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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Botani Tanaman Petai cina 

2.1.1 Taksonomi Tanaman Petai cina 

Tumbuhan petai cina dalam taksonomi diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Ordo  : Fabales 

Family  : Fabaceae 

Sub Family  : Mimosoideae 

Genus  : Leucaena 

Spesies  : L. leucocephala 

(Verma, 2016) 

 
Gambar 2.1 Tanaman petai cina (Laucaena leucocephala) 

Sumber : (Verma, 2016) 

 

 

2.1.2 Morfologi Tanaman Petai cina 

Menurut Aderibigbe et al. (2011) Leucaena leucocephala merupakan jenis 

polong-polongan yang dapat tumbuh di daerah semi kering dan rawan kekeringan. 

Tumbuhan ini termasuk kedalam spesies tropis, karena membutuhkan suhu 

optimal dalam pertumbuhannya yaitu 25-30 C. Leucaena leucocephala adalah 

pohon kecil abadi atau semak, tegak, berduri, memiliki tinggi 5-10 m dan pohon 

ini dapat hidup dari 20 tahun hingga lebih dari 50 tahun (Verma, 2016). 
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Morfologi L. leucocephala didukung komponen utama yaitu akar, batang, daun, 

bunga, polong, dan biji. Menurut Praja & Oktarlina (2017) Leucaena 

leucocephala memiliki system perakaran tunggang. Menurut Verma (2016) 

batang dari Leucaena leucocephala memiliki diameter 5-50 cm, kulit pohon pada 

cabang muda berwarna abu-abu kecoklatan, sedangkan cabang dan batang yang 

lebih tua memiliki permukaan lebih kasar dan memiliki warna abu-abu gelap-

coklat dengan kulit bagian dalam berwarna merah tua. Daun Leucaena 

leucocephala berwarna hijau.  

Panjang tangkai daun 10-25 cm, dengan 4-9 pasang pinnae per daun dan 13-

21 pasang selebaran per pinnae (Verma, 2016). Bunga dari Leucaena 

leucocephala berbentuk bulat, berwarna krem, menghasilkan kelompok-kelompok 

polong cokelat pipih (Verma, 2016). Polong buah petai cina termasuk jenis 

polong-polongan yang berisi biji-biji kecil yang jumlahnya banyak (Praja & 

Oktarlina, 2017). Menurut Verma (2016) setiap satu polong mengandung 12-28 

biji. Menurut Praja & Oktarlina (2017) Leucaena leucocephala memiliki biji 

berbentuk lonjong dan pipih, apabila sudah masak maka warnanya akan berwarna 

coklat. panjang biji  sekitar 12 hingga 17 mm (Verma, 2016) 

2.2 Perkecambahan  

2.2.1 Pengertian Perkecambahan  

Perkecambahan merupakan penanaman benih yang diawali dengan proses 

imbibisi terlebih dahulu sehingga dapat menghasilkan tanaman baru. Menurut Ai 

& Ballo (2010) perkecambahan biji merupakan proses metabolisme biji 

(pertumbuhan embrio) sehingga menghasilkan pertumbuhan dari komponen 

kecambah, yaitu radikula dan plumula. Selama proses perkecambahan akan terjadi 

reaksi, yaitu hidrolisis, sintesis, oksidasi dan mobilitas protein (Khairi & Kanetro, 

2014). Perkecambahan biji sangat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor 

dari dalam meliputi tingkat kemasakan biji, penghambat perkecambahan, 

dormansi, ukuran biji.  

Menurut Hadi ( 2014) faktor utama yang dapat mempengaruhi biji adalah 

sebagai berikut. Pertama air merupakan faktor penting, karena tahap awal 

perkecambahan adalah menyerap air dengan cepat atau disebut dengan proses 
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imbibisi. Kedua cahaya juga penting untuk perkecambahan pada beberapa biji, 

pada awal perkecambahan biji memiliki cadangan makanan sedikit sehingga 

perubahan menjadi autotrof sangat penting. Ketiga Perkecambahan sangat 

membutuhkan oksigen yang tinggi, apabila terjadi penurunan oksigen dibawah 

20% akan menurunkan kegiatan perkecambahan. Keempat suhu yang sesuai 

sangat penting dalam perkecambahan, biji biasanya tidak berkecambah pada suhu 

tertentu. 

Menurut Kamil (1979) terdapat faktor lain yang berpengaruh yaitu, spesies 

dan varietas. Spesies sangat berpengaruh terhadap proses imbibisi karena 

memiliki daya kecepatan yang berbeda, begitupun varietasnya. Kedua komposisi 

kimia biji yang memiliki protein tinggi akan menyerap air lebih cepat dari pada 

biji yang memiliki karbohidrat tinggi, tetapi jika minyak dalam biji tinggi dan 

protein rendah maka kecepatan serapnya seperti biji yang memiliki karbohidrat 

tinggi.ketiga umur biji yang sudah tua membutuhkan air lebih banyak dan dalam 

menyerap air lebih cepat. 

2.2.2 Proses Perkecambahan  

Menurut Kamil (1979) proses perkecambahan ada dua macam yaitu : 

proses perkecambahan fisiologis dan proses perkecambahan morfologis. 

A. Proses Perkecambahan Fisiologis 

Proses pertama kali perkecambahan pada biji adalah penyerapan air yang 

dilakukan oleh kulit biji melalui proses imbibisi dan osmosis. Bahan penusun kulit 

memiliki daya pengikat air yang kuat. Kedua yakni pencernaan, dimana proses 

pemecahan memerlukan bantuan enzim. Enzim merupakan senyawa organik yang 

dihasilkan sel hidup berupa protein sebagai katalisator. Fungsi pokok untuk 

merubah pati dan hemiselulosa menjadi gula, lemak menjadi gliserin dan asam 

lemak, dan protein menjadi asam amino. Ketiga pengangkutan makanan cadangan 

makanan dengan hasil asam lemak, gula, dan asam amino diangkut dari daerah 

penyimpanan makanan menuju titik titik tumbuh pada embrionic axis, radikal, dan 

plumula. Keempat asimilasi proses ini merupakan tahap terakhir dan merupakan 

proses pembangunan kembali. Proses ini, protein sudah dirombak enzim protease 

menjadi asam amino dan diangkut ke titik tumbuh disusun kembali menjadi 
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protein baru untuk pembentukan sel baru misalnya, protoplasma. Pernapasan saat 

perkecambahan biji ketika radikal menembus kulit paling aktif, karena 

membutuhkan enrgi yang lebih banyak. Proses yang membutuhkan tenaga yang 

berasal dari proses pernapasan. Proses pertumbuhan akan terjadi ketika biji sudah 

pecah. 

B. Proses Perkecambahan Morfologis 

Proses morfologis merupakan tahapan sesudah proses pengangkutan makanan 

dan pernapasan. Uraian ini meliputi pembelahan dan pemanjangan sel, lebih 

dikaitkan dengan pertumbuhan embryonik axis dengan mata yaitu keluarnya 

radikula dan plumula dari biji.  

2.2.3 Tahap Perkecambahan  

Menurut (Laila, 2008) tahapan perkecambahan adalah sebagai berikut: 

1. Pertama biji akan melakukan proses imbibisi dan hidrasi dari protoplasma 

2. Kedua meningkatnya respirasi pada biji dan muncul radikula. Proses 

perkecambahan radikula terjadi pada umur 24 jam. 

3. Ketiga terjadi penguraian makanan yang akan ditranslokasi ke titik tumbuh, 

hipokotil dan radikula akan terus memanjang (terjadi pada umur 48 jam) 

4. Keempat terjadi proses assimilasi untuk menghasilkan energi, pada tahap ini 

hipokotil terus memanjang ke atas permukaan dan radikula terus memanjang 

kebawah. Proses ini terjadi pada umur kecambah 56-72 

5. Kelima pada umur perkecambahan 80 jam sudah muncul daun pertama, tetapi 

belum berfungsi untuk fotosintesis sehingga masih bergantung pada cadangan 

makanan pada biji dan sudah memiliki akar lateral. 

2.2.4 Tipe Perkecambahan 

Menurut Sutopo (1988) ada dua tipe, yaitu tipe epigeal, dimana radikula akan 

muncul diikuti dengan hipokotil yang memanjang secara keseluruhan dan 

membawa kotiledon dan plumula ke atas permukaan. Tipe Hipogeal Radikula 

muncul dan diikuti pemanjangan plumula, hipokotil tidak memanjang ke atas 

permukaan dan kotiledon tetap berada di dalam kulit biji di bawah permukaan 

tanah. 
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2.2.5 Metabolisme Perkecambahan  

Proses pertama dalam perkecambahan adalah penyerapan air (imbibisi). 

Proses ini akan menyebabkan kotiledon bengkak, dan akan mengakibatkan testa 

pecah. Proses masuknya air pada biji akan mengaktifkan kerja enzim. Penyerapan 

air berlangsung sampai jaringan memiliki kadar air 40-60%, dan akan meningkat 

apabila kecambah sudah mulai tumbuh sehingga kadar air mencapai 70-90%. 

Sekitar 80% protein berbentuk kristal dan disimpan pada badan protein, 

sedangkan sisanya terbagi dalam nukleus, mitokondria, protoplastid, mikrosom, 

dalam sitosol. Lipid terbentuk pada badan lipid, sedangkan pati tersimpan dalam 

protoplastid atau amiliplas (Sutopo, 1988). 

Perombakan kandungan perkecambahan dibantu oleh enzim yang 

memiliki tugas masing-masing. Protein akan dirombak menjadi campuran asam 

amino bebas, bersama amida dari aspartat dan asam glutamat melalui bantuan 

enzim proteolitik. Senyawa tersebut akan ditranslokasikan ke embrio, selain itu 

asam amino triptofan hasil perombakan protein dari sel penyimpanan titik tumbuh 

embrio diubah I.A.A (Indole Acetic Acid) untuk menstimulir pertumbuhan 

(Sutopo, 1988). Enzim yang membantu dalam proses perombakan pati adalah 

alfa-amilase dan beta amilase. Amilopektin dan amilosa (merupakan bentuk pati) 

menghasilkan dekstrin yang dirombak oleh alfa- amilase, setelah itu beta amilase 

menghasilkan disakarida dari dekstrin. Enzim lipase akan merombak lemak 

menjadi gliserol dan asam lemak, kedua hasil tersebut akan dipakai sebagai 

pembentukan glukosa untuk proses respirasi. 

2.3 Protein  

2.3.1 Deskripsi Protein 

Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, yang memiliki arti yang 

utama atau yang didahulukan (Suprayitno & Sulistiati, 2017). Protein merupakan 

rangkaian dari asam amino dengan ikatan peptide, rangkaian asam amino tersebut 

memiliki susunan tertentu dan bersifat turunan (Probosari, 2019). 

2.3.2 Komposisi Kimia Protein 

Komposisi kimia dari protein sendiri mengandung karbon (50-55%), 

oksigen (22-26%), nitrogen (12-19% dengan asumsi rata-rata 16%), hidrogen (6-
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8%), dan sulfur (0-2%), terkadang P, Fe, dan Cu ( sebagai senyawa kompleks 

dengan protein) (Suprayitno & Sulistiati, 2017). 

2.3.3 Karakteristik Protein 

Menurut (Probosari, 2019) karakteristik protein ditentukan dari jenis asam 

amino yang terbentuk, urutannya, dan berapa kali munculnya dalam ikatan 

protein, karena dalam setiap jenis protein memiliki jumlah dan urutan asam amino 

yang khas. Ada beberapa karakteristik dari protein yaitu: merupakan 

makromolekul karena molekulnya sangat besar. Bersifat reaktif dan sangat 

spesifik, karena adanya gugus samping yang reaktif dan susunan struktur yang 

khas. Struktur tidak stabil terhadap beberapa faktor diantaranya, temperature, 

pelarut organik, radiasi, Ph, deterjen, dan medium. Terdiri  dari 20 macam asam 

amino, asam amino akan berikatan dengan yang lain secara kovalen dalam variasi 

urutan tertentu, dan adanya ikatan kimia lain sehingga membentuk lengkungan 

rantai polipeptida menjadi struktur 3 dimensi protein (Suprayitno & Sulistiati, 

2017). 

2.3.4 Struktur dan Sifat Protein 

Struktur protein merupakan rantai panjang yang disusun oleh asam amino. 

Asam amino merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus karboksil 

(-COOH) dan satu atau lebih gugus amino (-NH2) yang salah satunya letaknya 

pada atom C tepat di sebelah gugus karboksil (Sudarmadji, Haryono, & Suhardi, 

2010a). Asam amino tersebut memiliki gugus fungsional yang bertujuan untuk 

menentukan reaksi kimia dari asam amino tersebut. Gugus karboksilat reaksi 

mencangkup pembentukan amida, anhidra asam dan ester, dalam proses amidasi, 

esterifikasi, dan teraksi asilasi dilakukan oleh gugus amino, sedangkan gugus R 

dan –OH esterifikasi dan orsidasi (Suprayitno & Sulistiati, 2017).  

Menurut (Probosari, 2019) terdapat empat tingkatan struktur dari protein 

yaitu, primer, sekunder, tersier (molekulnya terdiri dari rantai polipeptida 

tunggal), sedangkan kuartener melibatkan interaksi dari polipeptida. Struktur 

primer protein merupakan urutan asam amino yang dihubungkan oleh ikatan 

peptide (amida), sedangkan struktur sekunder berbagai rangkaian asam amino 

yang distabilkan oleh ikatan hidrogen (Suprayitno & Sulistiati, 2017). Protein 
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primer, sekunder, dan tertier merupakan polimer asam amino. Menurut (Sumarno, 

Noegrohati, Narsito, & Izul Falah, 2002) protein primer mempunyai bentuk rantai 

panjang, terdapat pada sel hewan sebagai kolagen dan elastis; protein sekunder 

akan membentuk struktur helix seperti keratin yang terdapat di wool, tanduk, 

rambut; sedangkan protein tertier berbentuk globuler, seperti yang terdapat di 

hormon, enzim, dan protein pembawa oksigen. 

Menurut Suprayitno & Sulistiati (2017) protein memiliki sifat yaitu, 

protein memiliki sifat isolistrik, dimana protein yang larut dalam air membentuk 

ion positif dalam keadaan asam, sedangkan dalam keadaan basa membentuk ion 

negativ. Viskositas pertahanan yang timbul dari gesekan antara molekull di dalam 

zat cair yang mengalir. Denaturasi pada protein merupakan perubahan yang terjadi 

pada susunan suatu molekul protein. Denaturasi dapat disebabkan dari pH, panas, 

mekanik, bahan kimia dansebagainya. Denaturasi protein dapat mengakibatkan 

susunan 3 dimensi terbuka sehingga menjadi struktur yang acak. Susunan molekul 

yang terbuka dapat mempermudah kerja enzim pepsin sehingga dapat 

meningkatkan daya cerna protein.  

Kemampuan yang dapat dibentuk protein, proses kristalisasi ini tidak sama 

pada tiap jenis protein, ada yang sukar dalam pembentukan kristalisasi, tetapi 

adapula yang mudah. Thomas Graham pada tahun 1861 membagi zat kimia 

menjadi dua kategori, yaitu zat yang dapat menembus membrane dan zat yang 

tidak dapat menembus membrane. Zat yang dapat mengkristal dapat menembus 

membrane sehingga disebut dengan kristaloid. Sistem koloid sendiri bersifat 

heterogen yang memiliki dua fase, yaitu partikel kecil yang terdispensi dan 

pelarutnya. 

2.3.5 Peranan Protein Bagi Tanaman 

Protein bagi tanaman sangat berperan penting. Protein terdapat dalam 

jumlah besar dalam organ penyimpanan seperti kotiledon dan endosperma. 

Protein simpanan dihidrolisis oleh enzim menjadi asam amino dan peptida kecil 

untuk pertumbuhan maupun perkembangan, ada juga glikoprotein berfungsi 

sebagai pertahanan sel terhadap serangan mikroorganisme atau fungi dan 
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nukleoprotein berperan dalam pemindahan informasi dalam sintesa protein (Ray 

Noggles & Fritz, 1993). 

2.3.6 Fungsi Protein 

Protein memiliki fungsi yang beranekaragam diantaranya sebagai 

pengangkut dan penyimpanan molekul seperti oksigen, sebagai katalisator, 

mendukung imunitas tubuh, sebagai transmitor dan mengendalikan pertumbuhan 

maupun perkembangan. Menurut Suprayitno & Sulistiati (2017)fungsi protein 

sebagai perkembangan setiap sel yang ada di dalam tubuh karena kandungan 

protein pada tubuh 1/6 dari berat tubuh manusia, sebagai penyembuh luka, 

regenerasi sel hingga mengatur kerja dari hormon dan enzim. 

Menurut (Katili, 2009) protein juga berperan penting dalam sistem biologi 

yaitu sebagai transport dan penyimpanan, salah satu contohnya adalah mioglobin 

(sejenis protein) yang dapat menstrasport oksigen didalam otot, selain itu 

beberapa  jenis protein yang dapat membantu koordinasi gerak (filamen); menjaga 

ketegangan kulit dan tulang dinamakan protein fibrosa; protein kolagen yang 

merupakan komponen serat utama dalam tulang rawan, gigi, tendon, dan kulit; 

antibody (protein yang sangat spesifik), dapat mengenal serta dapat berkombinasi 

dengan benda asing seperti bakteri, virus, dan sel yang berasal dari organisme 

lain; dan dapat menghantarkan impuls saraf. 

2.3.7 Kekurangan dan Kelebihan Protein 

a. Kekurangan Protein 

Protein memiliki fungsi yang beranekaragam, apabila manusia kekurangan 

protein dapat mengakibatkan timbulnya penyakit misalnya, hipotonus, 

gangguan pertumbuhan, kerontokan rambut, kwashiorkor, marasmus, selain 

itu kekurangan protein pada anak-anak dapat menghambat pertumbuhannya 

(Suprayitno & Sulistiati, 2017). 

b. Kelebihan Protein 

Protein secara berlebih tidak baik pada kondisi tubuh karena dapat 

membebani kerja ginjal, dapat menyebabkan obesitas, selain itu pada bayi 

dapat memberatkan kerja ginjal dan hati sehingga mengalami asidosis, 

dehidrasi, diare, dan demam (Bakhtra et al., 2016) 
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2.3.8 Pengaruh Perbedaan Umur Perkecambahan terhadap Kandungan 

Protein Kecambah Petai Cina 

Petai cina (Leucaena leucocephala) memiliki kandungan protein yang 

cukup tinggi yaitu berkisar 24,5- 46%. Menurut Anggraini (2007) perkecambahan 

dapat meningkatkan kandungan protein yang ada didalamnya. Pernyataan tersebut 

juga sependapat dengan Laila (2008) yang menyatakan bahwa apabila biji 

dikecambahkan kandungan protein akan meningkat 119% karena adanya sistesis 

protein dan hidrolisis sehingga meningkatkan kandungan asam amino esensial. 

Umur sangat mempengaruhi kandungan protein. Menurut Laila (2008) 

dalam penelitian menggunakan kecambah kedelai kandungan protein akan 

berkurang pada umur yang lama yaitu 80 jam sebesar 7,08% sedangkan protein 

lebih banyak pada umur 48 jam sebesar 18,97%, selain itu terdapat penelitian 

menggunakan dua varietas kacang hijau bahwa kandungan protein juga 

mengalami penurunan pada waktu yang lama yaitu 96 jam sebesar 3,54% dan 

4,14%, sedangkan pada umur 24 jam kandunganya 12,04% dan 13,20% 

Umur perkecambahan 24 jam merupakan perkecambahan awal karena 

pada saat ini sudah muncul radikula, semakin lama umur perkecambahan maka 

cambah akan mengalami pemanjangan radikula dan hipokotil akan memanjang 

keatas permukaan. Perkecambahan umur 4 hari sudah mulai muncul daun muda, 

akan tetapi cadangan makanan masih bergantung pada biji. Menurut pertiwi 

(2013) protein akan menyusut seiring dengan pertumbuhan karena digunakan 

untuk pembentukan sel. 

2.4 Sumber Belajar 

2.4.1 Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar Biologi 

 Mewujudkan sistem pendidikan nasional untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan salah satu komponen yang penting adalah kurikulum, dengan 

mengimplementasikan kurikulum diharapkan mampu melahirkan generasi yang 

dapat menghadapi tantangan, mampu berinovasi, dan kreatif. Menurut (Lilawati, 

2017) salah satu faktor kualitas pembelajaran rendah adalah kurang maksimalnya 

pemanfaatan sumber belajar, baik oleh guru maupun peserta didik. Menurut (Sri 

Irawati & Jayanti, 2012) dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guru 
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sewajarnya memanfaatkan sumber belajar, karena merupakan hal yang sangat 

penting. 

Menurut (Hafid, 2011) sumber belajar adalah sesuatu yang mengandung 

pesan yang disajikan melalui penggunaan alat ataupun dirinya sendiri, dan 

digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan 

pembelajaran yang akan diberikan. Macam-macam sumber belajar menurut 

(Jailani & Hamid, 2016) adalah: 

1. Manusia (people) 

Orang yang menyampikan pesan pengajaran secara langsung, manusia 

dikatakan sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji data 

2. Bahan (material)  

Bahan merupakan sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran  

3. Lingkungan (setting)  

Tempat atau ruangan sumber data berinteraksi dengan peserta didik 

4. Aktivitas (activities)  

Aktivitas merupakan sumber belajar yang merupakan kombinasi antara teknik 

dan sumber lain yang bertujuan untuk mempermudah dalam belajar mengajar. 

5. Alat dan peralatan (tools and equipment) 

Alat dan peralatan digunakan untuk produksi dan memainkan sumber-sumber 

lain. Alat yang digunakan untuk produksi misalnya kamera untuk foto; 

sedangkan untuk memainkan sumber lain misalnya proyektor slide, overhead 

projector (OHP), proyektor film dll. 

Menurut (Jailani & Hamid, 2016) Sumber belajar, dilihat dari 

perancangannya dibedakan menjadi dua, yaitu pertama sumber belajar yang 

dimanfaatkan (learning resources by utililization), yaitu sumber belajar yang tidak 

didesain khusus untuk keperluan dari pembelajaran. Kedua sumber belajar yang 

dirancang ( learning resources by design), yaiyu sumber yang secara khusus 

dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem intruksional bertujuan 

untuk memberikan fasilitas yang terarah dan sifatnya formal.  

Sumber belajar yang digunakan harus sesuai dengan pembelajaran. 

Menurut Supriyadi (2015) langkah – langkah pemilihan sumber belajar dengan 
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menentukan: (1) rumusan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan 

penggunaan sumber belajar yang jelas, (2) isi pesan yang dicapai untuk mencapai 

tujuan, (3) pencarian bahan pembelajaran yang memuat isi pesan, (4) apakah perlu 

menggunakan sumber belajar orang seperti dosen, tokoh masyarakat, pustakawan 

dan sebagainya, (5) apakah perlu menggunakan peralatan untuk menstransmisikan 

isi pesan, (6) pilihan peralatan yang sesuai kebutuhan, (7) teknik penyajian pesan, 

(8) tempat berlangsungnya kegiatan penggunaan sumber belajar, (9) penggunaan 

semua sumber belajar ditentukan dengan efektif dan efisien, (10) pelaksanaan 

penilaian terhadap sumber belajar. 

Hasil penelitian apabila digunakan sebagai sumber belajar maka harus 

memenuhi syarat–syarat. Menurut Nur Cahyani & Suhartanti (2015) adapun 

syarat nya meliputi: kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan, kejelasan 

sasaran, kejelasan pedoman eksplorasi, kejelasan perolehan yang diharapkan, 

kejelasan informasi yang diungkap. 

Penelitian pengaruh umur perkecambahan terhadap kandungan protein 

kecambah petai cina (Leucaena leucocephala) dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi SMA kelas XI materi zat makanan dengan Kompetensi dasar (KD) 

3.7  Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem 

pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga dapat 

menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada 

sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan 

simulasi.   
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2.5 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Skema Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Sumber belajar 

biologi 

Analisis kandungan 

protein 

Perkecambahan dapat meningkatkan kandungan 

protein  

 Biji Petai cina( Leucaena 

leucocephala) 

Protein dipengaruhi umur perkecambahan  

Seiring bertambahnya umur asam amino akan 

diubah menjadi protein baru yang berfungsi dalam 

pembentukan struktur baru 

Kandungan protein 

sebesar 24-46% 

Sudah terjadi 

perkecambahan 

radikula  

Terjadi penguraian  

makanan yang 

ditranslokasikan ke 

titik tumbuh  

Terjadi proses 

asimilasi 

menghasilkan 

energi 

Sudah muncul daun 

pertama tapi belum 

berfungsi untuk 

fotosinesis, cadangan 

makanan bergantung 

pada biji dan sudah 

memiliki akar lateral  

1 hari 3 hari 2 hari  4 hari 



18 
 

 
 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh umur perkecambahan terhadap kandungan protein petai 

cina (Leucaena leucocephala) 

2. Hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai sumber belajar biologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


