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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Jamur Tiram Merah (Pleurotus flabellatus) 

Jamur merupakan tanaman yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak 

dapat melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Jamur 

hidup dengan cara mengambil zat-zat makanan seperti selulosa, glukosa, lignin, 

protein dan senyawa karbohidrat dari organisme lain. Jamur tiram merupakan salah 

satu dari jamur edible komersial, bernilai ekonomi tinggi dan prospektif sebagai 

sumber pendapatan petani. Dari segi gizinya, jamur tiram termasuk bahan makanan 

yang tinggi protein, mengandung berbagai mineral anorganik, dan rendah lemak. 

Kadar protein dalam jamur tiram lebih baik bila dibandingkan sumber protein lain 

seperti kedelai atau kacang-kacangan (Sumarsih, 2010). Jamur tiram mengandung 

18 asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan tidak mengandung 

kolesterol (Djarijah, 2010).  

Jamur tiram merah (P. flabellatus) memiliki warna tudung buah yang 

kemerah-merahan. Jamur sebagai tanaman memiliki inti, bespora, dan merupakan 

sel-sel lepas atau bersambungan membentuk benang yang bersekat atau tidak 

bersekat yang disebut hifa (sehelai benang). Hifa jamur terdiri atas sel-sel yang 

berinti satu dan haploid. Hifa jamur menyatu membentuk jaringan yang disebut 

miselium (kumpulan hifa). Miselium jamur bercabang-cabang dan pada titik-titik 

pertemuannya membentuk bintik kecil yang disebut sporangium yang akan tumbuh 

menjadi calon tubuh buah jamur dan akhirnya akan berkembang menjadi tubuh 

buah jamur (Djarijah, 2001). 
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2.1.1 Klasifikasi Jamur Tiram Merah (Pleurotus flabellatus) 

Klasifikasi jamur tiram merah adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Fungi 

Division : Amastigomycotae 

Phylum : Basidiomycotae 

Class  : Agaricomycetes 

Ordo  : Agaricales 

Family  : Tricholomataceae 

Genus  : Pleurotus 

Species : Pleurotus flabellatus (Djarijah, 2001) 

2.1.2 Morfologi Jamur Tiram Merah 

 Jamur tiram merah (P. flabellatus) memiliki tudung berwarna kemerah-

merahan. Jamur sebagai tanaman memiliki inti, berspora, dan merupakan sel-sel 

lepas atau bersambungan membentuk benang yang bersekat atau tidak bersekat 

yang disebut hifa (sehelai benang). Hifa jamur terdiri atas sel-sel yang berinti satu 

dan haploid. Hifa jamur menyatu membentuk jaringan yang disebut miselium 

(kumpulan hifa). Miselium jamur bercabang-cabang dan pada titik-titik 

pertemuaannya membentuk bintik kecil yang disebut sporangium yang akan 

tumbuh menjadi calon tubuh buah jamur dan akhirnya akan berkembang menjadi 

tubuh buah jamur (Djarijah dan Djarijah, 2001). Adapun morfologi tubuh jamur 

secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1. Jamur tiram merah tidak hanya tumbuh 

lebih dari satu dalam satu kali panen. Walaupun masing-masing tubuh jamur tidak 

berdiri sendiri namun tubuh jamur yang tumbuh dalam satu rumpun memiliki 
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bagian-bagian penyusun tubuh jamur masing-masing. Morfologi jamur tiram merah 

(P. flabellatus ) secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 (a) Morfologi jamur tiram secara spesifik dan (b) Morfologi 

jamur tiram merah (Pleurotus flabellatus)  

(Sumber: Suriawiria, 2001) 

 

Tubuh jamur pada Gambar 1. (a) dan (b) memiliki tudung dan tangkai. 

Tudung berbentuk mirip cagkang tiram berukuran 3-14 cm dan permukaan bagian 

bawah berlapis-lapis seperti insang berwarna merah dan lunak (Sumarmi, 2006). 

Jamur tiram memiliki ciri-ciri fisik seperti permukaanya yang licin dan agak 

berminyak ketika lembab, bagian tepinya agak bergelombang, letak tangkai lateral 

agak disamping tudung dan daging buah berwarna merah. Jamur tiram memiliki 

diameter tudung yang menyerupai cangkang tiram berkisar antara 5-15 cm, jamur 

ini dapat tumbuh pada kayu-kayu lunak dan pada ketinggian 600 meter dari 

permukaan laut, spesies ini tidak memerlukan intensitas cahaya tingi karena dapat 

merusak miselia jamur dan tumbuhnya buah jamur. Jamur tiram dapat tumbuh dan 

berkembang dengan suhu 15° - 30° C pada pH 5,5 – 7 dan kelembaban 80% - 90% 

(Achmad, 2011).  

a b 



12 

 

 
 

Jamur tiram merah memiliki morfologi tubuh jamur yang disusun oleh 

organ-organ untuk pertumbuhan jamur. Organ-organ yang menyusun tubuh jamur 

ada di dalam tubuh jamur. Bagian dalam yang menyusun tubuh jamur memiliki 

fungsi masing-masing. Bagian-bagian penyusun tubuh jamur tiram merah dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagian-bagian penyusun tubuh jamur tiram merah (P. 

flabellatus) 

(Sumber: Suriawiria, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Miselium jamur tiram merah (P. flabellatus)  

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

Miselium berwarna putih yang bisa tumbuh dengan cepat (Fadillah, 2010). 

Gambar 3. menunjukkan pertumbuhan miselium yang terjadi sebelum munculnya 

badan buah ke ujung baglog. Pertumbuhan miselium biasanya berlangsung selama 

Miselium jamur 

tiram merah 

yang berwarna 

putih 
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± 1 bulan hingga memenuhi seluruh permukaan baglog. Apabila miselium tidak 

dapat tumbuh, maka tidak akan terbentuk badan buah dari ujung baglog setelah 

penutup cincin baglog dibuka. 

Pada abad ke-17, Antonio van Leeuwenhoek menemukan miselium 

(benang-benang yang terdapat pada jamur). Secara alami jamur tiram ditemukan di 

bawah pohon berdaun lebar atau tanaman berkayu yang tidak memerlukan cahaya 

matahari yang banyak. Jamur tiram merah (P. flabellatus) disebut juga pink 

mushroom karena badan buahnya berwarna pink kemerahan atau merah jambu. Di 

Jepang jamur ini dinamai amyhiratake atau sakura-shimeji. Jamur tiram ini pada 

umumnya tumbuh secara berkelompok, bentuk tudung tidak teratur, tetapi hampir 

menyerupai sendok atau kerang (Djarijah, 2001). Tudung jamur tiram ini berkulit 

agak tipis, rata dan ada yang bergelombang. Jenis ini cabangnya banyak dalam 

sebuah rumpun dan tidak sama besarnya. Jenis yang dewasa diameternya 3-8 cm 

(Soenanto, 2000). 

Tahap-tahap pertumbuhan jamur tiram adalah spora (Basidiospora) yang 

telah masak atau dewasa jika berada di tempat yang lembab akan tumbuh dan 

berkecambah membentuk serat-serat halus menyerupai serat kapas, yang disebut 

miselium atau miselia. Kumpulan miselia akan membentuk primordial atau bakal 

tubuh buah jamur selama 13-34 hari. Bakal tubuh buah jamur tersebut kemudian 

akan membesar dan akhirnya membentuk tubuh buah. Tubuh buah jamur dewasa 

akan membentuk spora. Spora ini tumbuh di bagian ujung basidium sehingga 

disebut basidiospora. Jika sudah matang atau dewasa, spora akan jatuh dari tubuh 

buah jamur (Suriawiria, 2002). 



14 

 

 
 

2.1.3 Syarat Tumbuh Jamur Tiram 

Syarat tumbuh jamur tiram meliputi beberapa parameter, terutama 

temperatur, kelembaban relatif, waktu, kandungan CO2 dan cahaya. Parameter 

tersebut memiliki pengaruh yang berbeda terhadap setiap stadium atau tingkatan, 

misalnya: 

1. Terhadap pertumbuhan miselia pada substrat tanam; 

2. Terhadap pembentukan primordial (bakal kuncup) jamur; 

3. Terhadap pembentukan tubuh buah; 

4. Terhadap siklus panen; dan 

5. Terhadap nilai BER atau perbandingan antara berat hasil jamur dengan 

substrat log tanam jamur (Suriawiria, 2002). 

Faktor-faktor lingkungan yang menentukan pertumbuhan jamur tiram 

ditunjukkan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 Faktor Lingkungan yang Menentukan Pertumbuhan Jamur Tiram 

Parameter Pertumbuhan Besaran 

Pertumbuhan miselia pada substrat tanam 

a. Temperatur inkubasi 

b. RH 

c. Waktu tumbuh 

d. Kandungan CO2 

e. Cahaya 

f. Sirkulasi udara 

 

24°C - 29°C 

90% - 100% 

10 – 14 hari 

5.000 – 20.000 ppm 

500 – 1.000 lux 

1 – 2 jam 

Pembentukan primordial 

a. Temperatur inisiasi pertumbuhan 

b. RH 

c. Waktu tumbuh 

d. Kandungan CO2 

e. Cahaya 

f. Sirkulasi udara 

 

21°C - 27°C 

90% - 100% 

3  – 5 hari 

< 1.000 ppm 

500 – 1.000 lux 

4 – 8 jam 

 

Pembentukan tubuh buah 

a. Temperatur inisiasi pertumbuhan 

b. RH 

 

21°C - 28°C 

90% - 95% 
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c. Waktu tumbuh 

d. Kandungan CO2 

e. Cahaya 

3 – 5 hari 

< 1.000 ppm 

500 – 1.000 lux 

Siklus panen 

a. Interval waktu 

b. Jangka waktu masa panen 

c. Nilai BER 

d. Produksi rata-rata per log tanam 

e. Harga per kg segar 

 

3 – 4 kali/10 – 14 hari 

2 – 4 kali/7 – 10 hari 

40 – 85 

350 g 

Rp. 3.000,00 – Rp. 4.000,00 

(Sumber: Suriawiria, 2002) 

Moerdiati (1998), menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan jamur adalah faktor lingkungan yaitu faktor 

abiotik. Faktor abiotik  yang erat kaitannya dengan pertumbuhan dan 

perkembangan jamur berdasarkan suhu dan kelembaban adalah ketinggian tempat. 

Semakin tinggi tempat maka suhu di daerah tersebut semakin rendah dan 

kelembabannya semakin tinggi. 

Kelembaban udara yang dibutuhkan jamur triam untuk inkubasi 

(pertumbuhan miselium) membutuhkan suasana semi anaerob (butuh sedikit udara) 

dan berkisar antara 60-80%. Untuk itu cukuplah bila kantong plastik media 

disumbat dengan menggunakan kapas atau tisu yang berlipat-lipat. Sedangkan 

kelembaban untuk pembentukan buah berkisar antara 80-90% (Cahyana, 1999). 

Suhu pertumbuhan jamur tiram merah pada saat inkubasi lebih tinggi 

dibandingkan suhu pada saat pertumbuhan (pembentukan tubuh buah jamur), suhu 

inkubasi berkisar antara 22-28°C dengan kelembaban 60-80% (Cahyana, 1999). 

Kandungan air dalam media pertumbuhan sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan miselium maupun perkembangan tubuh buah, jamur memerlukan 

substrat dengan kandungan air kurang dari 75% (Soenanto, 2000).  

  

Tabel 2.1 (Lanjutan) 
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2.1.3.1 Air  

Pertumbuhan jamur dalam substrat sangat tergantung pada kandungan air. 

Bila kandungan air terlalu sedikit maka pertumbuhan dan perkembangan akan 

terganggu atau berhenti sama sekali. Sebaliknya bila terlalu banyak air miselium 

akan membusuk dan mati. Substrat tanam yang terlalu banyak air ditandai dengan 

banyaknya pertumbuhan jenis jamur liar yang tidak diharapkan dan dalam hal ini 

merupakan jenis jamur yang akan menghambat pertumbuhan (Suriawiria, 2000) 

Menurut Cahyana (1999), bahwa media yang dibuat dari campuran 

beberapa bahan tersebut perlu diatur kadar air serta pH-nya. Kadar air media yang 

diatur hingga 50-65% dengan menambahkan air bersih, air perlu ditambahkan 

sebagai bahan pengencer agar miselium jamur dapat tumbuh dan menyerap 

makanan dari media atau substrat dengan baik. Apabila air yang ditambahkan 

kurang maka makanan oleh jamur menjadi kurang optimal sehingga jamur menjadi 

kurus, bahkan hal ini akan mengakibatkan jamur mati. Apabila air yang 

ditambahkan terlalu banyak maka akan mengakibatkan busuk akar.  

2.1.3.2 Temperatur 

Pada umumnya, jamur akan tumbuh dengan baik pada kisaran antara 22-

28°C. apabila temperatur terlalu tinggi akan mengakibatkan miselium mati dan 

apabila temperatur terlalu rendah akan menghambat pertumbuhan miselium. 

Beberapa hasil percobaan penanaman menunjukkan bahwa ternyata di dataran 

rendah, dengan temperatur di atas 28°C pada siang hari, jamur juga dapat tumbuh 

walaupun agak terlambat dan terbatas hasilnya. Selama pertumbuhan bibit 

temperatur berkisar antara 28-30°C, sedangkan selama pertumbuhan tubuh buah 
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jamur (fruiting body) sampai panen temperatur berkisar antara 26-28°C (Suriawiria, 

2002) 

2.1.3.3 Kelembaban 

Selama pertumbuhan bibit, kelembaban udara diatur sekitar 60-80%, 

sedangkan untuk pembentukan tubuh buah, kelembaban diatur sekitar 80-90% 

(Cahyana, Muchroji dan Bakrun, 1997). Miselium jamur tiram tumbuh optimal 

pada substrat (media tumbuh) yang memiliki kandungan air sekitar 60%. Media 

tumbuh yang mengandung kadar air kurang dari 50% atau lebih dari 80% akan 

menghambat pertumbuhan miselium (Djarijah dan Abbas, 2001). Agar kelembaban 

tetap terjaga maka dilakukan penyiraman, lantai ruangan disiram pada pagi dan sore 

hari.  

2.1.3.4 pH 

Tingkat keasaman media sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur 

tiram. Apabila pH terlalu rendah/terlalu tinggi maka pertumbuhan akan terhambat 

bahkan akan tumbuh jamur lain yang akan mengganggu pertumbuhan jamur itu 

sendiri. Keasaman pH perlu diatur antara pH 6-7 dengan menggunakan kapur 

(Cahyana, 1999). Djarijah (2001), menyatakan bahwa jamur tiram hidup dalam 

periode gelap dan terang yang berganti-ganti. Miselium jamur tumbuh optimal 

dalam keadaan gelap dan kondisi asam (pH 5,5 – 6,5), tetapi kondisi lingkugan atau 

substrat tempat tumbuh yang terlalu asam (pH rendah) atau pH terlalu tinggi akan 

menghambat pertumbuhan miselium. Nurfalakhi (1999), menyatakan bahwa 

miselium jamur tumbuh paling cepat dalam keadaan gelap tanpa sinar, maka setelah 

inokulasi selama masa pertumbuhan miselium baglog ditempatkan dalam ruangan 
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yang gelap. Sebaliknya, tubuh buah jamur tidak tumbuh pada tempat-tempat yang 

gelap (Djarijah dan abbas, 2001). 

2.1.3.5 Cahaya 

Miselium jamur tidak begitu membutuhksn cahaya, bahkan miselium 

tumbuh baik pada kondisi gelap. Namun cahaya sangat dibutuhkan untuk 

pertumbuhan (bakal buah), bahkan jika kekurangan cahaya akan mengurangi 

besarnya buah dan akan menyebabkan warna tudung berubah menjadi pucat 

(Pubang Biotek, 2017). 

Pertumbuhan miselium dimulai dengan media diinokulasi dengan bibit F-3. 

Diinkubasi dengan posisi baglog berdiri. Baglog ditata pada ruang dengan suhu 

kamar 27-30°C. Lama miselium memenuhi seluruh madia tanam untuk jamur tiram 

adalah 3-4 minggu setelah inokulasi F-3. Tumbuhnya miselium pada media tanam 

ditandai adanya benang-benang putih diseluruh permukaan dan dalam media 

tanam. Bila pertumbuhan miselium telah mencapai 90-95%, baglog disusun 

mendatar pada rak kumbung (rumah jamur) dan tutup baglog (cincin) dibuka 

(Isnawan dkk, 2003). 

Jamur tiram dapat ditumbuhkan pada media kayu karena termasuk jamur 

kayu. Miselium dan badan buahnya tumbuh dan berkembang baik pada suhu 25-

39°C. suhu, cahaya, tingkat CO2, kelembaban udara dan aerasi dibutuhkan untuk 

pertumbuhan jamur yang optimal. Suhu yang terlalu tinggi dapat mematikan 

miselium. Temperatur serat (miselium) jamur tiram tumbuh dengan baik pada 

kisaran suhu antara 23-28°C, artinya kisaran temperatur normal untuk 

pertumbuhannya (Suriawiria, 2000). Sumber nutrisi yang harus ada dalam 
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pertumbuhan jamur adalah fosfor, kalium, nitrogen, belerang, kalium, karbon dan 

unsur-unsur yang lain. Nutrisi tersebut biasa diperoleh dari media kayu atau pupuk 

tambahan. Kandungan air yang dibutuhkan sekitar 75% dan digunakan untuk 

pertumbuhan miselium dan tubuh  buah (Soenanto, 2000). 

2.1.4 Kandungan Nutrisi dan Manfaat Jamur Tiram 

Menurut Fadillah (2010), kandungan nutrisi jamur tiram sebagai berikut: 

          Tabel 2.2 Komposisi nutrisi jamur tiram segar per 100 g 

No Zat Gizi Kadar 

1 Kandungan kalori (energi) (kkal) 367 

2 Protein 10,5 – 30,4 

3 Karbohidrat 56,6 

4 Lemak 1,7 – 2,2 

5 Thiamin 0,2 

6 Riboflavin 4,7 – 4,9 

7 Niasin 77,2 

8 Ca 314 

9 K 3,793 

10 P 717 

11 Na 837 

12 Fe 3,4 – 18,2 

13 Serat 7,5 – 8,7 

           (Sumber: Fadillah, 2010) 

Redaksi Trubus (2010), menambahkan bahwa gizi jamur tiram merah per 

100 g adalah sebagai berikut: 

      Tabel 2.3 Kandungan gizi jamur tiram merah per 100 g 

Kelompok Nutrisi Kandungan 

Unsur maksro 

Protein 19,9 g 

Lemak 3,1 g 

Senyawa non-nitrogen 67 g 

Serat 2,47 g 

Vitamin 

Vitamin B1 0,16 mg 

Vitamin C 6,25 mg 

Vitamin D2 - 

      (Sumber: Redaksi Trubus, 2010) 
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Mineral utama tertinggi adalah: P, Na, Ca, Mg, Zn, Fe, Mn, Mo, Co, Pb. 

Konsentrasi K, P, Na, Ca mencapai 56 – 70% dari total abu dengan kadar K 

mencapai 45%. Mineral mikroelemen yang bersifat logam dalam jamur tiram 

kandungannya rendah, sehingga jamur tiram aman dikonsumsi setiap hari. Protein 

rata-rata jamur tiram menurut Dirktorat Jenderal Holtikultura Departemen 

Pertanian adalah 3,5 – 4% dari berat basah. Protein dalam jamur tersebut dua kali 

lipat lebih tinggi dibandingkan asparagus dan kubis. Jika dihitung berat kering. 

Kandungan proteinnya 10,5 – 30,4%, sedangkan beras hanya 7,3%, gandum 13,2%, 

kedelai 39,1% dan susu sapi 25,2%. Kandungan gizi jamur masih lebih komplit 

sehingga tidak salah apabila dikatakan jamur merupakan bahan pangan pengganti 

yang baik. 

Jamur tiram juga memiliki protein tinggi, rendah karbohidrat, lemak, kalori, 

kaya vitamin dan mineral. Jamur tiram juga mengandung zat besi, vitamin B1, 

vitamin B2, vitamin C dan kalsium. Jamur tiram mengandung 9 asam amino, 72% 

lemak dalam jamur tiram adalah asam lemak tak jenuh, sehingga aman jika 

dikonsumsi bagi penderita kolesterol maupun gangguan metabolisme lipid lainnya 

dan 28% nya adalah asam lemak jenuh yang menyebabkan rasa enak pada jamur 

tiram (Prayogo, 2011). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Departemen Sains Kementrian 

Industri Thailand (Chazali dan Pratiwi, 2010), menunjukkan bahwa jamur tiram 

mengandung sebanyak 5,49% protein, karbohidrat 50,59%, serta 1,56%, lemak 

0,17%. Diperkirakan setiap 100 g jamur tiram segar mengandung kalsium 8,9 mg, 

besi 1,9 mg, fosfor 17,0 mg, vitamin B 0,15 mg, vitamin B1 0,75 mg, vitamin B2 
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0,75 mg, vitamin C 12,40 mg dan menghasilkan 45,65 kalori. Berdasarkan hasil 

penelitian lainnya bahwa jamur tiram aman dikonsumsi karena kandungan 

logamnya jauh dibawah ambang batas yang ditetapkan oleh Fruit Product Order 

and Preventio of Food Adulteration Act pada tahun 1954, berdasarkan penelitian 

Fadillah (2010) kandungan gizi jamur tiram diantaranya vitamin B2, vitamin B5, 

vitamin B7 dan masih terpelihara dengan baik meskipun telah dimasak. 

Berdasarkan penelitian dari Beta Glcan Health Center (Fadillah, 2010), bahwa 

jamur tiram mengandung senyawa pleuran (di Jepang jamur tiram disebut Hiratake 

sebagai jamur obat), mengandung protein (19 – 30%), karbohidrat (50 – 60%), asam 

amino, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B7, vitamin C dan 

mineral seperti Ca, Fe, Mg, P, K, S dan Zn.  

2.2 Rumput Gajah 

Rumput gajah (Pennisetum purpureum Schaum) berasal dari Afrika, tanaman 

ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962 dan tumbuh alami di seluruh 

dataran Asia tenggara. Adiati (1995), menyatakan bahwa pertumbuhan rumput 

gajah di Indonesia sangat bervariasi. Di Indonesia sendiri, rumput gajah merupakan 

tanaman hijauan yang mengandung hampir semua zat yang diperlukan hewan 

(Mihran, 2008). Rumput gajah dikenal dengan sebutan rumput Napier atau rumput 

Uganda yang memiliki umur panjang, tumbuh tegak membentuk rumpun dan 

memiliki rhizoma-rhizoma pendek. Dapat tumbuh pada dataran rendah sampai ke 

pegunungan. Toleransi terhadap tanah yang cukup luas asalkan tidak mengalami 

genangan air (Permadi, 2007). 
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Menurut Sari (2009), rumput gajah (Pennisetum purpureum) merupakan 

tanaman rumput besar dari suku rumput-rumputan (Poaceae) yang dapat mencapai 

ketinggian tanaman hingga 7 meter. Memiliki kandungan selulosa yang cukup 

tinggi yaitu 40,85%. Ditambahkan pula oleh Prasetyo (2003) bahwa rumput gajah 

juga sebagai tanaman konservasi lahan, terutama di daerah bertopografi 

pegunungan dan belerang dan sumber bioethanol.  

Tanaman hijauan terutama jenis rumput, dapat dibudidayakan dengan biji, 

pols maupun stek. Stek merupakan perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan 

menggunakan sebagian batang, akar atau daun yang dapat menjadi tanaman baru 

(Mufarihim, 2012). 

2.2.1 Klasifikasi Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) 

Berikut adalah klasifikasi dari Pennisetum purpureum menurut United State 

Departement of Agriculture (2011): 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Commelinidae 

Family  : Poaceae 

Genus  : Pennisetum Rich. 

Spesies :Pennisetum purpureum (Manglayang, 2005) 
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Gambar 2.4 Rumput gajah (Pennisetum purpureum) 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

2.2.2 Morfologi Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) 

Rumput gajah (P. purpureum) bisa tumbuh dengan optimal di berbagai tempat 

dengan ketinggian 0 sampai 3000 di atas permukaan laut. Rumput gajah bisa 

ditanam secara monokultur atau tumpangsari. 

1) Akar dan Batang Rumput gajah (P. purpureum) 

Rumput gajah (P. purpureum) mempunyai sistem perakaran serabut yang 

dalam. Tumbuhan yang termasuk golongan tumbuhan monokotil ini berkembang 

dengan rimpangnya yang berukuran panjang, dapat mencapai 1 meter. Rumput 

gajah (P. purpureum) adalah tumbuhan berumur menahun yang tumbuh tegak 

lurus. Batang rumput gajah (P. purpureum) beruas-ruas dan dapat tumbuh dengan 

ketinggian sekitar 3-5 meter. Rumput gajah (P. purpureum) ini membentuk rumpun 

berdiameter 1 meter. 
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2) Daun Rumput Gajah (P. purpureum) 

Tumbuhan rumput gajah (P. purpureum) mempunyai daun yang berbentuk 

meruncing dan berlekuk serta berdaun sejajar. Rumput gajah (P. purpureum) 

memiliki pelepah daun serta terdapat garis dasar di helaian daunnya. Panjang daun 

rumput gajah (P. purpureum) ini sekitar 16 sampai 90 cm dengan lebar kira-kira 8 

hingga 35 mm. Permukaan daun rumput gajah (P. purpureum) halus atau diselimuti 

oleh rambut yang kaku dan pendek. Ibu tulang daunnya terlihat jelas di permukaan 

bawah daun. 

3) Bunga Rumput Gajah (P. purpureum) 

Tumbuhan rumput gajah (P. purpureum) mempunyai perbungaan majemuk 

yang berbentuk malai, tingginya bisa mencapai 30 cm dan lebar 30 mm. Spikelet 

berukuran 5 sampai 7 mm. Bunga rumput gajah (P. purpureum) ini bersifat soliter 

atau berkelompok lima dimana satu diantaranya fertil. Perbungaan rumput gajah 

(P. purpureum) bagian bawah adalah bunga jantan sedangkan bagian atas adalah 

kumpulan bunga banci dan fertil. Rumput gajah (P. purpureum) bisanya 

diperbanyak dengan cara vegetatif (Anonim, 2015) 

Vanis (2007), menyatakan bahwa rumput gajah (P. purpureum) termasuk 

tanaman tahunan membentuk rumpun yang terdiri dari 20-50 batang dengan 

diameter lebih kurang 2,3 cm. Tumbuh tegak dan lebat, batang diliputi perisai daun 

yang berbulu dan  perakaran dalam. Tinggi batang mancapai 2-3 m, lebar daun 1,25 

– 2,50 cm serta panjang 60-90 cm. Rumput gajah (P. purpureum) memiliki akar 

yang tumbuh pada buku-buku dari batang yang merayap di dalam tanah. 

Keberadaan akar pada tanah mempercepat penutupan tanah. Rumput gajah (P. 
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purpureum) mempunyai akar serabut yang mana dapat mengikat partikel dan 

membentuk jalinan serta mengangkat zat hara yang telah tercuci oleh air hujan ke 

lapisan permukaan. Sifat ini sangat menguntungkan karena dapat menyuburkan 

tanah. Terbukti di Urganda setelah penanaman rumput gajah selama 3 tahun 

kemudian ditanami tanaman pertanian, menunjukkan peningkatan hasil yang nyata 

(Rahayu, 2001).  

Jamaran (2006), menyatakan bahwa rumput gajah (P. purpureum) 

merupakan tanaman tahunan yang berdiri tegak, berakar dalam, dan tinggi dengan 

rimpang yang pendek. Tinggi batang tanaman ini dapat mencapai 2-4 meter 

(bahkan mencapai 6-7 meter), dengan diameter batang dapat mencapai lebih dari 3 

cm dan teridiri sampai 20 ruas/buku. Rumput gajah (P. purpureum) tumbuh 

berbentuk rumpun dengan lebar hingga 1 meter. Pelepah daun gundul hingga 

berbulu pendek, helai daun bergaris dengan dasar yang lebar, ujungnya runcing. 

Rumput gajah (P. purpureum) dapat dipanen pada umur 40 hari atau sebelum 

rumput berbunga dan mengeras batangnya. Hal ini harus dihindari karena dapat 

menurunkan nilai gizi dari rumput. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur morfologi: (a) batang rumput gajah dan (b) daun 

rumput gajah 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

a b 
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2.2.3 Kandungan Nutrisi Rumput Gajah 

Menurut Okaraonye dan Ikewuchi (2009), analisis kandungan kimia dari 

rumpu gajah adalah sebagai berikut:  

               Tabel 2.4 Kandungan Nutrisi Rumput Gajah 

Parameter Berat basah (%) Berat kering (%) 

Kandungan air 89,0 - 

Jumlah abu 2,00 18,8 

Protein kasar 2,97 27,00 

Lemak kasar 1,63 14,82 

Karbohidrat 3,40 30,91 

Serat kasar 1,00 9,09 

                  (Sumber: Okaraonye dan Ikewuchi, 2009) 

Rukmana (2005), menyatakan bahwa kandungan nutrient rumput gajah (P. 

purpureum) terdiri atas: bahan kering (BK) 19,9%; protein kasar (PK) 10,2%; 

lemak kasar (LK) 1,6%; serat kasar (SK) 34,2%; abu 11,7%; dan bahan ekstrak 

tanpa nitrogen (BETN) 42,3%. Menurut Siregar dalam Jamaran (2006), kandungan 

protein kasar rumput gajah 13-14%. Ditambahkan oleh Sari dalam Asngad (2005), 

bahwa kandungan serat kasar dari rumput gajah (P. purpureum) terdiri dari 

selulosa, hemiselulosa dan lignin cukup tinggi yakni 40,85%. 

2.3 Susunan dan Komposisi Media Tanam 

Menurut Sumarsih (2010), berbagai susunan dan komposisi media tanam jamur 

tiram ditunjukkan oleh tabel di bawah: 

        Tabel 2.5 Susunan dan Komposisi Media Tanam 

No. Susunan Media Tanam Komposisi 

1 

Serbuk kayu 

Bekatul 

Kapur gamping 

Gips 

Pupuk TSP 

100 kg 

10 kg 

1,5 kg 

0,5 kg 

0,5 kg 
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2 

Jerami padi 

Bekatul 

Kapur gamping 

Gips 

Pupuk TSP 

100 kg 

10 kg 

1,5 kg 

0,5 kg 

0,5 kg 

3 

a. Menggunakan pupuk 

Bagas (ampas tebu) 

Bekatul 

Kapur gamping 

Gips 

Pupuk SP36 

b. Tanpa pupuk  

Bagas (ampas tebu) 

Blotong kering 

 

100 kg 

10 kg 

1,5 kg 

0,5 kg 

0,5 kg 

 

75% 

25% 

        (Sumber: Sumarsih, 2010) 

2.4 Serbuk Kayu 

Serbuk kayu sangat baik digunakan untuk media tumbuh jamur tiram merah 

(P. flabellatus) terutama serbuk kayu tanaman dikotil. Serbuk kayu tanaman dikotil 

lebih mudah ditembus oleh miselium sehingga pertubuhan miselium akan lebih 

cepat tumbuh bila dibandingkan dengan serbuk kayu tanaman monokotil 

(Suhardiman, 1990). Menurut Cahyana (1999), serbuk kayu yang terbaik adalah 

serbuk yang berasal dari kayu keras dan tidak banyak mengandung getah atau 

minyak. Namun demikian, serbuk kayu yang banyak mengandung minyak maupun 

getah dapat pula digunakan sebagai media dengan cara merendamnya lebih lama 

sebelum proses lebih lanjut. Untung (1997), menambahkan serbuk kayu yang baik 

untuk media adalah serbuk kayu yang bebas dari kotoran seperti krikil, batu, 

serpihan kayu bekas gergajian, daun dan ranting. Serbuk kayu halus yang sudah 

terbebas dari serpihan atau potongan kayu ditumpuk di ruang terbuka agar terkena 

Table 2.5 (Lanjutan) 
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air hujan atau embun. Ini perlu karena sebelum dipakai serbuk kayu memang harus 

dibasahi supaya lunak.  

Kayu atau serbuk kayu yang digunakan sebagai tempat tumbuh jamur 

mengandung karbohidrat, lignin protein dan lain-lain. Kandungan kayu tersebut ada 

yang berguna dan membantu pertumbuhan jamur, tetapi ada pula yang 

menghambat. Kandungan yang dibutuhkan bagi pertumbuhan jamur antara lain 

karbohidrat, lignin dan serat. Sedangkan faktor yang menghambat antara lain 

adanya getah dan zat ekstraktif (zat pengawet alami yang terdapat pada kayu). Oleh 

karena itu, kayu atau serbuk kayu yang digunakan untuk budidaya jamur sebaiknya 

berasal dari jenis kayu yang tidak mengandung zat pengawet alami seperti kayu 

Albasia, Randu dan Meranti (Cahyana, 1999) 

2.5 Bekatul 

Menurut Soenanto (2000), bekatul sebagai media tanam berfungsi sebagai 

nutrsi dan sumber karbohidrat, karbon dan nitrogen. Karbon digunakan sebagai 

sumber utama, sedangkan nitrogen berfungsi untuk membangun miselium dan 

membangun enzim-enzim yang disimpan dalam tubuhnya. Bekatul yang 

disarankan adalah yang masih baru dan tidak berbau apek atau tengik. Bekatul 

merupakan bagian untuk pertumbuhan dan perkembangan miselia jamur serta 

menjadi “pemicu” pertumbuhan tubuh  buah jamur, kaya vitamin B kompleks 

(Suriawiria, 2000). 

2.6 Tepung jagung 

Tepung jagung diberikan atau ditambahkan untuk meningkatkan kandungan 

nutrisi media tanam. Bahan itu banyak mengandung protein dan kalori yang 
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diperlukan oleh jamur. Tepung jagung mengandung gizi dan serat kasar serta unsur-

unsur lain, sehingga memadai untuk dijadikan sumber nutrisi bagi pertumbuhan dan 

produksi jamur. Adanya thiamin dalam jagung dengan jumlah yang besar 

merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan jamur (Suprapto, 1993). 

2.7 TSP 

Menurut Soenanto (2000), pupuk TSP digunakan untuk mempercepat 

pertumbuhan miselium dan tubuh buah jamur tiram. Sumiati (1998), menambahkan 

bahwa TSP sebagai sumber phosphor yang dibutuhkan bagi pertumbuhan jamur. 

Pemberian TSP dalam konsentrasi tertentu dapat memacu pertumbuhan jamur, 

terutama bagi pertumbuhan miselium dan tubuh buah jamur tiram sehingga dapat 

memperpanjang masa produksi. 

2.8 Kapur 

Kapur merupakan bahan yang ditambahkan sebagai sumber Kalsium (Ca). Di 

samping itu, kapur juga digunakan untuk mengatur pH media. Kapur yang 

digunakan adalah kapur pertanian yaitu Kalsium karbonat (CaCO3). Unsur kalsium 

dan karbon digunakan untuk meningkatkan mineral yang dibutuhkan jamur bagi 

pertumbuhannya, demikian juga dengan adanya unsur karbon. 

Kalsium karbonat (CaSO3) dugunakan sebagai sumber kalsium dan sebagai 

bahan untuk memperkokoh media. Dengan kondisi yang kokoh maka diharapkan 

media tidak mudah rusak (Cahyana, 2001) 

2.9 Air 

Air dibutuhkan oleh jamur untuk kelancaran transportasi atau aliran partikel 

kimia antar sel yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan miselium 
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membentuk tubuh buah sekaligus menghasilkan spora. Kandungan air di dalam 

substrat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan miselia 

jamur. Kandungan air yang terlalu rendah akan menyebabkan pertumbuhan dan 

perkembangan jamur terganggu atau terhenti sama sekali. Sebaliknya kandungan 

air yang terlalu tinggi akan menyebabkan sebagian besar miselia akan membusuk 

dan mati (Djarijah dan Abbas, 2001). 

Untuk mendapatkan kandungan air yang cukup di dalam substrat tanam dapat 

dilakukan penyiraman. Selama musim hujan, penyiraman tidak diperlukan (jika 

penanaman dilakukan di alam terbuka) atau hanya satu kali sehari (jika penanaman 

di dalam ruangan tertutup). Pada musim kemarau, baik penanaman di alam terbuka 

atau di dalam ruangan tertutup, harus dilakukan penyiraman dua kali sehari, yaitu 

pada pagi dan sore hari. 

Salah satu tanda yang menunjukkan bahwa kandungan air di dalam substrat 

tanam terlalu tinggi adalah adanya pertumbuhan jenis jamur liar yang tidak 

diharapkan dalam jumlah yang banyak. Jamur liar ini merupakan jenis jamur hama 

yang akan menghambat pertumbuhan jamur yang ditanam (Suriawiria, 2002)  

2.10 Penambahan Rumput Gajah terhadap Pertumbuhan Miselium Jamur 

Tiram 

Menurut Okaraoye dan Ikewuchi dalam Dewi (2009), kandungan yang 

terdapat pada rumput gajah adalah kadar air 89,0%, abu 2,00%, protein kasar 

2,97%, lemak 1,63%, karbohidrat 3,40% serat kasar 1,00%. Ditambahkan oleh 

Nasution, Sari dan Hasibuan  (2016), bahwa rumput gajah (P. purpureum) memiliki 

kandungan selulosa yang cukup tinggi yaitu 40,85%, yang diperlukan untuk proses 
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pertumbuhan miselium jamur tiram.  Dengan ditambahkannya rumput gajah, maka 

nutrisi dari rumput tersebut akan diserap untuk proses pertumbuhan miseliumnya 

sehingga miselium akan semakin cepat tumbuh secara optimal. 

Berikut analisis kandungan kimia dari rumput gajah (P. purpureum), yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kandungan kimia rumput gajah (P. purpureum) 

(Sumber: Okaraonye dan Ikewuchi, 2009) 

 

Pertumbuhan miselium dipengaruhi oleh faktor lingkungan (suhu, derajat 

keasaman, kelembaban ruangan, cahay serta konsentrasi karbon dioksida dan 

oksigen). Selain faktor nutrisi juga diperlukan dalam pertumbuhan miselium jamur 

tiram (karbon, nitrogen, vitamin dan mineral). Maka penyebab keterlambatan 

pertumbuhan miselium dikarenakan kurangnya memperhatikan berbagai faktor-

faktor tersebut (Suriawira, 2000). Agustina (2009), menyatakan bahwa unsur nutrisi 

yang dibutuhkan dalam media tanam telah tersedia walaupun tidak sebanyak yang 

dibutuhkan. Sebab itu, perlu adanya bahan nutrisi dari luar sebagai penambahan 

media tanam untuk memacu pertumbuhan miselium jamur. Pertumbuhan jamur 

tiram dapat berlangsung optimal, jika media tanam banyak mengandung unsur hara 
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esensial yang dibutuhkan oleh jamur. Sehingga diperlukan penambahan bahan 

media tanam untuk mempercepat pertumbuhan miselium. 

Jamur tiram mengabsorbsi tanaman dalam bentuk cair, molekul sederhana, 

serta ion-ion dalam bentuk senyawa murni. Penyerapan makanan atau nutrisi  

dilakukan oleh hifa. Molekul-molekul yang kompleks seperti selulosa, lemak dan 

protein harus mengalami proses penguraian terlebih dahulu sebelum diserap oleh 

jamur. Untuk mengurai molekul-molekul yang kompeks ini jamur memiliki enzim 

hydrolase yang terdiri dari enzim karbohidrase, esterase dan protase. Molekul-

molekul kompleks ini diuraikan secara bertahap dan melibatkan enzim yang 

berbeda, sampai menjadi molekul yang sederhana (gula sederhana, asam lemak dan 

asam amino) yang diserap langsung oleh jamur (Kusumawati, 1996). 

Jenis jamur sebagai tanaman memiliki inti, berspora dan merupakan sel-sel 

lepas atau bersambung membentuk benang yang bersekat atau tidak bersekat yang 

disebut hifa (sehelai benang). Hifa jamur terdiri atas sel yang berinti satu dan 

haploid, hifa jamur menyatu membentuk jaringan yang disebut miselium 

(kumpulan hifa). Pada awal perkembangan miselium, jamur memerlukan penetrasi 

dengan melubangi dinding sel kayu. Proses penetrasi (pengebiran) dinding sel kayu 

dibantu oleh enzim pemecah selulosa, hemiselulosa dan lignin yang disekresi oleh 

jamur melalui ujung lateral benang-benang miselium. Enzim mencerna senyawa 

kayu yang dilubangi sekaligus memanfaatkannya sebagai sumber (zat) makanan 

jamur, miselium jamur bercabang-cabang dan pada titik-titik pertemuannya 

membentuk bintik kecil yang disebut sporangium yang akan tumbuh menjadi pin 



33 

 

 
 

head (tunas atau calon tubuh buah jamur) dan akhirnya berkembang (tumbuh) 

menjadi jamur (tubuh buah).  

2.11 Sumber Belajar 

Sumber belajar memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses belajar. 

Sumber belajar Biologi dalam proses pembelajaran Biologi dapat diperoleh di 

sekolah/kampus atau di luar sekolah/kampus. Pada umumnya terdapat dua cara 

memanfaatkan sumber belajar dalam pembelajaran di sekolah/kampus yaitu dengan 

membawa sumber belajar ke dalam kelas atau membawa kelas ke lapangan dimana 

sumber belajar berada (Rizkiaditama, 2017). 

Sumber belajar (Learning resources) adalah segala macam sumber yang ada 

di luar diri siswa yang keberadaannya memudahkan terjadinya proses belajar. 

Berbagai sumber belajar tersebut juga memungkinkan perubahan pada diri 

seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti dan 

dari tidak terampil menjadi terampil (Musfiqon, 2012).  

Supriadi (2015), menyatakan bahwa sumber belajar yang dapat dimanfaatkan 

untuk kebutuhan pemebelajaran sangat beraneka ragam jenis dan bentuknya. 

Sumber belajar tersebut bukan hanya dalam bentuk bahan cetakan seperti buku teks 

akan tetapi pembelajar dapat memanfaatkan sumber belajar yang lain seperti radio 

pendidikan, televisi, komputer, e-mail, video interaktif, komunikasi satelit dan 

teknologi komputer multimedia dalam upaya meningkatkan interaksi dan terjadinya 

umpan balik dengan peserta didik.  

Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan 

tenaga pengajar sebagai salah satu sumber, tetapi mencakup interaksi dengan semua 
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sumber belajar yang memungkinkan dipergunakan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan tentang strategi, 

menganalisis, memilih dan memanfaatkan sumber belajar oleh tenaga pengajar 

pada umumnya belum memadai. Maka dengan demikian tentang bagaimana cara 

tenaga pengajar dan peserta didik memanfaatkan sumber belajar yang ada dalam 

upaya memperluas wawasan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran (Supriadi, 2015). 

Ridwan (2008), menyatakan bahwa masalah yang sering dihadapi dalam 

proses pembelajaran adalah kurang tersedianya teks yang berkualitas sehingga 

peserta didik sulit memahami buku yang dibacanya dan buku teks tersebut 

cenderung membuat peserta didik bosan. Berdasarkan permasalahn tersebut, dapat 

diterapkan sistem pembelajaran modul yang memberi kepercayaan peda 

kemampuan peserta didik untuk belajar mandiri. Hasil dari penelitian ini akan 

dimanfaatkan sebegai sumber belajar biologi berupa Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) dalam perencanaan pembelajaran materi pertumbuhan. 

2.11.1 Fungsi Sumber Belajar 

Menurut Morrison (2004), sumber belajar yang ada dapat difungsikan dan 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pembelajaran. Adapun fungsi dari 

sumber belajar adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, melalui percepatan laju belajar dan 

membantu pengajar untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan 

pengurangan beban guru/dosen dalam menyajikan informasi, sehingga dapat 

lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar murid/mahasiswa. 
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2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

melalui pengurangan kontrol guru/dosen yang kaku dan tradisional serta 

pemberian kesempatan kepada murid/mahasiswa untuk belajar sesuai dengan 

kemampuannya. 

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, melalui perencanaan 

program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan 

pembelajaran berbasis penelitian. 

4. Lebih memantapkan pembelajaran, melalui peningkatan kemampuan manusia 

dalam penggunaan berbagai media komunikasi serta penyajian data dan 

informasi secara lebih konkrit. 

5. Memungkinkan belajar secara seketika, melalui pengurangan jurang pemisah 

antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya 

konkrit dan memberikan pengetahuan yang bersifat langsung.  

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, tertama dengan 

adanya media massa, melalui pemanfaatan secara bersama yang lebih oleh luas 

tenaga tentang kejadian-kejadian yang langka, dan penyajian informasi yang 

mampu menembus batas geografis. 

2.11.2 Pengelompokan Sumber Belajar 

Menurut Jailani (2016), dari berbagai sumber belajar yang ada dan mungkin 

didayagunakan dalam pembelajaran sedikitnya dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 
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1) Manusia (people), yaitu orang yang menyampaikan pesan pengajaran secara 

langsung; seperti guru, konselor administrasi, yang dirancang secara khusus dan 

disengaja untuk kepentingan belajar (by design). 

2) Bahan (material), yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran; baik 

yang diniati secara khusus seperti film pendidikan, peta grafik, buku paket, dan 

sebagainya yang biasa disebut media pembelajaran (instructional media) maupun 

bahan bersifat umum; seperti film dokumentasi. 

3) Lingkungan (setting), yaitu ruangan dan tempat ketika sumber-sumber data 

berinteraksi dengan para peserta didik. Ruangan dan tempat yang diniati secara 

sengaja untuk kepentingan pembelajaran; misalnya ruangan perpustakaan, ruangan 

kelas, laboratorium, dan ruang micro teaching. Di samping itu ada pula ruangan 

dan tempat yang tidak dirancang untuk kepentingan belajar, namun bisa 

dimanfaatkan; misalnya museum, kebun binatang, kebun raya, candid an 

tempat0tempat beribadat. 

4) Aktifitas (activities), yaitu sumber belajar yang merupakan kombinasi antara 

suatu teknik dengan sumber lain untuk memudahkan (facilitates) belajar, misalnya 

pembelajaran berprogram merupakan kombinasi antara teknik penyajian bahan 

dengan buku; contoh lainnya seperti simulasi dan karyawisata. 

5) Alat dan peralatan (tools and equipment), yaitu sumber belajar untuk produksi 

dan memainkan sumber-sumber lain. Alat dan peralatan untuk produksi misalnya 

kamera untuk produksi foto, dan tape recorder untuk rekaman. Sedang alat dan 

peralatan yang digunakan untuk memainkan sumber lain, misalnya proyektor film, 

pesawat televise dan pesawat radio. 
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Abdullah (2012), meyatakan bahwa sumber belajar yang dapat dimanfaatkan 

untuk kebutuhan pembelajaran sangat beraneka ragam jenis dan bentuknya. Sumber 

belajar tersebut bukan hanya dalam bentuk bahan cetakan seperti buku teks akan 

tetapi pelajar dapat memanfaatkan sumber belajar lain seperti radio pendidikan, 

televisi, computer, e-mail, video interaktif, komunikasi satelit dna teknologi 

computer multimedia dalam upaya meningkatkan interaksi dan terjadinya umpan 

balik dengan peserta didik. 

2.11.3 Manfaat Sumber Belajar 

Manfaat sumber belajar menurut (Riyana, 2008) adalah: 

1. Memberi motivasi yang baik. 

2. Dapat memberi pengalaman belajar langsung kepada peserta didik. 

3. Membantu memecahkan masalah pendidikan. 

4. Menyajikan sesuatu yang tidak bisa diadakan, dikunjungi, dilihat secara 

langsung. 

5. Meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik. 

6. Memberi informasi yang akurat dan terpadu. 

2.11.4 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Menurut Mulyasa (2002), suatu hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar biologi apabila ditinjau dari segi proses dan produknya, dimulai dari 

perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan yang akan menghasilkan fakta-

fakta selama kegiatan penelitian untuk kemudian digeneralisasikan menjadi konsep 

dan prinsip. Pemanfaatan hasil penelitian ini harus disesuaikan dengan konsep yang 
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ingin dicapai pada kurikulum, sehingga dapat menunjang kebutuhan kurikulum 

yang digunakan. 

Pada prinsipnya, setiap benda atau gejala dapat digunakan sebagai sumber 

belajar, namun dalam pemanfatannya harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. 

Menurut Situmorang (2016), syarat tersebut adalah: 

1. Kejelasan potensi, didasari pada proses dari kegiatan penelitian yang dapat 

dijadikan sumber belajar. 

2. Kesesuaian dengan tujuan belajar, dimana antara tujuan penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan belajar sesuai dengan tujuan intruksional yang 

dirumuskan. 

3. Kejelasan sasaran, berkaitan dengan sasaran subjek belajar atau sasaran 

peruntukan sumber belajar. 

4. Kejelasan informasi yang dapat diungkap, berdasarkan informasi dari hasil 

penelitian eksplorasi yang berupa proses dan produk penelitian. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi, berhubungan erat dengan proses pelaksanaan 

penelitian. 

6. Kejelasan hasil yang diharapkan, yaitu hal-hal yang diperoleh dari kegiatan 

yang dikembangkan. 

2.11.5 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Pengertian LKPD 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu bahan ajar yang 

sering digunakan dalam pembelajaran karena LKPD membantu peserta didik untuk 

menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara 
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sistematis. Menurut Rohaeti, Wijayanti, & Padmaningrum (2009) LKPD adalah 

lembar kerja yang berisi informasi dan perintah dari guru kepada siswa untuk 

mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktik, atau dalam bentuk 

penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Yasir, Susanti & 

Isnawati (2013) menjelaskan bahwa LKPD merupakan stimulus atau bimbingan 

guru dalam pembelajaran yang akan disajikan secara tertulis sehingga dalam 

penulisannya perlu memperhatikan kriteria media grafis sebagi media visual untuk 

menarik perhatian peserta didik. Isi pesan LKPD harus memperhatikan unsur-unsur 

penulisan media grafis, hirarki materi dan pemilihan pertanyaan sebagai stimulus 

yang efisien dan efektif. 

2. Kelebihan dan Kekurangan LKPD 

Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik sebagai sumber belajar memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Menurut Arsyad (2009) kelebihan LKPD adalah sebagai 

berikut: 

a) Peserta didik dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. 

b) Selain dapat mengulang materi dalam media cetakan, peserta didik akan 

mengikuti urutan pemikiran secara logis. 

c) Perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak sudah merupakan hal yang 

biasa, hal ini dapat menambah daya Tarik serta dapat memperlancar 

pemahaman informasi yang disajikan dalam format, verbal dan visual. 

d) Khusus pada teks terprogram, peserta didik akan berpartisipasi berinteraksi 

dengan aktif karena harus memberi respon terhadap pertanyaan dan latihan 

yang disusun, peserta didik dapat segera mengetahui benar atau salah jawaban. 
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e) Meskipun isi informasi media cetak harus diperbarui dan direvisi sesuai dengan 

perkembangan dan temuan-temuan baru dalam bidang ilmu, materi tersebut 

dapat direproduksi dengan ekonomis dan didistribusikan dengan mudah. 

Sedangkan kelemahan LKPD adalah: 

a)  Tidak dapat menampilkan gerak dalam halaman media cetakan. 

b) Biaya pencetakan akan mahal jika menampilkan ilustrasi, gambar atau foto 

yang berwarna-warni. 

c) Proses pencetakan seringkali memakan waktu beberapa hari sampai berbulan-

bulan, tergantung pada peralatan percetakan dan kerumitan informasi pada 

halaman cetakan. 

d) Pembagian unit-unit pelajaran dalam media cetakan harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga tidak terlalu panjang dan peserta didik menjadi 

bosan. 

e) Jika tidak dirawat dengan baik, media cetakan cepat  rusak atau hilang (Arsyad, 

2009). 

3. Tujuan dan Manfaat LKPD 

Tujuan penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dalam proses 

belajar mengajar adalah sebagai berikut: 

a) Memberi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta 

didik. 

b) Mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah 

disajikan. 
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c) Mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit disampaikan 

secara lisan. 

d) Membantu peserta didik dalam memperoleh catatan materi yang dipelajari 

melalui kegiatan pembelajaran (Ango, 2013). 

Ango (2013) menjelaskan bahwa manfaat yang akan diperoleh dengan 

penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik dalam proses pemeblajaran adalah sebagi 

berikut: 

a) Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

b) Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. 

c) Melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan 

proses. 

d) Sebagai pedoman guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, 

e) Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari 

melaluli kegiatan belajar. 

f) Membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

4. Syarat-syarat Pembuatan LKPD 

a) Syarat didaktik, merupakan syarat yang mengatur tentang penggunaan lembar 

kerja peserta didik yang bersifat universal, dapat digunakan dengan baik untuk 

peserta didik yang lamban atau yang pandai. Lembar kerja peserta didik lebih 

menekankan konsep, dan yang terpenting dalam lembar kerja peserta didik ada 

variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta didik. Lembar 
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kerja peserta didik diharapkan mengutamakan pada pengembangan 

kemampuan komunikasi social, emosional, moral dan estetika. Sebagai salah 

satu bentuk sarana berlangsungnya proses belajar-mengajar haruslah 

memenuhi persyaratan didakti, artinya suatu lembar kerja peserta didik harus 

mengikuti asas belajar-mengajar yang efektif, yaitu: 

(1) Memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga lembar kerja 

peserta didik yang baik itu adalah yang dapat digunakan baik oleh peserta 

didik yang lamban, sedang maupun pandai. 

(2) Pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga lembar kerja 

peserta didik dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi peserta didik 

untuk mencari tahu. 

(3) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta 

didik. 

(4) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi social, emosional, moral 

dan estetika pada diri peserta didik. 

(5) Pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi 

peserta didik (intelektual, emosional dan sebagainya), bukan ditentukan 

oleh materi bahan pelajaran. 

b) Syarat konstruksi, merupakan syarat-syarat yang berkenaan dengan 

penggunaan Bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan 

kejelasan yang ada pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat 

dimengerti oleh peserta didik. 
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(1) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta 

didik. 

(2) Menggunakan struktur kalimat yang jelas. 

(3) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan 

peserta didik. 

(4) Menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka. 

(5) Tidak mengacu pada buku sumber yang diluar kemampuan keterbacaan 

peserta didik. 

(6) Meyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada peserta 

didik untuk menulis maupun menggambarkan pada lembar kerja peserta 

didik. 

(7) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. 

(8) Lebih banyak menggunakan ilustrasi daripada kata-kata, sehingga akan 

mempermudah peserta didik dalam menangkap apa yang diisyaratkan 

lembar kerja peserta didik. 

(9) Memiliki tujuan belahjar yang jelas serta manfaat dari pelajaran itu sebagai 

sumber motivasi. 

(10) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. 

c) Syarat teknis dalam menyusun lembar kerja peserta didik adalah sebagai 

berikut: 

(1) Tulisan  

Teknis dalam penulisan harus menggunakan beberapa syarat diantaranya 

adalah: a) Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf 
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romawi. b) Menggunakan huruf tebal yang agak besar, bukan huruf biasa 

yang diberi garis bawah. c) Menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam 

satu baris. d) Menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah 

dengan jawaban peserta didik. e) Mengusahakan agar perbandingan 

besarnya huruf dengan besarnya gamabr serasi 

(2) Gambar yang baik untuk lembar kerja peserta didik adalah yang dapat 

menyampaikan pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif kepada 

pengguna lembar kerja peserta didik. yang lebih penting adalah kejelasan 

isi pesan dari gambar itu secara keseluruhan. 

(3) Penampilan, adalah hal yang sangat penting dalam sebuah lembar kerja 

peserta didik. Apabila suatu lembar kerja peserta didik ditampilkan dengan 

penuh kata-kata, kemudian ada sederetan pertanyaan yang harus dijawab 

oleh peserta didik, hal ini akan menimbulkan kesan jenuh sehingga 

membosankan atau tidak menarik. Apabila ditampilkan dengan gambar 

saja, itu tidak mungkin karena pesannya atau isinya tidak akan sampai. Jadi 

yang baik adalah lembar kerja peserta didik yang memiliki kombinasi 

antara gambar dan tulisan. 

5. Langkah-langkah Menyusun LKPD 

Menurut Ango (2013), adapun langkah-langkah menyusun lembar kerja 

peserta didik adalah sebagai berikut: 

a) Analisis kurikulum untuk menentukan materi yang memerlukan bahan ajar 

lembar kerja peserta didik. 
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Analisis kurikulum yang dimaksud adalah untuk menentukan materi-materi 

mana yang memerlukan bahan ajar lembar kerja peserta didik dengan cara 

melihat materi pokok dan pengalaman belajar dari materi yang akan diajarkan, 

kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. 

b) Menyusun peta kebutuhan lembar kerja peserta didik. 

Peta kebutuhan lembar kerja peserta didik sangat diperlukan guna 

mengetahui jumlah lembar kerja peserta didik yang harus ditulis dan sekuensi 

atau urutan lembar kerja peserta didik juga dapat dilihat. 

c) Menentukan judul pada lembar kerja peserta didik. 

Judul lembar kerja peserta didik ditentukan atas dasar SK-KD, materi-

materi pokok atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu 

KD dapat dijadikan sebagai judul modul apabila kompetensi itu tidak terlalu 

besar, sedangkan besarnya KD dapat dideteksi antara lain dengan cara apabila 

diuraikan ke dalam materi pokok (MP) mendapatkan maksimal 4 MP, maka 

kompetensi itu telah dapat dijadikan sebagai satu judul lembar kerja peserta 

didik. Namun  apabila diuraikan menjadi lebih dari 4 MP, maka perlu 

dipikirkan kembali apakah perlu dipecah misalnya menjadi 2 judul lembar 

kerja peserta didik. 

d) Penulisan lembar kerja peserta didik. 

(1) Rumusan kompetensi dasar lembar kerja peserta didik diturunkan dari buku 

pedoman khusus pengembangan silabus 

(2) Menentukan penilaian 

(3) Menyusun materi  
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Menurut Ango (2013), komponen-komponen yang menyusun lembar kerja 

peserta didik adalah sebagai berikut: 

a. Judul lembar kerja peserta didik 

b. Tujuan pembelajaran atau kompetensi 

c. Ringkasan materi 

d. Kegiatan peserta didik 

e. Alat penelitian 

6. Struktur LKPD Secara Umum 

Menurut Aldila (2017), struktur LKPD secara umum adalah sebagai berikut: 

a) Judul kegiatan, tema, sub tema, kelas dan semester. Berisikan topik kegiatan 

sesuai dengan KD dan identitas kelas. Untuk lembar kerja peserta didik dengan 

pendekatan inkuiri maka judul dapat merumuskan masalah. 

b) Tujuan belajar sesuai dengan KD. 

c) Alat dan bahan. Jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan maka 

dituliskan alat dan bahan yang diperlukan. 

d) Prosedur kerja, berisi petunjuk kerja untuk peserta didik yang berfungsi 

mempermudah peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

e) Tabel data, dimana peserta didik dapat mencatat hasil pengamatan atau 

pengukuran. Untuk kegiatan yang tidak memerlukan data bias diganti dengan 

table atau kotak kosong yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk 

menggambar, menulis atau berhitung. 

f) Bahan diskusi, berisi pertanyaan yang menuntun peserta didik melakukan 

analisis data dan melakukan konseptualisasi. 
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2.12 Kerangka Konseptual 

  

Gambar 2.7 Kerangka Konseptual 
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2.13 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1) Ada pengaruh penambahan rumput gajah (Pennisetum purpureum) pada media 

tanam terhadap pertumbuhan miselium jamur tiram merah (Pleurotus 

flabellatus). 

2) Pada penambahan rumput gajah (Pennisetum purpureum) 40% yang 

berpengaruh paling optimal terhadap pertumbuhan miselium jamur tiram merah 

(Pennisetum purpureum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


