
 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Peta Desa Ujungpangkah Gresik 

Sumber: (Google Map, 2017) 

 

wilayah Kabupaten Gresik merupakan wilayah yang memiliki daerah 

pesisir pantai yang memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, 

Bungah, Sidayu, Ujung Pangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan 

Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik 

memiliki batasan wilayah dimana wilayah tersebut dibatasi dengan wilayah 

sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan 

Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Lamongan (Bapepda Gresik, 2010). 
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Wilayah Pantai Ujung Pangkah yang juga termasuk dalam wilayah 

Kabupaten Gresik tersebut terletak di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung 

Pangkah, Kabupaten Gresik. Wilayah Ujung Pangkah terletak di bagian Utara 

(Pantura) wilayah kabupaten Gresik. Wilayah pantai Ujung Pangkah terletak di 

koordinat lintang 06° 54′56′′ LS, dan 112° 33′23′′BT. Kata Ujung diambil dari 

bentuk daratan wilayah Pangkah yang menjorok ke laut. Pangkah merupakan 

muara dari Bengawan Solo yang daratannya semakin lama semakin luas. Hal ini 

dikarenakan endapan lumpur yang dibawa oleh aliran Bengawan Solo (Bapepda 

Gresik, 2010). 

2.2 Kerang Kupang (Mytilus edulis) 

2.2.1 Klasifikasi 

Menurut Ristiyanti (2010) Mytilus edulis merupakan moluska yang 

termasuk dalam kelas Bivalvia, bangsa Mytiloida, Family Mytilidae dan marga 

Musculista. Di bawah ini merupakan klasifikasi dari Mytilus edulis sebagai 

berikut: 

Kingdom: Animalia  

Phylum: Mollusca  

Class : Bivalvia  

Ordo : Filibranchia  

Family: Mytilidae  

Genus: Mytilus  

Spesies: Mytilus edulis (Ristiyanti, 2010). 
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2.2.2 Morfologi 

Morfologi dari Mytilus edulis ini adalah Cangkang kerang laut ini terdiri 

dari dua keping, bebrbentuk pipih, bagian umbonya menggembung. Memiliki 

cangkang yang tipis, permukaan cangkang halus, berwarna  kehijauan, atau 

kuning kehijauan dan memiliki bercak-bercak coklat atau guratan-guratan zig-zag 

berwarna coklat di dekat umbo dan engsel cangkang. Bysus yang memiliki bentuk 

sempurna seperti serabut – serabut bercampur substrat pasir lumpur dan 

membentuk kokon yang akan melindungi cangkangnya yang tipis. Di alam, 

cangkang kerang kupang tampak terbungkus dengan kokon yang bentuknya 

seperti serabut – serabut rambut halus (Ristiyanti, 2010). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Morfologi Mytilus edulis 

Sumber: (Foto Pribadi, 2017) 

 

 

2.2.3 Habitat  

Populasi Mytilus edulis tersebut melimpah di perairan pantai dan mudah 

didapatkan, hidup menggantung pada substrat yang berupa bebatuan maupun 

kayu, atau bisa ditemukan di dalam pasir yang berlumpur dan  membenamkan 

cangkangnya di dasar pasir berlumpur. Seperti halnya kerang hijau, Mytilus edulis 

hidup bergerombol pada substrat di dasar perairan dengan cara membenamkan 
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sebagian cangkangnya secara vertikal, hingga hanya bagian posteriornya yang 

muncul di permukaan substrat (Ristiyanti, 2010). 

Menurut Ristiyanti (2010) bahwa Mytilus edulis memiliki siphon yang 

digunakan untuk mengalirkan air sekaligus makanan.  Habitat yang paling disukai 

adalah pantai dengan pasir berlumpur.  Kerang ini dapat hidup hingga kedalaman  

20 meter dan dapat hidup di berbagai jenis substrat, yaitu  habitat keras (hard), 

lunak (soft), air dan hidup pada organisme lain. 

2.2.4 Reproduksi dan Pertumbuhan 

Kerang kupang memilki fekunditas yang tinggi, cepat tumbuh, masa 

anakan pendek dan mampu menyebar luas, sehingga termasuk jenis “invader” 

(mampu menguasai suatu wilayah atau ekosistem) yang sukses. Memiliki jenis 

kelamin terpisah, di mana kerang jantan dan betina memijah dalam waktu yang 

bersamaan. Biasanya pada awal musim kemarau atau akhir penghujan, sehingga 

kerang ini bisa dibedakan antara kerang jantan dan kerang betina. Proses 

reproduksi dibedakan dalam tahap anakan larva yang bersifat planktonik, yang 

hidupnya masih melayang-layang di perairan belum bisa menempel pada substrat 

dan memiliki umur kurang lebih 55 hari sebelum tumbuh sempurna seperti 

induknya dan menetap di dasar perairan. Umur 9 bulan kerang sudah dewasa dan 

diperkirakan mampu hidup selama 2 tahun. Mytilus edulis disebut “suspension 

feeder” yakni pemakan bahan organik  atau jasad renik dan organisme planktonik 

yang masuk bersama air melalui siphonnnya (Ristiyanti, 2010). 
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2.3 Logam Timbal 

2.3.1 Pengertian Logam Timbal 

Timbal dalam bahasa latin Plumbum (Pb) adalah logam lunak berwarna 

abu-abu kebiruan mengkilat, memiliki titik lebur rendah, mudah dibentuk, 

memiliki sifat kimia yang aktif, sehingga bisa digunakan untuk melapisi logam 

agar tidak timbul perkaratan. Pb meleleh pada suhu 3280 C (6620 F), titik didih 

1.7400 C (3.1640 F), berbentuk sulfid dan gravitasi 11,34 dengan berat atom 

207,20 (Widowati, 2008). Timbal (Pb) masuk ke dalam jenis logam golongan IV-

A pada tabel periodik unsur kimia, mempunyai nomor atom (NA) 82 dengan berat 

atom (BA) 207,2 (Palar, 2004).  

Sifat-sifat logam timbal menurut Palar (2004), diantaranya sebagai berikut:  

a. Merupakan jenis logam yang lunak, sehingga mudah dipotong dengan 

menggunakan alat pisau atau dengan tangan dan dapat dibentuk dengan mudah.  

b. Merupakan jenis logam yang tahan terhadap peristiwa korosi atau karat, 

sehingga bahan coating pada umumnya menggunakan logam timbal.  

c. Logam berat timbal mempunyai titik lebur rendah hanya 327,50 C.  

d. Logam berat timbal mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan 

dengan logam-logam, kecuali emas dan merkuri.  

e. logam berat timbal dapat digunakan dan merupakan pengantar listrik yang baik. 

2.3.2 Karakteristik Timbal (Pb) 

Timbal adalah jenis logam lunak berwarna coklat kehitaman dan mudah 

dimurnikan.  Merupakan logam berat yang sangat beracun, dapat dideteksi secara 

praktis pada seluruh benda mati di lingkungan dan seluruh sistem biologis. Logam 

timbal lebih mudah tersebar luas dibandingkan kebanyakan logam toksik lainnya 
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dan secara alamiah terdapat pada batuan serta lapisan kerak bumi. Debu yang 

tertiup angin, kebakaran hutan, letusan gunung berapi, garam laut yang terpencar 

merupakan beberapa sebab alami terdistribusinya timbal di alam. Sifat logam 

timbal yang fleksibel, kekuatan yang tinggi, berat jenis yang tinggi, tidak dapat 

ditembus oleh radiasi dan sifat-sifat lain membuat timbal menjadi logam yang 

sangat berguna. Timbal banyak digunakan dalam industri misalnya sebagai aditif 

dalam bahan bakar dan pigmen dalam cat. Timbal juga digunakan sebagai baterai 

penyimpan asam (pada aki), amunisi, solder dan bahan cetakan. Pelat baja yang 

dilapisis timbal mempunyai sifat pelemahan suara dan biasa digunakan pada 

konstruksi apartemen. Bantalan timbal asbes anti vibrasi digunakan pada fondasi 

gedung untuk mencegah getaran. Lapisan timbal porselen digunakan untuk 

melindungi radiasi dari reaktor pembangkit nuklir. Beberapa wadah anti korosif 

juga menggunakan timbal sebagai bahan pelapis (Ismarti. 2015). 

Timbal atau yang dikenal sebagai logam timbal dalam susunan unsur 

merupakan logam berat yang terdapat secara alami di dalam kerak bumi dan 

tersebar ke alam dalam jumlah kecil melalui proses alami termasuk letusan 

gunung berapi dan proses geokimia. Timbal merupakan logam lunak yang 

berwarna kebiru-biruan atau abu-abu keperakan dengan titik leleh pada 327,5
o 

C 

dan titik didih 1.740
o 

C pada tekanan atmosfer. Timbal merupakan nomor atom 

terbesar dari semua unsur yang stabil yaitu 82 (Palar, 2004). 

Menurut Samsundari dan Perwira (2011), timbal merupakan salah satu 

logam berat non esensial. Logam jenis ini merupakan logam berat yang sangat 

beracun, dapat dideteksi secara praktis pada seluruh benda mati di lingkungan dan 

seluruh sistem biologis peraian laut. Sumber utama polutan timbal adalah berasal 
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dari komponen gugus alkyl timbal yang digunakan sebagai bahan additif bensin, 

limbah dari sektor industri dan deposisi pembakaran batu bara. 

Timbal (Pb) sangat berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan 

(toksisitas) pada makhuk hidup. Racun ini bersifat kumulatif, artinya sifat 

racunnya akan timbul apabila terakumulasi dalam jumlah yang cukup besar dalam 

tubuh makhluk hidup. Timbal digunakan untuk berbagai kegunaan terutama 

sebagai bahan perpipaan, bahan aditif untuk bensin, baterai, pigmen dan amunisi. 

Timbal terdapat dalam air karena adanya kontak antara air dengan tanah atau 

udara tercemar timbal, air yang tercemar oleh limbah industri atau akibat korosi 

pipa (Palar, 2004). 

2.3.3 Pengaruh Timbal (Pb) pada Makhluk Hidup 

Keberadaan logam-logam berat yang ada di lingkungan, seperti timbal (Pb) 

merupakan masalah lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius. 

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa salah satu jenis bahan pencemar yang 

berbahaya yaitu logam berat. Pencemaran oleh bahan aktif dari logam-logam berat 

sangat beracun dan tatanan ekosistem organisme dapat hancur dan berubah. Bahan 

aktif logam berat yang mengandung racun akan bekerja sebagai penghalang kerja 

enzim dalam proses fisiologis atau metabolisme tubuh makhluk hidup. Sehingga, 

proses metabolisme terputus. Di sisi lain bahan beracun tersebut dapat 

terakumulasi dalam tubuh yang akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Timbal 

Salah satu jenis logam berat  yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius 

(Palar, 2014).  

Timbal dalam keseharian biasa disebut dengan timah hitam, sebutan 

plumbum biasanya digunakan di dalam bahasa ilmiah dengan symbol (Pb)dalam 
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bahasa ilmiahnya dinamakan plumbum, dengan symbol (Pb). Bahan bakar minyak 

merupakan salah satu sumber utama pencemaran yang mengandung timbal. 

Timbal tersebut digunakan sebagai salah satu komponen utama pencampur BBM, 

untuk menaikkan nilai oktan. Selain bahan bakar minyak yang mengandung 

timbal peralatan yang sering kita pakai selama ini seperti peralatan rumah tangga 

seperti sendok, garpu dan pisau. Timbal juga digunakan dalam bentuk oksida 

timbale sebagai pigmen atau zat pewarna dalam industri kosmetik dan glace serta 

industri keramik.  

Pencemaran yang mengandung logam Pb antara lain terjadi pada hasil 

olahan makanan dalam kaleng. Selain dari hasil olahan makanan kaleng 

kontaminan ini antara lain dapat berasal dari kaleng karena proses pematrian pada 

saat penyambungan kaleng, atau dari campuran cat yang digunakan untuk 

melindungi metal (Palar, 2004). 

Timbal yang berada di dalam tubuh makhluk hidup dapat mempengaruhi 

dan mengakibatkan berbagai gangguan fungsi jaringan dan metabolisme. 

Gangguan mulai dari sintesis haemoglobin darah, gangguan pada ginjal, system 

reproduksi, penyakit akut atau kronik sistem syaraf serta gangguan fungsi paru-

paru. Seorang anak kecil dapat menurun dua point tingkat kecedasannya jika 

terdapat 10– 20 µg/dl pb dalam dalam darahnya. Beberapa penelitian juga 

mendapatkan bahwa timbal dapat merusak jaringan saraf, fungsi ginjal, 

menurunkan kemampuan belajar dan membuat anak hiperaktif.  Kondisi dapat 

dijelaskan bahwa organ tubuh yang dapat menyerap Pb antara lain otak, hati, 

limfa, ginjal dan sumsum belakang dalam bentuk Pb posfat, kemudian mengalami 

redistribusi (Palar. 2004). 
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2.3.4 Logam Berat Timbal di Perairan 

Timbal (Pb) dan persenyawaannya dapat ditemukan di dalam badan 

perairan secara alamiah dan sebagai dampak dari aktivitas manusia. Masuknya 

timbal ke dalam perairan sebagai dampak aktivitas kehidupan manusia 

diantaranya adalah air buangan dari pertambangan bijih timah hitam, buangan sisa 

industri baterai dan bahan bakar angkutan air. 

  Secara alamiah, air hujan juga dapat membantu  masuknya Pb ke badan 

perairan melalui pengkristalan Pb di udara. Selain itu, hempasan gelombang dan 

angina juga dapat melunturkan proses korosifikasi dari batuan mineral yang akan 

masuk dalam badan perairan. Pb yang masuk ke badan perairan sebagai dampak 

dari aktivitas kehidupan manusia. Badan perairan yang mengandung senyawa Pb, 

senyawa Pb tersebut dapat ditemukan dalam bentuk ion-ion divalent atau ion-ion 

tetravalen (Pb
2+

, Pb
4+

). Badan perairan yang telah kemasukan senyawa atau ion-

ion Pb, sehingga jumlah Pb yang ada dalam badan perairan melebihi kosentrasi 

yang semestinya, dapat mengakibatkan kematian bagi biota perairan (Palar, 2004). 

2.4 Sumber Polusi Timbal 

2.4.1 Sumber dari Alam 

Kandungan Pb dengan ukuran 13 mg/kg secara alami dapat ditemukan 

dalam bebatuan. Kandungan dengan besar 100 mg/kg yaitu khusus Pb yang 

tercampur dengan batu fosfat dan terdapat didalam batu pasir (sand stone). 

Kandungan Pb yang terdapat di tanah berkadar sekitar 5-25 mg/kg dan di air 

bawah tanah (ground water) berkisar antara 1-60 μg/liter. Secara alami Pb juga 

ditemukan di air permukaan. Kadar Pb pada air telaga dan air sungai adalah 

sebesar 1-10 μg/liter. Dalam airlaut kadar Pb lebih rendah dari dalam air tawar. 
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Laut Bermuda yang dikatakan terbebas dari pencemaran mengandung Pb sekitar 

0,07 μg/liter. Kandungan Pb dalam air danau dan sungai di USA berkisar antara 1-

10 μg/liter (Palar, 2004). 

Selain ditemukan di air, secara alami Pb juga ditemukan di udara yang 

kadarnya berkisar antara 0,0001 0,001 μg/m
3
. Tumbuh-tumbuhan termasuk sayur-

mayur dan padi-padian dapat mengandung Pb, penelitian yang dilakukan di USA 

kadarnya berkisar antara 0,1-1,0 μg/kg berat kering. Logam berat Pb yang berasal 

dari tambang dapat berubah menjadi PbS (golena), PbCO3 (cerusite) dan PbSO4 

(anglesite) dan ternyata golena merupakan sumber utama Pb yang berasal dari 

tambang. Logam berat Pb yang berasal dari tambang tersebut bercampur dengan 

Zn (seng) dengan kontribusi 70%, kandungan Pb murni sekitar 20% dan sisanya 

10% terdiri dari campuran seng dan tembaga (Sudarmaji,  et al., 2006). 

2.4.2 Sumber dari Industri 

Industri yang perpotensi sebagai sumber pencemaran Pb adalah semua 

industri yang memakai Pb sebagai bahan bakumaupun bahan penolong, misalnya: 

1. Industri pengecoran maupun pemurnian 

Industri ini menghasilkan timbal konsentrat (primary lead), maupun 

(secondary lead) yang berasal dari potongan logam (scrap).  

2. Industri batery 

Industri ini banyak menggunakan logam Pb terutama lead antimony alloy 

dan lead oxides sebagai bahan dasarnya. 

3. Industri bahan bakar 
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Pb berupa tetra ethyl lead dan tetra methyl lead banyak dipakai sebagai 

anti knock pada bahan bakar, sehingga baik industri maupun bahan bakar 

yang dihasilkan merupakan sumber pencemaran Pb. 

4. Industri kabel 

Industri kabel memerlukan Pb untuk melapisi kabel. Saat ini pemakaian 

Pb di industri kabel mulai berkurang, walaupun masih digunakan 

campuran logam Cd, Fe, Cr, Au dan arsenik yang juga membahayakan 

untuk kehidupan makluk hidup. 

5. Industri kimia, yang menggunakan bahan pewarna 

Pada industri ini seringkali dipakai Pb karena toksisitasnya relatif lebih 

rendah jika dibandingkan dengan logam pigmen yang lain. Sebagai 

pewarna merah pada cat biasanya dipakai red lead, sedangkan untuk warna 

kuning dipakai lead chromate (Sudarmaji,  et al., 2006). 

2.4.3 Sumber dari Transportasi 

Hasil pembakaran dari bahan tambahan (aditive) Pb pada bahan bakar 

kendaraan bermotor menghasilkan emisi Pb dalam organik. Logam berat Pb yang 

bercampur dengan bahan bakar tersebut akan bercampur dengan oli dan melalui 

proses di dalam mesin maka logam berat Pb akan keluar dari knalpot bersama 

dengan gas buang lainnya (Sudarmaji, et al., 2006). 

2.5 Tinjauan AAS (Atomis Absorption Spectrophotometer) 

Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) atau spektrofotometri serapan 

atom merupakan suatu metode yang digunakan untuk penentuan unsur-unsur 

logam dan metaloid. Analisis unsur dengan panjang gelombang pada daerah sinar 

tampak seperti Ca, K, Na, Mg, P dan sebagainya dapat dilakukan dengan cara 
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spektroskopi serapan atom dan spekstroskopi serapan emisi nyala. Spektroskopi 

serapan atom mengukur radiasi yang diserap oleh atom-atom yang tidak 

tereksitasi sedangkan pada spektroskopi emisi nyala yang diukur adalah radiasi 

yang dipancarkan dengan panjang gelombang tertentu oleh atom atom yang 

tereksitasi (Aini, 2015). 

Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) atau spektrofotometri serapan 

atom merupakan instrument yang menggunakan metode analisis untuk penetapan 

unsur-unsur logam dan metaloid berdasarkan peyerapan (absorpsi) radiasi 

gelombang elektromagnetik oleh atom bebas suatu unsur. Cara kerja SSA ini 

adalah berdasarkan atas penguapan larutan sampel, kemudian logam yang 

terkandung didalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut mengapsorbsi 

radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda (Hollow Cathode 

Lamp) yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Atom mempunyai dua 

tingkat keadaan energi, yaitu energy keadaan dasar (ground state) dan keadaan 

tereksitasi (excited state). Perbedaan tingkat energi dari keadaan dasar kekeadaan 

tereksitasi untuk setiap unsur adalah khas, sebagai panjang gelombang cahaya 

yang diabsorpsi setiap unsur tertentu (Fernanda, 2012). 

Spektrometri Serapan Atom (SSA) adalah suatu alat yang digunakan pada 

metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang 

pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang 

tertentu oleh atom logamdalam keadaan bebas. Metode ini sangat tepat untuk 

analisis zat pada konsentrasi yang rendah (Herto, 2015).  

AAS terutama dipakai untuk analisis rutin logam didalam sampel air. Teknik 

kuantifikasi ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan 
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spektrofotometri UV-visibel. Analisis logam dengan AAS berlangsung cepat dan 

dapat dengan mudah diotomatisasi. Prosedur-prosedur standarnya kini tersedia 

untuk semua logam. Analisis juga sangat selektif, bebas dari gangguan analit-

analit lain. Selain itu, analisis dengan AAS hampir tak memerlukan preparasi, 

khususnya untuk sampel-sampel air. AAS juga sensitif, dapat menganalisis ion 

logam dalam konsentrasi μg/L-mg/L (Arif, 2010). 

2.6 Sumber Belajar  

2.6.1 Pengertian Sumber Belajar 

Berkaitan dengan sumber belajar, Ramli (2012) mengatakan bahwa 

sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang dapat 

menunjang kegiatan belajar sehingga mencakup semua sumber yang mungkin 

dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku belajar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah semua 

sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dimanfaatkan 

peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat meningkatkan 

kualitas belajarnya. 

Menurut Mulyasa (2002) dilihat dari asal usulnya, sumber belajar dapat 

dibedakan menjadi 2 katagori, yaitu:  

a. Sumber belajar yang sengaja dibuat untuk tujuan instruksional disebut dengan 

sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), 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, dan sebagainya.   
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b. Sumber belajar yang telah ada untuk maksud non instruksional, tetapi dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan 

sumber belajar jenis by design disebut dengan Sumber belajar yang sudah 

tersedia (learning resources by utilization). Contohnya adalah taman safari, 

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

Menurut Mulyasa (2002), berdasarkan jenis sumbernya, sumber belajar 

dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

a. Manusia, yaitu pesan yang dibawa orang yang disampaikan secara langsung 

dan dirancang secara khusus dan sengaja untuk kepentingan belajar, contoh: 

Guru, Siswa, Pembicara, Tokoh Masyarakat.  

b. Bahan, yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran baik yang 

dirancang secara khusus yaitu media pembelajaran maupun bahan yang 

bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar, contoh: 

buku pedoman, buku teks, majalah, video, tape recorder pembelajaran 

terprogram, film.  

c. Lingkungan, yaitu ruang dan tempat dimana sumber-sumber dapat 

berinteraksi dengan para peserta didik, contoh: Lingkungan fisik; gedung 

sekolah, perpustakaan, pusat sarana belajar, studio, museum, taman, 

peninggalan sejarah, lingkungan non fisik, penerangan, sirkulasi udara.  

d. Alat dan peralatan, yaitu sumber belajar untuk produksi dan atau memainkan 

sumber-sumber lain misalnya OHP, proyektor film,tape recorder, video, 

pesawat TV, pesawat radio.  

e. Aktivitas, yaitu sumber belajar yang biasanya merupakan kombinasi antara 

teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar, misalnya Simulasi, 
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permainan, studi lapangan, metode bertanya, pembelajaran individual, 

pembelajaran kelompok, ceramah, diskusisi. 

 

2.6.2 Pemanfaatan Poster Sebagai Sumber Belajar 

2.6.2.1 Definisi Poster 

Poster merupakan suuatu gambar yang mengombinasikan unsur-unsur 

visual seperti garis, gambar dan kata-kata yang bermaksud menarik perhatian serta 

mengkomunikasikan pesan secara singkat (Sri, 2008). Menurut (Nana, et al, 2010) 

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 perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama 

menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. 

2.6.2.2 Fungsi Poster 

Secara umum poster memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:  

1. Memotivasi siswa, poster dalam pembelajaran sebagai pendorong atau 

memotivasi belajar siswa. 

2. Peringatan, berisi tentang peringatan-peringatan terhadap suatu pelaksanaan 

aturan hukum, sekolah, atau sosial, kesehatan bahkan keagamaan. 

3. Pengalaman kreatif, melalui poster kegiatan menjadi lebih kreatif untuk 

membuat ide, cerita, karangan dari sebuah poster yang dipajang (Nana, et al, 

2010). 
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2.7 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Aktivitas Manusia 

Industri 

Masukan Limbah Logam berat 

Batas aman konsumsi kerang 

Kupang (Mytilus edulis) 

Rumah Tangga Kapal Nelayan 

Larut dalam Air Terakumulasi 

dalam sedimen

Terakumulasi dalam 

tubuh kerang Kupang 

(Mytilus edulis)  

1. Industri kapal

(PT. DOC)

2. Industri Cat

3. Industri

Peleburan Baja

1. Buangan sampah

plastik

2. Limbah Kemasan

kaleng

1. Limbah tumpahan

minyak mesin kapal

2. Limbah tumpahan

cat minyak bekas

memperbaiki kapal

3. Limbah tumpahan

oli mesin kapal




