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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1. Tanaman Jagung (Zea mays saccharata) 

Jagung manis merupakan salah satu jenis jagung yang paling banyak diminati 

oleh masyarakat. Dongoran (2009) mengatakan jagung manis adalah tanaman yang 

dapat tumbuh pada iklim panas. Masa tumbuh tanaman ini sangat singkat dimana 

jagung manis dapat dipanen sekitar 18-24 hari setelah proses penyerbukan dengan 

adanya tanda penampakan luar rambut yang mengering dan teksur tongkol yang 

keras. 

Adapun klasifikasi tanaman jagung manis atau sweet corn adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Ordo  : Graminae 

Famili  : Graminaceae 

Genus  : Zea 

Spesies : Zea mays saccharata  

(Sumber : Rochani, 2007)      
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2.1.1. Tongkol Jagung 

Tongkol jagung atau biasanya juga disebut sebagai bonggol jagung terletak di 

antara batang dan pelepah dauh. Limbah dari jagung ini memiliki kandungan 

lignoselulosa yang belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatannya 

selama ini hanya digunakan sebagai pakan ternak ruminansia karena tongkol jagung 

memiliki 7 karakteristik serat kasar yang tinggi. Tabel 2.1 menjelaskan kandungan 

zat tongkol jagung berdasarkan presentase. 

Tabel 2. 1. Komposisi tongkol jagung dalam presentase  
Kandungan tongkol jagung Nilai (%) 

Selulosa 42.0 

Hemiselulosa 33.0 

Lignin 18.0 

Abu 1.5 

Lain-lain 5.5 

(Sumber : Larkins, 2009) 

 

Jagung mengandung kurang lebih 30% tongkol jagung dalam satu buah 

jagung, sehingga menambah jumlah limbah yang tidak bermanfaat dan berdampak 

merugikan bagi lingkungan. Tongkol jagung memiliki kandungan 42% Selulosa 

dibandingkan dengan bagian lain pada tanaman jagung lainnya, sedangkan 

kandungan hemiselulosa 33% dan lignin 18% (Indriany, 2013). 

Lignin adalah polimer alami yang memiliki gugus fungsi seperti hidroksil, 

karbonil dan metoksil serta berpotensi sebagai perekat. Lignin banyak ditemukan 

pada tumbuhan karena fungsinya sangat penting bagi tumbuhan itu sendiri 

(Suhartati, 2016). 

Selulosa adalah polimer yang terdapat pada dinding tanaman dan merupakan 

molekul polisakarida yang memiliki struktur bangun ikatan C yang berbeda dengan 

pati. Sedangkan hemiselulosa merupakan matriks polisakarida yang dapat 
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ditemukan pada dinding tanaman. Komponen struktural yang terdapat pada adalah 

xilosa, glukosa, manosa, arabinnosa dan galaktosa. Susunan ikatan pada ikatan 

polimer heterogen dari polisakarida ini lebih mudah dipecah pada depolimerisasi 

dari pada susunan ikatan pada selulosa yang berbentuk kristalin (Palmqvist, 2000).  

 

2.2. Bioetanol 

Bioetanol merupakan senyawa hidrokarbon yang berupa gugus hydroxyl 

dengan 2 atom karbon. Kehidupan sehari-hari disebut dengan nama alkohol atau 

etanol atau etil alkohol. Etanol (C2H5OH) adalah cairan biokimia yang didapatkan 

dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan 

mikroorganisme, karena prosesnya melibatkan proses biologis etanol dinamakan 

bioetanol (Kusnadi, 2009). 

Prihandana (2007) mengatakan bahwa etanol sintesis sering disebut methanol, 

alkohol kayu atau metil alkohol yang terbuat dari etilen salah satu turunan minyak 

bumi. Bioetanol diproduksi dengan cara fermentasi menggunakan bahan-bahan 

yang berasal dari tumbuhan. 

Etanol dikategorikan dalam dua kelompok yaitu : 

a. Etanol 95-96% v/v, disebut “etanol berhidrat”, yang dibagi dalam : 

1. Technical/raw sprit grade, untuk bahan bakar spirtus, minuman pelajut dan 

desinfektan, 

2. Industrial grade, sebagai bahan baku industri, 

3. Portable grade, sebagai minuman berkualitas tinggi. 
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b. Etanol > 99,5% v/v digunakan sebagai bahan bakar mesin jika dimurnikan 

kembali dapat digunakan sebagai keperluan farmasi dan pelarut di 

laboratorium analisis. 

Etanol memiliki sifat fisika, seperti pada Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2. Sifat fisik etanol 
Properties Nilai 

Rumus molekul C2H5OH 

Bobot molekul (m/mol) 46,07 

Warna Bening 

Bobot jenis (g/L) 789 

Titik didih (ᴼC) 78,5 

Titik beku (ᴼC) -117 

Titik nyala (ᴼC) 12,8 

Tekanan uap mmHg 50 pada 38 ᴼC 

Nilai Kalor (kj/kg) 21,09-29,80 

Kalor spesifik (kcal/kg ᴼC) 60 

Keasaman 15,9 

Viskositas (mPa.s) 1,2 pada 25 ᴼC 

Indeks bias 1,36 pada 25 ᴼC 

Angka oktan 99 

(Sumber : Megawati, 2015) 

2.2.1.  Bahan Baku Bioetanol 

Bahan baku yang digunakan dalam produksi bioetanol sangat berlimpah dan 

sering di jumpai oleh masyarakat Indonesia. Begitu banyak variasi tumbuhan yang 

memiliki potensi untuk dijadikan bahan baku bioetanol menyebabkan pengguna 

leluasa memilih bahan sesuai dengan daerah masing-masing, seperti di sektor 

kehutanan dapat menggunakan kayu atau limbah kayu, nipa dan siwalan. Tanaman 

yang memiliki potensi sebagai penghasil bioetanol biasanya memiliki kandungan 

baik yang menghasilkan tepung seperti singkong, jagung, sagu atau yang 

menghasilkan gula sederhana seperti gandum manis dan tebu. 
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2.2.2. Karakteristik Bioetanol 

Energi alternatif ini memiliki karakteristik yang baik jika dibandingkan 

dengan bensin, antara lain : 

a. Bersifat ramah lingkungan, gas buanganya mengandung senyawa-senyawa yang 

rendah akan potensi polutan. 

b. Mudah diuraikan dan aman tidak mencemari air. 

c. Memiliki nilai oktan lebih tinggi dari bensin yaitu 96-113 sedangkan bensin 85-

96 (Hambali, 2008). 

2.2.3.  Penelitian Terdahulu Bioetanol Tongkol Jagung 

Limbah tongkol jagung merupakan salah satu limbah yang menyebabkan 

pencemaran lingkungan untuk itu limbah ini perlu adanya penanganan agar tidak 

mencemari lingkungan. Penelitian tentang limbah tongkol jagung telah banyak 

dilakukan yaitu dengan cara mengubah tongkol jagung menjadi makanan ternak, 

menjadi bahan baku kertas dan dijadikan sebagai sumber alternatif terbarukan. 

Beberapa penelitian terdahulu tentang proses pembuatan bioetanol tongkol jagung 

tersebut8adalah : 

1. Bioetanol dari tongkol jagung dengan varian konsentrasi asam klorida dan 

waktu fermentasi. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa molaritas asam dan lama 

waktu fermentasi. Proses yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan yaitu 

pretreatment, hidrolisa, fermentasi, dan pemurnian. Fermentasi dilakukan 

selama 3,5, dan 7 hari dengan penambahan S. cerevisiae sebanyak 2 gr dan 
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dimurnikan dengan suhu 80 ᴼC, menghasilkan kadar bioetanol 1,3 % (Fachry, 

2013). 

2. Produksi bioetanol tongkol jagung dengan proses delignifikasi 

Proses delignifikasi dengan NaOH dengan tingkatan waktu untuk perendaman 

terhadap tepung tongkol jagung memperoleh berat selulosa sebesar 5,729 g 

dengan waktu 28 jam. Proses fermentasi mengahasilkan kadar etanol 6% 

dengan bantuan sel ragi amobil dan diletakkan pada suhu ruang selama 48 jam 

(Fitriani, 2013). 

3. Pengaruh temperatur terhadap proses fermentasi bioetanol 

Proses fermentasi menggunakan dua tahap yaitu pada suhu dalam ruangan dan 

suhu luar ruangan. Suhu luar ruangan lebih cepat dibandungkan dalam ruangan 

dan kadar etanol yang diperoleh adalah 9%. Suhu luar ruangan sebesar 36ᴼC 

dan suhu dalam ruangan 28ᴼC. Semakin panas suhu udara semakin 

mempercepat proses fermentasinya (Pribadi, 2013). 

4. Proses Sakarifikasi dan Fermentasi Simultan (SFS) dengan variasi enzim dan 

waktu fermentasi untuk pembuatan bioetanol. 

Waktu yang digunakan untuk proses fermentasi adalah 3,4, dan 5 hari dan 

enzim yang digunakan merupakan enzim selulase dengan konsentrasi 3%, 5%, 

7%, 9%, dan 11%. Proses SFS menggunakan inokulum S. cerevisiae. Hasil 

pengaruh konsentrasi enzim didapatkan kadar tertinggi pada konsentrasi enzim 

11% sebesar 8%, dapat disimpulkan bahwa semakin0banyak enzim selulase 

semakin tinggi kadar bioetanol. Sedangkan pengaruh waktu fermentasi terbaik 

dihasilkannya kadar tertinggi yaitu hari ke 3 dengan konsentrasi 11%. Kadar 
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bioetanol menurun dan semakin menurut di hari berikutnya hal ini disebabkan 

oleh bioetanol dikonversi oleh kamir menjadi suatu senyawa seperti ester 

sehingga menyebabkan kadar menurun (Khaira, 2015). 

2.2.4.  Penelitian Terdahulu tentang  Pembuatan Bioetanol 

Penelitian tentang proses pembuatan bioetanol sudah banyak dilakukan dan 

dipublikasikan dengan tujuan untuk menambah referensi dan wawasan mengenai 

sumber energi alternatif yang dapat diperbarui dari bahan-bahan yang terdapat di 

alam. Adapun penelitian yang perna dilakukan tersebut adalah : 

1. Pembuatan Bioetanol dari Tepung Talas (Colocasia esculenta L) 

Pembuatannya melalui proses hidrolisa dengan katalisator asam (HCL) 0,3 N 

dan konsentrasi tepung 20% dan 25%. Pada konsentrasi tepung 20% 

menghasilkan yield 84,5% sedangkan pada konsentrasi 25% di dapatkan 

76,96%. Proses fermentasi menggukana yeast Saccharomyces cerevisiae pada 

suhu 30 ᴼC dengan pH 5 (Ignata, 2008). 

2. Pembuatan Bioetanol dari Kulit Singkong 

Kulit singkong di haluskan sampai menjadi tepung, melalui proses hidrolisis 

dengan ditambahkan HCL 0,1 N dengan berat tepung 75 gr yang dilarutkan 

dalam larutan asam sebanyak 750 mL dengan suhu 130 ᴼCoselama 1 jam. 

Setelah di dapat kadar glukosa sebesar 15,05% yang kemudian di fermentasi 

oleh bantuan S. cerevisiae sebanyak 8 gr dan 5 gr urea sebagai nutriennya 

diperoleh kadar etanol sebesar 9,27% (Fahmi, 2009). 
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3. Pembuatan Bioetanol dari Kulit Pepaya 

Tahap pembuatannya adalah 500 gr sampel yang telah disediakan dimasukkan 

ke dalam reaktor fermentasi. Pupuk NPK, urea dan ragi roti di masukkan ke 

dalam aquades yang telah sesuai dengan variabel yang telat ditentukan hingga 

berbentuk busa. Kemudian dimasukkan pada reaktor dengan suhu 35 ᴼC dan 

dibiarkan selama 3 hari, selanjutya dilakukan proses destilasi. Proses 

fermentasi dibantu dengan S. cerevisiae dengan ditambahkan ragi 15 gr 

diperoleh hasil volume bioetanol sebesar 31,17 dengan pH 4 (Nasrun, 2015). 

 

2.3. Fermentasi 

Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk 

tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroorganisme (Jannah, 

2017). Fermentasi juga di artikan sebagai suatu tahapan terjadinya proses hidrolisis 

dari bahan yang berasal dari pati menjadi gula sederhana melalui proses enzimatis 

serta diikuti perubahan gula menjadi alkohol. Bioteknologi berbasis fermentasi 

sebagian besar merupakan proses produksi barang dan jasa dengan menerapkan 

teknologi fermentasi atau yang menggunakan mikroorganisme untuk memproduksi 

makanan dan minuman seperti: keju, yoghurt, minuman beralkohol, cuka, sirkol, 

acar, kecap, dll. Produk-produk tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai minuman 

atau makanan (Nurcahyo, 2011). 

Fermentasi dibedakan atas : 

1. Fermentasi aerob yaitu suatu proses fermentasi yang memerlukan oksigen 

mengubah substrat gula menjadi dan hasil akhirnya asam piruvat dan 

karbondioksida (CO2). 
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2. Fermentasi anaerob yaitu proses fermentasi tanpa memerlukan oksigen, gula 

akan diubah menjadi asam piruvat, kemudian asetaldehida dan akhirnya 

menjadi alkohol, etanol atau methanol dan asam laktat. 

Reaksi kimia proses fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang 

dapat menghasilkan etanol, dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

Gambar 2. 1. Reaksi kimia proses fermentasi 
 

2.3.1. Jenis-jenis Fermentasi 

Berdasarkan produk yang dihasilkan, fermentasi dibagi menjadi 2 jenis, 

sebagai berikut: 

1. Homofermetatif 

Homofermetatif yaitu fermentasi yang produk akhirnya hanya berupa asam 

laktat. Contoh: Homofermentatif pada proses fermentasi yang terjadi dalam 

pembuatan yogurt dll. 

2. Heterofermentatif 

Heterofermentatif yaitu fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat 

dan etanol. Contoh: Heteroformatif pada proses fermentasi pembuatan tape, 

fruit wine dll. Berdasarkan proses yang dihasilkan oleh mikroba, fermentasi 

dibagi menjadi 3 jenis, sebagai berikut: 

a. Fermentasi yang memproduksi sel mikroba (biomass). Produksi komersial 

dari biomass dapat dibedakan menjadi produksi yeast untuk industri roti, 

C6H12O6                       C2H5OH + 2 CO2 

 

Glukosa            etanol 

S. cereviceae 
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dan produksi sel mikroba untuk digunakan sebagai makanan manusia dan 

hewan. 

b. Fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba. Enzim dapat diproduksi 

oleh tanaman, hewan, dan mikroba, namun enzim yang diproduksi oleh 

mikroba memiliki beberapa keunggulan yaitu, mampu dihasilkan dalam 

jumlah besar dan mudah untuk meningkatkan produktivitas bila 

dibandingkan dengan tanaman atau hewan. 

c. Fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Metabolit mikroba dapat 

dibedakan menjadi metabolit primer dan metabolit sekunder. Produk 

metabolisme primer yang dianggap penting contohnya etanol, asam sitrat, 

polisakarida, aseton, butanol, dan vitamin. Sedangkan metabolit sekunder 

yang dihasilkan mikroba contohnya antibiotik, pemacu pertumbuhan, 

inhibitor enzim (Belitz, 2009). 

2.3.2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi 

Proses fermentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

a. Mikroba 

Bakteri/jamur yang digunakan dalam proses fermentasi bioetanol harus 

mempunyai laju pertumbuhan cepat, dapat menghasilkan bioetanol yang 

banyak, tahan terhadap kadar bioetanol dan glukosa yang tinggi, tahan terhadap 

konsentrasi garam tinggi (Nasrun, 2015). 

b. Suhu 
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Suhu pada proses ini menentukan macam mikroba yang dapat bertahan hidup. 

Menurut Nasrun (2015)oterbentuknya alkohol terjadi pada suhu 25-30ᴼC 

dikarenakan ragi bekerja aktif pada suhu tersebut. 

c. Waktu 

Waktu bervariasi bergantung pada jenis dan pertumbuhan mikroba yang 

digunakan saat proses fermentasi. 

d. Nutrisi 

Mikroorganisme memerlukan nutrient sebagai energi. Jenis energi yang 

biasanya diperoleh dari subtansi yang mengandung nitrogen, salah satu contoh 

sumber nitrogen adalah urea. 

e. pH 

pH optimum untuk proses fermentasi adalah 4,5-5 jika proses fermentasi 

berada pada pH kurang dari itu maka efektifitas enzim yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme akan menurun dan dapat menyebabkan denaturasi. 

2.3.3. Media Fermentasi 

Menurut Suciatmih (2010) media fermentasi memiliki dua macam, yaitu: 

1. Media Cair 

Fermentasi media cair diartikan sebagai fermentasi yang melibatkan air 

sebagai fase kontinyu dari sistem pertumbuhan sel yang bersangkutan atau substrat 

baik sumber karbon maupun mineral terlarut atau tersuspensi sebagai partikel-

partikel dalam fase cair. Fermentasi cair meliputi minuman anggur dan alkohol, 

fermentasi asam cuka, yogurt dan kefir. 

2. Media Padatan 
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Fermentasi media padat merupakan proses fermentasi yang berlangsung 

dalam substrat tidak terlarut, namun mengandung air yang cukup sekalipun tidak 

mengalir bebas. Produk dari fermentasi media padat misalnya oncom, kecap, dan 

tape. Fermentasi media (substrat) padat mempunyai kandungan nutrien per volume 

jauh lebih pekat sehingga hasil per volume dapat lebih besar. 

 

2.4.  Saccharomyces cerevisiae 

Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis khamir sejati yeng tergolong 

eukariot secara morfologi bentuknya lonjong bulat, silindris, oval atau bulat telur 

yang dipengaruhi oleh strainnya. Cara berkembang biak dengan membela diri, 

reproduksinya dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta nutrisi yang tersedia 

untuk pertumbuhan sel. Penampilan mikroskopiknya memiliki koloni berbentuk 

bulat berwarna kuning muda, tekstur lunak, licin, permukaan berkilau dan memiliki 

sel bulat dengan askospora 1-8 buah. 

Klasifikasi S. Cerevisiae sebagai berikut : 

Kingdom : Fungi 

Phylum : Ascomycota 

Class  : Saccharomycetes 

Ordo  : Saccharomycetales 

Family  : Saccharomycetaceae 

Genus  : Saccharomyces 

Spesies : Saccharomyces cerevisiae 

(Sumber : Dwidjosaputro, 2005) 
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Berkembang biak dalam gula sederhana maupun gula kompleks disakarida 

seperti sukrosa. Selain itu, untuk kebutuhan hidupnya diperlukan oksigen, 

karbohidrat, dan nitrogen. S. Cerevisiae sering digunakan dalam produksi bioetanol 

secara fermentasi karena dapat mentoleransi alkohol dengan kadar tinggi. Khamir 

ini dapat tumbuh pada suhu 25-30ᴼC serta pH 4-5. Selain itu, S. cerevisiae dapat 

menghasilkan enzim zimase dan enzim invertase. Enzim zimase memiliki fungsi 

untuk memecah sukrosa menjadi monosakarida (glukosa dan fruktosa) sedangkan 

enzim invertase berfungsi untuk mengubah glukosa yang telah dihasilkan dari 

pemecahan sukrosa tersebut menjadi bioetanol (Judoamidjojo, 1992). 

Jenis khamir ini menyukai kondisi lingkungan asam pada pH 4-6 dan tidak 

dapat tumbuh dengan baik pada medium alkali. S. cerevisiae tumbuh dengan baik 

pada kondisi aerobik dan merupakan organisme fakultatif anaerob yang baik sistem 

aerob maupun anaerob untuk memperoleh energi dari pemecahan glukosa untuk 

menghasilkan alkohol dalam jumlah yang besar (Elevri, 2006). 

  

2.5. Sumber Belajar Biologi 

Sumber belajar adalah semua sumber termasuk apa saja yang tersedia untuk 

membantu seseorang dalam hal belajar termasuk pesan, bahan, alat, lingkungan, 

orang, teknik yang dapat dipergunakan sebagai fasilitas kegiatan belajar 

(Januszewski, 2008). Sedangkan Abdullah (2012) berpendapat bahwa sumber 

belajar adalah seperangkat bahan atau kondisi belajar yang dengan sengaja maupun 

tidak diciptakan agar peserta didik dapat belajar hal-hal yang ada disekeliling. 

Teknologi pendidikan memiliki ciri-ciri dengan memanfaatkan sumber belajar yang 
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seluas mungkin untuk kepentingan belajar dalam upaya mendapatkan hasil belajar 

yang maksimal. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sumber belajar adalah segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran baik lingkungan, orang, teknik 

pengajaran yang dapat mempermudah peserta didik dalam proses pembelajaran 

agar mendapatkan informasi, pengetahuan dan hasil yang maksimal dalam 

pembelajaran tersebut. 

2.5.1. Fungsi Sumber Belajar 

Sumber belajar memiliki fungsi atau peranan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Jaedun (2010), fungsi sumber belajar ada enam, yaitu: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran melalui laju pembelajaran yang 

dipercepat untuk membantu guru agar dapat menggunakan waktu dengan 

sebaik mungkin dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi. 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual 

dengan cara memberi kesempatan pada murid dengan kemampuannya sendiri. 

3. Memberi dasar yang lebih ilmiah agar lebih mudah ditangkap oleh murid 

dengan berbagai jenis pengembangan bahan pembelajaran. 

4. Lebih memantapkan pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan manusia 

dalam menggunakan berbagai media, penyajian data dan informasi lebih 

konkrit. 

5. Memungkinkan belajar secara cepat dengan memberi informasi tentang 

pengetahuan secara langsung. 
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6. Penyajian pembelajaran secara luas tanpa adanya batasan dalam mempelajari 

suatu hal-hal yang dianggap baru. 

2.5.2.  Macam-macam Sumber Belajar Berdasarkan Manfaatnya 

Sumber belajar dibedakan menjadi dua menurut pemanfaatnya: 

1. Sumber belajar yang dirancang (Learning resources by design), merupakan 

sumber belajar yang khusus dibuat dan dikembangkan sebagai komponen 

untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. 

2. Sumber belajar yang dimanfaatkan (Learning resources by utilization), sumber 

belajar yang tidak di desain untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya 

dapat diterapkan, ditemukan dan dimanfaatkan untuk kepentingan 

pembelajaran (Najmulmunir, 2010). 

2.5.3.  Syarat Sumber Belajar 

Fatah berpendapat bahwa untuk menjadikan sumber belajar tersebut efektif, 

sumber belajar tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Sumber belajar dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

2. Sumber belajar harus memiliki nilai edukatif, mengubah dan membawa 

perubahan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

3. Sumber belajar dapat dengan cepat tersedia, memacu siswa untuk memiliki 

sifat individual dan siswa dapat belajar mandiri tanpa bergantung kepada orang 

lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan (Prastowo, 2014). 

2.5.4.  Syarat Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 
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Menurut Any (2011) sumber belajar dapat dibedakanomenjadi 2 macam yaitu 

sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran tanpa adanya 

modifikasi dan sumber belajar yang dapat disederhanakan atau modifikasi. Ilmu 

pengetahuan baruodapat dijadikan sebagai sumber belajar, berikut syarat-syarat 

sumber belajar menurut Djohar dalam Suratsih (2010) sebagai berikut: 

a. Kejelasan Potensi 

Besarnya potensi suatu objekodan gejala untuk dapat diangkat menjadi suatu 

bahan sebagai sumber belajar terhadap permasalahan yang berdasarkan konsep 

kurikulum. Potensi suatu objek sendiri ditentukan oleh ketersediaan objek dan 

permasalahan yang dapat diungkapkan untuk menghasilkan fakta-fakta dan 

konsep-konsep yang didapatkan dari hasil penelitian yang harus dicapai dalam 

kurikulum. 

b. Kesesuian dengan Tujuan Belajar 

Kesesuaian tujuan yang dimaksud adalah kesusaian hasil yang diperoleh dari 

penelitian dengan Standar Kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang 

tercantum dalam kurikulum. 

c. Kejelasan Sasaran 

Sasaran yang dimaksud meliputiosasaran pengamatan (objek) dan sasaran 

peruntukan (objek). Kejelasan sassaran ini perlu dilihat sebagai pedoman untuk 

menentukan bentuk modulobagi peserta didik. 

d. Kejelasan Informasi yang dapat diungkapkan 
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Kejelasan informasi yang akan diungkapkan berdasarkan hasil penelitian 

berupa fakta yang didapatkan dalam penelitian yang nantinya akan 

dikembangkan menjadi konsep, prinsip dan hukum. 

e. Kejelasan Pedoman Eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi diperlukan untuk prosedur kerja dalam 

melakukan penelitian yang meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan 

bahan, cara kerja, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Keterbatasan 

waktu di sekolah dan kemampuan peserta didik menjadi pertimbangan karena 

hal tersebut pelu adanya pemilihan kegiatan yang akan dilaksanakan peserta 

didik. 

f. Kejelasan Perolehan yang diharapkan  

Kejelasan perolehan berupa proses dan produk penelitian yang dapat 

digunakan sebagai sumber belajar berdasarkan aspek-aspek dalam tujuan 

belajar yang meliputi perolehan kognitif, psikomotorik, dan perolehan afektif. 

2.5.5. Cara Pemilihan Sumber Belajar 

Pemilihan  sumber belajar dilakukan dengan berbagai kriteria untuk 

penggunaannya dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Prastowo (2014) 

kriteria sumber belajar dapat dibagi dua, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus 

dimana kriteria tersebut berlaku untuk sumber belajar yang dirancang maupun 

sumber belajar yang akan dimanfaatkan. Sedangkan menurut Najmulmunir (2010), 

kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar sebagai berikut: 

1. Ekonomis (tidak harus dengan harga yang mahal) 

2. Praktis (tidak membutuhkan pengelolaan yang rumit,sulit dan langka) 
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3. Mudah (dapat dicari dengan mudah dan terdapat di lingkungan sekitar) 

4. Flaksibel (dapat digunakan untuk tujuan instruksional) 

5. Sesuai dengan tujuan (dapat mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, 

dapat membangkitkan motivasi belajar siswa). 
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2.6. Kerangka Konsep 
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Gambar 2. 2. Kerangka konsep 
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2.7. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka tersebut dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh suhu fermentasi terhadap volume bioetanol yang dihasilkan dari tongkol 

jagung. 

2. Ada pengaruh lama waktu fermentasi terhadap volume bioetanol yang dihasilkan dari tongkol 

jagung. 

3. Ada interaksi antara suhu dan lama waktu fermentasi terhadap volume bioetanol yang 

dihasilkan dari tongkol jagung. 

 


