Neutral Detergent Fibre (NDF) dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

      

 
                                                                 

            
       

b. Kandungan Acid Detergent Fibre (ADF) dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

      

 
                                                                 

            
       

 

Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis untuk mengetahui perbedaan pengaruh 

perlakuan terhadap variabel yang diamati, dilakukan uji homogenitas ragam (uji Bartlett) untuk 

mengetahui homogenitas data.  Jika data tidak homogen maka data akan ditranformasikan 

kemudian dilakukan analisis ragam menggunakan uji F pada taraf kepercayaan 5% dan 1%. 

Apabila hasil uji F menunjukkan perbedaan nyata atau sangat nyata, maka analisis dilanjutkan 

dengan uji beda nilai tengah dengan menggunakan uji jarak wilayah berganda Duncan (Steel 

dan Torrie, 1993). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kandungan NDF 

 

Rata-rata kandungan NDF dari silase batang pisang kepok untuk setiap perlakuan disajikan pada 

Tabel 1.  

 

Tabel 1.  Rata-rata kandungan NDF silase batang pisang kepok 

No. Konsentrasi SOC (%) Rata-rata kandungan NDF (%) 

1. 0 59,73
d
 

2. 0,1 57,63
c
 

3. 0,2 57,18
bc

 

4. 0,3 55,72
ab

 

5. 0,4 55,13
a
 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf superscript tidak sama, menunjukkan perbedaan nyata 

pada uji Duncan taraf 5%. 

 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan penambahan SOC pada silase 

batang pisang kepok berpengaruh sangat nyata terhadap kandungan NDF nya.  Tabel 1 

menunjukkan penurunan kandungan NDF seiring dengan penambahan konsentrasi SOC. Hal ini 

disebabkan karena semakin besar penambahan SOC maka semakin banyak pula kandungan  
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bakteri dari SOC tersebut mampu menurunkan kandungan NDF.  Penurunan kandungan NDF 

selama proses fermentasi disebabkan oleh adanya mikroba yang dapat mencerna komponen 

dinding sel. Bakteri-bakteri yang terkandung dalam SOC berperan dalam proses fermentasi pada 

silase batang pisang kepok.  Sebagaimana pendapat Laelasari dan Purwadaria (2004), bahwa 

proses fermentasi pada bahan pakan dengan bantuan mikroorganisme menghasilkan proses 

pemecahan senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil rata-rata kandungan  

NDF  silase  batang pisang kepok secara jelas disajikan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1.  Grafik rata-rata  kandungan NDF silase batang pisang kepok  dengan 

penambahan SOC. 

 

Gambar 1. menunjukkan bahwa dengan penambahan konsentrasi SOC berbeda secara 

signifikan dengan control (tanpa SOC).  Semakin banyak penambahan konsentrasi SOC maka 

kandungan NDF pada  silase  batang pisang kepok semakin turun. Pada setiap kenaikan 

konsentrasi sebesar 0,1% menyebabkan  penurunan  kandungan  NDF  sebesar  1,11%.   Pada   

konsentrasi SOC  0,1% - 0,4%   terjadi    penurunan   kandungan   NDF  pada   silase   batang 

pisang   kepok   karena   semakin   besar   konsentrasi   SOC  yang  diberikan, maka semakin 

banyak pula jumlah mikroba yang berperan dalam proses fermentasi pembuatan silase. 

Banyaknya jumlah mikroba ini tentunya semakin memudahkan dalam proses perombakan 

senyawa dalam NDF yang komplek menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kondisi ini juga 

didukung karena kandungan selulosa dan hemiselulosa yang terdapat pada NDF sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Van Soest (1982) bahwa NDF terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin 

dan silika serta protein fibrosa. Diduga kandungan hemiselulosa dan selulosa inilah yang 

menyebabkan penurunan kandungan NDF karena dapat dicerna oleh mikroba. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Crampton dan Haris (1969) yang menyatakan bahwa hemiselulosa dan 

selulosa merupakan komponen dinding sel yang dapat dicerna oleh mikroba. Namun pendapat 

ini sedikit berbeda dengan pendapat Van Soest (1994) yang menyatakan bahwa komponen 

dinding sel yang mudah dicerna terdiri atas hemiselulosa, sedangkan selulosa, lignin dan silika 

merupakan komponen dinding sel yang sulit dicerna.   

Pada proses pembuatan silase bakteri pseudomonas inilah yang dapat mendegradasi 

lignohemiselulosa dan lignoselulosa sehingga menyebabkan penurunan kandungan NDF, 

sehingga komponen dalam NDF yaitu hemiselulosa dan selulosa dapat dicerna oleh mikroba. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hernandez (1994) dalam Martani dkk. (2003) bahwa 

bakteri dan aktinomisetes juga mampu mendegradasi lignin, misalnya aeromonas, bacillus, 

flavobacterium, pseudomonas dan Streptomyces. Penurunan NDF ini disebabkan karena adanya 

pemecahan hemiselulosa, hal ini sesuai dengan pendapat Woolford dkk. (1984) dalam Mucra 

(2007) bahwa hemiselulosa mengalami pemecahan selama tahap awal fermentasi dan bakteri 
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asam laktat akan merombak hemiselulosa setelah simpanan karbohidrat sederhana habis 

terpakai dan membentuk asam organik serta menurunkan pH.  

Pratama (2014) menyatakan menurunnya kandungan hemiselulosa disebabkan telah 

terjadinya perenggangan ikatan lignohemiselulosa selama proses  fermentasi, sehingga  

memudahkan  penetrasi   enzim  hemiselulase untuk mencerna  hemiselulosa  menjadi  sumber  

energi  bagi  mikroorganisme.  Perez dkk. (2002) menyatakan hemiselulosa mengalami 

biodegradasi menjadi monomer gula dan asam asetat dengan bantuan enzim hemiselulase.  

Lebih lanjut dikemukakan Arief (2001) bahwa perenggangan ikatan lignin-selulosa dan lignin 

hemiselulosa menyebabkan isi sel (protein, karbohidrat, mineral-mineral) yang terikat akan larut 

dalam larutan neutral detergent. Hal ini yang menyebabkan isi sel (NDS) akan meningkat, 

sedangkan komponen serat kasar dinding sel yang tidak larut dalam neutral detergent (NDF) 

mengalami penurunan. Penurunan kandungan dinding sel dapat terjadi selama proses fermentasi 

disebabkan oleh adanya mikroba yang dapat mencerna komponen dinding sel. 

Kandungan ADF 

Rata-rata kandungan NDF dari silase batang pisang kepok untuk setiap perlakuan disajikan pada 

Tabel 2.  

Tabel 2.  Rata-rata kandungan ADF silase batang pisang kepok 

No. Konsentrasi SOC (%) Rata-rata kandungan ADF (%) 

1. 0 40,13
a
 

2. 0,1 39,16
ab

 

3. 0,2 38,08
bc

 

4. 0,3 36,78
cd

 

5. 0,4 35,94
d
 

Keterangan:  Angka  yang  diikuti  huruf  superscript  tidak  sama,  menunjukkan perbedaan 

nyata pada uji Duncan taraf 5%. 

 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan penambahan SOC pada silase 

batang pisang kepok berpengaruh sangat nyata terhadap kandungan ADF nya.  Pada Tabel 2. 

menunjukkan penurunan kandungan ADF seiring dengan penambahan konsentrasi SOC. Hal ini 

disebabkan karena semakin besar penambahan SOC maka semakin banyak pula kandungan  

bakteri dari SOC tersebut dan mampu mendegradasi lignin sehingga dapat menurunkan 

kandungan ADF.  Bakteri-bakteri yang terkandung dalam SOC tentunya berperan dalam proses 

fermentasi pada pembuatan silase batang pisang kepok. Sebagaimana pendapat Laelasari dan 

Purwadaria (2004), bahwa proses fermentasi pada bahan pakan dengan bantuan mikroorganisme 

menghasilkan proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana.  

Namun penurunan yang signifikan (berbeda nyata) terhadap kontrol hanya terjadi pada 

penambahan konsentrasi SOC 0,2%-0,4% karena diduga bahwa mikroba mengalami kesulitan 

dalam mencerna komponen dalam ADF.  ADF memiliki komponen yang sulit dicerna yaitu 

selulosa, lignin dan silika.  Pendapat ini juga didukung dengan pendapat Van Soest (1994) yang 

mengemukakan bahwa selulosa, lignin dan silika merupakan komponen dinding sel yang sulit 

dicerna.  Kadar lignin yang tinggi biasanya berikatan dengan selulosa dan hemiselulosa 

sehingga sulit dipecah di dalam rumen (Wina, 2011). 

Hasil rata-rata kandungan ADF silase batang pisang kepok secara jelas dapat dilihat pada 

Gambar 2. Pada gambar 2. menunjukkan bahwa pemberian SOC memberikan pengaruh 

terhadap kandungan ADF silase batang kepok.  Semakin besar konsentrasi penambahan SOC, 
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maka semakin menurunkan kandungan ADF silase batang pisang kepok.  Pada setiap kenaikan 

konsentrasi sebesar 0,1% menyebabkan penurunan ADF sebesar 1,07%. Hal ini karena peran 

mikroorganisme yang terkandung dalam SOC pada proses fermentasi yang bekerja merombak 

dan memecah komponen ADF. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Widayati dan Widalestari (1996), bahwa proses fermentasi oleh mikroba dapat memecah 

komponen yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar mudah dicerna oleh ternak 

serta dapat memecah selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana dan turunannya yang 

mudah dicerna. Mikroba yang dihasilkan pada proses fermentasi membantu perombakan ikatan 

lignoselulosa sehingga selulosa dan lignin dapat terlepas dari ikatan tersebut oleh enzim lignase. 

 

 
Gambar 2.  Grafik  rata-rata  kandungan  ADF silase batang pisang kepok dengan 

penambahan SOC. 

 

SOC mengandung mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi bahan pakan, 

salah satunya Bacillus sp.  Menurut Amin dkk. (2015) Bacillus sp merupakan kelompok bakteri 

probiotik penghasil asam laktat dan enzim selulase yang dapat membantu proses penguraian 

bahan organik (memecah komponen serat). Hal ini juga didukung oleh pendapat Hernandez 

(1994) dalam Martani dkk. (2003) bahwa bakteri dan aktinomisetes juga mampu mendegradasi 

lignin, misalnya aeromonas, bacillus, flavobacterium, pseudomonas dan Streptomyces. 

Enzim selulase yang merupakan salah satu komponen pemecah selulosa sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Lynd dkk. (2002) bahwa kesempurnaan pemecahan selulosa pada 

saluran pencernaan ternak tergantung pada ketersediaan enzim pemecah selulosa yaitu selulase.  

Ternak ruminansia dengan bantuan enzim yang dihasilkan mikroba rumen dapat memanfaatkan 

selulosa sebagai sumber energi. Pencernaan selulosa dalam sel merupakan proses yang 

kompleks yang meliputi penempelan sel mikroba pada selulosa, hidrolisis selulosa dan 

fermentasi yang menghasilkan asam lemak terbang. 

Proses fermentasi merupakan alternatif perbaikan kandungan serat batang pisang,  dengan  

cara  merenggangkan  ikatan  lignin  yang terdapat pada selulosa dan hemiselulosa oleh bakteri 

penghasil asam laktat (Santi dkk., 2012).  Lignin merupakan   senyawa   polimer aromatik   

yang sulit   didegradasi   (Natasha, 2012).  degradasi   lignin   dapat membuka akses bagi enzim 

[VALUE] 

39.16 

38.08 

36.78 

35.94 
y = -1.076x + 41.246 

R² = 0.9964 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

0  0 . 1  0 . 2  0 . 3  0 . 4  

K
A

N
D

U
N

G
A

N
 A

D
F 

(%
) 

KONSENTRASI SOC (%) 



 

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2018-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era   528 
 
 

yang dihasilkan oleh     bakteri  dan  kapang untuk  perombakan  selulosa  dan  hemiselulosa 

(Nelson dan Suparjo, 2011). 

Diduga bahwa bakteri yang terkandung dalam SOC mampu bekerja maksimal dan 

mampu memecah komponen-komponen ADF sehingga menurunkan nilai kandungan ADF pada 

silase batang pisang kepok dalam penelitian ini. Proses fermentasi yang menghasilkan derajat 

keasaman yang rendah dihasilkan oleh bakteri asam laktat yang memanfaatkan kerja enzim 

yang dapat memecah ikatan lignoselulosa, sehingga dengan lepasnya ikatan ligoselulosa 

menjadi lignin dan selulosa akan mempermudah pendegradasian (diubah menjadi energi). Hal 

ini didukung dengan pendapat Arief (2001), bahwa setelah mengalami proses ensilase akan 

terjadi proses perenggangan dan pemecahan ikatan lignoselulosa sehingga selulosa terpisah dari 

lignin. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan SOC mampu menurunkan 

kandungan NDF dan ADF pada silase batang pisang kepok dan perlakuan terbaik yaitu pada 

penambahan SOC dengan konsentrasi 0,4% karena mampu  menurunkan  kandungan  terendah  

NDF  (55,13%)  dan  ADF  (35,94%).  

Hal ini didukung pendapat Riswandi dkk. (2016) bahwa tingkat  kecernaan  NDF  sebesar 

51,66% -64,92% dan  ADF  sebesar 47,52% - 61,94% sudah memenuhi kebutuhan nutrisi pada 

sapi potong. Kisaran normal  kecernaan  untuk  hidup  ternak  ruminansia  membutuhkan  bahan  

hijauan   pakan dengan  nilai  kecernaan  minimal  50-55%  (Thalib dkk. (2000)  dalam  

Riswandi dkk., 2016). 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Penambahan SOC 0,2 - 0,4% berpengaruh nyata terhadap Neutral Detergent Fiber (NDF) 

dan Acid Detergent Fiber (ADF) silase batang pisang kapok dan dapat menurunkan kadar 

Neutral Detergent Fiber (NDF) dan Acid Detergent Fiber (ADF) pada silase batang pisang 

kepok. 

 

Saran 

1. Sebaiknya gunakan penambahan SOC dengan konsentrasi 0,2 – 0,4% pada fermentasi 

batang pisang kepok, agar diperoleh kandungan ADF yang rendah. 

2. Adanya penelitian lanjutan dalam pembuatan silase batang pisang kepok dengan 

konsentrasi SOC lebih dari 0,4%, sehingga nantinya silase tersebut dapat diaplikasikan 

pada ternak non ruminansia. 
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