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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai jenis tanaman sayuran yang
dibudidaya di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
Metode penelitian ini adalah survei yang bertujuan untuk mengumpulkan
informasi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada Tanggal 2830 Nopember 2016 dengan menggunakan instrumen penelitian berupa lembar
observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Dari observasi yang dilakukan
ditemukan hasil yaitu terdapat 6 jenis tanaman sayur-sayuran yang dibudidaya di
Desa Cot Yang. Tanaman-tanaman sayuran tersebut masing-masing berasal dari
satu family yang berbeda diantaranya, Apiaceae, Brassicaceae, Caricaceae,
Convolvulaceae, Gnetaceae, Euphorbiaceae. Dari hasil wawancara dengan petani
sayuran ditemukan bahwa sayur-sayuran ini merupakan mata pencaharian mereka
yang di jual dengan jumlah dan harga sesuai permintaan pasar.
Kata Kunci: Identifikasi, Sayuran
PENDAHULUAN
Negara Indonesia dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan iklim tropis.
Oleh sebab itu, kita rakyat Indonesia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
karena kita memiliki jenis hayati tinggi bila dibandingkan dengan sebagian besar
negara lain di dunia. Indonesia termasuk ke dalam delapan negara mega biodiversitas
di dunia, karena baik flora maupun fauna penyebarannya sangat luas. Kekayaan hayati
ini meliputi berbagai jenis tumbuhan, hewan dan mikroba. Kurang lebih sebanyak
28.000 jenis tumbuhan, 350.000 jenis hewan dan 10.000 mikroba yang hidup secara
alami di Indonesia (Surtikanti, 2009:124).
Jenis hayati (biodiversity) meliputi keragaman dari semua spesies tumbuhan,
hewan dan mikroorganisme serta proses-proses ekosistem dan ekologis dimana mereka
menjadi bagiannya. Dalam penelitian ini jenis hayati lebih difokuskan pada dunia
tumbuh-tumbuhan/jenis tumbuhan (plantae), yaitu di khususkan pada jenis sayursayuran yang dibudidaya oleh masyarakat di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro.
Dalam hal ini berkaitan dengan pertanian yang merupakan kegiatan pemanfaatan
sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan
baku industri, atau sumber energi. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang
termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau
bercocok tanam.
Sayuran organik merupakan komoditas hortikultura yang banyak diminati untuk
dikembangkan pada pertanian organik saat ini. Sayuran organic merukan sayuran yang
dalam proses pemelihannya tidak menggunakan bahan-bahan kimia buatan melainkan
menggunakan bahan kimia organic misalnya dari tanaman tanaman liar yang ada di
sekitar kebun. Salah satu tanaman yang biasa dipakai sebagai pestisida alami adalah
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daun kirinyuh (Eupatorium odoratum) (Octary, et. al, 2015). Keistimewaan dari
sayuran organik adalah mengandung antioksidan 10-50 persen di atas sayuran nonorganik kandungan nitrat dalam sayuran dan buah organic diketahui 25% lebih rendah
dari yang non-organik. Hal tersebut membuat sayuran organik layak untuk dikonsumsi
dan menyehatkan (Isdiyanti, 2007:34). Sayuran disamping bermanfaat sebagai sumber
vitamin dan mineral juga bisa berfungsi sebagai obat radang tenggorokan, misalnya
bayam dan kemangi (Nuraflinda, dan Armi, 2015)
Kebanyakan tumbuhan yang dimanfaatkan adalah bagian vegetatifnya terutama
daun juga beserta tangkainya. Beberapa sayuran adalah bagian tumbuhan yang tertutup
tanah, seperti wortel (Daucus carota L), kentang (Solanum tuberosum), dan lobak
(Raphanus sativus). Terdapat pula sayuran yang berasal dari organ generatif, seperti
bunga kecombrang (Etlingera elatior) dan turi (Sesbania grandiflora), buah misalnya
terong (Solanum melongena) dan kapri (Pisum sativum), dan biji misalnya buncis
(Phaseolus vulgaris) beserta kacang merah (Vigna angularis).
Hasil observasi awal yang peneliti temukan bahwa masyarakat di Kecamatan
Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar pada umumnya menanam berbagai jenis sayursayuran untuk dijual. Bertani dan bercocok tanam merupakan pekerjaan yang umum
dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut. Tanaman sayuran yang umumnya mereka
tanam merupakan sayuran yang sering dikonsumsi oleh masyarakat dan banyak terjual
di pasaran seperti bayam, kangkung, daun singkong (ubi), seledri, dan lain-lain.
Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar memiliki banyak lahan pertanian,
sehingga hampir di sepanjang desa dapat dijumpai lahan yang digunakan untuk
bercocok tanam oleh masyarakat. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di desa
tersebut sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Selain itu, lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam sayur-sayuran dapat
juga dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa-siswi sekolah dalam
memperkenalkan jenis tumbuh-tumbuhan terutama sayur-sayuran, yang biasanya
dipelajari dalam mata pelajaran yang berhubungan dengan dunia tumbuh-tumbuhan
seperti keanekaragaman hayati, hortikultura, dan klasifikasi tumbuhan. Hal ini
membantu siswa/mahasiswa lebih mengenal lingkungannya dan menanamkan rasa
cinta terdap lingkungan serta kesadaran untuk melestraikan lingkungan khususnya
tumbuh-tumbuhan sebagai penghasil oksigen terbesar di alam.
Melalui uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah: Apasaja jenis-jenis tanaman sayuran yang terdapat di Desa Cot Yang
Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?
TINJAUAN PUSTAKA
Bahan makanan nabati adalah merupakan bahan makanan yang bersumber dari
tumbuh-tumbuhan, termasuk juga sayur-sayuran. Sayur-sayuran tergolong jenis
makanan yang harus selalu hadir di meja makan karena mayoritas orang gemar
memakan sayur-sayuran, baik di konsumsi secara mentah maupun di masak dahulu.
Sayuran juga banyak di gunakan untuk pengobatan alternatif guna mencegah berbagai
penyakit, dengan tidak mengandung efek samping yang membahayakan tubuh. Berikut
beberapa jenis-jenis sayuran yang bernutrisi tinggi antara lain:
Bayam: Merupakan tumbuhan hijau yang umumnya di konsumsi daun nya
Bayam termasuk makanan yang kaya nutrisi dan sangat baik sebagai sumber klorppil
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atau zat hijau, selain itu bayam juga mengandung Vitamin A, B kompleks
C, E, K dan karbohidrat, Beta karoten, Kalsium, Fosfor, dan serta yang tinggi.
Wortel: Merupakan jenis sayuran yang popular setelah kentang, jenis sayuran ini
termasuk tumbuhan yang menyimpan karbohidrat dalam jumlah besar, Wortel adalah
sayuran yang berwarna kuning jingga kaya akan zat gula, Vitamin, serta garam
mineral, dan banyak mengandung beta koranen, Bagian yang di makan adalah umbi
akarnya.
Kol /Kubis: Merupakan jenis sayuran/tumbuhan daun yang banyak diolah
masyarakat untuk berbagai jenis makanan atau sayuran , Kubis/kol yang segar banyak
mengandung Vitamin A , B, C, E,. Kandungan vitamin C yang tinggi bisa mencegah
sariawan yang akut. Kandungan mineral yang terdapat dalam kubis adalah ; Kalium,
Fosfor, Kalsium, Natrium, dan zat besi. Kol/kubis yang segar juga mengandung banyak
senyawa yang merangsang pembentukan glutation , Zat yang dibutuhkan tubuh untuk
mematikan zat racun dalam tubuh. Di samping itu juga kol mempunyai zat aktif yang
baik untuk kesehatan. Salah satunya adalah indol-3 karbinol yang berperan mencegah
dan mengobati penyakit kanker. Kubis/kol juga ternyata mampu mengobati penyakit
gatal akibat jamur candida, mengobati radang sendi, serta bisa melindungi tubuh dari
radiasi, seperti computer, microwave, sinar X-ray, serta televisi.
Sawi: sayuran sawi ini adalah yang di konsumsi daunnya, sawi sering di gunakan
dalam kebutuhan sayuran sehari-hari, Sawi ini termasuk sayuran yang rendah kalori,
dan mengandung serat yang baik untuk tubuh kita, selain itu juga terdapat kandungan
Fosfor, Zat besi, Vitamin A,B1,B2, B3, dan C serta vitamin K.
Kentang: Berdasarkan warnanya, tanaman kentang ini terbagi 3 bagian yaitu;
kentang putih, kentang kuning, dan kentang merah. Kentang juga mengandung kadar
air yang tinggi sekitar 78%, kandungan potassium pada kentang dua kali lipat lebih
banyak di bandingkan kandungan potassium dalam fiber dan pisang.
Kentang sangat bagus di konsumsi bagiorang yang mengalami kekurangan
kadar gula dalam darah, kandungan lemaknya kurang dari 25% sehingga mampu
menghambat endapan kolesterol didalam lapisan saluran darah.
Kacang Merah: Ini merupakan jenis makanan nabati kelompok kacang polong,
kacang merah ini memiliki nutrisi yang tinggi . Kandungan yang terdapat pada kacang
merah adalah mengandung asam polat, karbohidrat kompleks, serat, kalsium, dan
protein yang terbilang tinggi. Kandungan kadar seratnya sangat tinggisehingga bisa
menurunkan kadar kolesterol dalam darah.
Brokoli: Ini termasuk dalam jenis kubis-kubisan, Sayuran ini berasal dari Asia
kecil dan dataran tinggi mediterania. Sayuran ini merupakan salah satu sayuran yang
padat gizi diantaranya Protein, Vitamin C, Zat besi, Serat, kalium, serta beragam zat
aktif lainnya yang terkandung di dalam brokoli. Kandungan serat pada brokoli mampu
melancarkan system pencernaan, selain itu juga brokoli berkhasiat mengurangi resiko
kanker dan mampu menjaga keseimbangan gula drah dalam tubuh (Yuliza, 2015).
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah survei (survey) yang digunakan untuk mengumpulkan
informasi dari hasil observasi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif (Qualitative research).
Instrumen penelitian terdiri dari lembar observasi, lembar wawancara, dan
dokumentasi.
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Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi. Tumbuh-tumbuhan
yang teridentifikasi melalui observasi, dikumpulkan dalam bentuk tabel berdasarkan
jenis dari masing-masing divisio tumbuhan. Selanjutnya di analisis secara deskriptif.
Data hasil wawancara terhadap masyarakat diberi makna secara deskriptif untuk
mengungkap hasil penelitian, yang berlanjut pada kesimpulan penelitian.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Hasil penelitian tentang identifikasi jenis tanaman sayuran di Desa Cot Yang
Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dianalisis, direkap dan disajikan,
selanjutnya diuraikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan.
1.

Jenis-Jenis Tanaman Sayuran yang Teridentifikasi di Desa Cot Yang
Kecamatan Kuta Baro
Hasil penelitian mengenai jenis sayur-sayuran yang teridentifikasi di Desa Cot
Yang, sejak tgl 18 s/d 30 Nopember 2016 ditampilkan dalam masing-masing tabel
berikut ini. Pada Tabel 4.1 di bawah ini di sajikan data tentang tanaman sayuran yang
terdapat di Desa Cot Yang.
Tabel 4.1. Jenis-jenis Tanaman Sayuran di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro
Kabupaten Aceh Besar
No
1
2
3
4
5
6

Daerah
Oun Sop
Sawi
Oun Peutek
Oun Kangkong
Oun Muling
Oun ubi

Nama Sayur-sayuran
Indonesia
Ilmiah/Latin
Seledri
Apium graveolens
Sawi
Brassica juncea
Daun Pepaya
Carica papaya
Kangkung
Ipomea aquatica
Daun Melinjo
Gnetum gnemon
Daun
Manihot Utilissima
ubi/singkong

Famili
Apiaceae
Brassicaceae
Caricaceae
Convolvulaceae
Gnetaceae
Euphorbiales

Sumber: Hasil Identifikasi Tanaman Sayuran di Desa Cot Yang Desember 2016

Data dalam Tabel 4.1 menunjukkan hasil identifikasi Tanaman sayuran di Desa
Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Terlihat dalam tabel ada 5
jenis tanaman sayur-sayuran yang teridentifikasi yaitu seledri, sawi, pepaya, kangkung,
dan melinjo. Dua dari jenis tanaman sayuran yang terdapat di Desa Cot Yang sama
dengan jenis sayuran yang terdapat di Desa Cot Yang yaitu seledri dan sawi. Selain itu
identifikasi juga dilakukan di Desa Tumpok Lampoh.
2.
Deskripsi Ciri-ciri Tanaman Sayur-sayuran di Kecamatan Kuta Baro
a. Seledri (Apium graveolens)
Seledri merupakan salah satu tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Seledri
yang memiliki nama latin Apium graveolens L ini berbentuk seperti rumput atau semak
dan termasuk tanaman setahun atau dua tahun. Tanaman seledri hanya tersusun dari
akar, batang, daun, bunga, buah, dia juga tidak memiliki cabang seperti tanaman
lainnya. Seledri ini termasuk salah satu tanaman unik yang memiliki warna hampir
keseluruhan berwarna hijau dan rasa beda dari yang lainnya.
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Akar yang dimiliki oleh seledri adalah akar tanggung dengan serabut sedalam 30
cm da bawah permukaan tanah dan menyebar ke samping dengan radius sekitar 5 – 9
cm dari pangkal batang seledri yang berwarna putih kotor. Bentuk batang seledri bisa
dibilang unik, karean bentuknya berupa persegi tapi tidak memiliki kayu, beruas – ruas,
bercabang banyak dan juga tidak berambut. Bentuk daun seledri ini menyirip ganjil,
tepinya beringgit, setiap helai daun yang dimilikinya tipis, rapat denagn pangkal, dan
ujungnya runcing. Memiliki anak daun sebanyak 3 – 7 helai, panjangnya sekitar 2-7,5
cm dan lebar 2.5 cm. setiap daun memiliki tangkai sepanjang 1-2.7 cm, smeua
berwarna hijau.
Seledri memiliki bunga yang berbentuk paying dengan jumlah 8 – 12 buah kecil
dipucuk tnaman tua. Bunga majemuk berwarna putih tersebut tumbuh pada ketiak yang
menbghasilkan 3 – 8 bunga per tangkai dan memebentuk bulatan pada ujungnya.
Bunga akan menjadi buah setelah dibuahi. Seledri memiliki buah yang berwarna hijau
ketika masih muda dan berwarna coklat tua ketika sudah tua dan bentuk bunga tersebut
adalah bulat kecil.
Secara tradisional tanaman seledri diguanakan sebagai pemacu enzim pencernaan
atau sebagai penambah nafsu makan, peluruh air seni, dan penurun tekanan darah. Di
samping itu digunakan pula untuk memperlancar keluarya air seni, mengurangi rasa
sakit pada rematik dan gout, juga digenakan sebagai anti kejang. Selebihnya daun dan
batang seledri digunakan sebagai sayur dan lalap untuk penyedap masakan
b.

Sawi (Brassica juncea)
Secara umumnya tanaman sawi memiliki tiga jenis yang dapat di budidayakan
yaitu sawi putih ( sawi jabung ), sawi hijau, dan sawi buma. Sawi putih ( B.juncea L.
Var Rugosa Roxb & Prain ) memiliki bentil batang pendek, tegak, dan juga memiliki
daun lebar berwarna hijau tua. Sawi hijau memiliki batang pendek, daun berwarna
keputih-putihan dan juga memiliki rasa yang pahit. Sedangkan sawi huma memiliki
batang pendek, kecil dan juga tanamannya mini atau kerdil.
Tanaman Sawi yang paling sering dimanfaatkan dan dibudidayakan oleh
masyarakat adalah sawi putih. Berikut ini akan diuraikan morfologi tanaman sawi atau
caisim:
Akar pada tanaman sawi merupakan akar bercabang dan akar tunggang yang
memiliki bentuk yang bulat dan menyebar di permukaan tanah, biasanya akar dapat
menembus tanah dengan kedalaman 30-50 cm. fugsinya yaitu untuk menyerap hara
yang berada di permukaan tanah. Batang pada tanaman sawi biasanya beruas dan
memiliki batang yang pendek. batang sawi memilifi peraan sebagai penopang dan
menyangga berdirinnya daun sawi di atasnya. sedangkan daun sawi itu sendiri memiliki
tangkai yang berbentuk pipih. Daun pada tanaman sawi berbentuk lonjong dan
memanjang, lebar dan memiliki warna hijau muda hingga hijau tua dan tidak memiliki
bulu. tanaman sawi memiliki tangkai daun yang pendek hingga panjang tergantung
jenis tanaman sawinya.
Tanaman sawi diketahui memiliki bunga yang memiliki bentuk memanjang dan
memiliki banyak cabang. Tanaman sawi memiliki bunga dari empat kelopak daun,
empat mehakota bunga yang memiliki warna kuning cerah, empat helai benang sari dan
satu buah pitik yang berongga dua. sedangkan dalam proses Penyerbukan tanaman ini
dilakukan secara alami dengan vabtuan angin dan binatang kecil sekitar. Tanaman
sawi memiliki buah dengan bentuk bulat sampai lonjong, memiliki warna keputihan
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hingga kehijauan, dan dalam satu buah memiliki biji 2-8 butir biji. Biji berbentuk bulat
dan kecil dan memiliki warna coklat hingga kehitaman, memiliki permukaan licin,
mengkilap, keras dan juga sedikit berlendir.
c.

Pepaya (Carica Papaya)
Semak atau pohon kecil batangnya tidak berkayu, daun tunggal berbagi atau
majemuk menjari duduknya tersebar menurut rumus 3/8 biasanya terkumpul pada
ujung batang atau cabang, tanpa daun penumpu. Bunga banci atau berkelamin tunggal,
aktinomorf. Daun mahkota 5, pada bunga jantan berlekatan, pada bunga betina
berlekatan menjadi buluh yang pendek atau bebas. Bakal biji banyak pada 3-5 tembuni
yang terdapat pada dinding bakal buah, masing-masing dengan 2 integumen. Buahnya
buah buni dengan daging buah yang tebal dan lunak. Biji dengan endosperm dan
lembaga yang lurus. Suku ini banyak ditanam sebagai pohon buah-buahan. Selain
buahnya lezat dan segar, daun-daun yang muda dapat dimakan sebagai sayuran.
Getahnya mengandung papine, untuk melunakkan daging (www.materipertanian.com).
d.

Kangkung (Ipomea aquatica)
Tanaman kangkung merupakan jenis tanaman hijau yang memiliki akar, batang,
daun bunga, buah dan biji. Kangkung memiliki perakaran tunggang dengan banyak
akar samping. Akar tunggang tumbuh dari batangnya yang berongga dan berbukubuku. Daun kangkung berbentuk daun tunggal dengan ujung runcing maupun tumpul
mirip dengan bentuk jantung hati, warnanya hijau kelam atau berwarna hijau keputihputihan dengan semburat ungu dibagian tengah. Bunganya berbentuk seperti terompet
berwarna putih ada juga yang putih keungu-unguan. Buah kangkung berbentuk seperti
telur dalam bentuk mini warnanya cokelat kehitaman, tiap-tiap buah terdapat atau
memiliki tiga butir biji. Umumnya banyak dimanfaatkan sebagai bibit tanaman. Jenis
dari kangkung ini terdiri dari dua jenis yaitu kangkung air dan kangkung darat. Namun
jenis tanaman yang paling umum dibudidayakan oleh masyarakat kita yaitu tanaman
kangkung darat atau yang biasanya dikenal baik dengan sebutan kangkung cabut.
(Arham Alpian, 2013).
e.

Ciri-ciri Melinjo (Gnetum gnemon)
Memiliki habitus berupa pohon-pohon yang lurus, banyak bercabang-cabang
(tetapi cabang-cabang itu seringkali tidak bersambungan dengan bagian kayu batang,
hingga mudah lepas). Daun tunggal, duduknya berhadapan. Batang mempunyai
kambium, fleoterma, dan buluh-buluh kayu, tanpa saluran resin. Bunga majemuk,
bercabng-cabang dikasial (berbentuk anak payung menggarpu), keluar dari ketiak daun.
Ujung bunga majemuk, berbentuk bulir dengan bunga yang berkarang dalam ketiak dua
daun pelindung yang berlekatan. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk
pembuluh dan pada perpanjangan sumbu bunga yang berbentuk benang terdapat 1-2
kantong sari. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk pembuluh dengan satu bakal
biji di dalamnya yang mempunyai dua integumen. Biji diselubungi suatu mantel yang
terdiri atas integumen luar yang menjadi keras dan tenda bunga yang berdaging dan
akhirnya berwarna merah jika buah telah masak. Suku ini banyak ditanam di
pekarangan-pekarangan. Daun muda dapat dijadikan sayur, begitu pula buahnya.
Bijinya untuk pembuatan emping. Serabut kulitnya dipakai untuk pembuatan jala yang
kuat dan tahan air laut (Tjitroesoepomo, 2005).
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f.

Singkong (Manihot utilissima)
Terutama terdiri atas tumbuh-tumbuhan berkayu, tetapi termasuk pula
didalamnya terna. Karena adaptasi terhadap lingkungannya kadang-kadang mempunyai
habitus seperti Cactaceae, ada pula yang mempunyai filokladium. Daun tunggal atau
majemuk, duduknya tersebar atau berhadapan, dengan daun-daun penumpu yang
seringkali menyerupai kelenjar-kelenjar. Hampir semua bagian tubuh tumbuhan dalam
suku ini mengandung getah dalam saluran getah (Tjitroesoepome, 2005).
3.

Hasil Wawancara Dengan Petani Sayuran di Kecamatan Kuta Baro
Data hasil wawancara yang dilakukan dengan petani sayur-sayuran di kecamatan
Kuta Baru Kabupaten Aceh Besar ditampilkan dalam Tabel 4.1 berikut ini.
Tabel 4.1 Data Wawancara Bersama Petani Sayur-sayuran
No

Hasil Wawancara
Kamis, 27 Des 2016
Cot Yang

Indikator

1.

Sudah berapa lama Bapak/Ibu menanam sayursayuran

1 tahun

2

Selama bertani sayur, berapa banyak jenis sayursayuran yang Bapak/Ibu tanam?

3.

Jangka waktu berapa lama biasanya sayur-sayuran
tersebut dapat di panen?
Apakah sayur-sayuran tersebut Bapak/Ibu panen
dalam keadaan baik.

Biasa sampai 4 jenis, selada, bayam,
ubi/ketela pohon, belimbing
2-3 bulan

4.

5.

6.

7.

8

9

10

Apakah Bapak/Ibu menggunakan pupuk untuk
membuat tanaman sayur-sayuran ini menjadi lebih
baik? Apabila ada pupuk apa yang digunakan?
Apakah tanaman sayur-sayuran yang ada disini
hanya untuk dijual kepada masyarakat, atau adakah
pemanfaatannnya dalam hal yang lain, misalnya
sebagai sumber belajar bagi siswa/mahasiswa?
Apabila ada mohon penjelasan Bapak/Ibu
Apakah selama ini ada pemanfaatannya dalam
bidang pendidikan? Apakah selama ini ada
pemanfaatannya dalam bidang pendidikan? Jika
tidak, apakah diperbolehkan apabila ada suatu
sekolah atau lembaga yang ingin memanfaatkan
kebun I sayuran ini dalam bidag pendidikan?
Pernahkah suatu sekolah atau perguruan tinggi
memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada disini
sebagai sumber belajar atau datang mengunjungi
kebun Bapak/Ibu untuk belajar?
Selama bertani sayur-sayuran disini kendalakendala apasaja yang Bapak/Ibu alami dalam
pemeliharaannya?
Apa solusi yang dilakukan agar sayur-sayuran ini
terus dapat ditanam dan menghasilkan produk yang
baik, sehingga aman di konsumsi oleh masyarakat?

Pernah dipanen dalam keadaan baik, dan
pernah juga dalam keadaan kurang baik
(daun tidak tumbuh baik)
Menggunakan pupuk alami, kotoran lembu
yang dicampur dengan tanah atau pupuk
kandang
Selama ini hanya untuk dijual di pasar,
belum ada yang datang untuk menggunakan
dalam pembelajaran. Selain itu juga
mengkonsumsi sendiri
Belum ada
Boleh, yang penting tidak merusak

Belum pernah

Kendala pemasaran, karena pembeli hanya
ingin dalam keadaan segar
Tidak mennggunakan penyemprot pestisida,
berusaha selalu menggunakan pupuk alami
dan menjaga kebersihan area tanam

Pembahasan
Hasil pengamatan terhadap tanaman-tanaman sayuran di Desa Cot Yang
Kecamatan kuta Baro telah di data dalam tabel identifikasi pada bagian hasil penelitian,
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lebih kurangnya ditemukan 6 jenis spesies tanaman sayuran. Jenis-jenis tanaman
sayuran yang terindentifikasi sebanyak 6 jenis diantaranya famili Apiaceae,
Brassicaceae, Caricaceae, Convolvulaceae, Gnetaceae, Euphorbiaceae.
Semua tanaman sayuran yang dibudidaya ini sangat bermanfaat bagi tubuh,
misalnya tanaman selada, diketahui tanaman ini mengandung protein yang tinggi,
mengingat tubuh setiap hari membutuhkan protein untuk memperbaiki sel-sel yang
rusak serta bermanfaat untuk pertumbuhan tubuh pada anak-anak, maka dapat
membantu proses pertumbuhan. Selain itu selada juga dapat membantu mengobati
diabetes. Diketahui daun selada ini memiliki kandungan gula yang rendah dan aman
untuk dikonsumsi dalam jumlah besar sekalipun. Daun selada juga dapat membantu
menambah darah, mencegah sariawan, mencegah resiko cacat kandungan, membantu
mengatasi imsomnia, menetralisir kandungan racun dalam tubuh (sebagai antioksidan),
menjaga daya tahan tubuh, dan menyeimbangkan gula dalam darah, (10-manfaat-daunselada.com).
Begitu juga untuk tanaman-tanaman sayuran lainnya semua memiliki manfaat
dan khasiatnya masing-masing. Selama ini para petani membudidayakan tanaman
sayuran tersebut, dikarenakan juga permintaan pasar yang tinggi terhadap tanamantanaman sayuran ini. Pada umumnya masyarakat sadar bahwa sangat penting
mengkonsumsi sayur-sayuran dalam kehidupan sehari-hari untuk menyeimbangkan
kesehatan tubuh.
PENUTUP
Hasil analisis data dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka
dapat disimpulkan bahwa: Terdapat 6 jenis tanaman sayur-sayuran yang ada di tiga
desa Kecamatan Kuta Baro Desa Cot Yang, seperti seledri, sawi, pepaya, kangkung,
melinjo, singkong (ubi). Tanaman sayur-sayuran yang terdapat di Desa Cot Yang
terdiri dari 6 famili yaitu Apiaceae, Brassicaceae, Caricaceae, Convolvulaceae,
Gnetaceae, Euphorbiaceae.
DAFTAR PUSTAKA
Indrawan, M. (2007). Biologi Konservasi. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
Isdiyanti. (2007). Analisis Usaha Tani Sayuran Organik di Perusahaan Matahari
Farm. Fakultas Pertanian IPB. Bogor. Skripsi
KLH (2002). http://www.menlh.go.id/keanekaragaman-hayati-sebagai-modal-dasarpembangunan/
Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropolgi. Jakarta: Rineka Cipta.
Kimmins, J.P. (1997). Forest Ecology, A Foundation for Sustainable Management.
Second Edition. New Jersey 07458: Prentice-Hall, Inc
Marni, A. (2011) karyatulisilmiah.com/pengertian-identifikasi-makhluk-hidup/ 21 Jul
2014.
Nuraflinda, dan Armi, 2015. Identifikasi Tumbuhan Obat Tradisional untuk radang
Tenggorokan.
Serambi
Akademica,
3:282-290.
http://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/serambiakademika/article/view/67/66

62

Serambi Saintia, Vol. V, No. 1, April 2017

ISSN : 2337 – 9952

Octary, A.P., M. Ridhwan, Armi, 2015. Ekstrak Daun Kirinyuh (Eupatorium
odoratum) dan Lalat Buah (D. melanogaster). Serambi Akademica, 3:335-342.
http://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/serambi-akademika/article/view/64
Pujianto, S. (2008). Pembelajaran Biologi Kelas X, Platinum, Pustaka Mandiri Solo :
PT Tiga Serangkai.
Sukmadinata, N.S. (2010). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. PT Remaja
Rosdakarya
Sudijono, A. (2001). Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta : Rajawali Press.
Sulasmi. E.S. (2000). Pengajaran Keanekaragaman Tumbuhan di SMU, Permasalahan
dan Pemecahannya. Malang: Depdiknas UM, FMIPA. Makalah, 23 Pebruari
2000.
Surtikanti, H.K. (2009). Biologi Lingkungan, Bandung: Prisma Press Prodaktama
Tjitrosoepomo, G. (2007). Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.

63

