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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Keanekaragaman  Hayati 

Keanekaragaman hayati adalah suatu makhluk hidup yang memiliki wujud 

atau variasi, diantaranya variasi pada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme 

lainnya, materi genetik yang di dalamnya, serta variasi ekosistem tempat makhluk 

hidup untuk bertahan hidup (Ridhwan, 2012). Keanekargaman hayati menurut  

Aprisiwi & Sasongko (2014) adalah melimpahnya makhluk hidup baik yang berasal 

dari tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme tentang genetika dan ekosistem 

yang mencapai jutaan. Keanekaragaman hayati dikelompokkan dalam tiga 

tingkatan yakni keanekaragaman tingkat gen, spesies dan ekosistem Ganesid et al., 

(2019).  

Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah berdasarkan sifat keturunan 

pada suatu makhluk hidup yang berasal dari induknya atau tetuanya (Rahayu, Dewi, 

& Harja, 2016). Sedangkan keanekaragaman hayati tingkat jenis (spesies) yaitu 

keanekaragaman jenis makhluk hidup yang ada di daratan maupun yang ada di 

perairan yang menempati suatu ekosistem dan masing-masing makhluk hidup 

memiliki ciri yang berbeda antara satu sama lain, keanekaragaman hayati tingkat 

ekosistem mencakup tentang hubungan timbal balik antara organisme yang ada di 

perairan maupun yang berada di daratan (Bappenas, 2016). Konservasi Sumber 

daya Alam Hayati dan Ekosistem telah diatur dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 pasal 1 butir 2 mengatakan bahwa konservasi 

adalah mengatur atau mengelola sumber daya alam hayati agar dapat dimanfaatkan 
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secara bijak dan melindungi persediaan dengan cara menjaga keanekaragaman dan 

nilainya, sedangkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 butir 15 

mengatakan, bahwa konservasi terbagi atas sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sebagaimana 

pendapat Hudha & Husamah (2019) bahwa konservasi ekosistem yang bertujuan 

melindungi dan menjaga ekosistem perlu dilakukan oleh seluruh elemen 

masyarakat agar kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Menurut Arisandi & Syamsi 

(2018) Keanekaragaman kupu-kupu yang tinggi pada suatu wilayah  menandakan 

bahwa ekologi lingkungannya masih bagus yang artinya belum tercemar. 

2.2 Kupu-kupu (Rhopalocera) 

Kupu-kupu merupakan serangga yang mudah dikenal karena memiliki 

sisik pada sayap-sayap dan terdapat debu yang mudah lepas jika dipegang, 

lepidoptera terbagi menjadi dua subordo yaitu Rhopalocera atau kupu-kupu yang 

aktif siang hari dan Heterocera atau ngengat aktif pada malam hari (Borror Donald 

J, Triplehon Charles A, 1992). Menurut (Salmah, Abbas, & Dahelmi, 2012) kupu-

kupu Rhopalocera memiliki bentuk tubuh yang langsing, umumnya sayap berwarna 

cerah, ujung antenanya membesar sedangkan Heterocera mempunyai tubuh lebih 

gemuk, sayap berwarna kusam, umumnya tipe antena plumose. 

Lepidoptera dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yakni 

Mikrolepidoptera dan Makrolepidoptera yang dilihat dari ukuran rata-rata kupu-

kupu, Mikrolepidoptera mencakup Monotrysia dan Ditrysia superfamili-famili 

Tineodea hingga Prylaloidea sedangkan pada Makrolepidoptera mencakup sisa 
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famili-famili dari Ditrysia (Borror Donald J, Triplehon Charles A, 1992). Demikian 

juga menurut Sutra, Dahelmi, & Salmah (2012) kupu-kupu adalah serangga yang 

termasuk kedalam filum Arthropoda, kelas Insekta dan ordonya Lepidoptera. 

Lepidoptera menurut Arisandi dan Syamsi (2018) berasal dari kata lepis 

yang artinya sisik dan ptera yang artinya sayap. Menurut Oktaviati, Rifanjani dan 

Ardian (2019) kupu-kupu mempunyai manfaat atau peran yang sangat penting yaitu 

sebagai indikator perubahan lingkungan karena kupu-kupu sangat mudah peka 

terhadap perubahan di sekitar peran selanjutnya untuk menjaga keseimbangan 

ekosistem, diantaranya sebagai penyerbukan yakni proses pembuahan bunga. 

Kupu-kupu termasuk bagian dari biodiversity oleh karena itu kita harus menjaga 

kelestariannya agar tidak mengalami kepunahan dan penurunan keanekaragaman 

jenis kupu-kupunya (Rahayuningsih, Oqtafiana, & Priyono, 2012). 

Kupu-kupu adalah serangga terbang yang bermetamorfosa sempurna pada 

kehidupannya dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago pada daur hidup kupu-kupu 

hanya membutuhkan makan pada fase larva atau ulat dan fase imago atau dewasa 

(Amin & Alfida, 2016). Kebanyakan pada fase larva memakan jenis tumbuh-

tumbuhan selain itu bersifat sebagai hama dari tanaman yang dibudidaya oleh para 

petani atau pekebun (Borror Donald J, Triplehon Charles A, 1992).    Demikian 

juga menurut Dendang (2009) makanan kupu-kupu pada fase larva berupa bagian-

bagian dari tumbuhan diantaranya bagian biji, buah, dan daun, oleh sebab itu mulut 

larva mempunyai bentuk yang sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk 

menggigit dan mengunyah makanan sedangkan Kupu-kupu pada fase dewasa 



10 

 

 
 

mulutnya berbentuk selang penghisap atau disebut dengan probosis yang pada 

hidupnya memakan nektar bunga. 

Kupu-kupu mempunyai hubungan yang erat dengan tanaman karena 

tanaman dapat digunakan sebagai inang, mencari makan bahkan digunakan sebagai 

tempat tinggal, selain itu kupu-kupu mempuyai kemamampuan memilih habitat 

yang dapat memudahkan untuk mencari makan, melakukan perkawinan dan 

mencari tempat tinggal (Sari, Hadi, & Rahadian, 2016). Demikian juga menurut 

Rahman, Kartikawati, dan Rifanjani (2018) kupu-kupu dapat ditemukan di setiap 

tipe habitat jika terdapat tumbuhan yang cocok untuk dijadikan pakannya, selain itu 

kupu-kupu dapat dijumpai pada wilayah yang sudah terbuka misalnya pada wilayah 

pertanian dan perkebunan, pinggiran aliran sungai, wilayah hutan primer dan 

sekunder, serta wilayah pemukiman. 

Keragaman kupu-kupu pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah 

lainnya, karena keberadaan kupu-kupu pada suatu habitat berhubungan dengan 

faktor lingkungan baik secara abiotik maupun secara biotik, secara abiotik seperti 

intensitas cahaya matahari, temperatur, kelembaban udara dan air; sedangkan 

secara biotik misalnya vegetasi dan satwa lain (Wardhani & Muis, 2017). Demikian 

juga menurut Florida, Setyawati dan Yanti (2015) keberadaan kupu-kupu 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, jika pada suatu lingkungan berubah maka akan 

sangat mempengaruhi keberadaan kupu-kupu selain itu, kupu-kupu banyak diteliti 

karena memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai bioindikator kesehatan 

lingkungan. 
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Subordo Rhopalocera terdiri dari dua superfamili yakni, Hesperiidea dan 

Papilionoidea (Sihombing, 2002). Pada Superfamili Hesperioidea hanya memiliki 

satu famili yakni  famili Hesperidae sedangkan superfamili Papilionoidea memiliki 

tujuh famili diantaranya famili Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Libytheidae, 

Nymphalidae, Satyridae, Danaidae (Borror Donald J, Triplehon Charles A, 1992). 

1. Superfamili Hesperioidea  

a. Famili Hesperidae 

Kupu-kupu famili Hesperidae memiliki ukuran kecil hingga besar dan 

bertubuh gemuk, sungut-sungut terpisah dengan lebar, famili ini biasanya makan 

berada dalam perlindungan daun sedangkan pupasi terjadi di dalam kokon yang 

terbuat dari daun-daun (Borror Donald J, Triplehon Charles A, 1992). Menurut 

Wardhani & Muis (2017) Kupu-kupu Hesperiidae mempunyai ukuran kecil hingga 

berukuran sedang pada umumnya memiliki warna coklat yang bercak putih atau 

kuning pada ketiga tungkainya berkembang dengan baik. 

2. Superfamili Papilionoidea  

a. Famili Papilionidae 

Kupu-kupu famili Papilionidae mempunyai ukuran tubuh yang sedang 

hingga besar ciri umum lainnya mempunyai ragam warna yang unik yaitu warna 

merah, kuning, hijau, dengan campuran hitam dan putih, pada kedua pasang 

sayapnya memiliki garis-garis yang berbentuk seperti sel tertutup, sedangkan 

terdapat beberapa jenis pasang sayap belakangnya yang memanjang membentuk 

bangunan menyerupai ekor dan ada juga beberapa jenis terbang lambat seperti 

burung layang-layang. (Wardhani & Muis, 2017) 
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b. Famili Pieridae 

Kupu-kupu famili Pieridae merupakan kupu-kupu yang mempunyai 

ukuran kecil hingga sedang dan memiliki warna putih atau kekuning-kuningan pada 

tepi sayapnya memiliki tanda warna hitam, radius sayap depan bercabang tiga 

bahkan empat dan tungkai tungkai depannya berkembang dengan baik (Borror 

Donald J, Triplehon Charles A, 1992).   

c. Famili Lycaenidae 

Kupu-kupu famili Lycaenidae memiliki ukuran yang kecil bahkan 

ukurannya kadang-kadang sangat kecil famili ini mempunyai warna yang 

mencolok, yaitu warna biru bahkan warna seperti perak atau tembaga pada sayap 

belakang beberapa jenis memiliki lembaran seperti ekor yang jumlahnya bisa satu, 

dua bahkan tiga tergantung dari jenisnya (Dendang, 2009). Demikian juga menurut 

Borror Donald J, Triplehon Charles A (1992) famili Lycaenidae memiliki ukuran 

yang kecil bahkan sangat halus, memiliki tubuh yang ramping, sungut-sungutnya 

dilingkari dengan warna putih, memiliki garis sisik berwarna putih yang 

mengelilingi mata selain itu kupu-kupu pada famili ini memiliki garis seperti 

rambut. 
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d. Famili Libytheidae 

 Kupu-kupu famili Libytheidae ini memiliki ukuran yang kecil, memiliki 

warna kecoklatan dan palpus panjang menjulur ciri lainnya yang jantan memiliki 

tungkai-tungkai panjang hanya tungkai yang ada ditengah dan dibelakang yang 

dapat digunakan untuk berjalan sedangkan yang betina memiliki tungkai –tungkai 

depan yang lebih panjang yang dapat digunakan untuk berjalan (Borror Donald J, 

Triplehon Charles A, 1992). 

e. Famili Nymphalidae 

Kupu-kupu famili Nymphalidae memiliki kaki depan yang tidak 

digunakan untuk berjalan, biasanya pupa bergantung pada sasaran atau objek 

tempat yang dijadikan pupasi dengan kait anal yang disebut dengan kremaster 

(Dendang, 2009). Menurut Rahayuningsih et al (2012) Nymphalidae adalah famili 

kupu-kupu yang memiliki ukuran sedang hingga ukuran besar yang berkisar antara 

25–150 mm dan memiliki warna sayap yang beraneka warna, famili ini biasanya 

memiliki warna jingga dan bercampur coklat atau hitam, famili Nymphalidae biasa 

disebut dengan kupu-kupu kaki sikat karena pada kakinya ditutupi bulu-bulu yang 

terlihat seperti sikat. 

f. Famili Satyridae 

Kupu-kupu famili Satyridae merupakan kupu-kupu yang biasa disebut 

nimfa kayu, ukuran kupu-kupu ini kecil hingga berukuran sedang, famili ini 

biasanya berwarna coklat atau keabu-abuan dan pada sayapnya memiliki bintik-

bintik yang mirip seperti mata, radius pada sayap depan berjumlah lima cabang 

(Borror Donald J, Triplehon Charles A, 1992). Demikian juga menurut Dendang 
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(2009) famili ini memiliki ukuran yang kecil, sayapnya lebar sedikit bulat, 

terbangnya lamban, dan biasanya terbang dekat dengan tanah, kupu-kupu ini 

senang berada di tempat yang dapat digunakan untuk berteduh atau yang banyak 

naungan, untuk warna sayapnya yaitu coklat muda hingga agak gelap bervariasi 

corak sayap yang beragam. 

g. famili Danaidae 

Kupu-kupu famili Danaidae merupakan kupu-kupu yang berukuran besar 

dan berwarna cemerlang kecoklat-coklatan yang mempunyai tanda-tanda hitam dan 

putih, tungkai depan sangat kecil tidak digunakan untuk berjalan, radius saya depan 

bercabang lima (Borror Donald J, Triplehon Charles A, 1992).   

2.3 Anatomi dan Siklus Hidup Kupu-kupu  

2.3.1. Anatomi  

Tubuh kupu-kupu terdiri dari tiga bagian yaitu head (kepala),  thorax 

(bagian dada), dan abdomen (perut). Pada bagian luar cangkang atau exos keleton 

terbuat dari polisakarida kompleks (karbohidrat yang terdiri dari molekul gula). 

Sayap kupu-kupu terbuat dari chitin yang bersifat keras dan kuat, menjaga integritas 

struktural hewan dan membentuk otot-otot yang melekat pada kerangka luar yang 

juga mengandung isi cairan tubuh. Kupu-kupu memiliki empat sayap, dua sayap 

bagian depan dan dua sayap belakang, masing-masing sayap terdiri dari kulit tipis 

chitin yang dipegang kaku oleh vena, vena yang lebih besar digunakan untuk 

memompa darah melewati sayap untuk menghangatkannya pola urat pada sayap 

kupu-kupu berbeda antara spesies dan sangat penting dalam menentukan hubungan 

dengan kupu-kupu lainnya (Woodhall, 2005) 



15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Anatomi dan Morfologi Kupu-kupu (Woodhall, 2005)  

 

2.3.2 Siklus Hidup Kupu-kupu 

Metamorfosis kupu-kupu adalah siklus hidup kupu-kupu mulai dari 

terciptanya hingga berakhirnya masa hidup dari kupu-kupu tersebut, siklus hidup 

kupu kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong dan menjadi kupu-kupu (Mifta & 

Nurizzati, 2017). 

a. Telur  

Kupu-kupu atau disebut sub ordo lepidoptera menjalani metamorfosis 

lengkap, yang melibatkan empat proses terpisah dari telur melalui larva dan pupa 

hingga dewasa. Telur (ovum) diletakkan secara tunggal maupun secara 

berkelompok, biasanya di letakkan pada bagian bawah permukaan daun yang 

biasanya larva akan menemukan makanan bahkan pada bagian batang atau cabang, 

beberapa spesies dari kupu-kupu akan menjatuhkan telur mereka dengan longgar 

baik selama penerbangan atau saat betina menetap di tanaman makanan atau pada 

objek terdekat (Braby, 2004). 
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 Menurut Sally (2006) setelah kupu-kupu betina dan jantan melakukan 

perkawinan maka kupu-kupu betina akan bertelur, namun kupu-kupu betina tidak 

meletakkan telurnya dengan sembarang tempat, tapi telur-telur akan diletakkan 

diatas tanaman yang bisa dimakan oleh ulat ketika tanamannya keliru atau salah 

maka ulat akan kelaparan, telur akan menetas kira-kira delapan hari setelah 

diletakkan, telur kupu-kupu berukuran kecil namun pada bentuk dan warnanya 

bermacam-macam, telur kupu-kupu diletakkan di atas daun atau dibawah 

permukaan daun banyak kupu-kupu meletakkan ribuan telurnya selama beberapa 

hari. Ukuran telur sangat kecil sekitar 0,4 cm yang dilapisi oleh lilin tipis berfungsi 

untuk menjaga agar telur tidak kekeringan dan ketika telur berumur 4-5 hari telur 

akan menetas menjadi ulat (larva) (Windura, 2008). 

b. Larva (Ulat) 

Larva merupakan tahap pertama yang aktif pada siklus hidup serangga 

berawal setelah telur menetas tujuan awal pada tahap larva yaitu memberi makan 

dan mengumpulkan energi untuk digunakan pada tahap berikutnya (Fajri, 2017). 

Larva dikenal sebagai ulat yang berkaitan dengan makan-makanan untuk tumbuh 

dan berkembang, sebagian besar larva memakan daun tanaman, namun beberapa 

juga ada yang memakan bunga, biji, atau bahkan semut yang belum dewasa, larva 

memainkan peran penting dalam fungsi ekosistem yaitu dapat  mendaur ulang 

nutrisi dari tanaman kembali ke tanah melalui kotoran mereka, dan mereka 

berfungsi sebagai makanan untuk burung pemakan serangga, laba-laba, pemangsa 

serangga, dan parasit seperti spesies tertentu dari lalat dan tawon (Braby, 2004) 



17 

 

 
 

Tubuh larva (ulat) mempunyai 14-15 benjolan dan memiliki mata kecil, 

rahang untuk mengunyah, berkaki delapan dan antena yang pendek, kelenjar ludah 

akan mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan benang, fase larva disebut dengan 

fase makan daun sehingga badannya akan membesar dan mengalami berapa kali 

pengelupasan dan pergantian kulit (Windura, 2008). Menurut Harlina, Basukriadi, 

Acmad dan Peggie (2016) larva kupu-kupu kebanyakan memakan daun dan bagian 

tanaman yang lain, larva yang lebih besar akan menggigiti tepi daun bahkan 

mengkomsumsi semua bagian daun, kecuali tulang-tulang daun yang besar, 

sedangkan larva yang lebih muda memakan daun dengan cara melubanginya.  

c. Pupa (kepompong ) 

Tahap pupa atau kepompong merupakan tahap yang sangat penting bagi 

kehidupan kupu-kupu karena pada tahap ini akan mempersiapkan perubahan yang 

besar, tahap kepompong pada kupu-kupu berlangsung dengan waktu yang 

bermacam-macam, ada yang berkisar beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan 

ada yang sampai tahunan (Fajri, 2017). Selanjunya pada tahap pupa ini disebut 

dengan fase istirahat kira-kira 10 hari, Pada fase terakhir pupa akan pecah dan 

berubah menjadi kupu-kupu (imago), ketika imago sudah menemukan pasangannya 

maka akan berkopulasi atau melepaskan telur dan akhirnya siklus kupu-kupu yang 

baru akan memulai dari awal (Windura, 2008). 

d. Imago 

Imago adalah fase dewasa dari Lepidoptera, dan merupakan fase 

berkembang biak. Seperti serangga lainnya, badan kupu-kupu dibedakan menjadi 

kepala, torak dan abdomen. Kepala kecil, hipognatus. Antena satu pasang, panjang 
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dan ramping, terdiri dari banyak segmen. Mata majemuk satu pasang, besar. Mata 

ocelus dua buah, tersembunyi di bawah sisik-sisik di kepala. Alat mulut disesuaikan 

untuk mengisap (siphoning type mouthpart), labrum mereduksi; maksila 

membentuk satu pasang probosis panjang yang saling melekat, digulung pada 

waktu tidak dipergunakan; mandibula kecil dan mereduksi; labium mereduksi, 

tetapi palpus labialis berkembang untuk menjalankan fungsi tertentu dalam memilih 

makanannya (Amir et al. 2008). 

 

Gambar 2.2  Siklus Hidup Kupu-kupu (Braby, 2004) 

2.4 Wilayah Kecamatan Karangploso 

Menurut BPS et al. (2018) Karangploso termasuk salah satu 33 kecamatan 

di wilayah Kabupaten Malang posisi Kecamatan Karangploso berada diantara 

112,3506 sampai 122,3753 Bujur Timur dan 7,5514 sampai 7,5227 Lintang Selatan, 

lokasi geografis Kecamatan Karangploso adalah dataran dan sebagian  lokasi 

geografis berupa Lereng dengan topografi desa di Kecamatan Karangploso 

termasuk datar dan perbukitan. Lebih lanjut luas wilayah Kecamatan Karangploso 

secara menyeluruh adalah sekitar 58, 74 km2, sebagai wilayah topografi dan 

wilayah perbukitan Kecamatan Karangploso mempunyai pemandangan yang 
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sangat sejuk dan indah bahkan pengunjung maupun masyarakat itu sendiri dapat 

menikmati fasilitas yang ada misalnya akomodasi dan wisata alam. 

2.4.1 Habitat Kupu-kupu 

Tumbuhan adalah Faktor yang sangat berperan penting terhadap 

keberadaan kupu-kupu, tumbuhan digunakan oleh kupu-kupu sebagai tumbuhan 

inang dan sumber pakan jika keanekaragaman jenis tumbuhan di suatau habitat 

mengalami penurunan akibat degradasi maka akan mempengaruhi keanekaragaman 

jenis kupu-kupu (Setiawan, Wimbaningrum, & Fatimah, 2018). Demikian menurut 

Dewi, Hamidah dan Siburian (2016) Kupu-kupu hampir dapat ditemukan pada 

semua tipe habitat jika ada tanaman inang yang sesuai untuk jenis-jenis kupu-kupu 

tersebut. Adanya perubahan suatu habitat dapat menyebabkan kupu-kupu 

kekurangan makanan  dan  terjadinya  migrasi atau perpindahan  kupu-kupu  

menuju  daerah  yang  jauh  dari  gangguan  manusia (Ngatimin, Abdullah, 

Nasruddin, & Gassa, 2017). 

2.5 Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan 

bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan 

siswa belajar secara individual (Prastowo, 2018). Menurut Abdullah (2012) Sumber 

belajar sangat berperan penting terhadap upaya pemecahan masalah dalam belajar, 

sumber-sumber belajar dapat didefinisikan sebagai pesan, orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar, upaya mendapatkan hasil yang maksimal maka sumber belajar 

perlu dikembangkan dan dikelola secara sistematik, bermutu, dan fungsional. 
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Sumber belajar adalah salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang terdiri dari pesan atau segala informasi yang berbentuk 

ide, fakta dan data yang fungsinya untuk disampaikan ke peserta didik, selain itu 

guru maupun narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan belajar mempunyai peran 

sebagai penyaji atau pengolah pesan (Susilana, 2007). Menurut Navy (2013) 

Sumber belajar atau learning resources dapat artikan segala sesuatu yang bisa 

memberikan kemudahan belajar untuk peserta didik agar mendapatkan sejumlah 

informasi, pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan, masing-masing sumber 

belajar memiliki manfaat yang berbeda bahkan sama dengan sumber belajar 

lainnya. 

Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: sumber belajar yang 

dirancang (learning resources  by design) adalah sumber belajar yang memang 

sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran misalnya buku pelajaran, modul 

selanjutnya sumber belajar yang telah disediakan dan tinggal dimanfaatkan 

(learning resources by utilization) yakni sumber belajar yang tidak secara khusus 

untuk keperluan pembelajaran tetapi dapat ditemukan dan dipilih untuk proses 

pembelajaran misalnya pemerinta, tenaga ahli, kebun binatang, museum, sawah 

(Jalinus & Ambiyar, 2016).     
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Adapun beberapa fungsi sumber belajar menurut (Jalinus & Ambiyar, 

2016) adalah: 

a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran yakni dapat membantu guru untuk 

menggunakan waktu dengan baik selain itu mengurangi beban guru dalam 

memberikan informasi. 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual dengan cara 

memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kemampuannya 

sesuai bidang yang dikuasai. 

c. Memberikan dasar yang bersifat objektif pada proses pembelajaran yakni 

dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih runtut atau teratur. 

d. Lebih menstabilkan pembelajaran yakni dengan meningkatkan kemampuan 

sumber belajar serta menyajikan informasi dan bahan secara nyata.  

Menurut Hafid (2011) sumber belajar mempunyai beberapa komponen 

utama yang mendukung sumber belajar diantaranya:  

a. Pesan adalah sebuah informasi atau pelajaran yang diteruskan oleh komponen 

lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data. 

b. Komponen orang atau manusia sebagai penyimpan, mengelolah, dan 

menyiapkan pesan. 

c.  Komponen alat sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang 

tersimpan di dalam bahan.  

d. Komponen teknik prosedur rutin atau tujuan yang disiapkan untuk menggunakan 

bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. 
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Jenis sumber belajar yang digunakan untuk proses pembelajaran antara 

lain, media cetak misalnya buku, majalah, artikel dan media elektronik yang dapat 

memudahkan untuk dijadikan sumber belajar saat ini, selain media cetak dan 

elektronik alam sekitar juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar alternatif 

(Permendikbud, 2013). 

Menurut Satrianawati (2018) Penggunaan suatu media dan sumber belajar 

yang tepat dapat memberikan pengaruh positif terhadap keefektifan pembelajaran, 

berbagai definisi media dan sumber belajar jenis medianya adalah 

a. Media visual yaitu media yang dapat dilihat oleh indra penglihatan contohnya 

media foto, gambar, poster, majalah buku, alat peraga. 

b. Media audio yaitu media yang bisa didengar contohnya suara, musik dan lagu. 

c. Media audio visual yaitu media yang dapat didengar dan dilihat secara 

bersamaan contohnya media drama, pementasan, film. 

d. Multimedia yaitu semua multimedia yang tergabung jadi satu contohnya 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 
 

2.6 Kerangka Konsep 

Bentuk kerangka konsep Studi keanekaragaman jenis kupu-kupu di 

wilayah Kecamatan Karangploso sebagai sumber belajar biologi materi 

keanekaragaman hayati dengan permasalahannya dapat digambarkan sebagaimana 

Gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
 

Gambar 2.3 skema kerangka konsep penelitian  

Perkebunan Pertanian 

Wilayah kecamatan Karangploso Kabupaten Malang  

Pemukiman 

Keberadaan Kupu-kupu khususnya di wilayah kecamatan Karangploso mulai terancam punah 

disebabkan sudah banyaknya alih fungsi lahan beralih menjadi lahan pemukiman dan pertanian 

selain itu, di habitat pertanian dan perkebunan dekat dengan jalan raya dampaknya polusi udara. 
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