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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Mas (Cyprinus carpio L.) 

2.1.1 Morfologi 

Ikan Mas (Cyprinus Carpio L.) atau dikenal dengan nama karper merupakan 

salah satu ikan budidaya air tawar asli Indonesia. Ikan mas disini adalah ikan yang 

berperan penting dalam produksi akuakultur atau budidaya perairan, khususnya 

pada air tawar. Sejarah akukultur air tawar di Indonesia dimulai dari budidaya 

ikan mas. Budidaya ini dilakukan sejak tahun 1860 di daerah Galuh (Ciamis), 

Jawa Barat. Hingga sampai saat ini di Jawa Barat terkenal sebagai produsen 

utama ikan mas Indonesia.Ikan Mas merupakan salah satu ikan yang ekonomis. 

Sebagaimana menurut Direktorat Jenderal Perikanan, (2014) yang 

mengungkapkan  bahwa pengembangan budidaya ikan mas dimaksudkan untuk 

memenuhi setiap kebutuhan masyarakat baik sumber protein yang mudah di 

jangkau dan tidak hanya itu sekaligus murah. 

Bentuk tubuh ikan mas sedikit memanjang dan memipih tegak (compressed). 

Mulut dapat disemblkan (Protaktil) dan beraada di ujung bagian tengah 

(Terminal). Bagian anterior mulut terdapat dua buah pasang (4 buah) sungut atau 

kumis (barbel) yang fungsinya sebagai alat peraba. Terkadang juga memiiki 

sepasang sungut yang (rudimentir). Gigi kerongkongan (pharyngeal teeth) yang 

terdiri dari tiga baris berbentuk gigi geraham (kordi k, 2013). 

Selajutnya  kordi k (2013) juga menjelaskan secara umum, hampir seluruh 

tubuh ikan mas ditutupi oleh sisik. Hanya sebagian kecil dari bagian tubuhnya 
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yang tidak tertutup oleh sisik. Sisik ikan mas berukuran relatif besar dan 

digolongkan dalam sisik tipe (sikloid). Salain itu tubuh ikan mas juga dilengkapi 

dengan sirip. Sirip punggung (dorsal) yang memiliki ukuran cukup panjang 

dengan dengan bagian belakang berjari-jari keras, dan sirip terakhir, yaitu sirip 

ketiga dan keempat bergerigi. Sirip punggung ini terdapat 4 jari-jari keras dan 16-

18 jari-jari lunak. 

Seiring berkembangnya budidaya ikan mas yang dapat dilihat dari banyaknya 

strain ikan mas. Pada setiap daerah memiliki strain yang khas, pastinya berbeda 

dengan tempat dikembangkan lainnya yang tentu saja sudah disesuaikan dengan 

kondisi lingkungan masyarakat. Jawa Timur contohnya khususnya pada daerah 

Punten orang kurang suka mengkonsumsi ikan mas yang memiliki warna merah. 

Maka di daerah ini dikembangkan satu strain ikan mas yang berwarna hitam, yang 

terkenal dengan strain punten (Susanto, 1993). 

Adapun beberapa strain ikan mas yang dapat dijumpai di masyarakat saat 

ini diantaranya: 

1. Ikan Mas Punten 

Varietas Strain ini pertama kalinya dikembangkan sejak tahun 1933 di Desa 

Punten, Kota Batu, Jawa Timur, sehingga untuk menghormati desa tersebut 

menamakan ikan mas Punten. Ciri-cirinya yaitu memiliki sisik berwarna hijau 

kehitaman,  pertumbuhannya cepat dan dagingnya tebal sehingga disukai 

konsumen, Menurut Wahyuni dan Supriyanto (2014) secara fisik ikan mas strain 

ini berbentuk membuntal atau istilah perikanannya disebut bulat pendek (big 
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belly). Mata ikan mas sedikit menonjol, gerakannya gesit, dan perbandingan 

antara panjang badan dengan tinggi badan ikan adalah 2,3 : 1. 

2. Ikan Mas Sinyoya 

Ikan mas ini hingga saat ini belum diketahui secara ilmiah asal usul nama 

ikan jenis ini. Sebagian orang menyebutkan ikan yng mudah bertelur hingga 

disebut sinyonya. Bentuk tubuhnya memanjang (long bodied form), memiliki 

punggung yang lebih rendah dari strain punten, sisiknya berwarna kuning mda 

seperti warna kulit jeruk lemon. Dari sifatnya sendiri lebih jinak apabila 

dibandingkan ikan mas strain Punten dan memiliki kebiasaan berkumpul di 

permukaan air. 

3. Ikan Mas Majalaya 

Sejalan dengan namanya yaitu majalaya, ikan ini di kembangbiakkan pertama 

kali di daerah Majalaya, kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ukuran tubuhnya relatif 

pendek punggungnya membungkuk dan lancip dibandingkan ikan mas lainnya. 

Sisiknya berwarna hijau keabu-abuan dan pada bagian tepi berwarna gelap, 

kecuali bagian bawah insang. Pada bagian bawah ekor sirip berwarna kekuningan 

semakin ke punggung, warna sisik ikan ini akan menjadi gelap. 

4. Ikan Mas Merah 

Sudah tidak asing dengan ikan mas ini karena warnanya yang sisiknya 

berwarna merah keemasan. Bentuk tubuhnya memanjang, posisi punggung lebih 

pendek daripda ikan mas sinyonya, matanya pun menonjol. Gerakan ikan ini aktif 

dan kurang jinak, karakternya suka mengaduk-aduk dasar kolam sampai terlihat 

kolam keruh.  
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5. Ikan Mas Taiwan 

Dinamakan ikan mas Taiwan dikarenakan nenek moyang ikan ini berasal dari 

Taiwan. Hingga saat ini, belum diketahui ikan ini kapan dibudidayakan di 

Indonesia. Bentuk tubuh ikan mas Taiwan adalah memanjang. Punggungnya 

tampak menyerupai busur yang membulat. Sisiknya memiliki warna hijau 

kekuningan hingga kuning kemerahan, dan sangat peka terhadap makanan hingga 

akhirnya mereka pasti berebut ketika diberi pakan. 

6. Ikan Mas Kumpay 

Beberapa ciri yang menonjol dari ikan jenis ini adalah sirip-siripnya yang 

panjang dan berumbai sehingga tampak begitu indah ketika bergerak. Karena itu 

ikan ini lebih sering dikebangkan menjadi ikan hiasan daibandingkan sekedar 

untuk dikonsumsi meskipun begitu ikan ini dapat dikonsumsi juga. Warna 

sisiknya bervariasi, mulai dari putih, kuning, merah, hijau gelap. Bentuk tubuhnya 

murup dengan ikan mas sinyonya, yaitu memanjang. 

7. Ikan Mas Karper kaca 

Ikan mas ini pada sebagian tubuhnya tidak tertutup sisik. Bagian yang tidak 

tertutup sisik sepintas menyerupai kaca. Itulah sebabnya ikan ini disebut ikan mas 

kaca. Pada bagian gurat sisi (linea lateralis) dan disekitar pangkal siripnya, 

terdapat sisik berwarna putih mengilap sisik tersebut berukuran besar dan tidak 

seragam.   

8. Ikan Mas Kancra domas 

Bentuk tubuh ikan ini memanjang. Gerakannya menyerupai ikan mas taiwan, 

yakni aktif dan kurang begitu jinak. Sisiknya berukuran kecil dan susunannya 
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kurang beraturan. Warna sisik bervariasi mulai dari biru, coklat, dan hijau. Sisik 

punggungnya berwarna gelap jika semakin ke perut, warnanya semakin keperakan 

atau keemasan. 

9. Ikan Mas Koi 

Ikan mas lebih populer dibandingkan ikan mas lainnya. Mungkin juga akibat 

banyak yang sudah memeliharanya. Ikan mas koi memiliki keunggulan tersendiri, 

yakni bersifat lemah lembut dan jinak, hidup secara berkoloni yang diantranya 

terdapt raja atau ratu. Ikan mas koi mudah menerima makanan apa  pun yang 

diberikan, mereka mau memakannya contoh undang, daging, kepiting bahkan 

cacing. Menurut kepercayaan orang jepang ikan ini membawa ketenangan dalam 

jiwa. 

2.1.2 Taksonomi Ikan Mas 

 

Gambar 2.1 Ikan Mas (Cyprinus carpio L.)  

(Sumber: https://www.kata.co.id/peternakan/cara-budidaya-ikan-mas/181) 

 
 Menurut Santoso (1993) dalam bukunya menyatakan bahwa klasifikasi 

ikan Mas  sebagai berikut: 
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Phylum :  Chordata   
Classis  :  Pisces   
Ordo  :  Ostariophysi  
Familia :  Cyprinidea  
Genus   :  Cyprinidae 
Species :  Cyprinu carpio (Linne), Cyprinus carpio, L. 
 

 

2.1.3 Habitat 

Habitat atau tempat hidup ikan mas di alam bebas adalah pinggiran sungai, 

danau, maupun perairan tawar lainnya dengan kedalam air yang tidak terlalu 

dalam dan memiliki aliran yang sedikit lebih deras. Sebuah lingkungan yang ideal 

untuk tempat hidup ikan mas adalah di dearah dengan rata-rata ketinggian 150-

600 m diatas permukan laut, dan suhu air yang diperkirakan cocok pada kisaran 

25-30°C (Narantaka, 2012). 

Habitat utama ikan mas adalah air tawar. Akan tetapi ikan mas juga mampu 

bertahan hidup di perairan payau atau dearah  muara sungai. Berdasarkan sifat 

ikan mas ini, masyarakat sering membudidayakan ikan mas di dearahnya dalam 

tambak yang airnya payau dengan kadar garam atau salinitas air payau antara 20-

30 permil. 

Makanan ikan mas yang hidupnya di perairan yang bebas sangat bervariatif. 

Belum banyak orang yang mengetahui sejatinya ikan mas ini merupakan pemakan 

segala (omnivora). Ini dapat dengan mudah dibuktikan dengan memberikan 

makanan sisa dapur atau bahkan tanaman air yang lunak. Umumnya benih-benih 

ikan mas memakan Protozoa dan Crustaceae. Menurut Susanto (1993) benih 

yang memiliki ukuran panjang 10cm biasanya memakan jasad dasar seperti 
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Chironomidae, Oligochaeta, Edemenidae, Trichoptera, Tubificidae, Molusca, dan 

lain-lainnya. Jasad-jasad itu akan dimakan berbarengan dengan tanaman air dan 

bahan-bahan organik yang sudah membusuk. 

2.2 Pakan dan Kebiasaan Makan 

Pakan dapat didefinisikan sebagai sumber energi bagi kehidupan dan 

pertumbuhan ikan. Pakan mengandung terutama protein dan sumber energi 

lainnya yang berguna bagi pertumbuhan ikan. Dharmawan (2014).Pakan dibagi 

menjadi pakan alami (natural food) dan pakan buatan (artificial food). Pakan 

alami merupakan pakan yang tersedia di dalam tepat pembudidayaan misalnya, 

plankton, lumut, dan sebagainya. Lain halnya dengan pakan buatan yaitu pakan 

yang terbuat dari bahan-bahan makanan, baik alami maupun buatan, dengan 

formula tertentu (sesuai dengan kebutuhan biota kultur) agar dapat memenuhi 

kebutuhan gizi (kordi. K. 2011)  

Aktifitas mencari makan  pada ikan di alam bebas merupakan pekerjaan 

harian yang rutin, dimana makanan tadi diketahui oleh ikan dengan cara 

penglihatan, perabaan dan pembauan (Effendie, M. I. 1997). Adapun mayoritas 

ikan mencari makanan dengan menggunakan mata. Selain itu, pembauan dan 

persentuhan digunakan juga oleh ikan pemakan dasar dalam perairan yang 

kekurangan cahaya atau dalam perairan keruh.  

Terkait dengan porsi kebutuhan pakan yang didasarkan pada umur ikan, 

umumnya ikan yang masih kecil membutuhkan makanan berprotein tinggi yang 

lebih. Kemudian kebutuhan akan protein tinggi tersebut berkurang seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangan ikan. Namun pada saat ikan menjadi induk, 
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asupan protein tinggi sangat diperlukan guna perkembangan embrio. 

(Dharmawan, 2014). 

Menurut Kordi K. (2000) umumnya kandungan pakan alami yakni selain 

protein, komponen nutrisi lain yang penting dan harus tersedia dalam pakan ikan 

adalah lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Lemak berfungsi sebagai sumber 

energi yang paling besar diantara protein dan karbohidrat.lemak dapat 

menghasilkan 9 kkal per gram, sedangkan karbohidrat dan protein hanya 

mengahsilkan 4 kkal per gram. Sumber asam lemak, fosfolipid, kolesterol, dan 

sebagai pelarut pada proses penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Fungsi lain lemak 

adalah membantu proses metabolisme, osmoregulasi, dan menjaga keseimbangan 

apung ikan di air. Kelebihan lemak adalah untuk cadangan energi agar jika 

dibutuhkan dalam jangka panjang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas 

selama periode tanpa makanan. 

2.3 Pakan Buatan  

Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dalam bentuk konsentrat yang 

mengandung gizi yang komplit seperti pellet. Pellet telah banyak dijual, tetapi jika 

petani ikan mau membuat pellet sendiri, akan lebih mudah. Selain karena bahan-

bahan pembuat mudah diperoleh juga sekaligus harganya murah, kecuali beberapa 

jenis tambahan (vitamin, mineral, antibiotik dan sebagainya (Kordi K. 2000:). 

Pelet adalah bentuk makanan buatan yang dibuat dari beberapa macam bahan 

yang diramu menjadi adonan, kemudian dicetak hingga membentuk batang-

batang berukuran kecil atau bulatan kecil. Ukurannya berkisar antara 1-2 cm. Jadi 
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pellet tidak berupa tepung, tidak berupa butiran, dan tidak pula berupa larutan 

(Murtidjo, 2001).  

Pakan buatan berbentuk pelet terbagi kedalam dua golongan yaitu pelet keras 

dan pelet lunak. Pelet keras dapat berbentuk bundar dengan berbagai ukuran yang 

disesuaikan dengan ukuran mulut ikan, kemampuan lambung, aktivitas peristaltik, 

kemampuan enzimatis untuk mencerna. Berbeda dengan pelet lunak bertekstur 

lembut dan lunak. Apabila pelet tersebut di masukkan ke dalam air makan pelet 

tersebut akan hancur. Adapun susunan rasum pakan buatan untuk ikan mas 

disajikan menurut mudjiman, (2011) tersaji dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1 Rasum Pakan Buatan Untuk Ikan Mas  

Bahan Ramuan Takaran (% berat) 

Model 1 Model 2 Model 3 

T. Ikan 10% 10% 35% 

T. Jagung 15%   

T. Daging  15%  

T. Kedelai 10% 10% 10% 

T. Benawa  5%  

T. Tulang   2% 

Bekatul Halus 45% 40% 40% 

Vitamin (Promik) 1% 1% 1% 

Mineral (Promik)  1% 1% 

Gaplek 8%   

T.Bungkil Kedelai 10%   

T.Darah   2% 

T. Sorgum  10%  

T. Daun  7% 7% 

Minyak ikan 1% 1% 1% 
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Dalam membuat pakan komersial terdapat beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan diantaranya ialah kekerasan pakan dan kestabilan pakan dalam 

air dan kecepatan pencernaan pada ikan. Hal tersebut dilakukan untuk 

meminimalisir pembengkakan dan kerusakan lambung ikan sehingga proses 

pencernaan tidak efisien yang mengakibatkan proses fermentasi dalam lambung 

ikan. Gas hasil fermentasi tersebut membuat ikan terapung dalam posisi terbalik 

dan menuju kematian (Afrinto, E., & Laviawaty , E, 2005). 

2.4 Potensi Tanaman Lemna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Tumbuhan Lemna (Lemna perpusilla Torr.)  

(Sumber: dokumentasi pribadi)  

Lemna adalah tumbuhan air tawar dari famili Lemnaceae yang biasanya 

menginvasi persawahan dan daerah-daerah yang memiliki banyak nutrien. Hal ini  

sejalan dengan pendapat Skilicorn et al., (1993) yang mengatakan bahwa Lemna 

merupakan suatu makrofit yang hidup terapung di air, dapat ditemui di seluruh 

dunia dan banyak ditemukan di air tawar yang kaya nutrien. Lemna sebagaimana 
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yang dinyatakan oleh Said, (2006) lebih dikenal sebagai gulma di perairan yang 

cenderung sulit untuk dikendalikan. Keberadaan lemna dalam jumlah yang besar 

dapat mengurangi nilai keindahan dari suatu periaran sebagai contoh di rawa-rawa 

yang dimanfatkan sebagai tempat wisata.  Terdapat beberapa jenis tumbuhan air 

yang memiliki sejumlah kandungan asam amino esensial yang merupakan bagian 

penting dari penelitian ini salah satunya pada tumbuhan lemna yang ditunjukkan 

pada tabel berikut (Dewanji, 1993 dalam Marizvikuru Mwale and Francisca 

Rumosa Gwaze, 2013). 

 

Tabel 2.2 Kandungan Asam Amino Esensial Beberapa Spesies Tumbuhan  

Air 

Asam Amino Spesies Tanaman (%Asam Amino per Protein) 

Azolla Lemna Pistia Alfalfa 

Lysine 6,1 5,9 7,0 6,7 

Histidin 2,3 2,7 2,9 2,5 

Serin 5,3 5,4 4,8 4,3 

Prolin 4,7 4,5 5,0 4,8 

Glisin 5,8 5,6 5,7 5,3 

Alanin 7,0 7,1 63 6,0 

Valin 6,8 6,4 67 6,8 

Methionin 1, 2 1,4 1,1 2,3 

Leucin 9,4 9,6 9,6 8,9 

 

Berdasarkan kandungan nutrisi lemna minor tersebut, menjadikan lemna 

sebagai bahan olahan penting dalam pembuatan pakan ikan. Salah satu olahan dari 

lemna tersebut berupsa tepung lemna. Beberapa alasan menggunakan pakan 

alternatif, yaitu  (1) lebih mudah diperoleh dalam jumlah cukup, tepat waktu, dan 
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berkesinambungan; (2) lebih tahan lama, minimum selama satu musim 

pemeliharaan sehingga pencariannya tidak perlu setiap hari; (3) kandungan 

gizinya dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan ikan yang akan diberi 

makan; dan ( 4) bentuk dan ukuran pakan alternatif dapat diatur sesuai dengan 

ukuran ikan atau umur ikan (Mudjiman, 2004). 

2.5   Laju Pertumbuhan 

Pertumbuhan diartikan sebagai pertambahan dalam berat, ukuran  maupun 

volume suatu hewan hidup dalam suatu waktu (Effendi, 2002). Pertumbuhan 

adalah faktor penting dalam suatu kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. 

Pada umumnya pertumbuhan dikategorikan sebagai identitas suatu organisme 

dapat hidup dalam waktu tertentu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hadayani 

dan Widodo (2010) yang berpendapat pertumbuhan sebagai pertambahan dalam 

volume dan berat dalam waktu tertentu.  

Terdapat beberapa indikator yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan 

menurut Effendi (1997) yakni jumlah dan ukuran makanan, suhu, oksigen 

terlarut, kualitas air, umur, dan ukuran oksigen serta kematangan gonad. Ikan 

yang berumur muda berpotensi lebih cepat pertumbuhanna dibandingkan ikan 

yang berumur tua.  

Oleh sebab itu pertumbuhan dapat dinyatakan dalam bentuk laju 

pertumbuhan relatif (%) yang dihitung dengan rumus  

SGR = Ln Wt – Ln Wo x 100% 
 T 

Keterangan : 

SGR : Laju pertumbuhan spesifik (%) 

Wt  : berat rata-rata pada waktu ke-t (g) 
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Wo : berat rata-rata awal (g) 

t  : waktu (hari) 

Hoar (1979) berpendapat bahwa perhitungan pertumbuhan ini lebih 

bermanfaat diterapkan pada ikan yang berukuran kecil dan jika interval waktu 

pendek, atau ikan yang akan digunakan berbeda ukuran. 

Terkait dengan pertumbuhan ikan, terdapat beberapa faktor yang 

berpengaruh. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan terdiri dari faktor 

eksternal dan internal. Faktor-faktor ini ada yang dapat dikontrol dan ada juga 

yang tidak. Faktor dalam umumnya adalah faktor yang sukar dikontrol 

diantaranya ialah keturunan, sex, umur, parasit dan penyakit. Faktor luar yang 

utama mempengaruhi pertumbuhan ialah makanan dan suhu perairan (Effendie, 

1997). 

2.6 FCR (Feed Convertion Ratio) 

FCR (Feed Convertio Ratio) merupakan perbandingan antara jumlah pakan 

yang digunakan dengan jumlah bobot ikan yang dihasilkan. Semakin kecil nilai 

FCR (faktor lain bisa sama) menunjukkan kondisi ikan juga semakin baik. 

Rendahnya nilai FCR menunjukkan bahwa penambahan sejumlah pakan dapat 

menghasilkan penambahan bobot dengan jumlah yang lebih besar. 

Menurut Effendi, (2012 ), mangatakan bahwa RKP atau Feed Convertion 

Ratio (FCR) adalah perhitungan konversi pakan berat kering makanan yang diberi 

dengan pertumbuhan berat tubuh ikan. RKP dapat dihitung dengan rumus berikut. 

FCR = F 
(Wt + D) -Wo 

 
        Keterangan : 
     F  : Jumlah Pakan yang diberikan 
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     Wt  : Berat Total Akhir Ikan 
     Wo  : Berat Total Awal Ikan 
     D  : Berat Total Ikan yang mati 
     FCR : Rasio Konversi Pakan 
 

2.7  Sumber Belajar 

2.7.1 Definisi Sumber Belajar 

Definisi sumber belajar menurut AECT (1977) ialah semua sumber (data, 

manusia, dan barang) yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber 

tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Lebih lanjut  

Januszewski & Molenda (dalam Abdullah, 2012) mengartikan sumber belajar 

sebagai semua sumber termasuk pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang 

dapat dipergunakan peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam 

bentuk gabungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan menngkatkan kinerja 

belajar. Berkenaan dengan definisi tersebut maka sumber belajar secara 

fungsional dimanfaatkan atau dipergunakan untuk menunjang, memelihara, dan 

memperkaya proses pembelajaran (dikutip dari publikasi materi perkuliahan UPI). 

Dengan kata lain, sumber belajar adalah berbagai hal yang dapat membantu 

kelancaran proses belajar.  

Sebagaimana diuraikan pada modul Media dan Sumber Belajar bahwa 

sumber belajar bahkan dapat berubah menjadi komponen sistem instruksional 

apabila sumber belajar tersebut telah diatur sebelumnya (prestructured), didesain 

dan dipilih lalu dikombinasikan menjadi suatu sistem instruksional yang lengkap 

sehingga berdampak pada pembelajaran yang bertujuan dan terkontrol. Untuk itu, 

pembuatan sumber belajar harus terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran, yakni efektivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam proses belajar 

mengajar antara tenaga pendidik dengan siswa.  

2.7.2 Ciri-ciri Sumber Belajar 

Sumber belajar mempunyai empat ciri pokok sebagaimana yang 

dipaparkan Sudjana (1989), yaitu: 

a. Sumber belajar mempunyai daya/kekuatan yang dapat memberikan 

stimulus dalam proses pengajaran. Apabila suatu daya tidak memberikan 

sesuatu yang diinginkan sesuai dengan tujuan pengajaran, maka daya 

tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber belajar. 

b. Sumber belajar dapat mengubah tingkah laku yang lebih sempurna, sesuai 

dengan tujuan. Sumber belajar yang membawa dampak negatif maka tidak 

dapat disebut sebagai sumber belajar. 

c. Sumber belajar dapat dipergunakan secara terpisah, tetapi tidak dapat 

digunakan secara kombinasi (gabungan). Sumber belajar modul dapat 

berdiri sendiri. 

d. Sumber belajar secara bentuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) 

Sumber belajar yang dirancang (by designed) yang mana telah dirancang 

untuk keperluan belajar. Sumber belajar yang di desain merupakan 

sumber-sumber belajar yang secara khusus di kembangkan sebagai 

“komponen sistem instruksional” yang diharapkan dapat membantu 

kemudahan kegiatan belajar yang bersifat formal ataupun non formal dan 

mempunyai tujuan tertentu. Dengan demikian sumber belajar jenis ini 

harus dianalisis, direncanakan, dan kemudian baru dikembangkan sesuai 
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dengan kebutuhan tujuan dan materi serta karateristik siswa agar hasilnya 

benar-benar dapat memudahkan belajar (Abdullah, 2012). Dan (2) Sumber 

belajar yang tinggal pakai (by utilization) dimana yang pada mulanya tidak 

dimaksudkan untuk kepentingan belajar, tetapi kemudian dimanfaatkan 

untuk kepentingan belajar. Ciri utama sumber belajar yang tinggal pakai 

adalah tidak terorganisir dalam bentuk isi yang sistematis, tidak memiliki 

tujuan pembelajaran secara ekspilit, hanya dipergunakan menurut tujuan 

tertentu, bersifat insidental, dan dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan 

pembelajaran yang relevan dengan sumber belajar tersebut. 

2.7.3 Klasifikasi Sumber Belajar 

Sumber belajar dibedakan menjadi enam menurut AECT (Association of 

Educational Communication Technology) yang dikutip oleh Warsita (2008) 

berikut.  

Tabel 2.3 Klasifikasi Sumber Belajar 
Sumber 

belajar 

Pengertian Contoh 

Pesan Ajaran/informasi yang akan 
disampaikan oleh komponen lain; 
dapat berbentuk ide, fakta, makna, 
dan data 

Materi bidang studi 
IPS 

Orang Orang-orang yang bertindak 
sebagai penyimpan dan atau 
penyalur pesan 

Guru, Siswa, 
Pembicara, Tokoh 
Masyarakat 

Bahan Barang-barang (lazim disebut 
media atau perangkat 
lunak/software) yang 
bisasanyaberisi pesan untuk 
disampaikan dengan menggunakan 
peralatan. Kadang-kadang bahan itu 
sendiri merupakan bentuk 
penyajian. 

Buku teks, majalah, 
video, tape recorder, 
pembelajaran 
terprogram, film. 

Alat Barang-barang (lazim disebut OHP, proyektor 
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perangkat keras/hardware) 
digunakan untuk menyampaikan 
pesan yang terdapat dalam bhan 

film, tepe recorder, 
video, pesawat TV, 
pesawat radio. 

Teknik Prosedur atau langkah-langkah 
tertentu dalam menggunakan 
bahan, alat, tata tempat dan orang 
untuk menyampaikan pesan. 

Simulasi, permainan, 
studi lapang, metode 
bertanya, 
pembelajaran 
individual, 
pembelajaran 
kelompok, ceramah, 
diskusi. 

Latar Lingkungan diana pesan diterima 
oleh siswa 

Lingkungan fisik; 
gedung sekolah 
perpustakan, pusat 
sarana belajar, 
studio, museum, 
taman, peninggalan 
sejarah, lingkungan 
non fisik, penerngan, 
sirkulasi udara. 

 

Selain itu terdapat klasifikasi sumber belajar yang dikemukakan oleh 

Sudjana (1989) berikut: 

a. Sumber belajar tercetak, meliputi buku, majalah, brosur, koran, poster, denah, 

ensiklopedia, kamus, booklet, dan lain sebagainya 

b. Sumber belajar non cetak, meliputi film, slide, video, model, dan lain-lain 

c. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas, meliputi perpustakaan, ruangan 

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

d. Sumber belajar berupa kegiatan, meliputi wawancara, kerja kelompok, 

observasi, simulasi, permainan dan lain sebagainya 

e. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat meliputi taman, terminal, 

pasar, toko, pabrik, museum dan lain-lain.  
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2.7.4 Fungsi Sumber Belajar 

Menurut Morison (dalam Abdullah, 2012) fungsi dari sumber belajar antara lain:  

a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, melalui percepatan laju belajar 

dan membantu pengajar untuk memanfaatkan waktu lebih efisien dan 

mengurangi pengajar dalam menyajikan sebuah informasi, sehingga dapat 

lebih banyak membimbing dan meningkatkan semangat belajar 

murid/mahasiswa. 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih personal, 

melalui pengurangan kontrol pengajar yang kaku dan tradisional serta 

memberikan kesempatan kepada murid/mahasiswa untuk belajar sesuai 

dengan kemampuannya. 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, melalui 

perencanaan program belajar yang lebih sistematis dan mengembangkan 

bahan ajar berbasis penelitian.  

d. Pembelajaran lebih mantap melalui peningkatan kemampuan manusia dalam 

penggunaan berbagai media komunikasi serta penyajian data dan informasi 

secara lebih nyata.  

e. Memungkinkan belajar secara seketika melalui upaya minimalisir pemisah 

antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya 

nyata dan memberikan pengetahuan yang bersifat langsung. 

f. Memungkinkan cakupan pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan 

adanya media massa, melalui pemanfaatan bersama yang lebih oleh luas 
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tentang kejadian-kejadian yang belum pernah diketahui, dan penyajian 

informasi yang mampu menembus batas geografis. 

2.7.5 Sumber Belajar Biologi 

Pemberlajaran biologi hakekatnya adalah proses interaksi antara suatu 

individu dengan lingkungannya sebagai sebuah sumber belajar. Dari sebuah 

interaksi tersebut akan muncul keterlibatan siswa baik fisik dan mental yang 

memungkinkan siswa untuk berfikir dan bertindak. Piaget (dalam Nasution, 2009) 

juga mengatakan bahwa proses pembelajaran adalah suatu interaksi individu 

dengan fenomena atau informasi baru yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, 

dalam pembelajaran sebaiknya guru menyajikan sesuatu yang berbeda dan dapat 

menarik perhatian siswa dengan memperluas ruang lingkup pengamatan terhadap 

lingkungan sekitar, serta pembelajaran juga sebaiknya dapat menyebabkan 

bertambahnya pengetahuan dan pengalaman belajar siswa, sehingga inti dalam 

pembelajaran dapat dirasakan. 

Mengingat biologi juga bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang 

banyak mengandung konsep dan erat kaitannya dengan proses mencari tahu 

hingga proses menemukan kebenaran dari fakta untuk membangun sebuah konsep 

dan kemudian memahaminya. Dengan itu, proses tersebut akan dapat terjadi 

apabila ketika belajar dapat melibatkan proses fisik dan mental siswa untuk 

berkesempatan menemukan sendiri kebenaran tentang fakta yang ditemui 

langsung di lingkungan sekitar. Hal itu sangat mendukung proses pembelajaran, 

apabila terdapat kepekaan guru maupun siswa terhadap fakta terkait isu dan 

masalah yang berkembang di lingkungan dan di masyarakat.  
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Sejalan dengan itu, pendidikan umumnya menuntut proses pembelajaran 

hendaknya tidak diarahkan hanya kepada pemahaman tertulis semata, dan 

menyarankan pembelajaran yang kontekstual. Di mana, pembelajaran hendaknya 

memanfaatkan berbagai macam sumber belajar yang mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi  serta  tidak lepas dari hal-hal up to date yang 

berkembang di lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan memanfaatkan isu 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, diharapkan siswa akan memperoleh 

informasi lebih akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan. Selain itu,  siswa juga 

diharapkan mampu belajar dari mengamati fakta yang ada di sekitarnya dan juga 

dapat membantu siswa mencari tahu dalam menemukan keterkaitan bahkan 

informasi terbaru terkait fakta. Hal ini dilakukan agar pembelajaran dapat 

mendorong terbentuknya pemahaman yang lebih bermakna yang menjadikan 

siswa sebagai pembelajar, yang memahami bagaimana makna belajar (learning 

how to learn) (Depdikbud, 2013). 

Menurut Carin dan Sund (dalam Nadia, 2015) juga menekankan bahwa 

biologi adalah bagian dari sains yang pada hakikatnya terbentuk dari interaksi 

antara sikap dan proses sains, yang diperoleh melalui penyelidikan fenomena. 

Maka potensi lingkungan sebetulnya dapat dimanfaatkan untuk membantu proses 

belajar siswa dan membantu guru dalam menggali kemampuan siswa. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi siswa 

dengan lingkungannya, dan hal ini sangat penting untuk diterapkan.   

Pada umumnya terdapat dua cara memanfaatkan sumber belajar dalam  
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pembelajaran di sekolah yaitu dengan membawa sumber belajar ke dalam  

kelas atau membawa kelas ke lapangan dimana sumber belajar berada  Mulyasa 

(2007). Dilihat dari tipe atau asal usulnya, sumber belajar  dapat dibedakan 

menjadi 2 katagori, yaitu: 

a. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yaitu sumber 

belajar yang sengaja dibuat untuk tujuan instruksional. Sumber belajar jenis 

ini sering disebut sebagai bahan instruksional (Instructional materials). 

Contohnya adalah bahan pengajaran terprogram, modul, transparansi untuk 

sajian tertentu, slide untuk sajian tertentu, guru bidang studi, film topik ajaran 

tertentu, komputer instruksional, jurnal, dan sebagainya. 

b. Sumber belajar yang sudah tersedia (learning resources by utilization)Yaitu 

sumber belajar yang telah ada untuk maksud non instruksional, tetapi dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan 

sumber belajar jenis by design. Contohnya adalah taman safari, kebun raya, 

taman nasional, museum bahari, kebun binatang, dan sebagainya. 

2.7.6 Syarat-syarat Sumber Belajar Dan Kriteria Pemilihannya 

Menurut Djohar (1987), syarat-syarat sumber belajar antara lain; 

1) Kejelasan potensi, 2) Kesesuaian dengan tujuan belajar, 3) Kejelasan sasaran, 

4) Kejelasan informasi yang dapat diungkapkan, 5) Kejelasan pedoman 

eksplorasi, 6) Kejelasan perolehan yang diharapkan 

2.7.7 Kriteria Pemilihan Sumber Belajar 

Menurut Soeharto (2003), kriteria pemilihan sumber belajar yang perlu 

diperhatikan adalah sebagai berikut. 
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a. Tujuan yang ingin dicapai, ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai dengan 

menggunakan sumber belajar dipergunakan untuk menimbulkan motivasi, 

untuk keperluan pengajaran, untuk keperluan penelitian ataukah untuk 

pemecahan suatu masalah. Harus disadari juga bahwa masing-masing sumber 

belajar memiliki kelebihan dan kelemahan. 

b. Ekonomis, sumber belajar yang dipilih harus murah. Murah disini juga wajib 

diperhitungkan dengan jumlh pemakai, lama pemakaian, langka tidaknya 

peristiwa itu terjadi dan akurat tidaknya pesan yang disampaikan. 

c. Praktis dan sederhana, sumber belajar yang sederhana, tidak memerlukan 

peralatan khusus, tidak mahal harganya, dna tidak membutuhkan tenaga terapil 

khusus pula. 

d. Mudah didapat, sumber belajar yang baik adalah sesuatu yang ada di sekitar 

kita dan mudah didapatkannya. 

e. Fleksibel atau luwes, sumber belajar yang baik dalah sumber belajar yang 

dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi dan situasi. 

 

2.7.8 Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Lingkungan yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai sumber belajar 

salah satunya adalah biologi (Suhardi, 2007). Dimana setiap persoalan dapat 

muncul dari lingkungan. Dari persoalan ataupun permasalahan yang muncul itu 

dapat diangkat dalam sebuah penelitian-penelitian ilmiah. Menurut Suhardi 

(2007), hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber belajar mengikuti 

beberapa tahapan sebagai berikut. 
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1. Identifikasi Proses dan Produk Penelitian 

Sebelum dilakukan pengkajian dari proses dan produk hasil penelitian mula-

mula dilakukan pengkajian dalam kurikulum pendidikan biologi yang berlaku. 

Berdasarkan pengkajian itu akan dengan mudah dilihat kejelasan potensi 

ketersedian sebuah objek persoalan, sasaran yang dituju dan materinya, 

terungkapnya informasi, perolehan hasil dan pedoman eksplorasi. Selanjutnya 

pengkajian dimulai deri segi proses, dengan menjabarkan langkah-langkah kerja 

ilmiah seperti berikut. 

a) Identifikasi dan perumusan masalah 

b) Perumusan tujuan penelitian 

c) Perumusan hipotesis 

d) Penyusunan prosedur penelitian 

e) Pelaksanaan kegiatan 

f) Pengumpulan dan analisis data 

g) Pembahasan hasil penelitian 

h) Penarikan kesimpulan 

Pengkajian produk penelitian dilakukan dengan menggeneralkan fakta 

temuan dari hasil penelitian dijadikan sebuah prinsip dan konsep yang matang. 

Proses dan produk dari hasil identifikasi dibuat struktur dan dibentuk bagan untuk 

dijadikan sumber belajar. 

2. Seleksi dan Modifikasi Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi  

Hasil penelitian yang sudah memenuhi setiap syarat dilajutkan dengan di 

seleksi dan dimodifikasi dengan prosedur kegiatan pembelajaran. Kegiatan 
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tersebut di lakukan oleh peserta didik, semisal penyediaan media atau objek, dan 

pelaksanaan penelitian untuk perserta didik, akankah dilaksanakan di 

laboratorium, atau lapangan. Produk dari penelitian yang berupa fakta, prinsip dan 

konsep akan disesuaikan dengan kurikulum biologi yang berlaku. 

3. Penerapan dan Pengembangan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Penerapan hasil penelitian diwujudkan dalam rancangan kegiatan 

pembelajaran (RKP) dengan komponen-komponen berikut. 

a. Konsep 

b. Sub konsep 

c. Standar kompetensi (SK) 

d. Kompetensi Dasar (KD) 

e. Tujuan Pembelajaran (TP) 

f. Uraian Materi 

g. Sasaran  

h. Jenis Kegiatan 

i. Waktu 

j. Metode  

k. Sarana dan Prasarana 

l. Bentuk belajar 

m. Sistem interaksi 

n. Alat evaluasi 

Pemilihan sebuah sumber belajar perlu disesuaikan dengan tujuang yang akan 

dicapai dari proses pembelajaran. Dengan begitu, sumber belajar digunakan dan 



34 

 

 

 

dipilih dalam proses belajar apabila sesuai dan menunjang tujuan belajar 

(Mulyasa, 2007). 

2.8. Poster Sebagai Sumber Belajar 

Poster yaitu desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas 

media berukuran besar. Biasanya ditempel pada dinding atau bidang datar dan 

dibuat menarik perhatian. Oleh karena itu, poster biasanya dibuat dengan warna-

warna kontras dan kuat. Desainnya dibuat agar orang bisa mudah membaca 

informasi walaupun dalam posisi bergerak, mungkin sedang berkendara atau 

berjalan kaki. Karena itu, poster biasanya dibuat menurut kaidah simpel, kontras, 

menarik perhatian, mempengaruhi, dan informasi cepat  ditangkap. (Terence A. 

Shimp, 2003). 

Definisi poster menurut Sudjana dan Rivai (2007), poster adalah sebagai  

kombinasi visual dari rancangan yang kuat, dengan warna, dan pesan dengan 

maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama 

menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Jadi poster dapat 

didefinisikan sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat, dengan warna, 

dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang.  

Prinsip desain poster menurut Ichal (2012) yang harus diperhatikan dalam  

pembuatannya, yaitu sebagai berikut. 

1) Keseimbangan/Balancing, merupakan prinsip dalam komposisi yang  

menghindari kesan berat sebelah atas suatu bidang atau ruang yang diisi  

dengan unsur-unsur rupa.  
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2) Alur baca/Movement, yang diatur secara sistematis oleh desainer untuk 

mengarahkan “mata pembaca” dalam menelusuri informasi, dari satu bagian 

ke bagian yang lain.  

3) Penekanan/Emphasis, penekanan bisa dicapai dengan membuat judul atau 

illustrasi yang jauh lebih menonjol dari elemen desain lain berdasarkan urutan 

prioritas.  

4) Kesatuan/Unity, beberapa bagian dalam poster harus digabung atau dipisah 

sedemikian rupa menjadi kelompok-kelompok informasi. 
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2.9 Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Peta Konsep Pengaruh kombinasi pakan alternatif lemna (lemna 

perpusilla torr) dengan pakan komersial terhadap laju pertumbuhan dan fcr 

(feed convertion ratio) ikan mas (cyprinus carpio l.) strain  punten.   
 

Harga pakan ikan mas saat 
ini cenderung mahal 

 

Pakan Alami 

Para pembudidaya ikan mas hanya bisa memanfaatkan pakan 
dari pabrikan karena harga pakan tidak sebanding dengan 
jumlah hasil yang didapatkan dari pemeliharaan ikan. 

 

Pakan Buatan Pakan pabrikan 

Memberikan pengaruh pada laju pertumbuhannya 
dan FCR  ikan mas (Cyprinus carpio L.) 

 

Diombinasikan dengan 
pakan buatan 

 

Pakan 
ikan 

Terbuat dari bahan 
baku makanan 

Memudahkan pencernan ikan  

 

Protein dan serat kasar 
tinggi 

 

Lemna (Lemna 

perpusilla Torr.) 

Plankton, lumut, 
tumbuhan air lainnya. 

Tepung kedelai, tepung tapioka, 
tepung ikan, bekatul, vitamin 

 

Protein dan serat 
kasar rendah 
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2.10 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka, maka dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut. 

1. Pemberian pakan kombinasi Lemna (Lemna perpusilla Torr.) berpengaruh 

dalam meningkatkan laju pertumbuhan pada  Ikan Mas (Cyprinus carpio L.) 

strain punten. 

2. Pemberian pakan kombinasi Lemna (Lemna perpusilla Torr.) berpengaruh 

dalam meningkatkan FCR (Feed Conversion Ratio) pada Ikan Mas (Cyprinus 

carpio L.) strain punten. 

3. Pemberian pakan kombinasi (Lemna perpusilla Torr.)  memberikan pengaruh 

tidak beda nyata terhadap FCR ikan Mas (Cyprinus carpio L.) strain punten.  

4. Hasil Penelitian Pengaruh kombinasi pakan alternatif lemna (Lemna 

perpusilla Torr) dengan pakan komersial laju pertumbuhan dan FCR (Feed 

Conversion Ratio) ikan mas (Cyprinus carpio L.) strain punten dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar biologi SMA kelas X. 

 

 


