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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 Definisi Makrofungi 

Kingdom fungi adalah komponen biosfer yang sangat besar dan penting, 

sekitar 1,5 juta spesies makrofungi di seluruh dunia yang di penelitian oleh para 

ahli, jumlah yang di identifikasi kurang lebih 100.000 spesiesmakrofungi yang ada 

di indonesia.  Pentingnya bagi kemakmuran ekosistem terestial dengan memecah 

material organic dan mendawur ulang nutrient, sehingga memberi kesempatan pada 

organisme lain untuk mengasimilasi unsur-unsur kimia yang esensial. Manusia juga 

memperoleh keuntungan dari jasa fungi pada dunia pertanian dan kehutanan, selain 

juga berperan penting dalam pembuatan berbagai produk mulai dari roti hingga 

antibiotik. Namun ada beberapa penyakit yang disebabkan fungi, pada tumbuhan, 

hewan, manusia seperti gatal-gatal pada kaki atlet dan penyakit yang lebih buruk. 

Tetapi ekosistem akan musnah jika tidak ada fungi yang menguraikan organisme 

mati, daun gugur, feses, dan bahan organic lain (Campbell et al., 2003). 

Fungi bersifat heterotrof yang mendapatkan nutriennya melalui penyerapan 

(absorption) tidak dapat membuat makanan sendiri seperti tumbuhan, alga, maupun 

hewan. Fungi dapat mengabsorpsi nutrien dari lingkungan diluar tubuhanya, 

dengan menyekresikan enzim-enzim hidrolitik di sekelilingnya. Enzim-enzim ini 

memecah molekul-molekul kompleks menjadi senyawa organik yang lebih kecil 

sehingga dapat manyerap dan mentrasfer keseluruh bagian tubuhnya. Fungi 

mempunyai 3 peranan dalam komonitas ekologi dari berbagai spesies yang hidup 

sebagai decomposer, parasit dan mutualis. Fungi decomposer (saprobik) menyerap 
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nutrien dari zat-zat makanan dari bahan organic yang sudah mati, seperti pohon 

yang sudah tumbang, bangkai hewan atau sisa-sisa yang dihasilkan oleh organisme 

hidup lainya. Fungi parasitik mengabsorpsi nutrien dari sel-sel inang yang masih 

hidup, fungi parasitik bersifat patogen seperti Tinea Versicolor panu yang salah satu 

spesies menginfeksi kulit manusia dan 80% spesies lainya menginfeksi tumbuhan 

dan hewan. Fungi mutualistic mengabsorpsi nutrien dari organisme inang, tetapi 

fungi ini membalas dengan fungi yang menguntungkan bagi pasangannya dalam 

hal tertentu, misalnya Rhizopus Oryzae membantu dalam pembuatan tempe dengan 

cara frekmentasi (Campbell, Reece, & Mitchell, 2008). 

Fungi atau jamur adalah sel eukariotik tidak memiliki klorofil, tumbuh 

sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, 

menyerap nutrien melalui dinding selnya, dan mengekskresikan enzim-enzim 

ekstraselular ke lingkungan melalui spora, melakukan reproduksi seksual dan 

aseksual. Fungi makroskopik yang memiliki tubuh buah besar, dikenal sebagai 

makrofungi. Sebagian besar spesies habitat terestrial dan terdiri dari Ascomycetes 

dan Basidiomycetes. Penemuan mikroskop telah mengungkap lebih banyak dari 

bagian-bagian yang semula tidak terlihat sama sekali, akan tetapi merupakan bagian 

penting dari makrofungi tersebut (Gandjar, Sjamsuridzal, & Oetari, 2006). 
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2.2 Habitat Makrofungi 

Kehidupan makrofungi umumnya bersifat spesifik, masing-masing 

makrofungi mempunyai karakteristik faktor lingkungan yang berbeda. Tipe 

vegetasi menjadi faktor yang menetukan keberadaan dan pertumbuhan makrofungi, 

vegetasi dapat berperan langsung sebagai substrat dan sumber materi organik bagi 

pertumbuhan makrofungi. Kondisi iklim dan letak geografis yang berbeda akan 

memberikan pengaruh yang berbeda pada pertumbuhan mikroorganisme, akibatnya 

kerusakan yang di akibatkan oleh temperatur dan presipitasi yang merupakan faktor 

iklim yang sangat penting (Arif, Muin, Kuswinanti, & Harfiani, 2007).  

Daerah dataran tinggi merupakan daerah yang sedikit ditumbuhi 

fungi/jamur hal ini dikarenakan pada daerah pegunungan telah mencapai ketinggian 

>3000 mdpl sehingga lingkungannya kurang mendukung untuk pertumbuhan 

makrofungi, dengan pH yaitu 4-8, suhu 130C, kelembaban 70%, dan kecerahan 

80x10 lux. Hal ini disebabkan kurangnya air sehingga beberapa jenis makrofungi 

tidak dapat hidup. Makrofungi dapat tumbuh baik di daerah beriklim dingin 

maupun panas dengan suhu optimum antara 20-280C. Makrofungi akan tumbuh dan 

berkembang dengan baik pada suhu 160C, kelembapan 97% serta pH optimum 

antara 5-7,5” (Hasanuddin, 2014). Habitat makrofungi dapat kita temukan di tanah, 

serasah, dan kayu mati. 

Menurut Myasari, Linda, & Khotimah (2015) salah satu faktor lingkungan 

yang mempengaruhi pertumbuhan makrofungi, adanya perbedaan di setiap daerah 

lingkungan biotik dan abiotik. Pengaruh lainya yaitu kurangnya intensitas cahaya 

tidak merata yang disebabkan oleh pohon tumbang, Suhu, kelembaban, intensitas 
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cahaya dan pH sangat berpengaruh dalam hal penyediaan nutrient untuk memenuhi 

kebutuhan hidup makrofungi. Selain itu, adanya kemungkinan jenis makrofungi 

yang berbeda, termasuk dalam jenis makrofungi mesofilik, jenis makrofungi 

mesofilik adalah jenis makrofungi yang tumbuh pada kisaran suhu 250C-370C. 

(Suin, 2002). Faktor lingkungan sangat menentukan penyebaran dan pertumbuhan 

suatu organisme. Setiap spesies hanya dapat hidup pada kondisi yang sesuai dengan 

habitat dan kebutuhan hidupnya. 

2.3 Klasifikasi Makrofungi  

Dalam klasifikasi tumbuhan, kingdom Fungi dibagi ke dalam empat filum. 

Filum dari kingdom Fungi yaitu; Chytridiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, 

dan Basidiomycetes. Berdasarkan bentuk dan ukurannya fungi dapat 

dikelompokkan menjadi dua, fungi mikroskopis dan fungi makroskopis. Fungi 

makroskopik yang mempunyai tubuh buah besar dikenal sebagai makrofungi. 

Sebagian besar makrofungi yang dikenal adalah Basidiomycota dan sebagian kecil 

termasuk pada Ascomycetes (Gandjar et al., 2006). 

2.3.1 Chytridiomycetes 

Chytridiomycetes, biasa dsebut juga kitrid (chytrid), sekitar 1.000 spesies 

banyak ditemukan di danau dan di tanah, sebagai besar hidupnya sebagai 

decomposer. Sedangkan spesies lainya hidup sebgaia parasit pada protista, fungi 

lain, tumbuhan dan hewan. Seperti fungi yang lainnya, kitrid mempunyai dinding 

sel yang terbuat dari kitin, dan memikik enzim-enzim penting dan metabolik 

tertentu yang jenis dengan fungi yang lain. Beberapa kitrid membentuk koloni 

dengan hifa, sedangkan yang lain terdapat sebagai sel–sel tungga yang bulat. 
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Namun kitrid memiliki sifat unik di antara makrofungi yang lain karena memiliki 

spora berflagela yang disebut zoospore (Campbell et al., 2008). 

2.3.2 Zygomycetes 

Filum Zygomycetes ada sekitar 1.000 spesies yang di ketahui, termasuk 

kapang pada genus Muco (LM) ini. Makrofungi ini tumbuh cepat dalam 

(pembusukan) makanan seperti buah-buahan dan roti selam penyimpanan, beberapa 

spesies berperan sebagai dekomposer (jika makanan tidak hidup) atau parasit dan 

bebrapa spesies lain bersifat simbiosis komensalis (netral) pada hewan. 

2.3.3 Ascomycetes 

Para ahli mikologi telah mendiskripsiakan 65.000 spesies askomisetes 

(fungi di dalam filum Ascomycetes) dari berbagai macam habitat laut, peraiaran 

tawar dan darat. Kebanyakan Ascomycetes bersifat mikroskopis, sebagian kecil 

bersifat makroskopis dan kompleksitas, mulai dari dari khamir uniseluler hingga 

fungi mangkuk dan morel yang rumit. Mereka termasuk sejumlah patogen 

tumbuhan yang paling merusak, dapat tetapi banyak pula askomisetes yang 

merupakan dekomposer penting, terutama bagi material tumbuhan. Lebih dari 40% 

dari semua spesies askomisetes hidup dengan alga hijau atau sianobakteri dalam 

asosiasi simbiotik yang menguntungkan yang disebut liken (Campbell et al., 2008). 

Golongan jamur ini memiliki ciri dengan spora yang terdapat di dalam 

kantung yang disebut askus. Askus adalah sel yang membesar yang di dalamnya 

terdapat spora yang disebut akospora. Setiap askus biasanya memiliki 2-8 

askospora. Kelompok ini memiliki 2 stadium perkembangbiakan yaitu stadium 
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konidium atau stadium seksual dan stadium askus atau stadium aseksual 

(Tampubolon, 2010). 

2.3.4 Basidiomycetes 

Nama Basidiomycetes berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan 

diploid dalam daur hidup Basidiomycota yang berbentuk seperti gada. Pada 

umumnya makrofungi 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 makrofungi 

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 

anggota divisio Basidiomycota beradaptasi pada kehidupan di darat sebagai 

saproba, parasit pada organism lain dan mikorhiza (Campbell et al., 2008). 

Jenis makrofungi Basidiomycetes yang ditemukan di lingkungan sekitar 

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

klasifikasi jenis makrofungi yang beragam dapat dikelompokkan dalam takson 

takson tertentu. Penempatan makrofungi ke dalam takson tertentu tersebut dengan 

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

ciri Basidiomycetes 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 
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tentang pola koloni (zonate, radiate, flowery, dan lain-lain), 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 

makrofungi Basidiomycetes dengan mudah (Waluyanti, 2008). 

Fase aseksual Basidiomycetes 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. Kemudian hifanya menjadi 

berinti dua (dikariotik), sel hifa dikariotik terus tumbuh menjadi miselium, dari 

miselium ini muncul tubuh buah (basidiocarp). Tubuh buah dapat membentuk 

basidium, di dalam basidium inti yang mula-mula dua 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 (Campbell et al., 2008). Sepeti yang di jelaskan pada Gambar 2.1 

dihalaman berikut ini. 
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Gambar 2.1 Siklus hidup basidiomisetes  

(Sumber : (Campbell et al., 2008) 

 

2.4 Deskripsi (Wilayah SKPPKH Mojokerto Hutan Raya Raden Soerjo) 

Berkaitan dengan semakin menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya 

alam, pemerintah telah 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 sistem 

Taman Hutan Raya (TAHURA) masih merupakan hal baru. Sistem ini muncul 

setelah disadari bahwa kebijaksanaan dibidang perlindungan dan pelestarian 

sumber daya alam yang selama ini diselenggarakan sedikit sekali manfaatnya yang 
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dapat dirasakan masyarakat luas, dengan demikian tidak dapat menimbulkan dan 

mendorong motifasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

perlindungan dan pelestarian alam. 

Berdasarkan 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 optimalxakan memberikan pengaruh 

yang positif terhadap perlindungan plasma nutfah, pengembangan ekonomi 

masyarakat disekitar kawasan (Kesowo, 2012). 

Tahura Raden Soerjo merupakan kawasan pelestarian alam yang 

pengelolannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini 

diatur dalam keputusan menteri kehutanan nomor: 1190/Kpts-II/2002 tentang 

perubahan atas keputusan menteri kehutanan nomor: 80/Kpts-II/2001 tentang 

penetapan kelompok hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha yang terletak di 

Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kabupaten 

Jombang Provinsi Jawa Timur sebagai Taman Hutan Raya Raden Soerjo dan 

peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang pengelolaan 

Taman Hutan Raya Raden Soerjo. Tahura Raden Soerjo adalah kawasan pelestarian 

alam untuk tujuan koteksi 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 

(DISHUT-TAHURA & Soerjo, 2018). 
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2.4.1 Letak, Luas dan Batas 

Letak Geografisx: 7040'10" -7049'31" LS dan 112022'19' - 112046'30' BT. 

Luasx: 27.868,30 Ha (Kepmenhut No. 80/Kpts-ll/2001 tanggal 15 Maret 20A1, Jo 

No. 1190/Kpts-ll/2002 tanggal 2 April 2002). 

Batas-batas kawasan Tahura R. Soerjo: 

- Barat : Kawasan Hutan Perum Perhutani KPH Malang dan KPH Jombang. 

- Utara : Kawasan Hutan Perum Perhutani KPH Pasuruan. 

- Timur : Kawasan Hutan Perum Perhutani KHP Pasuruan dan KPH Malang.  

- Selatan : Kawasan Hutan Perum Perhutani KPH Malang dan APL Kota Batu. 

Luas Keseluruhan Tahura R. Soerjo, di jelaskan pada Gambar 2.2 di bawah ini, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Luas Keseluruhan Tahura R Soerjo  

(Sumber: (DISHUT-TAHURA & Soerjo, 2018) 
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2.4.2 Iklim dan Keadaan Tanah  

1) Tipe iklim di sekitar cagar alam Arjuno Lalijiwo, tekanan udaranya mencapai 

antara 1007-100175 mm hg. 

2) Jenis tanahnya termasuk regusol berasal dari abu vulkanik intermediair dengan 

warna coklat ke kuning-kuningan dan bersifat sangat peka terhadap erosi. 

2.4.3 Flora  

 Ada 3 (tiga) tipe vegetasi (kondisi masih cukup baik), yaitu: 

1) Hutan alam cemara Casaina junghuhniana terdapat di Gunung Arjuno 

Lalijiwo, ketinggian 1.800 mdpl, kerapatan 80 - 156 pohon / Ha. Dan tinggi 

pohon 25 - 35 m dan diameter 60 - 100 cm. 

2) Padang rumput, terdapat di sisi ngarai lereng Gunug Welirang dengan luas 

2AO Ha. Vegetasi dominan rumput-rumputan dan Kolonjono Panhum repens. 

Topografi: retatif datar, dapat dapat dikembangkan untuk tempat breeding rusa. 

3) Daerah hutan hujan tengah, pada ketinggian 2.000 - 2.7AA mdpl merupakan 

hutan campuran tiga tingkatan vegetasi yaitu pohon, semak dan tumbuhan 

bawah. Didominasi oleh pasang Quercus sp., Pohon Nyamplung, Sumbung dan 

Gempur Gunung. Pada ketinggian 2.650 mdpl terdapat tegakan homogen: 

tumbuhan manisrejo, vegetasi tumbuhan bawah: umumnya jenis padi-padian 

Sorgum nitiduml, Edelweis. 

2.4.4  Fauna  

Jenis-jenis satwa, diantaranya: 

1) Alap-alap (Accipter tivigatus). 

2) Alap-alap tikus/putih (Elanus hypoleuscus). 

3) Tupai (Serjuridae). 
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4) Kera hitam (Trachypittesus auratus). 

5) Elang jawa (Spizaetus bartelsi). 

6) Kera abu-abu (Macaca fascicularis). 

7) Landak (histryx brachura). 

2.5 Sumber Belajar  

2.5.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua sumber termasuk pesan, orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar yang dapat dipergunakan peserta didik baik secara sendiri-sendiri 

maupun dalam bentuk gabungan untuk menfasilitasi kegiatan belajar dan 

meningkatkan kinerja belajar (Januszewski dan Molenda, 2008 dalam Abdullah, 

2012). Sejalan dengan pendapat itu, Seels dan Richey (2006) menjelaskan bahwa 

sumber belajar adalah segala sumber pendukung untuk kegiatan belajar, termasuk 

sistem pendukung dan materi serta lingkungan pembelajaran. Sumber belajar bukan 

hanya alat dan materi yang dipergunakan dalam pembelajaran, tetapi juga meliputi 

orang, anggaran, dan fasilitas. Sumber belajar bisa termasuk apasaja yang tersedia 

untuk membantu seseorang belajar. 

2.5.2 Klasifikasi Sumber Belajar  

Adapun klasifikasi sumber belajar menurut Seels dan Richey (2006) sebagai 

berikut: 

1. Pesan yang merupakan informasi yang disampaikan oleh komponen yang lain, 

biasanya berupa ide, makna, dan fakta. Berkaitan dengan konteks 

pembelajaran, pesan ini terkait dengan isi bidang studi dan dapat dikelola dan 
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direkonstruksikan kembali oleh pebelajar. Orang: orang tertentu yang terlibat 

dalam penyimpanan dan atau penyaluran pesan. 

2. Bahan yang merupakan kelompok alat yang sering disebut dengan perangkat 

lunak. Dalam hal ini bahan berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan 

dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Bahan yaitu segala sesuatu 

yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman elektronik, web, dan Iain-Iain yang 

dapat digunakan untuk belajar. 

3. Alat yang merupakan alat yang sering disebut perangkat keras. Berkaitan 

dengan alat ini dipergunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan dalam 

bahan. Alat juga merupakan benda-benda yang berbentuk fisik yang sering 

disebut dengan perangkat keras, yang berfungsi untuk menyajikan bahan 

pembelajaran. Sumber belajar tersebut, seperti komputer, OHP, kamera, radio, 

televisi, film bingkai, tape recorder, dan VCD/DVD. 

4. Teknik yang merupakan prosedur utama atau pedoman langkah-langkah dalam 

penyampaian pesan. Dalam hal ini dapat dengan kata lain, teknik adalah 

prosedur yang digunakan orang dalam kegiatan pembelajaran untuk tercapai 

tujuan pembelajaran. 

5. Latar yang merupakan lingkungan di mana pesan ditransmisikan. Lingkungan 

adalah tempat di mana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses 

perubahan tingkah laku maka dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya 

perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, 

kolam ikan dan lain sebagainya (Butcher, 2006). 
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2.5.3 Fungsi Sumber Belajar  

Berhubungan dengan fungsi sumber belajar, Morrison (2004) mengatakan 

bahwa sumber belajar yang ada agar dapat difungsikan dan dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya dalam pembelajaran. Berikut ini fungsi dari sumber belajar untuk: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, melalui: percepatan laju belajar dan 

membantu pengajar untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan 

pengurangan beban guru/dosen dalam menyajikan informasi, sehingga dapat 

lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar murid/mahasiswa. 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

melalui: pengurangan kontrol guru/dosen yang kaku dan tradisional serta 

pemberian kesempatan kepada murid/mahasiswa untuk belajar sesuai dengan 

kemampuannya. 

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, melalui: 

perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan 

bahan pembelajaran berbasis penelitian 

4. Lebih memantapkan pembelajaran, melalui: peningkatkan kemampuan 

manusia dalam penggunaan berbagai media komunikasi serta penyajian data 

dan informasi secara lebih konkrit. 

5. Memungkinkan belajar secara seketika, melalui: pengurangan jurang pemisah 

antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya 

konkrit dan memberikan pengetahuan yang bersifat langsung. 

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan 

adanya media masa, melalui: pemanfaatan secara bersama yang lebih oleh luas 
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tenaga tentang kejadiankejadian yang langka, dan penyajian informasi yang 

mampu menembus batas geografis. 

2.5.4 Tinjauan tentang Atlas 

Atlas adalah kumpulan berbagai macam gambar peta yang disusun secara 

sistematis dalam bentuk buku (Saputra, 2013). Kumpulan peta – peta yang ada 

dalam satu atlas mempunyai pola dengan simbol, interprestasi, serta bahasa yang 

serupa. Atlas bersifat umum (atlas umum) dan ada pula yang bersifat khusus (atlas 

khusus). Pada hakekatnya atlas adalah buku acuan atau referensi maka sebuah atlas 

diharapkan relatif lengkap. Pada umumnya peta-peta atlas dibuat dalam format 

yang serupa. Hingga saat ini tampak ada tambahan gambar, tabel statistik, dan 

indeks untuk nama–nama yang terdapat pada atlas. Bahkan sekarang ada 

kecenderungan menambah teks sebagai penjelasan. Kadang – kadang teks ini dijilid 

tersendiri atau dalam bentuk monografi dilengkapi grafik, diagram, statistik, foto, 

dan referensi.  

2.5.5 Klasifikasi Atlas   

Kriteria yang digunakan untuk mengklarifikasi atlas sebagai berikut:  

1. Atas dasar wilayah: Alam semesta, Bulan, Mars, Bumi, Samudera,  

2. Benua (Atlas Dunia), Negara (Atlas Nasional), bagian negara (Atlas 

Regional, Atlas Provinsi, Kota (Atlas Kota).  

3. Atas dasar tujuan atlas: untuk referensi umum, perencanaan fisik wilayah, 

pendidikan dan pengajaran, wisata dan sebagainya. Kadang – kadang tujuan 

kelompok atlas telah ditentukan oleh penggunanya, atlas keluarga, atlas 

perguruan tinggi.  
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4. Atas dasar ukuran, meliput atlas tangan berukuran 3,1 x 49,5 cm, atlas dalam 

bentuk buku – atlas peta, atlas sekolah, ukurannya sesuai dengan ukuran tas 

sekolah.  

5. Atas dasar isinya: peta rupa bumi, dan peta tematik.  

Jenis atlas menggunakan kondisi wilayah, tujuan, dan isi meliputi: atlas 

referensi, atlas nasional, atlas sekolah, atlas tematik, atlas jalan dan keluarga. Atlas 

yang bertujuan dijadikan sumber belajar atau media pembelajaran dalam 

pendidikan/sekolah memiliki fungsi tertentu, yaitu:  

1) Memberikan gambaran secara jelas informasi spasial tentang aspek fisik 

wilayah (morfologi, iklim, tumbuhan, hewan dan aspek perihal manusia 

(kepadatan penduduk, persebaran tenun ikat, penggunaan lahan). 

2) Merangsang keingintahuan kaitan spasial aspek fisik wilayah dengan perilaku 

atau aktivitas penduduk pada suatu daerah. Umumnya peta – peta tematik 

dibuat seserderhana mungkin sesuai perkembangan persepsi spasial peserta 

didik.  

Bagian pertama peta – peta rupa bumi, kemudian peta – peta tematik 

sederhana, benua, negara dan seterusnya provinsi, kabupaten, Kecamatan, 

Desa/Kota tempat tinggal peserta didik. Atlas yang digunakan dalam pembelajaran 

tidak hanya berisi penjelasan tentang peta yang berkaitan dengan pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial, namun atlas juga bisa digunakan dalam pembelajaran di bidang 

– bidang yang lain. Jenis atlas yang bertujuan memaparkan informasi tertentu 

disebut dengan atlas tematik. Atlas tematik adalah atlas yang menyajikan informasi 

tema tertentu yang sifatnya khusus. Beberapa contoh atlas tematik adalah atlas 
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anatomi, atlas patologi, atlas histologi (berisi gambar – gambar bagian tubuh dan 

sel – sel manusia yang diperlukan di bidang kedokteran) dan atlas geologi, (berisi 

informasi tentang berbagai bantuan atau mineral yang terdapat di bumi), atlas 

sejarah, dan lain – lain (Angin, 2006).  

Atlas tematik saat ini banyak sekali dibuat sebagai alat komunikasi dan 

pedoman suatu perjalanan dan untuk memenuhi kepentingan penelitian. Atlas 

tematik ini ada yang membuat informasi spasial secara garis besar terhadap suatu 

daerah (atlas tematik khusus jamak), dan juga hanya membuat informasi spasial 

secara spesifik (alas tematik khusus tunggal). 
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2.6 Kerangka Konsep 

Adapun kerangka konsep penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.3 di 

bawah ini. 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka konsep penelitian 
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