
 

5 
  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Oksidan dan Antioksidan 

2.1.1 Definisi Oksidan  

Oksidan atau yang biasa disebut dengan radikal bebas adalah molekul 

oksigen yang tidak stabil dan reaktif karena memiliki satu atau lebih eleltron yang 

tidak berpasangan yang terdapat di orbitor terluarnya. Radikal bebas akan bereaksi 

dengan molekul sekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron. Reaksi ini akan 

berlangsung terus menerus dalam tubuh dan apabila tidak dihentikan akan 

menimbulkan berbagai penyakit (Waji, 2009) 

Mekanisme terbentuknya radikal bebas dapat dimulai oleh banyak hal, 

baik yang bersifat endogen maupun eksogen. Oksidan yang bersifat endogen yaitu 

oksidan yang berasal dari dalam tubuh berupa senyawa yang sebenarnya berasal 

dari proses biologi normal namun oleh suatu sebab terdapat dalam jumlah yang 

berlebihan (Anggraini, 2011). Contoh dari oksidan yang bersifat endogen  yaitu 

seperti proses oksidasi makanan, proses oksidasi xantin dan olah raga yang 

berlebihan. Oksidan yang bersifat eksogen berasal dari luar tubuh yang berperan 

menimbulkan dampak negative seperti asap rokok, NO, NO2, bakteri, virus ozon 

dan udara-udara tercemar yang berasal dari kendaraan. Asap rokok merupakan 

substansi paling sering, karena menimbulkan berbagai perubahan biokimia dan 

fisiologi jaringan paru-paru (Anggraini, 2011) 

2.1.2 Definisi dan Jenis Antioksidan 

Antioksidan dapat diartikan sebagai senyawa yang memiliki kemampuan 

untuk melindungi sel dari efek berbahaya radikal bebas oksigen reaktif dengan 

cara menghambat terjadinya oksidasi, bereaksi dengan radikal bebas yang reaktif 

sehingga akan membentuk radikal bebas tak reaktif (Emanauli dan Prihantoro, 

2019). Secara kimia, pengertian dari antioksidan adalah senyawa-senyawa yang 

memberi elektron. Pengertian lebih luas secara biologis, antioksidan dapat 

diartikan dengan semua senyawa yang dapat meredam dampak negative oksidan, 

termasuk enzim dan protein, pengikat logam. Antioksidan dapat menghambat 
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oksigen reaktis dan radikal bebas sehingga berperan dalam mencegah penyakit-

penyakit yang berhubungan dengan radikal bebas, seperti karsinogenesis, 

penuaan, dan kardiovaskuler. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan 

dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Antioksidan primer 

Antioksidan yang bekerja dengan cara mencegah terbentuknya radikal bebas 

baru dan mengubah radikal bebas menjadi molekul yang tidak merugikan. 

Contohnya adalah transferin, feritin, albumin. 

2. Antioksidan sekunder 

Antioksidan sekunder berfungsi untuk menangkap radikal bebas dan 

mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga tidak erjadi erusakan yang 

lebih besar. Contohnya adalah vitamin E. Vitamin C, dan betakaroten yang 

didapat dari buah-buahan. 

3. Antioksidan tersier 

Antioksidan tersier merupakan senyawa yang akan memperbaiki sel dan 

jaringan yang rusak karena serangan radikal debas. Contohnya enzim 

metionin sulfoksida reduktase yang memperbaiki DNA pada penderita 

kanker (Cahyani, 2017). 

Berdasarkan sumbernya, antioksidan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia 

dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Antioksidan yang sudah diproduksi di dalam tubuh manusia yang dikenal 

dengan antioksidan endogen atau enzim antioksidan berupa enzim 

Superoksida Dismutase (SOD), Glutation Peroksidase (GPx), dan Katalase 

(CAT). 

2. Antioksidan sintetis yang banyak digunakan pada produk pangan seperti 

Butil Hidroksi Anisol (BHA), Butil Hidroksi Toluen (BHT), propil galat dan 

Tert-Butil Hidroksi Quinon (TBHQ). Pada dosis tertentu antioksidan sintetik 

dapat menimbulkan keracunan. Dosis antioksidan sintetik yang diijinkan 

dalam pangan menurut rekomendasi Food and Drug Administration adalah 

0,01%-0,1% (Panagan, 2011). 
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3. Antioksidan alami yang pada umumnya berasal dari bagian-bagian 

tumbuhan seperti seperti kayu, kulit kayu, akar, daun, buah, bunga, biji dan 

serbuk sari. Senyawa yang terkandung didalamnya merupakan senyawa 

fenolik berupa golongan flavonoid, turunan asam siamat, kumarin, 

tokoferol, dan asam organik polifungsional (Isnindar dan Wahyuno, 2011) 

 

2.1.3 Pemanfaatan Antioksidan 

Antioksidan atau senyawa penangkap radikal bebas merupakan zat yang 

dapat menetralkan radikal bebas, atau suatu bahan yang berfungsi mencegah 

sistem biologi tubuh dari efek yang merugikan yang timbul dari proses ataupun 

reaksi yang menyebabkan oksidasi yang berlebihan. Berbagai bukti ilmiah 

menunjukkan bahwa senyawa antioksidan mengurangi resiko terhadap penyakit 

kronis seperti kanker dan penyakit jantung coroner (Rosahdi et al., 2013). 

Antioksidan diperlukan untuk mencegah terjadinya stress oksidatif. Stress 

oksidatif berperan penting dalam patofisiologi terjadinya proses penuaan dan 

berbagai penyakit degenerative, seperti kanker, diabetes mellitus, dan 

komplikasinya, serta asterosklerosis yang mendasari penyakit jantung, pembuluh 

darah dan stroke (Werdhasari, 2014). 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, antioksidan sangat bermanfaat bagi 

kesehatan dalam pencegahan proses menua dan penyakit degeneratif. Antioksidan 

dapat melawan radikal bebas yang terdapat dalam tubuh, yang didapat dari hasil 

metabolisme tubuh, polusi udara, cemaran makanan, sinar matahari. Tubuh 

manusia dapat menetralisir radikal bebas bila jumlahnya tidak berlebihan. 

Mekanisme pertahanan tubuh dari radikal bebas adalah berupa antioksidan di 

tingkat sel, membran, dan ekstra sel (Werdhasari, 2014). 

2.2 Tinjauan Tentang Biji Kopi (Coffea sp.) 

2.2.1 Jenis Biji Kopi (Coffea sp.) 

Kopi termasuk klasifikasi dari famili Rubiaceae dan genus Coffea yang 

menjadi salah satu minuman memiliki aroma dan cita rasa yang khas yang sangat 

populer di semua kalangan umur. Kopi merupakan salah satu minuman yang 

paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia (Lara, 2010). Tidak hanya diolah 
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menjadi minuman, banyak masyarakat dunia mengolah kopi menjadiminuman 

bahkan makanan yangberkualitas dan memiliki harga jual yang lumayan. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Fujioka (2008), bahwa kopi menempati urutan 

kedua dari semua komuditas pangan yang dikonsumsi dan diperdagangkan 

diseluruh dunia. 

Kopi dapat digolongkan sebagai minuman psikostimulant yang akan 

menyebabkan orang tetap terjaga, mengurangi kelelahan, dan membuat perasaan 

menjadi lebih bahagia (Bhara, 2009), menurunkan kadar asam urat darah, 

menurunkan kadar glukosa, dan mencegah sirosis hepar (David,2008). Dari sekian 

dampak positif tersebut, kopi juga mempunyai berbagai dampak buruk. Menurut 

Bhara (2009), dampak buruk dari kopi ini antara lain dapat menyebabkan 

gangguan tidur, menurunkan fertilitas, menyebabkan birth defect, abortus, migren 

. Hal tersebut disebabkan karena kopi mengandung kafein dan asam organik yang 

tinggi. Efek mengkonsumsi kafein secara berlebih dapat menyebabkan gugup, 

gelisah, tremor, insomnia, hipertensi, mual dan kejang (Maramis et al., 2013). 

Secara umum biji kopi yang populer dan memberikan nilai ekonomis 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

2.2.1.1 Kopi Arabika (Coffee Arabica) 

Tanaman kopi arabika dapat diklasifikasikan ke dalam Famili Rubiaceae, 

Genus Coffea, Spesies Coffea arabica (Clifford dan Willson 1985). Kopi Arabika 

merupakan biji kopi yang rasanya dianggap paling enak oleh para penikmat kopi. 

Kopi nomor satu ini menguasai sekitar 70% pasar dunia. Biji kopi arabika 

memiliki ciri-ciri mempunyai ukuran biji yang agak lebih besar dan lonjong 

dibandingkan biji kopi jenis robusta. Ukuran panjang buah kopi arabika sekitar 

12–18 mm ( Setiawan, 2015).  

Kopi arabika juga mempunyai kandungan kafein yang lebih rendah,rasa 

dan aroma yang lebih  nikmat serta dibandrol dengan harga yang cukup mahal.Hal 

tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai kesulitan dalam pembudidayaanya. Kopi 

arabika merupakan biji kopi yang terkenal akan system kekebalan yang sangat 

kurang sehingga membutuhkan perhatian lebih untuk merawatnya terutama pada 

penanaman ketinggian 900m keatas. Menurut Asfirmanto (2013). Kopi arabika 
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rentan terhadap serangan hama dan parasit. Gambar biji kopi arabika dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 berikut. 

 

2.2.1.2 Kopi Robusta (Coffee Cannephora) 

Kopi robusta merupakan salah satu jenis tanaman kopi yang mempunyai 

nama ilmiah Coffea canephora. Nama robusta diambil dari kata “robust“, yang 

mempunyai istilah dalam bahasa Inggris yang artinya kuat. Sesuai dengan 

namanya, minuman yang diekstrak dari biji kopi robusta memiliki cita rasa yang 

kuat.Akan tetapi aroma kuat dari kopi Robusta masih belum bisa menyaingi 

aroma kopi Arabika.Selama  ini  kopi  robusta  dikenal  dengan aromanya  yang  

kurang  tajam  dibanding  kopi arabika (Rahmawati, 2017). 

Kopi Robusta memiliki bentuk oval, memiliki kafein yang tinggi dan 

memiliki rasa yang cenderung pahit. Robusta dapat budidayakan dalam 

lingkungan yang mana biji kopi arabika tidak akan tumbuh. Pada umumnya kopi 

Robusta secara komersial hanyaoptimal di tanam pada ketinggian sampai 800 m 

(Prastowo, 2010).Berbeda dengan kopi Arabika yang cenderung rentan dengan 

penyakit, sehingga hanya dapat di tanam di ketinggian lebih dari 900m. Gambar 

biji kopi robusta dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut. 

Gambar 2.1 Kopi Arabika 

Sumber : http://blog.omiyago.com/files/arabika.png 
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2.2.2 Kandungan Biji Kopi (Coffea sp.) 

Biji kopi mengandung sekitar 50% polisakarida yang tersusun membentuk 

dinding sel. Polisakarida tersebut berkonstribusi terhadap karakteristik 

organoleptic minuman kopi seperti creaminess (viskositas), mouth-feel (rasa 

dalam mulut), komponen aroma, dan stabilitas busa. Polisakarida yang utama 

dalam kopi terdapat tiga, yaitu arabinogalactum, mannan, dan celulosa ( Fischeret 

al., 2012). Kandungan lemak yang terdapat pada biji kopi berkisar sekitar 12-18% 

tergantung pada jenis varietas kopi. Komponen lemak terbesar dalam kopi adalah 

diterpene yang berupa cafestol dan kahweol (Rosita, 2016). 

Kandungan kimia biji kopi berbeda-beda ketika belum diolah (kopi 

segara), biji kopi dibakar ( disangrai), dan biji kopi yang telah menjadi minuman 

kopi. Kopi yang telah disangrai mengandung asam klorogenik atau CGA (2,7-

3,1%), asam alifatik (2,5%), dan kafein (1,3-2,4%). Ketika biji  telah diolah 

menjadi bentuk minuman terdapat senyawa kimia golongan flavonoid (seperti 

katekin dan antosianin), asam ferulat, asam kafeat, asam nikotinat, trigonelin, 

asam taneat dan lainnya (Esquivel dan Jimenez, 2011). 

Kopi mengandung senyawa bioaktif seperti asam klorogenat dan kafein 

yang berfungsi sebagai antioksidan (Patriche et al., 2015). Asam klorogenat 

adalah kandungan kimia terbesar biji kopi sebagai antioksidan yang dipercaya 

dapat mengobati epilepsi, hiperaktivitas dan masalah tidur (Pristiana et al., 2017). 

Gambar 2.2 Kopi Robusta 

Sumber :http://blog.omiyago.com/files/robusta.png 
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Manfaat lain dari asam klorogenat bagi kesehatan diantaranya adalah 

membebaskan asam lemak bebas yang terkumpul dalam tubuh, menyembuhkan 

peradangan dengan mengurangi sumber inflamasi, dan menurunkan berat badan. 

Sedangkan kandungan kafein dalam kopi memiliki efek farmakologis seperti 

relaksasi otot polos terutama otot polos bronkus dan stimulai otot jantung, 

menstimulasi susunan syaraf pusat. Efek sinergis anara asam klorogenat dan 

kafein tebukti menekan kenaikan berat badan dengan cara mengurangi penyerapan 

karbohidrat dari saluran pencernaan (Handoyo, 2017).  

 

2.3 Tinjauan Tentang Kulit Kopi(Coffea sp.) 

2.3.1 Kandungan Kulit Kopi(Coffea sp.) 

Buah kopi yang segar akan menghasilkan pulp (mesocarp), skin 

(eksocarp), mucilage dan parchment (endocarp), dimana semua bagian tersebut 

merupakan limbah biji kopi, yang dihasilkan skitar 40-45% dari berat kopi yang 

diolah.Kulit kopi merupakan bagian terluar dari buah kopi disebut juga eksokarp, 

sedangkan bagian kulit dengan daging kulit yang berasa manis dan mempunyai 

kandungan air yang cukup tinggi disebut dengan mesokarp. Endokarp atau kulit 

tanduk merupakan kulit kopi paling keras tersusun oleh selulosa dan 

hemiselulosa. Kulit ari merupakan kulit yang paling tipis dan menempel pada 

kulit kopi dan endosperm atau keping biji merupakan bagian buah kopi yang 

dimanfaatkan untuk diolah menjadi kopi bubuk (Kurniawati, 2015). 

Komposisi penyusun dari skin, pulp, parchment adalah karbohidrat sebesar 

35%, fiber 30,8% dan mineral 10,7%. Sedangkan bagian mucilage mengandung 

air 84,2%, protein 8,9%, gula  4,1% dan abu sebesar 0,7%. Kulit biji kopi juga 

mengandung senyawa metabolit sekunder sepeti kafein dan golongan 

polifenol.Senyawa polifenol yang ada pada kulit kopi adalah flavan-3-ol, asam 

hidroksimat, flavonol, antosianidin, katekin, epikatekin, rutin, tanin, dan asam 

ferulat (Emanauli dan Prihantoro, 2019). 

Kulit buah kopi mengandung senyawa-senyawa antioksidan yang 

berpotensi digunakan sebagai bahan antioksidan alami. Perbedaan jenis kulit buah 

kopi berpengaruh terhadap jumlah senyawa antioksidan yang ada di dalam kulit 
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buah kopi tersebut. Senyawa fenolik pulp kopi terutama terdiri dari 42,2% asam 

klorogenat, 21,6% epikatekin, 29,4% asam isoklorogenat, dan sekitar 2% katekin, 

2% rutin, dan senyawa lainnya (Arpi et al., 2018). 

2.3.2 Manfaat Kulit Kopi (Coffea sp.) 

Limbah kulit kopi belum dimanfaatkan secara optimal (Efendi, 2014). 

Pemanfaatan bisa memiliki daya jual yang tinggi. Contohnya seperti limbah kulit 

biji kopi dapat dimanfaatkan menjadi minuman teh dengan cara dikeringkan dan 

dikemas dalam kemasan yang menarik (Emanauli dan Prihantoro, 2019). 

Kandungan nutrisi, karbohidrat, protein, lemak, serat, dan seyawa antioksidan 

alami seperti antosianin, betakaroten, polifenol, dan vitamin C dalam pulp kopi 

masih cukup tinggi, sehingga potensial untuk diolah menjadi minuman 

fungsional, seperti pengolahannya menjadi sider (cider) dan sari buah (Arpi et al., 

2018). Penelitian Khalil (2016), menunjukkan hasil bahwa tepung limbah kulit 

kopi dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif untuk ayam boiler. Hasil 

penelitian Juwita et al.(2017), menunjukkan bahwa kulit kopi dapat dijadikan 

sebagai mikroorganisme local (MOL).  

Pemanfaatan dan hasil penelitian lain mengenai limbah kopi diantaranya 

adalah, limbah kulit kopi yang digunakan sebagai substrat untuk memproduksi 

jamur Flammulina velutipes. Jamur tumbuh dengan baik setelah diinkubasi 

selama 40 hari pada media yang mengnadung kulit biji kopi (Leifa et al., 2001). 

Pemanfaatan limbah sebagai absorban senyawa kimia dalam menghilangkan 

senyawa heksavalent kronium (toksik) pada suatu sampel air. Pemanfaatan limbah 

kulit biji kopi sebagai antioksidan karena adanya kandungan senyawa metabolit 

sekunder seperti golongan polifenol. 

Kulit kopi merupakan limbah lignoselulosa yang dapat digunakan sebagai 

salah satu bahan baku berbagai olahan seperti pembuatan etanol, asam 

karboksilat, sorbitol, xilitol, asam amino atau produk-produk lain yang lebih 

kompleks seperti protein sel tunggal. Lignoselulosa terdiri atas tiga penyusun 

utama, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang saling terikat satu sama 

lainnya. Kulit buah kopi atau pulp kopi diketahui memiliki kandungan 49% 

selulosa, 24.5% hemiselulosa, dan 7.63% lignin (Diniyah et al. 2013). 
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2.4 Kandungan Antioksidan pada Kulit dan Biji Kopi (Coffea sp.) 

Kopi mengandung senyawa polifenol antioksidan yang tinggi yang berasal 

dari asamfenolik seperti kafein, asam klorogenat, kumarin,ferulik dan asam 

sinapik (Mangiwa dan Maryuni, 2019). Asam klorogenat merupakan salah satu 

senyawa kimia yang mempunyai aktivitas antioksidan dan terdapat dalam biji 

kopi dalam jumlah yang cukup banyak (Naidu dkk, 2008). Asam klorogenat 

senyawa golongan Fenil propanoid yang mana merupakan senyawa fenol di alam 

yang mempunyai cincin aromatik dengan rantai samping yang terdiri dari tiga 

atom karbon dan mempunyai rumus molekul C16H18O9. Berikut ini gambar 

struktur asam klorogenat dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut 

 
Gambar 2.3 Struktur Asam Klorogenat 

(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_klorogenat) 

 

Senyawa yang terdapat dalam kopi terdiri dari senyawa volatil dan non-

volatil yang mempengaruhi aroma dan mutu kopi. Kopi antara lain mengandung: 

senyawa kafein yang merupakana alkaloid xanthin dan asam klorogenat termasuk 

golongan senyawa polifenol yang memiliki aktivitas antioksidan. Antioksidan 

terbagi atas tiga golongan yaitu golongan fenol, golongan amin dan golongan 

aminophenol. Antioksidan golongan fenol antara lain asam klorogenat yang 

mempunyai titik leleh pada 208°C. Dalam penelitian in vitro menunjukan kopi 

dapat melindungi DNA, lipid, protein melalui mekanisme menangkap radikal 

bebas sehingga mengurangi risiko terjadinya penyakit kronik (Charlina, 2016). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asam klorogenat memiliki aktivitas 

antioksidan yang cukup kuat (Herawati dan Sukohar, 2013), juga bersifat sebagai 

antifungi, antivirus, antiinflamasi dan antibakteri (Amiliyah etal., 2015). 

Pengujian secara in vitro telah dilakukan dan menunjukkan bahwa asam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_klorogenat
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klorogenat dan asam kafein mempunyai kumpulan cixinal hydroxyl pada residu 

aromatis. Kedua senyawa tersebut mempunyai fungsi sebagai antimutagenik, 

antikanker dan adanya aktivitas antioksidan yang bekerja pada ROS (Reactive 

Oxygen Spesies). ROS dapat menyebabkan iskemia dan kerusakan pada 

usus.Antioksidan dapat menghapus ROS dan meningkatkan hasil (Farhaty dan 

Muchtaridi, 2017). 

Kafein dan asan klorogenat dilakukan pengujian aktivitas antioksidan 

dengan menggunakan metode DPPH. Nilai EC50 yang dihasilkan kefein sebesar 

21,41 ppm sedangkan asam klorogenat sebesar 5,86 ppm. Nilai EC50 merupakan 

parameter yang dipakai untuk menunjukkan aktivitas antioksidan yang 

memberikan penghambatan 50 %. Zat yang mempunyai aktivitas antioksidan 

tinggi akan mempunyai harga EC50 yang rendah. Nilai EC50 asam klorogenat 

lebih kecil dibandingkan dengan kafein sehingga dapat disimpulkan bahwa asam 

klorogenat mempunyai aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kafein, hal ini disebabkan karena asam klorogenat mempunyai banyak 

gugus hidroksil yang berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan (Sukohar et al., 

2011). 

 

2.5 Sumber Belajar 

2.5.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sumber yang dapat digunakan oleh peserta 

didik dalam belajar baik berupa data dan wujud tertentu sehingga dapat digunakan 

oleh peserta didik dalam belajar dengan baik dan mencapai tujuan belajar atau 

kompetensi tertentu.Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai (Supriadi, 2015). 

Sumber belajar dapat diartikan sebagai berbagai sumber yang ada di luar 

diri seseorang untuk mempermudah terjadinya proses belajar (Adipurnomo, 

2006).  Tidak selalu berwujud benda akan tetapi bisa juga berwujud dengan 

memanfaatkan keadaan sekitar yang menunjang peserta didik untuk 

mempermudah kegiatan belajar mengajar. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa 
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hakikat sumber belajar yaitu segala alat atau bentuk informasi bisa berupa benda 

hidup dan tak hidup bagi peserta didik untuk meningkatkan perilaku menjadi lebih 

baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu,  tidak mengerti menjadi mengerti, dan 

agar dapat menjadi manusia yang lebih baik sehingga dapat membedakan mana 

yang baik dan tidak baik. 

2.5.2 Kegunaan Sumber Belajar 

Melihat bahwa sumber belajar memiliki kekuatan yang cukup besar, 

menurut Adipurnomo (2006) kegunaan dari sumber belajar antara lain adalah: 

1. Meningkatkan gairah belajar,  

2. Memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan 

lingkungan. 

3. Dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk mencari pengalaman, 

maksutnya. 

4. Menghilangkan kesalahan penafsiran maksutnya yaitu penafsiran dari peserta 

didik yang berbeda biasanya disebabkan karena sumber yang digunakan tidak 

dapat menjelaskan atau menggambarkan hakikat maupun pengertian dari 

sesuatu yang diajarkan.  

2.5.3 Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Perlunya adanya kajian proses dan identifikasi dari hasil penelitian agar 

bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Agar dapat digunakan dengan baik 

sebagai sumber belajar, maka sebuah penelitian dapat ditinjau dari kajian proses 

dan hasil penelitian. Proses kajian penelitian harus berkaitan dengan 

pengembangan keterampilan sedangkan hasil penelitiannya berupa fakta dan 

konsep (Susilo & Munajah, 2015). 
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2.5.4 Kriteria Sumber Belajar 

Adapun pemanfaatan dari hasil penelitian sebagai sumber belajar yang 

efektif harus memenuhi standar kriteria, kriteria yang efektif menurut Situmorang 

(2016) dicantumkan pada Tabel 2.1 

 

 

 

  

No Kriteria Pemanfaatan Indikator Pemanfaatan 

1 Kejelasan potensi Terdapat objek pembelajaran dan permasalahan 

yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-

fakta serta konsep-konsep dari hasil penelitian 

yang dilaksanakan. 

2 Kesesuaian dengan tujuan 

belajar  

Memiliki kesesuaian dengan kompetensi dasar 

(KD) pembelajaran 

3 Kejelasan sasaran  Terdiri dari objek dan subjek penelitian. 

4 Kejelasan informasi  Terdapat proses maupun produk penelitian yang 

telah disesuaikan dengan kurikulum. 

5 Kejelasan pedoman 

eksplorasi. 

 

Perlu adanya prosedur kerja dalam melakukan 

penelitian 

6 Kejelasan perolehan yang 

diharapkan  

Berupa proses dan produk penelitian yang 

berdasarkan aspek-aspek dalam tujuan belajar 

biologi. 

 

Tabel  2.1 Kriteria Pemanfaatan Sumber Belajar 
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2.6 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Konsep Penelitian 
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