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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Handphone 

 

2.1.1 Manfaat dan Fungsi Handphone 

 

2.1.1.1 Manfaat dan Fungsi Handphone Secara Umum 

 

Di era sekarang penggunaan handphone yang semakin pesat membawa 

dampak besar terhadap masyarakat. Dengan menggunakan handphone 

sebagai alat komunikasi, semua merasa gampang dan serba instan, tidak lagi 

bersusah payah mengeluarkan tenaga untuk mencapai suatu tujuan. 

Munculnya telepon sebagai salah satu produk perkembangan teknologi 

tentunya memiliki manfaat, diantaranya: 

1. Mempermudah Komunikasi 

 

Komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan telepon akan lebih 

mudah, karena tidak perlu repot menulis surat dan juga mengirimkannya via 

pos. Dengan suara langsung, komunikasi dapat disampaikan dengan baik 

karena mengandung intonasi dan juga nada bicara yang sesuai dengan 

maksud disampaikannya suatu hal. Jika menggunakan media tulisan, bisa 

jadi akan terjadi kesalahpahaman penulis dan juga pembaca surat tersebut. 

2. Mempercepat Laju Informasi 

 

Menyampaikan informasi menggunakan surat memerlukan waktu yang 

cukup lama. Semakin jauh tempat yang dituju akan semakin lama juga 

informasi tersebut disampaikan. Dengan surat misalnya, perlu waktu 
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beberapa hari agar surat tersebut dibaca kemudian dibalas kembali. 

Sedangkan dengan telepon, dalam hitugan nol koma sekian detik saja, 

informasi yang hendak disampaikan dapat tersampaikan langsung dan 

mendapatkan jawaban atau timbal balik secara langsung. 

3. Lebih Efektif dan Efisien 

 

Menggunakan telepon juga akan lebih efektif karena pesan yang 

disampaikan lebih jelas dibandingkan dengan media tulis. Selain itu, pesan 

yang disampaikan juga lebih efisien dalam hal waktu dan juga biaya yang 

digunakan. 

4. Cepat Menyelesaikan Suatu Masalah 

 

Dengan telepon, ketika terjadi sesuatu yang dipertanyakan dalam jarak yang 

jauh, masalah tersebut akan mudah diselesaikan. Dengan menekan tombol 

saja, pendapat dapat langsung disampaikan dan dapat langsung terjawab 

tanpa menunggu waktu berhari hari (Dyah, Roro. 2017). 

2.1.1.2 Manfaat dan Fungsi Handphone Bagi Mahasiswa 

 

Menurut Taufik (2014) dalam Kendek (2017) dampak positif 

penggunaan handphone bagi mahasiswa, yaitu: 

a. Menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. 

 

Teknologi selalu berkembang sesuai dangan jaman dan pola pikir 

manusia yang selalu menuju kearah modernisasi. Oleh sebab itu ada 

baiknya jika mahasiswa juga mampu mengikuti perkembangan 

teknologi dan informasi untuk pengetahuan mahasiswa. 
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b. Memudahkan komunikasi jarak jauh. Ketika mahasiswa yang 

kesulitan dalam mengerjakan tugas rumah, handphone dapat 

membantu menghubungi teman yang rumahnya jauh untuk bertanya 

tugas sehingga dapat menghemat waktu. 

c. Memperluas jaringan persahabatan. Dengan menggunakan 

handphone mahasiswa dapat mnambah teman dengan mudah 

melalui telepon langsung atau pesan singkat. 

d. Sebagai penghibur pada saaat mahasiswa jenuh belajar. Didalam 

handphone terdapat fitur-fitur MP3 atau game yang dapat memberi 

hiburan pada mahasiswa sehingga apabila mahasiswa mengalami 

kejenuhan dalam belajar mereka dapat mendengar musik atau 

sekeder bermain games. 

e. Terdapat fitur internet yang dapat membantu mahasiswa mencari 

informasi, hal ini mampu membantu mahasiswa untuk mencari 

informasi atau materi pelajaran melalui fitur internet yang terdapat 

di handphone. 

f. Handphone memiliki banyak memory untuk meyimpan banyak data 

dengan mudah dan dapat di bawa kemana-mana, baik informasi 

materi pelajaran, foto- foto, video, dan informasi tentang buku 

terbaru. Hal ini dapat digunakan untuk membantu dan 

mempermudah mahasiswa memahami pelajaran. 

2.1.2 Sisi Negatif Handphone Dari Segi Medis dan Non-Medis 
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Tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, namun keberadaan 

handphone juga dapat menimbulkan sisi negatif. Pemakaian handphone yang 

berlebihan dapat mempengaruhi manusia baik dari sisi medis maupun non- 

medis. Penelitian dari Mahardika (2009) yang terdapat dalam jurnal Idayanti 

(2011) menyebutkan bahwa potensi gangguan kesehatan yang timbul akibat 

paparan radiasi elektromagnetik dapat terjadi pada berbagai sistem tubuh, 

antara lain: (1) sistem darah, (2) sistem reproduksi, (3) sistem saraf, (4) sistem 

kardiovaskular, (5) sistem endokrin, (6) psikologis, dan (7) hipersensitivitas. 

Sedangkan manifestasi dari hipersensitivitas dikenal pula dengan istilah 

electrical sensitivity, yang menggambarkan gangguan fisiologis berupa tanda 

dan gejala neurologis maupun kepekaan terhadap medan elektromagnetik, 

dengan gejala-gejala yang khas. 

Selain gangguan medis, penggunaan handphone juga memiliki sisi 

negatif dari segi non-medis. Djoko (2017) menyebutkan dalam penelitiannya, 

bahwa pengaruh smartphone terhadap interaksi sosial pelajar sangat tinggi 

sekali. Dari sisi penggunaan para pelajar ini menggunakan smartphone 

dengan sangat beragam seperti menjadi sarana komunikasi dengan individu 

yang lain baik dari kelompok perkumpulan pertemanan atau dalam sebuah 

kelompok belajar perlajar itu sendiri maupun dari luar. Smartphone juga 

digunakan pelajar ntuk mengakses media sosial seperti Twitter, Facebook, 

BBM, Instagram, Game online, Internet dan aplikasi lainnya. Selain itu 

biasanya para pelajar juga menggunakan smartphone untuk modem agar 

dapat mengakses internet lewat media yang lain seperti komputer atau laptop. 
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2.2 Jamur 

 

2.2.1 Definisi Jamur 

 

Jamur merupakan tanaman yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa 

melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Jamur hidup 

dengan cara mengambil zat-zat makanan seperti selulosa, glukosa, lignin, protein 

dan senyawa pati dari organisme lain. Zat-zat nutrisi tersebut biasanya telah tersedia 

dari proses pelapukan oleh aktivitas mikroorganisme. Jamur merupakan organisme 

yang mempunyai inti sel, dapat membentuk spora, tidak berkrolofil, terdapat 

benang –benang tunggal atau benang–benang yang bercabang dengan dinding 

selulosa atau khitin (Suarnadwipa, et al., 2008). Jamur benang atau biasa disebut 

Jamur merupakan organisme anggota Kingdom Fungi dan tubuh jamur berupa 

benang yang disebut hifa,sekumpulan hifa disebut miselium. Miselium dapat 

mengandung pigmen dengan warna merah, ungu, kuning, coklat, dan abu-abu. 

Jamur juga membentuk spora berwarna hijau, biru-hijau, kuning, jingga, serta 

merah muda. Warna-warna tersebut dapat menjadi ciri khas spesies jamur. 

Seperti halnya dengan makhluk hidup lain, jamur memiliki beberapa faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan nya. Pada umumnya, pertumbuhan fungi (jamur) 

dipengaruhi oleh faktor substrat, cahaya, kelembaban, suhu, derajat keasaman 

substrat (pH) dan senyawa-senyawa kimia di lingkungannya ( Gandjar,et al., 2006). 

1. Substrat 

 

Substrat merupakan sumber nutrien utama bagi jamur. Nutrien- 

nutrien baru dapat dimanfaatkan sesudah jamur mengeksresi enzim- 

enzim ekstra seluler yang dapat mengurai senyawa-senyawa kompleks 
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dari substrat tersebut menjadi senyawasenyawa yang lebih sederhana, 

banyak jamur memiliki kemampuan mengeksresikan beberapa jenis 

enzim ke lingkungan yang menguraikan karbohidrat kompleks, antara 

lain cellulase, amilase, pectinase, chitinase, dextranase, xylanase. Sebab 

selulosa adalah polisakarida utama di dalam jaringan tumbuhan yang 

menjadi sumber karbon potensial bagi jamur (Garraway, 1984). 

2. Cahaya 

 

Spektrum cahaya dengan panjang gelombang 380-720 nm relatif 

berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur, juga berpengaruh terhadap 

sporulasi (Deacon, 1988). Pengaruh cahaya terhadap reproduksi jamur 

cukup kompleks. Tingkat perkembangan yang berbeda membutuhkan 

sinar yang berbeda. Intensitas, durasi, kualitas cahaya menentukan 

besarnya pengaruh cahaya terhadap jamur.  Umumnya cahaya 

menstimulasi atau menjadi faktor penghambat terhadap pembentukan 

struktur alatalat reproduksi dan spora pada jamur. Walaupun proses 

reproduksi  memerlukan cahaya, hanya  fase tertentu saja  yang 

memerlukan cahaya, atau secara bergantian struktur berbeda di dalam 

sporokarp dapat memberi respon berbeda terhadap cahaya. Kelembaban 

Pada umumnya jamur tingkat rendah memerlukan kelembaban nisbi 90 

%, dan dari jenis hyphomycetes dapat hidup pada kelembaban yang 

lebih rendah yaitu 80 %. Pada fungi xerotilik dapat hidup pada 

kelembaban pada 70%, misalnya Wallenia sedi, Aspergillus, Glaucus, A. 

flafus (Santoso,et al., 1999). Menurut Deacon (1984) pertumbuhan jamur 
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dapat berlangsung dengan kelembaban minimal 70%, walaupun 

beberapa jamur dapat tumbuh dengan sangat lambat pada kelembaban 

65%. 

3. Suhu 

 

Berdasarkan kisaran suhu lingkungan yang baik, untuk pertumbuhan, 

jamur dikelompokkan sebagai jamur psicrofil, mesofil dan termofil 

(Gandjar,et al., 2006). Jamur makro memerlukan suhu di atas 200 C 

(Garraway dan Evans, 1984). Menurut Deacon (1984) sebagian besar 

fungi atau jamur bersifat mesofilik, tumbuh pada temperatur sedang pada 

rentang 10 – 400 C, optimum pada suhu 25 -350 C. 

4. Derajat keasaman lingkungan (pH) 

 

Derajat keasaman substrat sangat penting untuk pertumbuhan fungi, 

karena enzim-enzim tertentu hanya akan mengurai suatu substrat sesuai 

dengan aktivitasnya pada pH tertentu. Umumnya menyenangi pH 

dibawah 7,0. Jenis-jenis Khamir tertentu bahkan tumbuh pada pH cukup 

rendah yaitu pH 4,5 – 5,5 (Gandjar,et al., 2006). Menurut Deacon (1984) 

dalam pengamatan di laboratorium jamur tumbuh pada rentang 4,5 – 8,0 

dengan pH optimum berkisar 5,5 – 7,5. 

2.2.2 Ciri-Ciri Jamur 

 

Jamur adalah organisme unik yang umumnya berbeda dari organisme 

eukariotik lain. Perbedaan itu dapat kita lihat pada struktur tubuh dan cara 

hidupnya. Adapun ciri-ciri atau karakteristik jamur secara umum adalah sebagai 

berikut: 
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a. Jamur merupakan organisme eukariotik, artinya organela selnya sudah 

memiliki selaput atau membran inti. Jika dibandingkan dengan Protista, 

struktur jamur lebih kompleks. Oleh karena itu jamur tidak diklasifikasikan 

ke dalam Kingdom Protista. 

b. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga membuatnya tidak dapat melakukan 

proses fotosintesis. 

c. Jamur bersifat heterotrof, artinya tidak dapat membuat makanannya sendiri. 

 

d. Jamur ada yang bersel banyak (multiseluler) dan ada yang bersel satu 

(uniseluler). Contoh jamur multiseluler adalah jamur merang dan jamur 

tempe sedangkan jamur uniseluler contohnya adalah jamur ragi atau yeast 

(Saccharomyces). 

e. Beberapa jamur ada yang bersifat dimorfisme, yaitu dapat berubah bentuk 

sesuai kondisi lingkungan. Contohnya jamur Histoplasma capsulatum 

(dapat menyebabkan tuberculosis pada manusia) tumbuh normal di tanah 

membentuk miselium, tetapi jika berada di dalam tubuh manusia akan 

berbentuk uniseluler akibat peningkatan suhu dan tersedia cukup makanan. 

f. Bentuk jamur ada yang makroskopis (dapat diamati secara langsung) dan 

ada juga yang mikroskopis (hanya dapat diamati dengan mikroskop). 

g. Bentuk dan ukuran jamur sangat bervariasi, ada yang berbentuk seperti 

lembaran, misalnya jamur kuping, dan ada yang berbentuk seperti payung, 

misalnya jamur merang. 

h. Dinding sel jamur terbuat dari bahan kitin (chitine) yang merupakan polimer 

karbohidrat mengandung nitrogen. Zat ini juga terdapat pada eksoskeleton 

http://www.biologijk.com/2017/04/pengertian-jenis-bagian-prinsip-kerja-cara-penggunaan-mikroskop.html
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hewan antropoda seperti laba-laba dan serangga. Senyawa kitin bersifat 

kuat, tetapi fleksibel. Ini berbeda dengan tumbuhan umum yang dinding 

selnya tersusun dari selulosa dan bersifat kaku. 

i. Jamur belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati keseluruhannya 

disebut talus. Talus jamur ini ada yang membentuk struktur menyerupai 

akar, batang, dan daun tumbuhan. 

j. Tubuh jamur terdiri dari filamen atau benang bercabang-cabang halus yang 

disebut hifa. Berdasarkan morfologinya, hifa jamur dibedakan menjadi tiga 

macam yaitu hifa aseptat, hifa aseptat uninukleus, dan hifa aseptat 

multinukleus. 

k. Hifa jamur berkumpul membentuk suatu anyaman masa atau gumpalan 

yang disebut miselium (miselium = kumpulan beberapa hifa). 

l. Beberapa jenis jamur pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan 

membentuk miselium yang membulat yang tahan terhadap pengaruh 

lingkungan yang disebut sklerotia. 

m. Jamur memiliki tubuh buah yang disebut sporofor. Tubuh buah inilah yang 

tampak sehari-hari dan bervariasi dalam ukuran, bentuk, warna, dan 

ketahanan hidupnya (Anonymous, 2018). 

2.2.3 Perkembangbiakan Jamur 

 

Jamur berkembang biak menggunakan spora baik secara aseksual atau 

seksual. Reproduksi aseksual tidak melibatkan persatuan inti yaitu dengan 

pembelahan diri ataupun pembentukan tunas sedangkan reproduksi seksual adanya 

persatuan dua inti jamur (Darnetty, 2006). Menurut Harti (2015) adanya reproduksi 

http://www.biologijk.com/2018/02/jenis-jenis-hifa-jamur.html


17 
 

 

 

seksual dan aseksual pada jamur menjadikan jamur memiliki siklus hidup. Jamur 

yang menghasilkan spora seksual dan aseksual disebut telemorphs, sedangkan 

jamur yang menghasilkan spora aseksual saja disebut anamorphs. 

Darnetty (2006) menyebutkan bahwa, reproduksi seksual pada jamur melalui 3 

fase, yaitu: 

1. plasmogami, merupakan penyatuan 2 protoplasma yang membawa inti 

untuk berdekatan satu sama lain dalam sel yang sama. 

2. Karyogami, merupakan penyatuan 2 inti. Pada sebagian besar jamur 

sederhana karyogami umumnya terjadi segera setelah plasmogami, tetapi 

pada jamur yang lebih kompleks proses plasmogami dan karyogami 

dipisahkan oleh waktu dan tempat. Plasmogami ini mengakibatkan sel 

berinti dua yang mengandung satu inti dari tiap induk yang dinamakan 

dikaryon. Jika kedua inti ini bersatu maka hifa baru yang berinti satu disebut 

monokariotik. 

3. Meiosis, merupakan penurunan jumlah kromosom menjadi haploid. Pada 

siklus seksual yang sebenarnya ketiga proses ini terjadi pada tempat 

tertentu. Jika hanya satu talus, baik haploid atau diploid dalam siklus hidup 

jamur, maka siklus hidup itu dinamakan haplobiontik (haploos= satu, bios= 

hidup). Akan tetapi bila talus haploid diselingi dengan talus diploid diselingi 

dengan talus diploid, maka siklus hidup ini dinamakan diplobiontik (diploos 

= dua, bios= hidup). Sejauh yang diketahui jamur yang mempunyai 

miselium diplobiontik adalah Oomycetes. Siklus hidup diplobiontik terjadi 
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pada jamur akuatik Allomyces, Coelomomyces, parasit nyamuk, beberapa 

ragi dan kemungkinan pada Plamodiophoromycota. 

2.2.4 Habitat Jamur 

 

Semua jenis jamur bersifat heterotrof. Namun, berbeda dengan organisme 

lainnya, jamur tidak memangsa dan mencernakan makanan. Untuk memperoleh 

makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan 

miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena jamur 

merupakan konsumen maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan 

karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh 

dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, (menurut Sumarsih 2003) jamur 

mempunyai 3 sifat sebagai berikut : 

1. Parasit Obligat 

 

Merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar 

inangnya tidak dapat hidup. Misalnya, Pneumonia carinii (khamir yang 

menginfeksi paru-paru penderita AIDS). 

2. Parasit fakultatif 

 

Parasit fakultatif adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang 

yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. 

3. Saprofit 

 

Merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Jamur 

saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu 

tumbang dan buah jatuh. Sebagian besar jamur saprofit mengeluarkan enzim 

hidrolase pada substrat makanan untuk mendekomposisi molekul kompleks 
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menjadi molekul sederhana sehingga mudah diserap oleh hifa. Selain itu, hifa dapat 

juga langsung menyerap bahan-bahan organik dalam bentuk sederhana yang 

dikeluarkan oleh inangnya. 

Cara hidup jamur lainnya adalah melakukan simbiosis mutualisme. Jamur yang 

hidup bersimbiosis, selain menyerap makanan yang berasal dari organisme lain juga 

menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbionnya. Simbiosis mutualisme 

jamur dengan tanaman dapat dilihat pada mikoriza, yaitu jamur yang hidup di akar 

tanaman kacang-kacangan atau pada liken. Jamur berhabitat pada bermacam- 

macam lingkungan dan berasosiasi dengan banyak organisme. Meskipun 

kebanyakan hidup di darat, beberapa jamur ada yang hidup di air dan berasosiasi 

dengan organisme air. Jamur yang hidup di air biasanya bersifat parasit atau 

saprofit, dan kebanyakan dari kelas Oomycetes. 

2.2.5 Keanekaragaman Jenis Jamur 

 

Mc. Kane (1996) mengatakan setiap fungi tercakup di dalam satu kategori 

taksonomi, dibedakan atas tipe spora, morfologi hifa, dan siklus seksualnya. 

Kelompok-kelompok ini adalah : Oomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, 

Basidiomycetes, dan Deuteromycetes. Kecuali Deuteromycetes semua fungi 

menghasilkan spora seksual. Berikut tabel untuk membedakan lima kelompok 

fungi. 
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Tabel 2.1. Pengelompokan Jamur dan Ciri-ciri Umum 

 

 

Kelompok 

 

Hifa 
Spora 

Seksual 

Spora aseksual 

yang umum 
diamati 

Beberapa 

genera yang 
penting 

 
Oomycetes 

 
Nonseptate 

 
Oospora 

 
Zoospora 

Plasmospora 

Sclerospora 

Phytophfora 

Zygomycetes Nonseptate Zygospora 
Sporangiospora Mucor 

Rhizopus 

 

Ascomycetes 
 

Septate 
 

Ascospora 
Conidia 

Arthospora 
Blastospora 

Aspergillus 

Peniccilium 

 

 
 

Basidiomycetes 
 

Septate 
 

Basidiospora 
Tidak ada 

karakterisktik 
khusus 

Cryptococcus 
Amanita 

 
 

Deuteromycetes 

 
 

Septate 

 
 

Tidak ada 

Conidia 

Arthospora 

Blastospora 

Chlamydospora 

 
Candida 

Sporotryix 

Sumber: Mc. Kane (1996). 

 

Klasifikasi jamur dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

1. Oomycetes 

 

Dikatakan sebagai jamur air karena sebagian besar anggotanya hidup di air 

atau di dekat badan air. Hanya sedikit yang hidup di darat. Miseliumnya terdiri 

atas hifa yang tidak bersekat, bercabang, dan mengandung banyak inti. Hidup 

sebagai saprofit dan ada juga yang parasit. Pembiakan aseksualnya dengan 

zoospora, dan dengan sporangium untuk yang hidup di darat. Pembiakan 

seksualnya dengan oospora. Beberapa contoh dari kelompok ini antara lain 

Saprolegnia sp., Achya sp., Phytophtora sp (Alexopoulus dan Mims, 1979). 

2. Zygomycetes 

 

Kelompok Zygomycetes terkadang disebut sebagai “jamur rendah” yang 

dicirikan dengan hifa yang tidak bersekat coneocytic), dan berkembang biak 

secara aseksual dengan zigospora. Kebanyakan anggota kelompok ini adalah 
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saprofit. Pilobolus, Mucor, Absidia, Phycomyces termasuk kelompok ini. 

Rhizopus nigricans adalah contoh dari anggota kelompok ini, berkembang biak 

juga melalui hifa yang koneositik dan juga berkonjugasi dengan hifa lain. 

Rhizopus nigricans juga mempunyai sporangiospora. Ketika sporangium 

pecah, sporangi oospora tersebar, dan jika mereka jatuh pada medium yang 

cocok akan berkecambah dan tumbuh menjadi individu baru. Spora seksual 

pada kelompok jamur ini disebut zygospora (Tortora et. al, 2001). 

3. Ascomycetes 

 

Golongan jamur ini dicirikan dengan sporanya yang terletak di dalam 

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

dalamnya terbentuk spora yang disebut askuspora. Setiap askus biasanya 

menghasilkan 2-8 askospora (Dwidjoseputro, 1978). 

Kelas ini umumnya memiliki 2 stadium perkembangbiakan yaitu stadium 

askus atau stadium aseksual. Perkembangbiakan aseksual ascomycetes 

berlangsung dengan cara pembelahan, pertunasan, klamidiospora, dan 

konidium tergantung kepada spesies dan keadaan sekitarnya. Selain itu 

kebanyakan Ascomycetes mikroskopis, hanya sebagian kecil yang memiliki 

tubuh buah. Pada umumnya hifa terdiri atas sel-sel yang berinti banyak 

(Dwidjoseputro, 1978). 

4. Basidiomycetes 

 

Basidiomycetes dicirikan memproduksi spora seksual yang disebut 

basidiospora. Kebanyakan anggota basiodiomycetes adalah cendawan, jamur 

payung dan cendawan berbentuk bola yang disebut jamur berdaging, yang 
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spora seksualnya menyebar di udara dengan cara yang berbeda dari jamur 

berdaging lainnya. Struktur tersebut berkembang setelah fusi (penyatuan) dari 

dua hifa haploid hasil dari formasi sel dikaryotik. Sebuah sel yang memiliki 

kedua inti yang disumbangkan oleh sel yang kompatibel secara seksual. Sel - 

sel yang diploid membelah secara meiosis menghasilkan basidiospora yang 

haploid. Basidiospora dilepaskan dari cendawan, menyebar dan berkecambah 

menjadi hifa vegetatif yang haploid, proses tersebut berlanjut terus (Mc-Kane, 

1996). 

5. Deuteromycetes 

 

Ada beberapa jenis jamur belum diketahui siklus reproduksi seksualnya 

(disebut fase sempurna). Jamur ini “tidak sempurna” karena belum ada spora 

seksual mereka yang ditemukan. Anggota kelompok ini berkembang biak 

dengan klamidospora, arthrospora, konidiospora, pertunasan juga 

terjadi.Deuteromycetes juga memiliki hifa yang bersekat (Tortora et. al, 2001). 

2.3 Jamur Dalam Kehidupan Sehari-Hari 

 

2.3.1 Jamur Yang Menguntungkan Dalam Kehidupan 

 

Peranan jamur atau  fungi  dalam  kehidupan  sangat  luas.  Jamur  

berperan dalam keseimbangan lingkungan yaitu sebagai dekomposer. Selain itu 

keberadaan jamur juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah 

beberapa jenis jamur dan peranannya yang menguntungkan bagi manusia, diantara 

lain: 

1. Rhizopus stolonifera untuk membuat tempe 

 

2. Rhizophus nigricans menghasilkan asam fumarat 
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3. Saccharomyces cerevisiae untuk membuat tape, roti, minuman sake, dan bir 

 

4. Aspergillus oryzae mengempukkan adonan roti 

 

5. Aspergillus wentii untuk membuat sake, kecap, tauco, asam sitrat, asam 

oksalat, dan asam formiat. 

6. Aspergillus niger untuk menghilangkan O2 dari sari buah, dan 

menjernihkan sari buah 

7. Penicillium notatum dan P. chrysogenum menghasilkan penicillin 

(antibiotik) 

8. Ganoderma lucidum bahan obat 

 

9. Penicillium roquefortii dan P. camemberti meningkatkan kualitas (aroma) 

keju 

10. Trichoderma sp. menghasilkan enzim selulose 

 

11. Neurospora crassa (jamur oncom) untuk membuat oncom 

 

12. Volvariella volvaceae (jamur merang), Auri cularia polytricha (jamur 

kuping), dan Pleurotus sp (jamur tiram) untuk konsumsi (Anonymous, 

2015). 

2.3.2 Jamur Yang Merugikan Dalam Kehidupan 

 

Selain   beberapa   peran   penting   tersebut,   fungi   juga    bisa    

dianggap merugikan. Mereka bisa  menyebabkan  kerugian  ekonomi  yang  

sangat besar karena mampu membusukkan bahan makanan dan juga  

menimbulkan berbagai  penyakit.  Beberapa  jenis  cendawan  ada   yang   

beracun, misalnya   jenis-jenis   anggota   suku    Amanitaceae.    Beberapa    

jamur mikroskopis juga ada yang menghasilkan racun, misalnya aflatoksin yang 
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dihasilkan oleh sejenis kapang. Selain itu, jamur juga dapat bersifat parasit pada 

tumbuhan, hewan, dan manusia. Berikut ini adalah contoh peranan jamur yang 

merugikan: 

1. Aspergillus flavus menghasilkan aflatoksin, menyebabkan kanker pada 

manusia 

2. Aspergillus fumigatus mengakibatkan kanker pada paru-paru burung. 

 

3. Amanita phalloides mengandung racun balin yang menyebabkan kematian 

bagi yang memakannya 

4. Ustilago maydis parasit pada tanaman jagung dan tembakau 

 

5. Epidermophyton floocosum menyebabkan penyakit kaki atlet 

 

6. Microsporum sp. dan Trichophyton sp. menyebabkan kurap atau panu 

 

7. Helminthosporium oryzae parasit dan merusak kecambah dan tubuh buah 

serta menimbulkan noda-noda berwarna hitam pada hospes (inangnya) 

8. Candida albicans menyebabkan infeksi pada vagina 

 

2.3.3 Jamur Yang Terdapat Pada Manusia 

 

Menurutkan skripsi yang ditulis oleh Putra (2014) yang berjudul Pengaruh 

Higiene Sanitasi Dengan Kejadian Tinea Kruris Pada Santri Laki-Laki Di Pesantren 

Rhoudlotul Quran Kauman Semarang menyatakan bahwa Santri yang menderita 

tinea kruris di pondok pesantren Rhoudlotul Quran sebanyak 24 santri (70,6 %). 

Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran para santri tentang konsep sanitasi 

dan higiene. Penularan tinea kruris disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan 

lingkungan dan pemakaian handuk yang bergantian. 
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Dalam penelitian yang dilakukan Sajida, dkk. (2012) menyimpulkan bahwa 

bahwa kebersihan kulit, kebersihan tangan dan kuku dan kebersihan handuk paling 

banyak masuk dalam kategori buruk, sedangkan kebersihan pakaian dan kebersihan 

tempat tidur dan sprei paling banyak masuk dalam kategori baik dan sanitasi 

lingkungan paling banyak masuk dalam kategori tidak sehat. 

2.3.4 Jamur Yang Terdapat Pada Sarana Rumah Tangga 

 

Subagyo, dkk (2015) menyebutkan bahwa jumlah kuman pada alas sholat 

seluruh masjid yang diperiksa positif dengan diperoleh ALT terendah adalah 103 

koloni/cm2 dan tertinggi 1.483 koloni/cm2, sedangkan tungau debu menunjukkan 

3 masjid (27,3%) negatif tungau debu sedangkan 8 masjid (72,7%) positif tungau 

debu. Suhu tertinggi diperoleh 300C dan suhu terendah 260C dengan rata-rata 280C 

sedangkan kelembaban tertinggi 74% dan kelembaban terendah 64% dengan rata- 

rata 70%. Hasil penilaian sanitasi masjid diketahui 81,6% (11 buah) masjid dalam 

kriteria penilaian sanitasi Baik dan hanya 8,4% (1 buah) masjid dalam penilaian 

sanitasi cukup. 

2.4 Sanitasi dan Higienitas 

 

2.4.1 Definisi Sanitasi 

 

Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi 

kebersihan lingkungan dari subjeknya, misalnya menyediakan air bersih untuk 

keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah agar tidak dibuang 

sembarangan (Depkes RI, 2004). Sanitasi sering juga disebut dengan sanitasi 

lingkungan dan kesehatan lingkungan, sebagai suatu usaha pengendalian semua 

faktor yang ada pada lingkungan fisik manusia yang diperkirakan dapat 
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menimbulkan hal-hal yang mengganggu perkembangan fisik, kesehatannya atau 

kelangsungan hidupnya (Adisasmito, 2006). 

Menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan 

bahwa kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air, dan udara, penanganan 

limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi, dan kebisingan, pengendalian faktor 

penyakit, dan penyehatan atau pengamanan lainnya. Melihat luasnya ruang lingkup 

kesehatan lingkungan, sangatlah diperlukan adanya multi disiplin kerja agar 

kegiatannya dapat berjalan dengan baik. Misalnya diperlukan tenaga ahli di bidang 

air bersih, ahli kimia, ahli biologi, ahli teknik dan sebagainya (Mukono, 2006). 

2.4.2 Definisi Higienitas 

 

Hygiene petugas kesehatan dilakukan dengan upaya selalu memakai masker 

ketika bertugas, memakai sarung tangan, mencuci tangan dengan sabun sebelum 

dan sesudah menangani pasien, makanan/minuman petugas di ruangan dalam 

keadaan tertutup, tidak makan atau minum saat menangani pasien, memakai 

peralatan makan atau minum yang bersih, dan sampai di rumah langsung mandi. 

Dalam Tietjen (2004), Boyce dan Pittet (2002), menyebutkan bahwa kegagalan 

untuk melakukan kebersihan dan kesehatan tangan yang tepat dianggap sebagai 

sebab utama infeksi nosokomial yang menular di pelayanan kesehatan dan 

penyebaran mikroorganisme multiresisten dan telah diakui sebagai kontributor 

yang penting terhadap timbulnya wabah. 

2.4.3 Pengaruh Sanitasi dan Higienitas Dalam Penyebaran Jamur 

 

Berdasarkan cara penyebarannya, persebaran suatu patogen tumbuhan dapat 

dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 
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1. Persebaran Aktif, yaitu persebaran yang dilakukan suatu patogen tanpa 

memerlukan media lain untuk membantu peersebarannya melainkan dapat 

menggunakan bagian tubuh petogen itu sendiri, seperti spora pada jamur. 

2. Persebaran Pasif, yaitu persebaran yang dilakukan suatu patogen yang 

memerlukan media untuk membantu persebaran patogen seperti air, tanah, 

angin, bibit tanaman, alat-alat pertanian, dan serangga. (Sektiono, 2009). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran patogen, yaitu: 

1. Angin, banyak jamur parasit yang penybarannya terutama dilakukan 

oleh angin, karena jamur membentuk jamur dan membebaskan 

spora ke udara dalam jumlah yang tak terhitung, mempunyai ukuran 

yang kecil dan ringan sekali, sehingga mudah diangkut oleh angin 

dalam jarak yang relatif jauh. 

2. Tanah, angin membawa spora ke tempat yang jauh, namun sesekali 

spora tersebut turun dan mengendap di tanah, sehingga sangat 

berpotensi untuk menjadi agen penybaran patogen. 

3. Air, air mempunyai arti yang kurng penting dalam penyebaran 

patogen jika dibandingkan dengan angin, karena penybaran melalui 

air ini hanya bersifat lokal. 

4. Manusia, manusia merupakan agen penyebaran patogen yang paling 

berpengaruh, karena manusia dapat membawa patogen hingga lintas 

benua dan samudra. Jika manusia membawa tanamannya ke tempat 

lain, maka bersama itu pula terangkut hama dan penyakit tumbuhan. 
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5. Bibit tanaman, bibit tanaman akan menjadi agen penyebarn 

penyakit apabila tanaman yang dijadikan bibit telah terserang 

partogen terlebih dahulu, sehingga ptogen akan melanjutkan daur 

hidupnya pada tanaman bibit tersebut. 

6. Alat pertanian, jika penggunaan alat pertanian sebelumnya 

dilakukan pada tanaman yang sakit, maka patogen akan terbawa 

beserta alat pertanian tersebut. 

7. Serangga, serangga tidak hanya menjadi agen penyebaran patogen, 

tetapi juga dapat menjadi tempat habitat patogen (Sektiono, 2009). 

2.5 Sumber Belajar 

 

2.5.1 Pengertian Sumber Belajar 

 

Sumber belajar adalah semua sumber tertentu yang dapat digunakan oleh 

peserta didik dalam belajar sehingga dapat mempermudah mendapatkan informasi 

untuk mencapai tujuan belajar. Menurut Putra (2014), mendefinisikan bahwa 

sumber belajar dapat berupa segala sesuatu yang ada baik manusia, bahan, alat, 

pesan, teknik, maupun lingkungan yang dapat dijadikan tempat untuk 

mengungkap suatu pengalaman belajar dan memberikan kemudahan dalam 

memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dengan 

tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap 

yang lebih baik. Biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari 

tentang kehidupan didunia dari segala aspek, baik itu tentang lingkungan, 

mahkluk hidup bahkan interaksi antara mahkluk hidup dengan lingkungan. 
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Menurut Suhardi (2007), sumber belajar biologi adalah segala sesuatu baik 

benda maupun gejalanya yang dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman 

dalam rangka pemecahan masalah biologi tertentu. Oleh karena itu banyak sumber 

belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran biologi. Selain menggunakan 

buku, manusia, tumbuhan, hewan dan lain-lain, leaflet yang mencakup tentang 

materi biologi juga bisa digunakan sebagai salah satu sumber belajar siswa. 

2.5.2 Ciri-Ciri Sumber Belajar 

 

Sumber belajar menurut Sudjarwo (1989) mempunyai empat ciri pokok, 

 

yaitu: 

 

a. Sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat 

memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. 

Jadi, walaupun sesuatu daya, tetapi tidak memberikan sesuatu yang 

kita inginkan, sesuai dengan tujuan pengajaran, maka sesuatu daya 

tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber belajar. 

b. Sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna, 

sesuai dengan tujuan. Apabila dengan sumber belajar malah 

membuat seseorang berbuat dan bersifat negatif maka sumber 

belajar tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber belajar. 

Misalnya setelah seseorang menonton film, ada isi/pesan fim 

tersebut mempunyai dampak negatif terhadap dirinya maka film 

tersebut bukanlah sumber belajar. 

c. Sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri (terpisah), 

tetapi tidak dapat digunakan secara kombinasi (gabungan). Misalnya 
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sumber belajar material dapat dikombinasi dengan devices dan 

strategi (motode). Sumber belajar modul dapat berdiri sendiri. 

d. Sumber belajar secara bentuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

sumber belajar yang dirancang (by designed), dan sumber belajar 

yang tinggal pakai (by utilization). Sumber belajar yang dirancang 

adalah sesuatu yang memang dari semula dirancang untuk keperluan 

belajar. Sedangkan sumber belajar yang tinggal pakai sesuatu yang 

pada mulanya tidak dimaksudkan untuk kepentingan belajar, tetapi 

kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan belajar. Ciri utama 

sumber belajar yang tinggal pakai adalah: tidak terorganisir dalam 

bentuk isi yang sistematis, tidak memiliki tujuan pembelajarn yang 

ekspilit, hanya dipergunakan menurut tujuan tertentu dan bersifat 

insidental, dan dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan 

pembelajaran yang relevan dengan sumber belajar tersebut. 

2.5.3 Klasifikasi Sumber Belajar 

 

Enam klasifikasi sumber belajar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

a. Message (pesan), yaitu informasi/ajaran yang diteruskan oleh 

komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti dan data. 

b. People (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, 

pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya dosen, 

guru, tutor, dll. 

b. Materials (bahan), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan 

untuk disajikan melalui penggunaan alat/perangkat keras, ataupun 
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oleh dirinya sendiri. Berbagai program media 12 termasuk kategori 

materials, seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, 

majalah, buku dan sebagainya. 

c. Device (alat), yakni sesuatu (perangkat keras) yang digunakan yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. 

Misalnya overhead proyektor, slide, video tape/recorder, dll 

 

d. Technique (teknik), yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan 

untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk 

menyampaikan pesan. Misalnya pengajaran terprogram/modul, 

simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dll. 

e. Setting (lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar dimana pesan 

disampaikan. Baik lingkungan fisik ataupun non-fisik (Adbul, 2008). 

Klasifikasi lain yang biasa dilakukan terhadap sumber belajar adalah 

sebagai berikut: 

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

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

b. Sumber belajar non cetak. Contohnya; film, slides, video, model, 

transparansi, reali, dan lain-lain. 

c. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Contohnya perpustakaan, 

ruangan belajar, carrel, studio, lapangan olah raga dan lain-lain. 

d. Sumber belajar berupa kegiatan. Contohya: wawancara, kerja 

kelompok, observasi, simulasi, permainan dan lain-lain. 
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e. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat. Contohnya: 

taman, terminal, pasar, toko, pabrik, museum dan lain-lain (Sudjana, 

1989). 

2.5.4 Kriteria Sumber Belajar 

 

Kriteria pemilihan sumber belajar yang perlu diperhatikan adalah sebagai 

berikut: 

a. Tujuan yang ingin dicapai, ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai, dengan 

menggunakan sumber belajar dipergunakan untuk menimbulkan motivasi, 

untuk keperluan pengajaran, untuk keperluan penelitian ataukah untuk 

pemecahan masalah. Harus disadari bahwa masing-masing sumber belajar 

memiliki kelebihan dan kelemahan. 

b. Ekonomis, sumber belajar yang dipilih harus murah. Kemurahan di sini 

harus diperhitungkan dengan jumlah pemakai, lama pemakaian, langka 

tidaknya peristiwa itu terjadi dan akurat tidaknya pesan yang disampaikan. 

c. Praktis dan sederhana, sumber belajar yang sederhana, tidak memerlukan 

peralatan khusus, tidak mahal harganya, dan tidak membutuhan tenaga 

terampil yang khusus. 

d. Gampang didapat, sumber belajar yang baik adalah yang ada di sekitar kita 

dan mudah untuk mendapatkannya. 

e. Fleksibel atau luwes, sumber belajar yang baik adalah sumber belajar yang 

dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi dan situasi (Soeharto, 2003). 
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2.5.5 Fungsi Sumber Belajar 

 

Berdasarkan potensi yang dimiliki dari sumber belajar yang begitu besar 

untuk pencapaian tujuan pendidikan, sebuah pendapat dari Oktaharis (2015), 

menyatakan bahwa sumber belajar dapat berfungsi sebagai berikut: 

1. Menimbulkan kegairahan untuk belajar, bukan hanya guru saja yang 

dapat dijadikan tumpuan untuk memecahkan masalah didalam proses 

belajar mengajar melainkan juga lingkungan sekitar dan siswa sebagai 

pegangan dalam memecahkan sebuah masalah. 

2. Memungkinkan adanya interaksi yang lebih langsung antara siswa 

dengan lingkungan. Lingkungan yang dirancang oleh pendidik untuk 

disajikan dalam proses belajar mengajar akan memberikan sebuah 

peluang besar kepada siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan 

lingkungannya. 

3. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mencari sebuah pengalaman- 

pengalaman secara langsung sehingga dapat mempunyai nilai tersendiri 

bagi siswa sehingga akan tetap mengakar pada pikirannya untuk waktu 

yang relatif lama. 

4. Memungkinkan bagi siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan 

tingkat kemampuan dari masing-masing siswa. 

5. Menghilangkan kekacauan dalam penafsiran siswa akibat adanya sumber 

yang digunakan berbeda dan belum bisa menggambarkan ataupun 

menjelaskan pengertian dari sesuatu yang diajarkan. 
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Menurut Mulyasa (2006), menjelaskan bahwa kegunaan sumber belajar 

dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan antara lain: 

1. Merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses 

belajar mengajar yang akan ditempuh. 

2. Merupakan pemandu secara teknis dan langkah-langkah operasional 

untuk menelusuri secara lebih teliti sehingga tercapai penguasaan 

keilmuan secara tuntas. 

3. Memberikan berbagai macam ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan 

dengan aspek-aspek bidang keilmuan yang dipelajari. 

4. Menginformasikan sejumlah penemuan baru yang pernah diperoleh 

orang lain yang berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu. 

5. Menginformasikan berbagai macam permasalahan yang timbul dan 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 
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