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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Makanan Jajanan 

Menurut  FAO, street food atau makanan jajanan adalah makanan dan 

minuman yang dipersiapkan atau dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di  

tempat-tempat umum yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan 

atau persiapan lebih lanjut (WHO, 2006). Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan 

Higiene Sanitasi Makanan Jajanan menyebutkan bahwa makanan jajanan adalah 

makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan 

dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang 

disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel. Konsumsi makanan jajanan 

yang tidak sehat dapat mengakibatkan penurunan status gizi dan meningkatkan 

angka kesakitan pada anak sekolah. 

Winarno (1993) menyatakan bahwa makanan jajanan terdiri dari 

minuman, makanan kecil (kudapan), dan makanan lengkap, didefinisikan sebagai 

makanan yang siap untuk dimakan atau terlebih dahulu dimasak di tempat 

penjualan, dan di jual di pinggir jalan, atau tempat umum. Hubeis (1993) 

membedakan antara makanan yang mengenyangkan (meals), makanan jajanan 

(snacks) dan minuman  (beverages) dalam makanan jajanan. Makanan jajanan 

adalah makanan yang dimakan di antara makan rutin, sedangkan   minuman adalah 

cairan yang yang diminum sebagai pendamping  makanan  rutin/makanan jajanan 

atau berdiri sendiri. 
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1.2 Sosis Bakar 

1.2.1 Pengertian Sosis Bakar 

Sosis atau sausage awalnya berasal dari kata Latin “salsus” yang berarti 

menggiling dengan garam. Istilah tersebut sesuai dengan tujuan awal pembuatan 

sosis yaitu untuk mengawetkan daging segar. Sosis Bakar adalah produk makanan 

yang diperoleh dari campuran daging halus dan tepung atau pati dengan 

penambahan bumbu, bahan tambahan makanan yang dimasukkan ke dalam 

selongsong sosis, selanjutnya diolah dengan cara dibakar (Herlina, 2015).  

Bahan baku yang digunakan untuk membuat sosis terdiri dari bahan utama 

dan bahan tambahan. Bahan utama yaitu daging, sedangkan bahan tambahannya 

yaitu bahan pengisi, bahan pengikat, bumbu–bumbu, bahan penyedap, dan bahan 

makanan lain yang diizinkan. Daging yang umum digunakan dalam pengolahan 

sosis berasal dari sapi, ayam, dan kambing. 

Tahapan pengolahan sosis sebagai berikut: pemilihan bahan-bahan yang 

akan digunakan, penggilingan, pencampuran, pemasukkan ke dalam casing, 

pengikatan, pemasakan (perebusan/pengukusan), pendinginan (penyemprotan 

dengan air dingin atau penyimpanan dingin) dan pengemasan. Penggilingan 

bertujuan untuk menyebar ratakan lemak dalam daging. Sebelum digiling daging 

biasanya didinginkan sampai suhu -20oC, sehingga suhu penggilingan tetap di 

bawah 22oC. Hal ini untuk mencegah terdenaturasinya protein yang sangat penting 

sebagai emulsifier. Pada tahap pencampuran diharapkan lemak yang ditambahkan 

akan menyebar secara merata. Demikian juga bahan curing, serpihan es, garam 

dapur, bahan pengikat dan bahan tambahan lainnya. Suhu adonan pada 

pencampuran harus dipertahankan serendah mungkin yaitu sekitar   3 sampai 12oC. 
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Pemasukkan adonan sosis ke dalam casing menggunakan alat khusus (disebut 

stuffer) bertujuan membentuk dan mempertahankan kestabilan sosis. Pada proses 

ini diusahakan agar udara tidak masuk dalam selongsong. Karena adanya udara 

dalam selongsong akan mempengaruhi tekstur sosis yang dihasilkan. Pemasakan 

dapat dilakukan dengan cara seperti perebusan, pengukusan, pengasapan dan 

kombinasi cara-cara tersebut. Pengasapan dapat memberikan cita rasa khas, 

mengawetkan dan memberi warna khas (Koswara, 2009). 

1.2.2 Standar Mutu dan Nilai Gizi Sosis Bakar 

Sosis yang bermutu baik adalah produk sosis yang telah memenuhi 

standar mutu secara kimia, secara organoleptik sosis harus kompak, kenyal atau 

bertekstur empuk, serta rasa dan aroma yang baik sesuai dengan bahan baku   yang 

digunakan. Kualitas sosis sebagai produk daging ditentukan oleh kemampuan 

saling mengikat antara partikel daging dan bahan-bahan yang ditambahkan 

(Koapaha, dkk., 2011). 
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Tabel 2.1 SNI Sosis 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan   

1.1 Bau - Normal 

1.2 Rasa - Normal 

1.3 Warna - Normal 

1.4 Tekstur - Bulat Panjang 

2. Air % b/b Maks 67,0 

3. Abu % b/b Maks 3,0 

4. Protein % b/b Min 13,0 

5. Lemak % b/b Maks 25,0 

6. Karbohidrat % b/b Maks 8 

7. Bahan Tambahan Makanan 

Sesuai dengan SNI 01-0222-1995 7.1 Pewarna 

7.2 Pengawet 

8. Cemaran Logam   

8.1 Timbal (Pb) Mg/kg Maks 2,0 

8.2 Tembaga (Cu) Mg/kg Maks 20,0 

8.3 Seng (Zn) Mg/kg Maks 40,0 

8.4 Timah (Sn) Mg/kg Maks 40,0 (250,0) 

8.5 Raksa (Hg) Mg/kg Maks 0,03 

9. Cemaran Arsen (As) Mg/kg Maks 0,1 

Sumber: Dewan Badan Standar Nasional (1995) 

 

1.3 Higiene dan Sanitasi 

1.3.1 Pengertian Higiene dan Sanitasi 

Higiene adalah usaha kesehatan masyarakat yang mempelajari pengaruh 

kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia, upaya mencegah timbulnya 
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penyakit karena pengaruh lingkungan kesehatan tersebut, serta membuat kondisi 

lingkungan sedemikian rupa sehingga terjamin pemeliharaan kesehatan (Chandra, 

2007). Higiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi 

kebersihan subyeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk 

melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring, 

serta membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan 

secara keseluruhan (Depkes RI, 2004). 

Sanitasi makanan merupakan upaya-upaya yang ditujukan untuk 

kebersihan dan keamanan makanan agar tidak menimbulkan bahaya keracunan dan 

penyakit pada manusia (Chandra, 2007). Sedangkan menurut Oginawati (2008), 

sanitasi makanan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan 

berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan yang dapat 

merusak makanan dan membahayakan kesehatan manusia. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi 

Makanan Jajanan, Higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor 

makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat 

menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. 

Menurut Kusnoputranto (1986), sanitasi makanan ini bertujuan untuk: 

a. Menjamin keamanan dan kemurnian makanan. 

b. Mencegah konsumen dari penyakit. 

c. Mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli. 

d. Mengurangi kerusakan/pemborosan makanan. 
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Depkes (2004) menyatakan bahwa ada 4 bagian aspek higiene sanitasi 

makanan yaitu: 

a. Kontaminasi 

Kontaminasi atau pencemaran adalah masuknya zat asing kedalam makanan 

yang tidak dikehendaki atau diinginkan. Kontaminasi dikelompokkan menjadi 

4 macam yaitu pencemaran mikroba seperti bakteri, jamur, cendawan; 

pencemaran fisik seperti rambut, debu tanah, serangga dan kotoran lainnya; 

pencemaran kimia seperti pupuk, pestisida, mercuri, cadmium, arsen; serta 

pencemaran radioaktif seperti radiasi, sinar alfa, sinar gamma dan sebagainya. 

 

b. Keracunan 

Keracunan makanan adalah timbulnya gejala klinis suatu penyakit atau 

gangguan kesehatan lain akibat mengonsumsi makanan yang tidak higienis. 

Terjadinya keracunan pada makanan disebabkan karena makanan tersebut telah 

mengandung unsur-unsur seperti fisik, kimia dan biologi yang sangat 

membahayakan kesehatan.  

c. Pembusukan 

Pembusukan adalah proses perubahan komposisi makanan baik sebagian 

atau seluruhnya pada makanan dari keadaan yang normal menjadi keadaan yang 

tidak normal. Pembusukan dapat terjadi karena pengaruh fisik, enzim dan 

mikroba. Pembusukan karena mikroba disebabkan oleh bakteri atau cendawan 

yang tumbuh dan berkembang biak di dalam makanan sehingga merusak 

komposisi makanan yang menyebabkan makanan menjadi basi, berubah rasa, 

bau serta warnanya. 
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d. Pemalsuan 

Pemalsuan adalah upaya perubahan tampilan makanan yang secara sengaja 

dilakukan dengan cara menambah atau mengganti bahan makanan dengan 

tujuan meningkatkan tampilan makanan untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya sehingga hal tersebut memberikan dampak buruk pada 

konsumen. 

 

 

 

 

1.3.2 Persyaratan Kesehatan Makanan Jajanan 

a. Penjamah Makanan 

Penjamah makanan jajanan adalah orang yang secara langsung atau tidak 

langsung berhubungan dengan makanan dan peralatannya sejak dari tahap 

persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian. 

Berdasarkan Kepmenkes (2003) penjamah makanan jajanan dalam melakukan 

kegiatan pelayanan penanganan makanan jajanan harus memenuhi persyaratan 

antara lain : 

1. tidak menderita penyakit mudah menular misal : batuk, pilek, influenza, 

diare, penyakit perut sejenisnya; 

2. menutup luka (pada luka terbuka/ bisul atau luka lainnya); 

3. menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian; 

4. memakai celemek, dan tutup kepala; 

5. mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan. 
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6. menjamah makanan harus memakai alat/ perlengkapan, atau dengan alas 

tangan; 

7. tidak sambil merokok, menggaruk anggota badan (telinga, hidung, 

mulut atau bagian lainnya); 

8. tidak batuk atau bersin di hadapan makanan jajanan yang disajikan dan 

atau tanpa menutup mulut atau hidung. 

b. Peralatan 

Peralatan adalah barang yang digunakan untuk penanganan makanan 

jajanan. Berdasarkan Kepmenkes (2003) peralatan yang digunakan untuk mengolah 

dan menyajikan makanan jajanan harus sesuai dengan peruntukannya dan 

memenuhi persyaratan higiene sanitasi. Menjaga peralatan adalah dengan cara: 

1. peralatan yang sudah dipakai dicuci dengan air bersih dan dengan sabun; 

2. lalu dikeringkan dengan alat pengering/lap yang bersih 

3. kemudian peralatan yang sudah bersih tersebut disimpan di tempat yang 

bebas pencemaran. 

4. Dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang hanya untuk 

sekali pakai. 

c. Air, Bahan Makanan, Bahan Tambahan, dan Penyajian 

1. Air yang digunakan dalam penanganan makanan jajanan harus air yang 

memenuhi standar dan Persyaratan Higiene Sanitasi yang berlaku bagi 

air bersih atau air minum. 

2. Air bersih yang digunakan untuk membuat minuman harus dimasak 

sampai mendidih. 
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3. Semua bahan yang diolah menjadi makanan jajanan harus dalam 

keadaan baik mutunya, segar dan tidak busuk. 

4. Semua bahan olahan dalam kemasan yang diolah menjadi makanan 

jajanan harus bahan olahan yang terdaftar di Departemen Kesehatan, 

tidak kadaluwarsa, tidak cacat atau tidak rusak. 

5. Penggunaan bahan tambahan makanan dan bahan penolong yang 

digunakan dalam mengolah makanan jajanan harus sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Bahan makanan, serta bahan tambahan makanan dan bahan penolong 

makanan jajanan siap saji harus disimpan secara terpisah 

7. Bahan makanan yang cepat rusak atau cepat membusuk harus disimpan 

dalam wadah terpisah. 

8. Makanan jajanan yang disajikan harus dengan tempat/alat perlengkapan 

yang bersih, dan aman bagi kesehatan. 

9. Makanan jajanan yang dijajakan harus dalam keadaan terbungkus dan 

atau tertutup. 

10. Pembungkus yang digunakan dan atau tutup makanan jajanan harus 

dalam keadaan bersih dan tidak mencemari makanan. 

11. Pembungkus sebagaimana dimaksud dilarang ditiup. 

12. Makanan jajanan yang diangkut, harus dalam keadaan tertutup atau 

terbungkus dan dalam wadah yang bersih. 

13. Makanan jajanan yang diangkut harus dalam wadah yang terpisah 

dengan bahan mentah sehinggga terlindung dari pencemaran. 
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14. Makanan jajanan yang siap disajikan dan telah lebih dari 6 (enam) jam 

apabila masih dalam keadaan baik, harus diolah kembali sebelum 

disajikan. 

d. Sarana Penjaja 

Sarana penjaja adalah fasilitas yang digunakan untuk penanganan 

makanan jajanan baik menetap maupun berpindah-pindah. Menurut Kepmenkes 

(2003) sarana penjaja harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Makanan jajanan yang dijajakan dengan sarana penjaja konstruksinya 

harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat melindungi makanan dari 

pencemaran. 

2. Konstruksi sarana penjaja sebagaimana dimaksud harus memenuhi 

persyaratan yaitu antara lain : 

a) mudah dibersihkan; 

b) tersedia tempat untuk : 

1) air bersih; 

2) penyimpanan bahan makanan; 

3) penyimpanan makanan jadi/siap disajikan; 

4) penyimpanan peralatan; 

5) tempat cuci (alat, tangan, bahan makanan); 

6) tempat sampah. 

c) Pada waktu menjajakan makanan persyaratan diatas harus dipenuhi, 

dan harus terlindungi dari debu, dan pencemaran. 

e. Sentra Pedagang 
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Sentra pedagang makanan jajanan adalah tempat sekelompok pedagang 

yang melakukan penanganan makanan jajanan. Berdasarkan Kepmenkes (2003), 

sentra pedagang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan mutu dan higiene sanitasi makanan jajanan, dapat 

ditetapkan lokasi tertentu sebagai sentra pedagang makanan jajanan. 

2. Sentra pedagang makanan jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

lokasinya harus cukup jauh dari sumber pencemaran atau dapat 

menimbulkan pencemaran makanan jajanan seperti pembuangan 

sampah terbuka, tempat pengolahan limbah, rumah potong hewan, jalan 

yang ramai dengan arus kecepatan tinggi. 

3. Sentra pedagang makanan jajanan harus dilengkapi dengan fasilitas 

sanitasi meliputi : 

a) air bersih; 

b) tempat penampungan sampah; 

c) saluran pembuangan air limbah; 

d) jamban dan peturasan; 

e) fasilitas pengendalian lalat dan tikus; 

4. Penentuan lokasi sentra pedagang makanan jajanan ditetapkan oleh 

pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

5. Sentra pedagang makanan jajanan dapat diselengggarakan oleh 

pemerintah atau masyarakat. 

6. Sentra pedagang makanan jajanan sebagaimana dimaksud harus 

mempunyai pengelola sentra sebagai penanggung jawab. 

7. Pengelola sentra pedagang makanan jajanan berkewajiban : 



18 
 

a) mendaftarkan kelompok pedagang yang melakukan kegiatan di 

sentra tersebut pada Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. 

b) memelihara fasilitas sanitasi dan kebersihan umum. 

c) melaporkan adanya keracunan atau akibat keracunan secepatnya dan 

atau selambat-lambatnya dalam 24 (duapuluh empat) jam setelah 

menerima atau mengetahui kejadian tersebut kepada 

Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. 

 

 

 

1.4 Metode Total Plate Count (TPC) 

1.4.1 Pengertian Total Plate Count (TPC)  

Total Plate Count (TPC) merupakan suatu metode pendugaan jumlah 

koloni mikroorganisme secara keseluruhan dalam suatu bahan pangan maupun hasil 

olahannya. Koloni yang tumbuh menunjukkan jumlah keseluruhan mikroorganisme 

yang ada di dalam bahan pangan seperti bakteri, kapang, dan khamir. 

Metode ini merupakan cara yang paling sensitive untuk menghitung 

jumlah mikroba karena alasan-alasan, hanya sel yang masih hidup yang dihitung, 

beberapa jenis mikroba dapat dihitung sekaligus, dapat dipergunakan untuk isolasi 

dan identifikasi mikroba karena koloni yang terbentuk mungkin berasal dari satu 

sel mikroba dengan penampakan pertumbuhan spesifik. Total count bakteri 

ditentukan berdasarkan peranan bahan dalam jumlah dan pengenceran tertentu ke 

dalam media yang umum untuk bakteri. Setelah melalui inkubasi pada temperature 
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kamar selama waktu maksimal 2x24 jam, perhitungan koloni dilakukan (Fardiaz, 

1993). 

Metode ini dapat menggambarkan kualitas mikrobiologi pada bahan 

pangan, apabila nilai TPC tinggi maka kualitas mikrobiologi pangan dianggap 

rendah karena tungginya nilai TPC pada pangan mengindikasikan jumlah 

mikroorganisme yang banyak, sehingga dapat membahayakan konsumen. 

Metode TPC dibedakan atas dua cara, yakni metode tuang (pour plate) 

dan metode permukaan (surface/spread plate). Waluyo (2010) menyebutkan bahwa 

metode tuang sampel yang telah diencerkan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam 

cawan petri, kemudian ditambah agar-agar steril yang telah didinginkan (47-50oC) 

dan digoyangkan supaya sampel menyebar. Sedangkan metode permukaan terlebih 

dahulu dibuat agar, kemudian sebanyak 0,1 ml sampel yang telah diencerkan 

dipipet pada permukaan agar-agar tersebut. 

1.4.2 Cara Penghitungan Koloni 

Prinsip dari metode TPC adalah bila sel mikroba yang masih hidup 

ditumbuhkan pada medium, maka mikroba tersebut akan berkembang biak dan 

membentuk koloni yang dapat dilihat langsung, dan kemudian dihitung tanpa 

menggunakan mikroskop.  

Jumlah koloni dalam sampel dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

𝐾𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑚 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑥 
1

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
 

Menurut Waluyo (2010) laporan dari hasil menghitung dengan cara 

hitungan TPC menggunakan suatu standar yang disebut Standard Plate Count 

(SPC) sebagai berikut: 
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1. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah 

koloni antara 30 – 300; jika tidak ada yang memenuhi syarat dipilih yang 

jumlahnya mendekati 300. 

2. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu 

kumpulan koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan dapat 

dihitung sebagai satu koloni. 

3. Satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal dihitung 

sebagai satu koloni. 

4. Tidak ada koloni yang menutup lebih besar dari setengah luas petri dish; 

koloni demikian dinamakan spreader. 

5. Perbandingan jumlah bakteri hasil pengenceran yang berturut-turut 

antara pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya; 

jika sama atau lebih kecil dari 2 hasilnya dirata-rata. Tetapi jika lebih 

besar dari 2 yang dipakai jumlah mikroba dari hasil pengenceran 

sebelumnya. 

6. Jika dengan ulangan setelah memenuhi syarat hasilnya dirata-rata. 

Dalam SPC ditentukan cara pelaporan dan perhitungan koloni sebagai 

berikut: 

1. Hasil yang dilaporkan hanya terdiri dari dua angka yakni angka pertama 

(satuan) dan angka kedua (desimal) jika angka ketiga sama dengan atau 

lebih besar daripada 5, harus dibulatkan satu angka lebih tinggi pada 

angka kedua. 

2. Jika pada semua pengenceran dihasilkan kurang dari 30 koloni per 

cawan petri, berarti pengenceran yang dilakukan terlalu tinggi. Karena 
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itu, jumlah koloni pada pengenceran yang terendah yang dihitung. 

Hasilnya dilaporkan sebagai kurang dari 30 dikalikan dengan besarnya 

pengenceran, tetapi jumlah yang sebenarnya harus dicantumkan di 

dalam tanda kurung. 

3. Jika pada semua pengenceran dihasilkan lebih dari 300 kaloni pada 

cawan petri, berarti pengenceran yang dilakukan terlalu rendah. Karena 

itu, jumlah koloni pada pengenceran yang tertinggi yang dihitung. 

Hasilnya dilaporkan sebagai lebih dari 300 dikalikan dengan faktor 

pengenceran, tetapi jumlah yang sebenarnya harus dicantumkan di 

dalam tanda kurung. 

4. Jika jumlah cawan dari dua tingkat pengenceran dihasilkan koloni 

dengan jumlah antara 30 dan 300, dan perbandingan antara hasil 

tertinggi dan terendah dari kedua pengenceran tersebut lebih kecil atau 

sama dengan dua, dilaporkan rata-rata dari kedua nilai tersebut dengan 

memperhitungkan faktor pengencerannya. Jika perbandingan antara 

hasil tertinggi dan terendah lebih besar daripada 2, yang dilaporkan 

hanya hasil yang terkecil. 

5. Jika digunakan dua cawan petri (duplo) per pengenceran, data yang 

diambil harus dari kedua cawan tersebut, tidak boleh dari satu. Oleh 

karena itu, harus dipilih tingkat pengenceran yang menghasilkan kedua 

cawan duplo dengan koloni antara 30 – 300. 

 

1.5 Sumber Belajar 

1.5.1 Pengertian Sumber Belajar 
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Menurut Sudjana dan Rivai dalam Prastowo (2015), sumber belajar adalah 

segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang 

dalam belajarnya. Selain itu menurut Anitah dalam Prastowo (2015) sumber belajar 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar. 

Pandangan lain dari Yusuf dalam Prastowo (2015), segala jenis media, benda, data, 

fakta, ide, orang dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar 

disebut sumber belajar. Jadi dapat dikatakan bahwa sumber belajar adalah segala 

sumber informasi yang dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk menunjang dan 

memudahkan terlaksananya proses belajar. 

 

1.5.2 Jenis-Jenis Sumber Belajar 

Menurut Sudjarwo (1989) sumber belajar menurut AECT (Association of 

Education and Communication Technology) dibedakan menjadi enam jenis, yaitu: 

a. Pesan (massage), yaitu informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh 

komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai dan data. 

Contoh: isi bidang studi yang dicantumkan dalam kurikulum pendidikan 

formal, dan non formal maupun dalam pendidikan informal. 

b. Orang (person), yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, 

pengelolah dan penyaji pesan. Contoh: guru, dosen, tutor, siswa, pemain, 

pembicara, instruktur dan penatar. 

c. Bahan (material), yaitu sesuatu ujud tertentu yang mengandung pesan atau 

ajaran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri 

tanpa alat penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagai media atau 

software atau perangkat lunak. Contoh: buku, modul, majalah, bahan 
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pengajaran terprogram, transparansi, film, video tape, pita audio (kaset 

audio), filmstrip, microfiche dan sebagainya. 

d. Alat (Divice), yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini disebut hardware atau 

perangkat keras. Contoh: proyektor slide, proyektor film, proyektor 

filmstrip, proyektor overhead (OHP), monitor televisi, monitor komputer, 

kaset, dan lain-lain. 

e. Tehnik (Technique), dalam hal ini tehnik diartikan sebagai prosedur yang 

runtut atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan, 

orang dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk 

menyampaikan ajaran atau materi pelajaran. Contoh: belajar mandiri, 

belajar jarak jauh, belajar secara kelompok, simulasi, diskusi, ceramah, 

problem solving, tanya jawab dan sebagainya. 

f. Lingkungan (setting), yaitu situasi di sekitar proses belajar-mengajar terjadi. 

Latar atau lingkungan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu lingkungan 

fisik dan non fisik. Lingkungan fisik seperti gedung, sekolah, perpustakaan, 

laboratorium, rumah, studio, ruang rapat, musium, taman dan sebagainya. 

Sedangkan lingkungan non fisik contohnya adalah tatanan ruang belajar, 

sistem ventilasi, tingkat kegaduhan lingkungan belajar, cuaca dan 

sebagainya. 

Menurut Nana (1989), klasifikasi yang biasa dilakukan terhadap sumber 

belajar adalah sebagai berikut: 

a. Sumber belajar tercetak. Contohnya: buku, majalah, brosur, koran, poster, 

denah, ensiklopedi, kamus, booklet, dan lain-lain. 
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b. Sumber belajar non cetak. Contohnya: fil, slide, video, model. Transparansi, 

reali, dan lain-lain. 

c. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Contohnya: perpustakaan, ruangan 

belajar, carrel, studio, lapangan olah raga dan lain-lain. 

d. Sumber belajar berupa kegiatan. Contohnya: wawancara, kerja kelompok, 

observasi, simulasi, permainan, dan lain-lain. 

e. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat. Contohnya: taman, 

terminal, pasar, took, pabrik, museum, dan lain-lain. 

 

 

1.5.3 Fungsi dan Tujuan Sumber Belajar 

Fungsi sumber belajar antara lain:  

a. Meningkatkan produktifitas pendidikan dengan jalan: 

1) Membantu guru untuk menggunakan waktu dengan secara lebih baik 

dan efektif.  

2) Meningkatkan laju kelancaran belajar.  

3) Mengurangi  beban  guru  dalam  penyajian  informasi,  sehingga  lebih  

banyak  kesempatan  dalam  pembinaan  dan  pengembangan  gairah  

belajar.   

b. Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual 

dengan jalan: 

1) Mengurangi fungsi kontrol guru yang sifatnya yang kaku dan 

tradisional. 
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2) Memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannya. 

c. Memberikan dasar-dasar pengajaran yang lebih ilmiah, dengan jalan: 

1) Merencanakan program pendidikan secara lebih sistematis. 

2) Mengembangkan bahan pengajaran melalui upaya penelitian terlebih 

dahulu. 

d. Meningkatkan pemantapan pengajaran dengan jalan: 

1) Meningkatkan kemampuan manusia dengan berbagai media 

komunikasi. 

2) Menyajikan informasi maupun data secara lebih mudah, jelas dan 

kongkrit. 

 

1.5.4 Poster 

Menurut KBBI, poster merupakan plakat yang dipasang di tempat umum 

(berupa pengumuman atau iklan), poster bertujuan untuk menarik perhatian, 

membujuk dan memotivasi siswa. Karena dengan gambar, pengalaman dan 

pengertian peserta didik menjadi lebih luas, jelas dan tidak mudah dilupakan, serta 

lebih konkret dalam ingatan dan asosiasi peserta didik (Rohani, 2004: 76). 

Apabila dikelompokan dalam kelompok media, poster termasuk kedalam 

kelompok media grafis. Yakni media visual yang menyajikan fakta, ide, atau 

gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan symbol/gambar. 

Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan 

mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. 
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Jenis-jenis poster berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 4, yakni: 

Informational poster yang bertujuan untuk memberikan informasi, Educational 

poster yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk, Propaganda poster 

yang bertujuan untuk membujuk (biasanya politik), dan Teaser poster yang 

bertujuan untuk membuat penasaran. 

Secara umum, poster yang baik adalah: (1) sederhana sehingga mudah 

dipahami, (2) mampu menyajikan satu ide dan mampu mencapai satu tujuan pokok; 

(3) berwarna yang berfungsi untuk menarik perhatian; (4) slogannya ringkas dan 

jitu sehingga tidak membosankan; (5) tulisannya jelas tidak menyulitkan; (6) motif 

dan disain bervariasi. Selain itu poster merupakan gagasan yang dicetuskan dalam 

bentuk ilustrasi gambar yang bertujuan untuk menarik perhatian, membujuk, 

memotivasi masyarakat terhadap suatu peristiwa (Rumalean, 2014). 

Selain itu dikemukakan juga bahwa beberapa manfaat poster dari segi 

pendidikan yaitu: (1) memotivasi, (2) sebagai peringatan, dan (3) pengalaman 

kreatif. Sedangkan kelebihan poster adalah (1) poster memiliki warna yang menarik 

dan memiliki daya tertarik yang khusus, (2) poster bisa disertai dengan ilustrasi 

berupa uraian dan pernyataan sehingga menarik perhatian siswa, dan (3) poster 

memuat keterangan sehingga lebih memudahkan pemahaman siswa khususnya 

dalam menulis karangan persuasi (Rumalean, 2014). 

 

1.5.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Menurut Suhardi (2007) sumber belajar biologi adalah segala sesuatu 

yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan 
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permasalahan biologi tertentu. Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

biologi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 

a. Kejelasan potensi 

Kejelasan potensi suatu objek ditentukan oleh ketersediaan objek dan 

permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan 

konsep-konsep dari hasil penelitian yang harus dicapai dalam kurikulum. 

b. Kesesuaian dengan tujuan 

Kesesuaian yang dimaksud adalah hasil penelitian dengan kompetensi dasar 

(KD) yang tercantum. 

c. Kejelasan sasaran 

Sasaran kejelasan penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian dan 

subjek penelitian. 

 

d. Kejelasan informasi yang diungkap 

Kejelasan informasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari 2 aspek yaitu 

proses dan produk penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum. 

e. Kejelasan pedoman eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi diperlukan prosedur kerja dalam 

melaksanakan penelitian. 

f. Kejelasan perolehan yang diharapkan 

Kejelasan perolehan yang diharapkan kejelasan hasil berupa proses dan 

produk penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber belajar berdasar 

aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi. 

 



28 
 

2.6 Kerangka Konseptual 

 

Gambar 2.1 Kerangka konseptual 

 

2.7 Hipotesis 

Ada hubungan higiene sanitasi pedagang sosis bakar dengan jumlah koloni bakteri 

di Car Free Day (CFD) Kota Malang. 

 


