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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Air Bersih 

Air dimanfaatkan manusia untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, minum, 

mencuci, kakus dan untuk dikonsumsi. Air bersih adalah air yang terbebas dari 

kuman maupun bakteri dan memenuhi baku mutu air yang telah ditetapkan oleh 

Permenkes No. 32 Tahun 2017 (Naway, 2013). 

2.1.1 Kualitas Air Bersih 

Kualitas air penting untuk diperhatikan karena menjadi tolak ukur 

penggunaan air dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan tersebut seperti 

mandi, mencuci, air irigasi, memasak dan sebagai air minum. Kualitas air bersih 

menurut sifat fisik adalah air yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak 

berasa. Air tidak berwarna menunjukkan bahwa tidak mengandung bahan kimia. 

Air yang berbau menunjukkan bahwa terjadi proses pelapukan bahan organik oleh 

mikroorganisme dalam air (Untung, 2008). Sedangkan air yang rasanya tidak tawar 

menunjukkan adanya senyawa asing yang dapat mempengaruhi kesehatan. Jika air 

memiliki rasa asam, pahit dan lainnya maka patut dipertimbangkan bila akan 

dikonsumsi (Anuar et al, 2015). 

Kualitas air bersih menurut sifat kimia adalah air bersih memiliki pH yang 

bersifat netral yaitu tidak asam maupun basa. Air bersih dianjurkan memiliki pH 

6,5-8,5 dan tidak mengandung nitrat dan senyawa kimia lainnya yang dapat 

membahayakan tubuh (Gusril, 2016). Kontaminasi nitrat yang dianjurkan adalah 10 
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mg/l. Kandungan nitrat melebihi batas yang dianjurkan bila dikonsumsi terutama 

bayi yang berumur di bawah 4 bulan akan menyebabkan methaemoglobinemia 

yaitu kondisi nitrit mengikat haemoglobin darah yang menghalangi ikatan 

haemoglobin dengan oksigen (Prabowo & Dewi, 2016). Kontaminasi bakteri E. coli 

yang dianjuran adalah 0 CFU/100 unit. Kontaminasi bakteri E. coli dapat 

menyebabkan diare demam, kram perut dan muntah (Aulia et al, 2017). 

2.1.2 Parameter Kualitas Air Bersih 

Parameter kualitas air ini digunakan untuk mengukur tingkat kualitas air. 

Tingkat kualitas air terdapat beberapa parameter yaitu parameter fisik, kimia dan 

bakteriologi. 

2.1.2.1 Parameter Fisik Air Bersih 

Kualitas fisik air sumur gali dapat diukur menggunakan parameter fisik 

standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air keperluan higene sanitasi 

yang sesuai dengan PERMENKES No. 32/Menkes/2017. 

Tabel 2.1 Parameter kualitas air secara fisik  

No. Parameter Wajib Unit 
Standar Baku Mutu 

(kadar maksimum) 

1. Kekeruhan  NTU 25 

2. Warna TCU  

3. Zat padat terlarut (Total Dissloved Solid) mg/l 1000 

4. Suhu  °C Suhu udara ± 3 

5. Rasa  Tidak berasa 

6. Bau   Tidak berbau 

(Sumber: Permenkes, 2017) 

2.1.2.2 Parameter Kimia Air Bersih 

 Kualitas air sumur secara kimia dapat diukur menggunakan parameter kimia 

standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air keperluan higene sanitasi 

yang sesuai dengan permenkes No. 32/Menkes/2017. 
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Tabel 2.2 Parameter kualitas air secara kimia 

No. Parameter Unit 
Standar Baku Mutu 

(kadar maksimum) 

 Wajib    

1. pH mg/l 6,5-8,5 

2. Besi mg/l 1 

3. Flourida mg/l 1,5 

4. Kesadahan CacO3 mg/l 500 

5. Mangan mg/l 0,5 

6. Nitrat, sebagai N mg/l 10 

7. Nitrit, sebagai N mg/l 1 

8. Sianida mg/l 0,1 

9. Deterjen mg/l 0,05 

10. Pestisida Total mg/l 0,1 

11. Air raksa mg/l 0,001 

12. Arsen mg/l 0,05 

13. Kadmium mg/l 0,005 

14. Kromium (Valensi 6) mg/l 0,05 

15. Selenium mg/l 0,01 

16. Seng mg/l 15 

17. Sulfat  mg/l 400 

18. Timbal  mg/l 0,05 

19. Benzene mg/l 0,01 

20. Zat Organik (KMNO4) mg/l 10 

(Sumber: Permenkes, 2017) 

2.1.2.3 Parameter Bakteriologi Air Bersih 

 Kualitas air sumur secara bakteriologi dapat diukur menggunakan parameter 

biologi standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air keperluan higene 

sanitasi yang sesuai dengan Permenkes No. 32/Menkes/2017. 

Tabel 2.3 Parameter kualitas air secara bakteriologi  

No. Parametr Wajib Unit 
Standar Baku Mutu 

(kadar maksimum) 

1. Total coliform CFU/100 ml 50 

2. E. coli CFU/100 ml 0 

(Sumber: Permenkes, 2017) 

2.1.3 Sumber Air Bersih 

 Sumber air adalah tempat keluarnya air alami ataupun buatan yang terdapat 

di atas maupun di bawah permukaan tanah. Sumber air bersih didapat dari beberapa 

sumber seperti air hujan, air sungai dan air tanah (Sjamsidi et al, 2013). 
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2.1.3.1 Air Hujan 

 Air hujan adalah salah satu sumber air bersih yang terkondensasi dari uap air 

yang berada di atmosfer. Butiran air tersebut akan berkumpul membentuk tetes air 

dan jatuh ke bumi akibat gaya gravitasi bumi (Winarno, 2016). Butiran air hujan 

yang jatuh kemudian meresap dan tersimpan di dalam tanah. Air hujan tersebut 

akan dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Air yang meresap di dalam tanah 

akan digunakan untuk dibuat sumur dan tangki air untuk menyimpan air bersih guna 

memenuhi kebutuhan sehari-hari (Pynkyawati & Wahadamaputera, 2015). Air 

hujan bersifat asam dengan pH 5-6 karena karbondioksida (𝐶𝑂2) di udara dapat 

larut dalam air hujan dan menghasilkan senyawa yang bersifat asam. Selain itu, air 

hujan cenderung bersifat sadah karena kandungan kalsium dan magnesium yang 

tinggi (Wardhani et al, 2015). 

2.1.3.2 Air Sungai 

 Air sungai berasal dari sumber mata air yang mengalir dan mendapat 

masukan dari buangan akibat kegiatan manusia. Masuknya buangan ini 

mengakibatkan perubahan kualitas air sungai (Sahabuddin, 2014). Buangan limbah 

tersebut mengakibatkan air sungai yang awalnya jernih terlihat berwarna 

kecoklatan dan keruh. Selain  limbah, warna air sungai juga dipengaruhi kondisi 

tanah dan kotoran. Akibatnya, secara kualitas fisika, kimia  maupun biologi, air di 

daerah muara sungai sangat rendah dan tidak layak dijadikan bahan baku air minum 

(Sjamsidi, 2013). Pemanfaatan air sungai dalam kehidupan sehari-hari banyak 

ditemukan yaitu untuk pengairan sawah, Perusahaan Daerah Air Minum yang 

dikonsumsi dan air isi ulang (Pynkyawati & Wahadamaputera, 2015). 
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2.1.3.3 Air Tanah 

Air tanah merupakan air yang berada di dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam 

tanah. Dalam proses peresapannya air tanah mengalami penyaringan oleh lapisan-

lapisan tanah. Air tanah memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Sifat dan 

kandungan mineral air tanah dipengaruhi oleh lapisan tanah yang dilaluinya. 

Kandungan mineral air tanah antara lain Na, Mg, Ca, Fe dan 𝑂2 (Untung, 2008). 

Air tanah dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk pemenuhan 

kebutuhan air bersih. Pemanfaatan air tanah sebagai sumber air yaitu dengan 

menggunakan sumur, baik sumur gali maupun sumur dengan bantuan pompa. 

Penggunaan sumur ini memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan air tanah 

sebagai sumber air (Rasman & Saleh, 2016). 

2.2 Sumur Gali 

Salah satu sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah 

sumur gali. Sumur gali adalah sumber air yang berasal dari lapisan tanah yang dekat 

dengan permukaan tanah. Air tersebut berasal dari hasil siklus hidrologi yaitu air 

hujan meresap ke dalam tanah yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumur gali 

(Supadi, 2005). 

2.2.1 Macam-Macam Sumur Gali 

Sumur gali merupakan sarana air bersih yang banyak digunakan oleh 

penduduk indonesia. Air sumur ini dapat diambil dengan menggunakan ember atau 

timba. Sumur gali ini memanfaatkan air tanah dengan cara menggali lubang pada 

tanah (Riyadi, 2016). Secara teknis sumur gali dibagi 2 yaitu : 
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2.2.1.1 Sumur Gali Dangkal 

 Sumur gali dangkal merupakan sumur yang sumber airnya berasal dari 

resapan air hujan di atas permukaan bumi. Sumur gali dangkal memiliki kedalaman 

sekitar 3-30 meter. Jenis sumur ini banyak digunakan oleh masyarakat dan mudah 

terkontaminasi oleh air kotor yang berasal dari kegiatan MCK (Mandi Cuci Kakus) 

dan juga limbah lainnya (Chandra, 2009 ). 

 Sumur gali dangkal cenderung lebih mudah terkontaminasi oleh sumber 

pencemar seperti Sungai Brantas. Hal ini disebabkan oleh jarak yang dekat antara 

sumur gali dan sungai. Selain itu perbandingan kedalaman sumur gali dangkal yang 

berkisar 3-30 meter dan kedalaman Sungai Brantas adalah 12 meter. Jika dilihat 

dari perbandingan kedalaman, sumur gali dangkal mudah terkena kontaminasi 

karena air Sungai Brantas masuk melalui pori-pori tanah dan mencemari air sumur 

gali dangkal (Fajri et al, 2013). 

 Kuantitas air sumur gali dangkal dipengaruhi oleh musim. Saat musim 

penghujan jumlah air yang terdapat pada sumur ini  sangat berlimpah. Sedangkan 

saat musim kemarau jumlah air yang ada pada sumur ini sangat terbatas, atau 

bahkan bisa sampai kering (Sutrisno, 2008). 

2.2.1.2 Sumur Gali Dalam 

Sumur gali dalam merupakan sumur yang sumber airnya berasal dari proses 

purifikasi alamiah air hujan oleh lapisan kulit bumi sehingga menjadi air tanah dan 

tidak terkotaminasi serta memenuhi persyaratan sanitasi. Sumur gali dalam 

memiliki kedalam > 40 meter (Chandra, 2009). 
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Semakin dalam sumur gali maka air semakin bersih oleh sebab itu air sumur 

gali dalam memiliki kualitas air yang baik dibandingkan air sumur gali dangkal. 

Hal tersebut disebabkan oleh proses filtrasi air sumur gali dalam lebih panjang, 

lama dan sempurna dibandingkan dengan air sumur gali dangkal. Bila dilihat dari 

kuantitas, air sumur ini tidak dipengaruhi oleh musim, sehingga penggunannya 

cocok untuk kepentingan industri dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama 

(Sutrisno, 2008). Selain itu kemampuan self purification oleh tanah yang dimiliki 

sumur gali dalam lebih baik dibandingkan sumur gali dangkal. Kemampuan 

tersebut digunakan untuk membersihkan pencemaran melalui proses yang 

berlangsung secara alami pada air (Sutardi et al, 2017). 

2.2.2 Pencemaran Air Sumur Gali 

Pencemaran air sumur gali oleh zat kimia maupun organisme yang berasal 

dari sumber pencemar. Salah satu sumber pencemar yaitu Sungai Brantas. Sungai 

Brantas mengalami pencemaran akibat kegiatan industri, rumah tangga, pertanian 

dan perkebunan. Limbah hasil pencemaran tersebut yang menyebabkan kualitas air 

Sungai Brantas semakin menurun. Diketahui bahwa pH sungai berkisar antara 7,5 

– 8,1, Fecal Coli (56%), Total Coli (49%) dan kandungan nitrat sebesr 3,79 mg/l 

(Mahyudin et al, 2015). Pencemaran yang terjadi pada sungai Brantas ini 

dikhawatirkan akan mengkontaminasi sumur gali yang berada di sekitar aliran 

sungai. 

Pencemaran Sungai Brantas dapat sampai pada sumur gali karena 

dipengaruhi arah aliran tanah. Aliran air memberikan pengaruh terhadap 

lingkungan di dalam tanah. Pergerakan aliran tanah yang mengandung komponen 
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pencemaran akan masuk melalui pori-pori tanah dan mempengaruhi penyebaran 

pencemaran air sumur gali. Aliran air tanah mengalami rembesan pada air sumur 

gali yang jaraknya pendek dan menyebabkan air sumur gali tercemar (Kodoatie & 

Syarif, 2010). Selain itu letak sumur gali berada dibagian bawah dari sumber 

pencemar maka bahan pencemar dan air tanah akan mengalir untuk mencapai 

sumur gali (Asdak, 2002). 

Pengambilan air sumur gali atau penimbaan menyebabkan penurunan 

permukaan tanah. Penurunan muka air tanah menyebabkan tekanan dari air tanah 

berkurang sehingga terjadi penempatan air tanah disekitar menuju sumur gali 

(Ramadhanis et al, 2017). Pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan 

cara membuat sumur dan melebihi kapasitas menyebabkan hilangnya pori-pori 

tanah dan berkurangnya tekanan hidraulik. Akibatnya terjadi kerusakan air tanah 

yang meliputi kualitas air sumur gali. Apabila di sekitar sumur gali terdapat sumber 

pencemaran maka bahan-bahan pencemaran tersebut dapat sampai ke dalam air 

sumur gali (Darwis, 2018). 

2.2.3 Persyaratan Sanitasi Air Sumur Gali sebagai Air Bersih 

Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit dan mengendalikan faktor-

faktor lingungan yang merupakan penyebaran penyakit (Amaliyah, 2015). Sanitasi 

sumur merupakan persyaratan sanitasi yang harus dipenuhi oleh sumur agar 

terlindung dari kontaminasi air kotor (Chandra, 2009). Adapun hal-hal yang harus 

diperhatikan yaitu: 
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2.2.3.1 Lokasi Sumur Gali 

Sumur gali yang baik sebaiknya memiliki jarak dengan sumber pencemaran 

minimal 15 meter. Sumber pencemaran yang dimaksud seperti kakus, kandang 

ternak, sampah dan sungai (Chandra, 2009). Salah satu sumber pencemaran sumur 

gali adalah sungai. Sungai yang tercemar dapat berpotensi mengkontaminasi sumur 

gali yang ada di sekitar aliran sungai melalui rembesan karena jarak yang begitu 

dekat (Rizza, 2013). 

Sumur gali yang berjarak 0-15 meter dari sungai Brantas mempengaruhi 

kualitas air sumur gali, semakin pendek jarak sumur dengan sungai maka potensi 

kontaminasi semakin besar. Sedangkan sumur yang jaraknya > 15 meter dari sungai 

memiliki potensi tercemar yang rendah. Rendahnya potensi pencemaran 

disebabkan adanya kemampuan self purification oleh tanah untuk membersihkan 

pencemaran melalui proses yang berlangsung secara alami pada air (Sutardi et al, 

2017). 

2.2.3.2 Kondisi Fisik Sumur Gali 

Kondisi fisik sumur gali adalah syarat kontruksi sumur yang baik agar 

kualitas tetap terjaga. Kondisi fisik sumur gali yang pertama dapat dilihat dari 

kondisi dinding. Dinding sumur terbuat dari tembok yang kedap air dengan 

menggunakan semen untuk mengurangi resiko pencemaran yang terjadi melalui 

rembesan (Hardyanti, 2016). Kedua bibir sumur terbuat dari tembok yang kedap air 

setinggi 70 cm di atas tanah yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kontaminasi 

dari air permukaan. Bila sumur berada dilokasi daerah banjir maka temboknya 

harus diatas 70 cm (Pynkwati&Wahadamaputera, 2015). 
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Sumur gali memiliki dinding pembatas mulut sumur yang dibuat setinggi 70-

75 cm dari permukaan tanah. Dinding ini berfungsi untuk mencegah masuknya 

bahan pencemar ke dalam sumur dan menjaga keselamatan pengguna sumur 

(Hardayanti et al, 2016). 

Sumur gali memiliki penutup yang terbuat dari kayu berfungsi untuk 

mencegah kontaminasi langsung pada sumur. Selanjutnya drainage merupakan 

saluran tempat pembuangan air. Saluran ini dibuat berhubungan dengan parit agar 

tidak terjadi genangan air di sekitar sumur (Chandra, 2009).  

2.3 Sungai Brantas 

Sungai Brantas merupakan salah satu sungai yang melewati Kota Malang. 

Sungai Brantas memiliki tiga bagian yaitu bagian hulu, bagian tengah dan bagian 

hilir. Bagian hulu sungai brantas yakni Kota Batu, Kota Malang hingga Kabupaten 

Malang. Bagian tengah Sungai Brantas yakni Blitar, Jombang dan Mojokerto. 

Sedangkan bagian hilir Sungai Brantas yakni Surabaya (Mufidah et al, 2017). 

2.3.1 Deskripsi Sungai Brantas 

Sungai Brantas merupakan wilayah sungai strategis nasional yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Permen PU No. 11A Tahun 2006. 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas salah satu sungai terpanjang di Jawa Timur. 

Induk sungai dari DAS Brantas yaitu Sungai Brantas yang bermata air di Jurang 

Kuali, Cangar, lereng selatan kompleks pegunungan vulkanis yang sudah tidak aktif 

lagi. Sungai Brantas bermata air di Desa Sumber Brantas (Kota Batu). Dari tempat 

tersebut, Sungai Brantas mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, 

Jombang, dan Mojokerto (DKKSDA, 2012). 
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Secara geografis Sungai Brantas terletak pada 110°30' BT sampai 112°55' BT 

dan 7°01' LS sampai 8°15' LS. Sungai Brantas memiliki panjang ± 320 km dan luas 

wilayah sungai ± 14.103 𝑘𝑚2 yang mencakup ± 25% luas Propinsi Jawa Timur atau 

± 9% luas Pulau Jawa (BBWS, 2010). Sungai Brantas mengalir pada 17 

kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Total 

penduduk di DAS Brantas hampir 50% dari total penduduk di Jawa Timur yaitu 

18.995.043 jiwa dari total 38.847.561 (DKKSDA, 2012). 

2.3.2 Kondisi Kualitas Air Sungai Brantas 

Sungai Brantas dimulai dari titik nol sungai Brantas yang berada di 

Arboretum Sumber Brantas Kota Batu. Kondisi kualitas air Sungai Brantas pada 

kawasan ini telah berkurang yang disebabkan oleh aktivitas pertanian dan 

perkebunan akibat adanya residu pemakaian senyawa kimia seperti pupuk dan 

pestisida dapat menimbulkan adanya limbah (Adekunle, 2009). Pupuk dan 

insektisida tersebut dapat terbawa air irigasi dan masuk kembali ke sungai. 

Penggunaan pupuk kimia dan pestisida menyebabkan eutrofikasi lingkungan 

perairan (Nugraheni et al, 2018). Selain limbah pertanian terdapat limbah hasil 

aktivitas domestik yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tersebut serta 

mempengaruhi kualitas air Sungai Brantas saat ini (Retnaningdyah & 

Arisoesilaningsih, 2014). 

Sungai Brantas yang melewati Kota Malang mengalir di sekitar kampus, 

warung makan, restoran, industri pembuatan keramik dan pemukiman penduduk. 

Adanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat menghasilkan limbah. Limbah 

tersebut dapat mempengaruhi kualitas air sungai Brantas. Kualitas air sungai 
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Brantas mengalami penurunan yang disebabkan oleh limbah hasil industri dan 

domestik.  Kondisi suhu air pada wilayah ini memiliki suhu 24°C yang termasuk 

suhu optimum. Kondisi Sungai Brantas wilayah ini memiliki pH cenderung asam 

dan termasuk dalam kelas IV yang peruntukannya digunakan untuk mengairi 

pertanaman atau peruntukan lain yang mutu airnya sama dengan kegunaannya 

(Mufidah et al, 2017).  

      
(a)                                          (b) 

Gambar 2.1 Keadaan Geografis (a) Titik Nol Sungai Brantas (b) Sungai Brantas di Wilayah 

Kota Malang 

Sumber : Foto satelit dengan aplikasi google map (2018) 

Sungai Brantas yang melewati Kota Malang termasuk dalam cemaran ringan 

karena memiliki nilai COD diatas 100 mg/l, kandungan nitrit sebesar 3,79 mg/l dan 

terjadi peningkatan kadar fosfat yang kadarnya melebihi ambang batas maksimum 

(Yetti et al, 2011). Kondisi keberadaan konsentrasi beberapa parameter kunci hasil 

pemantauan kualitas air menunjukkan bahwa untuk beberapa parameter kunci di 

DAS Brantas melebihi baku mutu kualitas air sungai kelas II yang peruntukannya 

digunakan untuk pengairan sawah, pertanaman, pembudidayaan ikan air tawar dan 

peruntukan lain sesuai dengan mutu air. Berdasarkan analisis pada 7 wilayah sungai 

di Jawa Timur, maka sebaran persentase pemenuhan terhadap baku mutu kualitas 
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air sungai kelas II untuk parameter urutan terbesar BOD (87%), TSS (65%), Fecal 

Coli (56%), Total Coli (49%) dan COD (7%) (DLH, 2017). 

2.3.3 Pengaruh Sungai Brantas terhadap Air Sumur Gali 

Sungai Brantas telah mengalami pencemaran yang mengakibatkan penurunan 

kualitas air sungai. pencemaran Sungai Brantas disebabkan oleh hasil kegiatan 

masyarakat yang dibuang lansung tanpa melalui proses pengolahan limbah. Sumber 

pencemaran berasal dari limbah domestik, industri dan pertanian. Pencemaran pada 

Sungai Brantas ini cenderung semakin meningkat. Pencemaran ini berdampak pada 

sumber air bersih disekitarnya yang menjadi sarana air bersih (Ratih et al, 2015). 

Sumur gali yang menjadi sarana air bersih dapat terkena kontaminasi dari 

pencemaran Sungai Brantas karena jarak yang begitu dekat (Purwanti, 2005). 

Pencemaran air yang terjadi pada Sungai Brantas dikhawatirkan akan merembes ke 

dalam sumur gali yang letaknya dekat dengan sungai dan mengkontaminasi air 

sumur gali tersebut. 

Berdasarkan kenyataan yang ada banyak permasalahan terkait lingkungan 

dan kesehatan disekitar kita yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

Sedangkan kualitas air sumur gali di sekitar aliran Sungai Brantas dan pencemaran 

Sungai Brantas dapat digunakan dalam menambah ilmu pengetahuan. Oleh karena 

itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber belajar biologi SMA/MA. 

2.4 Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan sesuatu yang digunakan untuk mempermudah 

proses pembelajaran. Sumber belajar juga berfungsi untuk membantu upaya 

pemecahan masalah dalam belajar (Abdullah, 2012). 
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2.4.1 Definisi Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan kemudahan bagi 

siswa untuk memperoleh informasi maupun keterampilan dalam proses pembelajar. 

Sumber belajar ini dapat berupa tulisan, gambar, foto, narasumber, benda-benda 

ilmiah dan benda-benda hasil budaya (Prastowo, 2018). 

Sumber belajar berfungsi untuk meningkatkan produktivitas pembelajaran. 

Selain itu memberikan pengalaman belajar secara langsung dan memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Adanya 

sumber belajar dapat mengefektifkan waktu belajar sehingga membantu guru dalam 

menggunakan waktu sebaik-baiknya (Jalinus & Ambiyar, 2016). 

2.4.2 Syarat dan Faktor Pemilihan Sumber Belajar 

Sumber belajar yang cocok digunakan siswa harus memenuhi tiga 

persyaratan yaitu dapat tersedia dengan cepat, memungkinkan siswa untuk 

mengembangkan potensi diri, bersifat individual dan memenuhi berbagai 

kebutuhan siswa (Jailani, 2016). Pemilihan sumber belajar juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu kesesuaian dengan metode pembelajaran yang digunakan, 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, karakteristik dalam pembelajaran, 

kepraktisan sumber belajar menyangkut biaya, waktu dan penggunaan (Supriadi, 

2015). 

2.4.3 Kriteria Pemilihan Sumber Belajar 

Pemilihan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran harus 

memenuhi beberapa kriteria. Kriteria pemilihan sumber belajar yaitu pertama 

sumber belajar yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran, ketersediaan 
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sumber belajar yang ada, artinya bila sumber belajar yang digunakan tidak ada pada 

sumber yang tersedia, maka sebaiknya mencari atau membuat sumber belajar 

sendiri. Kriteria kedua pengadaan sumber belajar sebaiknya menyesuaikan dengan 

ketersedian dana, tenaga dan fasilitas yang cukup. Kriteria ketiga sumber belajar 

memiliki faktor keluwesan, kepraktisan, ketahanan untuk jangka waktu yang relatif 

lama. Kriteria terakhir adalah efektifitas biaya dalam jangka waktu yang relatif 

lama (Abdullah, 2012).  

Penggunaan sumber belajar ini bertujuan untuk meningkatkan proses 

pembelajaran serta hasil belajar siswa sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. 

Hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh motivasi dalam belajar, karena itu perlu 

adanya sumber belajar yang tepat. Penggunaan sumber belajar yang tepat akan 

meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa (Nurdin et al, 2013). 

Pemanfaatan sumber belajar yang digunakan dalam penelitian “Kualitas Air 

Sumur Gali Sekitar Aliran Sungai Brantas di Wilayah Malang Raya” adalah poster. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas air sumur gali sekitar 

aliran Sungai Brantas dan kualitas air Sungai Brantas, untuk mendiskripsikan 

parameter kimia dan bakteriologi yang mempengaruhi kualitas air sumur tersebut 

ditungakan dalam bentuk poster. Penjelasan hasil penelitian yang ada di dalam 

poster disesuaikan dengan KD 3.11 Menganalisis data perubahan lingkungan, 

penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Adapun penjelasan yang terdapat dalam 

poster yaitu menjelaskan pencemaran air yang terjadi di Sungai Brantas, penyebab 

terjadinya pencemaran, dampak dari pencemaran air sungai yang dapat 
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mengkontaminasi sumur gali yang terdapat di sekitar aliran Sungai Brantas, 

menjelaskan hasil penelitian berupa kandungan nitrat, berapa ph air sumur gali dan 

air sungai, berapa jumlah E.coli dan bagaimana penanggulangan dari masalah 

tersebut. 

2.4.4 Poster 

Poster adalah perpaduan gambar dan tulisan yang memuat suatu hal dan 

dipasang atau ditempel di tempat umum. Poster sendiri bertujuan menyampaikan 

informasi menggunakan gambar dan tulisan dengan warna yang menarik berisi 

tentang materi yang ingin disampaikan menggunakan poin-poin yang singkat dan 

padat. Poster ini dirancang dengan menggunakan desain yang menarik dengan 

berbagai warna, font dan gambar agar pembaca menjadi tertarik untuk membaca 

dan mudah memahami informasi yang disampaikan (Amalia, 2013). Pemanfaatan 

media pembelajaran poster secara optimal mampu memperlancar aktivitas 

pembelajaran dan memudahkan interaksi antara guru dan siswa sehingga kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih efektif (Fatin & Camila, 2015). 

2.4.4.1 Ciri-Ciri dan Komponen Poster 

Menurut Fatin & Camalia (2015) untuk menjadi sebuah poster harus memiliki 

ciri-ciri yaitu berisi gambar dan kalimat yang sesuai. Kalimat yang terdapat pada 

poster padat. Selain padat kalimat poster menggunakan kalimat persuasif. Letak 

gambar antara tulisan pada poster harus sesuai atau proposional. 

2.4.4.2 Kriteria Poster Sebagai Sumber Belajar 

Poster merupakan media belajar yang memanfaatkan media gambar 

digunakan sebagai alat atau sarana untuk berkomunikasi antara guru dan siswa. 
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Menurut Sulistyono (2015) poster yang baik harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1. Penggunaan huruf  pada poster sesuai dengan ukuran font minimal yang 

disarankan dalam media poster yaitu 24 pt agar mudah dibaca. 

2. Pemilihan warna pada teks dan warna pada latar poster seimbang. Warna pada 

teks harus saling kontras dengan warna pada latar agar poster mudah dilihat. 

3. Isi dari poster sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan 

memiliki isi yang dapat memberi informasi, persuasi, partisipasi, atau 

berdikusi. 

4. Penyusunan komposisi poster sebaiknya memperhatikan alur. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah tampilan poin utama dan tambahan. Memastikan bahwa 

poin utama menjadi pusat perhatian dibandingkan poin tambahan. Sebab 

ketika membaca seseorang akan mencari titik awal untuk mulai memahami 

isi poster. 

5. Sebuah poster harus dapat menarik perhatian para pembaca salah satunya 

dengan memperhatikan judul poster. Poster dikatakan berhasil menarik 

perhatian pembaca apabila pembaca bertahan dalam kurun waktu tertentu 

dalam membaca poster. 

2.4.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Poster 

Poster sebagai sumber belajar memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut 

Rumaelan (2014) kelebihan yang terdapat poster yaitu memiliki warna yang 

menarik dan memiliki daya tarik khusus. Kedua menyertakan ilustrasi berupa 

uraian dan pernyataan sehingga dapat menarik perhatian siswa. Ketiga memuat 
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keterangan sehingga lebih memudahkan siswa dalam pemahaman dan menulis 

karangan persuasi. 

Poster selain memiliki kelebihan juga ada kekurangannya. Kekurangan dari 

poster yaitu dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan yang melihatnya. Selain itu 

dapat menimbulkan pendapat yang berbeda karena tidak ada makna penjelasan 

yang terinci. Poster yang terlalu komplek kurang efektif untuk kegiatan belajar 

(Kertamukti, 2008). 

2.4.4.4 Instrumen Penilaian Poster 

Instrumen adalah alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat 

digunakan untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data suatu 

variable. Instrumen dalam bidang penelitian diartikan sebagai alat untuk 

mengumpulkan data mengenai variabel-variabel yang dibutuhkan pada penelitian. 

Pada bidang pendidikan instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar 

siswa, faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar 

dan keberhasilan proses pembelajaran (Djaali & Muljono, 2008). 

Kelayakan poster sebagai sumber belajar pada materi “Perubahan dan 

Pelestarian Lingkungan Hidup” dapat diketahui dengan cara validasi poster 

menggunakan instrumen berupa lembar validasi. Validasi instrumen pada poster 

dilakukan agar sesuai dengan kriteria penilaian poster. Validasi instrumen ini 

dilakukan oleh dua dosen penguji Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah 

Malang yaitu dosen pertama sebagai penguji kelayakan media belajar dan dosen 

kedua sebagai penguji kelayakan materi. Hasil validasi tersebut menunjukkan 
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bahwa instrumen validasi yang digunkan untuk memvalidasi poster layak 

digunakan. 

Tabel 2.4 Kriteria validasi kelayakan poster  

Aspek Kriteria 
Validator Ke- 

𝐾𝑖 𝐴𝑖 
1 2 3 

Format 

1. Kesesuaian warna, gambar, tata letak, serta latar 

belakang (background). 
     

2. Jenis dan ukuran poster efektif untuk pembelajaran 

tingkat SMA 
     

3. Penggunaan huruf serta ukuran huruf mudah dibaca      

Isi 

4. Konsep dalam poster sesuai dengan materi pokok 

dalam silabus 
     

5. Media poster dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 
     

6. Media poster dapat menjelaskan konsep materi      

7. Media poster dapat membantu guru menyampaikan 

kepada siswa dalam memenuhi submateri 
     

8. Kesesuain antara konsep dengan isi poster      

9. Bersifat membantu guru untuk merangsang rasa 

keingintahuan siswa 
     

10. Kelengkapan kalimat/informasi yang disajikan 

media poster 
     

Bahasa 11. Bahasa yang digunakan mudah dipahami      

Efektif 

12. Ketahanan poster      

13. Keefektifan media poster watu pembelajaran      

14. Penggunaan poster dalam pembelajaran      

𝑉𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎   

(Sumber: Yamasari, 2010). 

 

Keterangan:  

𝐾𝑖  : Rata-rata setiap kriteria 

𝐴𝑖  : Rata-rata setiap aspek 

𝑉𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 : Rata-rata total validasi 
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2.5 Pemanfaatan Poster dalam Pembelajaran 

Pemanfaatan poster sebagai sumber belajar melalui beberapa tahapan yakni 

analisis validasi RPP dan  analisis validasi poster sebagai sumber belajar. 

2.5.1 Analisis Validasi RPP 

RPP yang akan dikembangkan terlebih dulu divalidasi untuk melihat 

kelayakannya. RPP yang disusun disesuaikan dengan langkah penyusunan RPP. 

Menurut Permendikbud No. 22 tahun 2016 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) adalah rencana pembelajaraan yang dikembangkan dengan rinci dari suatu 

materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP dikembangkan 

dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam mencapai 

kompetensi dasar (KD). RPP disusun berdasarkan Kompeteni Dasar (KD) yang 

dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai dengan alokasi waktu. RPP 

digunakan agar pembelajaran lebih interaktif, inspiratif, dan efisien (Prastowo, 

2017). 

Berdasarkan Permendikbud No. 37 tahun 2018, materi yang sesuai terhadap 

hasil penelitian yaitu “Perubahan dan Pelestarian Lingkungan Hidup”. Kompetensi 

Dasar (KD) dari topik ini adalah KD 3.11 Menganalisis data perubahan lingkungan, 

penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Pada KD ini bersifat mendalami materi 

dengan alokasi waktu 4JP. Pengalokasian dan penentuan KD tersebut digunakan 

untuk mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

2.5.2 Analisis Validasi Poster sebagai Sumber Belajar 

Informasi dari hasil penelitian kualitas air sumur gali di sekitar aliran Sungai 

Brantas disusun dan dimanfaatkan sebagai poster yang bertujuan untuk membantu 
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siswa dalam memahami materi guna mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan 

Permendikbud No. 37 Tahun 2018, KD 4.11 Merumuskan gagasan pemecah 

masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar (Permendikbud, 

2018). Berdasarkan indikator pada KD 4.11 tersebut membuat rumus gagasan 

pemecah masalah mengenai perubahan lingkungan yang terjadi disekitarnya. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari indikator tersebut adalah siswa dapat 

memahami gagasan pemecah masalah dari perubahan lingkungan yang tengah 

terjadi. 

2.6 Kerangka Konsep 

Kualitas air sumur disekitar aliran Sungai Brantas mengalami penurunan. 

Penurunan kualitas air diakibatkan oleh pencemaran limbah, baik limbah domestik, 

industri, pertanian dan peternakan yang terjadi pada Sungai Brantas (Syaputri, 

2017). Pencemaran yang dialami Sungai Brantas mengakibatkan kontaminasi pada 

sumur gali disekitarnya. Sumur gali memiliki resiko pencemaran tinggi karena 

mudah terkontaminasi melalui rembesan (Roebiakto et al, 2017).  

Kontaminasi air sumur gali ini diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya 

lokasi atau jarak sumur yang terlalu dekat dengan sumber pencemaran. Jarak sumur 

yang dekat dengan sumber pencemaran mudah terkena kontaminasi dan kondisi 

fisik sumur juga dapat mempengaruhi tingkat kontaminasi yang dapat 

mempengaruhi kualitas air sumur gali (Khomariyatika & Pawenang, 2011). Untuk 

mengetahui kualitas air sumur gali layak untuk dikonsumsi dapat diukur kualitas 

air sumur melalui parameter fisik, kimia dan bakteriologinya (Permenkes, 2017). 
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Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi untuk 

siswa kelas X SMA dalam materi Perubahan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 

berupa poster. Berikut kerangka konsep kualitas air sumur gali di sekitar aliran 

Sungai Brantas Wilayah Malang Raya akan dijelaskan melalui gambar 2.3 

 

Dipengaruhi oleh 
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Keterangan : 

: Diteliti  

: Tidak diteliti 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual 
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2.7 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada kandungan kimia berupa nitrat dan bakteri Escherichia coli dalam air 

sumur gali di sekitar aliran Sungai Brantas di wilayah Kota Malang. 

2. Ada kandungan kimia berupa nitrat dan bakteri Escherichia coli dalam air 

Sungai Brantas di wilayah Kota Malang. 

3. Ada linearitas antara kualitas kimia berupa nitrat dan bakteriologi air sumur 

gali dengan air Sungai Brantas di Wilayah Kota Malang. 

 


