
BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Tembakau (Nicotiana tabacum L.) 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Tembakau 

Tembakau adalah tanaman musiman yang tergolong dalam tanaman perkebunan. 

Pemanfaatan tanaman tembakau terutama pada daunnya yaitu untuk pembuatan rokok. Taksonomi 

tanaman tembakau dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta  

Sub divisio : Angiospermae  

Classis  : Dicotyledoneae  

Ordo  : Solanales  

Familia : Solanaceae  

Genus  : Nicotiana  

Species : Nicotiana tabacum L. 

Nicotiana tabacum dan Nicotiana rustica mempunyai perbedaan yang jelas. Pada 

Nicotiana tabacum, daun mahkota bunganya memiliki warna merah muda sampai merah, mahkota 

bunga berbentuk terompet panjang, daunnya berbentuk lonjong pada ujung runcing, kedudukan 

daun pada batang tegak, merupakan induk tembakau sigaret dan tingginya sekitar 120 cm. Adapun 

Nicotina rustica, daun mahkota bunganya berwarna kuning, bentuk daun bulat yang pada ujungnya 

tumpul, dan kedudukan daun pada batang mendatar agak terkulai. Tembakau ini merupakan 

varietas induk tembakau cerutu yang tingginya sekitar 90 cm (Cahyono, 1998). 



2.1.2 Kandungan Pada Tembakau 

Berbeda dengan tanaman lain, tanaman tembakau dimanfaatkan terutama untuk pembuatan 

rokok. Asap yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kenikmatan bagi perokok. Dari 2.500 

komponen kimia yang sudah teridentifikasi, beberapa komponen berpengaruh terhadap mutu asap. 

Tembakau yang bermutu tinggi adalah aromanya harum, rasa isapnya enteng, dan menyegarkan; 

dan tidak memiliki ciri-ciri negatif misalnya rasa pahit, pedas, dan menggigit. Zat-zat yang 

berpengaruh terhadap mutu tembakau dan asap antara lain (Tso, 1999):  

1. Persenyawaan nitrogen (nikotin, protein). Nikotin (β-pyridil-α-N-methyl pyrrolidine) 

merupakan senyawa organik spesifik yang terkandung dalam daun tembakau. Apabila 

diisap senyawa ini akan menimbulkan rangsangan psikologis bagi perokok dan 

membuatnya menjadi ketagihan. Dalam asap, nikotin berpengaruh terhadap beratnya rasa 

isap. Semakin tinggi kadar nikotin rasa isapnya semakin berat, sebaliknya tembakau yang 

berkadar nikotin rendah rasanya enteng (hambar). Protein membuat rasa isap amat pedas 

dan menggigit, sehingga selama prosesing (curing) senyawa ini harus dirombak menjadi 

senyawa lain seperti amida dan asam amino.  

2. Senyawa karbohidrat (pati, pektin, selulose, gula). Pati, pektin, dan selulose merupakan 

senyawa bertenaga tinggi yang merugikan aroma dan rasa isap, sehingga selama prosesing 

harus dirombak menjadi gula. Gula mempunyai peranan dalam meringankan rasa berat 

dalam penghisapan rokok, tetapi bila terlalu tinggi menyebabkan panas dan iritasi 

kerongkongan, dan menyebabkan tembakau mudah menyerap lengas (air) sehingga 

lembap. Dalam asap keseimbangan gula dan nikotin akan menentukan kenikmatan dalam 

merokok. 



3. Resin dan minyak atsiri, getah daun yang berada dalam bulu-bulu daun mengandung resin 

dan minyak atsiri, dalam pembakaran akan menimbulkan bau harum pada asap rokok. 

4. Asam organik : Asam-asam organik seperti asam oksalat, asam sitrat, dan asam malat 

membantu daya pijar dan memberikan kesegaran dalam rasa isap.  

5. Zat warna: klorofil (hijau), santofil (kuning), karotin (merah). Apabila klorofil masih ada 

pada daun tembakau, maka dalam pijaran rokok akan menimbulkan bau tidak enak 

(“apek”), sedang santofil dan karotin tidak berpengaruh terhadap aroma dan rasa isap. 

2.1.3 Morfologi Tanaman Tembakau 

1. Akar  

Tarnman tembakau mempunyai akar tunggang dengan panjang antara 50-70 cm akar 

serabut akan tumbuh setelah dipindah tanan yang berkembang di sekitar leher akar 

(Abdullah, 1970). Di samping itu pada kondisi kering akan mendorong akar untuk 

berkembang lebih baik sehingga meningkatkan penyerapan nitrogen melalui aktivitas akar 

yang lebih besar, yang mengakibatkan kandungan nikotin tanaman meningkat (Tso, et al., 

1972).  

 

 

2. Batang 

Pada batang tembakau, di setiap ketiak daun terdapat titik-titik tumbuh cabang dalam 

keadaan dorman. Bila batang dipangkas (topping), maka titik tumbuh tersebut akan 

bertunas sebagai sirung. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan sirung akan menjadi 

cabang dan berkembang menjadi cabang baru yang akan menghambat pertumbuhan 

taruman (Akehun, 1981). Batang tanaman tembakau agak bulat, lunak tetapi kuat, makin 



ke ujung makin kecil. Ruas batang mengalami penebalan yang ditumbuhi daun, dan batang 

tanaman tidak bercabang atau sedikit bercabang. Pada setiap ruas batang selain ditumbuhi 

daun juga tumbuh tunas ketiak daun, dengan diameter batang 5 cm. Fungsi dari batang 

adalah tempat tumbuh daun dan organ lainnya, tempat jalan pengangkutan zat hara dari 

akar ke daun, dan sebagai jalan menyalurkan zat hasil asimilasi ke seluruh bagian tanaman 

(Hanum, 2008). 

3. Daun 

Bentuk daun tembakau adalah bulat lonjong, ujungnya meruncing, tulang daun yang 

menyirip, bagian tepi daun agak bergelombang dan licin. Daun bertangkai melekat pada 

batang, kedudukan daun mendatar atau tegak. Ukuran dan ketebalan daun tergantung 

varietasnya dan lingkungan tumbuhnya. Daun tembakau tersusun atas lapisan palisade 

parenchyma pada bagian atasnya dan spongy parenchyma pada bagian bawah. Jumlah daun 

dalam satu tanaman berkisar 28–32 helai, tumbuh berselang–seling mengelilingi batang 

tanaman. Bagian dari daun tembakau Virginia yang mempunyai nilai tertinggi adalah daun 

bawah dan tengah menyusul daun atas, sedang daun pasir dan pucuk hampir tidak bernilai 

kecuali untuk tembakau rajangan (Abdullah, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun Atas (Leaf) 

Daun bawah dan tengah (Cutters) 

Daun pasir 



Gambar 2.1 Klasifikasi daun tembakau Virginia berdasarkan letak daun pada batang 
sumber: Abdullah, 1982. 

 
4. Bunga 

Bunga tanaman tembakau merupakan bunga majemuk yang terdiri dari beberapa tandan 

dan setiap tandan berisi sampai 15 bunga. Bunga berbentuk terompet dan panjang. Warna 

bunga merah jambu sampai merah tua pada bagian atasnya, sedang bagian lain berwarna 

putih. Kelopak memiliki lima pancung, benang sari berjumlah lima tetapi yang satu lebih 

pendek dan melekat pada mahkota bunga. Kepala putik atau tangkai putik terletak di atas 

bakal buah di dalam tabung bunga. Letak kepala putik dekat dengan benang sari dengan 

kedudukan sama tinggi. Masing - masing seperti terompet dan mempunyai bagian - bagian 

sebagai berikut:  

1. Kelopak bunga berlekuk, mempunyai lima buah pancung.  

2. Mahkota bunga berbentuk seperti terompet, berlekuk lima dan berwarna merah jambu 

atau merah tua yang merekah di bagian atasnya, sedangkan bagian bawahnya berwarna 

putih, sebuah bunga biasanya memiliki lima buah benang sari yang melekat pada 

mahkota bunganya, yang satu lebih pendek daripada yang lainnya.  

3. Bakal buah terletak di atas dasar bunga dan mempunyai dua ruang yang membesar. 

Setiap ruang mengandung bakal biji anatrop yang banyak sekali. Bakal buah ini 

dihubungkan oleh sebatang tangkai putik dengan sebuah kepala putik di atasnya.  

4. Kepala putik terletak pada tabung bunga yang berdekatan dengan kepala sarinya. Tinggi 

kepala putik dan kepala sari hampir sama. Keadaan ini menyebabkan tanaman tembakau 

lebih banyak melakukan penyerbukan sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan 

terjadinya penyerbukan silang (Hanum,2008). Buah tembakau berbentuk bulat lonjong 

dan berukuran kecil, didalamnya banyak berisi biji yang bobotnya sangat ringan. Biji 



tembakau yang belum melewati masa dorman tidak dapat berkecambah apabila 

disemaikan. Untuk dapat memperoleh kecambah yang baik sekitar 95 % biji yang 

dipetik harus sudah masak dan telah disimpan dengan baik dengan suhu yang kering 

(Cahyono, 1998). 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Morfologi Tanaman dan Biji Tembakau (Nicotiana tabacum L.) (a) 

Tembakau (b) Daun (c) Bunga (d) Biji. Sumber : Annonymous, 2009. 
 
 

2.1.4 Syarat Tumbuh Tembakau 

1. Iklim 

Tanaman tembakau pada umumnya tidak menghendaki iklim yang kering ataupun iklim 

yang sangat basah. Angin kencang yang sering melanda lokasi tanaman tembakau dapat 

merusak tanaman (tanaman roboh) dan juga berpengaruh terhadap mengering dan 

mengerasnya tanah yang dapat menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen di dalam 

tanah. Untuk tanaman tembakau dataran rendah, curah hujan rata-rata 2.000 mm/tahun, 

sedangkan untuk tembakau dataran tinggi, curah hujan rata-rata 1.500-3.500 mm/tahun. 

Penyinaran cahaya matahari yang kurang dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman kurang 

baik sehingga produktivitasnya rendah. Oleh karena itu lokasi untuk tanaman tembakau 

sebaiknya dipilih di tempat terbuka dan waktu tanam disesuaikan dengan jenisnya. Suhu 

udara yang cocok untuk pertumbuhan tanaman tembakau berkisar antara 21-32,3oC. 

Tanaman tembakau dapat tumbuh pada dataran rendah ataupun di dataran tinggi bergantung 



pada varietasnya. Ketinggian tempat yang paling cocok untuk pertumbuhan tanaman 

tembakau adalah 0 - 900 mdpl. 

2. Tanah 

Tembakau Deli sangat cocok untuk jenis tanah aluvial dan andosol. Tanah regosol 

sangat cocok untuk tembakau vorstenlanden dan besuki. Tembakau Virginia flu-cured cocok 

untuk tanah podsolik. Sedangkan tembakau rakyat atau asli dapat tumbuh mulai dari tanah 

ringan (berpasir) sampai dengan tanah berat (liat). Derajat keasaman tanah yang baik untuk 

tanaman tembakau adalah 5-5,6 tembakau Virginia 5,5-6,0. Apabila didapat nilai yang 

kurang dari 5 maka perlu diberikan pengapuran untuk menaikkan pH sedangkan bila didapat 

nilai pH lebih tinggi dari 6 maka perlu diberikan belerang untuk menurunkan pH (Hanum, 

2008). 

2.1.5 Penyakit Pada Tanaman Tembakau 

1.Penyakit mosaic temakau 

Gejala utama penyakit mosaic tembakau biasanya dimulai pada daun-daun muda. Tulang 

daun dan klorosis jaringan di sekitarnya lebih jernih (hijau muda) sehingga terjadi warna 

yang kontras di sekitar tulang daun. Selanjutnya terjadi klorosis yang tidak beraturan 

sehingga daun menjadi belang-belang, bagian daun yang hijau akan menjadi lebih hijau 

daripada biasanya, pertumbuhan daun terhambat sehingga lebih kecil ukurunannya. 

Patogen penyakit mosaic ini adalah virus mosaic tembakau (Tobacoo mosaic virus = TMV) 

yang dikenal juga dengan nama mamor tabaci Holmes (Dalmadiyo, et al., 1997). 

2.Penyakit Layu Bakteri 

Penyakit layu bakteri disebabkan oleh bakteri R. solanacearum. Penyakit ini berkembang 

baik pada tanah tegal yang ringan, kisaran pH agak asam sampai netral. Gejala penyakit 



layu bakteri adalah layu pada salah satu sisi tanaman, bentuk daun asimetris, pangkal 

batang busuk berwarna cokelat, dan apabila dicabut sebagian maupun keseluruhan akarnya 

juga berwarna cokelat dan busuk. Selain itu, apabila batang disayat, akan terlihat alur-alur 

berwarna cokelat pada berkas pengangkutan (xylem) dan seringkali diikuti pada tulang 

daun yang layu. Apabila batang maupun tulang daun tersebut dipotong dan dicelupkan ke 

air akan terlihat aliran massa bakteri putih seperti asap rokok (Dalmadiyo, et al., 1997). 

3. Penyakit embun tepung  

Penyakit embun tepung disebabkan oleh jamur Oidium tabaci. O. tabaci merupakan 

kelompok parasit obligat yang hanya dapat hidup pada tanaman yang hidup saja sehingga 

keberadaan tanaman inang lain seperti ketimun, semangka, dan bunga matahari 113 

penting untuk tempat bertahan hidup jamur. Penyakit embun tepung ini dapat terjadi di 

pembibitan maupun di pertanaman. Gejala yang tampak pada tanaman tembakau yang 

terinfeksi O. tabaci adalah pada permukaan daun bagian atas terdapat bercak putih kelabu 

tipis, yang sebetulnya adalah sekumpulan miselium, konidiofor, dan konidia jamur. Pada 

awalnya bercak-bercak ini kecil dan bulat, pada perkembangan selanjutnya apabila kondisi 

lingkungan sesuai maka bercak meluas dengan cepat dan menyatu sehingga timbul bercak 

yang lebar dan berwarna putih seperti tepung. Pada serangan yang lebih lanjut, seluruh 

permukaan daun akan tertutupi oleh bercak ini (Semangun, 2000). 

4. Penyakit Puru Akar 

Penyakit puru akar disebabkan oleh nematoda puru akar (Meloidogyne spp.). Penyakit puru 

akar banyak ditemukan pada tanah ringan. Gejala penyakit puru akar adalah pertumbuhan 

tanaman terhambat (kerdil), layu sementara pada siang hari, dan apabila terjadi kekurangan 

air maka tanaman akan lebih cepat mati. Apabila tanaman dicabut, akan terlihat puru 



(pembengkakan) pada akar. Adanya serangan nematoda ini mempermudah infeksi patogen 

lain seperti P. nicotianae karena tusukan stilet nematoda menimbulkan luka pada jaringan 

tanaman dan ini dapat menjadi jalan masuk bagi jamur maupun bakteri lain. Seringkali 

serangan nematoda ini diikuti dengan infeksi P. nicotianae ataupun R. solanacearum 

sehingga memperparah kondisi tanaman (Dalmadiyo, et al., 1997). 

2.2 Nematoda Puru Akar (Meloidogyne incognita) 

2.2.1 Klasifikasi Nematoda Puru Akar (Meloidogyne incognita) 

Klasifikasi nematoda puru akar (Meloidogyne spp.) di dalam sistem taksonomi menurut Agrios 

(1997) adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Nemata  

Classis  : Nematoda  

Ordo  : Tylenchida  

Familia : Meloidogynidae  

Genus  : Meloidogyne  

Species : Meloidogyne spp. 

Moloidogyne, merupakan magra fitonematoda terpenting di dunia. Nama “nematoda puru 

akar” (root-knot nematodes) berasal dari puru yang karakteristik berasosiasi dengan nematoda 

tersebut. Tanaman inang Meloidogyne incognita. Meliputi sayuran-sayuran, tanaman berjajar, 

pohon buah-buahan dan gulma. Marga tersebut sangat penting terutama untuk pertanian di daerah 

tropik (Dropkin, 1992) 

Nematoda merupakan salah satu jenis OPT penting yang menyerang berbagai jenis 

tanaman pertanian utama di Indonesia dan negara-negara tropis lainnya. Nematoda adalah cacing 



halus yang hidup sebagai saprofit di dalam air dan tanah, atau sebagai parasit pada tanaman dan 

hewan. Nematoda yang hidup sebagai parasit pada tanaman memiliki stilet yang berfungsi untuk 

mengisap sel-sel tanaman sehingga fungsi fisiologi tanaman terganggu (Mustika, 2010). 

 M. incognita 46.68%, M. Javanica 39.73%, M. arenaria 6.65%, M. hapla 6.19, M. exigua 

0.45%, M. chitwoodi 0.15%, dan M. oryzae 0.15%. Survei tersebut dilakukan terhadap tanaman 

pertanian dari 76 negara di dunia yang tersebar di lima benua dan Kepulauan Oceania. Terdapat 

empat spesies NPA yang sebaran dan perannya penting dalam dunia pertanian, yaitu M. incognita, 

M. arenaria, M. javanica, dan M. hapla. Di antara empat spesies tersebut, M. incognita merupakan 

patogen penting pada berbagai jenis tanaman di daerah tropis dan subtropis (Luc, et al., 1995).  

Panjang rata-rata dari sekitar 0,440-1,300 mam, dan berbagai lebar median adalah sekitar 

0,325-0,700 mm. Betina dari sebagian besar spesies memiliki tubuh simetris seperti yang 

ditunjukkan dalam bentuk tubuh perempuan Meloidogyne, nematoda betina jalur vulva ke stilet 

melewati jalur tengan tubuhnya (Sasser, 1978). 

2.2.2 Morfologi Meloidogyne incognita 

Nematoda betina berbentuk seperti botol bersifat endoparasit yang tidak terpisahkan 

(sedentary) mempunyai leher pendek dan tanpa ekor. Panjangnya lebih dari 0,5 mm dan lebarnya 

0,3-0,4 mm. Daerah bibir kecil dan mempunyai tiga analus. Stiletnya lemah dan panjangnya 12-

15 µm, melengkung kearah dorsal, serta mempunyai pangkal knop yang jelas. Betina mempunyai 

esophagus dengan metakorpus bulat dan sangat jelas serta mempunyai lembaran berbentuk bulan 

sabit. Kelenjar esofagusnya besar, kompak dan dekat dengan metakorpus, tumpang-tindih dengan 

usus. Saluran kelenjar esophagus dorsal membesar kedalam ampula sedikit di belakang pangkal 

stilet. Nematoda betina usunya tidak jelas bentuknya dan tidak dihubungkan dengan rectum. 

Uterus kedua gonadnya bertemu pada suatu tempat sedikit di depan vulva. Telur-telurnya 



diletakkan di dalam kantung telur yang terdapat di luar tubuh betina dan disekresikan oleh sel-sel 

kelenjar rectum. Pada beberapa jenis kutikula yang betina tebalnya dapat mencapai 30 µm. Adanya 

pola yang jelas pada striasi yang terdapat di sekitar vulva dan anus disebut pola perinela (perinela 

pattern) yang dapat dipergunakan untuk identifikasi jenis. 

Pada bagian betina, sebagian besar tubuh Rongga diisi oleh sepasang tubular yang berbelit-

belit Gonad. Sekitar 60% dari Gonad ditempati oleh indung telur. Sel topi Menandai akhir anterior 

setiap indung telur. Germinal Zona menempati bagian anterior pendek dari indung telur. Oogonia 

yang sedang berkembang melekat Secara radial ke rachis melalui jembatan sitoplasma. Bagian 

posterior indung telur yang tersisa adalah Zona pertumbuhan Rachis dan selnya Batas antara oosit 

menjadi lebih berbeda. Oosit secara berangsur-angsur menumpuk lipid Globules, badan refraktori, 

dan glikogen melewati zona pertumbuhan dan masuk ke dalam Saluran telur dalam satu tempat. 

Saluran telur terdiri dari dua baris terhuyung Sel. Setiap baris berisi empat kemasan yang rapat Sel 

dengan nuklei berbentuk besar dan tidak beraturan dengan Invaginasi sitoplasma besar. Lumen di 

katup sangat sempit dan oosit membentang dan ratakan sel-sel ini saat mereka melewatinya. Oosit 

menjadi ovoid di bagian gonad. Spermatotheca itu terletak di derah  Posterior ke saluran telur dan 

terdiri dari 14 berberntuk bulat, lobus seperti sel dengan invaginated Plasmalemma, mikrotubulus 

meluas dari badan vesikulasi padat yang berada antara lobus dinding spermatothecal. Proyek 

tubulus ke dalam lumen, mengembangkan telur, dan membantu pembentukan membran protein 

kulit telur. Posterior pada spermatotheca, rahim dapat dibedakan menjadi daerah yang berbeda. 

Sel di ujung ovarium rahim memiliki intracytoplasmic yang besar, ruang yang dilapisi retikulum 

endoplasma mereka berfungsi dalam pembentukan lapisan kitin dari kulit telur. Sel di tengah dari 

rahim membentuk lapisan glikolipid. Sel di bagian belakang uterus terdiri dari sitoplasma dengan 

daerah besar retikulum endoplasma (Sasser, et al., 1985). 



 
Gambar 2.3 Morfologi dan Anatomi Nematoda Puru Akar betina sumber: Sasser, et al,.1985. 
 

Peletakan Vagina dilapisi dengan kutikula tebal. Otot menempel pada vagina dan bagian 

dinding. Vulva terletak di atas bagian posterior dinding badan dan dikelilingi dengan dua bibir 

polikular yang sedikit ditinggikan. kira-kira Panjang 93 pnl dan lebar 40 pm. Cangkang telur terdiri 

dari lapisan vitelline luar, tengah lapisan chitinous, dan glycolipid bagian dalam lapisan. Lapisan 

vitelline mendekati 30 Nnl tebal lapisan chitinous sekitar 400 nm tebal, dan lapisan glycolipid 

paling tebal. Lapisan glikolipid membuat telur. Nematoda puru akar sangat tahan terhadap bahan 

kimia (Sasser, et al,. 1985). 

 Nematoda jantan dewasa berbentuk memanjang bergerak lambat di dalam tanah. 

Panjangnya bervariasi, maksimum 2 mm, sedangkan perbandingan panjang dan lebarnya 

mendekati 45. Kepalanya tidak berlekuk, panjang stiletnya hampir dua kali panjang stilet betina. 

Ekornya pendek dan membulat, bagian posterior badannya berputar 180o. Mempunyai satu atau 

dua testis (Dropkin, 1992). 

Biasanya, Meloidogyne jantan memiliki satu testis. Nomor dari testis bervariasi sesuai dengan 

periode perkembangan gonad dimana pembalikan terjadi. Jika sudah pagi, laki-laki hanya 

memiliki satu testis, dan jika pembalikan terjadi kemudian, dua testis akan berkembang. Gonad 



jantan adalah struktur tubular yang memanjang terletak di dua pertiga bagian belakang dari tubuh. 

Kira-kira satu bagian anterior gonad adalah testis. Salah satu sel somatik asli, hadir di primordium 

genital yang tidak berdiferensiasi, membentuk sel tepi pada bagian anterior dari testis. Zona 

germinal menempati anterior pendek daerah testis, dan sisanya bagian posterior membentuk zona 

pertumbuhan. Spermatozoa  disimpan di vesikula seminalis dan posterior testis vas deferens adalah 

kelenjar yang bermuara ke dalam kloaka ventrally dekat kloaka pembukaan. Satu lager sel epitel 

tipis mencakup keseluruhannya gonad. Spikula terletak dalam invaginasi tulang rusuk dari kloaka, 

struktur cuticularized yang dimasukkan ke dalam vagina saat berkopulasi dan membentuk tabung  

membantu transfer spermatozoa secara efisien ke dalam betina. Setiap spicule terdiri dari kepala, 

poros, dan pisau. Kepala dan poros memiliki inti sitoplasma silinder dan pisau diratakan dengan 

tepi yang tidak tersentuh. Ujung saraf masuk melalui pangkal masing-masing spicule dan 

membuka melalui dua pori-pori kecil jjung spicule.  

 

Gambar 2.4 Morfologi dan Anatomi nematoda jantan sumber : Eisenback, 1985. 
 

Gubernaculum terletak di dalam invaginasi kloaka, Dorsal ke spikula. Beberapa busur 

spikula dan otot retractors menempel pada pangkal spikula dan dinding tubuh. Spermatozoa 

dewasa yang disimpan di vesikula seminalis. Salah satu bagian dari spermatozoon berisi nukleus 



yang dikelilingi oleh sebagian besar mitokondria dan tubuh fibrillar bagian yang lain berisi 

sebagian besar sitoplasma membentuk pseudopodium besar. Struktur mirip mikrotubulus di kedua 

wilayah yang menutupi permukaan. Sangat panjang terkadang bercabang, dan melimpah filopodia 

muncul dari daerah spermatozoon yang berisi nukleus (Sasser, 1985). 

2.2.3 Kandungan Kitin Pada Nematoda 

Kitin adalah suatu polisakarida, polimer linier yang tersusun oleh monomernya β-1,4-N-

asetilglukosamin. Lingkar ini membentuk fibril linier. kelimpahan kitin di alam menempati urutan 

terbesar kedua setelah selulosa dan terdistribusi luas di lingkungan biosfer seperti pada kulit 

crustaceae (kepiting, udang dan lobster), ubur-ubur, komponen struktural eksoskeleton insekta, 

dinding sel fungi (22- 40%), alga dan juga dalam nematoda, binatang ataupun tumbuhan. Pada 

binatang, kitin merupakan struktur yang rigid pada eksoskeleton. Hal ini dikarenakan pada rantai 

polimer N-asetil-glukosamin terdapat ikatan hidrogen antar molekul membentuk mikrofibril 

menghasilkan struktur yang stabil dan rigid, tidak larut dalam air sehingga dapat mengkristal. 

Seperti halnya pada fungi, kitin yang ditemukan dalam tanaman juga mendukung dinding selnya 

(Herdyastuti, 2009). 

2.2.4 Siklus Hidup Meloidogyne incognita 

Umumnya perkembangan nematoda parasit tanaman terdiri dari empat fase yaitu juvenil I 

sampai juvenil IV dan nematoda dewasa. Semua spesies nematoda puru akar memiliki siklus hidup 

yang sama. Lama siklus hidup nematoda puru akar sekitar 18 – 21 hari atau 3 – 4 minggu dan akan 

menjadi lama pada suhu yang dingin (Agrios, 1996).  

Jumlah telur yang dihasilkan oleh seekor betina tergantung pada kondisi lingkungannya. 

Pada kondisi biasa betina dapat menghasilkan 300- 800 telur dan kadang-kadang dapat 

menghasilkan lebih dari 2800 telur. Juvenil tingkat II menetas dari telur yang bergerak menuju 



tanaman inang untuk mencari makanan. Juvenil menuju bagian ujung akar di daerah meristem, 

kemudian menembus korteks. Akibatnya pada tanaman yang rentan terjadi infeksi dan 

menyebabkan pembesaran sel-sel. Di dalam akar juvenil menetap dan menyebabkan perubahan 

sel-sel yang menjadi makanannya. Juvenil menggelembung dan melakukan pergantian kulit 

dengan cepat untuk kedua dan ketiga kalinya, selanjutnya menjadi jantan atau betina dewasa yeng 

berbentuk memanjang di dalam kutikula. Stadium ke empat muncul dari jaringan akar dan 

menghasilkan telur secara terus menerus selama hidupnya sementara nematoda jantan akan 

meninggalkan akar (Robert, 1999). 

 

Gambar 2.5 Siklus Hidup Nematoda Puru Akar (Meloidogyne spp.) sumber : Coyne, et al., 
2014). 



2.2.5 Infeksi Meloidogyne incognita Terhadap Tanaman. 

Terbentuknya puru pada akar terinfeksi sebagian karena terjadinya hiperplasis dan hipotrofil 

sel-sel korteks dan sebagian karena perkembangan sel-sel raksasa di tempat nematoda makan. 

Akar yang terinfeksi NPA tidak selalu mengalami pembesaran, tetapi sel-sel raksasa selalu 

terbentuk (Franklin, 1982). Sel-sel raksasa tumbuh dari sel-sel (biasanya sel-sel perisikel) yang 

tidak menagalami diferensiasi, mungkin sebagai respon terhadap zat pengatur tubuh yang 

diproduksi oleh kelenjar esophagus sub-ventral larva yang menyerang (Dropkin, 1972). 

 

 

Gambar 2.6 Tahapan infeksi puru akar oleh Meloidogyne spp. sumber : Agrios, 2005. 
Tahap pertama juvenile 2 akan menginfeksi akar tanaman, kemudian setelah dia berhasil 

masuk kedalam akar tanaman dia akan menguasai akar dengan membentuk giant cell atau sel 

raksasa pada jaringan akar, juvenile 2 akan hidup dan mencari makan pada giant cell tersebut 

sehingga akar mulai membentuk puru. Para nematoda jantan dewasa akan meninggalkan akar 



sedangkan yang betina akan bertelur dan meletakkan telurnya pada puru akar tersebut (Agrios, 

2005). 

Akar tanaman membengkak sehari setelah terinfeksi nematoda, sel-sel akar disekitar 

infeksi nematoda itu akan terstimulasi untuk menggandakan diri lebih cepat dan menjadi abnormal 

hal itu terjadi sebagai respon dari sekresi air liur yang keluarkan oleh nematoda. Dinding sel 

disekitar kepala nematoda ikut meluruh dan isi selnya menjadi lebih lebar yang bisa disebut 

sebagai multinucleate synsytium atau giant sel. Nematoda akan hidup dan mencari makanan pada 

sel raksasa tersebut selama hidupnya. Pelebaran dari sel-sel ini terus mengalami pembelahan ganda 

yang sangat pesat hal ini terjadi pada sel lain, perkembangan sel tersebut disebabkan akibat 

pertumbuhan nematoda itu sendiri, pertumbuhan nematoda berkontribusi terhadap 

berkembangnya puru akar, puru akar sendiri berfungsi sebagai pelindung bagi nematoda yang 

beranjak dewasa dari pengaruh dan gangguan dari lingkungan luar, akibat dari adanya infeksi 

nematoda pada akar adalah terganggunya perpindahan air dan nutrisi pada tanaman sehingga 

pertumbuhan tanamanpun tergangggu. Semakin berat infeksi dari nematoda akan menyebabkan 

tumbuhan semakin kerdil dan mengalami klorosis (Agrios, 2005). 

2.2.6 Pengendalian Meloidogyne incognita. 

Penggunaan agen hayati beberapa penelitian pengendalian Meloidogyne spp. Secara hayati 

membuktikan bahwa beberapa agen hayati dapat mengendalikan populasi nematoda hingga di 

bawah ambang kendali. Mankau dan Prasad (1977) melaporkan bahwa Bacillus penetrans efektif 

menekan populasi Meloidogyne spp. hingga di bawah 50%. Spora B. Penetrans menempel pada 

kutikula larva, betina, dewasa dan telur Meloidogyne spp. dan memparasit hingga nematoda 

tersebut mati. Mikroorganisme lain yang efektif sebagai musuh alami Meloidogyne spp. yaitu 

Dactilella sp., Dactylaria sp., Artrobotrys sp., dan Botrytis sp. akhir-akhir ini banyak penelitian 



ditujukan pada fungi oportunistik untuk mengendalikan nematoda. Fungi tersebut antara lain 

Fusarium, Verticillium, Aspergillus, Penicillium, Paecilomyces, Trichoderma. Mekanisme 

pengendalian diduga akibat pengaruh toksin yang dihasilkan fungi yang berpengaruh negatif 

terhadap kehidupan nematoda parasit. Namun peneliti lain membuktikan bahwa fungi oportunistik 

dapat mengkolonisasi nematoda betina sebelum nematoda tersebut bertelur (Prasati.,2012). 

2.3 Trichoderma spp. 

2.3.1 Klasifikasi Trichoderma spp. 

Klasifikasi Trichoderma spp. menurut Alexopoulus (1979) sebagai berikut : 

Kingdom : Fungi  

Divisio  : Amastigomycota  

Classis  : Deutromycetes  

Ordo  : Moniliales  

Familia : Moniliaceae  

Genus  : Trichoderma  

Species : Trichoderma spp.  

Trichoderma spp. adalah jenis kapang yang tersebar luas di tanah, dan mempunyai sifat 

mikoparasitik. Mikoparasitik adalah kemampuan untuk menjadi parasit kapang lain. Sifat inilah 

yang dimanfaatkan sebagai biokontrol terhadap jenis-jenis kapang fitopatogen. Beberapa kapang 

fitopatogen penting yang dapat dikendalikan oleh Trichoderma spp. antara lain : Rhizoctonia 

solani, Fusarium spp, Lentinus lepidus, Phytium spp, Botrytis cinerea, Gloeosporium 

gloeosporoides, Rigidoporus lignosus dan Sclerotium roflsii yang menyerang tanaman jagung, 

kedelai, kentang, tomat, dan kacang buncis, kubis, cucumber, kapas, kacang tanah, pohon buah- 

buahan, semak dan tanaman hias (Tindaon, 2008). 



2.3.2 Morfologi Trichoderma spp. 

Kapang Trichoderma spp. mempunyai morfologi seperti konidiofora hylin (bening), tegak 

lurus, bercabang, bersepta, phialida tunggal atau kelompok, konidia hylin, oval, satu sel, biasanya 

mudah dikenali dengan pertumbuhan yang cepat dan bantalan konidia yang hijau (Supiandi, 1999).  

Koloni Trichoderma spp. pada media agar pada awalnya terlihat berwarna putih 

selanjutnya miselium akan berubah menjadi kehijau-hijauan lalu terlihat sebagian besar berwarna 

hijau ada ditengah koloni dikelilingi miselium yang masih berwarna putih dan pada akhirnya 

seluruh medium akan berwarna hijau (Nurhayati, 2001).  

Trichoderma harzianum memiliki morfologi sebagai berikut konidifor berbentuk hyaline, 

tegak, bercabang dengan bantalan masa spora berbentuk apikal dengan fialid yang vertikal 

berbentuk pendek dan tebal. konidia pilosporus berbentuk, hyain, bulat, subbulat (Watanabe, 

2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gambar 2.7 Morfologi Trichoderma harzianum. A,B: Conidiophores and conidia. C,D: Conidiophores, phialides, and 
chlamydospores (C) or conidia (D). (From Watanabe, T. 1975c. Trans. Mycol. Soc. Jpn., 16:149–182. 
With permission.) 

 

Koloni di PDA berwarna hijau gelap dengan warna kekuningan, dengan struktur berbentuk 

bantal yang disebarkan. Kristal berbentuk jarum dibentuk secara khas (Watanabe, 2002). Konidia 

hijau dan berbentuk oval. Koloni pada media PDA berwarna hijau tua dan berbentuk bulat. 

Diameter koloni mencapai lebih dari 9 cm dalam waktu 5 hari (Gusnawati, et al., 2014). 



 
 

Gambar 2.8 Trichoderma harzianum koloni dalam PDA. Sumber: Gusnawati, et al.2014. 
 

Trichoderma aurioviride memiliki morfologi konidiaspore bercabang, menghasilkan masa 

spora pada masing-masing fialid; fialid berbentuk vertikal, pendek dan tebal. Konidia fialosporus, 

hilain, ovate, 1-celled. Chlamydospores berwarna coklat pucat (Watanabe, 2002). 

Trichoderma aurioviride menunjukkan bahwa isolat tersebut memiliki bentuk konidiofor 

bercabang dan berakhir steril. Fialid relatif luas, konidia pendek berdinding halus berwarna hijau 

dan berbentuk oval. Koloni pada media PDA berwarna hijau tua dan tumbuh relatif lebih lambat, 

ukurannya mencapai 7 cm dalam waktu 10 hari. Isolat tersebut sesuai dengan Trichoderma 

aurioviride (Domsch, et al., 1980). 



 
Gambar 2.9 Morfologi  Trichoderma aureoviride. A: Conidiophores and spore masses. B: Needle-shaped crystals. C: 

Conidiophoresand phialides. D: Conidia. E: Chlamydospores. (From Watanabe, T. 1975d. Trans. 

Mycol. Soc. Jpn., 16:264–267.With permission.) 
 

 

Gambar 2.10 Trichoderma aurioviride koloni dalam PDA sumber : Gusnawati, et al. 2014 

 



Sebagian besar anggota dari genus Trichoderma membentuk koloni yang mempunyai 

warna yang berbeda dan membentuk koloni dengan zona lingkaran yang terlihat dalam cahaya 

(Rifai, 1996). 

Karakteristik morfologis secara mikroskopis lima spesies Trichoderma yang diperoleh 

dapat dibedakan berdasarkan bentuk konidiofor, fialid dan konidia. Bentuk konidiofor yang sama 

yaitu tegak dan bercabang tersusun secara vertikal terdapat pada T. hamantum, T. koningii dan T. 

harzianum. tetapi pada T. hamantum memiliki fialid pendek dan tebal serta konidia berdinding 

halus dan berbentuk oval, sedangkan pada T. koningii fialid yang terbentuk lancip ke arah puncak 

dan dinding konidia ada yang kasar, berbeda dengan T. harzianum yang memiliki fialid pendek 

dan lebih tebal serta konidia berwarna hijau da berbentuk oval, sedangkan pada T. Polysporum 

memiliki bentuk konidiofor bercabang dan berakhir steril serta fialidnya relatif luas, berbeda 

dengan T. aureoviride memiliki bentuk konidiofor bercang pada setiap fialid terdapat konidium, 

dan fialidnya berbentuk vertikal, pendek dan tebal (Gusnawati, et al., 2014) 

2.3.3 Enzim Kitinase Pada Kapang Trichoderma spp. 

Enzim kitinase adalah enzim yang mampu menghidrolisis kitin menjadi monomernya 

Nasetil-glukosamin. Kitinase dapat dihasilkan oleh beberapa mikroorganisme dan mempunyai 

peran penting pada fisiologi dan ekologi. Semua enzim yang dapat mendegradasi kitin disebut 

sebagai kitinase total atau kitinase non spesifik (Herdyastuti, 2009).   

Genus Trichoderma diketahui mampu memproduksi kompleks enzim multikitinolitik. 

Trichoderma viride TNJ 63 berhasil diisolasi dari tanah perkebunan jeruk dan coklat di daerah 

Riau dan hasil deteksi menunjukkan adanya tiga tipe kitinase. Endokitinase berhasil dipisahkan 

dari N-asetil-β- glukosaminidase dan 1,4-β-kitobiosidase melalui dialysis dan gel filtrasi setelah 



dipekatkan dengan polietilen glikol dan mempunyai pH dan suhu optimum berturut-turut 5,5 dan 

3oC (Herdyastuti, 2009).  

Keberadaan kitin di alam yang sangat melimpah ini dengan cepat terdegradasi, karena 

adanya beberapa bakteri dan fungi yang mempunyai enzim kitinase yang mampu mendegradasi 

kitin. Kitin dapat didegradasi dalam dua jalur, pertama adalah degradasi oleh mekanisme 

kitinolitik yang menghidrolisis ikatan -1,4- glikosida, atau polimer mengalami deasetilasi 

pertama yang selanjutnya dihidrolisis oleh kitosanase (Yurnaliza, 2002). 

2.4 Enzim Kitinase  

Kitin adalah polimer linier yang tersusun oleh monomer β-1,4-N-asetil-D-glukosamin 

(GlcNac) dan termasuk golongan polisakarida. Kelimpahan kitin di alam menempati urutan 

terbesar kedua setelah selulosa dan terdistribusi luas dilingkungan biosfer seperti kulit crustaseae 

(kepiting, udang dan lobster), ubur-ubur, komponen struktural eksoskeleton serangga, dinding sel 

fungi (22-40%), alga dan nematoda, binatang maupun tumbuhan. Ukuran molekul kitin relatif 

besar dan kelarutan kitin rendah serta sulit diserap tubuh manusia, sehingga aplikasi kitin terbatas 

dan menyebabkan kitin menjadi sumber utama pencemaran senyawa organik  (Haliza, et al., 2012). 

Kitinase dapat dihasilkan oleh bakteri dan jamur yang diperoleh dari berbagai sumber seperti 

tanah atau perairan dengan cara menumbuhkan pada media yang mengandung kitin koloidal. 

Aktivitas kitinase secara kualitatif dapat diuji dengan penentuan zona bening disekitar 

pertumbuhan koloni pada media agar yang mengandung kitin (Herdyastuti, 2009). 

2.4.1 Pemanfaatan Enzim Kitinase 

Kitinase merupakan salah satu enzim yang menarik untuk diisolasi karena kemampuannya 

untuk menghidrolisis kitin menjadi turunan kitin yang sangat banyak manfaatnya. Salah satu 

aplikasi kitinase dalam bidang bioteknologi adalah sebagai biokontrol. Pada tumbuhan enzim ini 



digunakan sebagai pertahanan dalam melawan serangan organisme patogen yang mengandung 

kitin. Hal ini dikarenakan kitin yang merupakan komponen utama dinding sel jamur dapat 

didegradasi enzim kitinase yang dihasilkan oleh mikroorganisme, hewan dan tumbuhan 

(Herdyastuti,  2009). 

Di bidang pertanian, kitinase berfungsi sebagai agen biokontrol terhadap hama serangga 

dan fungi patogen yang memiliki komponen kitin pada dinding sel. Sebagai agen biokontrol, enzim 

kitinase dan protease berperan dalam proses pembunuhan larva Haemonchus contortus dengan 

cara mendegradasi dan melisiskan dinding kulit larva cacing. Setelah larva tersebut mati, mikroba 

kitinolitik akan berkembang biak dan mengambil nutrisinya (Ahmad, 2007). 

Dalam bidang kedokteran senyawa-senyawa tersebut dapat digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan benang operasi yang mempunyai keunggulan dapat diserap dalam jaringan tubuh, tidak 

toksik dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Monomer dari kitin yaitu N-Asetil-

Dglukosamin dapat dimanfaatkan dalam bidang farmasi, diantaranya dapat digunakan sebagai obat 

untuk mengontrol kadar gula dalam darah, sebagai suplemen, anti inflamantory dan sebagainya. 

Untuk kosmetik senyawa gula ini dapat membantu mengurangi hilangnya hiperpigmentasi karena 

N-asetil-D-glukosamin dapat membantu mengurangi aktivitas enzim tirosinase yang berperan 

dalam produksi melanin (Herdyastuti,  2009). 

2.4.2 Cara Kerja Enzim Kitinase dalam Melisiskan Enzim Kitin 

Enzim kitinase mampu menghidrolisa senyawa polimer kitin menjadi kitin oligosakarida atau 

monomer N-asetil glukosamin dengan menghidrolisis kitin secara acak pada ikatan glikosidik. 



  

Gambar 2.11 Reaksi enzimatis enzim kitinase A)Reaksi pemutusan ikatan β-1,4 pada 
bagianinternal mikrofibril kitin;B) Reaksi pembebasan unit-unit diasetilkitobiose 
oleh enzim eksokitinase;C) Reaksi pemutusan diasetilkitobiose,kitotriose dan 
kitotetraose dan menghasilkan monomer-monomer GIcNAc [8,9,10] Sumber : 
Pratiwi, et al., 2015 

Ada 3 jenis enzim kitinase yang dibedakan berdasarkan cara kerjanya dalam mendegradasi 

kitin, yaitu eksokitinase, endokitinase dan N-asetilglukosaminidase. Eksokitinase memotong 

polimer kitin hanya dari ujung non reduksi. Endokitinase memotong polimer kitin secara acak dan 

menghasilkan dimer, trimer, tetramer, dan oligomer gula. N-asetil-glukosaminidase yang 

memutuskan diasetilkitobiosa dan menghasilkan N-asetil-glukosamin (Pratiwi, et al., 2015). 

2.5      Sumber Belajar 



2.5.1     Pengertian Sumber Belajar 

Pembelajaran sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai 

komponen, antara lain pendidik (guru), peserta didik (siswa), materi, metode, sumber belajar, dan 

media pembelajaran serta penilaian. Tugas seorang pendidik dalam proses pembelajaran adalah 

mengupayakan terciptanya jalinan pengelolaan antara komponen-komponen tersebut sehingga 

pembelajaran dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Keberhasilan pembelajaran sangat 

ditentukan manakala pembelajaran tersebut dapat mengubah diri peserta didik, dalam arti 

menumbuhkembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik sehingga dapat memperoleh 

manfaat secara langsung dalam perkembangan pribadinya (Adipurnomo, et al., 2006). 

Proses belajar mengajar merupakan sistem yang tidak terlepas dari komponen-konponen 

yang saling berkaitan didalamnya. Salah satu komponen tersebut adalah sumber belajar. Sumber 

belajar adalah daya yang dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar. Baik secara 

langsung maupun tidak langsung, sebagaian maupun keseluruhan (Sudjana, 2007). 

Hakikatnya sumber belajar begitu luas dan kompleks. Segala hal yang sekiranya 

diprediksikan akan mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pembelajaran dapat 

dipertimbangkan menjadi sumber belajar. Sumber itu dapat berupa manusia maupun non manusia 

atau juga sumber belajar yang di rancang maupun yang dimanfaatkan, dengan pemahaman ini 

maka guru bukanlah satu-satunya sumber tetapi hanya salah satu saja dari sekian sumber belajar 

lainnya (Kasrina, 2012). 

2.5.2 Ciri-ciri Sumber Belajar 

Menurut Arsyad Azhar (2005) ciri-ciri umum yang terkandung dalam media yaitu:  



a. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai hardware 

(perangkat keras), yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca 

indera. 

b. Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang dikenal sebagai software (perangkat 

lunak) yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang 

ingin disampaikan kepada siswa. 

c. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio.  

d. Media pendidikan memiliki pangertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun 

di luar kelas.  

e. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran.  

f. Media pendidikan dapat digunakan secara masal (misalnya radio, televisi), kelompok besar 

dan kelompok kecil (misalnya film, slide, video, OHP), atau perorangan (misalnya: modul, 

komputer, radio tape/kaset, video recorder).  

g. Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan 

suatu ilmu. 

2.5.3 Klasifikasi Sumber Belajar 

klasifikasi sumber belajar menurut Seels dan Richey sebagai berikut:  

(1) Pesan yang merupakan informasi yang disampaikan oleh komponen yang lain, biasanya berupa 

ide, makna, dan fakta. Berkaitan dengan konteks pembelajaran, pesan ini terkait dengan isi 

bidang studi dan akan dikelola dan direkonstruksikan kembali oleh pebelajar. Orang-orang 

tertentu yang terlibat dalam penyimpanan dan atau penyaluran pesan.  



(2) Bahan yang merupakan kelompok alat yang sering disebut dengan perangkat lunak. Dalam hal 

ini bahan berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang 

telah dirancang. Bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman 

elektronik, web, dan Iain-Iain yang dapat digunakan untuk belajar.  

(3) Alat yang merupakan alat yang sering disebut perangkat keras. Berkaitan dengan alat ini 

dipergunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat juga merupakan 

benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut dengan perangkat keras, yang berfungsi 

untuk menyajikan bahan pembelajaran. Sumber belajar tersebut, seperti komputer, OHP, 

kamera, radio, televisi, film bingkai, tape recorder, dan VCD/DVD;  

(4) Teknik adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam kegiatan pembelajaran untuk 

tercapai tujuan pembelajaran  

(5) Latar yang merupakan lingkungan dimana pesan ditransmisikan. Lingkungan adalah tempat di 

mana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku maka 

dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya perpustakaan, pasar, museum, sungai, 

gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan dan lain sebagainya. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat diklasifikasikan bahwa sumber belajar ada yang berbasis 

manusia, sumber belajar berbasis cetakan, sumber belajar berbasis visual, sumber belajar berbasis 

audio-visual, dan sumber belajar berbasis komputer (Abdullah, 2012). 

2.5.4 Fungsi dan Peranan Sumber Belajar 

Sebagaimana media pembelajaran, sumber belajar pun mempunyai fungsi yang tak kalah 

pentingnya dalam proses pembelajaran. Pada pendidikan anak usia dini, fungsi sumber belajar 

lebih cenderung memberikan kesempatan proses berasosiasi kepada anak untuk mendapatkan dan 



memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, nara sumber, atau tempat 

(Sudono, 2000). 

Peranan sumber belajar pada saat ini masih belum optimal. Biasanya selain guru, sumber 

belajar lain yang digunakan hanya buku. Hendaknya dalam proses pembelajaran seorang guru 

dapat mencari dan menggunakan secara tepat berbagai sumber belajar guna memudahkan 

pencapaian kompetensi/kemampuan secara efektif dan efisien. Hal ini nrengingat sumber belajar 

mempunyai potensi yang cukup besar untuk mengembangkan dan memperjelas materi 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik.  

Melihat potensi yang dimiliki surnber belajar maka sumber belajar dapat berguna untuk : 

1. Menimbulkan kegairahan belajar gairah belajar akan timbul karena bukan hanya guru saja 

yang dapat dijadikan tumpuan untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran, 

melainkan lingkungan sekitar, narasumber juga dapat dijadikan pegangan dalam 

memecahkan masalah.  

2. Memungkinkan adanya interaksi yang langsung antara peserta didik dengan lingkungan yang 

sudah dirancang oleh pendidik untuk disajikan dalam proses belajar mengajar memberikan 

peluang kepada peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya. 

Dengan interaksi tersebut peserta didik dapat secara langsung belajar terhadap objek yang 

dikehendaki atau para sumber yang asli. 

3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari pengalaman. Pengalaman 

langsung mempunyai nilai tersendiri bagi peserta didik, lebih-lebih nilai pengalaman yang 

diperolehnya itu langsung dari sumbernya akan terkesan dan tetap akan mengakar pada 

pikirannya untuk waktu yang relatif lama. 



4. Memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri sesuai dengan tingkat kemampuannya 

tingkat kemampuan peserta didik itu beranekaragam, ada yang berkemampuan tinggi, 

sedang, dan ada yang tingkat kemampuannya rendah. Pemaksaan belajar kepada peserta 

didik untuk berpikir di luar kemampuannya akan mengakibatkan kerugian bagi peserta didik. 

5. Menghilangkan kekacauan penafsiran, penafsiran yang berbeda itu akibat sumber yang 

digunakan belum bisa menggambarkan atau menjelaskan hakikat pengertian dari sesuatu 

yang dibelajarkan. Peserta didik yang dihadapkan pada sumber belajar secara langsung akan 

dapat menafsirkan sendiri tentang hakikat atau pengertian itu sendiri (Adipurnomo, et al., 

2006). 

2.5.5  Kriteria Pemilihan Sumber Belajar 

Perencanaan itu mencakup semua sumber belajar baik yang berkaitan dengan manusia 

maupun non manusia, baik sumber belajar yang direncanakan atau yang hanya dimanfaatkan. 

Maksud dari perencanaan ini agar setiap komponen yang terdapat dalam proses pembelajaran 

dirancang sedemikian rupa sehingga seluruh komponen saling berinteraksi secara sistematis 

sehingga keberadaan sumber belajar tersebut betul-betul dapat menunjang tercapainya kompetensi  

pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diketahui pendidik dalam merancang sumber belajar, 

antara lain:  

1. Standar kompetensi dan kompetensi dasar dijadikan pedoman dalam memilih sumber belajar 

yang tepat.  

2. Mengkaji isi materi pembelajaran. Hal ini perlu dilakukan sebagai dasar pemilihan serta 

pemanfaatan sumber belajar agar materi yang disajikan dapat memperjelas dan memperkaya isi 

materi.  



3. Tentukan objek yang harus dipelajari dan dikunjungi (bila sumber belajar yang berkaitan dengan 

lingkungan). Dalam menentukan objek kunjungan hendaknya diperhatikan relevansi dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, isi materi, kemudahan menjangkaunya, mudah 

tidaknya perjalanan, lama waktu yang diperlukan, keamanan peserta didik.  

4. Pengaturan waktu sesuai dengan luas materi pembelajaran yang akan disampaikan.  

5. Menentukan kegiatan pembelajaran/pengalaman belajar. Misalnya pemilihan strategi, metode 

pengajaran disesuaikan dengan sumber belajar, mempersiapkan perizinan, penentuan 

kelompok, mengamati suatu proses, mencatat apa yang terjadi, wawancara dengan nara sumber 

dan sebagainya.  

6. Persiapan teknis yang diperlukan untuk kegiatan belajar, seperti tata tertib di perjalanan dan di 

tempat tujuan, perlengkapan belajar yang harus dibawa, menyusun pertanyaan yang akan 

diajukan, perlengkapan kesehatan dan sebagainya (Adipurnomo ,et al., 2006). 

2.5.6 Pembelajaran Saintifik menggunakan 5M 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui 

tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan 

masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

“ditemukan”. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta 

didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa 

informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari 

guru. Untuk itu diperlukan suatu tahapan yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan cara 

menggunakan 5M sebagai langkah awalnya. 



 

2.5.6.1 Langkah 5M 

1. Mengamati (observing)  

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull learning). 

Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara nyata, peserta 

didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat 

bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran sebagaimana disampaikan 

dalam Permendikbud Nomor 81a, hendaklah guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan 

peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan 

membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk 

memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek. 

Adapun kompetensi yang diharapkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari 

informasi.  

2. Menanya (Questioning)  

Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang 

yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, 

konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai 

kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan 

pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke 

tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan kedua 

dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta 

didik.  



3. Menalar (Associating)  

Kegiatan “mengasosiasi/mengolah informasi/menalar” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana 

disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah memproses informasi yang 

sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang 

dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 

informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 

sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu  

4.5M mencoba (Experimenting)  

Mencoba (experimenting) dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, 

yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah: 

(1) menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum; (2) 

mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan; (3) 

mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya; (4) melakukan 

dan mengamati percobaan; (5) mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis, dan menyajikan 

data;(6) menarik simpulan atas hasil percobaan; dan (7) membuat laporan dan 

mengkomunikasikan hasil percobaan. Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar maka: 

(1) Guru hendaknya merumuskan tujuan eksperimen yang akan dilaksanakan murid (2) Guru 

bersama murid mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan (3) Perlu memperhitungkan 

tempat dan waktu (4) Guru menyediakan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan murid (5) Guru 

membicarakan masalah yanga akan yang akan dijadikan eksperimen (6)  

 

 



5. Mengkomunikasikan (Networking)  

Pada pendekatan scientific guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui 

menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, 

mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru 

sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan 

“mengkomunikasikan” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam 

Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.  

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan sikap jujur, 

teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan 

jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. 

2.5.7 Kriteria Booklet 

Booklet  merupakan sumber belajar yang berbeda dengan sumber belajar yang lain, Agar dapat 

lebih memahami perbedaan Booklet dengan sumber belajar yang lain, Karakteristik booklet antara 

lain:  

a. Materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan  

b. Pengembangan materi tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka dasarnya.  

c. Materi disajikan secara popular atau teknik yang inovatif.  

d. Penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, puisi, dialog dan 

penyajian gambar.  

e. Penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovatif dan kreatif.  

(Gustaning, 2014). 



 

2.5.7 Prinsip Pembuatan Booklet 

Ada enam elemen yang harus diperhatikan pada saat merancang teks berbasis cetakan (Arsyad, 

1996). Enam elemen tersebut adalah konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf dan 

penggunaan spasi.  

1) Konsistensi Format dan jarak spasi harus konsisten, jika antara baris terlalu dekat akan membuat 

tulisan terlihat tidak jelas pada jarak tertentu. Format dan jarak yang konsisten akan membuat 

booklet terlihat lebih rapi dan baik.  

2) Format Format tampilan dalam booklet menggunakan tampilan satu kolom karena paragraph 

yang digunakan panjang. Setiap isi materi yang berbeda dipasahkan dan diberi label agar 

memudahkan untuk dibaca dan dipahami oleh peserta didik.  

3) Organisasi Booklet disusun secara sitematis dan dipisahkan dengan menggunakan kotak-kotak 

agar peserta didik mudah untuk membaca dan memahami informasi yang ada di booklet 

menggambar macam-macam celana wanita. 26  

4) Daya tarik Booklet menggambar macam-macam celana wanita didesain dengan menarik seperti 

menambahkan gambar yang berhubungan dengan isi materi, sehingga memotivasi peserta 

didik untuk terus membaca.  

5) Ukuran huruf Huruf yang digunakan dalam booklet yaitu arial dengan ukuran 11. Menghindari 

penggunaan huruf kapital pada seluruh teks, huruf kapital hanya digunakan sesuai dengan 

kebutuhan.  

6) Ruang (spasi) kosong Booklet menggambar macam-macam celana wanita diberi spasi kosong 

yang tidak berisi teks atau gambar, hal ini bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk beristirahat pada titik tertentu. Spasi kosong dapat berbentuk ruangan sekitar 



judul, batas tepi (margin), spasi antar kolom, permulaan paragraph, dan antara spasi atau 

antara paragraph. Untuk meningkatkan tampilan dan keterbacaan dapat menyesuaikan spasi 

antar baris dan menambahkan spasi antar paragraph. 

 

Kaitan antara booklet dengan efektivitas pembelajaran peserta didik itu karena isi booklet 

yang lebih ringkas, disertai gambar dan desain layout yang menarik yang membuat siswa tertarik 

untuk membacanya. Semula siswa yang tidak memiliki buku pegangan dan malas membaca, 

akhirnya tertarik membaca isi booklet dan lebih minat terhadap pembalajran sejarah. Bisa dilihat 

dari adanya interaksi tanya jawab antara siswa dan guru. Booklet sangat membantu guru dalam 

proses pembelajaran dan bisa dijadikan bahan ajar pegangan peserta didik. (Septiwiharti,  2015). 

Dalam membuat booklet menuntut enam elemen yang perlu diperhatikan, yaitu: 

konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Booklet 

merupakan terbitan tidak berkala yang dapat terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak 

terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Halamannya sering dijadikan satu, 

antara lain dengan stapler, 

benang, atau kawat. Biasanya memiliki sampul, tetapi tidak menggunakan jilid keras (Azhar,  

2002). 

Penggunaan media booklet mempunyai kelebihan dan kelemahan : 

Kelebihan Media Booklet 

1) Murah dan mudah dibuat, karena pembuatan media booklet menggunakan media cetak sehingga 

biaya yang dikeluarkan bisa lebih murah jika dibandingkan dengan media audio dan media 

visual maupun media audio visual. 



2) Booklet ini selain ada teks juga visual (gambar) sehingga dapat menimbulkan rasa keindahan 

serta meningkatkan pemahaman dan gairah dalam belajar, lebih terperinci dan jelas, mudah 

dimengerti serta tidak menimbulkan salah persepsi (Suliha, 2002). 

3) Booklet adalah sebuah media informasi yang praktis. Praktis karena booklet sangat mudah 

dalam pendistribusian sehingga dapat langsung didistribusikan kepada sasaran dan mencakup 

banyak orang. Oleh karena itu booklet ini memiliki kelebihan praktis dalam penggunaannya. 

4) Booklet merupakan media cetak tidak memerlukan listrik dan dapat dibawa kemana-mana 

(Notoadjmojo, 2005). 

Kelemahan Media Booklet 

1) Booklet merupakan media cetak sehingga tidak dapat menstimulir efek suara dan efek gerak. 

2) Mudah terlipat walaupun sudah dicetak pada kertas yang lebih tebal tetapi tetap saja masih dapat 

terlipat karena terbuat dari kertas. 

3) Booklet kurang tepat bila digunakan pada sasaran yang memiliki kemampuan baca rendah atau 

buta huruf. (Notoadjmojo, 2005).  



2.6 Kerangka Konsep Dan Hipotesis 

2.6.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 2.12 Kerangka Konsep Uji efektivitas Enzim Kitinase Isolat Trichoderma spp. Terhadap 

Pengahambatan Daya  Tetas Telur (Meloidogyne incognita) pada Akar Tembakau 
(Nicotiana tabacum L.) 
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2.6.3 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

a. Enzim kitinase isolat Trichoderma spp. dapat menghambat daya tetas telur nematoda puru akar 

(Meloidogyne incognita) pada tanaman tembakau (Nicotiana tabacum L). 

b. Terdapat perbedaan aktifitas penghambatan daya tetas telur pada masing-masing isolat 

Trichoderma spp. menunjukkan efektivitas kemampuan daya hambat penetasan telur dari 

masing-masing  isolat.  

c. Hasil penelitian dapat dibuat menjadi sumber belajar berupa booklet sehingga dapat menambah 

khasanah keilmuan mengenai peranan jamur. 

  



 


