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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Kolam Renang 

2.1.1 Pengertian Kolam Renang 

Kolam renang merupakan suatu rancangan bangunan berupa kolam dengan 

diberinya air diperuntukkan kepada masyarakat sebagai sarana tempat untuk 

berenang, berolahraga, serta jasa pelayanan lainnya. Kolam renang diisi 

menggunakan air bersih yang telah diproses terlebih dahulu secara baik dan sesuai 

aturan. Kolam renang yang digunakan harus dengan standar Pemerintah 

Kesehatan sehingga terjaga dari hal-hal yang berbahaya dan berdampak terhadap 

kenyamanan dan kesehatan pengguna kolam renang tersebut. 

2.1.2 Tipe-tipe kolam renang 

Menurut WHO (2006) dalam Pratiwi (2017) tipe kolam renang dibedakan 

dalam beberapa kategori berdasarkan pada letak, pemakaian dan cara pengisian air 

kolam renang. 

Tipe kolam renang berdasarkan letak dibagi menjadi dua tipe yaitu. 

1. Arena terbuka (Outdoor swimming pool) 

Arena kolam renang yang tidak memiliki penutup atap dan terletak di 

tempat terbuka. Kolam ini memiliki kekurangan yaitu keberadaannya dipengaruhi 

oleh adanya cuaca baik hujan maupun terik sinar matahari. 
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2. Arena tertutup (Indoor swimming pool) 

Arena kolam renang di dalam ruangan. Kolam ini tidak dipengaruhi oleh 

adanya cuaca. 

Berdasarkan tipe penggunaannya dibagi menjadi tiga yaitu.  

a. Kolam renang pribadi (private swimming pool) adalah merupakan arena yang 

dimiliki oleh satu orang atau golongan tertentu.  

b. Kolam renang semi umum (semi public swimming pool) adalah kolam renang 

yang biasanya di hotel, sekolah, atau perumahan sehingga tidak semua orang 

dapat menggunakannya.  

c. Kolam renang umum (public swimming pool) adalah kolam renang yang 

diperuntukan untuk umum dan biasanya terdapat di perkotaan. 

Tipe kolam renang sesuai dengan pengisiannya dibagi menjadi tiga yaitu: 

a. Pengisian air yang diganti secara keseluruhan apabila air sudah tidak layak 

digunakan baik secara fisik dan kimiawi. Pengisian ini disebut Fill and Draw 

Pool. 

b. Pengisian air kolam yang terus mengalir dan berganti. Pengisian ini juga 

diangggap pengisian yang terbaik, karena air selalu berganti dan keadaannya 

selalu bersih. Pengisian ini disebut Flow Trough Pool. 

c. Pengisian air dengan penyaringan air melalui filter penyaringan yang 

disediakan oleh pihak kolam. Pengisian ini disebut Recirculation Pool. 

2.1.3    Sanitasi kolam renang 

Kolam renang memberikan fasilitas bagi para pengunjung dengan 

mengedepankan kenyamanan dan keamanan. Permenkes No 32 tahun 2017 
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mengatakan bahwasanya faktor lain yang harus diperhatikan pada kolam renang 

yaitu tingkat kebersihan karena berkaitan erat dengan aspek kesehatan dan 

kenyamanan bagi pengguna kolam renang. Menurut PERMENKES RI Nomor 

061 Tahun 1991, kolam renang dari segi sanitasi dan penataan bangunannya wajib 

memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan kolam renang yaitu. 

1. Persyaratan umum 

a.  Bangunan dan peralatan kolam harus memenuhi aturan pemerintah. 

b. Keadaan lingkungan sekitar kolam harus memenuhi kebersihan yang ditetapkan 

dalam PERMENKES. 

2. Persyaratan tata konstruksi bangunan 

Setiap bangunan di lingkungan kolam renang wajib memenuhi kriteria 

yang ditetapkan oleh PERMENKES tentang aturan bangunan kolam renang. 

3. Persyaratan konstruksi bangunan 

a. Lantai, menurut standar kontruksi bangunan untuk kolam renang yang 

memenuhi persyaratan diantaranya, kedap air, kuat, dan mempunyai permukaan 

yang rata, tidak licin, dan mudah untuk dibersihkan. Persyaratan lain lantai yang 

digunakan harus kemiringan yang cukup (2-3 persen) ke arah saluran pembuangan 

air limbah. 

b. Dinding kolam renang, permukaan dinding dengan air harus terbuat dari bahan 

yang kedap air dan kuat serta permukaan dinding harus mudah dibersihkan. 
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c. Sistem pencahayaan, menurut standar kontruksi bangunan untuk kolam renang 

yang memenuhi persyaratan diantaranya, tersedia sarana pencahayaan dengan 

intensitas yang sesuai. 

d. Ventilasi yang harus dipenuhi yaitu, sistem ventilasi wajib memiliki jalan 

keluar masuknya udara yang baik agar menjaga pencemaran udara dalam ruangan. 

e. Atap, untuk memenuhi standar yang harus digunakan yaitu atap harus kuat 

tidak boleh bocor.  

f. Pintu, penggunaan pintu yang digunakan sebaiknya pintu yang tertutup dan 

sebaiknya bersih serta antibakteri. 

g. Langit-langit, ketinggian yang harus dimiliki minimal       dari lantai dan 

mudah dibersihkan. 

4. Persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi 

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dari segi bangunan yaitu area 

kolam renang jelas terdapat pemisah antara arena kolam pada setiap kategori usia 

atau pada setiap area yang berbeda. Kolam harus selalu terisi air dengan sesuai 

ukuran kolam renang dan pengaturan jumlah pengunjung yang menggunakan 

kolam renang harus sesuai PERMENKES.  

Saluran pembuangan air harus memiliki saluran yang baik sehingga air 

bersih dan air yang sudah tidak layak digunakan tidak tercampur saat pengisian 

kolam renang. Kolam juga harus memiliki dua saluran peluap baik untuk 

pengisian atau pembuangan air. Dinding dan lantai wajib terbuat dari bahan yang 
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tidak licin dan memiliki kemiringan menuju arah pembuangan air untuk 

memudahkan proses penggantian air. Sarana lain yang harus dipenuhi adalah 

sarana kamar mandi yang harus menyediakan minimal 1 kamar mandi dengan 

satu pancuran untuk 40 orang pengunjung baik pria maupun wanita. 

5. Persyaratan kelengkapan kolam renang 

Persyaratan kelengkapan kolam yang harus terpenuhi adalah alat pembantu 

renang berupa pelampung, penjaga kolam untuk mengawasi korban tenggelam. 

Kelengkapan lainnya adanya sarana penyedia kesehatan berupa P3K, sanitasi, bak 

sampah, serta adanya gudang pemisah bahan kimia. 

6. Perlengkapan lain 

Tersedia papan pengumuman yang berisi antara lain larangan berenang 

bagi penderita penyakit kulit, penyakit kelamin, penyakit epilepsi, penyakit 

jantung dan lain-lain. Perlengkapan pertolongan bagi perenang, antara lain : tali 

penyelamat, serta alat lain seperti pengukur pH, pengukur sisa khlor dan papan 

tata tertib berenang sesuai PERMENKES. 

2.1  Air Kolam Renang 

2.2.1 Pengertian Air Kolam Renang 

Air merupakan salah satu komponen yang membentuk bumi. Ruang bumi 

dilingkupi oleh air sebanyak 70% dan sisanya 30% berupa daratan yang bisa 

dilihat dari permukaan bumi (Gabriel, 2001). Air kolam renang merupakan air 

yang diisi di dalam kolam diperuntukkan kepada masyarakat untuk kegiatan 

berolahraga yaitu berenang dengan kondisi air yang sesuai dengan standar air 

bersih dalam penggunaannya. 
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2.2.2 Sumber Air Kolam Renang 

Secara garis besar sumber air berasal dari permukaan bumi diantaranya, 

1. Laut: air laut 

Air yang keberadaannya di dalam alam berupa air laut sebanyak 80%. 

Sedangkan sisanya merupakan air tanah/daratan es,hujan. Air laut ini menentukan 

iklim dan kehidupan di bumi. Air laut ini memiliki fungsi sebagai sumber air 

hujan, suatu unsur keseimbangan darat, laut, udara, sebagai sarana pariwisata, 

mata pencaharian nelayan dan sebagai desinfektan. Pencemaran air laut berasal 

dari darat, udara dan laut. Dari darat hampir 90%, bahan pencemar berupa sampah 

rumah tangga, bahan kimia dari industri. 

2. Darat: air tanah 

Air tanah disebut pula air tawar oleh karena tidak terasa asin. Air tanah 

berdasarkan lokasinya menurut (Chandra, 2007) dibagai menjadi dua bagian 

yaitu. 

a. Air permukaan tanah 

Termasuk air permukaan tanah tersebut yaitu sungai,danau,rawa-rawa. Air 

permukaan tanah ini berasal dari curah hujan, dan air ini sering dicemari oleh 

sampah rumah tangga, kotoran hewan dan limbah industri sehingga untuk 

mengkonsumsi air ini harus diperhatikan keberadaannya. 

b. Air jauh dari permukaan tanah 

Air ini juga biasa disebut air tertekan yaitu air yang tersimpan di dalam 

lapisan tanah termauk air tanah adalah sumur gali dan sumur bor. 

3. Udara : Air hujan 
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Air yang keberadaannya menurut Teori Collision tentang teori tumbukan 

dan penyatuan menjelaskan bahwa air hujan berasal dari uap air yang saling 

bertumbukan dan kemudian mengalami proses penyatuan berupa awan sampai 

terbentuk uap air/bintik-bintik yang lebih besar dan karena berpengaruh gaya 

gravitasi, butir-butir tersebut akan jatuh di muka bumi sebagai hujan. Air hujan ini 

memiki kelemahan dan kelebihan masing-masing diantaranya merupakan sumber 

kehidupan manusia, seperti salah satu alternatif dari sumber air minum, nutrisi 

dan kesuburan mahluk hidup di muka bumi, air hujan akan masuk ke tanah dan 

tersimpan di dalam tanah sebagai graound wate, akan mengalir ke sungai dan ke 

laut, masuk dan jeluar kembali ke sungai sebagai interlows. 

2.3 Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang 

Persyaratan kesehatan air kolam renang menurut PERMENKES No. 32 

tahun 2017 yaitu. 

2.3.1 Air untuk Kolam Renang 

Penggunaan air kolam renang terdapat hal-hal yang harus diperhatikan 

yaitu air kolam renang mempunyai pelindung dari sumber pencemaran, seperti 

hama air, dan tempat perkembangan vektor penyakit. Penggantian air dilakukan 

secara teratur sebelum kualitas air yang digunakan rusak dan menyalahi aturan 

yang ditetapkan oleh PERMENKES. Tingkat keamanan air harus terjaga dari 

kontaminasi dengan adanya kolam untuk mencuci kaki sebelum berenang. 

Melakukan pemeriksaan pH dan sisa khlor secara berkala sesuai aturan 

PERMENKES serta tersedianya informasi tentang larangan menggunakan kolam 

renang mempunyai penyakit menular melalui media air dan adanya resirkulasi air. 
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2.4 Persyaratan Kualitas Air Kolam Renang 

2.4.1 Syarat fisik menurut WHO dalam Gabriel (2001). 

a. Bau  

Air dikatakan berbau apabila dari tekstur air itu sendiri menghasilkan gas 

bau yang tidak enak untuk dirasa. Air berbau disebabkan oleh pembusukam bahan 

organik maupun anorganik sehingga melepaskan gas yang terlarut di dalam air. 

Sedangkan untuk bahan anorganik yang menimbulkan bau pada air misalkan FE, 

CU terlalu banyak di dalam air sehingga memberikan bau tidak enak atau bau 

metal dan klorida bebas akan memberikan bau khlor yang apabila pemberiannya 

berlebihan menimbulkan bau yang menyengat dan akibat proses desinfeksi 

(Soemirat, 2011). 

b. Kekeruhan 

Bahan terlarut yang menyebabkan kekeruhan pada air yaitu partikel 

mineral yang berasal dari darat, detritus sperti hemiselulosa, selulosa, khitin dan 

mikroorganisme terlarut. Turbiditas mempengaruhi proses penetrasi suatu cahaya 

dengan kemampuan penetrasi mempengaruhi fotosintetik. Menurut (Said, 2007) 

turbiditas harus dihilangkan karena mikroorganisme akan bergabung dengan 

partikel yang terdapat dalam air sehingga menyebabkan mikroorganisme lebih 

resisten terhadap desinfektan dibandingkan dengan mikroorganisme yang bebas di 

dalam air. Bakteri yang biasanya tumbuh dalam perairan sambil melekatkan diri 

ke permukaan air disebut sebagai perifit atau epibakteri (Budiyanto, 2002). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32/MENKES/2017 standar air 

keruh dalam kolam renang yaitu 0,5 NTU. Kerjernihan sangatlah di butuhkan 
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dalam kolam renang karena akan membantu proses berenang dan jika terdapat 

suatu kecelakaan bisa segera di pantau lebih jelas. 

c. Suhu 

Suhu air pada kolam renang disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Semisal 

suhu dingin digunakan untuk kompetisi olahraga dengan kisaran suhu 26
0 
C sampai 28

0
 C 

apabila suhu tersebut tidak sesuai baik kedinginan ataupun kepanasan suhunya maka akan 

membuat olahragawan lemah peformanya. Suhu yang cenderung normal untuk pemula 

dan masyarakat umum yaitu suhu lebih panas yaitu 30
0 

C. Pada kondisi suhu tersebut 

perenang lebih nyaman dan bisa berileksasi. dalam kondisi suhu berapapun tergantung 

fungsinya dan haruslah sesuai dengan standar Permenkes No 32 tahun 2017 suhu antara 

16-40
0 

C. Sebuah proses inaktivasi bakteri patogen dan parasit akan lebih efektif seiring 

dengan meningkatnya suhu di dalam air (Said, 2007). 

2.4.2 Syarat kimia 

a. Desinfektan (Sisa Khlor) 

Desinfektan merupakan bahan selektif digunakan untuk meinaktivasikan 

mikroorganisme dan merusak penyakit yang disebabkan oleh organisme yang 

berasal dari bakteri patogen,amoeba dan virus. Disinfektan membunuh bakteri 

dengan cara menghambat sintesis protein, asam nukleat, sintesis dinding sel, 

menghancurkan membran plasma, serta menghentikan metabolisme pada bakteri 

tersebut (Komala & Agustina, 2014). Desinfektan ini berasal dari bahan 

kimia,fisika, mekanik dan radiasi. Bahan kimia yang biasa dipakai dalam 

penggunaan kolam renang yaitu seyawa khlorin (hipokhlorit) berupa kaporit 

(Burhanudin, 2015) dari bahan fisika yaitu cahaya matahari, dari segi bahan 

mekanik yaitu kebersihan kolam renang itu sendiri dan bahan radiasi yaitu berasal 
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dari sinar ultraviolet yang berguna sebagai proses sterilisasi kualitas pada air yang 

untuk guna membunuh molekul organk dan organisme patogen (Herawati & 

Yuntarso, 2017). 

Adapun Manfaat Khlorin sebagai bahan desinfektan dalam proses 

desinfeksi air memiliki beberapa manfaat yaitu bersifat bakterisidal dan 

germisidal. Khlorin dapat menghilangkan bau melalui proses oksidasi zat besi, 

dan hydrogen sulfide serta bisamengatur perkembangan alga dan organisme 

pencemaran kolam renang, khlorin juga membantu proses koagulasi (Hasan, 

2006). Penggunaan desinfektan harus sesuai dengan ketetapan apabila pemberian 

kurang dari standar maka tidak akan membunuh bakteri patogen sedangkan 

pemberian desinfektan yang berlebihan juga tidak baik karena semakin tinggi 

deinfektan (kaporit) yang diberikan menyebabkan terbentuknya THM 

(Trihalomentan)  yang bersifat karsinogenik dan mutagen (Permana & Suryani, 

2013). Zat sisa yang terjadi akibat reaksi antara senyawa khlor dengan senyawa 

organic disebut sisa khlor (Tri Joko, 2010). Menurut PERMENKES Nomor 32 

tahun 2017 batas kandungan sisa khlor dalam air kolam renang kadar sisa klorin 

terikat berkisar 3 mg/L. 

b. pH 

pH merupakan suatu indikator yang menentukan tingkat asam atau basa 

suatu objek. Menurut Candra (2005) pH sangat penting karena dapat 

mempengaruhi mikroba dalam air. Mikroorganisme akuatik dapat tumbuh pada 

pH 6,5-8,5. Mikroorganisme yang biasa hidup di perairan danau atau sungai 

mempunyai kisaran pH optimum yang luas sehingga dapat beradaptasi dengan 
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lingkungan yang ada sesuai dengan standar Permenkes No 32 tahun 2017 pH air 

kolam renang  berkisar 7-7,8 apabila menggunakan klorin. Menurut (Tresna, 

2009) semakin lama pH menurun menuju suasana asam akibat dari pertambahan 

bahan-bahan organik yang kemudian membebaskan CO2 mengurai. Kadar pH air 

berpengaruh terhadap efektivitas khlorin sebagai desinfektan, karena kadar pH air 

yang naik atau turun akan menentukan jumlah HOCl dan OCl- yang berperan 

dalam membunuh kuman. 

2.4.3 Syarat  Biologis 

a. Escherichia coli 

Escherichia coli adalah mikroorganisme berupa bakteri yang berkembang 

biak di dalam usus besar makhluk hidup (Sari, Sururi, & Pharmawati, 2013). 

Menurut Permenkes No 32 2017 jumlah bakteri E.coli berkisar standar baku mutu 

< 1 CFU/100ml diperiksa sebulan sekali pada kolam renang yang telah dibuat. 

Menginaktivasikan bakteri ini biasanya menggunakan desinfektan, perlakuan pH, 

serta ozonisasi. 

2.5 Pencemaran dan Pengolahan Air Kolam Renang 

Pencemaran air bersumber dari banyak hal yang ada di lingkungan sekitar 

manusia, adapun penjelasan tentang pencemaran air kolam renang sebagai berikut. 

2.5.1 Air kotor/air tercemar 

Air dikatakan tercemar atau kotor yaitu apabila air tesebut 

bercampurdengan hasil buangan. Sumber air tercemar didapatkan dari pedesaan 

yang berupa hasil sampah rumah tangga, kotoran industri kecil dan hasil kotoran 
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hewan-hewan ternak. Sedangkan air yang tercemar dari perkotaan biasanya 

berasal dari sampah rumah tangga, industri-industri besar, hotel, restaurant dan 

tempat keramaian yang membawa dampak menghasilkan sampah (Gabriel, 2001). 

2.5.2 Bahan pencemar 

Pencemaran merupakan suatu sifat yang merubah bentuk atau tekstur dari 

semula baik menjadi tidak baik, semisal cemaran berupa zat cair yaitu larutan dan 

suspense yang berupa bahan-bahan organic maupun anorganik. Bahan pencemar 

air bermacam-macam sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat masa kini, 

semakin maju dan modern manusia maka semakin bervariasi tingkat bahan 

cemarannya. Mulai dari masyarakat desa yang biasanya berupa feses, urin, 

pestisida, lumpur, sabun, pupuk dan detergent. Sedangkan masyarakat perkotaan 

biasanya bahan pencemarnya berupa sampah industri (pengalengan, bahan 

farmasi, kertas, kulit, daging dan bumbu masak, olie bekas, sampah restaurant 

atau perhotelan berupa sisa makanan (Gabriel, 2001). 

2.5.3 Pengolahan air tercemar 

Pengolahan air merupakan suatu usaha penjernihan air berguna untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu air agaar dapat digunakan dengan baik oleh 

pengguna. Menurut Gabriel (2001) proses pengolahan air berdasarkan sifat kimia 

meliputi empat tahapan yaitu : 

a. Proses purifikasi atau biasa disebut penjernihan air 
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Merupakan proses merubah keadaan air dari tidak baik menjadi baik, 

keruh menjadi jernih, tidak berbau, tidak berwarna, serta pH dalam keadaan 

netral. 

b. Proses desinfeksi 

Proses desinfeksi yaitu suatu proses atau usaha agar bakteri patogen yang 

terdapat dalam air dimatikan. Dalam proses desinfeksi terdapat hal-hal yang perlu 

diperhatikan berapa volume air yang diperlukan baik secara perorangan,dan 

masyarakat luas yaitu untuk keperluan perorangan yang biasa dipakai cara 

desinfeksi yaitu dengan cara ozonisasi, ultraviolet dan filtrasi. Keperluan banyak 

orang cara yang dilakukan dalam proses desinfeksi yaitu dengan cara khlorisasi. 

c. Proses pengaturan pH 

Air memiliki pH normal berkisar 6,2-9,2, apabila pH kurang dari 6,5 atau 

lebih besar dari batas 9,2 mengakibatkan air pada pipa menjadi korosif dan 

menimbulkan dampak yang tidak baik pada manusia berupa racun dalam 

penggunaannya. 

Proses pengolahan air berdasarkan sifat fisik dapat dilakukan dengan tiga 

cara meliputi pengadukan, pengendapan dan penyaringan. 

a. Pengadukan merupakan mencapurkan bahan kimia yang digunkan dalam 

pengolahan air dengan cara seluruh air yang ada dengan cara mengaduknya 

bersama bahan-bahan kimia lainnya. 

b. Pengendapan merupakan suatu proses mengendapkan kotoran-kotoran yang 

telah terkoagulasi. Proses ini bertujuan untuk membantu dan mempermudah 

proses penyaringan 
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c. Penyaringan merupakan proses dimana menyaring kotoran-kotoran yang 

terdapat dalam air yang tidak dapat mengendap sehingga melalui filter ini 

kotoran tersebut dapat terangkat dan air menjadi lebih bersih (Sitanggang, 

2012) 

2.6 Tinjauan tentang Sumber Belajar Biologi 

2.6.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar biologi meliputi segala sesuatu baik berupa benda maupun 

segalanya yang dapatdipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka 

pemecahan masalahan biologi tertentu. Menurut Setiyani (2010) mengatakan 

bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh 

guru, baik secara terpisah maupun dalam bentu gabungan, untuk kepentingan 

belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan 

pembelajaran. Sumber belajar ini bisa dibuat dengan cara direncanakan maupun 

tidak direncanakan sesuai dengan alur proses pembelajaran yang akan dilakukan. 

 Menurut Supriadi (2015) sumber belajar bisa berupa pesan, orang, bahan, 

alat, teknik, dan latar yang berguna untuk peserta didik sebagai sumber untuk 

kegiatan pembelajaran dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya termasuk 

lingkungan juga merupakan tempat yang cocok dan mendukung proses 

pembelajaran (Jailani, 2016). 

Optimalisasi hasil belajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa, juga 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). 
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Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan 

kemudahan kepada siswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, 

dan pengalaman dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran perlu 

menggunakan berbagai sumber untuk membantu siswa membangun pengetahuan 

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

2.6.2 Fungsi Sumber Belajar 

Sumber belajar yang ada dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik-

baiknya dalam proses pembelajaran. Fungsi pembelajaran menurut Supriadi 

(2015) yaitu, 

1. Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu 

secara lebih baik dan efisien. 

2. Mengurangi control guru yang kaku dan tradisional. 

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

banyak membina dan mengembangkan semangat belajar siswa. 

4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang dan berinteraksi dalam 

belajar. 

5. Penyajian informasi lebih konkrit dan jelas 

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 
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2.6.3  Pengertian Media Poster 

Poster merupakan media pembelajaran yang memiliki kriteria agar 

pemanfaatan media lebih optimal. Pemanfaatan media pembelajaran berupa poster 

mampu mendukung proses belajar mengajar dan memudahkan interaksi antara 

guru dan siswa sehingga pembelajaran lebih efektif. Media berupa poster dapat 

dikatakan baik, jika memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang mencangkup tingkat 

keterbacaan, mudah dilihat, mudah dimengerti dan memiliki komposisi yang baik 

(Adisukma, 2012). Media pembelajaran poster menghadirkan ilustrasi melalui 

gambar yang hampir menyerupai kenyataan dari suatu objek. Poster sebagai 

kombinasi visual dengan warna dan pesan yang bertujuan untuk menangkap 

perhatian orang (Maiyena, 2014). 

2.6.4 Keterkaitan Penelitian dengan Materi 

Hasil penelitian ini yang kemudian dikembangkan sebagai sumber belajar 

siswa SMA kelas X IPA materi “Perubahan Lingkungan/Iklim dan Daur Ulang 

Limbah” berdasarkan silabus Kurikulum 2013 Kompetensi Dasar 3.10 yakni 

menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan-perubahan 

tersebut. 
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2.7 Kerangka Konsep 

 

Keterangan: 

     : diteliti  

     : tidak diteliti 

     : ada hubungan 

Kolam Renang Terdapat keluhan masyarakat terjadinya 

gangguan kesehatan pada pengunjung 

seperti gatal-gatal, iritasi mata, kulit 

kering , dan bau air kolam renang 

menyengat. 

Persyaratan Air Kolam 

Renang 

Fisik 

- Kekeruhan

 

 

 

- Kepadatan

perenang

- Rasa

Kimia 

- Alkalinitas

 

- Total bromine

- Sisa bromine

- Oksidation-

reduction

- Potential

Tidak memenuhi syarat 

Permenkes 32 Tahun 2017 
Memenuhi syarat 

Permenkes 32 Tahun 

2017

Biologis 

- Pseudomonas

aeruginosa

-

 

- Heterotrophic 

- S. aureus

- Legionella sp

Kualitas 

Dimanfaatkan menjadi Sumber Belajar Biologi berdasarkan 

silabus Kurikulum 2013 Kelas X IPA materi “Perubahan 

Lingkungan/Iklim dan Daur Ulang Limbah” 

Kuantitas 

- Bau

- Suhu

- Kekeruhan

- Sisa Khlor

terikat

- pH

 

- E. coli

- Jika sisa khlor terikat > 3 𝑚𝑔/𝐿 akan terjadi

gangguan kesehatan

- Jika sisa khlor < 3 𝑚𝑔/𝐿 maka bakteri E. coli dalam

air kolam renang tidak terdesinfeksi secara maksimal

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 



 
 

 

 


