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IDENTIFIKASI FUNGI DALAM TAPAI UBI JALAR (Ipomoea batatas) 
SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI PADA POKOK BAHASAN 

FUNGI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETERAMPILAN 
BERKOMUNIKASI ILMIAH SISWA KELAS X SMA

Georgius Braminta Pakartiar, Muzayyinah, Meti Indrowati*)
Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sebelas Maret 

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui jenis fungi yang terdapat 
dalam tapai berbahan ubi jalar (2) Mengetahui pengaruh pemanfaatan sumber 
belajar biologi pada pokok bahasan fungi berdasar hasil penelitian identifikasi 
fungi dalam tapai ubi jalar   terhadap keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa 
kelas X SMA

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (Quasi experiment) 
dengan menggunakan the true control group (Postest Only) .   Variabel bebas 
berupa sumber belajar biologi dan variable terikat adalah keterampilan 
berkomunikasi ilmiah.  Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
semester ganjil SMA Negeri 1 Boyolali tahun pelajaran 2011/2012.  Sampel pada 
penelitian ini adalah siswa kelas X2 sebagai kelompok kontrol dan siswa kelas X3 
sebagai kelompok eksperimen.  Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
adalah cluster random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi untuk keterampilan berkomunikasi ilmiah.  Teknik pengujian hipotesis 
pada penelitian ini menggunakan uji t

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Ada dua jenis fungi yang terdapat 
dalam tapai ubi jalar yaitu Aspergillus sp dan Saccharomyces sp (2) Pemanfaatan 
sumber belajar biologi pada pokok bahasan fungi berdasarkan hasil penelitian 
identifikasi fungi dalam tapai ubi jalar   memberikan pengaruh positif terhadap 
keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa kelas X SMA

  
Kata Kunci : fungi tapai, sumber belajar biologi, keterampilan berkomunikasi 

ilmiah
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IDENTIFICATION OF FUNGY OF SWEET POTATO (Ipomoea batatas) 
TAPAI AS BIOLOGY LEARNING RESOURCES OF FUNGY TOPIC’S 
AND IT’S EFFECT TOWARD SCIENTIFIC COMMUNICATION SKILL 

OF THE XTH GRADE STUDENT

Georgius Braminta Pakartiar, Muzayyinah, Meti Indrowati *)
Biology FKIP Sebelas Maret University

ABSTRACT

The objectives of this research are (1) to identify kinds of fungi that can be 
found in sweet potato tapai (2) to find out the effect of the utilization of the   
research result based on identification of fungi of sweet potato tapai  as a biology 
learning resources of fungy topic toward scientific communication skill of the Xth

grade students of SMA Negeri 1 Boyolali

This  is a quasi -  experimental research that use the true control group 
design (postest only).  The independent variable in this research is biology 
learning resources whereas the dependent variable is scientific communication 
skill.  The population of this research is entire student of the Xth grade of SMA 
Negeri 1 Boyolali Academic Year 2011/2012.  The sample of this research 
consisted of two classes, control and experiment class. X2 class as a control group 
and X3 class as a experiment group.  The sampling method uses Cluster Random 
Sampling. The data collecting technique uses observation method.  The test of the 
hypothesis in this research uses T – test method.

From the research, it can be concluded (1) there are two kinds of fungy 
that can be found in sweet potato tapai, i.e Aspergillus sp and Saccharomyces sp.  
Both of them have different characteristics    (2) the utilization of the research 
result based on identification of fungi of sweet potato tapai as a learning resources 
has a positive impact towards the scientific communication skill of the Xth grade 
students.

Keywords : tapai fungy, biology learning resources, scientific communication 
skill
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MOTTO

”  Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; Carilah, maka 

kamu akan mendapat; Ketuklah, maka pintu akan 

dibukakan bagimu ”

(Matius 7:7)

”  Marilah kepadaKu, semua yang letih lesu dan berbeban 

berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu ”

(Matius 11:28)

” Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak 

akan hilang”

(Amsal 23:18) 

” If there is a will, there is a way”

(Penulis)



viii

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

 Kedua orang tua atas segala cinta, doa dan dukungannya.

 Ibu Yayin dan Ibu Meti yang selalu memberiku nasihat dan bimbingan dalam 

segala hal.

 Bapak Bambang , murid-muridku, seluruh staf karyawan SMA Negeri 1 

Boyolali yang telah membantu dalam penelitian.

 Agung , Stevie, Siti, Winda, Vita yang telah membantu penelitian hingga 

selesai 

 Genk Tape ( wulan, nining) atas segala kerja sama dan perjuangan kita

 Genk Gokil (Anggita, Stevie, Agung) yang selalu memberikan semangat dan 

kekuatan dalam setiap kebersamaan kita. 

 Teman – teman sebimbingan Dama, , Fatih, NH, Cristin, Nia, Sukma, Maya, 

Novi, Yana, Ida yang menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran dan 

berbagi dalam berbagai hal.

 Teman – teman satu PA ( Novi,Eko,Yana,Kresna) atas kebersamaan kita dari 

awal hingga akhir

 Nisa, Jini,  Apel, Novi, Ida sebagai tempatku bertanya.

 Bioholic ’07 yang menorehkan banyak kenangan dalam hidupku..

 Almamater.



ix

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas berkat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

IDENTIFIKASI FUNGI DALAM TAPAI UBI JALAR (Ipomoea batatas) 

SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI PADA POKOK BAHASAN 

FUNGI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETERAMPILAN 

BERKOMUNIKASI ILMIAH SISWA KELAS X SMA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar 

sarjana pada program Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Pendidikan dan Keguruan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. Selama pembuatan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, yang telah memberi ijin dan kesempatan dalam penyusunan skripsi.

2. Ketua Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Ketua Program Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Sebelas Maret Surakarta.

4. Dra. Muzayyinah , M.Si. selaku pembimbing yang selalu memberikan 

bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

5. Meti Indrowati, S.Si, M.Si, selaku pembimbing yang selalu memberikan 

bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

6. Drs. Agung Wardoyo, selaku Kepala SMA Negeri 1 Boyolali yang telah 

memberi ijin dalam penelitian.

7. Bambang Prihantoro, S.Pd, selaku guru mata pelajaran biologi yang telah 

memberi bimbingan dan bantuan selama penelitian.

8. Siswa kelas X.2 dan X.3 SMA Negeri 1 Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012.



x

9. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi 

perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan.

Surakarta,    Januari 2012

Penulis



xi

DAFTAR ISI
                                   

Halaman
HALAMAN JUDUL ............................................................................... I
HALAMAN PENGAJUAN .................................................................... ii  
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................ iii  
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................. iv
HALAMAN ABSTRAK..........................................................................
HALAMAN ABSTRACT .......................................................................

v
vi

HALAMAN MOTTO.............................................................................. vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .............................................................. viii
KATA PENGANTAR ............................................................................. ix
DAFTAR ISI ........................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR .............................................................................. xiv
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... xv
BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.......................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah ................................................................. 3
C. Pembatasan Masalah ................................................................ 4
D. Rumusan Masalah .................................................................... 4

E. Tujuan Penelitian .................................................................... 5

F. Manfaat Penelitian ................................................................. 5

BAB II. LANDASAN TEORI
     A. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 6

1. Tapai Ubi Jalar ............................................................
a. Ubi Jalar       ............................................................
b. Fermentasi  .............................................................
c. Tapai    .....................................................................
d. Fungi dalam Tapai....................................................

2. Sumber Belajar ..............................................................
3. Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah ...........................

6
6
8
12
13
17
19

  B.
C

.Kerangka Pemikiran ................................................................
Hipotesis ...................................................................................                                          

23
26

BAB III. METODE PENELITIAN  27
   A. Tempat dan Waktu Penelitian .................................................. 30

1. Tempat Penelitian ............................................................... 30
2. Waktu Penelitian ................................................................. 30

    B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .............................. 31
1. Populasi Penelitian .............................................................. 31
2. Sampel Penelitian ...............................................................
3. Teknik Pengambilan Sampel ..............................................

31
31

    C. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 31



xii

1. Variabel Penelitian .............................................................. 31
2. Metode Pengumpulan Data ................................................. 32
3. Analisis Instrumen .............................................................. 32

    D. Rancangan Penelitian ............................................................... 33
    E. Teknik Analisis Data ................................................................ 35

1. Uji Kesetimbangan..............................................................
2. Uji Prasyarat Analisis …………………………………….

35
36

3. Uji Hipotesis ....................................................................... 37
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data……..……………………………………….......
B. Pengujian Prasyarat Analisis …..................................................
C. Uji Hipotesis …………………………………………………..
D. Pembahasan  …………………………………………………..

BAB V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

38
47
49
49
55

   A. Simpulan ................................................................................... 55
   B. Implikasi ................................................................................... 55
   C. Saran ......................................................................................... 56

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................            57
LAMPIRAN ............................................................................................ 60



xiii

DAFTAR TABEL

    Halaman

Tabel 1. Komponen Gizi Ubi Jalar  ……….....................…....................... 7
Tabel 2.  Kandungan Mikroorganisme Ragi Tapai NKL (Na Kok Liong).. 14
Tabel 3.  Peranan Mikroorganisme dalam Ragi Tapai  ............................... 16
Tabel 4.  Waktu Pelaksanaan Penelitian Pembuatan Tapai Ubi Jalar ………… 27
Tabel 5. Rancangan Penelitian ................................................................. 34
Tabel 6. Spesies fungi yang Tumbuh pada Tapai Ubi Jalar ……….……. 40
Tabel 7. Perbandingan Ciri Aspergillus sp dan Saccharomyces sp 

………………………………………………...........................
43

Tabel 8. Nilai Rata-Rata Indikator Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah
................................................................................................

46

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah Pada 
Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen .....................

47

Tabel 10.  Hasil Uji Homogenitas Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah
..............................................................................................

48

Tabel11. Hasil Pengujian Hipotesis Pemanfaatan Sumber Belajar Biologi 
dan Pengaruhnya terhadap  Keterampilan Berkomunikasi 
Ilmiah ………………………………………………………..

49



xiv

DAFTAR GAMBAR

Halaman
Gambar 1.  Ubi Jalar ………….................................................................... 6

Gambar 2.  Skema Kerangka Berpikir Penelitian ........................................
  

25

Gambar 3. Tahapan Pembuatan Tapai Ubi Jalar 29

Gambar 4 Skema Paradigma Penelitian …………………………………….. 34

Gambar 5 Spesies Saccharomyces sp dalam Tapai Ubi Jalar ……………… 41

Gambar 6 Spesies Aspergillus sp  dalam Tapai Ubi Jalar …………………. 42

Gambar 7 Diagram Perbandingan Nilai Rata-Rata Keterampilan 
Berkomunikasi Ilmiah Kelompok Kontrol dan Eksperimen ……

45

Gambar 8 Diagram Perbandingan Nilai Rata-Rata tiap Indikator  Keterampilan 
Berkomunikasi Ilmiah Kelompok Kontrol dan Eksperimen ……

47



xv

DAFTAR LAMPIRAN

         Halaman
Lampiran 1. Instrumen Pembelajaran

a. Silabus Kelompok Kontrol……...…………………………………
b. Silanus Kelompok Eksperimen ……………………………………
c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol ...........................
d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen …….............
e. Lembar Kerja Siswa …………………………………………………
f. Modul Hasil Penelitian Identifikasi Fungi Tapai…………………….

Lampiran 2. Instrumen Penelitian
a. Kisi-Kisi Lembar Observasi Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah….
b. Rubrik Penilaian Lembar Observasi Keterampilan Berkomunikasi 

Ilmiah……………………………………………………………..
c. Lembar Observasi Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah   ..................
d. Lembar Observasi Keterlaksanaan Sintaks Pembelajaran Kelompok 

Kontrol………………………………………………..
e. Lembar Observasi Keterlaksanaan Sintaks Pembelajaran Kelompok 

Eksperimen  ………………………………………………..
Lampiran 3. Data Hasil Penelitian

a. Daftar Nilai Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah Siswa  ..................
b. Deskripsi Data Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah Siswa  ............

Lampiran 4. Uji Prasyarat
a. Uji Kemampuan Awal .........................................................................
b. Uji Normalitas ……...………………………………………………..
c. Uji Homogenitas ……..………………………………………………
d. Uji Hipotesis Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah …………………

Lampiran 5. Dokumentasi…………………………………………………...
Lampiran 6. Perijinan

60
64
68
78
88
106

149
151

155
159

161

163
165

167
174
175
176
178



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran biologi sebagai salah satu bagian dari sains mengajak siswa 

untuk turut terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar.  Pembelajaran sains tidak 

hanya menekankan pada transfer materi tetapi juga keterlibatan siswa untuk 

berproses menemukan pemahaman dari suatu konsep materi. Siswa diajak untuk 

aktif menyampaikan ide atau gagasan dalam proses pembelajaran.  Penyampaian 

ide kepada orang lain dilakukan melalui proses komunikasi khususnya 

komunikasi ilmiah. Keterampilan berkomunikasi ilmiah merupakankemampuan 

untuk menyampaikan pesan yang bersifat ilmiah yang dilakukan antara dua orang 

atau lebih dengan cara yang ilmiah pula, keterampilan berkomunikasi ilmiah 

terdiri dari keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan.

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu permasalahan dalam 

pembelajaran di SMA N 1 Boyolali  berdasarkan hasil observasi  adalah kurang 

terlatihnya keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa.  Hal ini disebabkan 

terbatasnya sumber belajar yang digunakan siswa yaitu buku pegangan, buku 

pegangan dijadikan sumber informasi utama dalam proses belajar dan siswa 

kurang dilatih untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain melalui kegitan 

diskusi.  Informasi yang ditampilkan dalam buku pelajaran terkadang abstrak 

sehingga sulit dipahami siswa 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut 

adalah memberikan tambahan sumber belajar yang dapat membantu siswa 

mendapat informasi untuk melengkapi informasi yang disajikan dalam buku 

pegangan.Salah satu bentuk sumber belajar yang dapat diberikan adalah modul, 

Modul merupakan paket pembelajaran mandiri yang meliputi serangkaian 

pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk 

membantu peserta didik mencapai tujuan belajar.

1



2

Modul dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil identifikasi fungi 

dalam tapai ubi jalar.Peranan mikroba khususnya kapang dan khamir yang 

termasuk dalam golongan fungi atau jamur dalam proses pembuatan tapai ubi jalar 

dapat dijadikan alternatif sumber belajar pada pokok bahasan jamur atau fungi.  

Kapang dan khamir yang berperan dalam pembuatan tapai ubi jalar berasal dari 

ragi tapai, beberapa jenis mikroorganisme dari golongan fungi yang terdapat 

dalam ragi adalah Chlamydomucor oryzae, Rhizopus oryzae, Mucor sp., Candida 

sp., Saccharomyces cerevicae, Saccharomyces verdomanii, dan lain-lain.

Konsep pembelajaran biologi yang diajarkan pada siswa Sekolah 

Menengah Atas (SMA) khususnya pokok bahasan jamur tertuang pada 

kompetensi dasar yang sudah ditetapkan yaitu “mendeskripsikan ciri-ciri dan 

jenis-jenis jamur berdasarkan hasil pengamatan, percobaan dan kajian literatur serta 

peranannya bagi kehidupan”.  Kompetensi dasar ini menuntut siswa memiliki 

pengalaman belajar berupa kemampuan mengenali ciri – ciri morfologi jamur baik 

tingkat mikroskopis maupun makroskopis, melakukan kajian berbagai literatur 

mengenai  cara reproduksi jamur dan memahami informasi tentang peranan jamur 

dalam kehidupan.Dengan mempelajari peranan fungi dalam pembuatan tapai ubi 

jalar yang disajikan dalam modul pembelajaran , siswa akan mendapat informasi  

yang aktual mengenai peran nyata fungi dalam kehidupan sehari-hari.  Ciri  

morfologi dari spesies fungi yang berperan dalam proses fermentasi tapai,  

penggolongan fungi tersebut dan tahapan dimana fungi tersebut berperan dalam 

fermentasi tapai.  Siswa yang mendapatkan pengalaman belajar secara nyata dan 

aktual akan lebih mudah untuk mengingat konsep materi yang diajarkan. 

Modul pembelajaran yang disusun berdasarkan hasil penelitian 

identifikasi fungi tapai ubi jalar diharapkan dapat menjadi pedoman siswa untuk 

memandu kegiatan belajar sesuai sifat modul yang merupakan paket pembelajaran 

mandiri. Melalui penggunaan modul, siswa dapat mempelajari terlebih dahulu 

materi yang akan dibahas di kelas dengan membaca modul yang disediakan dan 

melakukan diskusi dengan teman mengenai materi yang dibahas di bawah 

bimbingan guru.  Diskusi yang dilakukan dengan petunjuk atau arahan yang sudah 
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disajikan dalam modul akan berjalan lebih efektif sehingga siswa lebih mudah 

menangkap inti dari materi yang dibahas dalam diskusi

Pemanfaatan sumber belajar biologi berupa modul hasil penelitian 

identifikasi fungi tapai ubi jalar ke dalam proses pembelajaran biologi kelas X 

SMA pada pokok bahasan fungi diharapkan dapat melatih keterampilan 

berkomunikasi ilmiah siswa. .Keterampilan berkomunikasi ilmiah dapat dilatih 

dengan menyusun laporan praktikum, karya ilmiah dan presentasi dari hasil 

praktikum atau penelitian.  Dalam komunikasi ilmiah, siswa harus mampu 

menyusun laporan secara sistematis dan menjelaskan hasil penelitian kepada 

orang lain dengan baik sehingga orang yang diberi penjelasan dapat memahami 

maksud yang ingin disampaikan siswa dalam laporan dan hasil presentasi.  Siswa 

yang mendapat tambahan sumber belajar akan bertambah pula informasi yang 

didapat akan materi fungi sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap 

akan materi fungi kepada orang lain menggunakan komunikasi ilmiah.

Berdasar latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul :

“IDENTIFIKASI FUNGI DALAM TAPAI UBI JALAR (Ipomoea batatas) 

SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI PADA POKOK BAHASAN 

FUNGI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETERAMPILAN 

BERKOMUNIKASI ILMIAH SISWA KELAS X SMA ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan tersebut dapat diidentifikasi 

berbagai masalah sebagai berikut :

1. Fungi Tapai Ubi Jalar

a. Jenis fungi yang tumbuh dari ragi tapai yang berperan dalam pembuatan tapai
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2. Pembelajaran Materi Fungi

a. Kurangnya referensi atau sumber belajar yang dipakai untuk memperluas 

wawasan siswa

b. Belum dimanfaatkannya hasil penelitian biologi sebagai alternatif sumber 

belajar oleh guru maupun siswa

3. Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah

a. Keterampilan berkomunikasi ilmiah sebagai kompetensi yang dikuasai 

peserta didik

b. Kurang terlatihnya keterampilan berkomunikasi ilmiah peserta didik

C. Pembatasan Masalah

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah :

a. Tapai ubi jalar 

b. Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 2011/2012 yang 

menempuh mata pelajaran biologi kompetensi dasar “mendeskripsikan ciri-

ciri dan jenis-jenis jamur berdasarkan hasil pengamatan, percobaan dan kajian 

literatur serta peranannya bagi kehidupan”

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah :

a. Ciri morfologi fungi yang berperan dalam pembuatan tapai ubi jalar

b. Keterampilan berkomunikasi ilmiah peserta didik 

D. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Apa saja  jenis fungi yang berperan dalam pembuatan tapai  ubi jalar ?

2. Apakah ada pengaruh pemanfaatan sumber belajar biologi berdasarkan hasil 

penelitian identifikasi fungi dalam tapai ubi jalar terhadap keterampilan 

berkomunikasi ilmiah siswa kelas X SMA ? 
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E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi spesies  fungi yang terdapat pada tapai ubi jalar 

2. Mengetahui pengaruh pemanfaatan sumber belajar biologi pada pokok 

bahasan fungi berdasarkan hasil penelitian identifikasi fungi dalam tapai ubi 

jalar terhadap keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa kelas X SMA

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain

1. Bagi Siswa

a. Melatih keterampilan berkomunikasi ilmiah sebagai salah satu kompetensi 

yang harus dimiliki

b. Memberikan alternatif sumber belajar yang dapat memperkaya informasi 

tentang konsep pembelajaran biologi

2. Bagi guru

a. Masukan bagi guru untuk menyusun sumber belajar alternatif selain buku 

paket sebagai upaya inovasi pembelajaran

b. Memberi masukan bagi guru dalam mengembangkan keterampilan

berkomunikasi ilmiah siswa

3. Bagi institusi

a. Memberi saran dalam upaya mengembangkan suatu proses pembelajaran yang 

melatih kemampuan berkomunikasi ilmiah Siswa Kelas X SMA 

b. Memberi saran agar institusi untuk mendorong guru memanfaatkan sumber 

belajar yang berdasarkan hasil penelitian
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tapai Ubi Jalar

a. Ubi Jalar

Ubi jalar merupakan salah satu bahan pangan pokok alternatif selain beras 

yang cukup popular di masyarakat.Ubi jalar menurut Gembong Tjitrosoepomo  

(1990:353-356) dalam sistematika tumbuhan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut :

Gambar 1. Ubi jalar

a. Kingdom : Plantae

b. Divisi : Spermatophyta

c. Class : Dicotyledoneae

d. Ordo : Solanales

e. Famili : Convolvulaceae

f. Genus : Ipomoea

g. Spesies : Ipomoea batatas

Ubi jalar adalah tanaman dikotiledon dengan akar serabut yang dapat 

tumbuh secara adventif dari kedua sisi tiap ruas pada bagian batang yang 

bersinggungan dengan tanah.Organ penyimpanan yang layak santap disebut ubi 

yang terbentuk dari penebalan akar sekunder dan terbentuk pada kedalaman 25 cm 

dari permukaan tanah.  Pembentukan ubi akibat pembelahan sel yang cepatdiikuti 

oleh pembesaran sel dan penimbunan pati pada jaringan parenkima pusat.  

(Rubatzky dan Yamaguchi, 1998:145)

6
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Pinus Lingga (1992:97) menyatakan ubi jalar berpotensi sebagai 

alternatif bahan makanan pokok karena cukup banyak mengandung karbohidrat 

dan sumber kalori yang potensial.Komponen gizi yang terkandung dalam ubi jalar 

disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komponen Gizi Ubi Jalar 

N

o

Kandungan Gizi Ubi Jalar Ubi Jalar Ubi Jalar Daun

Merah Putih Kuning

1 Kalori (kal) 123.00 123.00 136.00 47.00

2 Protein (gram) 1.80 1.80 1.10 2.80

3 Lemak (gram) 0.70 0.70 0.40 0.40

4 Karbohidrat (gram) 27.90 27.90 32.3 10.40

5 Air (gram) 68.50 68.50 - 84.70

6 Serat kasar 0.90 1.20 1.40 -

7 Kadar gula (gram) 0.40 0.40 0.30 -

8 Beta karoten 31.20 174.20 - -

Sumber: Departemen kesehatan RI.1996 

Ubi jalar memberi kontribusi kalori yang tinggi pada menumakanan. 

Kandungan bahan kering rata-rata 30 %, dimana 75 – 90 % 

merupakankarbohidrat, lemak sekitar 0.4 %.  Pati ubi jalar tersusun sepertiga 

bagianamilosa dan dua pertiga bagian amilopektin. Selama dimasak, sebagian 

besar patiberubah menjadi maltosa yang menimbulkan rasa manis.  Kandungan 

protein sebagian besar ubi antara 1,5 % sampai 2,5 % sehingga termasuk rendah 

atau sedang jika dibandingkan dengan sayuran lain.  Ubi jalar merupakan sumber 

vitamin C yang baik dan vitamin Bsedang, juga mengandung betakaroten yang 

tinggi (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998:159)

Ubi jalar juga bermanfaat bagi kesehatan, kandungan serat yang terdapat 

pada ubi jalar merupakan serat larut yang bekerja seperti spons,serat menyerap 

kelebihan lemak atau kolesterol darah sehingga kadar kolesterol dalam darah 

menjadi normal.  Selain itu ubi jalar juga mengandung pigmen warna seperti beta 

karoten dan antosianin.  Betakaroten merupakan provitamin A yang bermanfaat 
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untuk kesehatan mata dan mencegah stroke.  Pada ubi jalar ungu banyak 

mengandung zat antosianin yang menyebabkan muncul warna ungu alami. 

Antosianin merupakansalah satu zat antioksidan yang mampu mencegah 

berbagaijenis kerusakan akibat stress oxidative.Hasil penelitian yangdidapatkan 

oleh Tim Peneliti Fakultas Pertanian UNUDmenunjukkan bahwa kandungan 

antosianin dari umbi ubijalar ungu adalah bervariasi antara 110 mg/100 gram 

sampai210 mg/100 gram umbi segar (Dewa Ngurah Suprapta, 2007:104)

b. Fermentasi

1) Pengertian Fermentasi

Pada mulanya yang dimaksud dengan fermentasi adalah pemecahan gula 

menjadi alkohol dan CO2, tetapi pada banyak proses fermentasi tidak selalu 

menggunakan substrat gula dan menghasilkan alkohol serta CO2.  Substrat lain 

yang dapat dipecah dalam proses fermentasi antara lain  karbohidrat, lemak dan 

protein.  Hasil fermentasi tergantung pada jenis bahan pangan (substrat), macam 

mikroba dan kondisi di sekelilingnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

metabolisme mikroba tersebut (Winarno dan Fardiaz, 1984:59)

“Fermentasi” dapat diartikan sebagai penguraian metabolik senyawa 

organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi yang pada umumnya 

berlangsung dengan kondisi anaerobik dan dengan pembebasan gas (KBBI, 2007 : 

315) 

Buckle (1985:95) menyatakan “fermentasi adalah perubahan kimia dalam 

bahan pangan yang disebabkan enzim.  Enzim yang berperan dapat dihasilkan 

oleh mikroorganisme atau telah ada dalam bahan pangan”.

Fermentasi pada dasarnya merupakan suatu proses enzimatik dimana 

enzim yang bekerja mungkin sudah dalam keadaan terisolasi yaitu dipisahkan dari 

selnya atau masih dalam keadaan terikat di dalam sel.  Pada beberapa proses 

fermentasi yang menggunakan sel mikroba, reaksi enzim mungkin terjadi 

sepenuhnya di dalam sel mikroba karena enzim yang bekerja bersifat intraselular.  

Pada proses lainnya reaksi enzim terjadi di luar sel karena enzim yang bekerja 

bersifat ekstraseluler (Srikandi Fardiaz, 1988:6).
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Keberhasilan proses fermentasi dipengaruhi beragam faktor dan kondisi 

lingkungan.  Winarno dan Fardiaz (1984:63-65) mengungkapkan  beberapa faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan fermentasi

a) Keasaman

Makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama, tetapi jika 

oksigen cukup jumlahnya dan kapang dapat tumbuh serta fermentasi berlangsung

terus, maka daya tahan awet dari asam tersebut akan hilang. Tingkat keasaman

sangat berpengaruh dalam perkembangan bakteri. Kondisi

keasamanyangbaikuntuk pertumbuhan bakteri adalah 3,5-5,5.

b) Mikroba

Fermentasi biasanya dilakukan dengan kultur murni yang dihasilkan di 

laboratorium.Kultur ini dapat disimpan dalam keadaan keringatau dibekukan. 

Pembuatan makanan dengan cara fermentasi di Indonesia pada umumnya tidak 

menggunakan kultur murni Sebagaicontohmisalnyaragipasar mengandung 

beberapa ragidiantaranyaSacharomycesscereviseaeyang dicampur dengan tepung 

beras dan dikeringkan.  Kultur murni biasa digunakandalam fermentasi 

misalnyauntuk pembuatan anggur, bir,keju, sosisdan lain-lainnya.

c) Suhu

Suhu fermentasi sangat menentukan macam mikroba yang dominan 

selama fermentasi. Setiap mikroorganisme memiliki suhu maksimal pertumbuhan, 

suhu minimal pertumbuhan dan suhu optimal. Suhu pertumbuhan optimal adalah 

suhu yang memberikan pertumbuhan terbaik dan perbanyakandiri tercepat.

d) Alkohol

Mikroorganisme yang terkandung dalam ragi tidak tahan terhadap 

alkohol dalam kepekatan (kadar) tertentu, kebanyakan mikroba tidak tahan pada 

konsentrasi alkohol 12 – 15 % 

e) Oksigen

Oksigen selama proses fermentasi harus diatur sebaik mungkin untuk 

memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu, ragi yang 

menghasilkan alkohol dari gula lebih baik dalam kondisi anaerobik.  Setiap 

mikroba membutuhkan oksigen yang berbeda jumlahnya untuk pertumbuhan atau 
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membentuk sel-sel baru dan untuk proses fermentasi. 

MisalnyaSaccharomycesspyangmelakukanfermentasiterhadapgula jauh lebih 

cepatpada keadaan  anaerobik,akantetapimengalami pertumbuhan 

lebikbaikpadakeadaanaerobiksehinggajumlahnyabertambahbanyak

2) Mekanisme Fermentasi

Salah satu substrat utama yang dipecah dalam proses fermentasi adalah 

karbohidrat.  Karbohidrat banyak terdapat dalam bahan nabati berupa gula 

sederhana, heksosa, pentosa, pati, pektin, selulosa dan lignin.  Pada umumnya 

karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi monosakarida, oligosakarida dn 

polisakarida.  Monosakarida merupakan suatu molekul yang dapat tediri dari lima 

atau enam atom carbon (C), oligosakarida merupakan polimer dari 2 – 10 

monosakarida dan polisakarida merupakan polimer yang terdiri lebih dari 10 

monomer monosakarida. Salah satu jenis polisakarida adalah pati yang banyak 

terdapat dalam serealia dan umbi – umbian.  Selama proses pematangan, 

kandungan pati berubah menjadi gula – gula pereduksi yang akan menimbulkan 

rasa manis (Winarno, 2002:17-18)

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan fermentasi adalah 

oksigen,berdasarkan kebutuhan oksigen fermentasi dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu 

1) Fermentasi aerob

Fermentasi yang prosesnya prosesnya memerlukan oksigen karena  

dengan adanya oksigen maka mikroba dapat mencerna glukosamenghasilkan 

air,CO2dansejumlahenergi.

2) Fermentasi anaerob

Fermentasi yang prosesnya tidak memerlukan oksigen 

karenabeberapamikrobadapatmencernabahanenergitanpaadanya oksigen. Jadi 

hanya sebagian bahanenergi yangdipecah. Mikroorganisme yang 

melakukanfermentasi ini adalah yeast, beberapa jenis kapang danbakteri.

Fermentasi gula oleh ragi dapat menghasilkan etil alkohol dan karbon 

dioksida menjadi dasar dari pembuatan tapai.  Reaksi fermentasi pada tapai 

disajikan sebagai berikut
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C6H12O6          2 C2H5OH + 2 CO2 + 22 kkal 

Winarno dan Fardiaz (1990:20) berpendapat di dalam proses fermentasi, 

kapasitas mikroba untuk mengoksidasitergantung dari jumlah aseptor elektron 

terakhir yang dapat dipakai. Sel–selmelakukan fermentasi menggunakan enzim–

enzim yang akan mengubah hasildari reaksi oksidasi, dalam hal ini yaitu asam 

menjadi senyawa yang memilikimuatan lebih positif, sehingga dapat menangkap 

elektron terakhir danmenghasilkan energi

Jika tumbuh dalam keadaan anaerobik kebanyakan khamir lebih 

cenderungmemfermentasi substrat karbohidrat untuk menghasilkan etanol 

bersama sedikitproduk akhir lainnya. Hal ini sesuai dengan jalur glikolisis

menurut Buckle (1985: 93) yaitu

Glukosa

Fosfogliseraldehid

          Asam Piruvat

Aerobik                                    Anaerobik / fermentasi

          Energi tinggi + CO2 + H2O

Sacharomycesscereviseae

 Asam laktat

 Etanol

 Asam asetat

 Alkohol

 Ester

 Keton
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c. Tapai

1) Istilah tapai

Tapai adalah salah satu jenis makanan hasil proses fermentasi yang 

digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena cara membuatnya 

mudah, tidakmembutuhkanbiayayangbesardanberasaenakatautidakkalah

lezatdenganmakananlain.Tapaidapatdibuatdariubikayu(singkong),padi-padian 

ataubahanlainyangmengandungtepung(karbohidrat).

Gloria Lim (1991: 2)berpendapat tapai merupakan suatu makanan 

tradisional yang digemari masyarakat sebagai makanan penutup yang memiliki 

rasa manis, sedikit beraroma alkohol dan memiliki struktur yang lembut seperti 

pasta 

Winarno (1984:59) mengungkapkan suatu bahan 

disebuttapaiapabilabahanyang telah diragikan berubah menjadi lebih lunak, rasa 

manis keasam-asaman dan berbaualkohol.Halinidisebabkanolehkegiatanmikroba-

mikrobatertentuyangdapat menghasilkanenzim yang mampu merombak subtrat 

menjadi gula dan alkohol.

2) Perubahan Biokimia selama Proses Fermentasi Tapai

Selama proses fermentasi terjadi perubahan-perubahan kimia dan fisik 

yangmengubahrupa,bentukdanrasadaribahanaslinya.Perubahan-perubahan

tersebut   dapatmemperbaiki  gizi  dari  produk  dan  mampu  

menghambatpertumbuhanmikrobayangtidakdiinginkan

Perubahan biokimia yang terjadi selama proses fermentasi sebagai 

berikut :

a) Hidrolisa Pati

Proses fermentasi diawali oleh proses hidrolisa pati oleh enzim amilase 

yang dihasilkan oleh kapang atau khamir yang bersifat amilolitik. Berikut 

disajikan tingkatan pemecahan pati 

pati  dextrin maltosa glukosa

b) Fermentasi Gula Menjadi Alkohol

Enzim yang mampu memecah glukosa menjadi alkohol dan CO2 adalah 

enzim komplekyangdisebut z i mase yang dihasilkan oleh genus 
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Saccharomyces.Prosesiniterusberlangsungdanakan 

terhentijikakadaretanolsudahmeningkatsampaitidakdapatditolerirlagi olehsel-sel 

khamir. Tingginya kandunganalkohol akan 

menghambatpertumbuhankhamirdanhanyamikrobayangtoleranterhadapalkoholyan

gdapat tumbuh

c) Pembentukan Asam 

Apabila proses fermentasi tapai terus berlanjut makaterbentukasamasetat 

karena  adanya bakteri Acetobacter yang sering terdapat pada ragi yangbersifat 

oksidatif. Metanol yangdihasilkan dari penguraian glukosa akan 

dipecaholehAcetobactermenjadiasamasetat,asampiruvatdanasamlaktat. 

Buckle(1985: 45),menyatakanbahwaasampiruvatadalahprodukantarayang 

terbentuk pada hidrolisagula menjadi etanol. Asam piruvatdapat diubahmenjadi 

etanoldan asam laktat.

d) Pembentukan Ester

Alkohol yang dihasilkan daripenguraianglukosa olehkhamirakan dipecah 

menjadiasamasetatpadakondisi aerobik.Padaprosesfermentasilanjut, asam-

asamorganikyangterbentuksepertiasamasetatakanbereaksi 

denganetanolmembentuksuatuesteraromatiksehinggatapaimemilikirasayangkhas.

d. Fungi Dalam Tapai

Pada pembuatan makanan dengan proses fermentasi termasuk tapai  

membutuhkan suatu strarter atau ragi.  Di dalam ragi ini terdapat mikroorganisme 

yang dapat mengubah karbohidrat (pati) menjadi gula sederhana (glukosa) yang 

selanjutnya diubah lagi menjadi alkohol.Mikroorganisme yang berada pada ragi 

terdiri dari golongan fungi dan bakteri.Beberapa jenis mikroorganisme dari 

golongan fungi yang terdapat dalam ragi adalah Chlamydomucor oryzae, 

Rhizopus oryzae, Mucor sp., Candida sp., Saccharomyces cerevicae, 

Saccharomyces verdomanii, dan lain-lain.

Dwidjoseputro (1976:1) mengungkapkan ragi merupakan sekumpulan 

mikroorganisme yang saling bekerjasama untuk melakukan proses fermentasi 

bahan dan terkumpul dalam satu inokulum padat serta berperan spesifik untuk 

fermentasi produk makanan olahan
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Salah satu merk ragi yang banyak beredar khususnya di  wilayah Jawa 

Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur adalah Na Kok Liong ( NKL). Ragi tapai

NKL terbuat dari campuran beras dan rempah – rempah, secara umum ragi tapai

mengandung berbagai jenis mikroorganisme dari golongan kapang, khamir dan 

bakteri  Kandungan mikroorganisme yang terdapat pada ragi tapai merk NKL ( 

Na Kok Liong) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kandungan Mikroorganisme dalam Ragi Tapai NKL ( Na Kok Liong)

No Asal Daerah Jenis Mikroorganisme

1 Semarang Chlamydomucor oryzae., Saccharomycopsis sp. 1,
Saccharomyces sp.

2 Yogyakarta Chlamydomucor oryzae., Mucor rouxii,
Saccharomycopsis sp 1., Saccharomyces sp

3 Madiun Chlamydomucor oryzae., Saccharomycopsis sp 2,
Saccharomyces sp.

Sumber : Dyah raharjanti (2006:31)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyah Raharjanti (2006: 31) 

menunjukkan sampel ragi tapai merk NKL (Na Kok Liong)  yang berasal dari tiga 

daerah yaitu Semarang, Yogyakarta dan Madiun  diperoleh 5 jenis kapang dan 

khamir yang dapat dikelompokkan menjadi 4 genus yaitu Mucor, Chlamydomucor,

Saccharomycopsis dan Saccharomyces. Kandungan mikroorganisme dalam ragi dari 

ketiga daerah tersebut memiliki kesamaan yaitu sama – sama mengandung 

Chlamydomucor oryzae,Saccharomycopsis sp dan Saccharomyces sp,hanya ragi 

dari Yogyakarta yang sedikit berbeda yaitu mengandung juga Mucor rouxii

Secara umum, proses fermentasi dalam pembuatan tapai dibagi menjadi dua 

tahap yaitu pemecahan pati menjadi gula sederhana oleh kinerja kapang dan 

perubahan gula oleh alkohol oleh kerja khamir 

Winarno (2002:27) berpendapat  pati merupakan homopolimer glukosa 

dengan ikatan α – glikosidik. Bermacam pati tidak sama sifatnya tergantung dari 

panjang rantai karbonnya (C). Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan 

dengan air panas.  Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut 

amilopektin.  Amilosa mempunyai struktur lurus dengan ikatan   α  –(1,4)-D-

glukosa, sedangkan amilopektin mempunyai cabang dengan ikatan    α  –(1,4)-D-

glukosa sebanyak 4 – 5 % dari berat total
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Pati merupakan cadangan makanan yang terdapat di dalam biji – bijian atau 

umbi – umbian dan merupakan bahan organik pertama yang diproduksi melalui 

proses fotosintesis.  Bentuk alami pati berupa butiran kecil disebut granula yang 

memiliki karakteristik berwarna putih, mengkilat, tidak berbau dan tidak berasa.  

Bentuk dan ukuran granula merupakan ciri khas setiap jenis pati.  Umumnya pati 

mengandung 15 – 30 % amilosa, 70 – 85 % amilopektin dan 5 – 10 % material antara 

seperti lipid dan protein ( Tien Muchtadi. 1988:86).

     Mikroorganisme yang berperan banyak dalam proses fermentasi tapai

terdiri dari golongan kapang dan khamir.  Kapang dan khamir termasuk golongan 

fungi (jamur).  Perbedaan utama antara kapang dan khamir adalah kapang 

mempunyai filamen (miselium), sedangkan khamir merupakan fungi sel tunggal 

tanpa filamen.  Fungi dapat mensintesa protein dengan mengambil sumber karbon 

dari karbohidrat, sumber nitrogen dari bahan organik atau anorganik dan mineral dari 

substratnya.

Srikandi Fardiaz (1989:207 ) mengungkapkan pada khamir yang bersifat 

fermentatif 70% dari glukosa didalam subtrat akan diubah menjadi 

karbondioksida dan alkohol, sedangkansisanyasebanyak30% 

tanpaadanyanitrogenakandiubah menjadi produkpenyimpanan cadangan. Produk 

penyimpanan tersebut akandigunakan kembalimelalui fermentasi (endogenous) 

jika glukosa di dalam mediumsudahhabis.   Tiga ketentuan dasar dalam fermentasi 

khamir yaitu :

1) Jika suatu khamir tidakdapatmenfermentasiD-

glukosa,khamirtersebuttidakdapat menfermentasigula-gulalainnya

2) Jika suatu khamir dapatmenfermentasiD-glukosa,khamirtersebut jugadapat 

menfermentasiD-fruktosadanD-mannosa,tetapitidakselaluD-galaktosa

3) Jika suatu khamir menfermentasikan maltosa, khamir tersebut tidak dapat 

menfermentasi laktosa, demikian pula sebaliknya. Untuk ketentuanyang

ketiga ini ada beberapa kekecualian, misalnya Brettanomycesclausseniidapat 

menfermentasimaltosadanlaktosa.

Peranan kapang dan khamir yang terdapat di ragi tapai akan disajikan 

pada Tabel 3.

Tabel 3. Peranan Mikroorganisme dalam Ragi Tapai
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Grup Mikroorganisme Genus Peranan

Kapang amilolitik Amylomyces Sakarifikasi dan likuifier

Mucor Sakarifikasi dan likuifier

Rhizopus Likuifier (lemah) dan
penghasil alkohol

Khamir amilolitik Endomycopsis /
Saccharomycopsis

Sakarifikasi dan 
penghasil
aroma (lemah)

Khamir non amilolitik Saccharomyces Penghasil alkohol

Hansenula Penghasil aroma yang 

sedap

Endomycopsis /
Saccharomycopsis

Penghasil aroma 

spesifik

Candida Penghasil aroma 

spesifik

Sumber : Dyah raharjanti (2006:36)

Enzim amilase yang dihasilkan oleh kapang dan khamir mampu 

memecah pati menjadi gula sederhana, enzim ini mampu memecah ikatan α -1,4 

glikosida dari pati.  Enzim amilase dapat digolongkan menjadi dua kelompok 

besar yaitu 

1) Alfa – amilase atau α-D-1,4-glukano-hidrolaseyang dapat memecah ikatan α-

1,4 glikosida secara acak dari tengah atau bagian dalam molekul amilosa atau 

amilopektin dan glikogen, menghasilkan glukosa, maltosa dan α-limit 

dekstrin

2) Amiloglukosidase atau α-1,4-glukan-glukohidrolase dapat memecah ikatan α-

1,4 glikosida secara berurutan dari ujung nonreduksi rantai amilosa atau 

amilopektin dan glikogen dengan menghasilkan β-D-glukosa. Enzim ini juga 

menghidrolisis ikatan α-1,6 dan α-1-3.

2. Sumber Belajar

Salah satu komponen penting yang menentukan suksesnya proses 

pembelajaran adalah sumber belajar.Joko Yunanto (2004:20) berpendapat sumber 
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belajar adalah bahan yang mencakup media belajar, alat peraga, alat permainan 

untuk memberikan informasi maupun berbagi keterampilan kepada peserta 

didik.Sumber belajar yang dipakai dalam satu proses pembelajaran hendaknya 

beraneka ragam sebagai upaya memperkaya informasi yang didapat oleh siswa

Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah 

informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar 

mengajar (Enco Mulyasa, 2006: 177).Salah satu alternatif sumber belajar yang dapat 

dipakai untuk memperkaya informasi adalah modul hasil penelitian.

Modul merupakan satu paket pengajaran yang berisi satu konsep bahan 

pelajaran yang dilengkapi dengan rangkaian kegiatan belajar secara mandiri  yang 

disusun untuk mempermudah siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan 

memperhatikan kecepatan dan intensi belajar masing – masing siswa.  Hal ini 

didukung oleh Nasution (1988:203)  yang berpendapat modul adalah suatu unit 

yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar 

yang disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan 

secara khusus dan jelas

Sistem pembelajaran dengan modul (modular instruction) merupakan 

strategi tertentu dalam menyelenggarakan pengajaran individual secara 

menyeluruh. Pembelajaran dengan menggunakan modul merupakan salah satu 

bentuk pengajaran individual sebab tingkat pemahaman dalam mempelajari modul

yang dimiliki oleh tiap siswa berbeda-beda.

Made Wena (2009:230) mengungkapkan sistem pembelajaran modul 

akan menjadikan pembelajaran lebih efisien, efektif dan relevan dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional yang cenderung bersifat klasikal dan 

dilaksanakan dengan tatap muka

Tugas seorang guru dalam sistem pembelajaran dengan modul adalah 

mengatur dan mengorganisasi proses belajar agar berjalan baik.Guru sebagai 

penyusun modul harus membimbing siswa agar mudah memahami isi dari modul 

tersebut dengan memberikan petunjuk yang jelas.  Hal ini untuk menghindari 

kesulitan peserta didik dalam memahami modul karena kesulitan mempelajari 
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modul yang dihadapiakan dapat mengakibatkan menurunnya motivasi belajar 

pesertadidik.  Motivasi belajar yang menurun akan dapat pula berpengaruhpada 

tingkat keberhasilan belajar peserta didik(Sudirman Siahaan.2006:93)

Komponen penyusun modul yang sudah dibahas di atas dijadikan sebagai 

acuan penyusunan format modul menurut  Enco Mulyasa (2004:44) sebagai 

berikut :

1) Pendahuluan

Bagian pendahuluan berisi deskripsi umum, seperti materi yang 

disajikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dicapai setelah belajar; 

termasuk kemampuan awal yang harus dimiliki untuk mempelajari modul 

tersebut.

2) Tujuan Pembelajaran

Bagian tujuan pembelajaran berisi tujuan-tujuan pembelajaran khusus 

yang harus dicapai oleh setiap peserta didik setelah mempelajari modul. 

3) Tes awal

Tes awal berguna untuk menetapkan posisi peserta didik, dan 

mengetahui kemampuan awalnya, untuk menentukan dari mana ia harus memulai 

belajar, apakah perlu untuk mempelajari modul tersebut atau tidak.

4) Pengalaman belajar

Bagian pengalaman belajar merupakan rincian materi untuk setiap tujuan 

pembelajaran khusus, yang berisi sejumlah materi, diikuti dengan penilaian 

formatif sebagai balikan bagi peserta didik tentang tujuan belajar yang dicapainya.

5) Sumber belajar

Pada bagian ini disajikan tentang sumber-sumber belajar yang dapat 

ditelusuri peserta didik. Penetapan sumber belajar ini perlu dilakukan dengan baik 

oleh pengembang modul, sehingga peserta didik tidak kesulitan memperolehnya.

6) Tes akhir
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Tes akhir instrumennya sama dengan isi tes awal hanya lebih difokuskan 

pada tujuan terminal setiap modul.

Penyusunan modul berdasarkan komponen penyusun modul tertsebut 

akan menghasilkan satu modul yang lengkap dan terstuktur sehingga 

mempermudah siswa mempelajari dan memahami materi yang dibahas.

Maxima J Ajecalado (2005:294-312) mengungkapkan manfaat dari 

pembelajaran dengan modul yaitusistem pembelajaran dengan modul memberikan 

pengaruh yang signifikan dalam perbaikan prestasi dan kompetensi siswa.  

Pembelajaran dengan modul juga memberi pengaruh positif terhadap aktivitas 

belajar siswa seperti ketekunan dan kepercayaan diri siswa

3. Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah

Keterampilan belajar yang dimiliki oleh seorang siswa dapat dilatih dan 

dikembangkan sesuai dengan tahapan perkembangan pikirannya. Dengan melatih 

siswa untuk mengembangkan kemampuan belajarnya, siswa tersebut akan terbiasa 

menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan

dan mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut.

Keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan untuk 

menyampaikan hasil penemuannya kepada orang lain baik secara lisan maupun 

tulisan dapat berupa penyusunan laporan, pembuatan paper, penyusunan 

karangan, pembuatan gambar, tabel, diagram, grafik (Connie Semiawan, 1992: 

32).

Pentingnya keterampilan berkomunikasi bagi seorang siswa diungkapkan 

oleh Herman Siswandi (2006:25) yaitu keterampilan berkomunikasi seorang siswa 

perlu terus ditingkatkan gunameningkatkan kemampuan intelektual,kematangan 

emosional, dan kematangan sosial.Buah pikirannya diuji dalam pikiranorang lain 

melalui keterampilannya dalamberkomunikasi.

Onong Effendi (2003:11) mengungkapkan proses komunikasi pada 

hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang 

(komunikator) kepada orang lain (komunikan).  Pikiran bisa merupakan 

gagasan,informasi dan opini yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa 
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keyakinan, kepastian, kemarahan dan lain – lain yang timbul dari lubuk hati.  

Komponen yang ada dalam satu proses komunikasi adalah ;

1) Komunikator (communicator)

2) Pesan (message)

3) Media 

4) Komunikan (communicant) 

5) Effect (effect)

Dalam  perkembangan ilmu komunikasi muncul satu jenis komunikasi 

yang disebut komunikasi ilmiah atau communication science yang juga disebut 

communicology.  Onong Effendi (2003:11) berpendapat communicology

merupakan integrasi prinsip – prinsip komunikasi yang dipergunakan oleh para 

ahli atau cendekiawan berbagai disiplin akademik dalam proses bertukar 

informasi

Nuryani Rustaman (2005:78) mengungkapkan keterampilan 

berkomunikasi ilmiah merupakan salah satu keterampilan dasar yang harus 

dikuasai oleh siswa yang sedang mempelajari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) termasuk biologi.

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Sains tidak hanya terdiri dari fakta, 

konsep, dan teori yang dapat dihafalkan, tetapi juga terdiri atas kegiatan atau 

proses aktif menggunakan pikiran dan sikap ilmiah dalam mempelajari gejala 

alam yang belum diterangkan.  

Siahaan dan Suyana (2010: 3) mengungkapkan sains terdiri dari tiga 

komponen utama yaitu sikap ilmiah, proses ilmiah dan produk ilmiah.

Mengajarkan bidang studi sains (IPA) berupa produk atau fakta, konsep dan teori 

saja belum lengkap, karena baru mengajarkan salah satu komponennya

Biologi sebagai bagian dari sains memiliki karakter pembelajaran yang 

khas, pembelajaran sains lebih menekankan pada pada proses, siswa aktif selama 

pembelajaran untuk membangun pengetahuannya melalui serangkaian kegiatan 

agar pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Dalam pembelajaran sains, 

siswa menggunakan metode ilmiah untuk mencari jawaban terhadap suatu 

permasalahan yang sedang dipelajari (Siahaan dan Suyana, 2010: 3)
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Kerja ilmiah merupakan wahana yang cocok dalam mengajarkan bidang 

studi sains karena dalam kerja ilmiah siswa mengerjakan sendiri dengan harapan 

siswa mampu menguasai konsep kerja ilmiah.  Penguasaan materi kerja ilmiah 

akan menumbuhkan sikap ilmiah sebagai sikap sains atau Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA)

Komunikasi ilmiah tentu saja berbeda dengan komunikasi dalam 

keseharian atau ngobrol.Irman Siswandi (2009:2) berpendapat bahwa komunikasi 

ilmiah (scientific or scholarly communication) merupakan komunikasi yang 

umumnya berkaitan dengan kegiatan – kegiatan penelitian atau penyelidikan, 

khususnya di lingkungan akademik.Dapat disimpulkan, Keterampilan 

berkomunikasi ilmiah adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan yang 

bersifat ilmiah yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan cara yang 

ilmiah pula

Sifat ilmu sains yang sangat mendambakan kebenaran dan kebenaran 

tersebut diraih melalui metode ilmiah mengembangkan satu sikap yang tumbuh 

dalam diri setiap orang yang mempelajari sains atau Ilmu Pengetahuan Alam yang 

dikenal sebagai sikap ilmiah atau “scientific attitude”.

Madhe Wirtha dan Ketut Rapi (2008: 19) berpendapat sikap ilmiah ini 

muncul tidak terlepas dari perubahan orientasi pembelajaran IPA dari sekedar 

transfer informasi atau telling science menjadi pelatihan kerja ilmiah atau “doing 

science”.  Fahlia Rahmawati (2009: 56) mengungkapkan sikap ilmiah yang harus 

dimiliki siswa antara lain disiplin, tekun, jujur dan bertanggung jawab.  

Dalam melatih keterampilan berkomunikasi ilmiah, siswa harus mampu 

menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis dan menyampaikan 

perolehannya, baik proses maupun hasil belajarnya kepada siswa lain. Hal 

tersebut dapat juga dilakukan dengan memahami pembicaraan orang lain, 

mendapatkan fakta atau informasi, mendemonstrasikan suatu temuan ilmu 

pengetahuan, menuliskan laporan maupun berdiskusi (Sumantri dan Permana, 

2001: 98).

Bentuk komunikasi ilmiah terdiri dari dua hal yaitu komunikasi verbal 

dan written.Komunikasi verbaladalah komunikasi lisan melalui kontak pribadi 
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dengan bahasa lisan (Suwarna, 2006:94). Bentuk komunikasi ini dapat 

diwujudkan dalam menyampaikan hasil belajar pada siwa lain lewat sebuah 

diskusi maupun presentasi. Sedangkan komunikasi written atau tertulis 

merupakan jenis komunikasi efektif dan memberikan motivasi tinggi dalam 

pembelajaran. Bentuk komunikasi ini berupa pembuatan karya ilmiah seperti 

laporan praktikum atau laporan hasil penelitian.  Nuryani Rustaman (2005:78) 

mengungkapkan bentuk komunikasi tertulis dengan menggambarkan data empiris 

dengan grafik,tabel atau diagram.

Pembelajaran biologi dapat digunakan untuk melatih keterampilan 

berkomunikasi ilmiah.  Hal ini diungkapkan  oleh Dirks and Cunningham (2006: 

219) dalam penelitiannya  yang menyebutkan pembelajaran biologi dapat melatih 

siswa untuk berkomunikasi ilmiah karena dalam pembelajaran biologi siswa 

dibiasakan untuk   menyusun suatu laporan atau artikel tentang materi yang 

sedang dipelajari kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan isi dari 

laporan yang sudah dibuat kepada orang lain (scientific writing and 

communication)

Karya tulis ilmiah berupa laporan praktikum merupakan salah satu 

instrumen untuk melatih siswa mengasah keterampilan berkomunikasi ilmiah. 

Karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta 

umum dan ditulis menurut metodologi penulisan dan menggunakan bahasa yang 

baik dan benar.  Bahasa yang dipergunakan harus jelas sehingga pesan mengenai 

objek dapat dikomunikasikan dengan baik sehingga pembaca atau penerima 

informasi dapat memahaminya dengan baik pula.

B. Kerangka Berfikir

Pembelajaran biologi memiliki makna melatih siswa untuk menguasai 

konsep dari materi yang diajarkan dengan cara yang mudah dipahami .Siswa juga 

harus dilatih untuk beproses dalam pembelajaran yang berarti siswa menggunakan 

berbagai sumber informasi dan tidak hanya mengandalkan penjelasan guru, selain 

itu siswa juga dilatih untuk melakukan sendiri aktivitas yang mendukung proses 
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pemahaman akan materi. Sebagai contoh, untuk menguasai konsep materi fungi 

siswa diajak untuk melakukan kegiatan praktikum pengamatan berbagai jenis 

jamur yang ada di kehidupan sehari - hari 

Pembelajaran merupakan perpaduan dua aktivitas yaitu aktivitas belajar 

siswa dan aktivitas mengajar guru.  Menciptakan suasana belajar yang baik akan 

mempermudah siswauntuk menguasai suatu konsep , suasana belajar yang baik 

terciptajika interaksi yang baik antara guru dengan siswa.  

Kecenderungan proses pembelajaran selama ini hanya terpaku pada buku 

paket dan buku pegangan sebagai satu – satunya sumber belajar.  Pengayaan 

sumber belajar dengan menggunakan berbagai referensi yang relevan dapat 

dilakukan, salah satunya adalah hasil penelitian biologi. Alternatif pilihan sumber 

belajar beranekaragam, salah satu bentuk sumber belajar adalah modul.  Modul 

adalah perangkat pembelajaran mandiri yang disusun untuk memudahkan siswa 

mencapai tujuan belajar, modul dapat disusun berdasarkan hasil penelitian biologi

Modul hasil penelitian yang dipakai dalam pembelajaran biologi di kelas 

X SMA Negeri 1 Boyolali ini membahas mengenai fungi meliputi ciri – ciri, 

struktur dan peranan dalam kehidupan sehari – hari. Ciri morfologi yang dibahas 

pada modul hasil penelitian ini merupakan jenis jamur yang terdapat pada ragi 

tapai merk NKL (Na Kok Liong) dari Surakarta. Peranan yang dibahas adalah 

proses pembuatan tapai yang melibatkan jamur tersebut

Salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa adalah 

keterampilan berkomunikasi ilmiah.  Keterampilan ini melatih siswa untuk 

mengungkapkan informasi yang bersifat akademik kepada orang lain dengan 

carayang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Dengan komunikasi 

ilmiah siswa dapat menyampaikan materi yang sudah dipelajari kepada orang lain 

dengan cara yang benar.

Berkaitan dengan permasalahan kurang terlatihnya keterampilan 

komunikasi ilmiah siswa dalam  dan terbatasnya sumber belajar yang 

dipergunakan, maka pemanfaatan hasil penelitian biologi berupamodul dalam 
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pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan keterampilan berkomunikasi 

ilmiah siswa sehingga semua siswa dapat aktif baik fisik maupun mental dalam 

kegiatan pembelajaran dan memperkaya sumber belajar untuk mendapat informasi

Adapun alur  kerangka berpikir yang digunakan dalam melaksanakan 

kegiatan penelitian ini, secara sederhana digambarkan pada skema berikut: 
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Siswa belum terbiasa 
untuk mencari dan 
memahami sendiri 
konsep pelajaran

Kurangnya sumber 
belajar dan referansi 
yang dipakai dalam 

pembelajaran

Input

Pemanfaatan hasil 
penelitian sebagai 

bahan 
ajarberbasismodul

Kurangnya 
keterampilan 

berkomunikasi ilmiah 

Manfaat

Proses

Terjadi pembelajaran yang 
merangsang siswa untuk 
berkomunikasi ilmiah dan 
memahami konsep dari materi 
pelajaran

Siswa

 Memberi alternatif sumber 
belajar untuk menambah 
informasi

 Melatih kemampuan siswa 
dalam berkomunikasi ilmiah

Guru

 Melatih guru untuk 
memanfaatkan hasil 
penelitian biologi sebagai 
alternatif bahan ajar

 Memberikan kemudahan bagi 
guru dalam membiasakan 
siswa berproses dalam belajar

Output 

Keterampilan berkomunikasi 
ilmiah siswa terlatih

Gambar 2 : Skema Kerangka Berpikir 
Penelitian
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C. HIPOTESIS

1. Ada beberapa spesies fungi yang terdapat pada tapai ubi jalar

2. Ada pengaruh pemanfaatan sumber belajar biologi berdasarkan hasil 

penelitian identifikasi fungi dalam tapai ubi jalar terhadap keterampilan 

berkomunikasi ilmiah siswa kelas X SMA
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

I. Penelitian Pembuatan Tapai Ubi Jalar

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan di laboratorium Keanekaragaman dan Klasifikasi 

Cryptogamae serta Laboratorium Struktur dan Perkembangan Tumbuhan Program 

Studi Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Waktu Pelaksanaan

Tabel 4.Waktu Pelaksanaan Penelitian Pembuatan Tapai Ubi Jalar

No Kegiatan April – 11 Mei – 11 Juni -11

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persiapan penelitian :

a. Analisis kurikulum SMA kelas X

b. Pengajuan judul penelitian 

c. Pembuatan Rancangan penelitian

d. Pengajuan izin penelitian

2 Pelaksanaan

a. Persiapan alat dan bahan

b. Penelitian pengumpulan specimen

c. Analisa data

3 Penyusunan modul hasil penelitian

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen. Hasil 

penelitian ini akan ditulis dalam bentuksumber belajar berupa modulyang akan 

digunakan dalam penelitian di kelas X SMA Negeri 1 Boyolali

27
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C. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian pembuatan tapai ubi jalar adalah 

sebagai berikut:

1) Ciri morfologi fungi pada tapai ubi jalar

D. Prosedur Penelitian

Penelitian meliputi tahap pembuatan tapai dan pengamatan 

perkembangan kapang dan khamir (dilakukan di akhir isolasi).

1. Pembuatan Tapai

1) Sortasi ubi jalar, kemudian mengupas dan memotong ubi jalar menjadi 2

bagian

2) Mengukus selama 15 menit

3) Mendinginkan ubi jalar hingga mencapai suhu kamar

4) Menginokulasikan ragi tapai dengan jumlah yang berbeda (0,5 gram, 1

gram, 1,5 gram), masing-masing 3 bagian dan membungkus dengan daun 

pisang. Jumlah masing – masing substrat adalah 250 gram

5) Memasukkan dalam wadah plastik

6) Melakukan fermentasi selama 36 jam, 48 jam dan 60 jam 

7) Melakukan pengamatan sesuai parameter yang akan diamati 

Berikut akan disajikan  langkah – langkah pembuatan tapai ubi jalar
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a   b c

d e f

Gambar 3.      Proses pembuatan tapai ubi jalar kuning. a. sortasi, b.pengupasan               

dan pemotongan, c.pencucian, d. pengkukusan, e. pemberian ragi 

tapai, f. pemeraman

2. Pengamatan Perkembangan Mikroba (kapang & khamir)

Pengamatan dilakukan di akhir pembuatan tapai dengan sebelumnya 

membuat preparat dari cuplikan jamur yang diambil dari bahan tapai, dengan 

prosedur sebagai berikut :

a. Pembuatan Biakan (Isolasi Bahan)

1) Mengambil 5 gram tapai dan menumbuk hingga halus

2) Menambahkan 45 ml aquades dan diaduk hingga homogen dengan magnetic 

stirer

3) Mengambil 1 ml suspensi ekstrak tapai

4) Melakukan pengenceran hingga 10-6 ,10-7,10-8

5) Menuangkan ke dalam cawan petri yang berisi APDA (PDA + asam tartarat 

10%) dan meratakannya

6) Menginkubasi selama 3 hari pada suhu 28o-30o C
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b. Pengamatan Kapang dan Khamir

1) Mempersiapkan objek dan deg glass

2) Membersihkan  objek dan deg glass dengan alkohol 70 %

3) Meneteskan satu tetes zat warna lactopenol cotton blue di tengah objek glass

4) Mengambil sedikit miselium yang sudah bersporulasi dan diurai dengan hati 

– hati di objek glass

5) Meletakkan deg glass dengan hati – hati di atas permukaan preparat

6) Mengamati preparat dengan mikroskop 

(Indrawati Gandjar.1999:3)

II. Aplikasi Hasil Penelitian Pembuatan Tapai Ubi Jalar 

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. TempatPenelitian

Penelitian ini dilakasanakan di Sekolah Menengah AtasNegeri 1 

BoyolalikelasX semesterganjil tahun pelajaran 2011/2012

2. WaktuPenelitian

Pada penelitianini waktu penelitian dilakukan secara bertahap yang 

secaragarisbesardibagimenjaditigatahap,yaitutahappersiapan, tahap penelitian dan 

tahap penyelesaian.

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan, meliputi: permohonan pembimbing, survey sekolah yang 

bersangkutan,  pengajuan judul skripsi, pembuatan proposal, pembuatan 

instrumen penelitian,  dan perijinan penelitian yang dilaksanakan pada bulan 

Mei 2011 – September 2011  

b. Tahap Penelitian

Tahap penelitian, meliputi : Semua kegiatan yang dilaksanakan di tempat 

penelitian yang meliputi uji coba instrumen penelitian, dan pengambilan data. 

Dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 sampai November 2011
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c. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian, meliputi : analisa data dan penyusunan laporan. 

Dilaksanakan bulan Desember  2011 sampai Januari 2012

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1 PopulasiPenelitian

  Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA 1 

Boyolalisemesterganjil tahun pelajaran 2011/2011

2 SampelPenelitian

Peneliti tidak meneliti seluruh individu dalam populasi melainkan hanya 

meneliti beberapa sampel, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana.  Dalam 

penelitian ini sebagai sampel diambil X-2 sebagai kelas kontrol dan X-3 sebagai 

kelas eksperimen.

3 TeknikPengambilanSampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan caracluster random sampling. Dari 

9 kelas X dilakukan pemilihan secara acak dan diambil 2 kelas sebagai kelas 

eksperimen dan sebagai kelas kontrol. Hasil pengambilan sampel diperoleh kelas 

X-2 sebagai kelas kontrol dan kelas X-3 sebagai kelas eksperimen.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. VariabelPenelitian

Variabel adalah sesuatu yang menjadi sumber objek pengamatan dan 

sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa yang diteliti.

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, 

yaitu :

a. Variabel bebas

Variabel bebas merupakan variabel perlakuan yaitu variabel yang dipilih 

untuk dicari pengaruhnya terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah sumber belajarbiologi
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b. Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang kehadirannya dipengaruhi 

olehvariabel yang lain. Variabel dalam penelitian ini adalah keterampilan 

berkomunikasi ilmiah

2. MetodePengumpulanData

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah sebagai berikut:

a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpukan data, mengambil 

catatan-catatan dan menelaah dokumen yang ada yang dimiliki kaitan dengan 

objek penelitian. Data yang dikumpulkan dengan teknik ini adalah data nilai siswa 

b. Observasi

Observasi merupakan metode menganalisis dan mengadakan pencatatan 

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu 

atau kelompok secara langsung.  Dalam observasi yang dilakukan, observer 

berperan secara pasif dimana pengamat hadir di lokasi namun tidak ikut serta 

dalam kegiatan dan hanya berperan mengamati kegiatan. Pelaksanaan observasi 

ini juga dilakukan secara terstruktur (structured observation)dengan 

menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan proses pembelajaran yang 

berisi garis-garis besar atau butir-butir umum kegiatan umum yang akan 

diobservasi.  

3. AnalisisInstrumen

Kelayakan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini maka dilakukan

uji kelayakan yang diuji dengan statistik sebagai berikut:

a. Validitas

Validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

isi dan konstruk.  Validitas isi melihat sejauh mana penilaian mampu mengukur 

materi/tujuan yang digariskan secara representatif. Validitas konstruk melihat 
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sejauh mana kebermaknaan penilaian mengukur sifat atau karakteristik yang tidak 

dapat diobservasi 

Validitas isi ( content validity ) dilakukan dengan konsultasi pada ahli 

atau pakar mengenai instrumen yang digunakan berupa lembar observasi.  

Penilaian para ahli mengenai tiga aspek yaitu aspek format,isi dan bahasa. 

Validitas teknik observasi tergantung pada pengertian dan pengetahuan pengamat 

itu sendiri.Untuk menjaga validitas observasi, pencatatan dalam observasi harus 

dilakukan segera dan secepat mungkin serta observer harus menghindari 

kesalahan interpretasi dengan memperhatikan deskriptor (Ngalim Purwanto, 

2006:152).

Data hasil observasi keterampilan berkomunikasi ilmiah diperoleh 

dengan membandingkan hasil pengamatan tiga observer kemudian dicari nilai rata –

ratanya   dengan menggunakan rumus menurut Yuni Yamasari (2010:3) :

Ki = ∑ ℎ
         3

Keterangan 

Ki : rata – rata kriteria ke – i

Ohi : skor hasil penilaian observer ke – h untuk kriteria ke – i

i : kriteria

h : observer 

b.  Reliabilitas

Reliabilitas lembar observasi menggunakan perhitungan dari dua atau 

lebih observeratau peninjau, skor dari dua atau lebih observer dibandingkan 

dengan tes untuk objektivitas dalam interpretasinya ( Mueller, 1996: 114) 

D. Rancangan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang akan dipelajari, maka penelitian ini  

menggunakan metode eksperimen semu (Quasi exsperimental research) karena 

peneliti tidak dapat mengontrol semua variabel. Tujuan penelitian eksperimen 

adalah untuk mencari hubungan sebab akibat dengan memberi perlakuan-
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perlakuan tertentu pada dua kelompok eksperimen.Rancangan penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Rancangan Penelitian The True Control Group (Postest only)

Group
Waktu

Treatment Post Test

Eksperimen Group (R) X O

Control Group (R) - O

Keterangan:

X : Perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen yaitu  dengan    

penggunaan modul hasil penelitian

O:Observasi atau pengukuran

(R)  :Random assigment (pemilihan kelompok secara random)

(Farida Yusuf.2008:82)

Apabila disimpulkan dalam gambar akan tampak sebagai berikut:

Gambar 4. Skema Paradigma Penelitian

X1YYX1

X2YYX2

X



35

Keterangan:

X : Pembelajaran

X1 : Pemanfaatan sumber belajar biologi berdasarkan hasil penelitian 

identifikasi fungi tapai ubi jalar (kelompok eksperimen)

X2         : Tanpa pemanfaatan sumber belajar biologi berdasarkan hasil penelitian 

identifikasi fungi tapai ubi jalar(kelompok kontrol)

Y : Keterampilan berkomunikasi ilmiah

X1Y : Keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa kelompok eksperimen

X2Y : Keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa kelompok control

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t. Teknik 

analisis data ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan di 

depan. Selain menggunakan uji t, digunakan pula analisis datalain 

yaituujiAnderson-Darlingdan uji Levene’s dengan program Minitab 16. 

UjiAnderson-Darling dan uji Levene’s digunakan untuk menguji prasyarat analisis 

yaitu normalitas dan homogenitas

1. UjiKesetimbangan

Uji ini dilakukan pada saat kedua kelompok belum dikenai perlakuan bertujuan 

untuk mengetahui apakah kedua kelompok tersebut seimbang. Secara statistik, apakah 

terdapat perbedaan mean yang berarti dari dua sampel yang independen. Uji yang 

digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok tersebut seimbang digunakan uji-

t.Sebelum uji-t dilakukan uji prasyarat yaitu uji Anderson-Darling untuk uji normalitas 

dan uji Levene’s untuk uji homogenitas.

a. UjiNormalitas

Perhitungan uji normalitas sampel menggunakan uji Anderson-Darling pada Minitab 

16.

1) Hipotesis

H0 : µ1 = µ2 (sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal)
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H1 : µ1 ≠ µ2 (sampel tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal)

2) Taraf signifikan (α) = 0,05

3) Keputusan uji untuk nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari nilai signifikasi α = 

0,05, H0 diterima

4) Keputusan uji untuk nilai probabiliti (p-value) lebih kecil dari nilai signifikasi α = 

0,05, H0 ditolak

5) Kesimpulan:

a) Sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal jika H0 diterima.

b) Sampel tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal jika H0 ditolak

b. UjiHomogenitas

Perhitungan uji homogenitas sampel menggunakan uji Levene’s pada Minitab 16.

1) Hipotesis

H0 : µ1 = µ2 (samua variasi homogen)

H1 : µ1 ≠ µ2 (tidak semua variasi homogen)

2) Taraf signifikan (α) = 0,05

3) Keputusan uji untuk nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari nilai signifikasi α = 

0,05, H0 diterima

4) Kesimpulan:

a. Semua variasi sampel homogen jika H0 diterima.

b. Tidak semua variasi homogen jika H0 ditolak.

2. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel penelitian ini dari 

populasi atau distribusi normal atau tidak. Perhitunganuji normalitas pada 

penelitian ini menggunakan uji Anderson-Darling pada program Minitab 16

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah variansi-variansi dari 

sejumlah populasi apakah sama atau tidak. Perhitungan uji homogenitas pada 

penelitian ini menggunakan uji Levene’s pada program Minitab 16



37

3. UjiHipotesis

Uji hipotesis menggunakan uji t. Perhitungan uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan Two-sample T  pada program Minitab 16
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Data Identifikasi Fungi Tapai Ubi Jalar

Studi identifikasi fungi pada tapai ubi jalar telah dimulai pada bulan mei 

sampai juli 2011.  Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua jenis fungi yang 

ditemukan pada tapai ubi jalar yaitu Saccharomyces sp dan Aspergillus sp.  

Gambar fungi pada tapai ubi jalar akan ditampilkan pada tabel 4. Proses inokulasi 

tapai ubi jalar pada media biakan dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Prodi 

Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.Pengamatan fungi 

dalam tapai ubi jalar dilakukan di Laboratorium Struktur Perkembangan 

Tumbuhan Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sebelas Maret 

Surakarta.Data yang diperoleh berupa kenampakan morfologi dari fungi pada 

tapai ubi jalar

Tapai ubi jalar yang sudah dibuat sebelumnya dengan menggunakan ragi 

tapai merk NKL (Na Kok Liong) diinokulasi terlebih dahulu pada media PDA

(Potato Dextro Agar), setelah 5 hari  dilakukan pengamatan koloni fungi yang ada 

pada media.  Pengamatan dimulai dengan mempersiapkan objek dan deg glass 

kemudian dibersihkan dengan alkohol 70 %.  Setelah itu, mengambil satu tetes zat 

warna lactopenol cotton blue dan diteteskan di tengah objek glass.Mengambil 

sedikit miselium jamur yang sudah bersporulasi dan diurai pada objek glass 

kemudian langsung ditutup dengan deg glass.Mengamati objek glass dengan 

mikroskop.

a. Deskripsi Tahapan Pembuatan Tapai

Pembuatan tapai dengan bahan ubi jalar tidak berbeda dengan proses 

pembuatan tapai pada umumnya menggunakan bahan dasar ubi kayu dan beras 

ketan. Tahapan pembuatan tapai ubi jalar terdiri dari enam tahapan yaitu sortasi, 

pengupasan, pencucian, pengkukusan, pemberian ragi tapai dan pemeraman dapat 

dilihat pada gambar 3.

38
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Ubi jalar dipilih karena berpotensi sebagai bahan pangan alternatif dan 

mempunyai nilai gizi yang tinggi, kandungan zat gizi pada ubi jalar dapat dilihat 

pada tabel 1 .  Ubi jalar yang dipilih pada tahap sortasi adalah ubi jalar yang 

bermutu baik dengan ciri – ciri tidak terdapat cacat secara fisik, tidak terdapat 

bintik-bintik coklat maupun bintik–bintik hitam pada bagian daging umbi, bebas 

dari bau busuk dan tidak layu, serta sudah matang

Ubi jalar dikupas dan dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil.  Ubi jalar 

kemudian dicuci sebanyak 3 kali untuk menghilangkan kotoran dan tanah yang 

masih menempel serta menjamin kebersihan bahan agar proses fermentasi 

berhasil.  Ubi jalar kemudian dikukus selama 15 menit sampai setengah matang, 

Hal ini ditandai dengan melunaknya bagian luar umbi, sementara dibagian dalam 

masih agak keras.  Ubi jalar yang sudah dikukus dan didinginkan kemudian 

ditaburi dengan ragi tapai dan ditempatkan dalam besek dan ditutupi , ragi yang 

dipakai adalah 1 gram untuk 250 gram bahan.  Wadah yang telah telah diisi 

dengan ubi jalar yang ditaburi ragi tapai diperampada suhu kamar(28 –

300C).Masa inkubasi atau pemeraman yaknisekitar2 – 3 hari. Wadah diletakkan di 

tempat yang kering dan tidak bersentuhan langsung dengan udara bebas

b. Deskripsi Identifikasi Fungi Tapai Ubi Jalar

Dalam pembuatan tapai ubi jalar terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

yaitu lama fermentasi dan jumlah ragi yang digunakan. Jumlah ragi yang dipakai   

adalah 0,5, 1 dan 1,5 gram untuk setiap 250 gram  ubi jalar. Lama fermentasi  atau 

pemeraman yang dipakai adalah. 36 jam, 48jam dan 60 jam.  Daftar fungi yang 

ditemukan pada tapai ubi jalar ditampilkan pada tabel 6.
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Tabel 6.  Spesies Fungi yang Tumbuh pada Tapai Ubi Jalar

Lama 

Fermentasi

Jumlah ragi

0,5 gram 1gram 1,5 gram

36 jam

48 jam

60 jam

Dari daftar spesies fungi yang sudah ditampilkan pada tabel 6 dapat 

diketahui terdapat dua jenis fungi yang berperan dalam pembuatan tapai ubi jalar.  

Kedua jenis fungi tersebut adalah
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1) Spesies 1 : Saccharomyces sp

Klasifikasi :
Kingdom : Fungi
Divisi : Ascomycota
Class : Hemiascomycetes
Ordo : Saccharomycetales
Famili : Saccharomycetaceae
Genus : Saccharomyces
Spesies : Saccharomyces sp

Gambar 5.  Spesies Saccharomyces sp
dalam  tapai ubi jalar

Spesies fungi yang tumbuh pada tapai ubi jalar yang disajikan pada 

gambar nomor 5  diidentifikasi sebagai Saccharomyces sp, berikut disajikan ciri-

ciri dari genus Saccharomyces menurut Srikandi Fardiaz (1992:254) 

a) Sel berbentuk bulat, oval,memanjang 

b) Reproduksi dengan pertunasan multipolar atau melalui pembentukan 

askospora

c) Askospora terbentuk setelah konjugasi atau berasal dari sel diploid

d) Satu askus mengandung satu sampai empat askospora,berbentuk bulat atau 

oval

Pada penelitian ini identifikasi hanya sampai pada tingkatan genus karena 

yang diamati hanya ciri-ciri morfologis dari koloni fungi, sedangkan untuk proses 

identifikasi sampai tingkat spesies membutuhkan uji lebih lanjut berupa uji 

fisiologis.  Spesies yang tumbuh pada tapai ubi jalar ini diyakini sebagai spesies 

Saccharomyces sp karena memiliki kesamaan ciri dengan kunci determinasi 

antara lain spesies ini bereproduksi dengan cara pertunasan atau budding seperti 

yang terlihat pada gambar 5, beberapa koloni sedang melakukan pertunasan. 

Peran Saccharomyces sp pada proses fermentasi tapai adalah merubah 

glukosa menjadi alcohol, kehadiran alkohol pada tapai dibuktikan dengan aroma 

tapai yang sedikit menyengak. Berikut disajikan skema kinerja Saccharomyces sp

C6H12O6 2 C2H5OH + 2 CO2 + energy



42

Khamir yang bersifat fermentatif seperti Saccharomyces sp, 70 % dari 

glukosa didalam subtrat akan diubah menjadi karbondioksida dan alkohol, 

sedangkansisanyasebanyak30% akandiubah menjadi produkpenyimpanan 

cadangan. Produk penyimpanantersebut akandigunakan kembalijika glukosa di 

dalam mediumsudahhabis

2) Spesies 2 : Aspergillus sp

Gambar.6.  Spesies Aspergillus sp dalam tapai ubi jalar

Klasifikasi :

Kingdom : Fungi
Divisi : Ascomycota
Kelas : Euascomycetes
Ordo :Eurotiales
Famili :Eurotiaceae
Genus : Aspergillus
Spesies : Aspergillus sp

Spesies kedua yang tumbuh pada tapai ubi jalar yang disajikan pada 

gambar 6 diidentifikasi sebagai Aspergillus sp.  Berikut disajikan ciri-ciri genus 

Aspergillus menurut Srikandi Fardiaz (1992:204-205)

a) Miselium terdiri atas hifa yang bersekat dan berinti banyak 

b) Konidiofora muncul dari sel miselium yang membengkak dan berdinding tebal

c) Ujung konidiofora membengkak menjadi vesikel, menjadi tempat melekatnya 

sterigma
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d) Sterigma atau fialida merupakan sel penghasil konidia, bentuknya sederhana, 

ada yang berwarna atau tidak berwarna

e) Jumlah lapisan sterigma dan kedudukan pada vesikel merupakan ciri pembeda 

tiap spesies

f) Konidia membentuk rantai berwarna hijau, coklat atau hitam

Pada tapai ubi jalar, pemecahan pati menjadi  gula sederhana atau glukosa 

dilakukan oleh Aspergillus sp yang mampu menghasilkan enzim amilase. Setelah 

kandungan pati pada ubi jalar dipecah maka glukosa yang dihasilkan segera diubah 

menjadi alkohol danCO2 oleh Saccharomyces sp yang mampu menghasilkan 

enzim zimase.

Kedua spesies fungi yang tumbuh di tapai ubi jalar berasal dari golongan 

kapang dan khamir.Kapang adalah fungi yang mempunyai filamen (miselium) dan 

khamir adalah fungi sel tunggal tanpa filament.  Berdasar ciri tersebut dapat 

disimpulkan bahwa  Aspergillus sptermasuk golongan kapang sedangkan 

Saccharomyces sp termasuk golongan khamir.  Perbandingan ciri  Aspergillus 

spdanSaccharomyces sp akan disajikan pada tabel 7

Tabel 7.  Perbandingan ciri  Aspergillus sp dan Saccharomyces sp

Ciri morfologi Genus Aspergillus Genus Saccharomyces

Bentuk sel Multiseluler Uniseluler

Kepala spora Bergerombol membentuk 

sterigmata bentuk rantai

Tidak mempunyai kepala 

spora

Kepala spora Bergerombol membentuk 

sterigmata bentuk rantai

Tidak mempunyai kepala 

spora

Hifa Memiliki hifa sejati Tidak memiliki hifa

Reproduksi vegetatif Membentuk spora Pertunasan/budding

Spesies yang tumbuh pada tapai ubi jalar sejalan dengan penelitian Dyah 

raharjanti yang melakukan isolasi ragi tapai merk NKL (Na Kok Liong) dan 

diperoleh 5 jenis kapang dan khamir yang dapat dikelompokkan menjadi 4 genus 

yaitu Mucor, Chlamydomucor, Saccharomycopsis dan Saccharomyces. Kandungan 
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fungi yang ditemukan hampir sama dengan tapai ubi jalar yaitu mengandung 

Saccharomycces dan hal yang membedakan yaitu pada penelitian Dyah Raharjanti 

tidak ditemukan Aspergillus.  Hal ini disebabkan kesamaan ragi tapai yang digunakan 

sama yaitu merk NKL (Na Kok Liong)

c. Deskripsi Sumber Belajar dan Pengaruhnya

Konsep hasil penelitian identifikasi fungi pada tapai ubi jalar diterapkan 

sebagai sumber belajar berupa modul mata pelajaran biologi SMA kelas X pada 

pokok bahasan fungi. Konsep hasil penelitian yang dimaksud meliputi jenis fungi 

yang berperan dalam proses fermentasi, ciri morfologi fungi dan perananfungi 

dalam kehidupan sehari – hari.

Hasil penelitian identifikasi fungi pada tapai ubi jalar relevan dengan 

silabus mata pelajaran Biologi kelas X SMA dengan kompetensi dasar 

mendeskripsikan ciri – ciri dan jenis – jenis jamur berdasarkan hasil pengamatan, 

percobaan, kajian literatur serta perannya bagi  kehidupan.  Hasil penelitian 

identifikasi fungi pada tapai ubi jalar disusun menjadi sumber belajar dalam

bentuk modul pelengkap pembelajaran (modul pengayaan) dilengkapi Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) dan power point.  Penambahan sumber belajar berupa 

modul ini bertujuan melengkapi materi yang sedang dipelajari siswa dan 

menuntun siswa dalam proses pembelajaran.  Keberhasilan pemanfaatan hasil 

penelitian sebagai sumber belajar biologi dapat dilihat dari pencapaian 

keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa

2. Deskripsi Data Penerapan Hasil Penelitian pada Pembelajaran Biologi

Data penerapan hasil penelitian pada pembelajaran biologi berupa 

keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa pada materi pembelajaran fungi.  Data 

tersebut diperoleh dari dua kelas sebagai kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen dengan jumlah 64 siswa dari kelas X 2 dan X 3 SMA Negeri 1 

Boyolali tahun pelajaran 2011/2012.  Kelas X 3 sebagai kelompok eksperimen 

dengan pembelajaran menggunakan tambahan sumber belajar berupa modul hasil 

penelitian identifikasi fungi pada tapai ubi jalar.  Kelas X 2 sebagai kelompok 
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kontrol dengan pembelajaran tanpa menggunakan tambahan sumber belajar 

berupa modul hasil penelitian identifikasi fungi pada tapai ubi jalar

  Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata keterampilan berkomunikasi 

ilmiah kelompok kontrol sebesar 63,02 dan nilai rata-rata keterampilan 

berkomunikasi ilmiah kelompok eksperimen sebesar 72,46.   Perbandingan nilai 

rata-rata keterampilan berkomunikasi ilmiah kelompok kontrol dan eksperimen 

akan disajikan pada diagram batang berikut 

Gambar 7. Diagram Batang  Nilai Rata – Rata Keterampilan Berkomunikasi    
Ilmiah

Gambar 7 menunjukkan total nilai rata – rata keterampilan berkomunikasi 

ilmiah kelompok eksperimen lebih tinggi dibanding kelompok kontrol.  Hal ini 

menunjukkan pemanfaatan hasil penelitian identifikasi fungi pada tapai ubi jalar 

berpengaruh terhadap keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa.

   Keterampilan berkomunikasi ilmiah dapat dijabarkan menjadi 10 

indikator antara lain penggunaan sumber belajar, ilustrasi data, diskusi, 

pemahaman langkah kerja, menulis laporan, presentasi, penyampaian pendapat, 

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan.  Nilai 

rata – rata dari tiap indikator disajikan pada tabel 8.
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Tabel 8.  Nilai Rata – Rata Tiap Indikator Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah  

Indikator  Keterampilan 

Berkomunikasi Ilmiah

Nilai Rata – Rata

Kelompok Kontrol Kelompok Eksperimen

Penggunaan Sumber 

Pustaka

70,83 68.96

Penyajian Ilustrasi Data 72.29 76.25

Diskusi 76.67 77.5

Pelaksanaan Langkah 

Kerja

88.13 88.13

Penulisan laporan 57.71 77.5

Presentasi 66.67 80.42

Berpendapat 53.13 68.13

Bertanya 41.25 53.33

Menjawab Pertanyaan 47.08 64.79

Menarik Kesimpulan 56.46 69.58

Berdasarkan tabel diatas dapat dapat dibuat diagram batang sebagai berikut
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B. Pengujian Persyaratan Analisis

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui sampel berasal dari populasi 

yang terdistribusi normal.Populasi yang terdistribusi normal merupakan prasyarat 

pengujian hipotesis menggunakan t – test.Uji Normalitas pada penelitian ini 

menggunakan uji Anderson – Darling pada program minitab 16.Kriteria pengujian

pada uji ini yaitu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika nilai 

probabilitasnya (p-value) lebih besar dari nilai nyata α = 0,05.  Hasil uji normalitas 

keterampilan berkomunikasi ilmiah disajikan pada tabel 9 dan dapat dilihat  secara 

lengkap pada lampiran 4 halaman 174

Tabel 9.Uji Normalitas Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah pada Kelompok 
Kontrol dan Kelompok Eksperimen.

Variabel P – Value Kriteria Keputusan 

Uji HoKelompok 

Kontrol

Kelompok 

Eksperimen

Keterampilan 

Berkomunikasi 

Ilmiah

0,775 0,449 P –

value> 

0,05

Diterima, 
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Gambar 8.Diagram Batang Nilai Rata-Rata tiap Indikator Keterampilan 
Berkomunikasi Ilmiah
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Hasil uji Anderson – Darling pada tabel 8 menunjukkan nilai probabilitas 

(p-value) dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen  lebih besar dari nilai 

signifikansi yang dipakai yaitu 0,05.  Nilai probabilitas kelompok kontrol sebesar 

0,775 sedangkan pada kelompok eksperimen sebesar 0,449.  Kriteria pengujian 

adalah apabila nilai probabilitas lebih besar dibandingkan taraf signifikansi maka 

dapat disimpulkan populasi penelitian berasal dari populasi yang terdistribusi 

normal (Budiyono.2004:168).  Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semua sampel pada penelitian ini terdistribusi normal dan 

dapat diteruskan ke pengujian selanjutnya

2. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas bertujuan untuk mengetahui variansi – variansi pada 

populasi sama atau homogen.  Pada penelitian ini uji homogenitas menggunakan 

uji Levene’s pada program minitab 16.Kriteria pengujiannya adalah varians populasi 

baik yang diteliti dinyatakan homogen jika nilai nyatasi probabilitasnya (p-value) lebih 

besar dari nilai nyatasi α = 0,05.  Hasil uji homogenitas pada penelitian ini disajikan pada 

tabel 10 dan dapat dilihat secara lengkap pada lampiran 4 halaman 175

Tabel 10.  Uji Homogenitas Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah pada Kelompok 
Kontrol dan Kelompok Eksperimen

Variabel P - Value Kriteria Keputusan Uji 

Ho

Keterangan

Keterampilan 

Berkomunikasi 

Ilmiah

0,820 P – value> 

0,05

Diterima Homogen

Tabel 10  menunjukkan nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari nilai 

signifikansi 0,05.  Berdasar hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua sampel 

pada penelitian ini berasal dari populasi homogen
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C. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode t – test.  Syarat 

untuk melaksanakan t – test yaitu uji normalitas dan uji homogenitas telah 

terpenuhi yang berarti sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal dan 

memiliki variansi homogen

Uji t atau t – test pada penelitian ini menggunakan metode 2 – sample t

pada program minitab 16.  Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

hipotesis ini adalah taraf signifikansi (α) : 0,05 atau 5 % dengan daerah kritisnya 

yaitu Ho ditolak jika signifikasi probabilitas (p-value)<α (0,05). Hal ini berarti 

jika signifikasi probabilitas (p-value)< 0,05 maka hipotesis nihil (Ho) ditolak, 

sebaliknya jika signifikasi probabilitas (p-value)> 0,05 maka hipotesa nihil (Ho) 

diterima.  Berikut disajikan, Uji Hipotesis Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah  

pada tabel 11 dan dapat dilihat secara lengkap pada lampiran 4 halaman 176.

Tabel 11.Hasil Perhitungan Uji t untuk Keterampilan Berkomunikasi Ilmiah 

Variabel P - Value Kriteria Keputusan 

Uji Ho

Keterangan

Keterampilan 

Berkomunikasi 

Ilmiah

0,000 P – value< 

0,05

Ditolak Berbeda 

nyata

Tabel 11 menunjukkan bahwa p – value< taraf signifikansi (0,000 < 0,05) 

yang menyebabkan hipotesa nihil (Ho) ditolak.  Hal ini dapat diinterpretasikan 

bahwa terdapat perbedaan keterampilan berkomunikasi ilmiah antara kelompok 

eksperimen dengan tambahan sumber belajar berupa modul hasil penelitian 

identifikasi fungi pada tapai ubi jalar dan kelompok kontrol tanpa tambahan  

sumber belajar berupa modul hasil penelitian identifikasi fungi pada tapai ubi 

jalar.

D. Pembahasan Hasil Analisis Data

Hasil penelitian biologi identifikasi fungi pada tapai ubi jalar sesuai 

dengan materi pembelajaran biologi SMA kelas X pada kompetensi dasar 

mendeskripsikan ciri – ciri dan jenis – jenis jamur berdasarkan hasil pengamatan, 
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percobaan, kajian literatur serta perannya bagi  kehidupan.  Fungi pada tapai ubi 

jalar sebagai salah satu kajian penelitian memuat materi pokok pada pokok 

bahasan  Fungi yang diajarkan pada siswa kelas X meliputi pembahahasan 

karakteristik umum fungi, penggolongan  fungi dan peranan fungi dalam 

kehidupan

Pemanfaatan hasil penelitian biologi identifikasi fungi tapai ubi jalar 

sebagai sumber belajar materi fungi bertujuan untuk memperkaya informasi 

kepada peserta didik dengan cara memperluas dan memperjelas suatu konsep 

materi.  Penambahan sumber belajar dilakukan untuk mempercepat pencapaian 

tujuan pengajaran, peranan sumber belajar sebagai salah satu cara pencapaian 

tujuan pengajaran adalah memperlancar kegiatan belajar – mengajar, memperluas 

bahan pelajaran, melengkapi berbagai kekurangan bahan dan dimanfaatkan untuk 

menyususun kerangka mengajar yang sistematis. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Arief Sadiman (1990:161) bahwa sumber belajar dapat mengvisualkan, 

mengaudiovisualkan dan mengkongkritkan isi pelajaran yang abstrak dan verbal 

menjadi terasa mudah, kongkrit dan menarik. 

Uji hipotesis pemanfaatan hasil penelitian pada pembelajaran biologi 

materi fungi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 2011/2012 

menunjukkan adanya perbedaan keterampilan berkomunikasi ilmiah antara 

kelompok eksperimen dengan tambahan sumber belajar berupa modul hasil 

penelitian identifikasi fungi tapai ubi jalar dan kelompok kontrol tanpa tambahan 

modul hasil penelitian identifikasi fungi tapai ubi jalar.  Hal ini terlihat dari 

perbandingan antara t – hitung < taraf signifikansi (0,000 < 0,05)

Berdasarkan hasil penelitian di Kelas X SMA Negeri 1 Boyolali, 

pencapaian nilai rata-rata  keterampilan berkomunikasi ilmiah yang disajikan pada 

gambar 6 menunjukkan nilai rata-rata keterampilan berkomunikasi ilmiah   

kelompok eksperimen adalah 72.46 dan nilai rata-rata keterampilan 

berkomunikasi ilmiah   kelompok kontrol adalah 63.02. Perbandingan  nilai rata –

rata menunjukkan bahwa keterampilan berkomunikasi ilmiah kelompok 

eksperimen dengan tambahan sumber belajar berupa modul hasil penelitian 
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biologi lebih baik dibandingkan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan 

tambahan sumber belajar  berupa modul hasil penelitian biologi 

Perbedaan keterampilan berkomunikasi ilmiah antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol disebabkan pada kelompok eksperimen 

diberikan tambahan sumber belajar berupa modul hasil penelitian biologi 

identifikasi fungi tapai ubi jalar

Konsep hasil penelitian identifikasi fungi tapai ubi jalar sengaja dirancang 

sebagai salah satu sumber belajar berupa modul pembelajaran. Konsep dan data 

yang didapat dari penelitian biologi digunakan untuk memperkaya materi yang 

disampaikan kepada peserta didik sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran karena memiliki alternatif sumber belajar yang 

beragam, tidak terbatas hanya pada buku pegangan yang digunakan

Semakin banyak jenis sumber belajar yang dimanfaatkan, makin lengkap 

dan makin sesuai dengan indikator pembelajaran maka pencapaian tujuan 

pembelajaran dan hasil belajar akan lebih baik (Arief Sadiman.1990:161).  

Pemanfaatan hasil penelitian sebagai salah satu acuan sumber belajar dapat 

meningkatkan nilai  lebih dari hasil penelitian   karena dapat meningkatkan 

aktivitas dan kreativitas guru serta siswa dalam kegiatan pembelajaran.  Hal ini 

sesuai dengan pendapat E. Mulyasa (2006:183-184) bahwa pendayagunaan 

sumber belajar sangat penting selain berguna untuk kepentingan akademik dan 

keterampilan umum dalam kehidupan sehari – hari,sumber belajar juga dapat 

meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajarsehingga dapat mencapai hasil yang 

optimal melalui proses yang efektif dan efisien.

Keterampilan berkomunikasi ilmiah sebagai salah satu keterampilan yang 

harus dikuasai oleh peserta didik, komunikasi ilmiah menjadi cara untuk saling 

bertukar informasi tentang pengetahuan.  Nilai rata-rata keterampilan 

berkomunikasi ilmiah kelompok eksperimen memiliki perbedaan sebesar 6,97 % 

lebih baik dibandingkan hasil kelompok kontrol.

Hasil kelompok eksperimen yang lebih baik dibandingkan kelompok 

kontrol menunjukkan penambahan sumber belajar berupa modul hasil penelitian 
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biologi identifikasi tapai ubi jalar berpengaruh positif terhadap keterampilan 

berkomunikasi ilmiah.

Made Wena (2009:230) berpendapat pembelajaran dengan bantuan modul 

akan menjadikan pembelajaran lebih efisien,efektif dan relevan, pembelajaran 

dengan modul memberi kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai kemampuan 

masing masing karena sifat pembelajaran  modul adalah pembelajaran mandiri.  

Pembelajaran modul memberi kesempatan siswa untuk membaca tambahan materi 

yang disajikan sehingga sumber informasi yang didapat tidak hanya terbatas dari 

buku pegangan. Keuntungan pembelajaran modul menurut Nasution (2008:206) 

setiap peserta didik mendapat kesempatan untuk mencapai angka tertinggi dengan 

menguasai bahan pelajaran secara tuntas  

Modul penelitian sebagai sumber belajar mandiri dapat membimbing 

siswa untuk belajar secara terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran.Modul

pembelajaran meliputi seperangkat aktivitas yang bertujuan mempermudah siswa 

untuk mencapai seperangkat tujuan pembelajaran. Siswa yang mendapat 

tambahan sumber belajar berupa modul hasil penelitian biologi dalam proses 

pembelajarannya lebih terarah dan memiliki  petunjuk untuk dapat mencapai 

kompetensi yang diinginkan sehingga penguasaan terhadap materi belajar lebih 

baik.  Hal ini didukung dengan pendapat Nasution (2008:207) bahwa modul 

disusun dengan tujuan yang jelas, spesifik dan dapat dicapai oleh murid, dengan 

tujuan yang jelas usaha murid terarah untuk mencapainya dengan segera.

Pembelajaran dengan modul menyajikan kepada siswa keterangan yang 

diperlukan untuk menguasai dan menilai pengetahuan dan keterampilan yang 

ditentukan, serta memperlancar pencapaian dari kompetensi yang telah ditetapkan.  

Hal ini memungkinkan siswa pada kelompok eksperimen yang mendapatkan 

tambahan modul pembelajaran menjadi lebih terarah dan efektif dalam proses 

belajarnya sehingga pencapaian tujuan pembelajarannya lebih baik

Made Oka dan Nyoman Winia (2011:134) mengungkapkan pemakaian 

modul pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, keberadaan modul pembelajaran juga membantu peserta didik 
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meningkatkan pemahaman materi yang disampaikan dan pencapaian dari 

kompetensi yang telah ditetapkan.

Sumber belajar yang dikemas secara menarik dalam modul pembelajaran 

serta didukung dengan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) sangat membantu siswa 

dalam mengembangkan materi pelajaran yang sedang dipelajari serta dapat 

mengembangkan kegiatan secara mandiri.  Sumber belajar yang memasukkan 

pengalaman – pengalaman konkrit, membantu peserta didik mengintegrasikan 

pengalaman sebelumnya dan merupakan fasilitas belajar untuk konsep – konsep 

abstrak.  Modul penelitian identifikasi fungi tapai ubi jalar dapat memberikan 

pengalaman belajar yang konkrit pada materi fungi sehingga peserta didik mampu 

memahami konsep yang abstrak pada materi fungi, misal peranan fungi dalam 

kehidupan sehari – hari

Pembelajaran yang mengajak siswa untuk berproses dan melakukan 

sendiri kegiatan belajarnya akan memberikan ingatan akan suatu konsep materi 

yang tidak mudah dilupakan siswa.   Pengalaman langsung akan memberikan 

kesan paling utuh dan paling bermakna mengenai informasi dan gagasan yang 

terkandung dalam pengalaman itu.  Hal ini didukung oleh hasil penelitian Abdul 

Azal (2009:12) bahwa pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk 

melakukan kegiatan nyata melalui bekerja, mencari dan menemukan sendiri tak 

akan mudah dilupakan.

Keterampilan berkomunikasi ilmiah sebagai salah satu pengalaman belajar 

sangat  terbantu dengan adanya sumber belajar berupa modul hasil penelitian 

biologi.  Modul membantu proses pembelajaran siswa menjadi lebih terarah 

sehingga siswa lebih sistematis dalam melakukan proses komunikasi ilmiah 

berupa penyusunan laporan hasil praktikum pengamatan fungi.  Penyusunan 

laporan yang sistematis akan melatih siswa untuk memiliki keterampilan 

komunikasi ilmiah yang lebih baik.  Keterampilan komunikasi ilmiah melatih 

siswa untuk dapat mengkomunikasikan pemahaman mereka akan suatu materi  

secara lisan dan tertulis.   Komunikasi tertulis melatih siswa untuk dapat 

menyusun satu laporan hasil pengamatan secara sistematis dan dilengkapi dengan 

tabel atau grafik yang menggambarkan secara rinci hasil pengamatan.Komunikasi 
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secara lisan melatih siswa untuk dapat menyampaikan informasi kepada orang 

lain sehingga orang lain mengerti tentang hal yang ingin disampaikan. Siswa 

dilatih untuk menyusun dan menyampaikan presentasi dengan baik dan bahasa 

yang komunikatif .

Keterampilan berkomunikasi ilmiah terdiri dari berbagai indikator, pada 

tabel 7  disajikan perbandingan nilai rata-rata  dari setiap indikator dan dilengkapi 

dengan ilustrasi pada gambar 8. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat,  

indikator yang mendapat nilai rata-rata  tertinggi adalah indikator 4 yaitu 

pelaksanaan langkah kerja.  Pencapaian nilai rata-rata  indikator pelaksanaan 

langkah kerja antara kelompok kontrol dan eksperimen sama untuk kedua 

kelompok yaitu 88,13. Hal ini menunjukkan kemampuan melaksanakan langkah 

kerja antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa modul hasil penelitian biologi tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan pelaksanaan langkah kerja.Hal ini disebabkan karena siswa sudah 

terbiasa untuk melaksanakan kegiatan praktikum atau pengamatan terhadap suatu 

objek sehingga siswa sudah mengetahui langkah kerja praktikum dan mampu 

melaksanakan langkah kerja praktikum dengan baik.

Pencapaian nilai rata-rata terendah dari  indicator keterampilan 

berkomunikasi ilmiah adalah indikator 8 yaitu kemampuan mengajukan 

pertanyaan.  Nilai rata-rata kemampuan mengajukan pertanyaan kelompok kontrol 

sebesar  41,25 sedangkan pada kelompok eksperimen sebesar 53.33.  Kemampuan 

mengajukan pertanyaan kelompok eksperimen 12,77 % lebih tinggi dibandingkan 

kelompok kontrol.  Hal ini menunjukkan bahwa modul hasil penelitian biologi 

berpengaruh terhadap kemampuan mengajukan pertanyaan.  Rendahnya 

kemampuan siswa  mengajukan pertanyaan disebabkan karena siswa kurang 

terbiasa dengan proses pembelajaran yang mengajak siswa untuk aktif berdiskusi 

sehingga siswa menjadi tidak terbiasa untuk mengajukan pertanyaan kepada siswa 

lain.  Selain itu, siswa terkadang takut untuk mengajukan pertanyaan karena 

merasa pertanyaan yang akan diajukannya kurang sesuai dengan materi atau hal 

yang sedang dibahas dan bahasa yang digunakan kurang komunikatif. 
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BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan identifikasi fungi pada 

tapai ubi jalar sebagai sumber belajar dan pengaruhnya terhadap keterampilan 

berkomunikasi ilmiah siswa kelas X SMA Negeri 1 Boyolali dapat disimpulkan 

sebagai berikut : (1) Ada dua jenis fungi yang terdapat dalam tapai ubi jalar yaitu 

Aspergillus sp dan Saccharomyces sp(2) Pemanfaatan sumber belajar biologi 

berdasar hasil penelitian identifikasi fungi dalam tapai ubi jalar   memberikan 

pengaruh positif terhadap keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa kelas X SMA

B. IMPLIKASI

1. Implikasi Teoretis

Hasil penelitian secara teoretis dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

dan referensi untuk penelitian sejenis mengenai pemanfaatan penelitian 

identifikasi fungi pada tapai ubi jalar sebagai sumber belajar berupa modul

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian secara praktis dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai 

pertimbangan dalam memberikan pembelajaran biologi yaitu dengan 

menggunakan dan memberdayakan sumber belajar yang mampu melatih 

keterampilan berkomunikasi ilmiah siswa

55
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C. SARAN

1. Guru

a. Guru dapat membiasakan siswa untuk memanfaatkan beraneka jenis sumber 

belajar sehingga pengusaan konsep lebih optimal

b. Guru dapat mencoba mengembangkan sumber belajar yang sudah ada dan 

mencoba menyusun sendiri sumber belajar baru yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran

c. Guru dapat melatih siswa untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi 

ilmiah sebagai salah satu kompetensi yang harus dikuasai siswa

d. Guru dapat mengembangkan sumber belajar yang sesuai untuk melatih 

keterampilan komunikasi ilmiah siswa

2. Peneliti

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil penelitian 

biologi identifikasi fungi tapai ubi jalar sebagai sumber belajar dalam ruang 

lingkup yang lebih luas dan faktor – faktor luar yang ikut berpengaruh dalam 

pembelajaran
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