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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Morfologi Kelinci 

 

Kelinci merupakan hewan yang memiliki potensi penghasil daging yang 

cukup baik.  Kelinci digolongkan sebagai ternak herbivora non ruminansia yang 

mempunyai system lambung sederhana (tunggal) dengan perkembangan sekum 

seperti alat pencernaan ruminansia, sehingga hewan ini disebut ruminansia semu 

(Mas’ud, Tulung, Umboh, & Rahasia, 2015).  Kelinci ternak dahulu berasal dari 

kelinci liar yang sudah didomestikasi. Dalam klasifikasi biologi, kelinci termasuk 

dalam ordo Lagomorpha yang tergolong hewan purba (Sarwono, 2006).   

 Ordo ini dibedakan dalam dua family, yaitu Ochotonidae dan Leporidae. 

Family Leporidae termasuk hewan setengah besar dengan kuping panjang dan 

memiliki ekor berjambul pendek. Family Leporidae memiliki delapan pasang gigi 

(enambelas buah) di rahang atas, tujuh pasang gigi (empatbelas buah) di rahang 

bawah. Pada rahang atas terdapat dua pasang gigi seri yang tidak bertaring, tiga 

pasang geraham besar. Masing-masing gigi terbagi secara merata yaitu, dua buah 

gigi seri, tiga buah geraham kecil dan tiga buah geraham besar bagian kiri dan 

kanan. Gigi seri rahang atas berjumlah empat buah  hanya dua buah yang tumbuh 

panjang dan mempunyai bentuk seperti pahat (Sarwono, 2006) 

Menurut Sarwono (2006) family Leporidae termasuk hewan setengah 

besar dengan kuping panjang dan ekor berjambul pendek. Tubuh pipih di bagian 

samping, sehingga membantu aktivitasnya untuk berlari kencang. Ukuran kaki 
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depan lebih pendek daripada kaki belakang. Kaki belakang berjari empat dan kaki 

depan berjari lima dilengkapi dengan cakar yang kuat.  

Warna kelinci berupa kombinasi antara hitam, putih abu-abu, dan cokelat. 

Hewan berkuping panjang ini memiliki kesuburan yang tinggi, seksualnya cepat 

matang. Jika umur sudah mencapai tiga bulan dapat berkembang biak dengan 

masa hamil selama empat puluh dua hari. Sifat makannya termasuk hewan 

herbivore yaitu, pemakan tumbuh-tumbuhan dengan jenis makanannya rumput, 

biji-bijian, daun, kulit kayu dan akar-akaran (Mas’ud et al., 2015; Sarwono, 2006).   

Umur hidupnya dapat mencapai lima-sepuluh tahun dengan umur 

produktif dua hingga tiga tahun dan memiliki kemampuan beranak sepuluh kali 

per tahun. Kelinci beraktivitas secara umum pada tengah malam di kala hari mulai 

senja dan dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh lingkungan luar. Menurut 

Bramantiyo et al (2016) kelinci memiliki kemampuan biologi yang menonjol 

terletak pada system pencernaannya dan system reproduksinya yaitu, (1) setiap 

pejantan dapat dikawinkan dengan delapan sampai sepuluh betina, (2) jumlah 

anak per kelahiran enam sampai tujuh ekor, (3) anak kelinci di sapih oleh 

induknya rata-rata umur enam hingga delapan minggu, (4) setelah melahirkan, 

induk dapat dikawinkan kembali. 

 

2.1.1 Ras Angora 

Ras angora merupakan kelinci yang berbulu sangat kuat, tebal, dan halus. 

Kelinci ras angora banyak diternakkan dengan tujuan utama penghasil wol. Bobot 

angora dewasa mencapai 2,7 kg, baik jantan maupun betina. Pertumbuhan 
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bulunya rata-rata 2,5 cm per bulan. Bulu dipotong sepanjang 6 cm per tiga bulan 

agar bulunya tidak kusut dan menggumpal. 

Merawat kelinci angora memerlukan perhatian lebih dibanding kelinci 

berbulu pendek. Kebersihan bulu harus benar-benar diperhatikan.  Bulunya yang 

lebat dan panjang menjadi daya tarik tersendiri untuk dijadikan hewan peliharaan. 

Memelihara kelinci angora butuh ketelatenan terutama menyangkut kebersihan 

bulu-bulunya (Hustamin, 2006). 

                                 

Gambar 2.1 Contoh gambar Kelinci Lokal Ras Angora 

Sumber: (Gambar Pribadi) 

 

2.1.2 Habitat Kelinci 

Kelinci tersebar di kawasan Afrika Utara samapi di kawasan Eropa, yang 

merupakan habitat aslinya. Dari daerah tersebut kemudian diintroduksi ke 

Australia, Chilli, Selandia Baru dan pulau-pulau di Pasifik dan di Atlantik 

(Brahmantiyo, Priyono, & Rosartio, 2016). Kelinci umumnya setia pada lubang 

tempat ia tinggal. Pada saat mencari makan ia jarang berkeliaran hingga radius 

seratus meter dari lubang tempat tinggalnya. 
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 Kelinci mencari makan hingga radius lima ratus sampai enam ratus meter 

dari lubang tempat tinggalnya, kelinci sering kali sulit untuk menemukan jalan 

pulang. Akibatnya kelinci akan mencari tempat tinggal yang baru (Sarwono, 

2006). 

 

2.2 Ektoparasit 

2.2.1 Pengertian Ektoparasit 

Parasit yang hidup dalam permukaan luar tubuh inang, atau di dalam 

liang-liang dalam kulit dan ruang telinga luar yang mempunyai hubungan dengan 

dunia luar disebut ektoparasit. Terdapat parasit yang memiliki sifat tidak menetap 

pada tubuh inang. Mereka hinggap di tubuh inang hanya untuk makan dan 

menghisap darah ketika diperlukannya. Adanya sifat berpindah inang tidak berarti 

ektoparasit tidak mempunyai preferensi terhadap inang (Ristiyanto, T.B, Farida, & 

Notosoedarmo, 2004). 

Penyakit ektoparasit pada hewan ternak dapat menimbulkan kerugian 

berupa penurunan berat badan, penurunan produksi, kerontokan bulu, iritasi, 

bahkan kematian. Hal tersebut disebabkan oleh gejala klinis penyakit yang 

membuat nafsu makan berkurang, bahkan pada penyakit tertentu yang menyerang 

daerah mulut dapat menyebabkan kesulitan dalam mengunyah dan menelan 

bahkan tidak mau makan sama sekali. Kebutuhan makanan harian (daily feed 

intake) ternak tidak dapat terpenuhi. Penurunan berat badan ternak ini tentu 

merugikan petani peternak karena bobot tubuh yang diharapkan tidak tercapai 

(Baraniah, 2009). 
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2.2.2 Macam-macam Ektoparasit pada Mamalia 

1. Tungau 

 Tungau merupakan arthropoda dari kelas Arachnida. Umumnya dapat 

bersarang di tempat-tempat yang berdebu, di ruangan yang gelap, hangat, dan juga 

lembap, apabila menyerang mamalia tungau dapat hidup atau bersarang di dalam 

lapisan epidermis kulit. Ciri-ciri umum tungau adalah tubuh berbentuk oval 

cembung pada bagian dorsal dan pipih bagian ventral. Tubuh tungau terbagi 

menjadi dua bagian yaitu gnatosoma dan idiosoma.Permukaan sebelah dorsal 

terdapat garis-garis transversal yang mempunyai sisik, duri dan bulu keras. 

Tungau dewasa memiliki empat pasang kaki dan pada saat fase larva tungau 

memiliki tiga pasang kaki. Memiliki alat perekat untuk menempelkan tubuhnya 

pada hewan lainnya. Umumnya mulut tungau tidak memiliki hipostom, stigmata 

atau lubang pernafasan letaknya berbeda-beda (Arengga, Dahelmi, & Salmah, 

2013). 

Ektoparasit yang sering menyerang kelinci adalah Leporacarus gibbus. 

Tubuh berbentuk oval dengan dorsal cembung. ukuran tubuh jantan 240-440 µm 

dan betina 450-500 µm. Tubuh terbagi menjadi 2 bagian yaitu cephalotorax dan 

abdomen. Memiliki seta, berwarna cokelat dan tidak memiliki stigmata. Memiliki 

4 pasang kaki, dua pasang kaki ke arah ventral dan dua pasang kaki ke arah 

dorsal. Kaki berakhir dengan kait terminal kuat (Jay & Vassilios, 1928). 

Permukaan tubuh L.gibbus memberikan pola cetak jempol. 
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Gambar 2.2 Contoh gambar L.gibbus 

Sumber: (Niekraszs, Marek A , James L, 1998) 

 

 

2. Kutu  

Kutu bukan merupakan bahaya utama pada kesehatan maupun sebagai 

vektor penyakit, namun dapat mengganggu karena menyebabkan gatal, eritema 

kulit kepala dan kemungkinan terjadinya infeksi sekunder. Umumnya kutu 

bewarna abu muda serta memiliki panjang sekitar 2-3 mm. Kutu betina mampu 

hidup hingga tiga sampai empat minggu. Setelah kawin, kutu betina dewasa 

meletakkan satu sampai enam butir telur sehari sampai satu bulan hingga 

kematian (Hustamin, 2006). 

Kutu menjalani proses metamorfosa tidak sempurna, yaitu telur-nimfa-

individu dewasa. Telur kutu akan menempel dengan bantuan zat perekat yang 

dihasilkannya. Nimfa tidak bersayap akan menetas dari telur tersebut dan 

kelihatan seperti kutu dewasa yang kecil. Panjangnya 3,5-4,8 mm dan relative 

lebar. Kutu menghisap darah dan dapat menyebabkan anemia bila cukup banyak 

jumlahnya (Levine, 1994). 

Menurut Brotowidjoyo (1987) kutu yang ditemukan pada hewan ternak 

dapat bermacam-macam jenisnya yaitu, Felicola sp merupakan kutu yang 
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memiliki kepala lancip, memanjang dan pada sebelah anterior meruncing 

menyerupai segitiga, antenanya tersusun oleh tiga segmen. Abdomen ditemukan 

kaki pendek dengan satu cakar , tiga pasang spirakel yang halus dan beberapa 

bulu. Bovicola sp merupakan kutu penggigit kucing, anjing, sapi dan babi. Kutu 

ini bewarna kuning dan memiliki panjang kira-kira 1,5 mm, dengan garis-garis 

transversal kecoklatan pada segmen abdominal. Kutu dalam jumlah besar dapat 

ditemukan di bahu, dasar ekor dan leher. 

3. Caplak 

 Caplak adalah ektoparasit yang bertindak sebagai vector penyakit, caplak 

ini merupakan penghisap darah yang hebat dan bersifat zoonosis. Caplak tidak 

akan berhenti menghisap darah sebelum tubuhnya kenyang, sehingga akan terjadi 

keadaan yang lebih buruk seperti anemia (Astyawati & Wulansari, 2008). Caplak 

tidak termasuk "pemilih" dalam mencari inang, semua kelas vertebrata (Mamalia, 

Reptil dan Aves) merupakan inang sasarannya.  Berdasarkan morfologi tubuhnya 

caplak dibedakan menjadi dua kelompok yaitu caplak keras (hard ticks) dan 

caplak lunak (soft ticks) (Leliana & Rizalsyah, 2015).  

 Perbedaan antara keduanya terletak pada hard plate (scutum) yang hanya 

dimiliki oleh caplak keras (hard ticks). Umumnya siklus hidup caplak, baik caplak 

keras maupun caplak lunak meliputi empat fase perkembangan yaitu, telur, larva 

berkaki enam, nimfa berkaki delapan dan kemudian menjadi caplak dewasa 

(Ismanto & Ikawati, 2009). Caplak mempunyai semacam gigi yang disebut 

chelicerae, digunakan untuk menyayat kulit inangnya dan memasukkan mulutnya.  
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 Bagian mulut caplak, terdapat hypostome yang akan mengaitkan caplak di 

tubuh inangnya. Tubuh caplak keras berbentuk bulat telur dan mempunyai kulit 

luar yang liat. Bagian dorsal caplak memiliki skutum atau perisai yang menutupi 

seluruh bidang dorsal tubuh pada caplak jantan, sedangkan pada caplak betina 

skutumnya hanya menutupi sepertiga bagian anterior tubuh. Caplak jantan dan 

betina memiliki mata yang terletak di sisi lateral skutum. 

Caplak memiliki daur hidup yang diawali dari bentuk telur yang 

diletakkan induknya di tanah. Caplak dewasa setelah kawin akan menghisap darah 

inang sampai kenyang, lalu jatuh ke tanah dan disinilah caplak dewasa mulai 

bertelur. Telur yang dapat dihasilkan oleh caplak dewasa sekitar 100-18.000 butir.  

Larva yang baru menetas akan mencari inang dan menyilih menjadi nimfa. Nimfa 

menghisap darah kembali, setelah kenyang akan terjatuh kembali ke tanah dan 

menjadi caplak dewasa (Ismanto & Ikawati, 2009; Levine, 1994).  

 

Gambar 2.3 Contoh gambar Caplak 

Sumber: (Pusarawati, 2013) 

 

 

4. Pinjal 

 Pinjal termasuk ordo siphonapterorida, mereka makan dengan menyifon 

(menghisap) darah dan tidak mempunyai sayap. Pinjal merupakan vector 

penularan penyakit, sehingga penularan ke manusia dapat terjadi melalui gigitan 
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pinjal atau kontak langsung dengan hewan yang telah terinfeksi (Rahmawaty, 

2012). Salah satu penyakit yang dapat disebabkan oleh pinjal yaitu penyakit pes. 

Penyakit pes termasuk penyakit yang bersifat zoonosis, yaitu penyakit yang 

menyerang hewan rodensia tetapi dapat menular ke manusia (Sukendra, 2015).  

Pinjal memiliki mulut sebagai alat penghisap, yaitu dalam mencari 

makanannya dengan menusukkan mulutnya ke kulit inang lalu menghisapnya, 

pada saat menghisap inilah terjadi transmisi penyakit dari pinjal ke inang yang 

dihinggapinya (Priyotomo, 2015). Larvanya mempunyai alat mulut berfungsi 

untuk mengunyah. Larva juga memiliki sebuah kepala, antenna serta tubuh yang 

bersegmen. Pinjal mempunyai panjang 1,5-4,0 mm, yang betina biasanya lebih 

besar dari yang jantan.  

Kedua jenis kelamin (jantan dan betina) dewasa menghisap darah. Pinjal 

memiliki kitin yang tebal, kepalanya terdapat lekuk tempat antena yang 

bersegmen. Tiga segmen pada toraks dikenal sebagai pronotum, mesonotum dan 

metanotum (metatoraks). Belakang pronotum pada beberapa jenis pinjal terdapat 

sebaris duri yang kuat berbentuk seperti sisir sedangkan tepat di atas alat mulut 

pada beberapa jenis terdapat sebaris duri kuat berbentuk sisir lainnya yaitu 

ktenidium genal. Pinjal betina mempunyai sebuah spermateka seperti kantung 

dekat ujung posterior abdomen sebagai tempat menyimpan sperma sedangkan 

pada pinjal jantan mempunyai alat seperti per melingkar, yaitu aedeagus atau 

penis berkitin di lokasi yang sama (Levine, 1994).   

Pinjal dewasa dapat hidup beberapa minggu atau beberapa bulan dan 

membutuhkan darah untuk menghasilkan telur. Betina dapat bertelur sekitar 3-18 
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butir dan telur tersebut kemudian jatuh ke sarang atau tanah. Telur tersebut 

relative cukup besar dan putih mengkilat. Larva hidup diberbagai tempat yaitu di 

bawah permadani, celah-celah, dan tempat-tempat persembunyian di lantai, pada 

debu dan reruntuhan di gudang dan di tempat pembuangan sampah. Mereka 

makan bahan organic, termasuk darah kering yang dikeluarkan oleh pinjal dewasa   

(Widiastawan, Wahongan, & Bernadus, 2015).  

        

 

 

 

 

Gambar 2.4 Contoh gambar Pinjal 

Sumber: (Arengga et al., 2013) 

 

 

 

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Ektoparasit 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan ektoparasit sebagai 

berikut: 

1. Parasit memerlukan periode perkembangan di luar tubuh hewan sebelum menular ke 

hewan lain dan selama periode tersebut laju perkembangan dari kemungkinan 

hidupnya dipengaruhi oleh iklim dan faktor lingkungan yang lain. Laju 

perkembangan pada periode ini meningkat dengan naiknya suhu dan kelembaban 

juga penting untuk kehidupan parasit sedang kekeringan biasanya bersifat 

mematikan parasit tersebut. Ektoparasit dapat bertahan hidup pada suhu 18-38 
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derajat celcius dengan kelembaban 60-100% (Bahtiar, Susanti, & 

Rahayuningsih, 2014). 

2. Faktor kualitas air, kekurangan pakan dan kondisi lingkungan dapat 

mempengaruhi keberadaan ektoparasit. Kondisi lingkungan dalam wadah 

pemeliharaan serta kurangnya kualitas air dapat mempengaruhi meningkatnya 

nilai prevalensi karena dengan kondisi lingkungan yang buruk akan 

mengakibatkan kondisi hewan ternak tersebut lemah sehingga parasit akan 

lebih mudah menyerang inang (Wildani, Muttaqien, & Wardani, 2017). 

3. Kurangnya kebersihan kandang juga mempengaruhi penyebaran ektoparasit. 

Kebersihan dan pemeliharaan kandang yang kurang diperhatikan merupakan 

sumber utama serangan ektoparasit (Karma, Haryono, & Ambarwati, 2015). 

4. Faktor kekeringan dan adanya sinar matahari langsung yang meningkatkan 

kekeringan sangat menentukan hidup parasit dalam stadium-stadiumnya. 

Suhu yang tinggi dapat mengakibatkan daur parasit yang hidup bebas di alam 

menjadi terputus. 

5. Hewan yang paling banyak diinfestasi ektoparasit adalah hewan dengan 

rambut yang halus, panjang dan hangat karena cocok untuk lingkungan hidup 

parasit, selain itu dengan adanya rambut-rambut yang panjang dapat 

menutupi keberadaan ektoparasit (Puri, Dahelmi, & Mairawita, 2014).  

  

2.4 Pencegahan Ektoparasit 

 Pencegahan penyakit yang disebabkan oleh ektoparasit dapat dilakukan 

dengan memperhatikan perkandangan yang baik misalnya ventilasi kandang, 
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lantai kandang juga kontak dengan ternak lain yang sakit. Prinsip-prinsip dalam 

pencegahan penyakit yaitu pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ternak 

baru yang akan dimasukkan ke kandang harus dipastikan bebas dari berbagai 

penyakit, lingkungan kandang harus bersih dan kering, pembersihan kandang dan 

peralatan dilakukan setiap hari (Badriyah & Fatihah, 2011). Usaha-usaha 

pencegahan ektoparasit menurut Suyasa et al (2016) yang dapat dilakukan antara 

lain: 

1. Pencegahan secara Kimiawi 

Penyemprotan disenfektan yang bertujuan untuk membunuh bibit 

penyakit baik berasal dari luar peternakan maupun yang ada di peternakan 

agar tidak mengkontaminasi ternak yang dipelihara. Sebagian besar sumber-

sumber penyakit yang berasal dari ektoparasit mampu ditanggulangi dengan 

melakukan penyemprotan dengan disenfektan. 

2. Biosekuriti dalam Peternakan 

Adanya pagar yang mengelilingi tempat peternakan merupakan usaha 

unuk membatasi lalu lintas orang, hewan peliharaan maupun hewan liar. 

Hewan luar dapat menyebarkan penyakit walaupun ternak luar tersebut tidak 

merugiakan tetapi tidak menutup kemungkinan juga ternak luar seperti anjing 

ataupun ayam yang berkeliaran dilingkungan peternakan membawa bibit 

penyakit. Pagar sangat penting untuk membatasi lalu lintas yang dapat 

membawa bibit penyakit masuk kedalam peternakan. 
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3. Sanitasi 

   Sanitasi kandang menurut Qomarudin & Purnomo (2011) adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh peternak untuk kebersihan kandang dan 

lingkungannya. Sanitasi yang dilakukan yaitu membuat kondisi kandang tetap 

bersih, kebersihan halaman kandang, kebersihan tempat pakan dan minum, 

menghindari lingkungan kandang lembab, ventilasi udara lancar dan sinar 

matahari cukup. Sinar matahari sangat membantu menetralkan atau 

membunuh bibit penyakit yang bersembunyi dan tertinggal di kandang 

(Hustamin, 2006). 

 Pembersihan kandang dapat dilakukan setiap hari sebanyak 2 kali yaitu 

pagi dan sore hari agar kandang selalu steril. Memandikan kelinci dapat 

dilakukan seminggu dua kali. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan 

segera dicuci setiap selesai digunakan dan disimpan di gudang penyimpanan 

dengan baik. Sanitasi dilakukan terhadap ternak, kandang, lingkugan 

peternakan, perlengkapan dan peralatan kandang. 

4. Vaksinasi 

Tujuan vaksinasi adalah untuk memberikan kekebalan (antibodi) pada 

ternak sehingga dapat melawan antigen atau mikroorganisme penyebab 

penyakit. Pemberian kekebalan tubuh dengan vaksin adalah bentuk 

perlindungan yang sebaik-baiknya untuk ternak.  
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2.5 Sumber Belajar 

2.5.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang 

yang dapat menunjang kegiatan belajar sehingga mencakup semua sumber yang 

dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku belajar untuk 

membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar dapat dilihat tidak 

hanya dari hasil belajar siswa, namun dapat dilihat dari proses pembelajaran yang 

berupa interaksi siswa dengan berbagai sumber belajar untuk memberikan 

rangsangan agar mempercepat siswa dalam pemahaman dan penguasaan bidang 

ilmu yang dipelajari (Abdullah, 2012). Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai 

segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam 

memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman 

dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran dengan sumber-sumber yang konkret lebih menjamin 

keberhasilan dibandingkan secara abstrak. kegiatan belajar mengajar perlu 

menggunakan berbagai sumber untuk membantu siswa membangun pengetahuan 

terutama pembelajaran ilmu pengetahuan/sains (Navy, 2013). Adanya sumber 

belajar dapat mendorong siswa menjadi lebih ingin tahu (Julismin, 2009). 

 

2.5.2 Fungsi Sumber Belajar 

Sumber belajar yang ada dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik-

baiknya dalam proses pembelajaran. Fungsi pembelajaran menurut Supriadi 

(2015) yaitu,  
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1. Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu 

secara lebih baik dan efisien 

2. Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih 

banyak membina dan mengembangkan semangat belajar siswa 

3. Mengurangi control guru yang kaku dan tradisional 

4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang 

5. Penyajian informasi lebih konkrit 

6. Memberikan pengetahuan yang bersifat langsung 

7. Memungkinkan menemukan bakat siswa yang terpendam  

8. Memungkinkan pembelajaran berlangsung terus menerus dan lebih mudah 

diserap oleh peserta didik dan dapat diterapkan dikehidupan sehari-hari 

 

2.5.3 Syarat Kelayakan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Menurut Suhardi (2012) dalam Munajah et al., (2015) analisis sumber 

belajar yang ideal harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. 

(1) Kejelasan potensi, kejelasan dari potensi ditunjukkan oleh tersedianya objek 

dan ragam permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian. 

(2) Kesesuaian dengan tujuan belajar, hasil penelitian memiliki kesesuian dengan 

tujuan pembelajaran berdasarkan pada Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD) yang telah ditetapkan. 

(3) Kejelasan sasaran, kejelasan sasaran terdiri dari objek dan subjek  
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(4) Kejelasan informasi yang dapat diungkap, kejelasan informasi dalam 

penelitian yang dapat diungkap meliputi dua aspek yaitu proses penelitain dan 

produk dari penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum pembelajaran. 

(5) Kejelasan pedoman eksplorasi, terpenuhinya prosedur kerja dalam 

melaksanakan penelitian serta pertimbangan keterbatasan waktu dan 

kemampuan siswa. 

(6) Kejelasan perolehan yang diharapkan, kejelasan perolehan yang diharapkan 

merupakan hasil berupa proses dan produk penelitian yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar berdasarkan aspek-aspek dalam tujuan 

pembelajaran biologi yaitu perolehan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 

2.5.4 Pemanfaatan LKS Sebagai Sumber Belajar Biologi 

LKS merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan kepada siswa 

yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Melalui LKS ini akan 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan 

mengefektifkan waktu, serta akan menimbulkan interaksi antara guru dengan 

siswa dalam proses pembelajaran. LKS merupakan salah satu sarana untuk 

membantu dan mempermudah dalam kegiatan pembelajaran sehingga akan 

terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan guru, dan dapat 

meningkatkan aktifitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Lembar 

Kerja Siswa memuat diantaranya judul LKS, kompetensi dasar, waktu 

penyelesaian, bahan/ peralatan yang digunakan, informasi singkat, langkah 
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kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan (Sanjaya, 

2006). 

 

2.6 Preparat Wholemount (Preparat Utuh) 

Preparat adalah sediaan berupa organ, tubuh organisme, sel, atau jaringan 

yang diawetkan pada suatu media sehingga dapat memudahkan seseorang untuk 

mengamati, meneliti, atau mempelajari. Preparat dibagi menjadi dua berdasarkan 

ukurannya yaitu, preparat makroskopis (preparat kering dan preparat basah/ segar) 

dan preparat mikroskopis (preparat smear, preparat polen, preparat squash, 

preparat whole mount, dan preparat irisan). Preparat whole mount merupakan 

preparat dari suatu objek yang disajikan secara utuh tanpa didahului adanya proses 

pemotongan. Preparat yang diamati adalah preparat utuh baik itu berupa sel, 

jaringan organ maupun individu (Devi, 2015). 

 

2.7 Keterkaitan Penelitian dengan Materi Filum Arthropoda 

Hasil penelitian Identifikasi dan Prevalensi Ektoparasit pada Kelinci di 

Splendid Kota Malang dan di Peternakan Kelinci Unggul Kota Batu (Sebagai 

Sumber Belajar Biologi Kelas X) akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi dalam perencanaan pembelajaran biologi materi Animalia SMA Kelas X 

Semester I. Materi pokok Arthropoda dengan kompetensi dasar 4. 9  Menyajikan 

data tentang perbandingan kompleksitas lapisan penyusun tubuh hewan 

(diploblastik dan triploblastik), simetri tubuh, rongga tubuh dan reproduksi-nya.  
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2.8 Kerangka Konseptual 

Kelinci (Ras Angora) 

Kelinci terserang penyakit parasit 

Endoparasit Ektoparasit 

Splendid 

(Kota Malang) 

Peternakan 

Kelinci Unggul 

(Kota Batu) 

Sanitasi dan kandang kelinci cukup 

bersih serta tempat pemeliharaan 

mendapatkan cahaya matahari yang 

cukup banyak. Tempat pemeliharaan 

kelinci disatukan dengan hewan-

hewan lainnya. 

Hanya terdapat kelinci yang akan 

diperdagangkan dan setiap 

kandangnaya diisi dengan tiga 

sampai empat ekor kelinci anakan. 

Tempat Pemeliharaan kurang 

terjamin kebersihannya serta 

kurangnaya cahaya matahari yang 

masuk. 

Hasil identifikasi ektoparasit sebagai sumber 

belajar biologi 

   Gambar 2.5 Kerangka konsep 


