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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Jamur 

 Jamur adalah organisme kecil, umunya mikroskopis, eukariotik, berupa 

filament (bening), bercabang, menghasilkan spora, tidak mempunyai klorofil, dan 

mempunyai dinding sel yang mengandung kitin, selulosa atau keduannya. 

Sebagian besar dari 100.000 spesies jamur yang telah diketahui sangat saprofit, 

hidup pada bahan organic mati, yaitu membantu pelapukan. Beberapa diantaranya 

lebih kurang 50 spesies, menyebabkan penyakit pada manusia, dan lebih kurang 

sebanyak itu menyebabkan penyakit pada hewan, sebagian besar dari pada itu 

berupa penyakit yang tidak berarti pada kulit atau anggota tubuh. Akan tetapi, 

lebih dari 8.000 spesies jamur dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Semua 

tumbuhan diserang oleh beberapa jenis jamur, dan setiap jenis parasit dapat 

menyerang satu atau banyak jenis tumbuhan (Agrios, 1996). 

 Beberapa jenis jamur dapat tumbuh dan memperbanyak diri hanya apabila 

tetap hubungan dengan tumbuhan inangnya selama hidupnya, jamur yang 

demikian dikenal dengan parasit obligat atau biotrof. Jenis yang lain 

membutuhkan tumbuhan inang untuk sebagian daur hidupnya tetap dapat 

menyelesaikan daurnya pada bahan organik mati maupun pada tumbuhan hidup, 

jamur yang demikian disebut parasit nonobligat (Agrios, 1996). 

Jamur yang beranekaragam jenisnya tersebut biasanya hidup secara 

berkelompok walaupun ada yang hidup secara soliter atau sendiri. Salah satu 

kelompok jamur yang dapat dilihat secara kasat mata karena ukuran 
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basidiokarpnya (tubuh buah) yang besar termasuk dalam divisio Basidiomycota. 

Basidiomycota merupakan jenis jamur dengan basidiokarp yang tumbuh dalan 

aneka bentuk, warna dan ukuran. Jamur dari divisio Basidiomycota merupakan 

jamur yang tumbuh secara alami di lingkungan sekitar kita, baik itu di tanah 

lembab, batang-batang kayu lapuk/mati, maupun pada tumpukan sampah. 

Kebanyakan orang melihat jamur Basidiomycota dalam bentuk cendawan yang 

muncul di jalan setapak dan di kebun. Dari aneka jamur Basidiomycota yang 

dapat ditemukan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan bagi manusia. 

Beberapa contoh jamur yang menguntungkan adalah Volvariella 

volvaceae, Auricularia auricula, dan Schleroderma citrinum dimana jamur 

tersebut bermanfaat sebagai bahan makanan. Sedangkan contoh jamur yang 

merugikan manusia salah satunya adalah Amanita sp, karena menghasilkan racun 

sehingga dapat menyebabkan keracunan bagi yang memakannya (Waluyanti, 

2008). 

Jamur mempunyai tubuh mulai dari yang sederhana yaitu1 sel atau 

uniseluler, kemudian bentuk serat atau filamen sampai dengan bentuk yang 

lengkap, artinya sudah menyerupai jaringan lengkap seperti halnya pada tanaman 

biasa. Kehidupan jamur dapat menjadi jasad yang saprofitik ataupun jasad yang 

parasitik. Kalau kemudian kehidupan jamur ditelaah dari segi sifat kehidupan 

mikroba secara umum, ternyata jamur termasuk jasad yang heterotrofik. Artinya 

untuk keperluan kehidupannya mempunyai ketergantungan sumber nutrien 

(zat/sumber makanan) terutama untuk karbohidrat, dari sumber lain yang sudah 
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ada, misalnya dari kotoran/buangan, dari tanaman ataupun hewan yang sudah 

mati, dan sebagainya (Suriawiria, 1986). 

Jamur dikelompokkan dalam dunia jamur (fungi) atau Mycetae. Diantara 

sekitar 100.000 jenis jamur, sebagai besar melalui hidup sebagai saproba yang 

berjasa karena melakukan dekomposisi bahan-bahan organik mati. Lebih kurang 

50 jenis menyebabkan penyakit pada manusia, dan 50 jenis menyebabkan 

penyakit pada hewan, kebanyakan menimbulkan penyakit kulit. Diperkirakan 

bahwa lebih dari 8.000 jenis jamur dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan 

(Semangun, 1996). 

 Objek atau kajian dalam biologi yang sangat luas atau beragam dan kini 

telah dikelompokkan atau diklasifikasikan oleh para ahli biologi menjadi 5 

kingdom (Animalia, Plantae, Fungi, Protista, dan Monera). Selain kelima 

kingdom tersebut ada satu objek lain yang juga dikaji dalam biologi, yaitu virus. 

Virus dipisahkan dari kelima kingdom karena tubuh virus tidak tersusun oleh sel 

melainkan oleh asam nukleat yang diselubungi protein dan belum merupakan sel. 

Sedangkan kelima kingdom tubuhnya sudah berupa sel (bagi organism uniseluler) 

ataupun tersusun atas banyak sel (bagi organisme multiseluler) (Whittaker, 1969). 

 Kelima kingdom diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang khas dari 

masing-masing organism-organisme yang menyusunnya. Pengelompokkan ini 

sesuai dengan sistem klasifikasi yang dikemukakan oleh Robert H. B. Whittaker, 

seperti yang terlihat dalam Table 1: 
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Table 2.1 Klasifikasi Makhluk Hidup menurut Robert H. B. Whittaker 

(1969). 

 

Kingdom Organisasi Cara memperoleh 

makanan 

Ciri-ciri lain Cakupan 

Monera Sel tunggal 

sederhana 

terkadang 

dalam 

untaian 

Menyerap makanan, 

beberapa ada yang 

melakukan 

fotosintesis 

Prokariotik 

perkembangan 

biakknya secara 

aseksual motil dan 

bergerak dengan 

flagel 

Bakteri dan 

alga hijau biru 

(Blue green 

algae) 

Protista Sel tunggal 

komplesk 

terkadang 

dalam bentuk 

filament, 

koloni 

Menyerap makanan, 

beberapa ada yang 

melakukan 

fotosintesis atau 

menyerap makanan 

Eukariotik, 

perkembangbiakan

nya secara seksual 

dan aseksual 

mempunyai flagel 

dan silia 

Protozoa algae 

bersel tunggal 

termasuk 

beberapa jenis 

jamur lender 

Fungi Kebanyakan 

multiseluler 

dan 

berbentuk 

filament 

dengan sel-

sel kompleks 

Heterotrof, dengan 

cara menyerap 

makanan 

Tidak mempunyai 

flagel, memiliki 

spora yang 

berperan dalam 

perkembangbiakan 

seksual dan 

aseksual 

Kapang dan 

jamur 

Plantae Multiseluler 

dengan sel-

sel kompleks 

Autotrof, dengan cara 

melakukan 

fotosintesis 

Eukariotik dengan 

jaringan yang 

berkembang baik, 

terjadi pergiliran 

keturunan dinding 

sel mengandung 

selulosa 

Lumut, paku-

pakuan, 

tumbuhan 

berbunga, 

berbiji 

Animalia  Multiseluler 

dengan sel-

sel kompleks 

Heterotrof, dengan 

cara mencerna 

makanan 

Eukariotik dengan 

jaringan yang telah 

berkembang baik 

umumnya 

bergerak aktif 

Semua 

kelompok 

hewan mulai 

dari porifera 

sampai dengan 

mamalia 
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1.1.1 Karakteristik Jamur  

Baik jamur yang bersahaja maupun jamur yang tingkat tinggi 

tubuhnya mempunyai ciri yang khas, yaitu berupa benang tunggal 

bercabang-cabang yang padat menjadi satu. Ciri kedua ialah, jamur tidak 

mempunyai klorofil, sehingga hidupnya terpaksa heterotrof. Sifat ini 

menguatkan pendapat, bahwa jamur itu merupakan kelanjutan bakteri di 

dalam evolusi (Dwidjoseputro, 1998). 

Menurut Agrios (1996), Sebagian besar jamur mempunyai tubuh 

vegetatif seperti tumbuhan yang lebih kurang terdiri dari filament (benang) 

memanjang, bersambung, bercabang, mikroskopis, mempunyai dinding sel 

yang jelas. Tubuh jamur disebut miselium, dan cabang-cabang tunggal atau 

filament dari miselium disebut hifa. Umumnya tebal hifa atau miselium 

seragam. Beberapa jenis jamur diameter hifanya hanya 0,5 m, sedangkan 

jamur yang lain tebalnya dapat lebih dari 100 m. Panjang miselium pada 

beberapa micrometer, tetapi ada jenis jamur lain yang dapat menghasilkan 

benang miselium sepanjang beberapa meter (Agrios, 1996).  

Habitat adalah tempat yang mempunyai sumber nutrien (bahan 

makanan) untuk tempat pertumbuhan jamur yang sesuai. Sumber nutrien 

dimaksud dapat berbentuk karbohidrat, lemak, protein serta senyawa 

lainnya. Karenanya sejak tanah, air, bahan makanan, hewan, tanaman 

sampai dengan manusia, rata-rata sesuai sebagai tempat tumbuh dan 

perkembangan jamur. Kehadiran jamur pada suatu substrat mungkin 

bersifat normal, yang artinya jamur tersebut selalu didapatkan. Tetapi 
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mungkin bersifat transien (sementara) yang disebabkan oleh pengaruh 

luar. Pengaruh luar yang dimaksud adalah antara lain adanya penambahan 

bersama bahan lain, terbawa oleh hewan ataupun terbawa bersama 

peralatan dan benda-benda lainnya (Suriawiria, 1986). 

 

 

Gambar 2.1. Fisiologi Jamur Secara Umum (Suriawiria, 1986). 

 

Pada beberapa jamur, miselium terdiri atas banyak sel yang 

mengandung satu atau dua inti per sel (celluer). Miselium yang lain 

bersifat saenositik (caenocytik), yaitu mengandung inti dan keseluruhan 

miselium berupa satu sek multi inti yang bersambung, tubular (seperti 

pipa), bercabang atau tidak bercabang atau miselium tersebut dibagi oleh 
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dinding melintang (septa), setiap sigmen menjadi hifa multi inti. 

Pertumbuhan miselium terjadi pada ujung hifa (Agrios, 1996). 

Sebagian besar jamur berkembang baik dengan spora. Spora 

mungkin di bentuk secara aseksual (melalui produksi dengan pemisahan 

miselium, sel yang terspesialisasi, spora, tahap melibatkan kariogami dan 

miosis) atau sebagai hasil proses seksual. Reproduksi seksual terjadi pada 

sebagian besar jamur. Beberapa diantaranya, dua sel (gamet) yang sama 

ukuran dan bentuknya bersatu dan menghasilkan zigot, yang disebut 

zigospora. Pada sekelompok besar jamur tidak diketahui reproduksi secara 

seksual, baik karena jamur tersebut tidak mempunyai reproduksi secara 

seksual atau karena belum ditemukan. Nampaknya jenis jamur tersebut 

hanya berkembang biak secara aseksual (Agrios, 1996). 

Berikut siklus hidup jamur aseksual dan seksual pada umumnya, 

menurut Campbell, Reece, dan Mitchell, 2003: 
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Gambar 2.2: Siklus Perkembangan Jamur Aseksual dan Seksual (Campbell, 

Reece, dan Mitchell, 2003). 

 

 

2.2 Basidiomycota 

 Nama Basidiomycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan 

diploid dalam daur hidup Basidiomycota yang berbentuk seperti gada. Pada 

umumnya jamur ini merupakan saproba yang penting. Aktivitasnya adalah 

menguraikan polimer lignin pada kayu dan berbagai bagian tumbuhan yang lain. 

Sekitar 25.000 spesies dari divisio ini telah diidentifikasi. Ciri umum 

jamur ini adalah hifa bersepta, fase seksualnya dengan pembentukan basidiospora 

yang terbentuk pada basidium yang berbentuk gada, membentuk tubuh buah 

(basidiokarp) seperti payung yang terdiri atas batang dan tudung. Di bagian bawah 

tudung terdapat lembaran-lembaran, tempat terbentuknya basidium. Semua 
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anggota divisio Basidiomycota beradaptasi pada kehidupan di darat sebagai 

saproba, parasit pada organism lain dan mikorhiza (Anshori, 2009). 

 

2.2.1 Deskripsi Tentang Basidiomycota 

Jamur yang beranekaragam jenisnya tersebut biasanya hidup secara 

berkelompok walaupun ada yang hidup secara soliter atau sendiri. Salah satu 

kelompok jamur yang dapat dilihat secara kasat mata karena ukuran 

basidiokarpnya (tubuh buah) yang besar termasuk dalam divisio Basidiomycota. 

Basidiomycota merupakan jenis jamur dengan basidiokarp yang tumbuh dalan 

aneka bentuk, warna dan ukuran. Jamur dari divisio Basidiomycota merupakan 

jamur yang tumbuh secara alami di lingkungan sekitar kita, baik itu di tanah 

lembab, batang-batang kayu lapuk/mati, maupun pada tumpukan sampah. 

Kebanyakan orang melihat jamur Basidiomycota dalam bentuk cendawan yang 

muncul di jalan setapak dan di kebun. Dari aneka jamur Basidiomycota yang 

dapat ditemukan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan bagi manusia. 

Beberapa contoh jamur yang menguntungkan adalah Volvariella volvaceae, 

Auricularia auricula, dan Schleroderma citrinum dimana jamur tersebut 

bermanfaat sebagai bahan makanan. Sedangkan contoh jamur yang merugikan 

manusia salah satunya adalah Amanita sp, karena menghasilkan racun sehingga 

dapat menyebabkan keracunan bagi yang memakannya (Suharna, 1993). 

Jenis jamur Basidiomycota yang ditemukan di lingkungan sekitar akan 

mudah dikenali dan dipelajari melalui sistem klasifikasi (taksonomi). Dalam 

sistem klasifikasi jenis jamur yang beragam akan dikelompokkan dalam takson-
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takson tertentu. Penempatan jamur ke dalam takson tertentu tersebut dengan 

melihat dan mengidentifikasi ciri-ciri dari masing-masing jenis jamur. Ciri-ciri 

Basidiomycota yang perlu diperhatikan dalam identifikasi adalah ciri morfologi 

yaitu ukuran basidiokarp, warna basidiokarp, bentuk basidiokarp yang meliputi 

tudung, volva, tangkai, annulus (cincin), himenium, lamella (insang), basidia, 

basidiospora, cetakan spora dan tipe hifa. Selain itu juga perlu diperhatikan 

tentang pola koloni (zonate, radiate, flowery, dll), tekstur permukaan koloni, dan 

pola hidup (berkelompok atau soliter), serta faktor lingkungan seperti tempetatur, 

kelembaban, dan lokasi tempat hidup. Dengan memperhatikan berbagai ciri-ciri 

tersebut diharapkan kita mampu mengidentifikasi berbagai jenis jamur 

Basidiomycota dengan mudah (Waluyanti, 2008). 

 

2.2.2 Daur hidup Basidiomycota 

Fase aseksual Basidiomycota ditandai dengan pembentukan konidium, 

sedangkan fase seksualnya ditandai dengan membentuk basidiospora. Spora pada 

konidium maupun basidiospora pada kondisi yang sesuai tumbuh membentuk hifa 

bersekat melintang yang berinti satu (monokariotik). Selanjutnya , hifa akan 

tumbuh membentuk miselium. Di antara hifa ada yang berjenis (+) dan ada yang 

(-). Jika hifa (+) dan hifa (-) bertemu, bersentuhan, maka dinding sel yang 

membatasi keduanya akan melebur, sehingga terbentuk saluran sel. Hifanya 

kemudian menjadi berinti dua (dikariotik). Sel hifa dikariotik terus tumbuh 

menjadi miselium. Dari miselium ini muncul tubuh buah (basidiocarp). Tubuh 

buah akan membentuk basidium. Di dalam basidium, inti yang mula-mula dua 
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buah (masing-masing haploid) melebur menjadi satu inti diploid. Inti diploid akan 

membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 basidiospora haploid. Demikian 

seterusnya daur hidup berulang lagi (Anshori, 2009). 

 

 

Gambar 2.3 Daur Hidup Basidiomycota (Martono dan Anshori, 2009). 

 

 

2.3 Deskripsi Lokasi Penelitian (Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota 

Batu) 

 

  Dewasa ini Pemerintah gencar mencanangkan kebijaksanaan di bidang 

Konservasi Sumber daya alam melalui konservasi jenis maupun konservasi 

pemanfaatan dalam rangka mempertahankan kelestarian alam dan lingkungan 

hidup demi pembangunan berkesinambungan. Hal ini berkaitan dengan 

semakin menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam tersebut.  

Sejalan dengan strategi konservasi sumber daya alam, pemerintah telah 
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menetapkan kebijaksanaan pembangunan dalam kawasan pelestarian alam 

dalam bentuk Taman Nasional, Hutan Lindung, Hutan suaka alam dan 

Taman Hutan Raya. Kawasan pelestarian alam dalam Taman Nasional. Hutan 

Lindung, Hutan suaka Alam dan Hutan wisata sudah lama dikenal, 

sedangkan sistim Taman Hutan Raya (TAHURA) masih merupakan hal baru. 

  Sistim ini muncul setelah disadari bahwa kebijaksanaan dibidang 

perlindungan dan pelestarian sumber daya alam yang selama ini 

diselenggarakan sedikit sekali manfaatnya yang dapat dirasakan masyarakat 

luas, dengan demikian tidak dapat menimbulkan dan mendorong motifasi 

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perlindungan dan 

pelestarian alam. Sesuai UU No. 5 Tahun 1990, batasan Taman Hutan Raya 

adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau 

satwa yang alami atau buatan jenis asli dan atau bukan asli, yang 

dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

menunjang budidaya, budaya pariwisata dan rekreasi. Pemanfaatan Hutan 

Raya secara optimal akan memberikan pengaruh yang positif terhadap 

perlindungan plasma nutfah, pengembangan ekonomi masyarakat disekitar 

kawasan (Kesowo, 2012). 

 

2.3.1 Dasar pemilihan lokasi Taman Hutan Raya 

1. Hutan di lokasi Taman Hutan Raya memiliki potensi sumber daya alam 

yang cukup tinggi, baik berupa flora, fauna keunikan alam, keindahan 

alam maupun peninggalan budaya dari masa lampau. 
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2. Hutan dimaksud masih mengalami banyak gangguan berupa pencurian 

hasil hutan, perburuan, vandalisme dan pencemaran lingkungan hidup, 

serta sering terjadinya kebakaran hutan. 

3. Adanya Taman Hutan Raya diharapkan keamanan kawasan terjaga 

disamping itu mampu meningkatkan fungsi hutan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarsakat khususnya yang berada di sekitar hutan. 

4. Taman Hutan Raya dapat berfungsi sebagai pengatur iklim dan tata air 

terutama sumber mata air Sungai Brantas yang menghidupi ± 32 juta jiwa 

di Jawa Timur. 

 

2.3.2 Prospek adanya Taman Hutan Raya 

1. Daerah Batu dan sekitarnya sesuai dengan rencana induk pariwisata 

direncanakan sebagai pusat Agro Wisata. Dalam hal ini Taman Hutan 

Raya R. Soerjo dapat diandalkan sebagai salah satu lokasi tujuan Agro 

Wisata tersebut. 

2. Merupakan daerah tujuan wisata utama bagian selatan Jawa Timur, 

disamping itu potensi wisata di Taman Hutan Raya terutama sumber air 

panas mineral sangat menarik. 

3. Pembangunan Taman Hutan Raya diharapkan sebagai: Pelestarian plasma 

nutfah flora dan fauna hutan Indonesia. Sarana penelitian tipe-tipe vegetasi 

hutan pegunungan Indonesia. Sarana pendidikan, latihan dan penyuluhan 

cinta alam. Tempat/sarana wisata alam. Meningkatkan fungsi hidro 
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orologi. Sarana pembinaan generasi muda. Lestarinya manfaat sumber 

daya alam dan ekosistemnya. 

 

2.3.3 Letak dan Luas 

Kawasan Hutan Taman Raya R. Soerjoyang ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden No. 29 tahun 1992 tanggal 20 Juni 1992 seluas ± 25.000 

ha meliputi Kawasan hutan lindung Gn. Anjasmoro, Gn. Gede, Gn. Biru, 

Gn. Limas, seluas 20.000 ha dan Kawasan hutan Cagar Alam Arjuno 

Lalijiwo sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian, Nomor: 

250/Kpts/Um/5/1972 tanggal 25 Mei 1972 seluas 4.960 ha serta tanah kebun 

penelitian Universitas Brawijaya seluas ±40 ha. Berdasarkan wilayah 

administratif pemerintahan terletak di 4 (empat) Kabupaten, Daerah Tk II, 

masing-masing Kabupaten Daerah Tk II Malang, Pasuruan, Mojokerto dan 

Jombang (Kesowo, 2012). 

 

2.3.4 Iklim dan Keadaan Tanah 

a. Tipe iklim ini disekitar Cagar Alam Arjuno Lalijiwo Tekanan udara antara 

1007 -1017,5 mm hg. 

b. Jenis tanah termasuk Regusol berasal dari abu vulkanis intermediair 

dengan warna coklat kekuning-kuningan dan bersifat sangat peka terhadap 

erosi. 
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2.4 Sumber Belajar 

2.4.1 Pengertian Sumber Belajar 

Berdasarkan Association for Education and Communication 

Technology (AECT) sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

mendukung terjadinya proses belajar, temasuk sistem pelayanan, bahan 

pembelajaran, dan lingkungan. Sumber belajar tidak hanya terbatas pada 

bahan dan alat, tetapi juga mencakup tenaga, biaya, dan fasilitas. Dalam 

kegiatan belajar, sumber belajar dapat digunakan, baik secara terpisah 

maupun terkombinasi, sehingga mempermudah anak didik dalam 

mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya (Warsita, 

2008). 

Edgar Dale berpendapat bahwa yang disebut sumber belajar itu 

pengalaman. Ia mengklasifikasikan pengalaman yang dapat dipakai 

sebagai sumber belajar menurut jenjang tertentu yang berbentuk Cone of 

Experience atau kerucut pengalaman yang disusun dari yang konkret 

sampai yang abstrak yang tercantum dalam Audio Visual Methods in 

Teaching (Rohani, 2004). 

Sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri 

seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan (memudahkan) 

terjadinya proses belajar. Oleh karena itu, dalam pemilihan sumber belajar 

yang baik, perlu memperhatikan beberapa kriteria, yaitu: ekonomis, praktis 

dan sederhana, mudah diperoleh, bersifat fleksibel (luwes), dan 
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komponen-komponennya sesuai dengan tujuan pembelajaran (Rohani, 

2004). 

 

2.4.2 Jenis-jenis Sumber Belajar 

Menurut Warsita (2008) secara garis besar terdapat dua jenis sumber 

belajar yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) 

Sumber belajar yang dirancang merupakan sumber belajar yang secara 

khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem 

instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan 

bersifat formal. 

2. Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utilization) 

Sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang tidak 

didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya 

dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. 

 Berdasarkan teknologi yang digunakan, bahan ajar dapat 

dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu bahan cetak (printed) 

seperti antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, 

leaflet, wallchart, foto atau gambar, model atau maket.  Bahan ajar 

dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk 

audio. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti  video 

compact disk, film. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive 



24 
 

teaching material) seperti CAI (Computer Assisted Instruction), 

compact disk (CD) multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar 

berbasis web (web based learning material) (Depdiknas, 2008). 

Menurut (Sudjana, 2007) klasifikasi sumber belajar meliputi: 

1. Sumber belajar tercetak, seperti buku, brosur, majalah, peta, denah, 

ensiklopedi, kamus, jurnal dan lain-lain. 

2. Sumber belajar non cetak, seperti film, video, audio cassette, transparansi, 

realita, dan lain-lain. 

3. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas seperti perpustakaan, ruang 

belajar, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. 

4. Sumber belajar yang berupa kegiatan, contohnya wawancara, kerja 

kelompok, observasi, simulasi, dan lain-lain. 

5. Sumber belajar yang berupa lingkungan di masyarakat, taman, terminal, 

toko, pasar, pabrik, museum, dan lain-lain (Astuti, 2011). 

 

Menurut Warsita (2008) berdasarkan AECT (Association of Educational 

Communication Technology) sumber belajar dibedakan menjadi enam 

jenis, yaitu: 

1. Pesan 

Pesan merupakan ajaran atau informasi yang akan disampaikan oleh 

komponen lain, dapat berbentuk ide, fakta, makna, dan data. 
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2. Orang  

Orang memiliki fungsi untuk bertindak sebagai penyimpan atau penyalur 

informasi, contohnya peserta didik, guru, dosen, peneliti, produser, tenaga 

ahli dan instruktur dan sebagainya. 

3. Bahan 

Barang atau biasa disebut media atau perangkat lunak yang biasanya berisi 

pesan atau informasi untuk disampaikan dengan menggunakan peralatan, 

dan kadang-kadang bahan itu sendiri sudah merupakan bentuk penyajian. 

Contohnya buku teks, majalah, video, pembelajaran terprogram, dan film. 

4. Alat 

Barang atau biasa disebut perangkat keras yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi yang terdapat dalam bahan. 

Contohnya OHP, proyektor, tape recorder, televisi, dan radio. 

5. Teknik 

Prosedur atau langkah-langkah tertentu dalam menggunakan bahan, alat, 

tempat dan orang untuk menyampaikan pesan atau informasi. Contohnya 

simulasi, permainan, studi lapangan, pembelajaran individual, 

pembelajaran kelompok, dan diskusi. 

6. Latar 

Latar merupakan lingkungan dimana pesan atau informasi diterima oleh 

siswa. Contohnya lingkungan fisik (gedung sekolah, perpustakaan, studio, 

museum, taman) dan lingkungan non fisik (penerangan, sirkulasi udara) 

(Pranatha, 2013). 
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2.4.3 Kriteria Sumber Belajar 

Menurut Sudjana ada dua macam kriteria sumber belajar. Kriteria tersebut 

adalah kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan yang hendak dicapai 

(Badriyah, 2010). 

 

2.4.3.1 Kriteria Umum 

1. Ekonomi dalam pengertian murah  

Ekonomi bukan berarti harganya yang rendah, tetapi juga sumber belajar yang 

berharga tinggi namun dikarenakan pemanfaatannya digunakan dalam jangka 

panjang, maka sumber belajar tersebut terhitung murah. Misalnya videodan 

tape recorder. 

2. Praktis dalam sederhana 

Praktis disini dalam artian tidak memerlukan pelayanan serta pengadaan 

sampingan yang sulit dan langka. Sederhana, tidak memerlukan keterampilan 

khusus yang rumit. Jadi semakin praktis dan sederhana sumber belajar tersebut 

maka akan semakin menjadi prioritas untuk dipilih dan dimanfaatkan. 

3. Mudah diperoleh 

Sumber belajar sedapat mungkin berada di dekat tempat dimana kegiatan 

belajar berlangsung, tidak perlu diadakan atau dibeli di toko, mudah dicari dan 

diperoleh di lingkungan sekitar. 

4. Bersifat fleksibel 

Sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pendidikan dan tidak 

dipengaruhi faktor luar, misalnya kemajuan teknologi, budaya, dan berbagai 
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keinginan pemakai sumber belajar itu sendiri. Contohnya kaset video sifatnya 

fleksibel karena dapat dipakai untuk beberapa program instruksional. 

5. Komponen-komponen yang sesuai dengan tujuan 

Banyak terjadi sumber belajar yang mempunyai tujuan sesuai, pesan yang 

cocok, tetapi keadaan fisik tidak terjangkau, karena diluar kemampuan yang 

disebabkan oleh biaya yang tinggi dan memakan waktu yang lama. 

 

2.4.3.2 Kriteria Berdasarkan Tujuan 

1. Sumber belajar untuk memotivasi 

Berguna untuk memotivasi siswa terhadap mata pelajaran yang diberikan. 

Contohnya dengan memanfaatkan gambar-gambar yang menarik dan 

darmawisata. 

2. Sumber belajar untuk pengajaran 

Mendukung kegiatan pembelajaran yang biasanya dipakai oleh guru untuk 

memperluas bahan pelajaran, melengkapi kekurangan bahan, dan sebagai 

kerangka bahan yang sistematis. 

3. Sumber belajar untuk penelitian 

Merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dan dicatat secara teliti. 

Diperoleh langsung ditengah masyarakat atau lingkungan. Sedangkan sumber 

belajar yang dirancang dapat dibentuk melalaui rekaman video ataupun audio. 

4. Sumber belajar untuk memecahkan masalah 

Beberapa ciri yang harus diperhatikan, misalnya sebelum dimulai perlu 

diketahui permasalahan yang dihadapi apakah sudah cukup jelas sehingga 
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dapat diperoleh suatu sumber belajar yang tepat sesuai dengan permasalahan. 

Apakah sumber belajar memungkinkan didapat atau disediakan dan dimanakah 

sumber belajar dapat diperoleh. Apakah sumber belajar tersebut masih aktual, 

bagaimana jenisnya, dan apakah sumber belajar lain dapat dipakai. Kemudian 

dibuat kesimpulan kebenaran dan ketepatan keputusan yang diambil terhadap 

sumber belajar tersebut. 

5. Sumber belajar untuk presentasi 

Lebih ditekankan sebagai alat metode atau strategi untuk menyampaikan pesan. 

Fungsinya sebahai metode, teknik, atau strategi (Badriyah, 2010). 

 

2.4.4 Fungsi Sumber Belajar 

Menurut Mulyasa, 2004 sumber belajar memiliki fungsi (kegunaan) sebagai 

berikut: 

1. Pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses belajar yang 

ditempuh. 

2. Pemandu teknis dan langkah-langkah operasional untuk menelusuri secara 

teliti guna penguasaan keilmuan. 

3. Memberikan ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek-

aspek kelimuan yang dipelajari. 

4. Petunjuk dan gambaran kaitan bidang keilmuan yang sedang dipelajari 

dengan berbagai bidang keilmuan yang lainnya. 

5. Menginformasikan sejumlah penemuan baru yang pernah diperoleh orang 

lain yang berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu. 
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6. Petunjuk berbagai permasalahan yang timbul dan merupaka konsekuensi 

logis dalam suatu bidang keilmuan yang menuntut adanya kemampuan 

pemecahan dari orang yang mengabdikan diri dalam bidang tersebut 

(Badriyah, 2010). 

 

Fungsi sumber belajar menurut Lasa (2007) sebagai berikut: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan membantu guru 

menggunakan waktu dengan lebih baik dan menhirangi beban guru dalam 

menyajikan informasi. 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual dengan 

cara mengurangi kontrol guru yang tradisional dan memberi kesempatan 

pada siswa untuk berkembang seusai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. 

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara 

perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis dan 

pengembangan bahan ajar yang dilandasi penelitian. 

4. Lebih memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan 

kemampuan sumber belajar dan penyajian informasi secara lebih konkrit. 

5. Memungkinkan belajar seketika yaitu dengan mengurangi kesenjangan 

antara pembelajaran yang sifatnya verbal dan abstrak dengan realitas 

yang sifatnya konkrit dan memberikan pengetahuan yang sifatnya 

langsung. 
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6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan 

menyajikan informasi yang mampu untuk menembus batasan geografis 

(Astuti, 2011). 

 

2.4.5 Penggunaan Sumber Belajar 

Menurut Rohani (2004) penggunaan sumber belajar, antara lain: 

1. Penggunaan sumber belajar dalam rangka memotivasi, khususnya untuk 

meningkatkan motivasi peserta didik yang rendah semangat belajar, dan 

sebagainya. 

2. Penggunaan sumber belajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran,  

menjadi daya dukung kegiatan pengajaran, misalnya dengan cara 

memperluas atau memperjelas pelajaran (bahan pengajaran) dengan 

sesuatu sumber belajar yang relevan. 

3. Penggunaan sumber belajar dalam rangka mendukung program pengajaran 

yang melibatkan aktivitas penyelidikan, misalnya suatu sumber belajar 

yang dapat diobservasi, dianalisis, diidentifikasi, didata, dan sebagainya. 

4. Penggunaan sumber belajar yang dapat membantu pemecahan suatu 

masalah. 

5. Penggunaan sumber belajar untuk mendukung pengajaran presentasi, 

misalnya: penggunaan alat, pendekatan dan metode, strategi pengajaran, 

dan sebagainya. 
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2.4.6 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai sumber belajar adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk memberikan kemudahan kepada seseorang 

dalam belajar (Badriyah, 2010). Sumber merupakan segala sesutau yang ada 

diluar diri peserta didik yang memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses 

belajar. Sumber belajar memiliki keriteria, yaitu: ekonomis, praktis, sederhana, 

mudah diperoleh, fleksibel, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pemilihan 

sumber belajar perlu dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses 

pembelajaran (Mulyasa, 2002 dalam Suratsih, 2010). Suatu penelitian dapat 

digunakan sebagai sumber belajar meliputi 2 hal pokok, yaitu proses dan hasil 

penelitian. (Zaif, 2013). Dalam pemilihan sumber  belajar ada syarat-syarat yang 

perlu diperhatikan. Syarat-syarat tersebut antara lain (Djohar, 1987 dalam Suratsih 

2010): 

a. Kejelasan potensi 

Kejelasan potensi dalam penelitian maksudnya adalah penelitian berpotensi 

menyumbangkan informasi yang berkaitan dengan materi mata pelajaran 

biologi yang akan diajarkan sesuai kurikulum yang berlaku. 

b. Kesesuaian dengan tujuan belajar 

Dalam sebuah penelitian yang akan dijadikan sumber belajar haruslah sesuai 

dengan tujuan belajar yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang 

berlaku. 
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c. Kejelasan sasaran 

Sarasaran penerapan sumber belajar dari hasil penelitian ini adalah peserta 

didik yang menempuh pembelajaran yang terkait, sesuai dengan materi yang 

dibebankan berdasarkan ketetapan kurikulum yang berlaku. 

d. Kejelasan informasi yang dapat diungkap 

Informasi yang diungkap dalam hal ini dimaksudkan untuk melengkapi dan 

memberi sumbangan informasi kepada peserta didik mengenai materi terkait 

dalam proses pembelajaran. 

e. Kejelasan pedoman eksplorasi 

Eksplorasi yang dimaksud adalah proses atau kegiatan memperoleh 

pengalaman-pengalaman baru dari sebuah situasi yang baru. Pada konteks ini 

eksplorasi dilakukan dengan mengeksplor hasil penelitian tersebut dalam 

bentuk sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk 

proses belajar mereka agar lebih mudah dalam mempelajari suatu materi. 

f. Kejelasan perolehan yang diharapkan. 

Kejelasan perolehan yang diharapkan adalah nilai-nilai dari hasil penelitian 

yang didapatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran. 
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2.5 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian ini secara skematis dapat disusun sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian 
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