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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Pisang (Musa paradisiaca) 

2.1.1 Asal Usul Pisang (Musa paradisiaca) 

Pisang adalah tanaman buah berupa herba yang berasal dari 

kawasan di Asia Tenggara (termasuk Indonesia). Tanaman pisang 

merupakan tanaman asli daerah Asia Tenggara dengan pusat 

keanekaragaman utama wilayah Indo-Malaya (Retno dan Nuri, 

2011). 

Tanaman pisang termasuk dalam golongan terna monokotil 

tahunan berbentuk pohon yang tersusun atas batang semu. Batang 

semu ini merupakan tumpukan pelepah daun yang tersusun secara 

rapat teratur. Percabangan tanaman bertipe simpodial dengan 

meristem ujung memanjang dan membentuk bunga lalu buah. 

Bagian bawah batang pisang menggembung berupa umbi yang 

disebut bonggol. Pucuk lateral (sucker) muncul dari kuncup pada 

bonggol yang selanjutnya tumbuh menjadi tanaman pisang. Buah 

pisang umumnya tidak berbiji atau bersifat partenokarpi. Tanaman 

pisang dapat ditanam dan tumbuh dengan baik pada berbagai 

macam topografi tanah, baik tanah datar ataupun tanah miring. 

Produktivitas pisang yang optimum akan dihasilkan pisang yang 

ditanam pada tanah datar pada ketinggian di bawah 500 m di atas 



 

7 
 

permukaan laut (dpl) dan keasaman tanah pada pH 4.5-7.5. Suhu 

harian berkisar antara 250 C-270 C dengan curah hujan 2000-

3000mm/tahun (Shinta dkk, 2010). 

Pisang merupakan tanaman yang berbuah hanya sekali, 

kemudian mati. Tingginya antara 2-9 m, berakar serabut dengan 

batang bawah tanah (bongol) yang pendek. Dari mata tunas yang 

ada pada bonggol inilah bisa tumbuh tanaman baru. Pisang 

mempunyai batang semu yang tersusun atas tumpukan pelepah 

daun yang tumbuh dari batang bawah tanah sehingga mencapai 

ketebalan 20-50 cm. Daun yang paling muda terbentuk di bagian 

tengah tanaman, keluarnya menggulung dan terus tumbuh 

memanjang, kemudian secara progersif membuka. Helaian daun 

bentuknya lanset memanjang, mudah koyak, panjang 1,5-3 m, lebar 

30-70 cm, permukaan bawah berlilin, tulang tengah penopang jelas 

disertai tulang daun yang nyata, tersusun sejajar dan menyirip, 

warnanya hijau (Anjani 2013). 

Pisang mempunyai bunga majemuk, yang tiap kuncup 

bunga dibungkus oleh seludang berwarna merah kecoklatan. 

Seludang akan lepas dan jatuh ketanah jika bunga telah membuka. 

Bunga betina akan berkembang secara normal, sedang bunga 

jantan yang berada di ujung tandan tidak berkembang dan tetap 

tertutup oleh seludang dan disebut sebagai jantung pisang. Jantung 

pisang ini harus dipangkas setelah selesai berbuah. Tiap kelompok 
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bunga disebut sisir, yang tersusun dalam tandan. Jumlah sisir 

betina antara 5-15 buah. Buahnya buah buni, bulat memanjang, 

membengkok, tersusun seperti sisir dua baris, dengan kulit 

berwarna hijau, kuning, atau coklat. Tiap kelompok buah atau sisir 

terdiri dari beberapa buah pisang. Berbiji atau tanpa biji. Bijinya 

kecil, bulat, dan warna hitam. Buahnya dapat dipanen setelah 80-

90 hari sejak keluarnya jantung pisang. Karena bukan buah 

musiman, buah pisang selalu ada setiap saat (Retno dan Nuri, 

2011). 

Buah pisang kebanyakan dimakan segar, dikolak, dikukus, 

atau diolah lebih lanjut menjadi pisang selai, keripik, atau tepung 

pisang. Yang termasuk kelompok pisang buah meja adalah Musa 

sapientum (banana) karena lebih enak dimakan segar, seperti 

pisang ambon, ambon lumut, raja, raja sereh, mas, susu dan 

barangan (Danny, 2015). 

 

2.1.2 Variasi Pisang (Musa paradisiaca) 

Menurut Sumarni (2012) jenis pisang dibagi menjadi, 

sebagai berikut: 

1) Pisang yang dimakan buahnya tanpa dimasak yaitu M. 

paradisiaca varapientum, M. nana atau disebut juga M. 
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cavendishii, M. sinensis. Misalnya pisang ambon, susu, raja, 

cavendish, barangan dan mas. 

2) Pisang yang dimakan setelah buahnya dimasak yaitu M. 

paradisiaca forma Typical atau disebut juga M. paradisiaca 

normalis. Misalnya pisang nangka, tanduk dan kepok.  

3) Pisang berbiji yaitu M. brachycarpa yang di Indonesia 

dimanfaatkan daunnya. Misalnya pisang batu dan klutuk. 

4) Pisang yang diambil seratnya misalnya pisang manila (abaca). 

Tanaman pisang cepat tumbuhnya, dan dalam rata-rata umur 1 

tahun telah dapat berbuah, bahkan dalam tahun berikutnya dapat 

berlipt ganda 3 – 4 kali. Keistimewaan tanaman pisang adalah 

dapat bertahan terhadap angin keras dan musim kering, dan 

bilamana mengalami kerusakan akan mudah baik kembali. Buah 

pisang yang masih hijau kulitnya tetapi sudah cukup tua, dagingnya 

mengandung 21 – 25 % zat tepung. Bila mengalami pemeraman 

atau masak sendiri di pohon, zat tepung itu sebagian besar berubah 

menjadi berbagai jenis gula. 

 

2.1.3 Klasifikasi Pisang (Musa paradisiaca) 

Menurut stenis (2008) Pisang (Musa paradisiaca), dalam 

taksonomi tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom: Plantae (Tumbuhan) 
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     Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

         Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

             Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

                 Kelas: Liliopsida (berkeping satu / monokotil) 

                     Sub Kelas: Commelinidae 

                         Ordo: Zingiberales 

                             Famili: Musaceae (suku pisang-pisangan) 

                                 Genus: Musa 

                                     Spesies: Musa paradisiaca 

2.1.4 Kandungan Kulit Pisang (Musa paradisiaca) 

Tabel 1. Kadar mineral dalam 100 gram kulit pisang (rata-rata) : 

Kandungan Jumlah 

Natrium (garam) 42 mgr 

Kapur 8  mgr 

Mangan 0,6 mgr 

Besi 0,6 mgr 

Belerang 12 mgr 

Kalium 373 mgr 

Magnesium 31 mgr 

Kuningan 0,2 mgr 

Pospor 28 mgr 

Chlor 125 mgr 

Yodium 0,003 mgr 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Musaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Musa
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Kadar vitamin yang dikandungnya cukup tinggi. Dalam 100 

gram daging pisang terdapat : Vitamin 250 – 335 IU. Vitamin C 10 

-11 mgr. Vitamin B1 42 – 54 microgr. Vitamin G (riboflavin) 88 

microgr. Niacin 0,6 miligram. (Data-data tersebut dari Home 

Economic Dep. Fruit Dispatch Coy) 

2.2 Briket Kulit Pisang (Musa paradisiaca) 

Penghematan energi ini sebetulnya harus telah kita gerakkan sejak dahulu 

karena pasokan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi adalah sumber energi 

fosil yang tidak dapat diperbarui (unrenewable), sedangkan permintaan naik terus, 

demikian pula harganya sehingga tidak ada stabilitas keseimbangan permintaan 

dan penawaran. Salah satu jalan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) 

adalah mencari sumber energi alternatif yang dapat diperbarui (renewable) (Paisal 

dan Karyani, 2014). 

Kebutuhan bahan bakar bagi penduduk berpendapatan rendah maupun 

miskin, terutama di pedesaan, sebagian besar dipenuhi oleh minyak tanah yang 

memang dirasakan terjangkau karena disubsidi oleh pemerintah. Namun karena 

digunakan untuk industri atau usaha lainnya, kadang-kadang terjadi kelangkaan 

persediaan minyak tanah di pasar. Selain itu mereka yang tinggal di dekat 

kawasan hutan berusaha mencari kayu bakar, baik dari ranting-ranting kering dan 

tidak jarang pula menebangi pohon-pohon di hutan yang terlarang untuk 

ditebangi, sehingga lambat laun mengancam kelestarian alam di sekitar kawasan 

hutan (Nevin, 2011). 
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Energi terbarukan lain yang dapat dihasilkan dengan teknologi tepat guna 

yang relatif lebih sederhana dan sesuai untuk daerah pedesaan adalah energi 

biogas dengan memproses limbah bio atau bio massa di dalam alat kedap udara 

yang disebut digester. Biomassa berupa limbah dapat berupa kotoran ternak 

bahkan tinja manusia, sisa-sisa panenan seperti jerami, sekam dan daun-daunan 

sortiran sayur dan sebagainya. Namun, sebagian besar terdiri atas kotoran ternak 

(Paisal dan Karyani, 2014). 

Serbuk gergaji adalah serbuk kayu berasal dari kayu yang dipotong dengan 

gergaji. serbuk gergaji merupakan bahan yang masih mengikat energi, oleh karena 

itu rantai pelepasan energi dimaksud diperpanjang dengan cara memanfaatkan 

serbuk gergaji sebagai bahan pembuatan briket kulit pisang. Briket kulit pisang 

adalah bahan bakar alternatif yang digunakan sebagai bahan alternatif energi 

(Nanda, 2009). 

Dengan penggunaan briket kulit pisang sebagai bahan bakar maka kita 

dapat menghemat penggunaan minyak sebagai bahan bakar. Selain itu 

penggunaan briket kulit pisanng dapat menghemat pengeluaran biaya untuk 

membeli minyak tanah atau gas elpiji. Dengan memanfaatkan serbuk gergaji 

sebagai bahan pembuatan briket kullit pisang maka akan menningkatkan 

pemanfaatan limbah piang sekaligus mengurangi pencemaran, karena selama ini 

serbuk gergaji kayu yang ada hanya dibakar begitu saja. Manfaat lainnya adalah 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat bila pembuatan briket kulit pisang ini 

dikelola dengan baik untuk selanutnya briket kulit pisanng dijual. Bahan 
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pembuatan briket arang mudah didapatkan disekitar kita berupa serbuk kayu 

gergajian (Paisal dan Karyani, 2014). 

2.3 Sumber Belajar  

 2.3.1 Sumber Belajar Biologi 

Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup 

dan lingkungannya, dalam mempelajari biologi diperlukan suatu sumber 

belajar agar mempermudah peserta didik dalam memperoleh informasi 

yang dibutuhkannya. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Tujuan 

proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik apabila komponen-

komponen dalam pembelajaran dapat terpenuhi, diantaranya manusia dan 

penggunaan media atau sumber belajar. Sumber belajar adalah segala 

sumber yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari 

bahan dan pengalaman yang akan dicapai. Sumber belajar bukan hanya 

alat dan materi yang dipergunakan dalam pembelajaran, tetapi juga 

meliputi orang, anggaran, dan fasilitas. Sumber belajar bisa termasuk apa 

saja yang tersedia untuk membantu seseorang belajar (Sanjaya, 2010). 

Menurut Wena (2011) masalah yang sering dihadapi dalam proses 

pembelajaran adalah kurang tersedianya buku teks yang berkualitas 

sehingga siswa sulit memahami buku yang dibacanya dan buku-buku teks 

tersebut cenderung membuat siswa bosan. Dari permasalahan tersebut, 

dapat diterapkan sistem pembelajaran modul yang memberi kepercayaan 

pada kemampuan peserta didik untuk belajar mandiri. Hasil penelitian ini 

akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi berupa jurnal ilmiah 



 

14 
 

dalam perencanaan pembelajaran biologi materi keseimbangan 

lingkungan. 

2.3.2 Ciri-ciri Sumber Belajar  

Menurut Rohani (2014), secara garis besar sumber belajar mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut: 

1. Sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar 

mengajar, sehingga tujuan instruksional dapat tercapai secara maksimal. 

2. Sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif yaitu 

dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap 

tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada. 

3. Dengan adanya klasifikasi sumber belajar, maka sumber belajar yang 

dimanfaatkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tidak terorganisasi dan tidak sistematis baik dalam bentuk maupun 

isi. 

b. Tidak mempunyai tujuan instruksional yang eksplisit. 

c. Hanya dipergunakan menurut keadaan dan tujuan tertentu atau secara 

insidental. 

d. Dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan instruksional. 

4. Sumber belajar yang dirancang (resources by designed) mempunyai ciri-

ciri yang spesifik sesuai dengan tersedianya media. 

2.3.3 Macam-macam Sumber Belajar  

Menurut AECT (Association For Education Communication and 

Technology) dalam Julismin (2009), terdapat enam macam sumber belajar, yaitu:  
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1. Pesan (messages), yaitu informasi yang ditransmisikan (diteruskan) oleh 

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

2. Orang (peoples), yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, 

pengolah, penyaji pesan. 

3. Bahan (materials), yaitu program yang memuat atau berisi pesan 

pembelajaran  

4. Alat (devices), yaitu sarana untuk menayangkan bahan atau program 

seperti proyektor film, video recorder, OHP, dan sebagainya 

5. Teknik (Techniques), yaitu prosedur yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. 

6. Lingkungan (setting), yaitu lingkungan di mana belajar dan pembelajaran 

berlangsung. 

Keenam sumber belajar tersebut juga merupakan komponen sistem dalam 

pembelajaran, artinya dalam setiap kegiatan pembelajaran selalu terdapat keenam 

komponen tersebut (Julismin, 2009). Hasil penelitian ini kemudian dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar berupa bahan, yaitu segala sesuatu yang berupa teks 

tertulis, cetak, rekaman elektronik, web dan lain-lain yang dapat digunakan untuk 

belajar dalam bentuk jurnal ilmiah yang memuat hasil kegiatan bidang keilmuan 

tertentu, baik berupa hasil pengamatan empirik maupun kajian konseptual yang 

bersifat penemuan  baru, konsep dan teori yang sudah ada. 

2.3.4 Manfaat Sumber Belajar  

Manfaat sumber belajar menurut Rohani (2014) adalah: 

1. Memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta 

didik. 
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2. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, 

atau dilihat secara langsung dan konkret. 

3. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam 

kelas. 

4. Dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru.  

5. Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan (instruksional) baik 

dalam lingkup mikro maupun makro. 

6. Dapat memberi motivasi yang positif, apabila diatur dan direncanakan 

pemanfaatannya secara tepat. 

7. Dapat merangsang untuk berfikir, bersikap dan berkembang lebih lanjut.  

2.3.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Menurut Wulandari et al. (2013), suatu hasil penelitian dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar Biologi ditinjau dari segi proses dan 

produknya, dimulai dari perumusan masalah sampai penarikan kesimpulan yang 

akan menghasilkan fakta-fakta yang diperoleh selama kegiatan penelitian untuk 

kemudian digeneralisasikan menjadi konsep dan prinsip. Pemanfaatan hasil 

penelitian ini harus disesuaikan dengan konsep yang ingin dicapai pada 

kurikulum, sehingga dapat menunjang kebutuhan kurikulum yang digunakan. 

Pada prinsipnya, setiap benda atau gejala dapat digunakan sebagai sumber 

belajar, namun dalam pemanfatannya harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. 

Menurut Suratsih (2010), syarat tersebut adalah: 

1. Kejelasan potensi, didasari pada proses dan produk dari kegiatan 

penelitian yang dapat dijadikan sumber belajar. 
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2. Kesesuaian dengan tujuan belajar, dimana antara tujuan penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan belajar sesuai dengan tujuan intruksional yang 

dirumuskan. 

3. Kejelasan sasaran, berkaitan dengan sasaran subjek belajar atau sasaran 

peruntukan sumber belajar. 

4. Kejelasan informasi yang dapat diungkap, berdasarkan informasi dari 

hasil penelitian eksplorasi yang berupa proses dan produk penelitian 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi, berhubungan erat dengan proses 

pelaksanaan penelitian. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan, yaitu hal-hal yang diperoleh dari 

kegiatan yang dikembangkan. 

Setelah memenuhi keenam pernyataan tersebut, maka hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi. 
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2.4 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal Faktor Internal  

1. SDA penghasil bahan bakar bumi 

yang semakin berkurang. 

2. SDA yang akan habis karena tidak 

adanya pembaharuan. 

3. Krisis energi yang parah karena 

jumlah energi yang dikonsumsi 

memelebihi energi yang dihasilkan 

1. Jumlah sampah yang ada 

dimana-mana. 

2. Banyaknya pedagang yang 

tidak memanfaatkan kulit 

pisang. 

3. Limbah kulit pisang yang 

dipandang sebelah mata dan 

belum adanyanya 

pemanfaatan yang maksimal.  

Perbandingan 

komposisi kulit 

pisang 

Variasi jenis kulit 

pisang 

Briket Kulit 

Pisang 

Serbuk Kayu 


