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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Tentang Jamur Tiram Merah 

2.1.1 Klasifikasi Jamur Tiram Merah  

Jamur tiram merah termasuk dalam famili Agaricaceae atau 

Tricholomataceae dan berasal dari klas Basidiomycetes. Berikut Gambar 2.1 

merupakan klasifikasi jamur tiram merah menurut Backer & Brink (1968). 

Kingdom  : Myceteae (fungi) 

Divisio   : Amastigomycota 

Subdivisio  : Basidiomycotae 

Kelas   : Basidiomycetes 

Ordo   : Agaricales 

Familia  : Agaricaceae 

Genus   : Pleurotus 

Spesies  : Pleurotus flabellatus  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Jamur Tiram Merah 

(Sumber: Andri, 2016) 
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2.1.2 Morfologi Jamur Tiram Merah 

Jamur disebut juga sebagai cendawan, supa, suung, mushroom, atau 

champignon. Jamur merupakan jenis tumbuhan sederhana. Tumbuh-tumbuhan 

pada umumnya mempunyai kandungan klorofil, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan nutrisi mereka melalui fotosintesis. Lain halnya dengan jamur, mereka 

tidak mempunyai klorofil sehingga harus memenuhi kebutuhan nutrisinya dari luar 

untuk melangsungkan hidup (Suriawiria, 2002). 

Jamur tiram merah (Pleurotus flabellatus) termasuk jenis jamur kayu yang 

tumbuh pada batang kayu yang sudah lapuk. Seperti pada Gambar 2.2 jamur ini 

mempunyai tubuh buah yang menyerupai cangkang tiram dan berwarna merah 

muda. Tubuh buahnya hanya terdiri dari dua bagian yaitu tudung (pileus) dan 

batang (stipe/stalk). Tubuh buah akan menghasilkan spora yang merupakan alat 

perkembangbiakan. Tudung adalah penciri kelas Basidiomycetes (jamur tingkat 

tinggi). Bentuk tudung jamur tiram merah menyerupai cangkang tiram berukuran 

5-15 cm dan bergelombang (Trubus, 2010). 

 

Gambar 2.2 Morfologi Jamur Tiram Merah 

(Sumber: Suriawiria, 2002) 
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Tangkai atau batang (stipe) jamur tiram merah tidak tepat berada di bagian 

tengah tudung melainkan bergeser beberapa sentimeter ke arah tepi. Tubuh buahnya 

membentuk rumpun dan mempunyai banyak percabangan. Jika sudah tua, daging 

buahnya menjadi liat dan keras. Lamella (gills) berada tepat dibagian bawah tudung 

jamur, berbentuk seperti insang, lunak, bersekat, dan rapat. Pada sekat lamella 

terdapat jutaan spora, makroskopis 5,5-8,5 x 1-6,6 mikron, berbentuk lonjong, dan 

bertekstur licin (Parjimo & Agus, 2007). 

Jamur tiram merah mempunyai ciri-ciri fisik seperti tudung berbentuk agak 

bulat, lonjong, dan bergelombang seperti cangkang tiram, tangkainya tidak tepat 

berada di bagian bawah tudung (Pasaribu, Permana, & Alda, 2002). Tangkai jamur 

tiram merah menurut Djarijah & Djarijah (2001) berukuran pendek atau panjang 

sekitar 2-6 cm tergantung pada kondisi lingkungan dan iklim. Permukaan bawah 

tudung buah berlapis-lapis seperti insang dan lunak serta memiliki tudung berwarna 

kemerah-merahan yang menarik. 

Diameter tudung jamur tiram merah menurut Agus (2006) berukuran 5-15 

cm, mempunyai permukaan yang licin agak berminyak ketika berada dalam kondisi 

lembab. Bagian tepi tudung bergelombang, tubuh buah berwarna merah muda, 

daging buahnya jika sudah tua bertekstur liat dan keras. Jamur tiram merah 

bertudung halus, berbentuk seperti kancing yang nantinya berkembang menjadi 

pipih dan lebar. Jamur ini berpenampilan menarik berwarna merah muda dan 

memiliki tekstur lembut. Pada dasarnya ciri-ciri fisik jamur tiram merah ini hampir 

serupa dengan jamur tiram putih, perbedaannya terdapat pada warna dan ketebalan 
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tubuh buah. Tubuh buah jamur tiram merah lebih tipis daripada jamur tiram putih 

(Suriawiria, 1986). 

2.1.3 Reproduksi Jamur Tiram Merah   

Reproduksi jamur tiram pada umumnya terjadi secara seksual dan aseksual. 

Reproduksi seksual melalui 3 fase yaitu plasmogami, karyogami, dan miosis. 

Sedangkan reproduksi aseksual melalui fragmentasi pada hifa dan spora (konidia, 

oidia, clamydospora, dan arthrospora), pembelahan sel (fission), pertunasan sel 

somatik (budding), dan pembentukan spora (Darnetty, 2006). 

 

Gambar 2.3 Siklus Hidup Kelas Basidiomycetes 

(Sumber: Campbell, 2003) 

Siklus hidup basidiomycetes pada Gambar 2.3 yang membentuk cendawan 

menurut Campbell (2003) dibentuk oleh miselium dikariotik (2n) yang terjadi 

antara dua hifa haploid yang berlawanan, sehingga mengalami plasmogami dan 

membentuk kumpulan miselium kompak yang berkembang menjadi basidiokarpus. 

Pada bagian bawah basidiokarpus terbentuk suatu lapisan himenium (lapisan 

pembentuk spora) yang susunannya rapat menyerupai jaringan palisade (jaringan 
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tiang) disebut dengan basidia. Basidia terbentuk oleh hifa yang ujungnya membesar 

membentuk gada. Dalam basidia terdapat kariogami yaitu sepasang nukleus yang 

bersatu dan diikuti dengan pembelahan meiosis, sehingga terbentuk empat nukleus 

haploid (n) yang memiliki perbedaan jenis kelamin. Pada bagian ujung basidia 

terdapat empat penonjolan yang disebut sterigma dengan ujung bulat atau lonjong 

yang akan membentuk basidiospora. Setiap nukleus haploid masuk ke dalam calon 

basidiospora melalui sterigma. Apabila telah matang, basidiospora akan terlempar 

jauh dari sterigma dan menyebar. Basidiospora haploid itu berkecambah dalam 

suatu lingkungan yang cocok dan tumbuh menjadi miselia haploid berumur pendek.   

 

Gambar 2.4 Struktur Sel Hifa Jamur  

(Sumber: Gunawan & Agustina, 2004) 

Jamur memiliki sel-sel yang lepas atau bersambungan membentuk benang 

yang bersekat atau tidak bersekat yang disebut hifa. Struktur sel hifa jamur seperti 

yang terlihat pada Gambar 2.4. Hifa jamur terdiri atas sel berinti satu dan haploid 

(n). Kumpulan hifa jamur yang menyatu membentuk jaringan disebut miselium. 

Miselium jamur bercabang-cabang dan pada titik pertemuannya membentuk bintik 

kecil yang disebut sporangium, kemudian akan tumbuh menjadi pinhead dan 
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berkembang membentuk tubuh buah jamur. Pada awal perkembangan miselium, 

jamur melakukan penetrasi dengan melubangi dinding sel kayu. Proses penetrasi 

dibantu oleh enzim pemecah selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang disekresi oleh 

jamur melalui ujung lateral benang-benang miselium. Enzim mencerna senyawa 

yang ada pada kayu dan memanfaatkannya sebagai sumber nutrisi pertumbuhan 

jamur (Djarijah & Djarijah, 2001). 

 

Gambar 2.5 Fase Perkembangan Miselium Jamur Tiram 

(Sumber: Marlina & Siregar, 2001) 

Berdasarkan fase perkembangan miselium jamur tiram pada Gambar 2.5 

terdapat tiga macam miselium menurut Marlina & Siregar (2001), yaitu miselium 

primer, sekunder, dan tersier. Miselium primer terbentuk dari pertumbuhan 

basidiospora yang jatuh pada tempat menguntungkan. Pada awalnya miselium ini 

berinti banyak, kemudian terbentuk dinding pemisah sehingga menghasilkan 

miselium yang haploid. Fase ini merupakan pertunasan dan fragmentasi hifa yang 

disebut pembiakan vegetatif. Ketika miselium primer mengadakan plasmogami 

antara dua hifa yang kompatibel dan membentuk miselium sekunder berinti dua, 
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maka menandakan bahwa fase vegetatif berakhir. Berbeda dengan miselium primer, 

miselium sekunder mengalami perkembangan khusus. Setiap inti membelah diri 

dan masing-masing berkumpul lagi tanpa melakukan penyatuan inti menjadi sel 

baru, sehingga miselium sekunder selalu berinti dua. Selanjutnya terjadi fase 

reproduktif dimana miselium sekunder terhimpun menjadi satu jaringan teratur dan 

membentuk basidiokarp yang menghasilkan basidiospora. 

2.1.4 Kandungan Gizi Jamur Tiram Merah 

Jamur tiram merah dengan berat segar mengandung sejumlah besar kadar 

air (90,8%), berat segar dan kering jamur tiram merah kaya akan protein (30,4%), 

lemak (2,2%), karbohidrat (57,6%), serat (8,7%), dan abu (9,8%) dengan kalori 

sebesar 345 Kal dalam 100 gr berdasarkan berat kering jamur. Selain itu juga 

terdapat vitamin seperti thiamin (4,8 mg), riboflavin (4,7 mg), dan niasin (108,7 

mg), mineral seperti kalsium (98 mg), fosfor (476 mg), besi (8,5 mg), dan natrium 

(61 mg) dalam 100 gr berat kering jamur (Bhatti, Jiskani, Wagan, Pathan, & Magsi, 

2007). 

Jamur tiram merah apabila dikonsumsi dalam bentuk kering banyak 

mengandung vitamin C sebanyak 35-58 mg/100 gr dan vitamin B2 sebanyak 4,7-

4,9 mg/100 gr. Selain banyak mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, 

jamur ini merupakan sumber protein nabati yang rendah kolesterol sehingga dapat 

digunakan untuk mencegah penyakit hipertensi dan serangan jantung (Agus, 2006). 

Menurut Bhatti et al. (2007) spesies jamur tiram dikenal sebagai antitumor karena 

komposisi kimianya. Tim Bioteknologi UMM (2006) menambahkan bahwa jamur 

tiram juga bermanfaat untuk pertumbuhan tulang dan gigi serta program penurunan 
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berat badan. Kandungan asam amino jamur tiram merah (Pleurotus flabellatus) per 

100 gram disajikan dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kandungan Asam Amino Jamur Tiram Merah (Pleurotus flabellatus) per 100 gr 

 

Asam amino Kandungan 

Leusin 

Metionin 

Treonin 

Penilalanin 

Triptopan 

Valin 

Histidin 

Isoleusin 

Lisin 

7,50 

3,00 

6,10 

3,50 

1,10 

6,90 

2,80 

5,20 

9,90 

(Sumber: Koesnandar & Widyastuti, 2005) 

Kandungan vitamin dan mineral jamur tiram merah (Pleurotus flabellatus) 

per 100 gram disajikan dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Kandungan Vitamin dan Mineral Jamur Tiram Merah (Pleurotus flabellatus) 

                      per 100 gr 

 

Zat gizi Kandungan 

Kalori 

Karbohidrat 

Lemak 

Protein 

Thiamin 

Riboflavin 

Niacin 

Kalsium (Ca) 

Kalium (K) 

Natrium (Na) 

Fosfor (P) 

Besi (Fe) 

367 kal. 

56,6 % 

1,7 – 2,2 % 

10,5 – 30,4 % 

0,20 mg 

4,7 – 4,9 mg 

77,2 mg 

314,0 mg 

3793,0 mg 

837,0 mg 

717,0 mg 

3,4 -18,2 mg 

(Sumber: Djarijah & Djarijah, 2001) 

2.1.5 Syarat Tumbuh Jamur Tiram Merah  

Jamur tiram merah tumbuh secara saprofit pada kayu lunak yang telah 

lapuk, karena mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang diperlukan 

untuk pertumbuhan jamur. Ketiga enzim tersebut dapat menghidrolisis senyawa 

berbobot molekul tinggi menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga mampu 
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memenuhi kebutuhan nutrisi jamur untuk melangsungkan pertumbuhan (Wahyudi 

& Syarief, 2002). Dalam pertumbuhan jamur, lignin berperan sebagai sarana 

pengangkut air, nutrisi, dan metabolit. Selulosa dan hemiselulosa berberan untuk 

memperkuat dinding sel jamur, sedangkan dalam pencernaan berperan sebagai 

pengikat air dan cadangan makanan (Ginting, Nunuk, & Setyono, 2013). 

Jamur tiram merah dapat tumbuh pada ketinggian 600 – 800 meter diatas 

permukaan laut yang memiliki kadar air ± 60% dan pH 6-7. Jika tempat tumbuh 

terlalu kering atau kadar airnya kurang dari 60%, miselium jamur ini tidak mampu 

menyerap sari makanan dengan baik sehingga pertumbuhannya terganggu. Apabila 

kadar air terlalu tinggi, maka jamur akan mengalami busuk akar (Parjimo & Agus, 

2007). Pertumbuhan jamur dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang optimum 

yaitu pada tempat teduh, tidak mendapat paparan sinar matahari langsung, sirkulasi 

udara lancar, dan kelembaban yang cukup (Djarijah & Djarijah, 2001). 

 Tempat yang terlindung dari paparan sinar matahari akan mempercepat 

pertumbuhan miselium jamur. Lama pertumbuhan miselium dipengaruhi oleh suhu, 

kelembaban, tempat inkubasi, dan kualitas bibit jamur yang digunakan. Pada fase 

pertumbuhan miselium, jamur tiram membutuhkan suhu 22-28 0C dan kelembapan 

60% - 80% (Parjimo & Agus, 2007). Pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram 

akan mencapai kondisi penuh dalam kurun waktu sekitar 25-30 hari dengan suhu 

25-27 0C dan dalam kondisi gelap. Miselium yang baik yaitu tumbuh menyebar, 

merata memenuhi media, berwarna putih seluruhnya, dan tidak terkontaminasi 

(Riyanto, 2010). 
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Menurut Suriawiria (2002) pertumbuhan jamur dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan dan nutrisi. Faktor lingkungan meliputi temperatur, kelembapan relatif, 

waktu tumbuh, kandungan karbondioksida (CO2), oksigen (O2), dan cahaya. 

Sedangkan faktor nutrisi meliputi karbon, nitrogen, vitamin, dan mineral. Setiap 

faktor pertumbuhan tersebut memiliki pengaruh yang berbeda terhadap stadium 

pertumbuhan jamur, mulai dari pertumbuhan miselium, pembentukan primordia, 

pembentukan tubuh buah jamur, sampai dengan siklus panen hingga menentukan 

nilai Efisiensi Biologi (EB). Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi 

pertumbuhan jamur tiram pada saat stadium pertumbuhan miselium menurut Chang 

& Miles (1989) yaitu meliputi temperatur inkubasi (24 – 29 0C), kelembapan relatif 

(90 – 100 %), waktu tumbuh (10 – 14 hari), kandungan CO2 (5000 – 20000 ppm), 

cahaya (500 – 1000 lux), dan sirkulasi udara (1 – 2 jam). 

 

2.2  Tinjauan Tentang Kulit Kacang Tanah 

2.2.1 Klasifikasi Kacang Tanah 

Kacang tanah mempunyai banyak nama daerah, seperti kacang una, suuk, 

kacang jebrol, kacang bandung, kacang tuban, kacang kole, dan kacang banggala. 

Kacang tanah termasuk dalam famili Papilionaceae. Kedudukan tanaman kacang 

tanah dalam taksonomi tumbuhan menurut Backer & Brink (1968) diklasifikasikan 

sebagai berikut. 

Kingdom  : Plantae 

Divisio   : Spermatophyta  

Subdivisio  : Angiospermae 
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Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Leguminales 

Familia  : Papilionaceae 

Genus   : Arachis 

Spesies  : Arachis hypogaea L. 

2.2.2 Morfologi Kacang Tanah 

Kacang tanah memiliki daun majemuk bersirip genap yang terdiri atas 

empat anak daun dengan tangkai daun agak memanjang. Helaian anak daun harus 

mendapatkan cahaya matahari sebanyak banyaknya untuk menghasilkan cadangan 

makanan (Suprapto, 2004). Batang tidak berkayu, berbulu halus, dan tumbuh 

menjalar maupun tegak tergantung penempatan posisi saat menanam. Mempunyai 

sistem perakaran tunggang yang tumbuh lurus dengan cabang akar diikuti oleh akar 

serabut. Akar berfungsi untuk menopang berdirinya tanaman serta menyerap nutrisi 

berupa air, mineral, dan zat hara lainnya dari dalam tanah (Pitojo, 2005). 

Bunga kacang tanah termasuk bunga majemuk yang mucul dari ketiak daun. 

Bunga ini merupakan bunga sempurna yang memiliki alat kelamin jantan dan betina 

terdapat dalam satu bunga. Mahkota bunga berwarna kuning yang terdiri dari 5 

helai dengan bentuk berlainan satu sama lain (Trustinah, 1993). Kacang tanah 

berbuah polong yang terbentuk setelah terjadi pembuahan, dimana bakal buah 

tumbuh memanjang disebut ginofor. Setelah tumbuh memanjang, ginofor akan 

mengarah masuk ke dalam tanah. Menurut Suprapto (2004) ginofor yang terbentuk 

di cabang bagian atas tidak ikut masuk ke dalam tanah sehingga tidak akan 

membentuk polong. Biji kacang tanah terdapat di dalam polong, kulit luar (testa) 
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polong bertekstur keras, berfungsi sebagai pelindung biji yang berada di dalamnya. 

Biji berbentuk bulat agak lonjong atau bulat dengan ujung datar karena berimpitan 

dengan bulir biji yang lain, serta memiliki warna biji bermacam-macam tergantung 

jenis varietasnya (Pitojo, 2005). 

2.2.3 Kandungan Kulit Kacang Tanah  

Sejauh ini pemanfaatan kacang tanah (Arachis hypogea) masih terbatas 

pada pengolahan bijinya saja yang kemudian diolah menjadi berbagai produk 

makanan ringan atau bumbu masakan. Sementara itu, kulitnya belum dimanfaatkan 

dengan maksimal. Padahal tidak menutup kemungkinan di dalam kulit kacang tanah 

tersebut juga tersimpan berbagai zat penting seperti yang terkandung dalam bijinya. 

Menurut Murni & Suparjo (2008) sekitar 20% - 30% dari kacang tanah adalah 

berupa kulit. Berdasarkan uji skrining fitokimia, kulit kacang tanah mengandung 

serat, saponin, serta senyawa fenol.  

Menurut penelitian Sari & Maimunah (2005) di dalam kulit kacang tanah 

mengandung selulosa (65,7%), karbohidrat (21,2%), protein (7,3%), mineral 

(4,5%), dan lemak (1,2%). Sedangkan penelitian Dahlan & Darmansyah (2011) 

menyatakan bahwa dalam 1 kg limbah kulit kacang tanah mengandung N (26 gr), 

P205 (35,6 gr), K20 (16,7 gr), dan C-Organik (49,3 gr). Kulit kacang tanah 

mempunyai komposisi kimia yaitu berupa selulosa (63,5 %), lignin (13,2%), 

protein (8,4 %), lemak (1,8 %), abu (3,6%), dan air (9,5 %). Kandungan selulosa 

dan lignin yang tinggi dengan tambahan nutrisi lain yang cukup, sangat baik untuk 

mendukung pertumbuhan miselium (Hariadi, Setyobudi, & Nihayati, 2013). Nutrisi 
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yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur adalah karbohidrat, lignin, dan serat 

(Parlindungan, 2003). 

Pada dasarnya nutrisi yang harus ada dalam pertumbuhan jamur berupa 

nitrogen, kalium, fosfor, karbon, belerang, dan unsur lainnya yang mendukung. 

Nutrisi tersebut dapat diperoleh dari serbuk gergaji kayu atau suplemen tambahan. 

Selain itu kandungan air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan miselium dan tubuh 

buah kurang lebih sekitar 75%, apabila jauh kurang dari yang telah ditentukan maka 

pertumbuhannya tidak maksimal atau terganggu (Soenanto, 2000). 

 

2.3  Tinjauan Tentang Kulit Biji Bunga Matahari  

2.3.1 Klasifikasi Bunga Matahari 

Bunga matahari termasuk dalam famili Asteraceae (kenikir-kenikiran). 

Kedudukan tanaman bunga matahari dalam taksonomi tumbuhan menurut Backer 

& Brink (1968) memiliki klasifikasi seperti berikut. 

Kingdom  : Plantae 

Divisio   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Asterales 

Familia   : Asteraceae 

Genus   : Helianthus 

Spesies  : Helianthus annuus L. 
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2.3.2 Morfologi Bunga Matahari 

Bunga matahari termasuk bunga majemuk yang tersusun dari ratusan hingga 

ribuan bunga kecil pada satu bongkol. Bunga matahari berdaun tunggal, berwarna 

hijau dan berbentuk jantung terletak berhadapan, dengan panjang 15 cm dan lebar 

12 cm. Ujung daun runcing dan pangkal daunnya membelah. Tepi daun rata dengan 

tulang daun menyirip. Memiliki daun bertangkai panjang yang tersusun pada batang 

utama. Tanaman ini berbatang lunak dan berair, berbentuk bulat, serta tumbuh 

tegak lurus (monopodial) mencapai 1-3 m. Batang utama kasar, tidak berkambium, 

dan berbulu (Kristio, 2007). 

Akar tumbuhan ini berbentuk serabut dan memiliki epidermis berupa 

rambut akar. Bunga berukuran besar mencapai diameter 30 cm, berbentuk cawan 

dengan mahkota berwarna kuning terang berbentuk pita di sepanjang tepi cawan. 

Pada bagian tengah cawan terdapat bunga-bunga kecil berbentuk tabung berwarna 

coklat. Ciri khas dari bunga ini, setiap berbunga akan mengikuti arah cahaya 

matahari (heliotropisme). Biji bunga matahari berasal dari bunga-bunga kecil yang 

dibuahi, berwarna hitam tampak garis berwarna putih keabuan. Bijinya memiliki 

tekstur kulit yang agak keras, berbentuk pipih memanjang. Biji ini akan mudal lepas 

dari cawannya apabila sudah matang (Kristio, 2007). 

2.3.3 Kandungan Kulit Biji Bunga Matahari 

Biji bunga matahari mengandung vitamin B3 (niasin), asam klorogenik, 

phytin, dan 3,4-benzopirin, alkaloid, flavonoid, fitosterol, dan tanin. Dalam setiap 

100 gr minyak kulit biji bunga matahari terdapat lemak dengan total seratus, yang 

terdiri dari lemak jenuh (9,8%), lemak tak jenuh seperti oleat (11,7%) dan linoleat 
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(72,9%), serta tidak mengandung kolesterol. Selain itu juga terbukti mengandung 

protein sebesar 40-45% (Wirandasari & Sopandi, 2013). Biji bunganya juga 

mengandung mineral (seperti natrium, kalium, kalsium, dan besi), vitamin B 

kompleks, vitamin E, karoten, dan serat (dietary fibre) (Dalimartha, 2008). Jamur 

dalam pertumbuhannya menurut Chang & Miles (1989) memerlukan nutrisi berupa 

senyawa karbon, nitrogen, vitamin, dan mineral. Hal tersebut juga didukung oleh 

pernyataan Maulidina et al. (2015) bahwa media untuk budidaya jamur harus 

mengandung karbohidrat sebagai sumber C (karbon) dan protein sebagai sumber N 

(nitrogen), sehingga diperoleh nilai C/N optimal untuk mendukung pertumbuhan 

miselium. 

Menurut Subekti (2006) kulit biji bunga matahari mengandung 

lignoselulosa yang dapat menghasilkan sumber energi berupa karbohidrat dengan 

bantuan mikroorganisme yang mampu menghidrolisis selulosa dan hemiselulosa. 

Karbohidrat sangat dibutuhkan sebagai nutrisi untuk menunjang pertumbuhan 

jamur. Jamur kayu memiliki tiga enzim penting yang digunakan untuk 

mendegradasi lignoselulosa yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin 

yang siap dikonsumsi oleh jamur. Selulosa dan hemiselulosa setelah diurai akan 

berubah menjadi bahan yang lebih sederhana, sehingga bisa digunakan sebagai 

nutrisi. Kedua unsur ini nantinya dapat berubah menjadi glukosa dan air (Utama, 

Suhendar, & Romalia, 2013). 
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2.4  Tinjauan Tentang Bibit Jamur Tiram 

2.4.1 Pembibitan Jamur Tiram 

Bibit jamur merupakan sekumpulan hifa yang tumbuh pada suatu substrat 

tanam yang digunakan sebagai tempat pembiakan. Pembibitan merupakan tahapan 

budidaya yang membutuhkan tingkat ketelitian, mulai dari sterilisasi, penyiapan 

media hingga tahap inokulasi (Parjimo & Agus, 2007). Tahapan tersebut 

merupakan kunci keberhasilan dalam pembibitan jamur agar terhindar dari 

kontaminasi. Dalam kegiatan pembibitan dikenal istilah pembiakan bibit murni 

(F0), pembiakan tahap pertama atau bibit induk (F1), pembiakan tahap kedua atau 

bibit produksi (F2), pembiakan tahap ketiga atau bibit produksi (F3), bibit siap 

tanam hingga tumbuh menjadi jamur dewasa yang siap konsumsi (F4).  

Pembiakan tahap pertama atau bibit induk (F1) bertujuan membiakkan 

miselium jamur yang berasal dari biakan murni (F0). Pada dasarnya cara pembiakan 

tahap pertama tidak berbeda jauh dengan pembiakan bibit murni, hanya media dan 

tempat tumbuhnya yang berbeda. Bahan dasar media pembibitan berupa campuran 

serbuk gergaji kayu, bekatul, kapur, dan air dengan perbandingan komposisi 87% : 

12% : 1% : kadar air ± 45%. Komposisi ini merupakan campuran ideal yang 

digunakan untuk menumbuhkan jamur. Media pertumbuhan jamur dalam 

pembiakan bibit F1 harus memenuhi syarat ideal. Media tersebut harus 

mengandung nutrisi berupa uncur karbon (C) dalam bentuk karbohidrat, unsur 

nitrogen (N) dalam bentuk ammonium, nitrat, atau protein, sehingga diperoleh nilai 

C/N yang optimal untuk mendukung pertumbuhan miselium jamur (Maulidina et 

al., 2015). 
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Faktor yang harus diperhatikan untuk mendapatkan pertumbuhan miselium 

jamur yang baik adalah media tumbuh bibit. Media ini sangat menentukan kualitas 

bibit yang dihasilkan. Hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam pembuatan 

bibit jamur adalah sebagai berikut: 

1. Media Dasar 

Media dasar berguna untuk menumbuhkan bibit murni sebagai hasil 

perkecambahan spora. Media dasar yang paling sederhana dan umum digunakan 

yaitu kaldu kentang dekstrosa atau agar kentang dekstrosa. Media dasar ini terbuat 

dari air rebusan kentang ditambah dengan dekstrosa atau ditambah bahan pemadat 

seperti tepung agar-agar (Suriawiria, 2000). 

2. Media Bibit 

Media bibit berbeda dengan media dasar. Media bibit terbuat dari bahan-

bahan yang berhubungan dengan substrat tanam, dapat dibuat dari biji serealia, 

serpihan kayu, serbuk gergaji kayu. Pada dasarnya media bibit yang digunakan 

harus dalam keadaan steril untuk mencegah pertumbuhan jamur lain yang tidak 

diharapkan. Media tumbuh bibit jamur pada umumnya menggunakan limbah 

pertanian, baik secara tunggal atau kombinasi dari dua atau lebih campuran bahan. 

Misalnya potongan jerami, tulang daun tembakau, serbuk gergaji, daun enceng 

gondok, biji-bijian sereal, limbah daun teh, limbah kapas, daun lamtoro, dedak, 

daun pisang, dan lain-lain.  

Syarat lain dari media tumbuh adalah mudah di dapat, murah, dan mudah 

disiapkan. Pada umumnya laboratorium pembibitan jamur menggunakan biji-bijian 

serealia seperti sorgum, beras, gandum, atau rye sebagai media tumbuh bibit induk 
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jamur, dan limbah tanaman sebagai media untuk bibit siap tanam (Sinaga, 1996). 

Menurut Koesnandar & Widyastuti (2005) menyatakan bahwa dalam membuat 

media tanam jamur harus memperhatikan jenis serbuk kayu yang akan digunakan. 

Media tanam merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

pertumbuhan dari jamur. Oleh karena itu media tersebut haus dibuat menyerupai 

kondisi asli tempat tumbuh jamur. 

3. Wadah Media Tumbuh 

Berbagai macam wadah media tumbuh dapat digunakan sebagai media 

tumbuh bibit, yang penting wadah tersebut tidak mudah rusak pada saat sterilisasi 

dan dilengkapi dengan tutup. Contoh dari wadah media tumbuh tersebut seperti 

botol dekstrosa, botol selai, botol saus tomat, atau kantung plastik bening dengan 

ring paralon yang tahan panas. Ukuran botol atau wadah memiliki kapasitas ± 500 

– 1.000 cc. Jika terlalu besar akan mengalami kesulitan pada saat sterilisasi. Harus 

diperhatikan agar memilih wadah yang mudah dibawa tanpa merusak bibit. 

4. Inkubator 

Inkubator merupakan tempat berbentuk lemari dengan temperatur dapat 

diatur menurut kebutuhan. Selain itu berguna untuk menumbuhkan miselium jamur 

pada media dasar ataupun media bibit. Temperatur optimal bagi pertumbuhan jamur 

yakni antara 240C – 280C. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila menggunakan 

inkubatror.    

5. Pelaksanaan  

Bibit murni yang sudah ditumbuhkan pada media dasar kemudian ditanam 

ke media bibit secara steril sesuai dengan ketentuan agar terhindar dari kontaminasi. 
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Media bibit yang telah ditanam bibit murni, selanjutnya disimpan dalam inkubator 

untuk beberapa hari, tergantung pada jenis jamur, bentuk, sifat media bibit, serta 

ada tidaknya faktor luar yang sangat berpengaruh seperti kelembaban relatif, aliran 

udara, cahaya, dan sebagainya (Suriawiria, 2000). 

Selama pertumbuhan miselium jamur di dalam media bibit harus selalu 

dilakukan pengontrolan. Jamur yang tumbuh sesuai dengan yang diharapkan dan 

tidak terkontaminasi oleh kehadiran jamur lain. Apabila sudah terkontaminasi atau 

ditumbuhi jamur liar, maka sebaiknya pembuatan bibit tidak dilanjutkan, karena 

dapat dipastikan pertumbuhan jamur akan terganggu (Suriawiria, 2000). 

2.4.2 Kualitas Bibit Jamur Tiram 

Menurut Saparinto, Cahyo, & Sunarmi (2010) biakan murni yang tidak 

terkontaminasi dan memiliki sifat genetik yang baik dari segi kuantitas maupun 

kualitas sangat menentukan keberhasilan budidaya jamur. Kualitas jamur yang baik 

sangat bergantung pada kualitas bibitnya. Adanya pertumbuhan miselium yang 

putih merata diseluruh media pertumbuhan menandakan bibit tersebut berkualitas 

baik. Syarat-syarat bibit yang baik dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

menjaga kualitas bibit adalah sebagai berikut:  

1. Kualitas kontaminasi atau kehadiran jamur liar pada bibit harus harus tidak ada 

(0%), jika masih ada karena beberapa penyebab maka nilainya tidak lebih dari 

3%. Apabila kualitas kontaminasi jamur tinggi maka pertumbuhannya akan 

mendesak pertumbuhan jamur yang dipelihara, nilai bibit akan menurun, dan 

panen terancam gagal. 
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2. Stabilitas pertumbuhan bibit atau pertumbuhan miselia jamur yang tidak baik, 

tidak merata, dan tidak padat akan mengurangi pertumbuhan jamur di dalam 

substrat tanam.  

3. Nilai BER (biological efficiency ratio) yaitu produksi jamur segar (dalam gram) 

persatuam substrat tanam sangat berpengaruh. Misalnya nilai BER adalah 15, 

maka dari 1 kg berat substrat tanam akan menghasilkan 150 gram jamur segar. 

Apabila niali BER lebih tinggi maka nilai bibit juga menjadi lebih tinggi. 

4. Stabilitas penyimpanan bibit setelah diproduksi sampai digunakan rata-rata 

harus antara 2-3 bulan dan tersimpan di dalam ruangan dengan suhu antara 10C 

– 60C. Selama waktu tersebut, pertumbuhan miselium jamur di dalam 

tempatnya akan stabil (misalnya tidak terbentuk bintik-bintik kecokelatan 

ataupun berwarna lain sebagai tanda adanya kontaminasi).    

2.4.3 Susunan dan Komposisi Media Pembibitan Jamur Tiram 

Susunan dan komposisi media pembibitan jamur tiram menurut Tim 

Bioteknologi UMM (2006) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Susunan dan Komposisi Media Pembibitan Jamur Tiram 

No Susunan Media  Komposisi 

1 Serbuk gergaji kayu 4000 gram 

2 Bekatul 600 gram 

3 Tepung jagung 400 gram 

4 Kapur 1 ons 

 

Berikut beberapa uraian mengenai susunan media pembibitan jamur tiram. 

1) Serbuk Gergaji Kayu 

Serbuk gergaji kayu terbaik yang dapat digunakan sebagai media tanam 

jamur adalah serbuk kayu yang keras dan tidak begitu banyak mengandung resin 

atau minyak. Serbuk dengan kriteria tersebut dapat tetap digunakan sebagai media 
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apabila dilakukan perendaman terlebih dahulu dalam jangka waktu yang cukup 

lama sebelum menuju proses selanjutnya (Cahyana & Bachrun, 2004). Serbuk 

gergaji yang dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan jamur tiram harus 

mengandung beberapa komponen penting seperti, karbohidrat, lignin, selulosa, 

protein, dan lain-lain. Beberapa komponen tersebut sangat dibutuhkan bagi 

kelangsungan pertumbuhan jamur secara optimal. Contoh jenis kayu yang dapat 

digunakan sebagai media tanam meliputi, kayu sengon, randu, albasia, dan meranti. 

Jenis kayu tersebut tidak mengandung resin dan minyak atsiri yang dapat 

memperlambat pertumbuhan jamur. 

2) Bekatul 

Bekatul merupakan salah satu bahan tambahan nutrisi yang harus ada dalam 

campuran media tanam jamur selain serbuk gergaji. Bekatul yang digunakan 

sebaiknya bermutu baik, tidak mengandung campuran sekam atau lainnya. 

Penggunaan bekatul yang melewati masa simpan terlalu lama sudah tidak dapat 

digunakan, karena telah menggumpal dan mengalami fermentasi yang berdampak 

pada menurunnya kandungan nutrisi dalam bekatul tersebut. Penambahan bekatul 

dalam media tanam berfungsi untuk memenuhi nutrisi berupa karbohidrat sebagai 

sumber karbon (C) dan protein sebagai sumber nitrogen (N) (Maulidina et al., 

2015). Karbon berperan sebagai sumber utama dalam pembentukan glukosa untuk 

mensuplai energi dan metabolisme sel. Nitrogen berperan untuk membangun 

miselium dan mengurai enzim yang terdapat dalam tubuh jamur (Suriawiria, 2000). 
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3) Tepung Jagung 

Penggunaan tepung jagung berfungsi untuk mencukupi kandungan nutrisi 

dalam media pertumbuhan jamur. Tepung ini mengandung banyak protein yang 

berguna sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhan miselium. Selain protein, 

tepung jagung juga mengandung karbohidrat, serat kasar, dan beberapa unsur lain, 

sehingga cocok digunakan sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan miselium dan 

pembentukan tubuh buah jamur (Soenanto, 2000). 

4) Kapur 

Penggunaan kapur dalam media tanam jamur berfungsi sebagai pengatur 

keasaman (pH) dan sumber kalsium (Ca) untuk menunjang pertumbuhannya. 

Komposisi kapur yang cukup sebagai sumber kalsium dapat memperlancar 

pembentukan dinding sel baru. Kalsium berperan dalam proses pengambilan nitrat 

dan mengaktifkan beberapa enzim selama pembelahan sel. Nitrat digunakan untuk 

melangsungkan sintesis protein yang menghasilkan asam amino dan digunakan 

oleh jamur untuk melangsungkan pertumbuhan generatif (Ningsih, 2008). 

2.4.4 Penambahan Kulit Kacang Tanah dan Kulit Biji Bunga Matahari 

terhadap Pertumbuhan Miselium Jamur Tiram 

 

Pertumbuhan miselium merupakan awal dari pertumbuhan jamur dan awal 

pembentukan tubuh buah (Suharnowo, Lukas, Budipramana, & Isnawati, 2012). 

Miselium merupakan kumpulan hifa yang menyatu membentuk jaringan. Miselium 

melakukan penetrasi untuk berkembangbiak dengan cara melubangi sel kayu yang 

dibantu enzim pemecah selulosa, hemiselulosa dan lignin, kemudian disekresi 

jamur melalui ujung benang hifa (Mumtazah, Nuriana, & Suparti, 2017). 

Pertumbuhan miselium dapat ditandai dengan munculnya warna putih seperti kapas 
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yang tumbuh menyebar pada permukaan media. Menurut Achmad (2011) miselium 

jamur harus berwarna putih dan tumbuh pada jaringan inokulasi. Kecepatan 

pertumbuhan miselium dipengaruhi oleh tersedianya nutrisi pada media bibit yang 

dibutuhkan jamur untuk tumbuh (Masefa, Nurmiati, & Periadnadi, 2016). Bila 

kandungan nutrisi terpenuhi, maka miselium jamur akan tumbuh dengan baik 

(Utama et al., 2013). 

Kandungan kulit kacang tanah menurut Dahlan & Darmansyah (2011) 

dalam 1 kg terdapat N (26 gr), P205 (35,6 gr), K20 (16,7 gr), C Organik (49,3 gr) 

dengan pH 6,95. Menurut Sari & Maimunah (2005) kulit kacang tanah mengandung 

selulosa (65,7%), karbohidrat (21,2%), protein (7,3%), mineral (4,5%), dan lemak 

(1,2%). Dalam penelitian Prasetyo (2013) menyatakan bahwa kulit kacang tanah 

memiliki kandungan senyawa selulosa, hemiselulosa, kitin, dan lignin yang dapat 

dijadikan sebagai media pengganti serbuk gergaji kayu untuk pertumbuhan 

miselium. Kulit biji bunga matahari di dalamnya mengandung protein sebesar 40- 

45% (Wirandasari & Sopandi, 2013). Menurut Subekti (2006) kulit biji bunga 

matahari mengandung lignoselulosa yang dapat menghasilkan sumber energi 

berupa karbohidrat. Karbohidrat sangat dibutuhkan sebagai nutrisi untuk 

menunjang pertumbuhan jamur. Oleh karena itu dengan ditambahkannya kulit 

kacang tanah dan kulit biji bunga matahari pada media pembibitan jamur, maka 

nutrisi dalam media akan cukup terpenuhi sehingga miselium dapat tumbuh lebih 

optimal. 

Unsur nutrisi dalam media tanam menurut Gunawan & Agustina (2004) 

sudah tersedia meskipun tidak sebanyak yg dibutuhkan. Maka dari itu adanya 
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penambahan nutrisi dari luar sangat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan 

miselium jamur tiram. Bedasarkan beberapa penelitian terdahulu telah dibuktikan 

bahwa kulit kacang tanah maupun kulit biji bunga matahari baik digunakan sebagai 

suplemen tambahan terhadap media pertumbuhan jamur tiram. Seperti halnya pada 

penelitian Oktaviani (2017) menjelaskan bahwa penggunaan 100% kulit kacang 

tanah sebagai media pertumbuhan bibit F2 jamur tiram dan jamur merang sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan panjang miselium, penyebaran miselium, serta 

ketebalan miselium seperti pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Pertumbuhan Miselium Jamur Tiram dan Jamur Merang dengan Media Kulit 

Kacang Tanah 

 

Nama 

Panjang miselium 

(hari/cm) 

Penyebaran miselium 

(hari/cm) 

Ketebalan miselium 

(hari/cm) 

14 21 14 21 14 21 

Media kulit 

kacang tanah, 

jamur tiram 

4 9 
tumbuh 

cepat 

rapat 

tipis 

tipis tidak 

merata 

cukup tebal 

tidak merata 

Media kulit 

kacang tanah, 

jamur merang 

1 9 

tumbuh 

cukup 

cepat 

rapat 

tipis 

tipis tidak 

merata 

tipis tidak 

merata 

 

Penggunaan kulit biji bunga matahari baik dimanfaatkan sebagai tambahan 

media tanam, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Mamiro & Mamiro (2011) 

yang menyatakan bahwa penggunaan media jerami padi ditambah dengan 

pemberian kulit biji bunga matahari 2% dapat meningkatkan hasil panen sebesar 

1087,5 gram dengan efisiensi biologis (BE) 103,3%. Komposisi media sebagai 

media tanam sangat menentukan kecepatan pertumbuhan miselium dan 

keberhasilan produksi jamur tiram (Sudarma, Wijana, Puspawati, Suniti, & Bagus, 

2013). 
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2.5  Tinjauan Tentang Sumber Belajar 

2.5.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar mempunyai pengertian yang sangat luas dan merupakan 

kebutuhan yang sangat penting untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Menurut 

Lilawati (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sumber belajar adalah 

segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan pada siswa dalam mendapatkan 

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Sementara itu Ikhsan, Sulaiman, & Ruslan (2017) 

menyebutkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 

kemudahan dan pengalaman dalam belajar sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Sumber belajar tersebut dapat berupa orang, alat, bahan, aktifitas, serta 

lingkungan. 

Sumber belajar yang dikemukakan Abdullah (2012) dalam penelitiannya 

adalah segala sumber pendukung kegiatan belajar, bukan hanya alat dan materi 

yang digunakan dalam menunjang pembelajaran, melainkan juga meliputi 

lingkungan, orang, anggaran, dan fasilitas. Pada intinya segala sesuatu yang 

tersedia untuk membantu seseorang belajar. Hal tersebut juga didukung oleh 

pernyataan Degeng (1990) yang mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang 

berwujud benda dan orang yang dapat menunjang kegiatan belajar dapat disebut 

sebagai sumber belajar. 

Menurut Januszewski & Molenda (2008) sumber belajar yaitu semua 

sumber termasuk pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dapat digunakan 

baik mandiri maupun dalam bentuk gabungan untuk memfasilitasi kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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belajar. Sejalan dengan pendapat tersebut, Percival & Ellington (1993) menjelaskan 

bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh 

pengajar maupun siswa, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan 

dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kemudahan dan 

menyenangkan dalam kegiatan belajar. 

2.5.2 Jenis-Jenis Sumber Belajar 

Jenis sumber belajar yang lazim digunakan pada satuan pendidikan menurut 

Supriadi (2015) adalah sebagai berikut: 

1. Pesan merupakan informasi yang berupa ide, makna, pendapat, dan fakta. 

Berkaitan dengan konteks pembelajaran, pesan ini terkait dengan isi bidang 

studi yang akan dikelola kembali oleh pengajar. 

2. Bahan yang dimaksud adalah perangkat lunak yaitu segala sesuatu yang 

berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan ke alat yang telah dirancang. 

Bahan ini dapat berupa teks tulis, cetak, rekaman elektronik, web browser, dan 

lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar. 

3. Alat yang dimaksud adalah perangkat keras yaitu segala sesuatu yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan yang telah tersimpan dalam bahan. Alat 

ini dapat berupa komputer, proyektor, LCD, kamera, televisi, radio, tape 

recorder, dan VCD/DVD. 

4. Teknik merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam 

kegiatan pembelajaran. Teknik tersebut seperti pidato, presentasi, wawancara, 

diskusi kelompok, observasi, kegiatan permainan, dakwah, dan lain-lain. 
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5. Latar merupakan tempat dimana dapat berlangsung proses belajar dan 

perubahan tingkah laku. Latar tersebut misalnya perpustakaan, museum, pasar, 

gunung, sungai, laut, tempat pembuangan akhir sampah, wisata edukasi, dan 

sebagainya. 

Menurut Widodo (2008) sumber belajar terbagi menjadi enam, yaitu (1) 

Sumber belajar cetak, seperti buku, kamus, ensiklopedia, atlas, lembar kerja, koran, 

dan lain-lain. (2) Sumber belajar alat, meliputi modul, mainan, torso, awetan, 

akuarium, dan miniatur. (3) Sumber belajar alam, seperti sungai, gunung, laut, 

hutan, sawah, sekolah, hewan, tumbuhan, serta lapangan sepak bola. (4) Sumber 

belajar elektronik, meliputi komputer, internet, VCD/DVD, dan televisi. (5) 

Sumber belajar pusat studi sains dan teknologi, seperti LIPI, balai penelitian, 

museum sejarah, kebun binatang, dan kebun botani. (6) Sumber belajar narasumber 

untuk menggali informasi seperti dokter, guru, arsitek, ilmuan, peternak, petani, dan 

pengerajin. Berdasarkan uraian di atas, sumber belajar dapat dibagi menjadi sumber 

belajar berbasis manusia, berbasis cetakan, berbasis visual, berbasis audio-visual, 

dan berbasis komputer. 

2.5.3 Fungsi Sumber Belajar 

Berkaitan dengan fungsi sumber belajar, Abdullah (2012) menyatakan 

bahwa sumber belajar harus dapat difungsikan dengan sebaik-baiknya dalam 

pembelajaran. Berikut ini fungsi dari sumber belajar antara lain: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran melalui percepatan laju belajar dan 

waktu pembelajaran yang efektif, sehingga mampu meningkatkan lebih banyak 

keinginan untuk belajar. 



36 
 

2. Memberikan kesempatan belajar secara mandiri tanpa melalui pengawasan 

kontrol yang kaku dan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan 

kemampuan. 

3. Memberikan dasar pembelajaran berbasis ilmiah, melalui perencanaan dan 

pengembangan program pembelajaran yang lebih sistematis.  

4. Memaksimalkan pembelajaran menggunakan berbagai media belajar yang lebih 

informatif dan komunikatif. 

5.  Memungkinkan belajar secara cepat, tanpa adanya jurang pemisah antara 

materi pembelajaran yang verbal dan abstrak dengan realitas yang konkrit, serta 

memberikan pengetahuan langsung. 

6. Memungkinkan tersedianya informasi yang luas hingga menembus batas 

geografis melalui pemanfaatan media cetak atau elektronik tentang kejadian 

langka yang jarang dijumpai. 

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran berbasis sumber belajar memiliki 

banyak manfaat bagi siswa, yaitu: (1) Dapat menemukan bakat terpendam yang 

selama ini tidak tampak. (2) Mendapatkan pembelajaran berkelanjutan yang lebih 

mudah diterima dan diterapkan. (3) Dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan 

ketersediaan waktu. 

2.5.4 Kriteria Pemilihan Sumber Belajar 

Pemilihan sumber belajar hendaknya didasarkan pada tujuan yang ingin 

dicapai dalam kompetensi yang telah ditetapkan. Sumber belajar yang baik dapat 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dan dapat 

meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir. Hal ini dapat diwujudkan 
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dengan pembelajaran kontekstual, sehingga dapat menghadirkan sumber belajar 

konkrit dan autentik yang dekat dengan siswa. Menurut Eurika & Hapsari (2017) 

sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang 

(by design) dan sumber belajar yang dimanfaatkan (by utilization) untuk 

pembelajaran. Sumber belajar yang dirancang (by design) adalah sumber belajar 

yang secara khusus dikembangkan untuk menyediakan fasilitas belajar yang 

terarah, bersifat formal, dan instruksional, sedangkan sumber belajar yang 

dimanfaatkan (by utilization) adalah sumber belajar yang tidak di desain secara 

khusus, melainkan dapat ditemukan keberadaannya, dan dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran. 

Berkaitan dengan pemilihan sumber belajar yang tepat terdapat beberapa 

kriteria menurut Glover & Law (2005) yaitu: (1) Sesuai tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dan mengacu pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. (2) 

Sesuai untuk mendukung pelajaran yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan 

general. Sumber belajar yang dipilih harus selaras dengan kebutuhan pembelajaran 

dan kemampuan pelajar. (3) Praktis, luwes, dan bertahan. Sumber belajar yang 

dipilih dapat digunakan sewaktu-waktu dengan peralatan yang sudah tersedia. (4) 

Pelajar terampil dalam menggunakan sumber belajar.  

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilihan sumber belajar 

menurut Macbeath & Mortimore (2001) yaitu: (1) Sumber belajar yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Sumber belajar dipilih sesuai tujuan yang ingin 

dicapai, tujuan tersebut misalnya untuk memberikan motivasi dan informasi, dapat 

mempermudah menemukan solusi permasalahan, dan mampu menguasai 



38 
 

keterampilan. (2) Ekonomis. Sumber belajar yang dipilih dapat dijangkau serta 

dimanfaatkan dalam jangka waktu yang cukup panjang. (3) Praktis dan sederhana. 

Sumber belajar yang dipilih mudah digunakan, sederhana, dan tidak membutuhkan 

pelengkapan yang kompleks. (4) Mudah didapatkan. Sumber belajar yang 

dimaksud dapat mudah didapatkan baik dari tempat sumber belajar dengan 

konsumen maupun banyaknya sumber belajar yang tersedia. 

Adapun kriteria lain menurut Nur (2012) berkaitan dengan pemilihan 

sumber belajar berdasarkan tujuan yaitu: (1) Sumber belajar sebagai memotivasi, 

artinya penggunaan sumber belajar dapat membangkitkan minat, mendorong 

partisipasi, memunculkan pertanyaan, memperjelas masalah, dan lain-lain. (2) 

Sumber belajar untuk pengajaran, artinya penggunaan sumber belajar berguna 

untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. (3) Sumber belajar untuk penelitian, 

artinya sumber belajar tersebut dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, 

dan lain-lain. (4) Sumber belajar untuk memecahkan masalah, artinya dapat 

digunakan sebagai acuan atau sumber referensi untuk memecahkan suatu 

permasalahan baik secara kompleks maupun sederhana. (5) Sumber belajar bagi 

presentasi, artinya ditekankan pada sumber belajar yang berfungsi sebagai metode, 

alat, atau strategi penyampaian informasi. 

2.5.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Pemanfaatan mempunyai makna proses atau cara untuk mendapatkan 

sebuah hasil (Depdikbud, 1989). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sesuatu yang bernilai dan berkarakter jelas, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar. Maka perlu kiranya dipertimbangkan terlebih dahulu syarat 
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pemanfaatan sumber belajar. Menurut Eurika & Hapsari (2017) syarat pemanfaatan 

sumber belajar meliputi kejelasan potensi, kejelasan sasaran, kesesuaian dengan 

tujuan belajar, kejelasan informasi yang diungkap, kejelasan pedoman eksplorasi, 

dan kejelasan perolehan yang diharapkan.  

Menurut Nur (2012) terdapat strategi atau langkah-langkah yang harus 

diperhatikan dalam pemanfaatan sumber belajar, diantaranya adalah memahami 

karakteristik sumber belajar yang digunakan, mengidentifikasi kesesuaian sumber 

belajar dengan tujuan pembelajaran yang dicapai (meliputi aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik), mengidentifikasi kesesuaian sumber belajar dengan 

kemampuan guru, dan mengidentifikasi kesesuaian sumber belajar dengan 

kebutuhan siswa. Guru bertanggung jawab membantu siswa belajar lebih mudah 

dan terarah dalam memanfaatkan sumber belajar, sehingga proses belajar dapat 

mencapai sasaran yang optimal. Penelitian Nur (2012) menyebutkan bahwa 

semakin lengkap pemanfaatan sumber belajar maka prestasi siswa semakin baik.  

Pemanfaatan sumber belajar dalam upaya mendapatkan hasil belajar yang 

maksimal merupakan bentuk ciri-ciri dari berkembangnya teknologi pendidikan. 

Pemanfaatan berbagai sumber belajar merupakan upaya pemecahan masalah 

belajar. Sebagai pemecah masalah, peran teknologi pendidikan dapat terjadi dalam 

bentuk sumber belajar yang dirancang, dipilih, atau dimanfaatkan (Supriadi, 2015). 

Sumber belajar biologi yang dimanfaatan dari hasil penelitian, harus dikaji terlebih 

dahulu berdasarkan kurikulum. Hasil penelitian menurut Munajah & Susilo (2015) 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar apabila telah dilakukan pengkajian 

seperti berikut. 
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1. Kejelasan potensi 

Berdasarkan konsep kurikulum, sumber belajar biologi dapat diangkat dari 

besarnya potensi suatu obyek dan gejalanya. Ketersediaan suatu obyek dan 

gejalanya dapat menentukan kejelasan potensi suatu obyek dalam memperoleh 

fakta dan konsep dari hasil penelitian sesuai kurikulum. 

2. Kejelasan informasi yang diungkap 

Kejelasan informasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu proses dan produk 

penelitian yang sesuai dengan kurikulum. Informasi yang diungkap juga 

berdasarkan fakta empiris yang diperoleh dan dapat diuji kebenarannya. 

3. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Kesesuaian yang lebih ditekankan adalah kesesuaian hasil penelitian 

terhadap kompetensi dasar (KD) berdasarkan kurikulum 2013. Selanjutnya 

kesesuaian proses atau hasil penelitian dianalisis dengan tujuan pembelajaran yang 

tercantum dalam kompetensi dasar mata pelajaran biologi. 

4. Kejelasan sasaran 

Kejelasan sasaran yang dimaksud dapat berupa obyek dan subyek 

penelitian. Obyek maupun sasaran tersebut menjadi hasil dari penelitian. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi membutuhkan serangkaian prosedur kerja 

dalam melaksanakan penelitian, meliputi penentuan sampel penelitian, alat, bahan, 

prosedur kerja, pengamatan, pengolahan data, dan pengambilan kesimpulan hasil 

akhir. Hal yang menjadi pertimbangan dalam memperoleh kejelasan pedoman 
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eksplorasi adalah keterbatasan waktu dan kemampuan siswa, maka dari itu terlebih 

dahulu perlu adanya pemilihan kegiatan yang sesuai. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan  

Kejelasan perolehan diharapkan dalam bentuk proses dan produk penelitian 

yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber belajar berdasarkan aspek tujuan 

belajar biologi yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.   
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2.6  Kerangka Konseptual 
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Gambar 2.6 Skema Kerangka Konseptual 
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2.7  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka 

di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh penambahan jenis media terhadap pertumbuhan miselium bibit

F1 jamur tiram merah (Pleurotus flabellatus).

2. Ada pengaruh pemberian konsentrasi media kulit kacang tanah dan kulit biji

bunga matahari terhadap pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram merah

(Pleurotus flabellatus).

3. Ada pengaruh interaksi antara jenis dan konsentrasi media kulit kacang tanah

dan kulit biji bunga matahari terhadap pertumbuhan miselium bibit F1 jamur

tiram merah (Pleurotus flabellatus).

4. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi.


