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ABSTRAK 

 

Nurmiyati. IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN BIOLOGI  PADA SIKLUS 

PERTUMBUHAN JAMUR SEBAGAI SUMBER BELAJAR MATERI FUNGI SMA 

KELAS X SEMESTER GANJIL KURIKULUM KTSP. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2007. 

 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang hasilnya diimplementasikan pada 

pembelajaran biologi di SMA kelas X. Tujuan penelitian ini: 1) Mengetahui pengaruh penggunaan 

variasi media tanam berupa serbuk gergajian kayu, ampas tebu dan limbah kapuk randu terhadap 

siklus pertumbuhan jamur tiram. 2) Mengetahui perbedaan prestasi belajar biologi siswa pada PBM 

dengan tambahan sumber belajar dari hasil penelitian dalam bentuk modul dan LKS dengan PBM 

tanpa tambahan sumber belajar dari hasil penelitian. 

Eksperimen penelitian ini adalah siklus pertumbuhan jamur Tiram pada media serbuk 

gergajian kayu, ampas tebu dan limbah kapuk randu. Implementasi hasil penelitian pada 

pembelajaran biologi SMA kelas X dengan pokok bahasan fungi merupakan penelitian eksperimen 

semu. Populasi studi siklus pertumbuhan jamur adalah seluruh tanaman jamur tiram pada media 

serbuk gergajian kayu, ampas tebu dan limbah kapuk randu. Populasi dalam implementasi hasil 

penelitian pada pembelajaran biologi pokok bahasan fungi adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 

1 Simo Boyolali Tahun Pelajaran 2007/2008. Sampel studi siklus pertumbuhan jamur adalah seluruh 

populasi yang ada (population sampling). Sampel implementasi hasil penelitian pada pembelajaran 

biologi pokok bahasan fungi adalah sebanyak tiga kelas yang terdiri dari kelas kontrol, kelas 

eksperimen dan kelas validasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan cluster random sampling  

sebanyak tiga kelas. Teknik pengumpulan data studi siklus pertumbuhan jamur tiram dengan 

pengamatan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data implementasi hasil penelitian pada 

pembelajaran biologi dengan dokumentasi, angket dan tes. Uji hipotesis studi siklus pertumbuhan 

jamur tiram dengan anava satu jalan dilanjutkan dengan uji lanjut Scheffe. Uji hipotesis implementasi 

hasil penelitian pada pembelajaran biologi dengan uji t dan uji keseimbangan kemampuan awal 

dengan uji F berpasangan. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Macam media berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan miselium dan pertumbuhan Jamur Tiram dewasa. Pertumbuhan miselium pada media 

ampas tebu 16.33 hari, pada media limbah kapuk randu 17.31 dan pada media serbuk gergajian kayu 

26.69 hari. Pertumbuhan jamur dewasa pada media ampas tebu 31.47, pada media limbah kapuk 

randu 32.36 hari dan pada media serbuk gergajian kayu 38.80 hari. 2) Pemanfaatan hasil penelitian 

siklus pertumbuhan jamur Tiram sebagai tambahan sumber belajar pada materi fungi SMA kelas X 

memberikan perbedaan prestasi belajar biologi siswa dengan rata-rata nilai kognitif kelompok 

eksperimen 10.011%  lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Rata-rata nilai afektif 

kelompok eksperimen 6.59% lebih baik bila dibandingkan dengan kelompok kontrol. Rata-rata nilai 

psikomotorik kelas eksperimen 8.137% lebih baik bila dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jamur merupakan organisme pembusuk yang penting untuk menghancurkan sisa-sisa 

tumbuhan dan hewan. Jamur hidup secara saprofit pada sisa-sisa organisme maupun parasit 

pada organisme yang masih hidup. Berdasarkan sifat hidupnya tersebut, jamur ada yang 

menguntungkan dan ada yang merugikan bagi manusia. Salah satu jamur yang 

menguntungkan bagi manusia adalah jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 

Jamur tiram merupakan jenis jamur kayu yang secara alami tumbuh pada batang-

batang kayu yang telah mengalami pelapukan dan umum dijumpai di daerah hutan-hutan. 

Jamur Tiram saat ini dibudidayakan secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai 

media tanam. Jamur tiram dapat tumbuh pada media serbuk kayu, jerami padi, alang-alang, 

sisa kertas, ampas tebu, kulit kacang dan lain-lain. Banyaknya pilihan media yang dapat 

digunakan menuntut untuk dapat memilih bahan media yang paling efisien, mudah didapat, 

harganya murah (ekonomis) dan pertumbuhan jamurnya lebih cepat.  

Pertumbuhan jamur tiram dari munculnya hifa pertama kali hingga terbentuknya 

badan buah dewasa (dalam satu siklus) berbeda-beda tergantung pada media dasar 

penanamannya. Media tanam yang digunakan mempengaruhi ketersediaan hara yang sangat 

dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur tersebut, pertumbuhan jamur ini dipengaruhi oleh 

habitat yang menyediakan nutrisi untuk mendukung pertumbuhannya. Jika habitatnya berbeda, 

dimungkinkan pertumbuhan jamurnya akan berbeda pula. 

Permasalahan di atas berkaitan dengan konsep biologi yang diajarkan pada siswa 

Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya pada materi jamur/fungi dengan kompetensi 

dasar yang telah ditetapkan yaitu: ”mendiskripsikan ciri-ciri dan jenis-jenis jamur 

berdasarkan hasil pengamatan, percobaan dan kajian literatur serta peranannya bagi kehidupan”. 

Kompetensi dasar ini menuntut pengalaman belajar yang diperoleh siswa berupa kemampuan 

dalam melakukan pengamatan morfologi  mikroskopis, kemampuan melakukan pengamatan 

tubuh buah jamur makroskopis, kemampuan melakukan kajian literatur tentang reproduksi 

jamur, kemampuan menggali informasi tentang peranan jamur bagi kehidupan dan 

kemampuan dalam melakukan percobaan fermentasi makanan menggunakan jamur. Indikator 

keberhasilan pencapaian kompetensi dasar tersebut berupa kemampuan siswa dalam menjelaskan 

ciri-ciri umum philum dalam kingdom fungi, kemampuan siswa dalam membandingkan 

reproduksi pada jamur, kemampuan siswa dalam membuat laporan tertulis hasil pengamatan 



jenis-jenis jamur di lingkungan sekitar, kemampuan siswa dalam menyajikan data contoh 

peran jamur dalam kehidupan dan kemampuan siswa dalam membandingkan jamur dengan 

tumbuhan tinggi.  

Berdasarkan kompetensi dasar dan tuntutan pengalaman belajar seperti tersebut 

diatas, maka evaluasi pada materi ini meliputi pemahaman siswa secara menyeluruh terhadap 

materi dan ketercapaian seluruh indikator keberhasilan pencapaian kompetensi dasar dan 

pengalaman belajarnya. 

Pemahaman secara menyeluruh terhadap materi dan pengalaman belajar dapat 

diberikan kepada siswa dengan melakukan pembelajaran di kelas, sesuai dengan acuan 

kompetensi dasar, pengalaman belajar dan indikator yang telah ditetapakan dalam kurikulum. 

Kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap 

satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara khususnya oleh guru dan 

kepala sekolah.  

Kurikulum yang diberlakukan saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

yang disingkat dengan KTSP. Kurikulum ini dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, 

potensi sekolah/daerah dan karakteristik peserta didiknya. Tujuan diterapkannya kurikulum ini 

untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah, khususnya guru 

dalam mengembangkan, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Pembelajaran adalah transfer konsep materi biologi pada siswa, demikian juga 

dengan konsep pada materi jamur/fungi, dapat diberikan melalui pembelajaran yang merupakan 

perpaduan antara dua aktivitas yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas 

mengajar menyangkut peran seorang guru dalam konteks mengupayakan tercapainya proses 

belajar mengajar yang interaktif dan inovatif.  

Inovasi pembelajaran salah satunya dapat dilakukan dengan mengubah pola 

pembelajaran yang selama ini hanya bersumber pada buku paket dan guru menjadi 

pembelajaran dengan memanfaatkan aneka sumber belajar yang relevan dengan materi yang 

akan diajarkan, salah satunya dengan memanfaatkan hasil penelitian biologi sebagai sumber 

belajar dalam pembelajaran materi biologi di sekolah.  

Pembelajaran ini dilakukan dalam rangka mengatasi kecenderungan guru 

mendominasi kegiatan pembelajaran dan belum dimanfaatkannya sumber belajar secara 

maksimal oleh guru maupun peserta didik. 

Keuntungan pembelajaran yang mengacu pada hasil penelitian sebagai salah satu 

sumber belajar adalah keleluasaan bagi guru dalam memilih bahan ajar dan peserta didik 



dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan minatnya. 

Guru dapat memusatkan perhatian pada pengembangan kompetensi peserta didik melalui 

penyediaan aneka ragam kegiatan belajar mengajar dan sumber belajar. 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan 

kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar dapat berupa materials atau 

bahan yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan 

alat/perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri, misalnya hasil penelitian yang diseleksi dan 

dikemas sesuai dengan tujuan dan materi yang akan diajarkan, contohnya pada penelitian 

siklus pertumbuahn jamur tiram sebagai sumber belajar materi fungi. Data hasil penelitian diperoleh 

dengan melakukan penelitian di lapangan yang sesungguhnya. Prosedur, proses dan hasilnya 

dikemas melalui seleksi dan penyederhanaan objek sehingga penelitian tersebut dapat 

disajikan secara sistematis, yang pada akhirnya dapat diakses oleh peserta didik sebagai 

sumber belajar. Dengan diterapkannya hasil penelitian sebagai sumber belajar diharapkan 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa serta meningkatkan daya guna hasil penelitian 

yang bermanfaat dalam dunia pendidikan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di- 

identifikasi berbagai masalah sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan Jamur Tiram 

a. Variasi siklus pertumbuhan jamur tiram pada media tanam serbuk gergajian kayu, ampas tebu 

dan limbah kapuk randu 

b. Media tanam yang digunakan mempengaruhi siklus pertumbuhan jamur tiram 

2. Pembelajaran Biologi pada Materi Fungi 

a. Pemberlakuan KTSP sebagai acuan pengelolaan maupun penyelenggaraan pembelajaran 

b. Bagaimana meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman materi kepada peserta 

didik 

c. Belum dimanfaatkannya hasil penelitian biologi sebagai salah satu sumber belajar secara 

maksimal baik oleh guru maupun oleh peserta didik 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Subjek Penelitian 



Subjek penelitian ini adalah: 

a. Jamur tiram yang ditumbuhkan pada media serbuk gergajian kayu, ampas tebu dan 

limbah kapuk randu. 

b. Siswa kelas X semester I SMA Negeri 1 Simo Boyolali Tahun Pelajaran 2007/2008 yang 

menempuh mata pelajaran biologi kompetensi dasar         “ Mendiskripsikan ciri-ciri dan 

jenis jamur berdasarkan hasil pengamatan, percobaan dan kajian literatur serta 

peranannya bagi kehidupan”. 

 

 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah: 

a. Siklus pertumbuhan jamur tiram pada media serbuk gergajian kayu, ampas tebu dan 

limbah kapuk randu. 

b. Prestasi belajar biologi pada materi jamur/fungi mencakup aspek kognitif,    afektif dan 

psikomotorik. 

 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh penggunaan variasi media tanam berupa serbuk gergajian kayu, 

ampas tebu dan limbah kapuk randu terhadap siklus pertumbuhan jamur tiram?  

2. Apakah ada perbedaan prestasi belajar biologi siswa pada PBM dengan tambahan sumber 

belajar dari hasil penelitian dalam bentuk modul dan LKS dengan PBM tanpa tambahan 

sumber belajar dari hasil penelitian? 

  

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan variasi media tanam berupa serbuk gergajian kayu, 

ampas tebu dan limbah kapuk randu terhadap siklus pertumbuhan jamur tiram. 

2. Mengetahui perbedaan prestasi belajar biologi siswa pada PBM dengan tambahan sumber 

belajar dari hasil penelitian dalam bentuk modul dan LKS dengan PBM tanpa tambahan 

sumber belajar dari hasil penelitian. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 



a. Dapat dijadikan bahan kajian untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut 

b. Mengkaji secara ilmiah mengenai pentingnya penggunaan hasil penelitian sebagai sumber 

belajar dalam mata pelajaran biologi. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pengetahuan mengenai perbedaan siklus pertumbuhan jamur tiram pada 

media serbuk gergajian kayu, ampas tebu dan limbah kapuk randu 

b. Memberikan pengetahuan mengenai media yang paling efektif untuk  pertumbuhan jamur 

tiram 

c. Memberikan alternatif penggunaaan media tanam jamur tiram selain serbuk gergajian 

kayu 

d. Memberikan masukan kepada guru mata pelajaran biologi dan siswa mengenai 

pentingnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

e. Memperluas khasanah wawasan dan  pengetahuan mengenai arti pentingnya pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar pada proses belajar mengajar mata pelajaran biologi. 

f. Meningkatkan daya guna hasil penelitian yang bermanfaat dalam dunia pendidikan. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Siklus Pertumbuhan Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) 

Hasil penelitian pada studi siklus pertumbuhan jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) 

dapat disimpulkan: 

a. Macam media berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan miselium dan pertumbuhan 

jamur Tiram dewasa. 

b. Pertumbuhan miselium membutuhkan waktu 16.33 hari untuk media ampas tebu, 17.31 

hari untuk media limbah kapuk randu dan 26.69 hari untuk media serbuk gergajian kayu. 

c. Pertumbuhan jamur dewasa membutuhkan waktu 31.47 hari untuk media ampas tebu, 

32.36 hari untuk media limbah kapuk rarndu dan 38.80 untuk media serbuk gergajian 

kayu. 

2. Implementasi Hasil Penelitian pada Pembelajaran Biologi SMA 

Implementasi hasil penelitian pada pembelajaran biologi SMA materi jamur/fungi 

dapat disimpulkan: 

a. Pemanfaatan hasil penelitian siklus pertumbuhan jamur Tiram sebagai tambahan sumber 

belajar pada materi fungi SMA kelas X memberikan perbedaan prestasi belajar biologi 

siswa pada kompetensi dasar mendiskripsikan ciri-ciri dan jenis jamur berdasarkan hasil 

pengamatan, percobaan dan kajian literatur serta peranannya bagi kehidupan. 

b. Rata-rata nilai kognitif kelompok eksperimen mengalami perbedaan sebesar 10.011%  

lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Rata-rata nilai afektif kelompok 

eksperimen mengalami perbedaan sebesar 6.59% lebih baik bila dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Rata-rata nilai psikomotorik kelompok eksperimen mengalami 

perbedaan sebesar 8.137% lebih baik bila dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

B.  Implikasi 

 Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan implikasi baik 

secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

a. Hasil penelitian pada siklus pertumbuhan jamur Tiram ini dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian lebih lanjut pada penelitian sejenis. 



b. Pemanfaatan hasil penelitian pada siklus pertumbuhan jamur Tiram sebagai tambahan 

sumber belajar dalam penelitian ini dapat memotivasi guru dalam mengembangkan 

sumber belajar yang relevan dengan materi pelajaran yang diajarkan sehingga prestasi 

belajar siswa dapat meningkat baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. 

2. Implikasi Praktis 

a. Hasil penelitian pada siklus pertumbuhan jamur ini dapat menjadi pertimbangan bagi para petani 

jamur dalam memilih media tanam yang paling efektif untuk pertumbuhan jamurnya. 

b. Pemanfaatan hasil penelitian pada siklus pertumbuhan jamur Tiram sebagai tambahan 

sumber belajar dalam penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi guru untuk 

memanfaatkan hasil penelitian biologi lainnya yang relevan dengan materi pembelajaran 

di sekolah sebagai sumber belajar. 

c. Hasil penelitian ini memberikan alternatif pemanfaatan sumber belajar dari hasil 

penelitian biologi dan meningkatkan daya guna hasil penelitian biologi yang bermanfaat 

dalam dunia pendidikan.  

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran-saran yang berkaitan dengan penelitian 

yaitu: 

1. Kepada Petani Jamur 

Petani jamur Tiram hendaknya memilih media yang tepat dan efektif untuk 

pertumbuhan jamurnya. 

2. Kepada Guru 

a. Guru mata pelajaran biologi hendaknya dapat memberikan alternatif sumber belajar yang 

dapat mendukung proses belajar bagi siswanya. 

b. Sumber belajar yang digunakan hendaknya mempertimbangkan materi, kompetensi dasar 

dan pengalaman belajar yang harus diperoleh siswa. 

3. Kepada Pengawas Bidang Studi 

Pengawas hendaknya ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan pemanfaatan hasil 

penelitian biologi sebagai tambahan sumber belajar, sehingga diharapkan dapat memberikan alternatif 

sumber belajar dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. 

4. Kepada Para Peneliti 

Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang lebih luas 

sehingga dapat diketahui kemanfaatan hasil penelitian biologi sebagai tambahan sumber 

belajar dalam dunia pendidikan. 


