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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Kerang Darah 

Kerang darah merupakan salah satu hewan dalam golongan molluska 

termasuk dalam kelas bivalvia ataua pelecypoda. Moluska dibagi menjadi lima 

kelas diantaranya cephalopoda, bivalvia, gastropoda, scaphopoda dan amphineura. 

Kerang mempunyai dua cangkang keras yang berguna sebagai pelindung tubuh 

dari musuh. Habitat utama kerang didaerah pantai dengan pasir berlumpur dengan 

kedalaman kurang lebih 4-6 meter dan perairan relatif tenang. Pada umumnya 

kerang hidup berkelompok dan lebih suka menenggelamkan tubuhnya di dalam 

lumpur (WWF-Indonesia, 2015).  

Kerang darah dengan nama ilmiah Anadara granosa merupakan salah satu 

jenis kerang yang banyak ditemukan dikawasan Asia Tenggara dan Asia Timur 

(Masindi dan Herdyastuti, 2017). Selain itu, Kerang darah (Anadara granosa) 

adalah spesies kerang yang dapat hidup di daerah pantai berpasir atau tanah 

berlumpur. Hewan ini juga dapat hidup di laut terutama daerah litorial atau hidup 

di daerah dasar peraiaran yang berpasir (Ahmad, 2017). Kerang darah atau 

dikenal sebagai cockle ini merupakan kelompok yang mempunyai belahan 

cangkang melekat satu sama lain pada batas cangkang (Anggraini, 2016). Kerang 

ini dapat menghasilkan cairan merah yang berisi hemoglobin (Masindi dan 

Herdyastuti, 2017). Kerang darah memiliki pigmen darah merah atau 

haemoglobin yang disebut bloody cockles, sehingga kerang ini dapat hidup pada 
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kondisi kadar oksigen yang relatif rendah (Anggraini, 2016). Anadara granosa 

juga banyak dimanfaatkan sebagai makanan pengganti lauk di Indonesia (Bahri et 

al., 2015). 

 

2.1.1 Klasifikasi Kerang Darah 

 Kelas Bivalvia meliputi kerang, tiram, remis dan sebangsanya. Kerang 

darah termasuk dalam filum molluska dan kelas pelecypoda/ bivalvia. Berikut 

ini klasifikasi ilmiah dari kerang darah : 

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Mollusca 

Kelas  : Pelecypoda / Bivalvia 

Sub Kelas  : Lamelladibranchia 

Ordo  : Taxodonta 

Family  : Arcidae 

Genus  : Anadara 

Spesies  : Anadara granosa (Anggraini, 2016). 

   

2.1.2 Morfologi Cangkang Kerang Darah 

Famili Arcidae memiliki bentuk cangkang segitiga, persegi panjang atau 

oval, memiliki rib-rib (penebalan pada permukaan cangkang) dari pusat umbo 

sampai ke bagian tepi cangkang.  A. granosa mempunyai ciri-ciri diantaranya 

tubuh kerang tebal dan menggembung, alur berjumlah antara 18-20 buah dengan 

rusuk yang kokoh, kedua cangkang equilateral dengan umbo berada ditengah 
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antara bagian posterior dan anterior. Panjang cangkang kerang darah berkisar 4-

9 cm (Ekawati, 2010). 

 

Gambar.2.1 Morfologi Cangkang Kerang Darah (WWF-Indonesia, 

2015). 

Kelas bivalvia atau pelecypoda mempunyai karakteristik khas yaitu tubuh 

pipih lateral dan seluruh tubuhnya tertutup dua keping cangkang (Ekawati, 

2010).  Oleh karena itu, cangkang ini disebut tangkup (valve) berjumlah dua 

buah (Ahmad, 2017). Kedua cangkang tersebut tergabung dibagian dorsal oleh 

hinge ligament yang berupa pita elastis terdiri dari bahan organik (Ekawati, 

2010).  Kedua keping cangkang tersebut ditautkan oleh otot adduktor yang 

terdiri dari adduktor posterior dan adduktor anterior sehingga dapat terbuka 

dengan adanya ligamen dan tertutup karena kontraksi dari otot adduktor. Antara 

otot adduktor dan hinge ligament bekerja secara otomatis (Ekawati, 2010). 

Bagian lunak dari tubuh kerang darah tertutup oleh dua belahan yang disebut 

mantel terletak antara tubuh dan cangkang.  

Cangkang kerang darah tumbuh dari bagian hinge (umbo) yang merupakan 

bagian tertua dari cangkang (Ekawati, 2010). Disekitar bagian umbo terdapat 

garis interval pertumbuhan dan sel-sel epitel bagian luar dari mantel 
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menghasilkan zat pembuat cangkang. Menurut Anggraini (2016) cangkang 

kerang darah terdiri dari 3 lapisan yaitu periostrakum, prismatic dan nakreas : 

a. Periostrakum merupakan lapisan pada bagian terluar yang terbuat dari 

bahan organik konkiolin, sering tidak ada pada bagian umbo; 

b. Prismatik merupakan lapisan pada bagian tengah yang terbuat dari 

kalsium karbonat; 

c. Nakreas merupakan lapisan pada bagian dalam yang terbuat dari kristal-

kristal kalsium karbonat. Lapisan nakreas dihasilkan oleh seluruh 

permukaan mantel, sedangkan lapisan periostrakum dari lapisan 

prismatik dihasilkan oleh bagian tepi mantel (Anggraini, 2016). 

  

Gambar. 2.2 Penampang Melintang Cangkang Dan Mantel Kerang 

Darah  (Anggraini, 2016). 

 

2.1.3 Kandungan Kimia Cangkang Kerang Darah 

Cangkang kerang darah mengandung beberapa senyawa kimia penting 

yang dapat digunakan oleh manusia. Cangkang kerang darah memiliki senyawa 
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kimia seperti kitin, kalsium karbonat, kalsium hidrosiapatit dan kalsium fosfat  

(Masindi dan Herdyastuti, 2017). Kerang darah mengandung sebagian besar 

mineral yaitu kalsium yang dapat digunakan untuk mensintesis hidroksiapatit. 

Senyawa hidroksiapatit diperoleh dari hasil sintesis kalsium dan fosfat. 

Kandungan kalsium pada cangkang kerang darah sebesar 28,85% (Anggraini, 

2016)  

Menurut Ahmad (2017) mengatakan bahwa limbah cangkang kerang 

mengandung kalsium karbonat yang tinggi yakni sebesar 98% yang berpotensi 

untuk dimanfaatkan. Hasil penelitian yang dilakukan Anggraini (2016) 

menyatakan bahwa pada cangkang kerang darah mengandung kalsium karbonat 

sebesar 98,99 %, sedangkan 4 hasil penelitian Bharatham et al (2014) 

kandungan kalsium karbonat pada cangkang kerang darah sebesar 96 %. 

Umumnya kalsium karbonat (CaCO3) sering digunakan dalam produk pasta gigi 

berfungsi sebagai bahan abrasif digunakan untuk membantu menambah 

kekentalan dalam pasta gigi. Oleh karena itu, kalsium karbonat yang terkandung 

pada cangkang kerang dilakukan isolasi kalsium oksida (CaO) dan kemudian 

senyawa ini dapat diolah lebih lanjut menjadi hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2) 

sehingga bahan ini merupakan salah satu bahan aktif yang dapat ditambahkan 

pada produk pasta gigi untuk perlindungan terhadap demineralisasi gigi (Ahmad, 

2017). 

Kandungan kitin yang menyebabkan cangkang kerang darah bisa diolah 

menjadi kitosan. Cangkang kerang darah mempunyai potensi untuk dijadikan 

produk berupa kitosan sebab memiliki kandungan kitin sebesar 14-35%  
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(Masindi & Herdyastuti, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan Cakasana et al., 

(2014) menyatakan pada kitosan cangkang kerang darah rendemen hasil 

proteinasi rata-rata menghasilkan 71,92%. Rendemen hasil demineralisasi 

mempunyai rata-rata sebesar 30,78% dari hasil deproteinasi. Rendemen yang 

diperoleh hasil dari hasil deasetilasi rata-rata bernilai 87,96% dari hasil 

demineralisasi. Total kitosan yang dihasilkan hanya sebesar 19,45% dari berat 

awal.   

2.2 Kitosan 

2.2.1 Pengertian Kitosan 

Kitosan merupakan polisakarida yang diperoleh dari hasil proses 

deasetilasi kitin, umumnya berasal dari limbah bagian kulit Crustacea (udang, 

kepting, ketam) (Killay, 2013). Menurut Hardjito (2006) kitosan mempunyai 

struktur (2-amino-2-deoksi-D-glukan) merupakan polisakarida linier dengan 

susunan acak β - (1-4) - yang menghubungkan D-glukosamin (unit tanpa asetil) 

dengan N-asetil-D-glukosamin (unit asetil). Kitosan sebagai polimer alami, 

dengan struktur molekul yang menyerupai selulosa (serat pada sayuran dan 

buah-buahan). Akan tetapi mempunyai perbedaan yang terletak pada gugus 

rantai C-2 dimana gugusan hidroksi (OH) pada C-2 digantikan oleh amina 

(NH2). Berikut ini  merupakan struktur dari kitosan sebagai berikut: 
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Gambar 2.3. Struktur Kitosan (Kusumaningsih, Masykur, & Arief, 

2004) 

Proses terbentuknya kitosan ketika gugus asetil pada kitin tersubstitusi 

oleh unsur hidrogen menjadi gugus amina (Masindi dan Herdyastuti, 2017). 

Kitosan mengandung gugus amino dalam rantai karbonnya bermuatan positif, 

sehingga dalam keadaan cair tingkat sensitif terhadap kekuatan ion tinggi 

(Killay, 2013). Oleh sebab itu, kitosan  mempunyai sifat lebih reaktif dan mudah 

diproduksi dalam bentuk serbuk, pasta, film, dan serat. Kitosan tidak dapat larut 

dalam larutan dengan kondisi netral dan basa tetapi larut dalam asam asam 

organik (Arief, Pramono, dan Bintoro, 2012).  

 Kitosan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga banyak 

penelitian yang terus dilakukan untuk mengurangi permasalahan lingkungan. 

Bahan bioaktif yang terkandung dalam kitosan dan aktivitasnya dapat 

diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti bidang perikanan, pertanian, 

lingkungan industri, farmasi, kesehatan, dan pangan (Damayanti et al., 2016). 

Contohnya pada bidang pangan kitosan dapat dimanfaatkan sebagai pengawet 

alami, penyerap zat warna, pengemulsi dan lain sebagainya (Bahri et al., 2015). 

Hasil penelitian (Damayanti et al., 2016) menggunakan kitosan dalam bidang 
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pangan untuk mengetahui kemampuan kitosan sebagai antibakteri pada fillet 

ikan patin dalam suhu rendah. 

2.2.2 Kitosan Sebagai Antimikroba 

Kitosan mempunyai sifat sebagai antimikroba yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen. Adanya gugus amina yang bermuatan positif 

mampu mengikat dinding sel pada bakteri negatif. Kitosan mempunyai struktur 

hampir sama dengan dinding peptidoglikan yang merupakan bahan penyusun 

dinding sel bakteri gram positif (Killay, 2013). Selain bakteri gram positif, 

senyawa pada kitosan juga mampu memgganggu aktivitas dari membran bagian 

luar bakteri gram negatif (Killay, 2013). Gugus amina pada kitosan mempunyai 

pasangan elektron bebas sehingga dapat menarik mineral Ca2+ pada dinding sel 

bakteri sehingga membentuk suatu ikatan kovalen koordinasi.  Berikut 

merupakan struktur amina yang berikatan dengan H+ dalam suasana asam: 

 

 

 

 

  

Gambar 2.4 mekanisme penangkapan pasangan elektron bebas dari 

atom N pada kitosan oleh proton (Suyanto, 2015). 

 Sifat afinitas pada kitosan sangat kuat dengan DNA mikroba sehingga 

mampu berikatan dengan DNA yang dapat mengganggu proses mRNA dan 

sintesis protein. Berat molekul dan derajat deasetilasi sangat mempengaruhi sifat 



18 
 

afinitas kitosan dalam melawan bakteri. Semakin tinggi tingkat asetilasi maka 

semakin tinggi pula peran dari kitosan dalam menjalankan fungsinya sebagai 

antibakteri. Lama pemanasan saat proses deacetilasi juga berpengaruh pada 

keaktifan kitosan sebagai antibakteri (Sarwono, 2010). 

Selain sebagai pengawet alami pada bahan pangan, kitosan juga dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba. Mekanisme dari kitosan yaitu dengan 

merusak dinding sel dari  mikroba sehingga tidak berkembang dan mati. Pada 

makanan pertumbuhan bakteri dapat terhambat sebab kitosan mempunyai bentuk 

membran berpori  yang dapat menyerap air pada makanan. Menurut Hardjito, 

(2006) kitosan dapat menghambat penyakit thyphus yang resisten terhadap 

ampecilin chloramphenicol. 

2.3 Bakso Daging Sapi 

2.3.1 Daging Sapi 

Bahan pangan yang mengandung banyak protein hewani salah satunya 

adalah daging. Daging sapi yang berwarna merah terang adalah daging sapi 

dewasa, sedangkan daging sapi yang bewarna merah gelap atau kehitaman 

berasal dari sapi tua yang menyebabkan tekstur daging menjadi lebih liat 

(Sudarwati, 2009). Berikut ini adalah komposisi kimia daging sapi dalam 100 

gram bahan: 
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Tabel 2.1 Komposisi Daging Sapi Per 100 Gram Bahan 

Komposisi Jumlah 

Kalori (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Hidrat arang (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin A (SI) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin C (mg) 

Air (g) 

207,00 

18,80 

14,00 

0,00 

11,00 

170,00 

2,80 

30,00 

0,08 

0,00 

66,00 

  Sumber: (Sudarwati, 2009) 

2.3.2 Bakso 

Salah satu produk makanan olahan dimasyarakat yang mempunyai tingkat 

konsumsi cukup tinggi yaitu bakso. Bakso daging menurut SNI No. 01-3818-

2014 adalah produk makanan berbentuk bulat diperoleh dari campuran daging 

ternak dengan kadar tidak kurang dari 50% (Wulandari, 2009).  Bakso 

merupakan daging dihaluskan, kemudian dicampur dengan tepung pati 

berbentuk bulatan menyerupai kelereng dan dimasak dengan air panas.  

Bakso daging dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu bakso daging, 

bakso urat dan bakso aci. Penggolongan tersebut atas dasar jumlah perbandingan 

dari daging dan tepungyang digunakan. Pada bakso daging jumlah daging yang 

dibutuhkan lebih besar dari jumlah tepung pati. Sedangkan bakso aci jumlah 

tepung pati lebih besar dari jumlah daging. Pada bakso urat daging yang 

digunakan banyak mengandung jaringan ikat besar dan jumlah tepung lebih 

rendah. Bakso pada umumnya tinggi protein dan kadar patinya rendah berkisar 

15 % dari total adonan.  
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2.3.3 Standar Mutu Pada Bakso 

Bakso yang baik mempunyai kualitas sensoris dan mikrobiologis sesuai 

dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Syarat mutu bakso daging menurut 

SNI 01-3818-2014 pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2  Syarat Mutu Pada Bakso 
NO Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan : -  

  1.1   Bau - Normal, khas daging 

  1.2   Rasa  - Gurih  

  1.3   Warna - Normal 

  1.4   Tekstur - Kenyal 

2 Air % b/b Maks, 70,0 

3 Abu % b/b Maks, 3,0 

4 Protein % b/b Min, 9,0 

5 

6 

Lemak 

Boraks 

% b/b 

- 

Maks, 2,0 

Tidak boleh ada 

7 Bahan tambahan makanan  Sesuai dengan SNI 01-

0222-1987 dan revisinya 

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 

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

9 Cemaran arsen(AS) mg/kg Maks, 0,1 

10 Cemaran mikroba:   

10.1 Angka lempeng total Koloni/g Maks 1 x 105 

10.2 Bakteri bentuk koloni APM/g Maks, 10 

10.3 Escherichia coli APM/g < 3 

10.4 Enterococci Koloni/g Maks, 1 x 102 

10.5 Clostridium perfringens Koloni/g Maks, 1 x 102 

10.6 Salmonella - Negative 

10.7 Staphylococcus aureus Koloni/g Maks, 1 x 102 

 

2.3.4 Kerusakan Pada Bakso 

Bahan makanan selain sebagai sumber makanan bagi manusia juga 

sebagai sumber makanan dan media untuk hidup mikroorganisme. Adanya 

bakteri dapat megindikasikan mutu dari produk pangan, yang mencerminkan 

mutu bahan dan kedaan produk tersebut. Bakso merupakan produk yang 

berbahan dasar daging dengan penambahan pati yang rendah. Kandungan tinggi 
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daging mudah sekali mengalami kerusakan secara mikrobiologis sebab kadar air 

dan protein yang tinggi serta vitamin dan mineral. Bakteri yang sering dijumpai 

pada daging yaitu dari strain Pseudomonas, Moraxella, Acinetobacter, 

Lactobacillus, dan beberapa family dari Enterobactericeae (Wulandari, 2009). 

Bakso sapi mengadung  protein dan lemak serta mengandung kadar air 

tinggi yang cocok untuk dijadikan substrat dalam pertumbuhan mikroba. 

Menurut (Ismail, K, et al.,(2016) bakso merupakan produk olahan daging yang 

memiliki pH 6.0-6.5 dan aw tinggi (>0.9) sehingga masa simpan pada bakso 

rendah dan maksimal penyimpanannya dalam suhu rendah sekitar 1 hari (12-24 

jam). Escherichia coli merupakan contoh bakteri yang sering dijadikan 

bioindikator kualitas makanan (Arief, H et al., 2012). Berikut ini merupakan 

batas cemaran mikroba pada bakso berdasarkan SNI 3818, 2014: 3 pada Tabel 

2.3. 

  Tabel 2.3 Batas Cemaran Mikroba Bakso 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

  Bakso daging Bakso daging 

kombinasi 

Koliform APM/g Maks.10 Maks.10 

E. coli APM < 3 < 3 

Salmonella sp - Negatif / 25 g Negatif / 25 g 

S. aureus Koloni / g Maks. 1 X 10-2 Maks. 1 X 10-2 

C.perfrigens Koloni / g Maks. 1 X 10-2 Maks. 1 X 10-2 

   Sumber: (Maharani 2017) 

2.4 Metode Hitung Cawan Pada Bakso 

2.4.1 Prinsip Hitung Cawan 

 Prinsip metode hitung cawan adalah ketika suatu sel mikroba hidup dan 

ditumbuhkan dalam suatu medium, maka mikroba tersebut akan berkembang  

biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat secara lngsung. Cara menghitung 
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tanpa menggunakan mikroskop atau dengan kata lain menggunakan indra 

penglihatan (Waluyo, 2010). Metode ini merupakan cara yang paling sensitif 

untuk menentukan jasad renik karena beberapa hal yakni: 

1. Sel yang masih hidup yang dihitung 

2. Beberapa jasad renik dapat dihitung sekaligus 

3. Dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba (Waluyo, 2010) 

2.4.2 Metode Tuang (Pour plate) 

Meotode tuang merupakan suatu cara untuk membiakkan bakteri dengan 

mengambil sampel campuran bakteri yang sudah diencerkan dan disebar 

kedalam medium (Waluyo, 2007). Sejumlah sampel diambil 1ml atau 0,1 ml 

dari hasil pengenceran dan ditebar pada medium dengan menggoyangkan seperti 

angka delapan. Menurut Waluyo (2010) jumlah koloni bakteri dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Koloni ( per ml/g) = jumlah koloni per cawan x   1  

2.5 Uji keadaan/ Sifat Organoleptik 

 Uji sifat organoleptik merupakan suatu cara untuk menilai kualitas suatu 

produk yang melibatkan panca indera. Kelemahan dari pengujian ini yaitu 

keterbatasan yang diakibatkan dari beberapa inderawi yang tidak dapat 

dideskripsikan, selain itu manusia yang menjadi seorang panelis juga dapat 

dipengaruhi kondisi fisik dan mental (Ayustaningwarno, 2014). Panelis 

merupakan seseorang yang terlibat dalam proses penilaian organoleptik dari 

berbagai subjek produk yang sudah tersedia. Menurut Ayustaningwarno (2014)  

faktor pengenceran 
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pembagian panelis terdiri atas 5 macam berdasarkan tujuan pengujian, 

diantaranya: 

1. Panel perseorangan 

Panel perseorangan merupakan seorang memiliki kepekaan spesifik 

yang tinggi dan diperoleh sejak lahir sehingga kepekaan ini terus diasah 

dengan latihan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemampuan seperti 

ini, para panel perorangan menjadi penting dalam dunia industri tertentu 

sehingga sangat dibutuhkan dengan tarif yang mahal. 

2. Panel Perseorangan Terbatas 

Panel terbatas terdiri atas 2-3 orang yang mempunyai tingkat kepekaan 

tinggi dan mengetahui hal yang terkait penanganan produk yang diujikan 

beserta cara penilaian dengan indera. Panel pereorangan terbatas mempunyai 

sebuah tanggung jawab dalam hal menguji, mengetahui prosedur kerja, dan 

membuat kesimpulan dari hal yang dinilai. 

3. Panel terlatih  

Panel teratih merupakan seseorang yang terlatih dan terseleksi dari 

sejumlah panel (15-20 orang atau 5-10 orang). Seleksi pada umunya dalam 

hal membedakan cita rasa, ambang pembeda, kemampuan membedakan 

derajat konsentrasi, dan aroma. Anggota panel terlatih tidak selalu 

menggunakan personalia laboratorium ataupun non laboratorium. Pada 

umumnya panel laboratorium mempunyai kepekaan yang tinggi dan ketelitian 

yang tinggi 

4. Panel tidak terlatih 
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Panel tidak terlatih merupakan sekelompok orang yang mempunyai 

kemampuan rata-rata yang tidak secara formal, tetapi mampu meniali dan 

mengkomunikasikan produk yang diujikan. Jumlah anggota panel antar 25-

100 orang. 

5. Panel konsumen 

Panel konsumen merupakan panel yang tidak terlatih dan dipilih secara 

acak dari potensi konsumen suatu daerah pemasaran. Jumlah panelis 

konsumen adalah 100 orang, biasanya panel konsumen ditangani oleh 

konsultan ahli pemasaran. 

2.6 Sumber Belajar Biologi 

2.6.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang memberikan manfaat 

bagi tenaga pendidik dan siswa, baik secara terpisah maupun bersamaan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran (Abdullah, 2012). Pengertian sumber 

belajar yang lainnya menurut Navy (2013) mengatakan bahwasannya sumber 

belajar merupakan segala sesuatu yang memberikan kemudahan bagi siswa 

dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Munajah dan Susilo (2015) sumber belajar biologi merupakan 

segala sesuatu baik benda maupun gejalanya dalam memecahkan permasalahan 

berkaitan dengan biologi. Menurut Widodo (1990) sumber belajar biologi adalah 

makluk hidup dan lingkungannya, pada hakekatnya sumber belajar ada dimana-

mana. Sehingga dimanapun manusia berada, alam sekitar dan lingkungan 
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hidupnya dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Perlu adanya pemilihan 

sumber belajar yang tepat agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga 

proses pembelajaran dapat berlangsung. Menurut Abdullah (2012) langkah –

langkah dalam memilih sumber belajar sebagai berikut: 

(1) Merumuskan tujuan pembelajaran ; 

(2) Menentukan isi pesan yang diperlukan untuk mencapai tujuan; 

(3) Mencari bahan pembelajaran yang memuat isi pesan; 

(4) Menentukan apakah perlu menggunakan sumber belajar orang; 

(5) Menentukan apakah perlu menggunakan peralatan untuk menunjang dalam 

penyampaian pesan; 

(6) Memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan; 

(7) Menentukan teknik penyajian pesan dan tempat berlangsungnya kegiatan; 

(8) Menentukan semua sumber belajar bersifat efektif dan efisien;  

(9) Mengadakan penilaian. 

2.6.2 Kriteria Sumber Belajar 

Pemilihan sumber belajar tentunya tidak asal-asalan, perlu adanya kriteria 

tertentu dalam memilih sumber belajar. Hal ini dimaksudkan sumber belajar 

yang dipilih tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga dapat 

mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Menurut Any (2011) kriteria 

dalam memilih sumber belajar antara lain: 

1) Ekonomis, memilih sumber belajar mempertimbangkan biaya yang 

dikeluarkan sebisa mungkin sediki;  
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2) Praktis dan Sederhana, praktis artinya mudah dan tidak memerlukan 

pelayanan yang sulit. Sederhana artinya tidak memerlukan keterampilan 

yang rumit dan kompleks; 

3) Mudah diperoleh , mudah diperoleh artinya bahan yang digunakan tidak 

langkah dan mudah didapatkan; 

4) Bersifat Fleksibel, artinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan 

pembelajaran; 

5) Komponen-komponen sesuai dengan tujuan, artinya sumber belajar 

hendaknya ideal dan keseluruhan komponen tidak menghambat 

pembelajaran.  

Hal tersebut sependapat Abdullah (2012)  bahwasannya kriteria untuk 

memilih suatu media hendaknya memperhatikan komponen-komponen yang 

menyusunnya seperti: (1) Kesesuaian tujuan pembelajaran, (2) Ketersediaan 

sumber, (3) Dana yang dibutuhkan, tenaga, dan fasilitas yang memungkinkan 

untuk mengadakan sumber belajar, (4) Faktor keluwesan, praktis, dan ketahanan 

sumber belajar dalam waktu yang lama, dan (5) Efektifitas biaya yang 

dibutuhkan dalam jangka panjang. 

2.6.3 Jenis Sumber Belajar 

Jenis sumber belajar menurut Lilawati (2017) secara umum adalah sebagai 

berikut: 

1. Pesan meupakan informasi yang disampaikan dalam bentuk ide, fakta, 

pengertian dan sebagainya 

2. Manusia dalam arti berperan dalam penyimpan maupun pengolah pesan 
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3. Bahan media software merupakan perangkat lunak yang berisi pesan yang 

dapat disajikan melalui pemakaian alat 

4. Peralatan hardware merupakan perangkat keras yang menyalurkan pesan 

yang ada didalam software 

5. Teknik merupakan porosedur dalam menggunakan alat dan bahan, 

lingkungan dan orang untuk menyampaikan pesan  

6. Latar merupakan lingkungan dimana pembelajar dapat menerima suatu 

pesan 

Dilihat dari segi perencancangannya menurut Jailani dan Hamid (2016) 

sumber belajar terbagi atas dua jenis yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang yaitu sumber belajar yang khusus 

dikembangkan dengan sistem intruksional untuk memberikan fasilitas 

formal dan terarah; 

2. Sumber belajar yang dimanfaatkan merupakan sumber belajar yang tidak 

membutuhkan adanya perencanaan khusus untuk kebutuhan dalam 

pembelajaran dan keberadaannya mudah ditemukan dan dimanfaatkan 

dalam pembelajaran. 

2.6.4 Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Penelitian eksperimental dapat dijadikan sebagai sumber belajar harus 

melalui beberapa tahapan yaitu tentang kajian proses dan identifikasi hasil 

penelitian. Sumber belajar dapat digunakan ketika suatu penelitian dapat ditinjau 

dari segi proses dan hasil penelitian. Proses kajian penelitian berkaitan dengan 
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keterampilan sedangkan hasil penelitian dapat berupa fakta dan konsep 

(Aminah, 2017). 

Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar dengan melalui beberapa 

syarat menurut Oktavianto dan Handayani (2017) diantaranya : 

1. Kejelasan potensi merupakan kejelasan dari suatu objek yang telah 

ditentukan ditinjau dari ketersediaan dan permasalahan yang diangkat; 

2. Kesesuaian tujuan pembelajaran yang dimaksudkan adalah dalam proses 

penelitian melibatkan kemampuan dari sisi afektif, kognitif dan 

psikomotorik sehingga serangkaian kegiatan dapat mengembangkan ketiga 

aspek tersebut; 

3. Kejelasan sasaran merupakan suatu hasil yang diharapkan dari tujuan 

tertentu secara nyata;  

4. Kejelasan informasi yang diungkapkan artinya informasi dari suatu 

penelitian merupakan hasil yang nyata (fakta) yang dapat dikembangkan 

menjadi suatu konsep, prinsip dan hukum; 

5. Kejelasan pedoman dalam bereksplorasi yang dimaksudkan perlu adanya 

prosedur kerja atau langkah kerja dalam pelaksanaan penelitian ; 

6. Kejelasan perolehan yang dimaksudkan hasil penelitian kejelasan 

perolehan dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran 

dengan melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 
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2.7 Kerangka Konsep 
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2.8 Hipotesis 

1. Ada pengaruh perbedaan pemberian konsentrasi kitosan cangkang kerang 

darah terhadap jumlah koloni bakteri bakso daging sapi; 

2. Ada pengaruh perbedaan  lama penyimpanan terhadap jumlah koloni 

bakteri bakso daging sapi; 

3. Ada interaksi antara konsentrasi kitosan cangkang kerang darah dan lama 

penyimpanan terhadap jumlah koloni bakteri daging sapi; 

4. Ada pengaruh perbedaan pemberian konsentrasi kitosan cangkang kerang 

darah terhadap sifat organoleptik bakso daging sapi; 

5. Ada pengaruh perbedaan lama penyimpanan terhadap sifat organoleptik 

bakso daging sapi; 

6. Ada interaksi antara konsentrasi kitosan cangkang kerang darah dan lama 

penyimpanan terhadap sifat organoleptik bakso daging sapi; 

7. Hasil penelitian pengaruh penambahan kitosan cangkang kerang darah 

(Anadara granosa) dengan lama penyimpanan berbeda terhadap jumlah 

koloni bakteri dan sifat organoleptik bakso daging sapi dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. 

 

Gambar 2.5 Kerangka konsep penelitian 


