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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jajanan Tradisional Ampo 

2.1.1 Pengertian Ampo 

Ampo merupakan jajanan tradisional dari tanah tanah liat yang berasal dari 

Tuban Jawa Timur. Jajanan ampo ini sendiri awalnya diperuntuhkan untuk para 

wanita yang sedang hamil, namun lama kelamaan menjadi jajanan yang umum 

dikonsumsi oleh semua orang. Ampo ini sendiri bahan bakunya  terbuat dari tanah 

liat murni tanpa dicampur dengan bahan apapun. Jajanan tradisional khas Tuban ini 

bentuknya mirip seperti jajanan ringan astor dari pabrik komrsil yang ada. Jajanan 

dari tanah liat ini sudah menjadi makanan tradisional yang super menyehatkan oleh 

masyarakat Tuban itu sendiri. Jajanan yang terbuat dari tanah liat ini sudah menjadi 

menu wajib sore hari bagi beberapa masyarakat tuban yang sudah dinikmati secara 

turun temurun dan disandingkan dengan kopi ataupun teh manis hangat (Rahayu, 

2017). 

Ampo yang berada di daerah Tuban ini dijual dengan harga yang cukup 

murah, dengan hanya tiga ribu rupiah perkilogramnya. Harga makanan ini sejak 

beberapa tahun lalu hingga sekarang tidak mengalami kenaikan. Oleh sebab itu 

jajanan ini menjadi sangat diminati oleh wanita hamil yang sedang ngidam. Wanita 

hamil ini membeli ampo umumnya untuk dikonsumsi sehari-hari atau dijadikan 

sebagai camilan diwaktu senggang. Selain sebagai jajanan atau camilan yang 

dikonsumsi oleh masyarakat luas, jajanan ini kerap kali digunakan oleh masyarakat 
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sebagai sesaji untuk acara-acara adat seperti larungan atau sedekah bumi. Disisi lain 

ampo dikonsumsi oleh masyarakat Tuban sebagai obat pereda sakit perut menurut 

kepercayaan warga setempat. Cara pengonsumsian ampo sebagai obat pereda sakit 

perut itu sendiri sangatlah sederhana dengan cukup merendam ampo pada air 

minum lalau air hasil rendaman itu diminum (Rizqi, 2015). 

2.1.2 Cara pembuatan Ampo 

Jajanan ampo merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki Indonesia 

dimana jajanan ini memiliki bahan baku yang sangat sederhana, yakni tanah liat 

hitam. Penggunaan tanah liat hitam ini tidak serta merta tanpa melalui proses yang 

selektif dimana tanah yang digunakan ini di pilih dan tidah mengandung kerikil. 

Berdasarkan tuturan dari pembuat jajanan ampo ini, pengguanan tanah liat hitam 

sebagai bahan utama pembuatan ampo karena tanah liat hitam tekternya lebih gurih 

dibandingkan dengan tanah liat merah. Tanah liat ini sendiri umumnya diperoleh 

ataupun diambil dari lahan persawahan ataupun tanah telaga. Pembuatan adonan 

ampo sama seperti pembuatan adonan jajanan pada umumnya dengan ditambahkan 

air agar mudah untuk dibentuk. Ampo memiliki karakteristik yang gurih dan 

rasanya hampir seperti kacang tanah yang dikomsumsi tanpa proses perebusan 

(Ulfiyatin, 2017). Menurut Rizqi dalam ulfiyatin (2017), menyatakan bahwa ada 

beberapa tahapan dalam proses pembuatan ampo antara lain: 

a. Ambil dan pilih tanah liat yang ingin dijadikan adonan. Pisahkan kerikil yang 

tercampur pada tanah yang akan dijadikan adonan. Pemisahan tanah ini 

dilakukan dengan memilah tanah kasar dengan halus dengan cara menyaringnya 

seperti hanya proses penyaringan pembuatan kue pada umumnya. Tanah yang 
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haluslah yang bagus digunakan sebagai adonan jajanan ampo, hal ini 

dikarenakan umtuk memuncukan adonan yang pulen nantinya. 

b. Setelah adonan siap maka bentuklah adonan menjadi kotak seperti batu bata, 

namun volumenya lebih besar. Adonan ini nantinya dibuat menjadi sedikit lebih 

keras dan kering. 

c. Adonan tanah liat yang telah berbentuk menjadi kotak ataupun balik ini kita 

bentuk menjadi stick yang menyerupai astor, proses pembentukannya sangatlah 

sederhana, adonan yang berbentuk kotak tadi dikerik dengan menggunakan 

pisau hingga menggulung menyerupai astor. Setelah adonan menggulung, 

adonan tersebut dipanggang hinga mengeras dan kering. Proses pemanggangan 

menggunakan wajan yang diletakkan diatas tungku kayu tanpa ditambahkan 

bahan lain didalam wajannya. 

 

2.2 Kandugan Mineral dalam Tanah 

2.2.1 Pengertian Mineral 

Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup dibutuhkan 

oleh mahluk hidup baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan dan reproduksi. 

Berdasarkan kegunaannya dalam aktifitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua 

golongan yaitu golongan yang essensial dan golongan yang tidak essensial. 

Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral makro, dan mineral 

mikro (Sevanti, 2014). 

Mineral adalah bahan penyusun tanah utama yang berasal dari kristalisasi 

magma, atau terbentuk sebagai hasil reaksi unsur kimia di dalam tanah. 



10 

 

Berdasarkan ukuran dan proses terjadinya, mineral dalam tanah dapat 

dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu mineral primer dan mineral sekunder 

(Moorhause 1959). Mineral primer adalah mineral hasil pelapukan fisik dari batuan, 

sehingga struktur kristal dan jenisnya tetap sama, hanya ukurannya menjadi lebih 

kecil, antara 2-0,05 mm. Mineral primer sering pula disebut mineral pasir. Contoh 

mineral primer adalah kuarsa, biotit, kalsit, dan dolomit. Mineral sekunder adalah 

mineral hasil pembentukan baru atau hasil pelapukan mineral primer yang terjadi 

selama proses pembentukan tanah, serta mempunyai komposisi dan struktur yang 

berbeda dengan mineral yang terlapuk. Contoh mineral sekunder adalah kaolinit 

dan smektit. 

Menurut Shaw et al. (1973), mineral primer dapat dibedakan atas mineral 

mudah lapuk (weatherable mineral) dan mineral tahan lapuk (resistant mineral). 

Mineral mudah lapuk adalah jenis mineral yang dapat melapuk dan melepaskan 

unsur-unsur penyusunnya ke dalam tanah pada waktu proses pembentukan tanah. 

Mineral tahan lapuk adalah mineral yang sulit melapuk seiring dengan proses 

pembentukan tanah. 

Mineral mudah lapuk yang banyak dijumpai di Indonesia adalah plagioklas, 

amfibol, dan piroksin. Mineral mudah lapuk dapat mengalami proses pelapukan 

secara cepat, dan hasil pelapukannya berupa unsur hara seperti Ca, Mg, Na, K, dan 

Fe. Mineral tahan lapuk (opak, kuarsa) resisten terhadap pelapukan, sehingga 

walaupun tanah telah mengalami tingkat pelapukan lanjut, mineral tahan lapuk 

masih tetap ada (Prasetyo et al. 2004). 
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Mengetahui tingkat cadangan sumber hara dari suatu jenis tanah, diperlukan 

analisis susunan mineral primer dari tanah tersebut. Dengan mengetahui jumlah dan 

susunan mineral pasir yang tergolong mudah lapuk, dapat diketahui cadangan 

sumber hara dalam suatu jenis tanah. Contoh tanah yang susunan mineralnya 

didominasi oleh mineral mudah lapuk dapat diartikan bahwa contoh tanah tersebut 

mempunyai cadangan sumber hara tanah yang tinggi. Bila yang dominan adalah 

mineral tahan lapuk, maka contoh tanah tersebut miskin sumber hara tanah 

(Tafakresnanto dan Prasetyo 2001). 

Mineral merupakan komponen inorganik yang terdapat dalam tubuh 

manusia. Berdasarkan dari kebutuhannya, mineral terbagi menjadi 2 

kelompok yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro dibutuhkan 

dengan jumlah > 100 mg per hari sedangkan mineral mikro dibutuhkan dengan 

jumlah<100 mg per hari. Mineral-mineral yang dibutuhkan tubuh akan memiliki 

fungsikhas-nya masing-masing seperti kalsium yang berperan dalam 

pembentukanstruktur tulang & gigi, natrium berfungsi dalam menjaga 

kesimbangan cairantubuh atau juga kalsium yang berfungsi untuk memperlancar 

peredaran darah (Masyuri Azhar, 2012) 

2.2.2 Klasifikasi Mineral Tanah 

Menurut jenisnya, klasifikasi mineral dibedakan menjadi: 

a. Mineral Organik Adalah mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh 

kita, yangdapat kita peroleh melalui makanan yang kita konsumsi setiap 

hariseperti nasi, ayam, ikan, telur, sayur-sayuran serta buah-buahan, 

atauvitamin tambahan. 
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b. Mineral Anorganik Adalah mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna 

bagi tubuhkita. Contohnya:Timbal Hitam (Pb), Iron Oxide (Besi 

Teroksidasi),Mercuri, Arsenik, Magnesium, Aluminium atau bahan-bahan 

kimia hasildari resapan tanah dan lain.Menurut bentuknya, klasifikasi mineral 

dibedakan menjadi 2, yaitu : 

1. Mineral MakroContohnya: Kalsium, Fosfor, Magnesium, Natrium, Klorida, 

Kalium. 

2. Mineral MikroContohnya: Besi, Seng, Iodium, Selenium, Tembaga, 

Mangan,Kromium, Fluor 

2.2.3 Jenis Mineral Tanah 

Mineral tanah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jenisnya yaitu 

a. Mineral Makro 

Mineralmakro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih 

dari 100mg sehari, sedangkan mineral mikro adalah mineral yang 

dibutuhkan dalam jumlah kurang dari 100 mg sehari. Contohnya Ca, P, K, 

Na, Cl, S, dan Mg (Darmono, 1995). 

b. Mineral mikro 

Mineral mikro merupakan mineral yang jumlah kebutuhannya kurang 

dari(<100 mg per hari) atau lebih sedikit di bandingkan dengan 

mineralmakro. Contohnya Fe, Mo, Cu, Zn, Mn, Co, I, dan Se (Darmono, 

1995).  
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2.3 Tanah 

2.3.1 Pengertian Tanah 

Tanah adalah kumpulan dari bagian-bagian padat yang tidak terikat antara 

satu dengan yang lain (diantaranya mungkin material organik) dan rongga-rongga 

diantara bagian-bagian tersebut berisi udara dan air. (Verhoef, 1994). Menurut 

Craig (1991), tanah adalah akumulasi mineral yang tidak mempunyai atau lemah 

ikatan antar partikelnya, yang terbentuk karena pelapukan dari batuan. 

Tanah didefinisikan oleh Das (1995) sebagai material yang terdiri dari 

agregat mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu 

sama lain dan dari bahan-bahan organik telah melapuk (yang berpartikel padat) 

disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong diantara partikel-

partikel padat tersebut. 

Sedangkan pengertian tanah menurut Bowles (1984), tanah adalah 

campuran partikel-partikel yang terdiri dari salah satu atau seluruh jenis berikut: 

a. Berangkal (boulders) adalah potongan batuan yang besar, biasanya lebih besar 

dari 250 sampai 300 mm dan untuk ukuran 150 mm sampai 250 mm, fragmen 

batuan ini disebut kerakal (cobbles/pebbles). 

b. Kerikil (gravel) adalah partikel batuan yang berukuran 5 mm sampai 150 mm.  

c. Pasir (sand) adalah partikel batuan yang berukuran 0,074 mm sampai 5 mm, 

yang berkisar dari kasar dengan ukuran 3 mm sampai 5 mm sampai bahan halus 

yang berukuran < 1 mm. 
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d. Lanau (silt) adalah partikel batuan yang berukuran dari 0,002 mm sampai 

0,0074 mm. 

e. Lempung (clay) adalah partikel mineral yang berukuran lebih kecil dari 0,002 

mm yang merupakan sumber utama dari kohesi pada tanah yang kohesif. 

f. Koloid (colloids) adalah partikel mineral yang diam dan berukuran lebih kecil 

dari 0,001 mm.  

Tanah terjadi sebagai produk pecahan dari batuan yang mengalami 

pelapukan mekanis atau kimiawi. Pelapukan mekanis terjadi apabila batuan 

berubah menjadi fragmen yang lebih kecil tanpa terjadinya suatu perubahan 

kimiawi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu pengaruh iklim, 

eksfoliasi, erosi oleh angin dan hujan, abrasi, serta kegiatan organik. Sedangkan 

pelapukan kimiawi meliputi perubahan mineral batuan menjadi senyawa mineral 

yang baru dengan proses yang terjadi antara lain seperti oksidasi, larutan (solution), 

pelarut (leaching). 

2.3.2 Klasifikasi Tanah 

Klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang 

berbeda-beda tapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok dan 

subkelompok berdasarkan pemakaiannya. Sistem klasifikasi ini menjelaskan secara 

singkat sifat-sifat umum tanah yang sangat bervariasi namun tidak ada yang benar-

benar memberikan penjelasan yang tegas mengenai kemungkinan pemakainya 

(Das, 1995). 
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Sistem klasifikasi tanah dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang 

karakteristik dan sifat-sifat fisik tanah serta mengelompokkannya sesuai dengan 

perilaku umum dari tanah tersebut. Tanah-tanah yang dikelompokkan dalam urutan 

berdasarkan suatu kondisi fisik tertentu. Tujuan klasifikasi tanah adalah untuk 

menentukan kesesuaian terhadap pemakaian tertentu, serta untuk 

menginformasikan tentang keadaan tanah dari suatu daerah kepada daerah lainnya 

dalam bentuk berupa data dasar. Klasifikasi tanah juga berguna untuk studi yang 

lebih terperinci mengenai keadaan tanah tersebut serta kebutuhan akan pengujian 

untuk menentukan sifat teknis tanah seperti karakteristik pemadatan, kekuatan 

tanah, berat isi, dan sebagainya (Bowles, 1989). 

Menurut Verhoef (1994), tanah dapat dibagi dalam tiga kelompok: 

a. Tanah berbutir kasar (pasir, kerikil) 

b. Tanah berbutir halus (lanau, lempung) 

c. Tanah campuran 

Perbedaan antara pasir/kerikil dan lanau/lempung dapat diketahui dari sifat-

sifat material tersebut. Lanau/lempung seringkali terbukti kohesif (saling mengikat) 

sedangkan material yang berbutir (pasir, kerikil) adalah tidak kohesif (tidak saling 

mengikat). Struktur dari tanah yang tidak berkohesi ditentukan oleh cara 

penumpukan butir (kerangka butiran). Sruktur dari tanah yang berkohesi ditentukan 

oleh konfigurasi bagian-bagian kecil dan ikatan diantara bagian-bagian kecil ini. 

Tanah dapat diklasifikasikan secara umum sebagai tanah tidak kohesif dan 

tanah kohesif, atau tanah berbutir kasar dan berbutir halus (Bowles, 1984). Namun 



16 

 

klasifikasi ini terlalu umum sehingga memungkinkan terjadinya identifikasi yang 

sama untuk tanah-tanah yang hampir sama sifatnya. 

Ada beberapa macam sistem klasifikasi tanah, antara lain: 

a. Klasifikasi Tanah BerdasarkanUnified System 

Sistem klasifikasi tanah ini yang paling banyak dipakai untuk pekerjaan teknik 

fondasi seperti bendungan, bangunan dan konstruksi yang sejenis. Sistem ini 

biasa digunakan untuk desain lapangan udara dan untuk spesifikasi pekerjaan 

tanah untuk jalan. Klasifikasi berdasarkan Unified sytem (Das, 1988), tanah 

dikelompokkan menjadi: 

1. Tanah berbutir kasar (Coarse-grained-soil) yaitu tanah kerikil dan pasir 

dimana kurang dari 50% berat total contoh tanahnya lolos dari saringan 

No.200. Simbol dari kelompok ini dimulai dengan huruf awal G atau S. G 

adalah untuk kerikil (gravel) dan S untuk pasir (sand) atau tanah berpasir. 

Selain itu juga dinyatakan gradasi tanah dengan simbol W untuk tanah 

bergradasi baik dan P untuk tanah bergradasi buruk. 

2. Tanah berbutir halus (fine-grained-soil) yaitu tanah dimana lebih dari 50% 

berat total contoh tanahnya lolos dari saringan No.200. Simbol dari 

kelompok ini dimulai dengan huruf awal M untuk lanau (silt) anorganik, C 

untuk lempung (clay) anorganik, dan O untuk lanau organik dan lempung 

organik. Simbol PT digunakan untuk tanah gambut (peat), muck, dan 

tanah-tanah lain dengan kadar organik yang tinggi. Plastisitas dinyatakan 

dengan L untuk plastisitas rendah dan H untuk plastisitas tinggi.  
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2.4 Seng (Zn) 

2.4.1 Pengertian Seng (Zn) 

Seng (Zn) merupakan salah satu unsur mikro yang sangat dibutuhkan oleh 

manusia dan hewan. Seng merupakan penyebab hampir dua per tiga angka 

kematian pada anak-anak di Dunia. Seng sangat dibutuhkan bagi manusia walau 

dalam jumlah sedikit bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Seng (Zn), 

merupakan komponen penting enzim seperti karbonat-anhidrase dalam sel darah 

merah serta karboksi peptidase dan dehidrogenase dalam hati (Shankar AH dan 

Prasad AS, 1998). 

2.4.2 Manfaat Seng (Zn) Bagi Tubuh 

Seng (Zn) dibutuhkan dalam proses pengaturan metabolisme tubuh. Seng 

merupakan kofaktor yang dapat meningkatkan lebih dari 70 macam enzim yang 

mempunyai fungsi khusus pada organ mata, hati, ginjal, otot, kulit, tulang, dan 

organ reproduksi laki-laki seperti karbonik-anhidrase dalam sel darah merah serta 

karboksi peptidase dan dehidrogenase dalam hati. Seng diperlukan dalam tubuh 

hanya 12mg/harinya (Shankar AH dan Prasad AS, 1998). 

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa dengan menambahkan 

suplementasi Seng oral dapat mengurangi lama diare dan tingkat keparahan 

penyakit diare akut pada anak (Fedryansyah, 2010). Seng termasuk golongan 

mineral mikro yang sangat esensial bagi tubuh, absorpsi di usus halus, terutama 

pada bagian proksimal jejunum (Rasyid, 2013). Semua zat gizi penting bagi tubuh, 

tetapi kekurangan zat gizi mikro yang hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit 

namun penting, seringkali tidak disadari. Penelitian Kemenkes di tahun 2006 
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menunjukkan prevalensi Seng pada balita di Indonesia sebesar 32 % sementara 

asupan zat gizi Seng pada balita: 30 % dari AKG (angka kecukupan gizi)”, 

Defisiensi ini bisa menimbulkan beragam dampak pada kesehatan karena 

pentingnya fungsi zinc bagi tubuh. serta keterkaitan kekurangan zinc dengan 

penyakit infeksi (Ir. Titin Hartini, MsC, 2012 dalam Arnisam, 2013). 

Seng juga penting dalam pertumbuhan gigi. Ibu hamil yang kekurangan 

seng nantinya akan menyebabkan gigi bayi yang dilahirkan mudah rusak. Selain itu 

unsur tersebut juga berperan dalam metabolisme asam amino dan karbohidrat. Seng 

juga berperan dalam mencegah diare dan akumulasi kolesterol dalam pembuluh 

darah, serta meningkatkan kesuburan dan produksi testosteron yaitu hormon yang 

berperan penting dalam menghasilkan sperma. Seng dalam kesehatan penting 

sebagai penangkal radikal bebas (antioksidan) (Kacaribu, 2008), namun kandungan 

mineral dalam produk pertanian, khususnya beras masih lebih rendah dari 

kebutuhan yang dianjurkan. 

2.4.3 Akibat Kekurangan atau Kelebihan Zn 

Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan kelainan proses fisiologi atau 

disebut sebagai penyakit defisiensi mineral. Seng juga berperan penting dalam 

sistem kekebalan dan terbukti bahwa seng merupakan mediator potensial 

pertahanan tubuh terhadap infeksi (Gartenberg, dalam Septianingrum, Liana. 

2015). Bayi yang kekurangan seng akan terhambat pertumbuhannya. Kekurangan 

seng dapat pula mengganggu imunitas dan menghambat penyerapan zat besi dalam 

tubuh.  
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Defisiensi Seng (Zn) menyebabkan terhambatnya pertumbuhan, 

tertundanya perkembangan organ seksual, dan kehilangan nafsu makan (Sukamti, 

Endang, R. 1994). Seng (Zn) ditemukan hampir dalam seluruh jaringan. Seng lebih 

banyak terakumulasi dalam tulang dibanding dalam hati yang merupakan organ 

utama penyimpan mineral mikro. Jumlah terbanyak terdapat dalam jaringan 

epidermal (kulit, rambut, dan bulu), dan sedikit dalam tulang, otot, darah, dan enzim 

(Anuraj H Shankar and Ananda S Prasad, 2012). Seng merupakan komponen 

penting dalam enzim, seperti karbonik-anhidrase dalam sel darah merah serta 

karboksi peptidase dan dehidrogenase dalam hati. Sebagai kofaktor, seng dapat 

meningkatkan aktivitas enzim. Seng dalam protein nabati kurang tersedia dan lebih 

sulit digunakan tubuh daripada seng dalam protein hewani. Hal tersebut mungkin 

disebabkan adanya asam fitrat yang mampu mengikat ion-ion logam 

(Purwaningsih, Sri., 2011). 

 

2.5 Kalsium (Ca)  

2.5.1 Pengertian Kalsium (Ca) 

Kalsium merupakan makronutrien penting yang paling dibutuhkan makhluk 

hidup (Septyandari, 2016). Kalsium merupakan mineral terbesar di dalam tubuh 

dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari. Sekitar 99% 

total kalsium dalam tubuh ditemukan dalam jaringan keras yaitu tulang dan gigi 

terutama dalam bentuk hidoksiapatit, hanya sebagian kecil dalam plasma dan cairan 

ekstravaskular. 
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Kalsium merupakan mineral yang paling tersebar luas, terdapat 1 kg 

kalsium dalam tulang orang dewasa. Kebutuhan kalsium pada manusia, bergantung 

pada laju perkembangan tulang daripada kebutuhan metabolik (Permata Sinta A.D. 

dan Sulistiani, 2010). Kebutuhan maksimal terjadi selama puncak masa 

pertumbuhan cepat pada remaja, yang mencapai 300 mg/hari (Zubair, 2015).  

Keseimbangan kalsium dapat dicapai pada berbagai tingkat asupan kalsium. Hal ini 

menunjukkan bahwa absorbsi kalsium dapat dikendalikan dengan baik untuk 

memenuhi kebutuhan tubuh, bahkan pada tingkat asupan kalsium yang rendah 

keseimbangan kalsium tetap netral (Safitri R, 2015). 

Kebutuhan kalsium pada remaja meningkat dan terdapat keseimbangan 

positif yang disebabkan oleh peningkatan efisiensi absorbsi dan penurunan jumlah 

kalsium yang hilang melalui urin. Keseimbangan kalsium diregulasi oleh aktivitas 

pada saluran pencernaan (absorbsi), ginjal (ekskresi), tulang (mobilisasi dan 

deposisi) Sri Rahmadani (2011). Kebutuhan kalsium untuk orang dewasa 

direkomendasikan 800 mg/hari, lebih tinggi pada wanita hamil dan menyusui. 

Kebutuhan kalsium secara umum berkisar 400-1000 mg/hari di seluruh dunia. 

Jumlah kalsium yang diserap dari makanan setiap hari tergantung pada proporsi 

relatif dari zat yang akan menentukan jumlah kalsium untuk diserap (Reni 

Agustiani, 2011). 

2.5.2 Manfaat Kalsium (Ca) Bagi Tubuh 

Menurut Dewi Permana Shinta A. (2010). Manfaat kalsium bagi tubuh antara lain: 

a. Pembentukan dan Pemeliharaan Tulang dan Gigi. Anak-anak memerlukan 

kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi mereka Kekurangan kalsium dapat 
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mengakibatkan pertumbuhan tulang anak tidak sempurna dan menderita 

penyakit rickets. Orang dewasa membutuhkan kalsium untuk terus-menerus 

meremajakan sistem tulang dan giginya. Mineral di tulang dan gigi kita 

tergantikan 100% setiap tujuh tahun sekali. 

b. Mencegah Osteoporosis. Bila tidak mendapat cukup kalsium dari makanan, 

tubuh akan mengambilnya dari “bank kalsium” pada persendian tangan, kaki 

dan tulang panjang lainnya. Kekurangan konsumsi kalsium dalam waktu lama 

akan mengakibatkan tubuh mengambilnya langsung dari tulang-tulang padat. 

Hal ini mengakibatkan tulang keropos dan mudah patah (osteoporosis). Bila 

seorang wanita dari umur 20 tahun setiap harinya mengkonsumsi kalsium 400 

mg lebih rendah dari pada yang dibutuhkan, pada umur 55 tahun tulangnya 

keropos 1/3 bagiannya. 

c. Penyimpanan Glikogen. Kalsium berperan dalam proses penyimpanan 

glikogen. Bila tidak ada kalsium, tubuh akan merasa lapar terus-menerus 

karena tidak dapat menyimpan glikogen. 

d. Melancarkan fungsi otot, otak dan sistem syaraf. Otot, otak dan sistem syaraf 

membutuhkan kalsium agar dapat berfungsi optimal. Kekurangan kalsium 

dapat menyebabkan spasme (kejang) otot dan gangguan fungsi otak dan sistem 

syaraf1. 

2.5.3 Akibat Kekurangan atau Kelebihan Kalsium (Ca) 

Kekurangan kalsium dalam tubuh dapat menyebabkan osteoporosis. 

Kalsium dibutuhkan oleh hati,otot, dan berfungsi membantu pembekuan darah. 

Penelitian lain menunjukkan bahwa rendahnya kalsium tubuh dapat mempengaruhi 
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jumlah keseluruhan masa tulang dan tingginya patah tulang. Survei yang dilakukan 

oleh National Nutrition(2015) membuktikan bahwa sebagian besar orang tidak 

mampu mendapatkan kalsium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan 

pemeliharaan kesehatan tulang. 

Permasalahan kekurangan kalsium dalam tubuh disebabkan oleh kalsium 

yang umum ada di masyarakat adalah mikrokalsium, yang ternyata masih belum 

optimal terabsorpsi oleh tubuh, akibatnya dapat menimbulkan defisiensi kalsium 

yang berdampak pada berbagai keluhan pada tulang, gigi, darah, syaraf, dan 

metabolisme tubuh (Tongchan, 2009) 

Penyakit akibat kelebihan kalsium disebut juga dengan hiperkalsemia. 

Hiperkalsemia menyebabkan terjadinya penumpukan kalsium ditempat yang tidak 

seharusnya. Penumpukan kalsium dapat terjadi pada sel dan jaringan. Sel dan 

jaringan yang telah terklasifikasi akan menurun aktivitasnya dan dapat 

menyebabkan kematian sel. Konsumsi kalsium yang tinggi malah menurunkan 

penyerapannya. Kelebihan kalsium diduga dapat menyebabkan terbentuknya batu 

ginjal. Kesimpulan ini diperoleh setelah adanya peneliti yang menyebutkan bahwa 

lebih dari 90 % batu ginjal yang dikeluarkan dapat terbentuk dari garam kasium, 

seperti kalsium karbonat dan kalsium fosfat (Dwi Nur Patria Krisna,2011). 

Untuk menghindari resiko negatif akibat kelebihan konsumsi kalsium, maka 

konsumsilah kalsium dalam jumlah yang wajar dan dari sumber yang alami. Kadar 

kalsium yang alami terkandung pada bahan pangan yang dapat dikonsumsi. 

Kekurangan unsur kalsium dalam persediaan di dalam tubuh dapat menimbulkan : 
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a. Kerusakan pada gigi (Kanes dentis) 

b. Pertumbuhan tulang menjadi tidak sempurna dan dapat menimbulkan rankitis 

c. Apabila bagian dalam tubuh terluka maka darah akan sukar membeku sehingga 

pengeluaran darah bertambah 

d. Terjadinya kejang otot 

e. Riketsia pada anak-anak 

f. Dapat mengakibatkan osteoporosis (tulang rapuh) pada orang dewasa 

 

2.6 Kalium (K) 

2.6.1 Pengertian Kalium (K) 

Kalium merupakan makromineral yang terdapat didalam tubuh. Mineral 

merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup selain 

karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin (Harricharan.,dkk. 1988 dalam Setiawan, 

H., 2014). Menurut Tuti & Muftri (2011) kalium terutama merupakan ion 

intraselular, sangat esensial untuk mengatur keseimbangan asam-basa serta isotoni 

sel serta dihubungkan dengan mekanisme pertukaran dengan natrium. Mineral ini 

praktis terdapat dalam semua makanan konsentrasi total kalium dalam tubuh 

diperkirakan sebanyak 2g/kg berat badan. Namun jumlah ini dapat bervariasi 

bergantung terhadap beberapa faktor seperti jenis kelamin, umur dan massa otot 

(muscle mass). 

Kebutuhan minimum kalium diperkirakan sebesar 782mg/hari. Kalium 

merupakan kation penting dalam cairan intraselular yang berperan dalam 
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keseimbangan pH dan osmolalitas. Tubuh mengandung kalium 2,6 mg/kg berat 

badan bebas lemak (Suhardjo dan Clara dalam Triwahyuni Maharari E, 2012). 

2.6.2 Manfaat Kalium (K) Bagi Tubuh 

Kalium dalam tubuh manusia penting dalam menghantarkan implus saraf 

serta pembebasan tenaga dari protein, lemak, dan karbohidrat sewaktu 

metabolisme. Kalium bergerak di dalam tubuh secara difusi, absorbs, dan sekresi. 

Kalium memasuki tubuh dari saluran usus dengan cara difusi melalui dinding 

kapiler dan absorbsi aktif. Lalu kalium masuk ke dalam sel-sel juga dengan cara 

difusi dan membutuhkan proses metabolisme yang aktif. Kalium dibuang melalui 

urine dengan cara sekresi dan penyaringan (Darwin, 1988 dalam Hijriani, 2009). 

Kalium juga berperan penting dalam penyampaian implus-implus saraf ke 

serat-serat otot dan juga dalam kemampuan otot untuk berkontraksi. Sedang 

menurut Yaswir dan Ferawati, (2012) Kalium juga merupakan mineral yang 

bermanfaat bagi tubuh kita yaitu berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah, 

terapi darah tinggi, serta membersihkan karbondioksida di dalam darah. 

2.6.3 Akibat Kekurangan atau Kelebihan Kalium (K) 

Kekurangan kalium umumnya disebabkan karena ekskresi yang berlebihan 

melalui ginjal dan karena muntah-muntah yang berlebihan atau diare yang hebat 

(Suhardjo dan Clara dalam Triwahyuni Maharari E, 2012). Kekurangan kalium 

dapat berefek buruk dalam tubuh karena mengakibatkan hipokalemian yang 

menyebabkan frekuensi denyut jantung melambat. Sedangkan untuk kelebihan 

kalium mengakibatkan hiperkalemia yang menyebabkan aritmia jantung, 
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konsentrasi yang lebih tinggi lagi yang dapat menimbulkan henti jantung atau 

fibrilasi jantung. 

 

2.7 Sumber Belajar 

2.7.1 Pegertian Sumber belajar 

Anitah dalam Prastowo (2015) sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Selain itu menurut Sudjana 

dan Rivai dalam Prastowo (2015), sumber belajar adalah segala daya yang dapat 

dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya. 

Pendapat lain muncul dari Yusuf dalam Prastowo (2015), segala jenis media, benda, 

data, fakta, ide, orang dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses 

belajar disebut sumber belajar. Jadi dapat dikatakan bahwa sumber belajar adalah 

segala sumber informasi yang dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk 

menunjang dan memudahkan terlaksananya proses belajar. 

2.7.2 Jenis-jenis Sumber belajar 

Menurut Nana (1989), klasifikasi yang biasa dilakukan terhadap sumber 

belajar adalah sebagai berikut: 

a. Sumber belajar tercetak. Contohnya: buku, majalah, brosur, koran, poster, 

denah, ensiklopedi, kamus, booklet, dan lain-lain. 

b. Sumber belajar non cetak. Contohnya: fil, slide, video, model. Transparansi, 

reali, dan lain-lain. 

c. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Contohnya: perpustakaan, ruangan 

belajar, carrel, studio, lapangan olah raga dan lain-lain. 
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d. Sumber belajar berupa kegiatan. Contohnya: wawancara, kerja kelompok, 

observasi, simulasi, permainan, dan lain-lain. 

e. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat. Contohnya: taman, terminal, 

pasar, took, pabrik, museum, dan lain-lain. 

Menurut Sudjarwo (1989) sumber belajar menurut AECT (Association of 

Education and Communication Technology) dibedakan menjadi enam jenis, yaitu: 

a. Pesan (massage), yaitu informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh 

komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai dan data. Contoh: 

isi bidang studi yang dicantumkan dalam kurikulum pendidikan formal, dan 

non formal maupun dalam pendidikan informal. 

b. Orang (person), yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, 

pengelolah dan penyaji pesan. Contoh: guru, dosen, tutor, siswa, pemain, 

pembicara, instruktur dan penatar. 

c. Bahan (material), yaitu sesuatu ujud tertentu yang mengandung pesan atau 

ajaran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri tanpa 

alat penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagai media atau software 

atau perangkat lunak. Contoh: buku, modul, majalah, bahan pengajaran 

terprogram, transparansi, film, video tape, pita audio (kaset audio), filmstrip, 

microfiche dan sebagainya. 

d. Alat (Divice), yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini disebut hardware atau perangkat 

keras. Contoh: proyektor slide, proyektor film, proyektor filmstrip, proyektor 

overhead (OHP), monitor televisi, monitor komputer, kaset, dan lain-lain. 



27 

 

e. Tehnik (Technique), dalam hal ini tehnik diartikan sebagai prosedur yang 

runtut atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan, 

orang dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk 

menyampaikan ajaran atau materi pelajaran. Contoh: belajar mandiri, belajar 

jarak jauh, belajar secara kelompok, simulasi, diskusi, ceramah, problem 

solving, tanya jawab dan sebagainya. 

f. Lingkungan (setting), yaitu situasi di sekitar proses belajar-mengajar terjadi. 

Latar atau lingkungan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu lingkungan fisik 

dan non fisik. Lingkungan fisik seperti gedung, sekolah, perpustakaan, 

laboratorium, rumah, studio, ruang rapat, musium, taman dan sebagainya. 

Sedangkan lingkungan non fisik contohnya adalah tatanan ruang belajar, 

sistem ventilasi, tingkat kegaduhan lingkungan belajar, cuaca dan sebagainya. 

2.7.3 Fungsi dan Tujuan Sumber Belajar 

Fungsi sumber belajar antara lain:  

a. Meningkatkan produktifitas pendidikan dengan jalan: 

1. Membantu guru untuk menggunakan waktu dengan secara lebih baik dan 

efektif. 

2. Meningkatkan laju kelancaran belajar. 

3. Mengurangi beban guru dalam penyajian informasi, sehingga lebih banyak 

kesempatan dalam pembinaan dan pengembangan gairah belajar. 

b. Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan 

jalan: 

1. Mengurangi fungsi kontrol guru yang sifatnya yang kaku dan tradisional. 
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2. Memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannya.  

c. Memberikan dasar-dasar pengajaran yang lebih ilmiah, dengan jalan: 

1. Merencanakan program pendidikan secara lebih sistematis. 

2. Mengembangkan bahan pengajaran melalui upaya penelitian terlebih 

dahulu.  

d. Meningkatkan pemantapan pengajaran dengan jalan: 

1. Meningkatkan kemampuan manusia dengan berbagai media komunikasi. 

2. Menyajikan informasi maupun data secara lebih mudah, jelas dan 

kongkrit. 

2.7.4 Poster 

Menurut KBBI, poster merupakan plakat yang dipasang di tempat umum 

(berupa pengumuman atau iklan), poster bertujuan untuk menarik perhatian, 

membujuk dan memotivasi siswa. Karena dengan gambar, pengalaman dan 

pengertian peserta didik menjadi lebih luas, jelas dan tidak mudah dilupakan, serta 

lebih konkret dalam ingatan dan asosiasi peserta didik (Rohani, 2004: 76). 

Apabila dikelompokan dalam kelompok media, poster termasuk kedalam 

kelompok media grafis. Yakni media visual yang menyajikan fakta, ide, atau 

gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan symbol/gambar. 

Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan 

mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. 

Jenis-jenis poster berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 4, yakni: 

Informational poster yang bertujuan untuk memberikan informasi, Educational 
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poster yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk, Propaganda poster 

yang bertujuan untuk membujuk (biasanya politik), dan Teaser poster yang 

bertujuan untuk membuat penasaran. 

Secara umum, poster yang baik adalah: (1) sederhana sehingga mudah 

dipahami, (2) mampu menyajikan satu ide dan mampu mencapai satu tujuan pokok; 

(3) berwarna yang berfungsi untuk menarik perhatian; (4) slogannya ringkas dan 

jitu sehingga tidak membosankan; (5) tulisannya jelas tidak menyulitkan; (6) motif 

dan disain bervariasi. Selain itu poster merupakan gagasan yang dicetuskan dalam 

bentuk ilustrasi gambar yang bertujuan untuk menarik perhatian, membujuk, 

memotivasi masyarakat terhadap suatu peristiwa (Rumalean, 2014). 

Selain itu dikemukakan juga bahwa beberapa manfaat poster dari segi 

pendidikan yaitu: (1) memotivasi, (2) sebagai peringatan, dan (3) pengalaman 

kreatif. Sedangkan kelebihan poster adalah (1) poster memiliki warna yang menarik 

dan memiliki daya tertarik yang khusus, (2) poster bisa disertai dengan ilustrasi 

berupa uraian dan pernyataan sehingga menarik perhatian siswa, dan (3) poster 

memuat keterangan sehingga lebih memudahkan pemahaman siswa khususnya 

dalam menulis karangan persuasi (Rumalean, 2014).  

 

2.7.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Menurut Suhardi (2007) sumber belajar biologi adalah segala sesuatu yang 

dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan 

permasalahan biologi tertentu. Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar  

biologi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:  
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a. Kejelasan potensi 

Kejelasan potensial ditentukan oleh suatu objek, ketersediaan objek dan 

permasalahan yang dapat diunkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan konsep-

konsep dari hasil penelitian yang harus dicapai dari kurikulum. 

b. Kesesuaian dengan tujuan 

Kesesuaian dengan tujuan dalam hal ini adalah masuk kedalam hasil penelitian 

yang sesuai dengan kopetansi dasar (KD) yang tercantum. 

c. Kejelasan sasaran 

Kejelasan sasaran ini mencangkup dari objek dan subjek penelitian serta subjek 

penelitian. 

d. Kejelasan informasi yang diungkap 

Kejelasan informasi yang diungkap ini dapat kita lihat dari 2 aspek yang ada 

yaitu: proses dan produk yang telah disesuaikan dengan kurikulum yang ada. 

e. Kejelasan pedoman eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi ini diperlukan dalam prosedur kerja pada saat 

penelitian. 

f. Kejelasan perolehan yang diharap 

Kejelasan perolehan yang diharapkan merupakan kejelasan hasil yang berupa 

proses dan produk penelitian, agar dapat digunakan sebagai sumber belajar 

belajar berdasarkan aspek-aspek tujuan pembelajaran biologi. 

 

 

  



31 

 

2.8 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Hipotesis  

a. Terdapat kandungan Zn, Ca dan K pada jajanan ampo di pasar Tuban. 

Jajanan ampo yang 

berbahan dasar tanah 

Pengujian Kandungan Mineral Dalam Tanah 

Sebagai bahan dasar pembuatan jajanan ampo 

Ca 

Pembentuk dan pemelihara tulang 
Zn 

Meredakan Diare 

K 

Pengendali Tekanan darah 

Sumber Belajar Biologi Untuk 

Siswa Kelas VIII Materi Sistem 

Pencernaan Berupa Poster 

Desa Bektihajor 

Dilihat dari: 

 Tekstur tanah 

 Warna 

 Jenis tanah 

Desa Trutuk 


