PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH KERTAS PARKIR
DAN KELOBOT JAGUNG PADA MEDIA TANAM
TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN DAN PRODUKTIVITAS
JAMUR MERANG (Volvariella volvacea)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Biologi

Disusun oleh:
Evariesta Mutiara Dewi
151434073

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2019

i

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH KERTAS PARKIR
DAN KELOBOT JAGUNG PADA MEDIA TANAM
TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN DAN PRODUKTIVITAS
JAMUR MERANG (Volvariella volvacea)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Biologi

Disusun oleh:
Evariesta Mutiara Dewi
151434073

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2019

ii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
QS. Al Insyirah:5
Kagem tiyang tiyang ingkang tanglet kalih kulo
“Kapan kowe sidang?”
(Penulis)

Karya ini kupersembahan untuk:
Bapak, Ibu, Kakak dan keluarga yang selalu
memberikan dukungan dan semangat
Teman temen seperjuangan Pendidikan Biologi 2015
Almamaterku Universitas Sanata Dharma

v

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab atas berkat dan
kasihnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul
“PENGARUH

PENAMBAHAN

LIMBAH

KERTAS

PARKIR

DAN

KELOBOT JAGUNG PADA MEDIA TANAM TERHADAP LAJU
PERTUMBUHAN DAN PRODUTIVITAS JAMUR MERANG (Volvariella
volvacea)”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma.
Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
terutama kepada :
1. ALLAH SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunianya, sehingga
penulis dapat menjalani kuliah dari awal sampai penyelesaian skripsi.
2. Kedua orang tua saya Bapak Marjono dan Ibu Siti Winarsih yang selalu
memberikan doa dan dukungan secara moral maupun materil.
3. Kakak kandung saya Ika Nurlia Putri Utami, Kakak Ipar saya Budi Sutrono,
dan ponakan saya Al-Ghazali Arrafiq Putra Sutrono atas dukungan serta
dorongan semangat yang diberikan.
4. Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk menimba ilmu di Pendidikan Biologi.
5. Bapak Drs. Antonius Tri Priantoro, M.For.Sc selaku Ketua Program Studi
Pendidikan Biologi.
viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Ibu Puspita Ratna Susilawati, M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang
sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan solusi
dengan penuh kesabaran serta memberikan semangat dalam penyelesaian
skripsi
7. Segenap Dosen Pendidikan Biologi dan Staff Sekretariat JPMIPA
Universitas Sanata Dharma yang selalu melayani dengan baik.
8. Ibu Sri Lestari, Ibu Sumilah dan alm, Ibu Idhah, Rifa warga dusun Wareng
yang sudah memberikan kelobot jagungnya.
9. Sahabat dan teman temanku Lolita, Oot, Natal, Sopi, Dia, Momon, Mei,
Fetty. APL Gesrekku Damar, Danu, Nita, Gorbi, Victor dan Yogik yang
selalu membantu dan memberi semangat.
10. Teman-teman mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
angkatan 2015 atas dinamika dan bantuannya selama proses perkuliahan.
11. Semua pihak yang membantu, membimbing, serta memberikan motivasi
kepada penulis.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak
kesalahan, kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi
ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para
pembaca.
Yogyakarta, 02 September 2019

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH KERTAS PARKIR DAN
KELOBOT JAGUNG PADA MEDIA TANAM TERHADAP LAJU
PERTUMBUHAN DAN PRODUKTIVITAS JAMUR MERANG
(Volvariella volvacea)
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Universitas Sanata Dharma
ABSTRAK
Limbah kertas parkir banyak ditemukan berserakan dikarenakan tidak
dimanfaatkan oleh masyarakat. Limbah yang berasal dari tanaman jagung berupa
kelobot jagung belum banyak dimanfaatkan. Media tanam jamur merang
mengandung komposisi selulosa, hemiselulosa dan lignin yang terdapat pada
limbah kertas parkir dan kelobot jagung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
perbedaan laju pertumbuhan jamur merang (jumlah tubuh buah, berat basah, berat
kering, kadar air dan kadar protein) pada media tanam, mengetahui persentase
penambahan limbah kertas parkir dan kelobot jagung serta kemampuan limbah
kertas parkir dan kelobot jagung dalam menggantikan penggunaan jerami sebagai
media tanam jamur merang.
Penelitian ini menggunakan perbandingan 1:1 pada limbah kertas parkir dan
kelobot jagung. Limbah kertas parkir dan kelobot jagung untuk Kontrol (0%) dan
3 perlakuan yaitu P1 (25%), P2 (50%), dan P3 (75%). Tempat media tanam jamur
menggunakan keranjang plastik. Parameter yang digunakan adalah jumlah tubuh
buah, berat basah, berat kering, kadar air, dan kadar protein. Analisis data yang
digunakan adalah uji Kruscal Wallis dan uji Mann Whitney.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan limbah kertas parkir dan
kelobot jagung menghasilkan perbedaan pada jumlah tubuh buah dan kadar air pada
perlakuan P3 dengan 75 %, sedangkan pada berat basah dan berat kering tidak
terdapat perbedaan. Untuk parameter jumlah tubuh buah, berat basah, berat kering
dan kadar air yang lebih tinggi terdapat pada media P3. Pada parameter kadar
protein yang paling tinggi pada media P1. Limbah kertas parkir dan kelobot jagung
dalam menggantikan penggunaan jerami sebagai media tanam jamur merang

Kata kunci: Jamur Merang, Limbah kertas parkir, Kelobot jagung, Pertumbuhan,
Produktivitas
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THE EFFECT OF PARKING PAPER WASTE AND CORNHUSK ADDITION
IN PLANT MEDIA TO THE GROWTH AND PRODUTIVITY OF STRAW
MUSHROOM (Volvariella volvacea)
Evariesta Mutiara Dewi
151434073
Universitas Sanata Dharma
ABSTRACT
Parking lot waste was found scattered about because it was not utilized by the
community. Waste derived from corn plants in the form of cornhusk has not been
widely used. The mushroom growing media contains cellulose, hemicellulose and
lignin compositions that could be found in parking paper waste and cornhusk. The
purpose of this study was to determine differences in the rate of growth of
mushrooms (number of fruit bodies, wet weight, dry weight, water content and
protein content) in the planting media, determine the percentage of the addition of
parking paper waste and cornhusk and the ability of parking paper waste and
cornhusk in replacing the use of straw as a growing media for mushroom
mushrooms.
This study used ratio of 1: 1 of parking paper waste and cornhusk. Parking paper
waste and cornhusk for Control (0%) and 3 treatments namely P1 (25%), P2 (50%),
and P3 (75%). Mushroom plant media using a plastic basket. The parameters used
were the number of fruit bodies, wet weight, dry weight, water content, and protein
content. Analysis of the data used the Kruscal Wallis test and the Mann Whitney
test.
The results showed that the addition of parking paper waste and cornhusk produced
a difference in the number of fruit bodies and water content in the P3 treatment
with 75%, while there was no difference in the wet and dry weight. For the
parameters of fruit body number, wet weight, dry weight and higher water content
found in P3 media. At the highest protein content parameters in media P1. Waste
paper parking and cornhusk could replace the use of straw as a media for growing
mushrooms
Keywords: Straw Mushroom, Parking paper waste, Cornhusk, Growth,
Productivity
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Jamur merang (Volvariella volvacea) merupakan jamur yang pertama kali
dibudidayakan di Indonesia. Jamur ini merupakan salah satu jenis jamur pertanian
yang banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan memiliki nilai gizi dan prospek
yang baik untuk dikembangkan. Prospek ini dimanfaatkan seorang mahasiswa di
Aceh Utara dengan modal awal 2 juta yang sekarang dalam sebulan panen omsetnya
mencapai 60 juta (Masriadi, 2018).
Jamur merang merupakan jamur yang enak dan kaya akan protein, mineral,
serta vitamin. Jamur merang mengandung protein 5-26,49 %, lemak rendah 0,69 %,
karbohidrat 8,7 %, asam lemak bebas 16,35 %, serat 13,40 %, abu 4,05 % dan
beberapa jenis mineral, seperti Na, Ca, Mg, Cu, Zn, dan Fe (Yulliawati, 2016). Di
Yogyakarta harga jual jamur pada tingkat petani pada bulan Februari 2019 sekitar
Rp. 20.000 per kilogram. Sementara itu, sampai ditangan konsumen dengan harga
jual sekitar Rp. 40.000 per kilogram (Anonim, 2019).
Jamur merang tergolong jamur tropik karena pertumbuhan perkembangnnya
memerlukan suhu relatif tinggi. Jamur merang memiliki pertumbuhan yang sangat
cepat yaitu dari pembibitan sampai pemanenan hanya 8-10 hari. Habitat tumbuhnya
jamur merang antara lain di jerami padi, sagu, serbuk gergaji, dan tandan kosong
kelapa sawit (Gunawan, 2008).
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Prinsip tumbuh jamur merang adalah dapat hidup di media yang merupakan sisa
tumbuhan yang sudah mati dan limbah pertanian atau pabrik yang memiliki sumber
selulosa (Suharjo, 2010). Akan tetapi, dengan seiringnya perkembangan, ternyata
jamur merang dapat tumbuh pada media lainnya seperti limbah biji kopi, ampas
batang aren, ampas tebu, limbah kelapa sawit, limbah kapas, ampas tahu, bahkan
limbah pabrik kertas (Yulliawati, 2016).
Jamur merang memerlukan sumber nutrisi untuk tumbuh yang berupa lignin,
selulosa, dan hemiselulose. Nutrisi nutrisi tersebut dapat ditemukan pada kayu,
akan tetapi terdapat juga pada hampir semua bagian tumbuhan. Salah satu hasil dari
pengolahan kayu diantaranya adalah kertas. Tidak terkecuali dalam pembuatan
kertas parkir juga menggunakan kertas sebagai bahan utamanya. Seringkali limbah
kertas parkir banyak ditemukan berserakan dikarenakan tidak dimanfaatkan oleh
masyarakat. Kebanyakan masyarakat lebih memilih memanfaatkan limbah kardus
dan kertas HVS dibandingkan dengan kertas parkir. Dari segi nilai ekonomisnya
harga kardus bekas Rp 2.050/kg dan kertas HVS Rp 2.000/kg (Barbeka, 2019).
Menurut penelitian Sholikhah, dkk (2018) kertas HVS mengandung kandungan
komposisi kimia yaitu selulosa 64,84% dan lignin 0,1994%. Tidak terkecuali
dengan limbah kertas parkir yang ada Universitas Sanata Dharma. Limbah ini
biasanya oleh petugas parkiran hanya dibakar atau di buang pada TPA yang ada di
kampus. Jika limbah tersebut dibakar, maka akan menimbulkan terlepasnya CO2 di
udara dan akan mengakibatkan semakin meningkatnya efek dari rumah kaca.
Tanaman jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia yang
cukup banyak dikonsumsi sehingga menghasilkan limbah alami dalam jumlah yang
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cukup banyak. Kategori yang termasuk dalam limbah dari tanaman jagung yaitu
batang, daun, kelobot dan tongkol jagung (Faesal, 2013). Salah satu limbah limbah
dari tanaman jagung yang belum dimanfaatkan secara maksimal adalah kelobot
jagung. Biasanya kelobot jagung dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sebagai
pembungkus makanan dan juga dapat digunakan untuk bahan kerajinan tangan.
Menurut penelitian Aremu, dkk (2015) kelobot jagung mengandung selulosa 41,23
%, lignin 12,04 %, dan abu 3,57 %.
Hasil penelitian Pamungkas (2018) pemanfaatan limbah kardus dan pupuk
organik cair sebagai campuran media tanam pertumbuhan jamur tiram putih yaitu
komposisi media tanam menggunakan serbuk gergaji dan kardus dapat
meningkatkan petumbuhan jamur tiram. Pada penelitian kali ini mengaplikasikan
limbah kertas parkir sebagai media tanam dengan menggunakan jamur merang.
Penelitian Zuniar, dkk (2016) mengenai pengaruh campuran ampas tebu dan
tongkol jagung sebagai media pertumbuhan terhadap kandungan nutri jamur tiram
memperoleh hasil bahwa jumlah tudung jamur tiram terbanyak pada komposisi
100% tongkol jagung. Dalam penelitian kali ini, menggunakan kelobot jagung yang
akan diaplikasikan di media tanam jamur merang. Penambahan limbah kertas parkir
dan kelobot jagung diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan jamur merang
yang lebih optimal.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
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1. Apakah terdapat perbedaan laju pertumbuhan jamur merang (jumlah tubuh
buah, berat basah, berat kering, kadar air dan kadar protein) pada media
tanam dengan penambahan limbah kertas parkir dan kelobot jagung?
2.

Berapa persentase penambahan limbah kertas parkir dan kelobot jagung
dalam media tanam yang menghasilkan laju pertumbuhan jamur merang
(jumlah tubuh buah, berat basah, berat kering, kadar air dan kadar protein)
paling tinggi?

3. Apakah limbah kertas parkir dan kelobot jagung dapat menggantikan
penggunaan jerami sebagai media tanam jamur merang?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui perbedaan laju pertumbuhan jamur merang (jumlah tubuh buah,
berat basah, berat kering, kadar air dan kadar protein) pada media tanam
dengan penambahan limbah kertas parkir dan kelobot jagung.
2. Mengetahui persentase penambahan limbah kertas parkir dan kelobot
jagung dalam media tanam yang menghasilkan laju pertumbuhan jamur
merang (jumlah tubuh buah, berat basah, berat kering, kadar air dan kadar
protein) paling tinggi.
3. Mengetahui kemampuan limbah kertas parkir dan kelobot jagung dalam
menggantikan penggunaan jerami sebagai media tanam jamur merang
D. Manfaat Penelitian
a. Bagi Peneliti
1. Memperbaharui penelitian yang sudah ada
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2. Mengetahui persentase limbah kertas dan kelobot jagung yang optimal
untuk laju pertumbuhan jamur merang
b. Bagi Dunia Pendidikan
1. Menambah pengetahuan dan wawasan siswa dalam belajar mengenai
materi fungi
2. Mengenalkan kepada siswa-siswi mengenai pemanfaatan limbah kertas
parkir dan kelobot jagung
c. Bagi Produsen Jamur Merang
1. Memberikan informasi kepada prosen jamur merang bahwa limbah
kertas parkir dan kelobot jagung dapat dimanfaatkan sebagai media
tanam alternatif pada jamur merang.
2. Petani jamur dapat menjalin kerjasama dengan dengan tukang parkir dan
petani jagung untuk dapat dimanfaatkan limbahnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Jamur Merang
Di daerah sunda, jamur dikenal dengan sebutan supa, sedangkan di
dalam Bahasa Inggris disebut mushroom yang termasuk kedalam golongan
fungi atau cendawan. Jamur merupakan organisme yang tidak berklorofil,
sehingga tidak dapat melakukan proses fotosintesis seperti pada tumbuhtumbuhan (Sinaga, 2011). Jamur merang atau supa merang dan dapat
disebut juga jamur padi merupakan jenis jamur yang mempunyai cawan
(volva). Jamur yang biasanya memiliki cawan adalah jamur yang bersifat
racun. Ternyata di daerah Asia, jamur merang ini menjadi bahan makanan
(Suriawiria, 1993)
1. Klasifikasi
Klasifikasi jamur merang adalah sebagai berikut:
Kingdom

: Fungi

Classis

: Basidiomycetes

Sub Classis

: homobasidiomycetes

Ordo

: Agaricales

Familia

: Pluteacea

Genus

: Volvariella

Species

: Volvariella volvacea (Singer, dalam Sinaga, 2011)

6
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2. Morfologi
Jamur merang adalah jenis jamur yang pertama kali dibudidayakan
di Indonesia. Jamur merang (Volvariella volvacea) memiliki cawan atau
volva. Cawan ini merupakan selubung pembungkus tubuh buah pada
saat stadia telur. Selanjutnya berkembang dan membentuk tangkai serta
tudung buah. Tubuh buah terus mengalami pertumbuhan dan membesar
sehingga selubung akan sobek dan terangkat ke atas mirip dengan
payung. Sisa yang tertinggal dibawahnya seolah olah menjadi cawan.
Bila cawan terbuka akan terbentuk bilah dan pada saat matang akan
memproduksi basidia dan basidiospora berwarna merah atau merah
muda. Selanjutnya basidiospora kan berkecambah dan membentuk
miselium serta hifa. Kumpulan hifa akan membentuk gumpulan kecil
yang dinamakan pin head. Primordial akan terus tumbuh dan membesar
membentuk tubuh buah. Perkembangannya mula dari stadia kancing
kecil (small buton0, stadia kancing (button), dan yang terakhir stadia
telur (egg). Pada saat tahap stadia telur inilah yang dilakukan pemanenan
(Syariefa, dkk, 2012).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8

Gambar 2.1 Morfologi jamur payung (Suriawiria, 1993) dan dokumentasi pribadi
Bagian bagian dari tubuh Volvariella volvacea adalah akar semu
(rhizoid), cawan (volva), tangkai (stipe), belah atau insang (lamellae), cincin
(annulus) serta tudung i(pileus). Perbedaan jamur merang dengan jamur
berbentuk tudung adalah pada ada tidaknya cincin dan cawan. Pada jamur
merang tidak memiliki cincin, sedangkan pada jenis champignon tidak
memiliki cawan (Suriawiria, 1993). Jamur merang memiliki tudung dengan
diameter 5 -14 cm dengan bentuk bundar telur. Memiliki tangkai dengan
panjang 3-8 cm dan berdiamter 5-9 mm (Gunawan, 2008).
3. Syarat Tumbuh
Jamur merang sangat cocok dibudidayakan di daerah yang bersuhu
30o-35oC seperti di dataran rendah (Sunandar, 2010). Jika suhu udara
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turun hingga di bawah 30oC, maka jamur merang tidak dapat tumbuh.
Walaupun jamur merang telah mengalami tahapan terbentuknya stadia
kancing, jika suhu udara turun maka jamur akan mati atau busuk.
Apabila akan membudidayakan jamur merang di luar kumbung yang
harus diperhatikan adalah suhu dan kelembapannya. Produksi jamur
merang sangat dipengaruhi oleh curah hujan, panjang intensitas cahaya
dan suhu. Jika curah hujan tinggi atau intensitas cahaya matahari maka
akan memicu terjadinya penurunan hasil panen. Jika cuaca berawan
dapat diartikan bahwa kelembapan udara tinggi dan suhu tinggi maka
akan memicu peningkatan hasil produksi panen jamur merang (Sinaga,
2011).
Kelembapan udara yang diperlukan jamur merang pada fase
pertumbuhan miselium berkisar 65 %, sedangkan untuk pertumbuhan
tubuh buah berkisar 80 – 85 %. Jika kondisi kelembapan udara terlalu
tinggi (90 – 100 %), maka akan menyebabkan jamur merang akan
mudah busuk, berwana kecokelatan, serta layu. Sama halnya, jika
kelembapan kurang dari 80 % maka akan mengakibatkan pertumbuhan
jamur tidak optimal, tangkai buahnya panjang dan kurus, serta paling
mudah untuk terbuka (Sinaga, 2011).
Pada umumnya jamur merang tumbuh pada media yang
mengandung selulosa, misalnya pada tumpukan merang, limbah
penggilingan padi, limbah pabrik kertas, ampas batang aren, limbah
kelapa sawit, ampas sagu, sisa kapas, kulit buah pala, dan lain lain
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(Sinaga, 2011). Menurut Suriawiria (1993) jamur merang dapat tumbuh
menggunakan media seperti alang-alang, ampas daun serai wangi, kulit
kopi, dan daun pisang. Media pertumbuhan dari jamur merang dapat
dikatakan sangat fleksibel sesuai dengan potensi sumber daya yang ada
disekitar (Suharjo, 2010).
4. Kandungan Nutrisi dan Manfaat Jamur Merang
Menurut Trubus (2012) kandungan nutrisi dari jamur merang
sebagai berikut:
Tabel 2.1 Komposisi nutrisi jamur merang
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zat Gizi
Kadar
Kandungan air
89,9 g
Kalori
324, Kkal
Lemak
0,071 g
Karbohidrat
4,75 g
Protein
3,16 g
Serat
0,59 g
Abu
0,99 g
Mineral
a. Kalsium
5,56 mg
b. Fe (besi)
1,27 mg
c. Fosfor
105,8 mg
9.
Vitamin
a. Vitamin B1
0,01 mg
b. Vitamin B2
0,014 mg
c. Vitamin C
0,67 mg
Selain yang telah disebutkan di atas, jamur merang juga
mengandung asam amino dan asam amino esensial. Kandungan
tertinggi pada asam amino yaitu lisinnya, sedangkan pada asam
amino esensial yang tertinggi adalah asam glutamat dan asam
aspartat. Jamur merang memiliki kandungan seperti natrium (Na),
kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan seng (Zn). Logam berat
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beracun seperti plumbum (Pb), dan cadmium (Cd) tidak terkandung
dalam jamur merang. Oleh karena itu, jamur merang sangat baik
untuk dikonsumsi sehari-hari (Sinaga, 2011).
Jamur merang memiliki kandungan nutrisi yang cukup
tinggi, maka dari itu jamur merang dapat meningkatkan kondisi
kesahatan. Jamur merang memiliki khasiat jamur sebagai obat tonik
jantung (Sunandar, 2010). Kandungan vitamin C yang terdapat
didalam jamur merang dapat membantu dalam meningkatkan
metabolisme dan sistem kekebalan tubuh seseorang. Selain itu,
mengandung

zat

protein

heterogn

yang

berperan

dalam

menghilangkan sel kanker serta menghambat pertumbuhan sel
kanker. Mengkonsumsi jamur dapat menjadi menu alternatif bagi
penderita diabetes dikarenakan jamur dapat memperlambat proses
penyerapan karbohidrat (Syariefa, dkk, 2012). Menurut Widyastuti
(2015) kandungan antibiotik yang ada di dalam jamur merang dapat
digunakan sebagai pencegah penyakit anemia, menurunkan darah
tinggi serta kandungan eritadenin juga dapat digunakan untuk
penawar racun. Selain itu juga, Widyastuti menyebutkan bahwa
jamur merang dapat digunakan sebagai penyedap rasa untuk
menggantikan penggunaan MSG.
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B. Media Tanam Jamur Merang
1. Jerami
Jerami merupakan bagian dari batang padi yang sudah tidak
terdapat butir buah padinya. Jerami merupakan limbah pertanian
yang sangat melimpah di Indonesia. Jerami biasanya hanya
dibakar atau dbuang dan jarang untuk dimanfaatkan. Limbah
pertanian banyak yang mengandung lignoselulosa yang
dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk media budidaya jamur
seperti jerami, limbah kapas, dan ampas aren (Widyaastuti,
2008). Komposisi pada jerami padi disajikan dalam berikut:
Tabel 2.2 Komposisi Jerami
Komposisi Kimia
Jerami Padi (%)
Total N

0,61

Total C

51,26

C/N

84,00

Hemeselulosa

17,11

Selulosa

29,68

Lignin

12,17
Sumber: Chang (1987)

2. Bekatul
Bekatul atau dedak merupakan hasil dari sisai penggilangan
padi dengan alat penggilingan padi. Bekatul sering digunakan
untuk pakan ternak atau ikan, akan tetapi juga dimanfaatkan
sebagai media dari jamur (Muchroji dan Cahyana, 2008).
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Bekatul ini berperan dalam penyedia karbohidrat yang
diperlukan oleh jamur. Karbohidrat ini berperan dalam
pembentukan miselium hingga terbentuknya tudung jamur.
Karbohidrat kompleks ini yang terdapat dalam bekatul harus
diuraikan terlebih dahulu menjadi monosakarida dengan bantuan
enzim. Komposisi dari bekatul per 100 gram yaitu protein 11,3
– 14,9 g, karbohidrat 34 – 62 g, dan serat kasar 7,0 – 11,4 g.
Kandungan hemiselulosa 8,7 – 11,4 % dan selulosa 9 – 12,8%
(Astawan dan Febrinda, 2010).
3. Limbah Kapas
Keberadaan limbah kapas di daerah Yogyakarta melimpah.
Limbah kapas ini sangat baik bila digunakan sebagai campuran
dari

pembuatan

media

jamur

merang.

Limbah

kapas

mengandung selulosa sekitar 99% yang sangat cocok digunakan
untuk pelapis media bagian atas. Limbah kapas yang digunakan
dalam campuran media jamur adalah tidak menggumpal dan
tidak tercampur dengan bahan lainnya (Saputra, 2014).
4. Kapur
Jenis kapur yang dapat digunakan dalam campuran budidaya
jamur berupa kapur CaCO3 atau kapur bangunan yang sering
disebut dengan mill. Selain itu, dapat digunakan kapur gamping
yang digunakan untuk mengecat rumah (Muchroji dan Cahyana,
2008). Kapur CaCO3 di dalam media jamur berperan dalam
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menetralkan pH media dan sumber dari kalsium (Syariefa,dkk,
2012). pH optimum pada jamur merang 6,8 – 7,0. Kompos yang
digunakan untuk jamur merang biasanya pH-nya dibawah 6
sehingga perlu ditambahkan kapur. Jika pH lebih dari 7, maka
pertumbuhan jamur akan terganggu (Sinaga, 2011).
5. Urea
Jamur adalah organisme yang tidak berkolorifl sehingga
tidak dapat melakukan fotosintesis. Jamur akan menyerap nutrisi
yang ada di dalam media yang ditambahkan urea. Penyerapan
nutrisi ini dilakukan pada saat terbentuknya hifa dan miselium
(Syariefa, dkk, 2012). Penambahan urea pada media jamur
sebanyak 1 % (Sinaga, 2011).

C. Limbah Kertas
Salah satu hasil dari pengolahan kayu diantaranya adalah kertas.
Tidak terkecuali dalam pembuatan kertas parkir juga menggunakan kertas
sebagai bahan utamanya. Seringkali limbah kertas parkir banyak ditemukan
berserakan dikarenakan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Keadaan
tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka harus adanya upaya
untuk mendaur ulang agar menjadi produk yang dapat dimanfaatkan.
Pendaur ulangan limbah kertas parkir juga tidak membutuhkan waktu yang
lama. Karena teksturnya yang mudah rusak jika terkena air. Akan tetapi,
kebanyakan masyarakat lebih memilih memanfaatkan limbah kardus dan
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kertas HVS dibandingkan dengan kertas parkir. Dari segi nilai ekonomisnya
harga kardus bekas Rp 2.050/kg dan kertas HVS Rp 2.000/kg (Barbeka,
2019).
Pada proses pembuatan pulp atau bubur kertas akan didapatkan
selulosa dan lignin. Hal ini diperoleh dikarenakan pembuatan pulp
menggunakan bahan dasar kayu. Kayu ini mengandung selulosa dan lignin
yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dari jamur. Pada penelitian yang
dilakukan oleh Pamungkas (2018) jamur tiram dapat tumbuh dengan
menggunakan media alternatif yang berupa limbah kardus dan pupuk cair
organik yang menghasilkan meningkatnya waktu munculnya tubuh buah
jamur tiram. Kardus mengandung komposisi kimia yaitu selulosa 59,7%,
hemiselulosa 13,8%, dan lignin 14,2%. Kandungan selulosa dari Office
paper atau kertas HVS adalah 64,7 %, hemiselulosa sebanyak 13,0 % dan
lignin sebanyak 0,93 % (Gaurav, 2014). Hasil yang tidak berbeda juga
didapatkan oleh Sholikhah, dkk (2018) bahwa kertas HVS mengandung
komposisi kimia yaitu selulosa 64,84% dan lignin 0,1994 %. Perbandingan
komposisi kimia limbah kardus dan kertas HVS dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:
Tabel 2.3 Perbandingan Komposisi Kimia Limbah Kardus dan Kertas
Komposisi
Kardus
Kertas HVS
Selulosa

59,7 %

64,7 %

Lignin

14,2 %

0,93 %.

Hemiselulosa

13,8 %

13,0 %
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D. Kelobot Jagung
Tanaman jagung di Indonesia sudah dikenal sejak 400 tahun yang
lalu yang dibawa oleh orang Portugis dan Spanyol. Indonesia merupakan
negara yang penghasil jagung terbesar di Asia Tenggara (Rukmana, 1998).
Sekitar 70% dari hasil produksi dari tanaman jagung bernilai ekonomis
yaitu mulai dari bahan pangan, dapat digunakan sebagai campuran pakan
ternak, menjadi bahan ekspor nonmigas, serta menjadi bahan baku industri
(Purwono dan Rudi, 2005).
Jagung merupakan tanaman berakar serabut dan batang tanaman
jagung tidak bercabang, berbentuk silinder dan terdiri dari beberapa ruang
dan buku ruas. Tinggi dari tanaman jagung berkisar 60 – 300 cm. Daun
jagung berbentuk melengkung dengan jumlah daun terdiri dari 8 – 48
helaian tergantung pada jenis jagung. Tanaman jagung terdapat bunga
jantan dan bunga betina yang terletak terpisah. Pada tongkol jagung terdapat
biji jagung yang tersusun memanjang. Pada buah jagung terdapat rambutrambut yang memanjang keluar dari pembungkus (kelobot) (Purwono dan
Rudi, 2005).
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Gambar 2.2 Morfologi tanaman jagung (Saptohutomo, 2016)
Oleh karena itu, limbah alami yang dihasilkan dalam jumlah yang
cukup banyak. Kategori yang termasuk dalam limbah dari tanaman jagung
yaitu batang, daun, kelobot dan tongkol jagung (Faesal, 2013). Salah satu
limbah limbah dari tanaman jagung yang belum dimanfaatkan secara
maksimal adalah kelobot jagung. Kelobot jagung merupakan kulit buah dari
jagung. Permukaan kelobot jagung kasar dan berwana hijau muda hingga
hijau tua. Rata-rata jumlah kelobot jagung dalam tongkol jagung adalah 12
– 15 lembar. Semakin tua umur jagung, maka akan semakin kering
kelobotnya (Hambali, dkk, 2008).
Kelobot jagung mengandung komposisi kimia yaitu selulosa 41,23
%, lignin 12,04 %, dan abu 3,57 % (Aremu, dkk (2015). Selanjutnya,
menurut Taiwo, dkk (2014) komposisi kelobot jagung adalah lignin 15%,
abu 5,09%, dan selulosa 44,08%. Kemudian, penelitian yang dilakukan
Chao,dkk (2016) bahwa kelobot jagung memiliki lignin sebesar 6,2%,
hemiselulosa 49,6% dan selulosa 42,5%.
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Pada bagian tanaman jagung yang lain, yaitu tongkol jagung
mempunyai kandungan hemiselulosa sebesar 36%, selulosa 41%, lignin
6%, pektin 3%, pati 0,014% dan air 9,6%. (Lorentz & Kulp, 1991). Kelobot
dan tongkol jagung memiliki komposisi kimia yang sama yaitu terdapat
selulosa, lignin dan hemiselulosa. Akan tetapi, dari segi jumlah
komposisinya berbeda. Perbedaan tersebut akan terlihat pada tabel
perbandingan komposisi kelobot dan tongkol jagung sebagai berikut :
Tabel 2.4 Perbandingan Komposisi Kelobot dan Tongkol Jagung
Kelobot
Komposisi
Tongkol
Selulosa

42,5 %

41%

Lignin

6,25 %

6%

Hemiselulosa

49,6 %

36%

E. Penelitian Relevan
Penelitian yang relevan menunjukkan bahawa penelitian berkaitan
dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang relevan dalam
penelitian ini diantaranya terdapat dalam tabel di bawah ini:

Referensi
Pamungkas
(2018)

Tabel 2.5 Penelitian yang relevan
Judul/Tujuan
Keterangan
Judul penelitian:
Pemanfaatan
Limbah
Kardus
Dan
Pupuk
Organik Cair Sebagai
Campuran Media Tanam
Pertumbuhan Jamur Tiram
Putih
(Pleurotus
ostreatus)

Pencampuran
media
tanam serbuk gergaji 25
% dan kardus 75 % dapat
meningkatkan
waktu
munculnya tubuh buah
jamur
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Hakiki,dkk
(2013)

Mendapatkan informasi
pengkajian ilmiah tentang
kualitas jamur tiram yang
dihasilkan dari media
tanam dengan variasi
campuran tongkol jagung
dan kayu sengon

Komposisi
campuran
media tanam tongkol
jagung dan kayu sengon
adalah
0%:100%
(Kontrol),
F
10
(25%:75%)
,
F7
(50%:50%),
F13
(75%:25%), dan F4
(100%:0%).
Adanya
penambahan
tongkol
jagung
memiliki
pengaruh kualitas fisik
jamur
lebih
baik
dibandingkan
dengan
kontrol (kayu sengong)
sehingga
dapat
dimanfaatkan menjadi
media alternanif pada
budidaya jamur tiram

Zuniar, dkk
(2016)

Mendapatkan informasi
kualitas fisik dan
kandungan nutrisi yang
paling baik dari
perbandingan campuran
media ampas tebu dan
tongkol jagung.

Hasil analisis fisik jamur
tiram
menunjukkan
bahwa komposisi media
ampas tebu dan tongkol
jagung
R5
(0:100)
memiliki jumlah rata-rata
paling tinggi yaitu 79,46
g.

Oktarina,dkk
(2011)

Penggunaan beberapa
macam limbah tumbuhan
sebagai media tumbuh
jamur merang
(Volvariella volvaceae)

Media limbah yang
digunakan adalah jerami
padi, daun pisang kering,
batang jagung dan alangalang. Hasil yang
diperoleh dari paramater
produksi jamur merang
yang dapat menjadi
media alternatif adalah
batang jagung.
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Pada

penelitian

yang

dilakukan

oleh

Pamungkas

(2018)

pemanfaatan limbah kardus yang dijadikan campuran media tanam jamur
tiram dapat meningkatkan waktu tumbuhanya tubuh jamur. Komposisi yang
paling optimal dengan perbandingan serbuk gerjadi 25% dan kardus 75%
menjadi acuan dasar dari penelitian ini. Penerapan pada penelitian ini adalah
menggunakan limbah kertas parkir yang dijadikan sebagai media tanam
jamur merang. Penelitian yang dilakukan Hakiki,dkk (2013) dan Zuniar,
dkk (2016) yang menggunakan campuran tongkol jagung untuk media
tanam jamur tiram menunjukkan hasil yang baik yakni kualitas fisik jamur
menjadi lebih baik.
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Oktarina,dkk (2011)
penggunaan limbah pertanian seperti jerami padi, daun pisang, batang
jagung dan alang-alang dapat dijadikan media tumbuh alternatif jamur
merang. Akan tetapi, dari hasil produksi jamur merang yang lebih optimal
ditunjukkan oleh batang jagung sehingga batang jagung dapat menjadi
media tumbuh alternatif jamur merang. Pemanfaatan limbah tanaman
jagung yang sedikit digunakan adalah kelobot jagung. Oleh karena itu,
penelitian ini menggunakan kelobot jagung sebagai campuran media
tumbuh jamur merang.
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F. Kerangka Berpikir
Di Indonesia jamur merang merupakan salah satu jamur yang
digunakan sebagai bahan makanan. Bagi orang yang gemar makan pizza
jamur merang merupakan salah satu bahan yang digunakan. Kandungan gizi
yang terdapat didalamnya cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan
kondisi kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Waktu panen yang sangat
cepat yaitu 10 hari setelah penebaran bibit. Budidaya jamur merang
memiliki prospek yang menjanjikan. Selain itu, media tumbuh jamur
merang dapat berupa limbah pertanian, limbah pabrik kertas, dan limbah
pabrik kapas. Semua limbah tersebut mengandung selolusa dan
hemiselulosa.
Permintaan dari konsumen terus meningkatkan dan membuat para
petani harus menambahkan produksi jamur merang. Jerami padi yang
menjadi media jamur merang semakin susah didapatkan dan berakibat pada
tidak seimbangnya kebutuhan media yang ditbutuhkan. Terdapat beberapa
alternatif sebagai pengganti jerami pada untuk dapat mengatasi kekurangan
bahan baku untuk media jamur merang. Bahan alternatif tersebut
diantaranya tongkol jagung, limbah kardus, limbah kapas, ampas aren,
ampas tebu dan daun pisang kering. Semua bahan tersebut mengandung
selulosa dan lignin yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur merang.
Limbah kertas parkir yang ada di Universitas Sanata Dharma
menjadi salah satu limbah kertas yang tidak dimanfaatkan. Kertas memiliki
komposisi yang diperlukan untuk pertumbuhan jamu merang yaitu selulosa,
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lignin dan hemiselulosa. Selain itu, kelobot jagung juga yang belum
maksimal dalam pemanfaatannya. kelobot jagung biasanya hanya dijadikan
pakan ternak atau dibakar. Kelobot jagung juga mengandung selulosa,
lignin dan hemiselulosa yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur merang.
Oleh sebab itu, diharapkan limbah kertas parkir dan kelobot jagung ini dapat
menjadi media alternatif pengganti jerami padi. Kerangka berpikir dapat
dilihat pada diagram alir dalam gambar 2.3
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Permintaan
jamur merang
meningkat

Kelobot
dijadikan pakan
ternak atau
dibakar

Limbah kertas
parkir dibakar

Jerami mulai
susah
didapatkan

Belum banyak
dimanfaatkan

Menimbulkan
polusi udara

Jamur merang
memerlukan media
tanam yang sesuai
dengan syarat
tumbuh

Komposisi selulosa,
hemiselulosa, dan
lignin

Limbah kertas parkir dan
kelobot jagung memiliki
komposisi sesuai dengan
syarat tumbuh jamur
merang

Gambar 2.2 Kerangka berpikir penelitian

Gambar 2.3 Kerangka berpikir peneliti
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G. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penambahan limbah kertas parkir dan kelobot jagung dalam media
tanam terdapat perbedaaan pada laju pertumbuhan (berat basah, berat
kering, kadar air, kadar protein dan jumlah tubuh buah) jamur merang.
2. Konsentrasi penambahan limbah kertas parkir dan kelobot jagung
sebanyak 75% (P3) dapat menghasilkan pertumbuhan jamur merang
yang paling tinggi.
3. Limbah kertas dan kelobot jagung dapat menggantikan penggunaan
jerami sebagai media tanam jamur merang.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental. Penelitian
eksperimental merupakan bentuk penelitian percobaan yang berusaha untuk
mengisolasi dan melakukan kontrol setiap kondisi-kondisi yang relevan dengan
situasi yang diteliti kemudian melakukan pengamatan terhadap efek atau
pengaruh ketika kodisi-kondisi tersebut dimanipulasi. Perubahan manipulasi
dilakukan terhadap variabel bebas dan pengaruhnya diamati pada variabel
terikat (Fitrah dan Luthfiyah, 2007). Rancangan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 4 perlakuan dari
masing-masing perlakuan diulangi sebanyak 3 kali.
B. Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Variabel bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persentase limbah kertas
parkir dan kelobot jagung (tabel 3.1)
2. Variabel terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan jamur
merang yang meliputi laju jumlah tubuh buah, berat basah, berat kering,
kadar air dan kadar protein.

25
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3. Variabel kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah keranjang plastik (wakul
plastik) berukuran tinggi 11 cm dan diameter 22 cm, fermentasi media
selama 6 hari, pemberian bekatul 12,9 %, kapas bekas pemintalan
benang 9,67 %, kapur 9,67 %, kotoran ayam 3,2 %, dan urea 0,064 %.
Tabel 3.1 Persentase penambahan limbah kertas parkir dan kelobot
jagung
Perlakuan
Pemberian limbah kertas
dan kelobot jagung (1: 1)
(%)
Kontrol

0

Perlakuan 1 (P1)

25

Perlakuan 2 (P2)

50

Perlakuan 3 (P3)

75

C. Batasan Penelitian
Batasan penelitian dalam penelitian ini meliputi:
1.

Bibit jamur merang putih diperoleh dari Volva CV Indonesia yang
beralamat di Dusun Dukuh, Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta.

2.

Limbah kertas parkir yang digunakan adalah limbah kertas parkir dari
kampus III Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

3.

Kelobot jagung yang digunakan diperoleh dari Ibu Idhah yang berada di
Dusun Wareng, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten
Gunung Kidul. Kelobot yang digunakan adalah kelobot yang sudah
kering.
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4. Parameter pertumbuhan dan produktivitas jamur merang yang diukur
adalah laju pertumbuhan jamur merang yang meliputi jumlah tubuh
buah, berat basah, berat kering, kadar air dan kadar protein.
5. Waktu pemanenan jamur merang dibatasi dalam 23 hari.
D. Alat dan Bahan
Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan
duduk, termometer ruangan, higrometer, pH meter, timbangan analitik,
kantong kertas, karung, sekop, ember, kapas, penggaris, cutter, gunting,
keranjang plastik (wakul plastik), botol semprot, ruang pencampuran, ruang
sterilisasi, panci, kompor, kamera, kertas, label, buku, pulpen, pensil, tipex,
spidol, penghapus pensil. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
bibit F3 jamur merang, limbah kertas parkir Universitas Sanata Dharma,
kelobot jagung, jerami, bekatul, kapas bekas pemintalan benang, kapur,
kotoran ayam, urea, dan air.
E. Cara Kerja
Penelitian ini dilasanakan pada bulan Maret sampai Juni 2019 yang
bertempat pada rumah Bapak Marjono Rt 02, Rw 035 Ledok Wareng,
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Pengujian kadar protein dalam
penelitian ini dilakukan di Laboratorium Analisa CV. Chem-Mix Pratama
yang beralamat di Kretek Kidul, Jambidan, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta dan juga dilakukan di Laboratorium Biologi kampus III
Universitas Sanata Dharma.
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1.

Penyiapan limbah kertas parkir dan kelobot jagung
Limbah parkir diperoleh dari kampus III Universitas Sanata Dharma
yang diambil setiap harinya di petugas parkir. Kertas parkir yang masih
terdapat strapless dipisahkan dari kertas. Kemudian, kertas parkir dicacah
dan direndam menggunakan air kapur untuk menghilangkan bau tidak
sedap. Kertas parkir direbus selama 2 - 3 jam dengan tujuan agar lebih
steril. Kemudian, rebusan didiamkan hingga suhunya turun menjadi
sekitar 28 – 30 oC. Kemudian, kertas ditiriskan selama semalam hingga
kadar air dalam kertas berkurang 95 % (Suharjo, 2016).
Kelobot jagung diperoleh dari salah satu warga di dusun Wareng
yaitu ibu Idhah. Kelobot jagung ini sudah dalam keadaan kering, akan
tetapi agar lebih berkurang lagi kadar airnya, maka dilakukan pengeringan
di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Setelah dilakukan
pengeringan, kemudian kelobot jagung dicacah menjadi lebih kecil dengan
ukuran  1 cm.

2. Persiapan media
a. Pencampuran
Limbah kertas parkir dan kelobot jagung yang sudah dalam keadaan
kering kemudian ditakar untuk setiap perlakuan dan dicampurkan dengan
bekatul, kapas bekas pemintalan benang, kapur, kotoran ayam dan urea
yang memiliki takaran yang sama. Komposisi bekatul 12,9 %, kapas
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bekas 9,67 %, kapur 9,67 %, kotoran ayam 3,22 %, dan urea 0,064 %
(Yulliawati, 2016).
Tabel 3.2 Komposisi media tanam jamur merang per keranjang
Komposisi
media

Perlakuan
Kontrol
%
g
12,9
19,3
9,67
145
9,67
145
3,22
48,3

%
12,9
9,67
9,67
3,22

g
19,3
145
145
48,3

%
12,9
9,67
9,67
3,22

g
19,3
145
145
48,3

%
12,9
9,67
9,67
3,22

g
19,3
145
145
48,3

35,5
%

0,96
967,5
0

0,064
75
16,1

0,96
726
241,5

0,064
50
32,2

0,96
483
484,5

0,064
25
48,4

0,96
241,5
726

64,5%

Bekatul
Kapas
Kapur
Kotoran
ayam
Urea
0,064
Jerami
100
Limbah
0
kertas dan
kelobot
jagung
(1:1)

P1

P2

P3

b. Pengomposan
Media yang telah dicampur dan diletakkan di lantai, kemudian
ditutup menggunakan selubung plastik. Pengomposan dilakukan selama 6
hari. Setiap 2 – 3 hari sekali media tersebut dibalik agar proses fermentasi
merata. Terjadinya fermentasi dalam mendia ditunjukkan dengan ciri ciri
media tidak berbau amonia, berwarna cokelat atau hitam, lunak, pH netral
dan kadar air 65 % (Yulliawati, 2016). Kemudian kompos ditimbang dan
dimasukkan ke dalam keranjang dengan berat 1500 gram.
c. Sterilisasi dan Pendinginan
Media kompos yang telah jadi selanjutnya harus disterilisasi.
Keranjang kemudian dimasukkan ke dalam lemari jamur. Selanjutnya,
panci diletakkan di atas tungku api. Panci tersebut terdapat lubang yang
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dihubungkan dengan pipa paralon untuk mengalirkan uap panas ke dalam
lemari jamur. Ketika proses sterilisasi berlangsung, lemari jamur
dipastikan dalam keadaan tertutup agar uap panas tidak keluar. Sterilisasi
dilakukan selama 10 jam dengan suhu 50oC. Selanjutnya, lemari jamur
dan media yang telah disterilisasi harus didinginkan selama 12 jam
hingga suhunya mencapai suhu kamar. Setelah itu, media dapat ditanami
bibit jamur (Yulliawati, 2016).
d. Penanaman Bibit
Tebarkan bibit merang pada permukaan media. Bibit merang yang
dibutuhkan sebanyak 1 – 6 % dari berat basah media, tergantung pada
strain bibit. Bibit yang akan digunakan tidak lagi berupa gumpalan. Bibit
disebarkan pada seluruh permukaan media. Agar mempercepat
pertumbuhan miselium dan terjadinya penetrasi ke seluruh bagian media
tanam maka, usahakan suhu dalam ruangan 32oC -38oC. Suhu dapat
dinaikkan menggunakan selubung plastik (Sinaga, 2011).
3. Pemeliharaan
Pada tahap pemeliharaan, setalah penanaman bibit maka akan tumbuh
Suhu untuk pertumbuhan jamur merang berkisar 32oC-38oC sedangkan
kelembapan berkisar 80% - 90% sehingga selalu dilakukan penyiraman
secara teratur pada pagi hari. Pada awal pertumbuhan, media tanam dan
lemari jamur harus ditutup agar oksigen yang masuk hanya sedikit.
Pada hari keempat setelah penanaman sudah terjadi pembentukan
tubuh jamur merang. Kemudian jendela atau pintu atau penutup media dapat
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dibuka. Kadar karbondioksida yang diperlukan dalam pertumbuhan jamur
merang berkisar 0,05-0,08% dan kelembapan udara tetap yakni 80% - 90%.
Penyiraman dilakukan jika media terlihat kering menggunakan air
secukupnya (Yulliawati, 2016).
4. Pemanenan
Pemanenan jamur merang dapat dilakukan pada hari ke 10 setelah
penanaman bibit. Jamur merang yang sudah siap panen masih dalam
keadaan stadia kancing (buttin stage) atau sebelum tubuh buah berukuran
maksimal (Yulliawati, 2016). Atau dapat diartikan sebelum kuncup mekar,
tetapi dalam bentuk besar maksimal yang biasanya berbentuk lonjong atau
lancip (Suriawaria, 1993).
Pemanenan jamur merang dilakukan pada saat pagi hari dan sore hari
dengan tujuan untuk menghindari jamur merang mekar (Rahmawati, dkk,
2016). Panen berlangsung selama satu bulan dengan jangka waktu
pemanenan 5 hari sekali (Zuyasna, dkk, 2011).
Pada saat memanen jamur harus dipetik menggunakan pisau atau benda
tajam agar bagian jamur tidak tertinggal pada media tanam sehingga tidak
menimbulkan kebusukan pada media. Sisa media dibersihkan menggunakan
air mengalir (Suriawaria, 1993). Keranjang yang sudah digunakan panen
sebelumnya dapat digunakan kembali sampai 4 kali periode panen. Tahapan
cara kerja pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1
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1a

1b

1c

1d

1e

2a

2b

2c

2d

2e

2f

3

4

Gambar 3.1 Tahapan Cara Kerja Pembuatan Media Jamur Merang
Keterangan : 1: penyiapan limbah kertas dan kelobot jagung, 1a: Pengambilan
limbah kertas, 1b: Strapless dipisahkan dari kertas, 1c: Pengeringan limbah kertas
dan kelobot jagung, 1d: Pemotongan limbah kertas dan kelobot jagung ± 1 cm, 1e:
Perebusan limbah kertas dan kelobot jagung selama ± 2-3 jam, 2: Persiapan media,
2a: Penimbangan limbah kertas dan kelobot jagung, 2b: Penimbangan jerami,
kapas, bekatul, kapur, kotoran ayam dan urea, 2c: Pencampuran semua bahan
bahan, 2d: Pengomposan selama 6 hari, 2e: Strelisisasi selama 10 jam dan
pendingan selama 12 jam, 2f: Penanaman bibir merang F3, 3: Pemeliharaan
dilakukan dengan cara penyemprotan, 4: Pemanenan dilakukan dengan
menggunakan pisau
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5. Parameter Pengamatan
a. Jumlah tubuh buah (buah)
Pengamatan jumlah tubuh buah dapat dilakukan dengan
menghitung jumlah tubuh buah pada setiap pemanenan per keranjang.
Jumlah tubuh buah yang dihitung adalah yang memiliki kriteria
pengukuran jumlah tubuh buah jamur merang, jika diameter stadia
kancing berukuran 1-2 cm.
b. Berat basah (g)
Pengukuran berat basah dilakukan saat jamur merang siap
dipanen dengan mencabut jamur hingga pangkal kemudian timbang
menggunakan timbangan digital.
c. Berat kering (g)
Pengukuran berat kering dilakukan setelah pengukuran berat
basah. Jamur yang sudah dipanen, kemudian dimasukkan ke dalam
wadah dan diberi label sesuai dengan perlakuan dan ulangan.
Kemudian, jamur dipanaskan dalam oven pada suhu 40oC.
selanjutnya, perlahan-lahan dinaikkan sehingga mencapai suhu 45oC
selama 8 jam. Setelah itu, ditimbang menggunakan timbangan digital
(Sinaga, 2011).
d. Kadar air (%)
Perhitungan persentase kadar air di jamur merang dapat dihitung
setelah diperoleh hasil berat basah dan berat kering. Menurut
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Kurniawan dan Marsono (2006), perhitungan persentase kadar air
dalam jamur merang dapat dihitung dengan rumus berikut ini
Kadar air (%) =

𝑊𝑎−𝑊𝑏
𝑊𝑎

𝑥 100 %

Keterangan
Wa = bobot sebelum dikeringkan
Wb = bobot setelah dikeringkan
e. Kadar Protein (%)
Perhitungan kadar protein jamur merang dilakukan pada saat
pemanenan ke-3. Pengambilan sampel dilakukan secara acak pada
masing masing ulangan pada ke-4 perlakuan yang paling cepat
menghasilkan tubuh buah. Uji kadar protein akan dilakukan di
Laboratorium Analisa CV. Chem-Mix Pratama yang beralamat di
Kretek Kidul, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Analisa kadar protein menggunakan metode Kjeldahl dengan
sampel yang sudah diblender kemudian ditimbang sebanyak 1 gram.
Sampel dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl 100 ml, kemudian
dimasukkan asam sulfat pekat sebanyak 10 ml dengan menggunakan
pipet. Selanjutnya, ditambahkan selenium. Labu Kjeldahl kemudian
dipanaskan menggunakan api kecil terlebih dahulu selanjutnya sedikit
demi sedikit api dibesarkan sehingga suhu menjadi naik. Proses
destruksi dihentikan jika larutan sudah berubah warna menjadi jernih
kehijauan.
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Larutan destruksi kemudian didinginkan, selanjutnya diencerkan
dengan akuades sebanyak 100 ml. Setelah homogen dan dingin,
kemudian dimasukkan ke dalam labu destilasi menggunakan di pipet
sebanyak 5 ml. Larutan natrium hidroksida 30% ditambahkan
sebanyak 10 ml melalui dinding dalam tabung destilasi sehingga akan
terbentuk lapisan di bawah larutan asam. Labu destilat dipasang dan
dihubungkan dengan kondensor yang ujungnya dibenamkan dalam
cairan penampung. Uap yang dihasilkan dari cairan yang
mendidihkan akan dialirkan melalui kondensor menuju ke erlemeyer
penampungan. Di dalam erlenmeyer telah diisi sebanyak 10 ml larutan
asam klorida 0,1 N yang telah ditetesi dengan indikator metil merah.
Pengecekan hasil destilasi menggunakan kertas lakmus. Jika hasil
tidak bersifat basa, maka penyulingan dihentikan.
Hasil dari destilasi akan ditampung dalam erlemeyer yang berisi
asam klorida 0,1 N ditetesi dengan indikator metil merah sebanyak 5
tetes langsung dititrasi dengan menggunakan larutan natrium
hidroksida 0,1 N. Proses berakhirnya titrasi ditandai dengan warna
merah muda berubah menjadi warna kuning (Rosaini, dkk, 2015).
Perhitungan kadar protein
Kadar Protein ( % ) = Kadar Nitrogen x factor konversi ( 6.25 )
Kadar Nitrogen ( % ) =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝑻𝒊𝒕𝒓𝒂𝒔𝒊 𝒙 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔 𝑯𝑪𝒍 (𝟎.𝟎𝟐 𝑵 )𝒙 𝑩𝒆𝒓𝒂𝒕 𝑨𝒕𝒐𝒎 𝑵𝒊𝒕𝒓𝒐𝒈𝒆𝒏 ( 𝟏𝟒.𝟎𝟎𝟖 )
𝑩𝒆𝒓𝒂𝒕 𝑺𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍 ( 𝑴𝒊𝒍𝒊𝒈𝒓𝒂𝒎 )

𝑥100 %
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jumlah Tubuh Buah Jamur Merang
Jumlah tubuh buah jamur merang merupakan salah satu parameter
pertumbuhan yang dapat diamati secara langsung setelah dilakukan
pemanenan dengan cara dihitung jumlah tubuh buahnya pada setiap
perlakuan. Perhitungan jumlah tubuh buah dilakukan setiap kali
pemanenan. Rata rata jumlah tubuh buah jamur yang paling banyak terdapat
pada P3 yaitu 0,39 sedangkan jumlah tubuh buah yang paling sedikit
terdapat pada K dan P2 dengan rata rata jumlah tubuh buah 0,045. Hasil
perhitungan jumlah tubuh buah jamur merang pada masing masing

RATA RATA JUMLAH TUBUH
BUAH

perlakuan dapat dilihat pada gambar 4.1
0.45
0.39

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.076

0.1
0.05

0.045

0.045

0
K

P1

P2

P3

PERLAKUAN

Gambar 4.1 Perhitungan Jumlah Tubuh Buah Jamur Merang Pada Setiap
Perlakuan
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Berdasarkan gambar 4.1, pada jumlah tubuh buah, persentase limbah
kertas dan kelobot jagung dalam media yang semakin tinggi akan
memberikan nutrisi yang lebih banyak untuk pertumbuhan miselium. Hal
ini disebabkan limbah kertas memiliki komposisi kimia 64,7%,
hemiselulosa sebanyak 13,0% dan lignin sebanyak 0,93% (Gaurav, 2014)
dan kelobot jagung mempunyai kandungan hemiselulosa sebesar 36%,
selulosa 41%, lignin 6%, pektin 3%, pati 0,014% dan air 9,6% (Lorentz &
Kulp, 1991). Pada komposisi kimia yang ada di jerami memiliki kandungan
hemiselulosa sebanyak 17,11%, selulosa 29,68% dan lignin 12,17%. Jika
dibandingan komposisi kimia dari jerami dan limbah kertas serta kelobot
jagung maka, komposisi kimia limbah kertas dan kelobot jagung lebih
tinggi. Komposisi hemiselulosa, selulosa, dan lignin yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan jamur merang.
Selulosa akan diuraikan menjadi bahan yang sederhana yang dapat
dijadikan nutrisi untuk diserap ke dalam sel. Senyawa ini akan digunakan
sebagai nutrisi cadangan, sedangkan lignin tahan terhadap penguraian
sehingga proses pengomposan bahan lebih lambat dan membutuhkab waktu
yang lama. Oleh sebab itu, semakin banyak kandungan selulosa dari suatu
jenis media maka akan meningkatkan kecepatan miselium jamur, akan
tetapi kadar lignin dari suatu media dapat menghambar pertumbuhan
miselium jamur. Sumiati dkk. (2005) menyatakan bahwa semakin cepet
penyebaran miselium, maka akan semakin cepet pula pembentukan tubuh
buahnya.
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Kadar air dalam media tinggi dikarenakan adanya selulosa yang
terdapat di dalam kelobot jagung dan limbah kertas merupakan polimer
linier yaitu polisakarida yang berfungsi untuk membentuk ikatan hidrogen
sehingga kelobot jagung dan limbah kertas mudah menarik molekul air
(Lestari dan Rifaida, 2010). Adanya kadar air yang tinggi didalam media
menyebabkan

jamur

dapat

menyerap

nutrisi

lebih

banyak

dan

mempengaruhi jumlah tubuh buah yang dihasilkan.
Kandungan rasio C/N yang terdapat pada jerami adalah 80:1,
sedangkan pada kertas 150-200:1 dan kelobot jagung 100:1 (Yuwono,
2008). Media pada perlakuan P3 memiliki jumlah tubuh buah yang lebih
tinggi dikarenakan media yang dikomposkan memiliki rasio C/N tinggi
dibandingkan dengan perlakuan lainya. Energi yang berasal dari karbon
digunakan untuk pembentukan sel dan sebagai energi dalam proses
pembentukan tubuh buah jamur sehingga jumlah tubuh buah jamur menjadi
lebih banyak.

K (B)

P1 (A)

P2 (C)

P3 (C)

Gambar 4.2 Jumlah tubuh buah pada setiap perlakuan.
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Jamur merang yang dihasilkan oleh media P1 memiliki rata rata
jumlah tubuh buah lebih tinggi daripada P2. Hal ini dimungkinkan pada saat
proses penebaran bibit F3 tidak merata sehingga mempengaruhi jumlah
tubuh buah yang dihasilkan. Dalam meningkatkan produktivitas jamur
merang dapat digunakan media tanam jamur P3 dengan perbandingan 25%
jerami dan 75% limbah kertas dan kelobot jagung yang memberikan jumlah
tubuh buah yang lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Miselium yang tumbuh menjadi lebih cepat sehingga akan mempengaruhi
pembentukan tubuh buah dan menyebabkan proses pemanenan jamur
berlangsung lebih cepat juga. Limbah kertas dan kelobot juga belum
memiliki nilai ekonomis di kalangan masyarakat sehingga pengunaan
limbah kertas dan kelobot jagung dapat meningkatkan keuntungan dalam
pembudidayaan jamur merang. Ada tidak adanya pengaruh limbah kertas
dan kelobot jagung pada media tanam jamur merang dilakukan Uji Kruskal
Wallis terhadap jumlah tubuh buah jamur merang yang dapat dilihat pada
tabel 4.1
Tabel 4.1 Hasil Uji Kruskal Wallis terhadap jumlah tubuh buah
jamur merang
Test Statisticsa,b

data
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

8.451
3
.038
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Berdasarkan hasil uji Kruskal Wallis terhadap jumlah tubuh buah
jamur merang diperoleh hasil bahwa Asymp.Sig adalah 0,038 < 0,05 maka
H0 ditolak. Artinya ada pengaruh penambahan limbah kertas dan kelobot
jagung pada media tanam jamur merang terhadap jumlah tubuh buah.
Selanjutnya, dilanjutkan Uji Mann Whitney untuk melihat apakah terdapat
pengaruh antar setiap perlakuan yang dapat dilihat pada tabel 4.2
Tabel 4.2 Uji Mann Whitney Pada Jumlah Tubuh Buah
Kode

K

P1

P2

P3

K

Tidak
Signifikan
Tidak
Signifikan
Signifikan

Tidak
Signifikan
Tidak
Signifikan
-

Signifikan

P1

Tidak
Signifikan
-

Signifikan

-

P2
P3

Tidak
Signifikan
Signifikan

Signifikan
Signifikan

Berdasarkan hasil dari Uji Mann Whitney perlakuan K signifikan
dengan P3, tetapi menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan
perlakuan P1 dan P2. Perlakuan pada P1 signifikan dengan P3, akan tetapi
tidak menunjukkan hasil yang signifikan dengan perlakuan K dan P2. Pada
perlakuan P2 signifikan dengan P3, namun tidak menunjukkan hasil yang
signifikan dengan K dan P1. Pada perlakuan P3 menunjukkan hasil yang
signifikan dengan perlakuan K, P1, dan P2.
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B. Berat Basah Jamur Merang
Berat basah jamur merupakan salah satu parameter yang dapat
diamati

secara

langsung

setelah

dilakukan

pemanenan

dengan

menggunakan timbangan digital. Kemampuan sel dalam membelah
menyebabkan jumlah tubuh buah menjadi lebih banyak dan akan
mempengaruhi berat basah jamur. Selain itu, berat basah juga dapat menjadi
parameter banyaknya kadar air dalam jamur merang. Hasil rata rata berat
basah jamur merang pada masing masing perlakuan dapat dilihat pada

RATA RATA BERAT BASAH (g)

gambar 4.3
1.8
1.57

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6

0.4
0.2
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0.21
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0
K

P1

P2

P3

PERLAKUAN

Gambar 4.3 Perbedaan Berat Basah Jamur Merang Pada Setiap Perlakuan

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat hasil berat basah jamur
merang pada setiap perlakuan memiliki hasil yang berbeda beda. Pada
perlakuan P3 mendapatkan hasil yang tinggi dengan rata rata berat basahnya
adalah 1,57g, dimana media P3 mengandung komposisi limbah kertas dan
kelobot jagung sebanyak 75 %. Selanjutnya, hasil yang paling rendah adalah
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perlakuan K dengan rata rata berat basah 0,067 g. Pada perlakuan P3 dengan
persentase limbah kertas dan kelobot jagung sebanyak 75% merupakan
media paling optimal yang dapat memberikan hasil berat basah jamur paling
tinggi apabila dibandingkan dengan media lain. Nutrisi yang ada di dalam
media tersebut akan digunakan jamur merang untuk tumbuh membentuk
filamen kecil yang disebut hifa. Hifa akan berkembang menjadi miselium.
Selanjutnya, miselium akan tubuh menjadi badan buah.
Jamur merang memerlukan nutrisi dalam bentuk selulosa, lignin,
hemiselulosa. Bahan bahan tersebut terkandung dalam limbah kertas dan
kelobot jagung yang digunakan dalam penelitian ini. Berat basah
dipengaruhi oleh adanya selulosa, lignin dan serat yang terdapat didalam
subsrat. Selulosa, lignin dan hemiselulosa merupakan komponen utama
yang ada di media tumbuh jamur merang.
Berat basah jamur juga dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah
tubuh buah. Semakin banyak jumlah tubuh buah jamur yang dihasilkan,
maka semakin tinggi berat basah jamur yang dihasilkan. Masing masing
tubuh buah jamur merang memiliki kandungan air sehingga semakin banyak
jumlah tubuh buah yang dihasilkan, maka berat basahnya semakin tinggi.
Namun, adapula jamur yang memiliki berat basah yang tinggi tetapi jumlah
tubuh buahnya sedikit dikarenakan ukuran dari tubuh buah yang besar. Berat
basah jamur merang merupakan akumulasi dari berat biomassa jamur dan
air dari keseluruhan tubuh buah jamur. Hal ini, dapat disebabkan karena air
dalam tubuh jamur lebih tinggi apabila dibandingkan dengan biomassa atau
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sebaliknya apabila biomassa lebih tinggi dibandingakan dengan kadar air
dari keseluruhan tubuh buah. Berat basah juga berkaitan erat dengan adanya
kadar air dalam media tanam jamur. Air merupakan komponen utama yang
membantu dalam proses transportasi partikel kimia antar sel dan juga
digunakan untuk menyerap nutrisi dari media. Kandungan air dalam media
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur merang.
Jika kadar air media terlalu tinggi maka akan menyebabkan miselium akan
mudah busuk dan mikroorganisme yang tidak diinginkan menyerap nutrisi
yang seharusnya digunakan oleh miselium jamur merang sehingga
pertumbuhan jamur merang akan terganggu bahkan menyebabkan miselium
mati. Selulosa yang terdapat di dalam kelobot jagung dan limbah kertas
merupakan polimer linier yaitu polisakarida yang berfungsi untuk
membentuk ikatan hidrogen sehingga kelobot jagung dan limbah kertas
mudah menarik molekul air (Lestari dan Rifaida, 2010). Substrat yang
mengandung kadar air yang tinggi dengan bahan yang memiliki kapasitas
untuk menyimpan dan menyerap air dalam jumlah yang besar akan
memungkinkan peningkatan kadar air (Aini, 2013).
Peningkatan produktivitas jamur merang pada parameter berat basah
dapat digunakan media tanam jamur P3 dengan perbandingan 25% jerami
dan 75% limbah kertas dan kelobot yang memiliki hasil berat basah paling
tinggi. Ada tidak adanya pengaruh limbah kertas dan kelobot jagung pada
media tanam jamur merang dilakukan Uji Kruskal Wallis terhadap berat
basah tubuh jamur merang yang dapat dilihat pada tabel 4.3
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Tabel 4.3 Hasil Uji Kruskal Wallis terhadap berat basah tubuh jamur merang
Test Statisticsa,b
BERAT BASAH
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

7.642
3
.054

Berdasarkan hasil uji Kruskal Wallis terhadap berat basah buah
jamur merang diperoleh hasil bahwa Asymp.Sig adalah 0,054 > 0,05 maka
H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh penambahan limbah kertas dan
kelobot jagung pada media tanam jamur merang terhadap berat basah jamur
merang. Oleh karena itu tidak dilanjutkan uji Mann Whitney.
C. Berat Kering Jamur Merang
Berat kering adalah salah satu parameter yang digunakan untuk
mengetahui kadar air dalam jamur merang. Berat kering diperoleh dengan
cara jamur dioven hingga memperoleh berat yang konstan. Pada saat
pengovenan berat jamur akan berkurang karena kadar air dalam jamur
berkurang. Hasil perbedaan berat kering jamur merang pada setiap
perlakuan dapat dilihat pada gambar 4.4
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RATA RATA BERAT KERING (g)
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Gambar 4.4 Perbedaan rata rata berat kering pada setiap perlakuan
Berdasarkan gambar 4.4, dapat diketahui bahwa rata rata berat
kering paling tinggi terdapat pada media P3 yaitu 0,15 g, sedangkan paling
rendah pada media K yaitu 0,009 g. Pada hasil rata rata parameter berat
basah P1 lebih tinggi dibandingkan dengan P2. Namun, pada hasil rata rata
parameter berat kering P2 lebih tinggi daripada P1. Berat kering adalah
akumulasi biomassa pada jamur merang. Ketika dilakukan pengovenan,
maka air dalam tubuh jamur akan menguap sedangkan biomassa pada jamur
tetap berada dalam tubuh buah. Tingginya berat basah jamur tidak selalu
dapat menentukan tinggi berat kering pada jamur (Utami, 2017).
Berdasarkan hasil perbandingan antara parameter berat basah dan berat
kering dapat dikatakan bahwa tidak semua jamur memiliki berat basah
tinggi juga akan memiliki berat kering yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan
berat kering merupakan akumulasi dari seluruh nutrisi dan hifa jamur.
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Perbandingan komposisi kimia dari jerami dan limbah kertas serta
kelobot jagung adalah limbah kertas memiliki komposisi kimia 64,7%,
hemiselulosa sebanyak 13,0% dan lignin sebanyak 0,93% (Gaurav, 2014)
dan kelobot jagung mempunyai kandungan hemiselulosa sebesar 36%,
selulosa 41%, lignin 6%, pektin 3%, pati 0,014% dan air 9,6%. (Lorentz &
Kulp, 1991) sedangkan jerami memiliki kandungan hemiselulosa sebanyak
17,11%, selulosa 29,68% dan lignin 12,17%. Hasil perbandingan komposisi
kimia limbah kertas dan kelobot jagung lebih tinggi daripada jerami.
Selulosa yang terdapat di dalam kelobot jagung dan limbah kertas
merupakan polimer linier yaitu polisakarida yang berfungsi untuk
membentuk ikatan hidrogen sehingga kelobot jagung dan limbah kertas
mudah menarik molekul air (Lestari dan Rifaida, 2010).
Jamur menyerap air dan nutrisi secara bersamaan dan pada saat
pengovenan akan terjadi penguapan. Namun, nutrisi yang ada di dalam
jamur akan tetap berada di dalam tubuh buah. Kadar air yang ada dalam
media dipengaruhi oleh perbedaan komposisi dalam media, dimana pada
setiap media terdapat persentase limbah kertas dan kelobot jagung yang
berbeda beda. Jamur yang tumbuh pada media K dengan 0% limbah kertas
dan kelobot jagung memiliki tingkat kepadatan media yang kurang sehingga
kadar air menjadi rendah. Hal ini akan menyebabkan kurangnya nutrisi yang
dibutuhkan untuk jamur tumbuh. Media pada P3 memiliki komposisi kadar
air yang optimal sehingga akumulasi air dalam sel jamur merang tidak
merusak nutrisi yang berada didalamnya. Pada saat proses pengovenan
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diperoleh berat kering yang paling tinggi dikarenakan jamur merang pada
media P3 memiliki nutrisi yang lebih tinggi.
Kadar air yang ada pada limbah kertas dan kelobot jagung digunakan
untuk mengubah selulosa dan hemiselulosa menjadi komponen yang lebih
sederhana untuk proses metabolisme pertumbuhan jamur. Hasil dari
metabolisme adalah uap air yang nantinya akan terakumulasi dalam tubuh
buah yang dihasilkan. Kandungan air dalam media digunakan oleh sel sel
jamur merang untuk mengangkut nutrisi dari media untuk diubah menjadi
biomassa jamur. Rata rata berat kering pada jamur merang yang tumbuh di
media P3 merupakan rata rata berat kering paling tinggi apabila
dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa jamur
pada media P3 memiliki biomassa yang lebih tinggi dibandingkan jumlah
air dalam tubuh buah setelah kadar air dalam jamur mengalami penguapan
selama poses pengovenan. Dilakukan Uji Kruskal Wallis untuk mengetahui
ada tidak adanya pengaruh limbah kertas dan kelobot jagung pada media
tanam jamur merang terhadap berat kering yang dapat dilihat pada tabel 4.4
Tabel 4.4 Hasil Uji Kruskal Wallis terhadap berat kering jamur merang
Test Statisticsa,b
BERAT KERING
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

7.667
3
.053

Berdasarkan hasil uji Kruskal Wallis terhadap berat kering jamur
merang diperoleh hasil bahwa Asymp.Sig adalah 0,58 > 0,05 maka H0
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diterima. Artinya tidak ada pengaruh penambahan limbah kertas dan
kelobot jagung pada media tanam jamur merang terhadap jumlah tubuh
buah.
D. Kadar Air Jamur Merang
Berdasarkan data dari berat basah dan berat kering jamur merang,
dapat diperoleh kadar air pada masing masing perlakuan melalui hasil
perhitungan persentase kadar air dalam jamur merang. Rata rata kadar air
paling besar terdapat pada jamur merang yang tumbuh di media P3 dengan
75% limbah kertas dan kelobot jagung sedangkan rata rata kadar air paling
rendah terdapat pada jamur merang yang tumbuh pada media dengan
komposisi limbah kertas dan kelobot jagung sebanyak 0%. Perbedaan kadar

RATA RATA KADAR AIR (%)

air jamur merang pada setiap perlakuan dapat dilihat pada gambar 4.5
14
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Gambar 4.5 Perbedaan rata rata kadar air jamur merang
pada setiap perlakuan
Hasil rata rata berat yang dihasilkan pada perlakuan P3 memiliki
rata rata yang paling tinggi dibandingkan perlakuan K, P1 dan P2. Hasil
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yang sama juga didapatkan P3 pada rata rata berat kering yang memiliki rata
rata paling tinggi dibandingan perlakuan K, P1 dan P2. Jamur merang yang
terdapat pada media P3 memiliki kadar air yang sebanding dengan berat
basah. Hal ini menunjukkan bahwa jamur pada media P3 tersusun lebih
banyak biomassanya dibandingkan dengan kadar air karena berat jamur
yang tersisa setelah proses pengovenan memiliki rata rata yang paling
tinggi.
Jamur yang tumbuh pada media P1 memiliki jumlah rata rata berat
basah urutan ke-2 dan berat kering memiliki urutan ke-3, sedangkan rata
rata kadar air memiliki urutan ke-2, sehingga berat basah pada P1 sebanding
dengan berat basah dan kadar air, namun berbanding terbalik dengan berat
keirngnya. Hal ini menunjukkan bahwa jamur yang tumbuh pada P1
memiliki biomassa yang rendah karena berat jamur yang tersisa setelah
proses pengovenan memiliki rata rata yang rendah.
Pada perlakuan P2 memiliki jumlah rata rata berat basah urutan ke3 dan berat kering memiliki urutan ke-2, sedangkan pada hasil rata rata
kadar air ke-3, sehingga berat basah pada P2 sebanding dengan kadar air,
namun berbanding terbalik dengan berat kering. Hal ini dikarenakan pada
media P2 tersusun dari sebagian besar air dan memiliki biomassa yang
rendah karena berat jamur yang tersisa setelah proses pengovenan memiliki
rata rata yang rendah. Namun pada media perlakuan K, jamur merang yang
tumbuh memiliki rata rata yang paling rendah. Hal ini sebanding lurus
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dengan rata rata berat basah jamur pada media perlakuan K yang juga
memiliki rata rata paling rendah.
Kadar air yang terdapat dalam media tanam jamur merang
dipengaruhi oleh komposisi dari media tanam. Kadar air yang tinggi pada
jamur yang tumbuh pada media P3 menunjukkan bahwa media limbah
kertas dan kelobot jagung memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan
air dalam jumlah yang tinggi dibandingkan dengan media yang tidak
dicampur dengan limbah kertas dan kelobor jagung. Limbah kertas dan
kelobot jagung dalam menyimpan dan mempertahankan air di dalam media
dapat menyebabkan media menjadi terlalu basah dan sel jamur akan
menyerap kandungan air yang terdapat dalam media dalam jumlah yang
banyak sehingga jamur memiliki berat basah yang tinggi karena adanya
akumulasi air yang besar dalam sel jamur. Hal ini dikarenakan selulosa yang
terdapat di dalam kelobot jagung dan limbah kertas merupakan polimer
linier yaitu polisakarida yang berfungsi untuk membentuk ikatan hidrogen
sehingga kelobot jagung dan limbah kertas mudah menarik molekul air
(Lestari dan Rifaida, 2010).
Dalam penelitian ini, limbah kertas dan kelobot jagung yang
ditambahkan pada media tanam jamur merang dapat memberikan hasil yang
nyata dalam hal produktivitas jamur merang. Miselium yang tumbuh
menjadi lebih cepat sehingga akan mempengaruhi pembentukan tubuh buah
dan menyebabkan prose pemanenan jamur berlangsung lebih cepat juga.
Limbah kertas dan kelobot juga belum memiliki nilai ekonomis di kalangan
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masyarakat sehingga pengunaan limbah kertas dan selobot jagung dapat
meningkatkan keuntungan dalam pembudidayaan jamur merang. Dilakukan
Uji Kruskal Wallis untuk mengetahui ada tidak adanya pengaruh limbah
kertas dan kelobot jagung pada media tanam jamur merang terhadap kadar
air jamur merang yang dapat dilihat pada tabel 4.5
Tabel 4.5 Hasil Uji Kruskal Wallis terhadap kadar air jamur merang
Test Statisticsa,b
KADAR AIR
Chi-Square

9.667

df

3

Asymp. Sig.

.022

Berdasarkan hasil uji Kruskal Wallis terhadap kadara air jamur
merang diperoleh hasil bahwa Asymp.Sig adalah 0,022 < 0,05 maka H 0
ditolak. Artinya ada pengaruh penambahan limbah kertas dan kelobot
jagung pada media tanam jamur merang terhadap kadar air. Selanjutnya,
dilanjutkan Uji Mann Whitney untuk melihat apakah terdapat pengaruh
antar setiap perlakuan yang dapat dilihat pada tabel 4.6
Tabel 4.6 Uji Mann Whitney Kadar Air Jamur Merang
Kode

K

P1

P2

P3

K

-

Signifikan

Signifikan

Signifikan

P1

Signifikan

-

Signifikan

Tidak
Signifikan

P2

Signifikan

Signifikan

-

Signifikan

P3

Signifikan

Tidak
Signifikan

Signifikan

-
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Berdasarkan hasil dari Uji Mann Whitney pada perlakuan K
menunjukkan hasil yang sginifikan dengan perlakuan P1, P2, dan P3. Pada
perlakuan P1 menunjukkan hasil yang signifikan dengan K dan P2, akan
tetapi pada perlakuan P3 menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Pada
perlakuan P2 menunjukkan hasil yang signifikan dengan K, P1, dan P3.
Pada perlakuan P3 menunjukkan hasil yang signifikan dengan K dan P2,
akan tetapi pada perlakuan P1 menunjukkan hasil yang tidak signifikan.
E. Kadar Protein Jamur Merang
Kadar protein menjadi salah satu parameter yang diuji dalam
penelitian ini. Pengujian kadar protein dilakukan di Laboratorium Analisa
CV. Chem-Mix Pratama yang beralamat di Kretek Kidul, Jambidan,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Hasil uji kadar protein jamur merang
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Gambar 4.6 Kadar Protein pada Setiap Perlakuan
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Berdasarkan gambar 4.6, dapat diketahu bahwa kadar protein
paling tinggi terdapat pada media P1 yaitu sebanyak 8,33%. Media pada
perlakuan P1 menggunakan perbandingan jerami 75% dengan limbah
kertas dan kelobot jagung 25%. Kadar protein yang paling rendah terdapat
pada media P2 yaitu sebanyak 1,19%. Media P2 menggunakan
perbandingan jerami 50% dengan limbah kertas dan kelobot 50%. Dalam
pengujian kadar protein digunakan panenan ke-3 pada perlakuan P2 dan
P3. . Hal ini dikarenakan fokus peneliti pada parameter laju pertumbuhan
dan produktivitas jamur merang sehingga menggunakan panenan pertama
dan ke-2 dari perlakuan P2 dan P3. Namun, pada perlakuan K dan P1 yang
digunakan untuk uji kadar protein adalah panenan ke-2. Hal ini
dikarenakan terdapat kendala yaitu media yang dibuat bersamaan dengan
perlakuan P2 dan P3 tidak tumbuh jamur merang lagi, walaupun media
sudah ditambahkan bibit merang sehingga media dibuat ulang yang
hasilnya akan digunakan untuk uji kadar protein.
Media pada perlakuan K dan P1 mempunyai ketersediaan nutrisi
yang lebih banyak dibandingkan dengan P2 dan P3 sehingga selama
pertumbuhan jamur merang terpenuhi nutrisinya. Hal ini akan
mempengaruhi penyusunan protein yang ada di dalam tubuh jamur. Media
P2 dan P3 menggunakan panenan ke-3 jamur merang yang tumbuh pada
media yang sama pada pemanenan pertama dan ke-2 sehingga
ketersediaan nutrisi yang ada di dalam media berkurang. Kurangnya
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ketersediaan nutrisi pada media mempengaruhi penyusunan protein yang
ada di dalam tubuh jamur.
Pertumbuhan jamur merang memerlukan hemiselulosa, selulosa,
dan lignin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur merang.
Hemiselulosa dan selulosa yang terdapat pada limbah kertas dan kelobot
jagung merupakan sumber utama karbon. Kandungan rasio C/N yang
terdapat pada jerami adalah 80:1, sedangkan pada kertas 150-200:1 dan
kelobot jagung 100:1. Karbon memiliki peran penting sebagai kerangka
protein dan dalam proses metabolisme sel. Nitrogen merupakan unsur
unsur yang termasuk ke dalam kelompok unsur pembentuk protein. Jamur
merang menggunakan nitrogen dalam bentuk nitrat, ion ammonium,
nitrogen organik atau nitrogen bebas yang berfungsi untuk sintesis protein,
purin dan pirimidin (Kalsum,dkk. 2011).
Pada saat pengomposan media terjadi proses dekomposisi yang
menghasilkan nitrogen dalam bentuk nitrat, ion ammonium, nitrogen
organik yang diubah oleh mikroogranisme. Mikroorganisme akan
menghasilkan enzim yang dapat menguraikan media tanam menjadi media
yang kaya akan nitrogen sehingga akan menghasilkan protein yang banyak
(Stamets

dan

Chilton,

1983).

Senyawa

nitrogen

dibutuhkan

mikroorganisme untuk memelihara dan pembentukan sel tubuh. Semakin
banyak kandungan nitrogen, maka akan semakin cepat bahan organik
terurai (Sriharti, 2008).
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Pada saat pembentukan miselium jamur mengakibatkan banyaknya
enzim fenol oksidase yang diproduksi untuk menguraikan senyawa
senyawa pembentuk protein (Ghunu,dkk, 2010). Peningkatan kandungan
protein kasar disebabkan adanya sekresi enzim ekstraseluler yang secara
alami terbuang (Akinfemi,dkk, 2009). Peningkatan kandungan protein
dalam biomassa jamur merang berbanding lurus dengan pertumbuhan
jamur merang yang didalamnya mengandung nitrogen. Jamur merang
merupakan organisme yang mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan
dari substratnya. Substrat merupakan sumber nutrisi utama bagi jamur.
Nutrisi tersebut baru dapat dimanfaatkan setelah jamur mengekskresikan
enzim ekstraseluler yang dapat menguraikan senyawa-senyawa kompleks
dari substrat menjadi senyawa senyawa yang lebih sederhana, banyak
jamur memiliki kemampuan mengeksresikan beberapa jenis enzim ke
lingkungan yang menguraikan karbohidrat kompleks seperti selulase,
amilase, kitinase (Tampubolon, 2010). Jamur merang memiliki enzim
selulase yang dapat memecah selulosa menjadi glukosa. Glukosa dapat
berperan sebagai sumber karbon yang merupakan unsur makronutrien
yang digunakan jamur sebagai penyusun struktural sel dan merupakan
sumber energi yang diperlukan oleh jamur (Kavanagh, 2005).
Proses dekomposisi terjadi pada saat pengomposan media tanam
jamur yang dilakukan selama 6 hari. Proses dekomposisi dilakukan oleh
mikroorganisme yang menghasilkan amonia dan nitrogen yang
terperangkap di dalam tumpukan kompos karena pori pori tumpukan
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kompos yang sangat kecil sehingga amonia dan nitrogen yang terlepas ke
udara berada dalam jumlah yang sedikit (Andhika, dkk, 2008). Nitrogen
merupakan komponen paling penting sebagai penyusun protein pada sel
sel jamur. Dekomposisi N-O terjadi dalam 3 tahapan yaitu amonifikasi,
nutrifikasi dan nitrifikasi (Winarso, 2005).

Selanjutnya senyawa amina dan asam asam amino tersebut
dihancurkan oleh mikroorganisme heterotof sehingga menghasilkan
senyawa ammonium sehingga proses tersebut disebut sebagai proses
amonifikasi.

Kemudian,

Mikrooganisme yang berperan dalam reaksi tersebut adalah bakteri
maupun fungi, baik dalam proses aerobik maupun anaerobik. Proses
nitrifikasi terjadi dalam dua tahapan, yaitu tahap pembentukan nitrit (NO2)
dan tahap pembentukan nitrat (NO3). Prosesnya adalah sebagai berikut:

Selanjutnya nitrit yang terbentuk diubah menjadi nitrat. Reaksinya
adalah sebagai berikut:
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Berdasarkan hal tersebut, semakin banyak mikroorganisme yang
berada dalam pengomposan bahan organik tersebut maka semakin tinggi
kandungan nitrogen yang dihasilkan dan semakin tinggi pula protein yang
dihasilkan.
Kadar protein yang tinggi terdapat pada media P1 dengan 8,33%
sehingga dapat menambah kebutuhan protein yang diperlukan oleh tubuh
dalam proses metabolisme. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai
alternatif menu makanan bagi vegetarian.
F. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah:
1. Sampel yang digunakan untuk uji protein berasal dari keranjang P2 (c)
dan P3 (c) dari hasil panen ke-3. Pada media K dan P1 peneliti membuat
pengulangan dikarenakan untuk panen ke-3 tidak tumbuh.
2. Waktu pemanenan jamur merang yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 23 hari.
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BAB V
IMPLEMENTASI PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN
Hasil penelitian “Pengaruh Penambahan Limbah Kertas Parkir dan Kelobot
Jagung Pada Media Tanam Terhadap Laju Pertembuhan dan Produktivitas Jamur
Merang (Volvariella volvacea)” dapat digunakan sebagai sumber pengathuan baru
di dunia pendidikan dan dapat di implementasikan dalam pembelajaran Biologi
khususnya pada peserta dodok SMA kelas X semester 1 yaitu pada materi
Jamur/Fungi.
A. Kompetensi Inti:
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan agama yang dianutnya
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif
dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural dan metakognitif berdasar rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
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bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkrit dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
B. Kompetensi Dasar
3.6 Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan jamur
berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya melalui pengamatan secara
teliti dan sistematis
4.6. Menyajikan data hasil pengamatan ciri-ciri dan peran jamur dalam
kehidupan dan lingkungan dalam bentuk laporan tertulis.
Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah ciri ciri umum jamur
(morfologi, cara memperoleh nutrisi, dan reproduksinya), pengelompokkan
jamur, dan peran jamur dalam bidang ekologis, ekonomis, medis, dan
pengembangan iptek. Pembelajaran materi Jamur/Fungi ini menggunakan
pendekatan pendekatan Saintifik , melalui kegiatan pembelajaran model
Discovery Learning. Melalui pembelajaran, siswa mampu menjelaskan ciri
ciri umum jamur, mengelompokkan jamur berdasarkan morfolgi, cara
memperoleh nutrisi, dan reproduksinya, mengelompokkan peranan jamur
berdasarkan ekologis, ekonomis, medis, dan pengembangan iptek,
menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis. Dalam
pembelajaran, guru memberikan 1 LKPD (Lampiran 7) dan 1 lembar
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panduan group Project (Lampiran 8). LKPD ini bertujuan agar siswa dapat
mengenali ciri ciri jamur, mengelompokkan jamur berdasarkan morfologi,
cara memperoleh nutrisi, dan reproduksinya. Kemudian siswa dapat
mengeahui peranan jamur berdasarkan ekologis, ekonomis, medis, dan
pengembangan iptek. Pada pertemuan kedua, guru memberikan panduan
group project beserta keranjang plastik / wakul plasktik yang sudah terdapat
media jamut sehingga siswa dapat mengamati pertumbuhan jamur.
Siswa mengerjakan LKPD dan group project dalam kelompok
belajar dan dapat diperbolehkan untuk menggunakan berbagai sumber
belajar yang interktif. Selama pembelajaran dalam kelompok berlangsung
diharapakan siswa dapat melakukan diskusi dengan aktif sehingga dapat
menemukan suatu pengetahuan baru dan dapat saling bertukar pikiran
dengan temen sesama kelompokknya. Setelah selesai melakukan diskusi
siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.
Kegiatan diskusi yang dilakukan dalam kelompok besar diharapkan siswa
dapat menemukan berbagai informasi menarik yang berkaitan tentang dunia
jamur terkhususnya dalam syarat tumbuh jamur yang meliputi ciri ciri jamur
pengelompokkan jamur berdasarkan morfologi, cara memperoleh nutrisi,
dan reproduksinya serta peranan jamur berdasarkan ekologis, ekonomis,
medis, dan pengembangan iptek. Dengan adanya pembelajaran di kelas
maupun group project yang dilakukan siswa di luar kelas, diharapkan hasil
penelitian tersebut dapat menjadi referensi untuk menambah pengetahuan
siswa, masyarakat serta petani jamur merang.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang berjudul Pengaruh Penambahan
Limbah Kertas Parkir dan Kelobot Jagung pada Media Tanam Terhadap
Laju Pertumbuhan dan Produktivitas Jamur Merang (Volvariella volvacea)
disimpulkan bahwa:
1. Penambahan limbah kertas parkir dan kelobot jagung menghasilkan
perbedaan pada jumlah tubuh buah dan kadar air pada perlakuan P3
dengan persetase 75 %, sedangkan pada berat basah dan berat kering
tidak terdapat perbedaan.
2. Untuk parameter jumlah tubuh buah, berat basah, berat kering dan kadar
air yang lebih tinggi terdapat pada media P3. Pada parameter kadar
protein yang paling tinggi pada media P1.
3. Limbah kertas parkir dan kelobot jagung dapat menggantikan
penggunaan jerami sebagai media tanam jamur merang.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, adapun saran bagi peneliti
yang akan melanjutkan penelitian ini adalah:
1. Peneliti selanjutkan diharapkan untuk memperhatikan usia media tanam
dari jamur merang.
2. Perlu dilakukan uji kandungan lemak, karbohidrat, serat dan abu pada
tubuh buah jamur merang.
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3. Sebaiknya uji kadar protein dilakukan pada saat pemanenan yang
pertama.
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LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69

Lampiran 1 : Data Hasil Penelitian
1. Jumlah Tubuh Buah
PERL
AKUA
N

1

2

3

5

6

7

K (A)
K (B)
K (C)
P1 (A)
P1 (B)
P1 (C)
P2 (A)
P2 (B)
P2 (C)
P3 (A)
P3 (B)
P3 (C)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8

HARI KE
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
0
1
0
0
1
4
4
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0

juml
ah

1
1
2
2
1
2
1
1
1
10
6
10

rata
rata

stran
dar
devi
asi
0,04 0,57
5455 735
0,07
5758

0,57
735

0,04
5455

0

0,39 2,30
3939 9401

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70

2. Berat Basah (g)
Perlakuan
1 2 3 5 6 7 8 9

1
1
0
0

1
2
0
0

Hari Ke
1 1
3 4
0 0
0 0

1
5
0
0

16

17

0
0

K (A)
K (B)

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

1
0
0
0

K (C)

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

P1 (A)
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0 0 0 0 0 0 0 0
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7
0
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0
0

0
0
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0

0
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0
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0
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0

0
0
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0
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0
0
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0
0

P3 (B)
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

3
0
0
5
3
5
9
3

0,
9
0
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7
0
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0
0
0

0
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

1
8
2
0

1
9
0
0

2
0
0
0

2
1
0
0

22

0

0

0

0

0

0
1,
5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
3

0
9,
5

0
0

0
0

2
0

2 Jumlah Rata rata
3
0
2 0,06666
7
0
1,5
0

0,9

0
0

0
0

7
0,7

0
0
0
0
8

0
0
0
0
3

0
0
0
0
0

9
5
4
5
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2
0

0
0

0
0

13
37,5
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defiasi
0,55075
7

0,25303

4,33166
6

0,21212
1

0,57735

1,56818
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16,4671
4
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3. Berat kering (g)
Perlak
uan

1 2 3 5 6 7 8 9
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K (A)

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0
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0
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0

0

0
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0
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0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
0 0,2
6
7
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,4
0
4
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0,3
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
0
0
2
0 0 0 0 0 0 0 0 4,8
0
0
5
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 1,1
9

P2 (A)
P2 (B)
P2 (C)
P3 (A)
P3 (B)
P3 (C)

0

0

Hari ke
1 1 1
3 4 5

16

17

18

1
9

20

21

22

2
3

0 0,2
8
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,12

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,5 0,0162
12
0,04

0

0,1
2
0
0,0
4
0

0 0,2
4
0
0

STRAND
AR
deviasi
0,28 0,0096 0,08327
97
0,24

0

0

0

0

0

0

0

0,53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,44 0,0201
52
0,37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,52

0

0

0

0

0

0

7,43 0,1478
79
0,63

0

0

0

0

0

0 0,3 0,9 0,3
7
7
8
0 0,3
0 0,2
8
5
0 0,2 0,2
0
6
5

0

0

0 0,8
6
0
0
0

0

0
0

JUML
AH

1,7

RATA
RATA

0,27465

0,07506

3,65645
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4. Kadar air (%)
Perlaku
an

Hari ke
1 1 1
3 4 5

1 2 3 5 6 7 8 9

10

1
1

12

K (A)

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

K (B)

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

K (C)

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

P1 (A)

0 0 0 0 0 0 0 0 91,
5
0 0 0 0 0 0 0 0
0

0

16

17

1
8

1
9

20

21

22

2
3

0

0

0

0

0

0

0

0

86

0

0

0

0

8
6
0

0

0

0

0

85,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86,6

0

0

0

0

86,
6
0

85,
8
0

0

0

0

0

0

0

0

91,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91,2

P2 (B)

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,7

P2 (C)

0 0 0 0 0 0 0 0 89,
6
0 0 0 0 0 0 0 0 86,
1
0 0 0 0 0 0 0 0
0

0

95,
5
91,
2
90,
7
0

0

P2 (A)

0 0 0 0 0 0 0 0 91,
3
0 0 0 0 0 0 0 0
0

94,
3
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87,
3
0

0

174,8

0 0 0 0 0 0 0 0 86,
7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87,
8
87,
5
0

427,3

0

87,
6
87,
3
87

0

0

78,
5
0

0

0

173,7

P1 (B)
P1 (C)

P3 (A)
P3 (B)
P3 (C)

0

JUML
AH

RATA
RATA
3,9151
52

STRAND
AR
DEFIASI
0,416333

5,6454
55

54,23126

4,1136
36

0,818535

11,754
55

146,0995
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5. Kadar protein (%)
Perlakuan

Hasil

K

7,682
7,7822
8,3159
8,3546
1,2511
1,129
2,2894
2,3474

P1
P2
P3

Rata
rata
7,7321
8,33525
1,19005
2,3184

6. Suhu dan kelembaban
Hari
ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tanggal

Suhu (oC)

22/04/2019
23/03/2019
24/04/2019
25/04/2019
26/04/2019
27/04/2019
28/04/2019
29/04/2019
30/04/2019
01/05/2019
02/05/2019
03/05/2019
04/05/2019
05/05/2019
06/05/2019
07/05/2019
08/05/2019
09/05/2019
10/05/2019
11/05/2019
12/05/2019
13/05/2019

32
29,8
33,6
32,9
29,7
30,3
27,1
28,4
29,3
31,6
29,1
29,2
27
33,1
27,2
26,8
29,3
29,6
28,8
27,7
29,8
28,7

KELEMBAPAN
(%)
80
81
94
95
89
84
89
92
91
79
92
87
92
88
93
94
90
90
90
90
80
87
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Lampiran 2 : Analisis Statistik
1. Jumlah Tubuh Buah
a. Uji Kruskal Wallis
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
data
N

12

Normal
Parametersa,b

Most Extreme
Differences

Mean

1.5847

Std. Deviation

.84551

Absolute

.330

Positive

.330

Negative

-.245

Kolmogorov-Smirnov Z

1.143

Asymp. Sig. (2-tailed)

.147

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Kesimpulan:
Sig >0,05 data normal
0,147 > 0,05 maka data berdistribusi normal
Test Statisticsa,b
data
Chi-Square

8.451

df

3

Asymp. Sig.

.038

Kesimpulan:
Sig 0,038 < 0,05, H0 ditolak, Artinya ada pengaruh penambahan limbah kertas dan
kelobot jagung pada media tanam jamur merang terhadap jumlah tubuh buah
b. Uji Mann Whitney
Kode

K

P1

P2

P3

K

-

0,456

0,317

0,043

P1

0,456

-

0,114

0,043

P2

0,317

0,114

-

0,034

P3

0,043

0,043

0,034

-
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Asypm.Sig < 0,05 Hipotesis Hiterima, Ho ditolak
Asypm. Sig > 0,05 Hipotesis Ditolak, Ho diterima
1) Perlakuan K dan P1
Ranks
PERLAKUAN
K
P1

JUMLAH TUBUH BUAH

N
3
3

Total

Mean Rank
3.00
4.00

Sum of Ranks
9.00
12.00

6

Test Statisticsa
JUMLAH
TUBUH BUAH
Mann-Whitney U

3.000

Wilcoxon W

9.000

Z

-.745

Asymp. Sig. (2-tailed)

.456
.700b

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

2) Perlakuan K dan P2
Ranks
PERLAKUAN

JUMLAH TUBUH
BUAH

N

Mean Rank

Sum of Ranks

K

3

4.00

12.00

P2

3

3.00

9.00

Total

6

Test Statisticsa
JUMLAH
TUBUH
BUAH
Mann-Whitney U
3.000
Wilcoxon W
9.000
Z
-1.000
Asymp. Sig. (2-tailed)
.317
Exact Sig. [2*(1.700b
tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.
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3) Perlakuan K dan P3
Ranks
PERLAKUAN

JUMLAH TUBUH BUAH

N

Mean Rank

Sum of Ranks

K

3

2.00

6.00

P3

3

5.00

15.00

Total

6

Test Statisticsa
JUMLAH
TUBUH BUAH
Mann-Whitney U
.000
Wilcoxon W
6.000
Z
-2.023
Asymp. Sig. (2-tailed)
.043
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.100b
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

4) Perlakuan P1 dan K
Ranks
PERLAKUAN
K
JUMLAH TUBUH BUAH P1
Total

N
3
3

Mean Rank
3.00
4.00

Sum of Ranks
9.00
12.00

Mean Rank
4.50
2.50

Sum of Ranks
13.50
7.50

6

Test Statisticsa
JUMLAH
TUBUH BUAH
Mann-Whitney U
3.000
Wilcoxon W
9.000
Z
-.745
Asymp. Sig. (2-tailed)
.456
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.700b
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

5) Perlakuan P1 dan P2
Ranks

JUMLAH TUBUH BUAH

PERLAKUAN
P1
P2
Total

Test Statisticsa
JUMLAH
TUBUH BUAH
Mann-Whitney U
1.500
Wilcoxon W
7.500
Z
-1.581
Asymp. Sig. (2-tailed)
.114
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.200b
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

N
3
3
6
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6) Perlakuan P1 dan P3
Ranks

JUMLAH TUBUH BUAH

PERLAKUAN
P1
P3

N
3
3

Total

Mean Rank
2.00
5.00

Sum of Ranks
6.00
15.00

6

Test Statisticsa
JUMLAH TUBUH
BUAH
Mann-Whitney U
.000
Wilcoxon W
6.000
Z
-2.023
Asymp. Sig. (2-tailed)

.043

Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

.100b

7) Perlakuan P2 dan K
Ranks
PERLAKUAN
K
JUMLAH TUBUH
BUAH

N
3

Mean Rank
4.00

Sum of Ranks
12.00

P2

3

3.00

9.00

Total

6

Test Statisticsa
JUMLAH TUBUH
BUAH
Mann-Whitney U
3.000
Wilcoxon W
9.000
Z
-1.000
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

.317
.700b

8) Perlakuan P2 dan P1
Ranks
PERLAKUAN
JUMLAH TUBUH
BUAH

N

Mean Rank

Sum of Ranks

P1

3

4.50

13.50

P2

3

2.50

7.50

Total

6
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Test Statisticsa
JUMLAH TUBUH
BUAH
Mann-Whitney U
1.500
Wilcoxon W
7.500
Z
-1.581
Asymp. Sig. (2-tailed)
.114
Exact Sig. [2*(1-tailed
.200b
Sig.)]
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

9) Perlakuan P2 dan P3
Ranks
PERLAKUAN
JUMLAH TUBUH
BUAH

N

Mean Rank

Sum of Ranks

P2

3

2.00

6.00

P3

3

5.00

15.00

Total

6

Test Statisticsa
JUMLAH
TUBUH BUAH
Mann-Whitney U
.000
Wilcoxon W
6.000
Z
-2.121
Asymp. Sig. (2.034
tailed)
Exact Sig. [2*(1.100b
tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

10) Perlakuan P3 dan K
Ranks
PERLAKUAN
JUMLAH TUBUH
BUAH

N

Mean Rank

Sum of Ranks

K

3

2.00

6.00

P3

3

5.00

15.00

Total

6

Test Statisticsa
JUMLAH
TUBUH BUAH
Mann-Whitney U
.000
Wilcoxon W
6.000
Z
-2.023
Asymp. Sig. (2.043
tailed)
Exact Sig. [2*(1.100b
tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.
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11) Perlakuan P3 dan P1
Ranks
PERLAKUAN

JUMLAH TUBUH
BUAH

N

Mean Rank

Sum of Ranks

P1

3

2.00

6.00

P3

3

5.00

15.00

Total

6

Test Statisticsa
JUMLAH
TUBUH BUAH
Mann-Whitney U
.000
Wilcoxon W
6.000
Z
-2.023
Asymp. Sig. (2.043
tailed)
Exact Sig. [2*(1.100b
tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

12) Perlakuan P3 dan P2

JUMLAH
TUBUH BUAH

PERLAKUAN
P2
P3

Ranks
N

Total

Test Statisticsa
JUMLAH
TUBUH BUAH
Mann-Whitney U
.000
Wilcoxon W
6.000
Z
-2.121
Asymp. Sig. (2.034
tailed)
Exact Sig. [2*(1.100b
tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

3
3
6

Mean Rank
2.00
5.00

Sum of Ranks
6.00
15.00
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2. Berat Basah
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

PERRLAKUA

Shapiro-Wilk

N
Statistic

BERAT
BASAH

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

K

.191

3

.

.997

3

.900

P1

.296

3

.

.918

3

.445

P2

.385

3

.

.750

3

.000

P3

.226

3

.

.983

3

.753

Kesimpulan:
Sig >0,05 data normal
K : 0,900 > 0,05 maka data berdistribusi normal
P1 : 0,045 > 0,05 maka data berdistribusi normal
P2 : 0,00 < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal
P3 : 0,753 > 0,05 maka data berdistribusi normal
Test Statisticsa,b
BERAT BASAH
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

7.642
3
.054

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
PERRLAKUAN

Kesimpulan:
Sig 0.054 > 0,05 H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh penambahan limbah kertas
dan kelobot jagung pada media tanam jamur merang terhadap berat basah jamur
merang.
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3. Berat kering
Tests of Normality
PERLAKUAN

Kolmogorov-Smirnova
Statistic

BERAT
KERING

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

K

.292

3

.

.923

3

.463

P1

.366

3

.

.796

3

.104

P2

.184

3

.

.999

3

.927

P3

.331

3

.

.865

3

.280

a. Lilliefors Significance Correction

Kesimpulan:
Sig >0,05 data normal
K : 0,463 > 0,05 maka data berdistribusi normal
P1 : 0,104 > 0,05 maka data berdistribusi normal
P2 : 0,927 > 0,05 maka data berdistribusi normal
P3 : 0,280 > 0,05 maka data berdistribusi normal
Test Statisticsa,b
BERAT KERING
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

7.667
3
.053

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
PERLAKUAN

Kesimpulan:
Sig 0.053 > 0,05 H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh penambahan limbah kertas
dan kelobot jagung pada media tanam jamur merang terhadap berat basah jamur
merang.
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4. Kadar air
a. Uji Kruskal Wallis
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

PERLAKUAN

Statistic

KADA
R AIR

df

Shapiro-Wilk
Sig.

Statistic

df

Sig.

K

.292

3

.

.923

3

.463

P1

.376

3

.

.772

3

.049

P2

.263

3

.

.955

3

.593

P3

.384

3

.

.753

3

.007

a. Lilliefors Significance Correction

Kesimpulan:
Sig >0,05 data normal
K : 0, 463 > 0,05 maka data berdistribusi normal
P1 : 0,49 < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal
P2 : 0,593 > 0,05 maka data berdistribusi normal
P3 : 0,07 < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

Test Statisticsa,b
KADAR AIR
Chi-Square
df

9.667
3

Asymp. Sig.

.022

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
PERLAKUAN

Kesimpulan:
Sig 0.053 > 0,05 H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh penambahan limbah kertas
dan kelobot jagung pada media tanam jamur merang terhadap berat basah jamur
merang.
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b. Uji Mann Whitney
Kode

K

P1

P2

P3

K

-

0,05

0,05

0,05

P1

0,05

-

0,05

0,275

P2

0,05

0,05

-

0,05

P3

0,05

0,275

0,05

-

Asypm.Sig < 0,05 Hipotesis Hiterima, Ho ditolak
Asypm. Sig > 0,05 Hipotesis Ditolak, Ho diterima

1) Perlakuan K dan P1
Ranks
PERLAKUAN
K
KAD P1
AR
AIR Total

N
3
3

Mean Rank
2.00
5.00

6

Test Statisticsa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

KADAR AIR
.000
6.000
-1.964
.050
.100b

2) Perlakuan K dan P2

KADAR AIR

PERLAKUAN
K
P2
Total

iyaa
N
3
3
6

Test Statisticsa
KADAR AIR
Mann-Whitney U
.000
Wilcoxon W
6.000
Z
-1.964
Asymp. Sig. (2-tailed)
.050
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.100b
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

Mean Rank
2.00
5.00

Sum of Ranks
6.00
15.00

Sum of Ranks
6.00
15.00
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3) Perlakuan K dan P3

KADAR AIR

PERLAKUAN
K
P3

Ranks
N
3
3

Total

Mean Rank
2.00
5.00

Sum of Ranks
6.00
15.00

6

Test Statisticsa
KADAR AIR
Mann-Whitney U
.000
Wilcoxon W
6.000
Z
-1.964
Asymp. Sig. (2-tailed)
.050
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.100b
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

4) Perlakuan P1 dan K

KADAR AIR

PERLAKUAN
K
P1

Ranks
N

Mean Rank
2.00
5.00

3
3

Total

Sum of Ranks
6.00
15.00

6

Test Statisticsa
KADAR AIR
Mann-Whitney U
.000
Wilcoxon W
6.000
Z
-1.964
Asymp. Sig. (2-tailed)
.050
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.100b
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

5) Perlakuan P1 dan P2

KADAR AIR

PERLAKUAN
P1
P2
Total

Ranks
N
3
3

Mean Rank
5.00
2.00

6

Test Statisticsa
KADAR AIR
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable:
PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

.000
6.000
-1.964
.050
.100b

Sum of Ranks
15.00
6.00
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6) Perlakuan P1 dan P3
Ranks
PERLAKUAN

KADAR
AIR

N

Mean Rank

Sum of Ranks

P1

3

2.67

8.00

P3

3

4.33

13.00

Total

6

Test Statisticsa
KADAR AIR
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

2.000
8.000
-1.091
.275
.400b

a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

7) Perlakuan P2 dan K
Ranks
N

PERLAKUAN
KADAR
AIR

Mean Rank

Sum of Ranks

K

3

2.00

6.00

P2

3

5.00

15.00

Total

6

Test Statisticsa
KADAR AIR
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

.000
6.000
-1.964
.050
.100b

a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

8) Perlakuan P2 dan P1
Ranks
PERLAKUAN
KADAR
AIR

N

Mean Rank

Sum of Ranks

P1

3

5.00

15.00

P2

3

2.00

6.00

Total

6
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Test Statisticsa
KADAR AIR
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

.000
6.000
-1.964
.050
.100b

a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

9) Perlakuan P2 dan P3
Ranks
PERLAKUAN

N

Mean Rank

P2
KADAR P3
AIR
Total

Sum of Ranks

3

2.00

6.00

3

5.00

15.00

6

Test Statisticsa
KADAR AIR
Mann-Whitney U
.000
Wilcoxon W
6.000
Z
-1.964
Asymp. Sig. (2-tailed)
.050
Exact Sig. [2*(1.100b
tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

10) Perlakuan P3 dan K
Ranks
PERLAKUAN
KADAR
AIR

N

Mean Rank

Sum of Ranks

K

3

2.00

6.00

P3

3

5.00

15.00

Total

6

Test Statisticsa
KADAR AIR
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

.000
6.000
-1.964
.050
.100b

a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.
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11) Perlakuan P3 dan P1
Ranks
PERLAKUAN

KADAR
AIR

N

Mean Rank

Sum of Ranks

P1

3

2.67

8.00

P3

3

4.33

13.00

Total

6

Test Statisticsa
KADAR AIR
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

2.000
8.000
-1.091
.275
.400b

a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

12) Perlakuan P3 dan P2
Ranks
PERLAKUAN

KADAR
AIR

N

Mean Rank

Sum of Ranks

P2

3

2.00

6.00

P3

3

5.00

15.00

Total

6
Test Statisticsa
KADAR AIR

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: PERLAKUAN
b. Not corrected for ties.

.000
6.000
-1.964
.050
.100b
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Lampiran 3 : Hasil Uji Kadar Protein
1. Kadar protein pada perlakuan K
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2. Kadar protein pada perlakuan P1
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3. Kadar protein pada perlakuan P2 dan P3
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Lampiran 4 : Foto Penelitian

Susunan Keranjang di Rumah Jamur

Sebelum di oven

Pengukuran Berat
Basah

Setelah di oven

Pengukuran Berat
Kering
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Pengukuran suhu dan
kelembaban

Keranjang P1 (C)
yang ditumbuhi
kontaminan
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Lampiran 5 : Silabus Pembelajaran
SILABUS PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA Negeri 2 Yogyakarta

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: X / Ganjil

Materi Pokok

: Fungi/Jamur

Alokasi Waktu

: 1 Minggu x 3 Jam Pelaksanaan @45 Menit

KI 3

: Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasar rasa ingin tahunya

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
KOMPETENSI DASAR
MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

3.6. Menerapkan prinsip Fungi/Jamur
Pertemuan pertama :
klasifikasi
untuk  Ciri-ciri
Kegiatan inti discovery learning
menggolongkan
(pemberian
kelompok jamur 1. StimulasiI
jamur berdasarkan
rangsangan)
dalam
hal
ciri-ciri dan cara
Siswa mengamati berbagai
morfologi, cara
reproduksinya
jenis jamur di lingkungan
memperoleh
melalui pengamatan
yang pernah siswa lihat dari

PENILAIAN
Tugas
 LKPD
Observasi
 Performa/

ALOKA
SI
WAKTU
1 minggu
x 3 JP

SUMBER
BELAJAR


Video
pembuatan
kompos
media
jamur
merang
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secara teliti
sistematis.

dan

nutrisi,
gambar/foto/bacaan tentang
reproduksi.
jamur
2. Problem Statement
 Pengelompokan
(pernyataan identifikasi)
4.6. Menyajikan
data
jamur.
Siswa menuliskan rumusan
hasil pengamatan  Peran
jamur
masalah dan hipotesis
ciri-ciri dan peran
secara ekologis,
jamur
dalam
ekonomis, medis, 3. Data Collecting
(pengumpulaan data )
kehidupan
dan
dan
pengemSiswa mengumpulkan
lingkungan dalam
bangan iptek.
informasi dari internet /
bentuk
laporan
sumber belajar lainnya.
tertulis.
4. Data Processing
(pengolahan data)
Siswa menganalisis hasil
pengumpulan informasi.
5. Verification (pembuktian)
Siswa mempresentasikan
hasil yang didapatkan.
6. Generalization (menarik
kesimpulan)
Siswa dibimbing untuk
menarik kesimpulan dari
hasil diskusi



proses
ilmiah saat
siswa
melakukan
pengamatan
dengan
mikroskop.
 Keselamata
n kerja.
 Sikap
ilmiah
dalam
bekerja.

 Portofolio
Laporan tertulis
hasil
pengamatan
terhadap
pertumbuhan
jamur merang
pada media
media alternatif
limbah kertas
Pertemuan kedua
parkir dan
1. StimulasiI (pemberian
kelobot jagung
rangsangan)
yang
telah
Siswa mengamati video diberikan oleh
budidaya jamur
guru
2. Problem Statement
(pernyataan identifikasi)








l
a

Foto
berbagai
macam
jenis jamur
LKS
Tugas
group
project
PPT
Variasi
media
jamur
merang
Buku dan
jurnal
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3.

4.

5.

6.

Siswa menuliskan rumusan
masalah dan hipotesis
Data Collecting
(pengumpulaan data )
Siswa diminta untuk
melakukan pengamatan
pertumbuhan jamur merang
Data Processing
(pengolahan data)
Siswa menganalisis hasil
pengumpulan informasi.
Verification (pembuktian)
Siswa diminta untuk menulis
laporan tertulis individu..
Generalization (menarik
kesimpulan)
Siswa dibimbing untuk
menarik kesimpulan dari
hasil diskusi.

p
o
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Lampiran 6 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
A. IDENTITAS SEKOLAH
Satuan Pendidikan

: SMA 2 Yogyakarta

Mata pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

:X/1

Materi

: Fungi

Alokasi Waktu

: 3 JP (3 X 45 menit)

B. KOMPETENSI INTI :
KI 3

: Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,

prosedural dan metakognitif berdasar rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkrit dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak
secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Kompetensi Dasar

Indikator

KD 3.6 Menerapkan prinsip klasifikasi 3.6.1

Menjelaskan ciri ciri umum jamur

untuk menggolongkan jamur berdasarkan 3.6.2

Mengklasifikasikan

ciri-ciri dan cara reproduksinya melalui

berdasarkan morfologi

pengamatan secara teliti dan sistematis.

3.6.3

Menentukan

cara

jamur

jamur

dalam

memperoleh nutrisi
3.6.4

Menganalisis cara reproduksi jamur

3.6.5

Mengelompokkan peranan jamur
berdasarkan ekologisnya
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3.6.6

Mengidentifikasi

peranan

jamur

berdasarkan segi ekonomis
3.6.7

Menerapkan peranan jamur pada
bidang medis

3.6.8

Menjelaskan peranan jamur pada
pengembangan iptek

KD 4.6. Menyajikan data hasil pengamatan 4.6.1 Menyajikan data hasil pengamatan
ciri-ciri dan peran jamur dalam kehidupan dalam bentuk laporan tertulis
dan lingkungan dalam bentuk laporan
tertulis.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan Saintifik , melalui kegiatan pembelajaran
model Discovery Learning, metode diskusi dan praktikum peserta didik mampu menjelaskan
ciri ciri umum jamur, mengklasifikan jamur berdasarkan morfologi, menentukan cara jamur
dalam memperoleh nutrisi, menganalisis cara reproduksi jamur, mengelompokkan peranan
jamur berdasarkan ekologisnya, mengidentifikasi pernana jamur berdasarkan segi ekonomis,
menerapkan peranan jamur pada bidang medis, menjelaskan peranan jamur pada
pengembangan iptek menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis serta
serta menunjukkan sikap teliti, displin dan kerjasama selama pembelajaran.
E. MATERI PEMBELAJARAN :
Fungi
Konseptual :
1. Hifa (pertemuan 1)
2. Miselium (pertemuan 1)
3. Spora (pertemuan 1)
4. Konidia (pertemuan 1)
5. Basidia (pertemuan 1)
6. Zygomycota (pertemuan 1)
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7. Ascomycota (pertemuan 1)
8. Basidiomycota (pertemuan 1)
9. Deuteromycota (pertemuan 1)
10. Askospora (pertemuan 1)
Faktual :
1. Tempe (pertemuan 1)
2. Khamir (pertemuan 1)
3. Jamur tiram (pertemuan 1)
4. Jamur merang (pertemuan 1)
5. Chladosporium (pertemuan 1)
6. Tricophyton mentagrophytes (pertemuan 1)
7. Rhizopus (pertemuan 1)
8. Penicillium (pertemuan 1)
9. Aspergilus oryzae (pertemuan 1)
10. Aspergilus wentii (pertemuan 1)
11. Kecap (pertemuan 1)
12. Jamur ling zhi (pertemuan 1)
13. Saccharomyces cerevisiae (pertemuan 1)
14. Keju (pertemuan 1)
15. Oncom (pertemuan 1)
16. Roti (pertemuan 1)
17. Neurospora sitophila (pertemuan 1)
Metakognitif :
1. Menyajikan laporan hasill pengamatan peran jamur dalam kehidupan dan lingkungan
sekitar (pertemuan 2)
Prosedural :
1. Mengklasifikasikan bahan media tanam
2. Mengukur parameter jumlah tubuh buah, berat basah, berat kering dan kadar air pada
jamur merang
F. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN:
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Pendekatan

: Saintifik

Model

: Discovery Learning

Metode

: Diskusi, ceramah, dan praktikum

G. MEDIA PEMBELAJARAN
Media : Gambar/ Foto, video, PPT, LKPD
Alat dan bahan : alat tulis, LCD, laptop, whiteboard
H. SUMBER BELAJAR :


Buku : Irnaningtyas. 2014. BIOLOGI untuk SMA/MA Kelas X Kelompok Peminatan
Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta: Erlangga



LKS: Tim Penyusun. Belajar Praktis BIOLOGI Mata Pelajaran Peminatan Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam SMA/MA Kelas X Semester 1. Klaten: Viva Pakarindo



Gambar
1. https://cookpad.com/id/resep/3600938-jamur-crispy-resep-simple
2. https://agribisnis.co.id/budidaya-jamur-tiram-bermodal-900-ribu/
3. http://www.masakapaya.com/bahan-masakan/jamur-merang
4. https://www.zonasiswa.com/2014/09/klasifikasi-jamur.html
5. https://hellosehat.com/hidup-sehat/nutrisi/makan-keju-mengurangi-berat-badan/
6. http://www.mitrabisnis-ukm.com/2015/10/membuat-oncom.html
7. http://palembang.tribunnews.com/2017/05/31/nggak-nyangka-ternyata-justempe-lebih-sehat-dari-yogurt
8. http://mediaindonesia.com/read/detail/96274-1942-penggunaan-penisilinpertama-1
9. http://jogja.tribunnews.com/2018/03/14/cara-menghilangkan-panu-dengan-bahanalami
10. http://hortikultura.pertanian.go.id/?p=2025
11. http://www.nafiun.com/2012/12/karakteristik-ciri-ciri-fungi.html
12. https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/pilihan-obat-sariawan-alami-ampuh/
13. http://8villages.com/full/petani/article/id/59d49f34536469d27e7b8454
14. https://www.biologijk.com/2018/04/lumut-kerak-lichenes.html



Video
1. https://www.youtube.com/watch?v=iEgEGTzpvBA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
100

2. https://www.youtube.com/watch?v=cnjdtl4e3EI
3. https://www.youtube.com/watch?v=m7wvQD59444
4. https://www.youtube.com/watch?v=3vId4p9eMK8
I. LANGKAH PEMBELAJARAN :
1. Pertemuan 1 ( 2 JP)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Proses Saintifik

Pendahuluan (15 menit)
a. Apersepsi

-

Guru

menanyangkan

beberapa

gambar yang terkait dengan jamur
-

Guru

memandu

siswa

untuk Mengamati

menanyakan hal hal yang berkaitan
dengan gambar
b. Motivasi

-

Mengajukan pertanyaan:


Apakah

kalian

pernah

mengonsumsi jamur tersebut?


Jamur apa saja yang pernah
kalian konsumsi?



Jamur dapat tumbuh di tempat
seperti apa?

c. Orientasi

-

Menayangkan Tujuan Pembelajaran
yang akan dilakukan

d. Mengorganisasi
Kegiatan Inti (60 menit)

-

Siswa diminta membentuk kelompok
yang terdiri dari 4 orang

Stimulation
Siswa mengamati gambar jamur dari
berbagai media tanam
(Problem Statement)
Siswa diminta untuk membuat rumusan
masalah dan hipotesis

Menanya
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Data Collecting
-

Siswa mengumpulkan informasi

Menalar

tentang ciri ciri jamur,
pengelompokkan jamur, dan
peranan jamur yang dapat
diperoleh dari internet / sumber
belajar lainnya
Data Processing
-

Siswa menganalisis hasil informasi
yang didapatkan

Mengomunika
sikan

Verification
-

Perwakilan kelompok diminta
mempresentasikan data yang
diperoleh dari penelitian sederhana

-

Guru memberi klarifikasi bila ada
yang belum tepat dan memberi
penguatan pada hasil presentasi
yang sudah benar)

-

Siswa diberi kesempatan untuk
menanyakan hal hal yang dirasa
belum jelas

Tahap Penutup (15 menit) Generalization
a. Merangkum

-

Siswa dengan dibimbing guru
menyimpulkan hasil diskusi

b. Evaluasi

Siswa menjawab beberapa
pertanyaan terkait materi yang
telah dibahas (Test on the
materials)

c. Refleksi

-

Siswa diminta mengungkapkan apa
manfaat yang diperoleh setelah

Menanya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102

mempelajari metode ilmiah dan
keselamatan kerja laboratorium

d. Arahan/ Tindak lanjut
-

Siswa diminta membaca buku/
sumber lain tentang peran fungi di
kehidupan sehari hari

2. Pertemuan 2 ( 1 JP)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Proses Saintifik

Pendahuluan (5 menit)
a. Apersepsi

-

Guru menanyangkan video budidaya
jamur

b. Motivasi

-

Guru memandu siswa menanyakan Mengamati
hal hal yang berkaitan dengan gambar

c. Orientasi
-

Menayangkan Tujuan Pembelajaran
yang akan dilakukan

d. Mengorganisasi

-

Siswa diminta membentuk kelompok
yang terdiri dari 4 orang

Kegiatan Inti (35 menit)

Stimulation
-

Siswa mengamati video budidaya

Menanya

jamur dengan berbagai media tanam
(Problem Statement)
-

Siswa diminta untuk menuliskan
rumusan masalah dan hipotesis

Mencoba

Data Collecting
-

Setiap kelompok diminta untuk

Menalar

melakukan pengamatan
pertumbuhan jamur merang
Data Processing

Mengomunika
sikan
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-

Siswa diminta untuk menganalisis
hasil pengamatan pertumbuhan
jamur merang

Verification
Menanya
-

Peserta didik diminta untuk
membuat laporan tertulis individu
dan dikumpulkan pada saat UAS

-

Siswa diberi kesempatan untuk
menanyakan hal hal yang dirasa
belum jelas

Tahap Penutup (5 menit)
a. Merangkum

Generalization
-

Siswa dengan dibimbing guru
menyimpulkan hasil diskusi

b. Evaluasi

Siswa menjawab beberapa
pertanyaan terkait materi yang
telah dibahas (Test on the
materials)

c. Refleksi

-

Siswa diminta mengungkapkan apa
manfaat yang diperoleh setelah
mempelajari metode ilmiah dan
keselamatan kerja laboratorium

d. Arahan/ Tindak lanjut

Siswa diminta untuk mengerjakan
latihan soal di LKS penilaian
harian 6

J. PENILAIAN :
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Aspek
Afektif (sikap)

Teknik
Observasi

Lembar Observasi

Penilaian sesama teman

Daftar Cek

Kognitif (pengetahuan) Non Tes

Psikomotorik
(keterampilan)

Instrumen

Portofolio

Tes

Uraian

Observasi

Lembar observasi kerja

K. Lampiran
1. Lembar Kerja Siswa (LKS)
2. Instrumen Penilaian

Lampiran 7 : Lembar Kerja Peserta Didik dan Rubrik Penilaian
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK I
Judul Kegiatan

: Fungi (Jamur)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/semester

: X /Gasal

Waktu

: 25 menit

Nama anggota:
1.
2.
3.
4.

…………………………
…………………………
…………...............
…………………………

Kompetensi Dasar : Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan jamur
berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya melalui pengamatan secara teliti dan sistematis
Tujuan :
1. Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menjelaskan ciri ciri umum jamur.
2. Melalui kegiatan diskusi siswa mampu mengelompokkan jamur berdasarkan
morfologi, cara memperoleh nutrisi, dan reproduksinya.
3. Melalui kegiatan diskusi siswa mampu mengelompokkan peranan jamur berdasarkan
ekologis, ekonomis, medis, dan pengembangan iptek.
Petunjuk Kegiatan :
1.
2.
3.
4.

Buatlah kelompok belajar sesuai dengan instruksi guru
Diskusikanlah pertanyaan pertanyaan dibawah ini dengan teman sekelompokmu
Tulislah jawabannya pada tempat yang telah disediakan
Kemukakan hasil diskusi kelompok dengan presentasi di depan kelas

1. Cermati gambar jamur dibawah ini

Septa
Lamela
Hifa
Cincin
Miselium
Inti sel
Tudung

2. Sebutkan dan jelaskan 5 ciri ciri umum dari fungi !

3. Isilah tabel pengelompokkan jamur berikut ini

Tangkai buah
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Divisi Fungi

1.

2.

3.

3.

4.

Morfologi

Cara Memperoleh
Nutrisi

Reproduksi dan
Contoh
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4. Berikanlah contoh peranan jamur berdasarkan ekologis, ekonomis, medis, dan
pengembangan iptek masing masing 2 !
Ekologis

Ekonomis

Medis

Pengembangan iptek

5. Sebutkan masing masing 5 contoh jamur merugikan dan menguntungkan !
Merugikan
Menguntungkan
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KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENILAIAN
1. Cermati gambar jamur dibawah ini

Septa
1 Tudung
Lamela
Hifa
2 Lamela

Cincin

7 Cincin
3 Hifa
8 Tangkai buah

Miselium

4 Inti sel
5 Septa

Inti sel
Tudung

6 Miselium
Tangkai buah
2. Sebutkan dan jelaskan 5 ciri ciri umum dari fungi !
a. Bersifat eukariotik yang memiliki dinding sel
b. Tidak mempunyai klorofil sehingga cara hidupnya bersifat heterotrof
c. Dinding selnya tersusun dari zat kitin
d. tubuh jamur umumnya multiseluler, tetapi ada yang uniseluler
e. tubuhnya berbentuk benang hifa, ada juga yang membentuk anyaman benang
yang disebut miselium
f. jamur dapat ditemukan di tempat lembab, agak asam, pada bahan makanan,
bahan organik, dan dapat hidup sebagai saprofit dan parasite pada tumbuhan,
hewan dan manusia
3. Isilah tabel pengelompokkan jamur berikut ini
Divisi Fungi
Morfologi
Cara Memperoleh
Reproduksi dan Contoh
Nutrisi
1. Zygomycota
- dinding
sel - saprofit
yang - aseksual dengan spora
mengandung kitin
memperoleh zat
disebut zigospora
- hifa tidak bersekat
organik dari sisa- - seksual dengan cara
- miselium
sisa
organisme
konjugasi di ujung
bercabang banyak
mati dan bahan
ujung hifa antara hifa +
tak hidup
dan hifa –
- parasit
- contoh
jamur
:
Rhizopus sp.,Mucor
sp., Polibolus sp.
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2. Ascomycota

-

bentuk
dan ukuran beragam
hifa bersekat
-

parasit
pada organisme lain
saprofit pada sisa
organisme
ada
yang
bersimbiosis
dengan alga biru /
alga hijau bersel
saru membentuk
lichenes
-

-

3. Basidiomycota

-

-

ukuran
tubuh buah besar atau makroskopis
hifa bersekat

saprofit
parasit

-

-

-

4. Deuteromycota -

hifa bersekat
dinding
sel
terbuat dari kitin
-

parasit
tamanan
tinggi
saprofit
berbagai
organik

pada tingkat
di
materi
-

Ascomycota
bersel
banyak,
reproduksi
aseksual
dengan
membentuk
konidiospora
Ascomycota
bersel
satu
reproduksi
aseksual membentuk
tunas (budding)
reproduksi
seksual
dengan
membentuk
askospora
contoh
jamur
:
Penicillium
sp.,
Aspergillus
sp.,
Saccharomyces sp.
Seksual dengan cara
konjugasi atau dengan
basidiospora
Aseksual
dengan
membentuk
tunas,
konidia,
dan
fragmentasi miselium
contoh jamur :
Volvariella volvacea
(jamur
merang),
Pleurotus sp. (jamur
tiram),
Auricularia
polutricha
(jamur
kuping)
aseksual
dengan
membentuk konidia
atau menghasilkan hifa
khusus yang disebut
konidium
seksual
belum
diketahui
contoh jamur :
Culvularia sp.,
Gleosporium sp.,
Chaladosporium sp.
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4. Berikanlah contoh peranan jamur berdasarkan ekologis, ekonomis, medis, dan
pengembangan iptek masing masing 2 !

Ekologis
-

-

Aspergillus
fischeri dan
Paecilomyces
sp. dapat
merombak
polimer plastik
Mucor mucedo
dapat
menguraikan
kotoran hewan
Rrhizopus sp.
menguraikan
nitrogen dalam
tanah

Medis

Ekonomis
-

-

-

-

jamur merang,
tiram, kuping
sebagai bahan
makanan
Saccharomyces
cerevisiae untuk membuat tapai
dan roti
Rhizopus
stolonifer untuk
membuat tempe
Neurospora
sitophila untuk
membuat oncom
-

-

Pengembangan iptek

Penicillium
chrysogenum
untuk
menghasilkan
antibiotik
jamur ling zhi
mengobati
kanker
jamur
Cordyceps
sebagai bahan
obat untuk
meningkatkan
kebugaran
tubuh
Rhizopus
nigricans ,
berguna untuk
menghasilkan
asam fumarat.
Trichoderma sp.
berguna untuk
memperoduksi
protein (TSP)

Jamur
dimanfaatkan
dalam program
rebosiasi,
terutama jamur
yang
bersimbiosis
dengan akar
dalam bentuk
mikoriza.
simbiosis jamur
dan liken (lumut
kerak) sebagai
bioindikator
kualitas udara

tumbuhan

5. Sebutkan masing masing 5 contoh jamur merugikan dan menguntungkan !

-

-

Merugikan
Aspergillus nidulans, Aspergillus niger.
Keduanya menyebabkan penyakit pada
telinga (otomikosis).
Deuteromycetes, menyebabkan penyakit
kulit (dermatomikosis).
Candida albicans, penyebab penyakit
infeksi pada vagina manusia
Tinae versicolor, penyebab panu pada
manusia
Aspergillus fumigatus, menyebabkan
penyakit paru-paru burung (aspergilosis).
Phytophthora infestan, penyakit pada
kentang

-

-

Menguntungkan
Rhizopus oryzae, jamur pada tempe
Aspergillus wentii, pada pembuatan
kecap
Aspergillus oryzae, untuk tape
Neurospora crassa, berguna dalam
pembuatan oncom.
Saccharomyces tuac, memfermentasi air
nira menjadi tuak.
Saccharomyces ellipsoides, berperan
sebagai memfermentasi anggur menjadi
minuman anggur.
Aspergillus niger, berguna untuk
menjernihkan sari buah.
Penicellium notatum, untuk antibiotik
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-

Phytophthora nicotianae, penyakit pada tembakau
Ustilago maydis, parasit pada jagung.
-

Penicellium
chrysogenum,
antibiotik
Rhizopus nigricans, berguna
menghasilkan asam fumarat.
Trichoderma,
berguna
memproduksi protein (TSP)

untuk
untuk
untuk
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RUBRIK PENILAIAN LKPD I

No
1.

-

2.

-

3.

-

-

-

-

Keterangan
Jika peserta didik mampu menjodohkan
keterangan gambar dengan benar
Jika peserta didik mampu menjodohkan
keterangan gambar dengan benar
Jika peserta didik mampu menjodohkan
keterangan gambar dengan benar
Jika peserta didik mampu menjodohkan
keterangan gambar dengan benar
Jika peserta didik mampu menjodohkan
keterangan gambar dengan benar
Jika peserta didik mampu menjodohkan
keterangan gambar dengan benar
Jika peserta didik mampu menjodohkan
keterangan gambar dengan benar
Jika peserta didik mampu menjodohkan
keterangan gambar dengan benar
Jika peserta didik tidak mampu menjodohkan
keterangan gambar dengan benar

8

Nilai
8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

8

Jika peserta didik mampu menyebutkan dan
menjelaskan 5 ciri ciri umum fungi
Jika peserta didik mampu menyebutkan dan
menjelaskan 4 ciri ciri umum fungi
Jika peserta didik mampu menyebutkan dan
menjelaskan 3 ciri ciri umum fungi
Jika peserta didik mampu menyebutkan dan
menjelaskan 2 ciri ciri umum fungi
Jika peserta didik mampu menyebutkan dan
menjelaskan 1 ciri ciri umum fungi
Jika peserta didik tidak mampu menyebutkan dan
menjelaskan 5 ciri ciri umum fungi
Jika peserta didik mampu mengisi 4
pengelompokkan jamur (divisi jamur, morfologi,
cara memperoleh nutrisi, reproduksi dan contoh)
dengan benar
Jika peserta didik mampu mengisi 3
pengelompokkan jamur (divisi jamur, morfologi,
cara memperoleh nutrisi, reproduksi dan contoh)
dengan benar
Jika peserta didik mampu mengisi 2
pengelompokkan jamur (divisi jamur, morfologi,
cara memperoleh nutrisi, reproduksi dan contoh)
dengan benar
Jika peserta didik mampu mengisi 1
pengelompokkan jamur (divisi jamur, morfologi,

0
5
4

3
2
1
0
32

24

16

8
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-

4.

-

5.

-

-

-

-

-

-

cara memperoleh nutrisi, reproduksi dan contoh)
dengan benar
Jika peserta didik tidak mampu mengisi 4
pengelompokkan jamur (divisi jamur, morfologi,
cara memperoleh nutrisi, reproduksi dan contoh)
dengan benar

0

jika peserta didik mampu menyebutkan 4 peran
berserta contoh dengan benar
jika peserta didik hanya mampu menyebutkan 3
peran beserta contoh dengan benar
jika peserta didik hanya mampu menyebutkan 2
peran beserta contoh dengan benar
jika peserta didik hanya mampu menyebutkan 1
peran beserta contoh dengan benar
jika peserta didik tidak mampu menyebutkan 4
peran beserta contoh dengan benar

8

Jika peserta didik mampu menyebutkan 5 contoh
jamur merugikan dan menguntungkan dengan
benar
Jika peserta didik mampu menyebutkan 4 contoh
jamur merugikan dan menguntungkan dengan
benar
Jika peserta didik mampu menyebutkan 3 contoh
jamur merugikan dan menguntungkan dengan
benar
Jika peserta didik mampu menyebutkan 2 contoh
jamur merugikan dan menguntungkan dengan
benar
Jika peserta didik mampu menyebutkan 1 contoh
jamur merugikan dan menguntungkan dengan
benar
Jika peserta didik tidak mampu menyebutkan 5
contoh jamur merugikan dan menguntungkan
dengan benar

10

Nilai siswa = Skor yang diperoleh x 100
63

6
4
2
0

8

6

4

2

0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK II
A. Judul

: Mengenal Budidaya Jamur Merang

B. Tujuan

:

1. Mengidentifikasi bahan media jamur merang.
2. Menjelaskan cara pengukuran parameter jumlah tubuh buah, berat basah, berat
kering dan kadar air dari jamur merang.
3. Melakukan cara pengukuran parameter jumlah tubuh buah, berat basah, berat
kering dan kadar air dari jamur merang.
C. Alat dan Bahan

: video, proyektor, laptop, alat tulis, kalkulator, jamur merang,
cawan petri, dan timbangan digital

D. Cara Kerja

:

1. Cermati video tentang budidaya jamur merang !
2. Ambillah 1 cawan petri yang di dalamnya sudah terdapat jamur merang untuk
setiap kelompok !
4. Ukurlah parameter jumlah tubuh buah, berat basah, berat kering dan kadar air dari
jamur merang !
3. Diskusikan dengan teman satu kelompok !
4. Tuliskan hasil pengamatan pada tabel pangamatan !
5. Prsetasikan hasil diskusi di depan kelas !
E. Hasil Pengamatan
Tabel Hasil Pengamatan
No

Soal

1.

Bahan

2.

Jumlah tubuh buah

3.

Berat basah

4.

Berat kering

5.

Kadar air

Jawaban
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F. Pertanyaan
1. Apa saja kandungan media tanam yang dibutuhkan oleh jamur merang?
2. Jelaskan faktor yang mempengaruhi berat basah, berat kering dan kadar air pada
jamur merang!
G. Kesimpulan :
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KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENILAIAN LKPD II
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK II
A. Judul

: Mengenal Budidaya Jamur Merang

B. Tujuan

:

1. Mengidentifikasi bahan yang dapat digunakan sebagai media tanam jamur
merang.
2. Menjelaskan cara pengukuran parameter jumlah tubuh buah, berat basah, berat
kering dan kadar air dari jamur merang.
3. Melakukan cara pengukuran parameter jumlah tubuh buah, berat basah, berat
kering dan kadar air dari jamur merang.
C. Alat dan Bahan

: video, proyektor, laptop, alat tulis, kalkulator, jamur merang,
cawan petri, dan timbangan digital

D. Cara Kerja

:

1. Cermati video tentang budidaya jamur merang !
2. Ambillah 1 cawan petri yang di dalamnya sudah terdapat jamur merang untuk
setiap kelompok !
3. Ukurlah parameter jumlah tubuh buah, berat basah, berat kering dan kadar air
dari jamur merang !
4. Diskusikan dengan teman satu kelompok !
5. Tuliskan hasil pengamatan pada tabel pangamatan !
6. Prsetasikan hasil diskusi di depan kelas !
E. Hasil Pengamatan
Tabel Hasil Pengamatan
No

Soal

Jawaban

1.

Bahan

Bahan yang digunakan untuk media tanam jamur
merang yaitu jerami, serbuk kayu, ampas tebu, limbah
pabrik kertas, limbah kapas

2.

Jumlah tubuh buah Pengamatan jumlah tubuh buah dapat dilakukan dengan
menghitung jumlah tubuh buah pada setiap pemanenan
per keranjang. Kriteria pengukuran jumlah tubuh buah
jamur merang, jika diameter stadia kancing berukuran
1-2 cm.
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3.

Berat basah

4.

Berat kering

5.

Kadar air

Pengukuran berat basah dilakukan saat jamur merang
siap dipanen dengan mencabut jamur hingga pangkal
kemudian timbang menggunakan timbangan digital.
Pengukuran berat kering dilakukan setelah pengukuran
berat basah. Jamur yang sudah dipanen, kemudian
dimasukkan ke dalam wadah dan diberi label sesuai
dengan perlakuan dan ulangan. Kemudian, jamur
dipanaskan dalam oven pada suhu 40oC. selanjutnya,
perlahan-lahan dinaikkan sehingga mencapai suhu
45oC selama 8 jam. Setelah itu, ditimbang
menggunakan timbangan digital
Perhitungan persentase kadar air di jamur merang dapat
dihitung setelah diperoleh hasil berat basah dan berat
kering. perhitungan persentase kadar air dalam jamur
merang dapat dihitung dengan rumus berikut ini
Kadar air (%) =

𝑊𝑎−𝑊𝑏
𝑊𝑎

𝑥 100 %

Keterangan
Wa = bobot sebelum dikeringkan
Wb = bobot setelah dikeringkan
F. Pertanyaan
1. Apa saja kandungan media tanam yang dibutuhkan oleh jamur merang?
Media tanam jamur mernag harus mengandung selolusa, hemiselulosa, dan
lignin yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur merang.
2. Jelaskan faktor yang mempengaruhi berat basah pada jamur merang!
Berat basah dipengaruhi oleh adanya selulosa, lignin dan serat yang terdapat
didalam subsrat. Selain itu, berat basah jamur juga dipengaruhi oleh banyak
sedikitnya jumlah tubuh buah. Semakin banyak jumlah tubuh buah jamur yang
dihasilkan, maka semakin tinggi berat basah jamur yang dihasilkan. Kandungan
air yang ada didalam jamur merang juga mempengaruhi berat basah jamur
merang
G. Kesimpulan :
Bahan yang digunakan untuk media tanam jamur merang dapat menggunakan limbah
dari hasil pertanian. Cara pengukuran untuk parameter jumlah tubuh buah adalah
dengan cara menghitung jumlah tubuh buah yang berbentuk stadia kancing dengan
diameter 1-2 cm. Parameter berat basah diukur dengan cara menimbang jamur
merang menggunakan timbangan digital. Pengukuran parameter berat kering jamur
merang dapat dilakukan setelah proses pengovenan., kemudian ditimbang.
Pengukuran kadar air setelah didapatkan berat basah dan berat kering dari jamur
merang dengan menggunakan rumus Kadar air (%) =

𝑊𝑎−𝑊𝑏
𝑊𝑎

𝑥 100 %
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RUBRIK PENILAIAN LKPD II

No
1.

-

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

3.

-

-

-

Keterangan
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi
bahan yang dapat digunakan sebagai media
tanam jamur merang.minimal 5
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi
bahan yang dapat digunakan sebagai media
tanam jamur merang.minimal 4
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi
bahan yang dapat digunakan sebagai media
tanam jamur merang.minimal 3
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi
bahan yang dapat digunakan sebagai media
tanam jamur merang.minimal 2
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi
bahan yang dapat digunakan sebagai media
tanam jamur merang.minimal 1
Jika peserta didik tidak mampu mengidentifikasi
bahan yang dapat digunakan sebagai media
tanam jamur merang.minimal 5
Jika peserta didik mampu menjelaskan cara
pengukuran parameter jumlah tubuh buah dengan
lengkap (kata kunci : stadia kancing dan diameter)
Jika peserta didik mampu menjelaskan cara
pengukuran parameter jumlah tubuh buah dengan
kurang lengkap (hanya salah satu kata kunci :
stadia kancing / diameter)
Jika peserta didik mampu menjelaskan cara
pengukuran parameter jumlah tubuh buah tanpa
terdapat kata kunci
Jika peserta didik tidak mampu menjelaskan cara
pengukuran parameter jumlah tubuh buah dengan
lengkap (kata kunci : stadia kancing dan diameter)

Nilai

Jika peserta didik mampu menjelaskan cara
pengukuran parameter berat basah dengan
lengkap (kata kunci : timbangan).
Jika peserta didik mampu menjelaskan cara
pengukuran parameter berat basah tanpa terdapat
kata kunci.
Jika peserta didik tidak mampu menjelaskan cara
pengukuran parameter berat basah dengan
lengkap (kata kunci : timbangan).

5

5

4

3

2

1

0
5

2

1

0

2

0
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4.

-

-

-

-

5.

-

-

-

6.

-

-

-

-

7.

-

-

-

-

Jika peserta didik mampu menjelaskan cara
pengukuran parameter berat kering dengan
lengkap ( kata kunci : di oven dan di timbang).
Jika peserta didik mampu menjelaskan cara
pengukuran parameter berat kering dengan
kurang lengkap ( hanya salah satu kata kunci di
oven / di timbang).
Jika peserta didik mampu menjelaskan cara
pengukuran parameter berat kering tanpa terdapat
kata kunci.
Jika peserta didik tidak mampu menjelaskan cara
pengukuran parameter berat kering dengan
lengkap ( kata kunci : di oven dan di timbang).

5

Jika peserta didik mampu menjelaskan cara
pengukuran kadar air dengan lengkap (kata kunci
: kadarair)
Jika peserta didik mampu menjelaskan cara
pengukuran parameter kadar air tanpa terdapat
kata kunci.
Jika peserta didik tidak mampu menjelaskan cara
pengukuran kadar air dengan lengkap (kata kunci
: kadar air)

5

Jika peserta didik mampu menyebutkan 3
kandungan tanam yang dibutuhkan oleh jamur
merang
Jika peserta didik mampu menyebutkan 2
kandungan tanam yang dibutuhkan oleh jamur
merang
Jika peserta didik mampu menyebutkan 1
kandungan tanam yang dibutuhkan oleh jamur
merang
Jika peserta didik tidak mampu menyebutkan 3
kandungan tanam yang dibutuhkan oleh jamur
merang

3

Jika peserta didik mampu menjelaskan faktor
yang mempengaruhi berat basah pada jamur
merang (minimal 3 faktor)
Jika peserta didik mampu menjelaskan faktor
yang mempengaruhi berat basah pada jamur
merang (minimal 2 faktor)
Jika peserta didik mampu menjelaskan faktor
yang mempengaruhi berat basah pada jamur
merang (minimal 1 faktor)
Jika peserta didik hanya mampu menyebutkan
tanpa menjelaskan faktor yang mempengaruhi
berat basah pada jamur merang

6

2

1

0

2

0

2

1

0

4

2

1
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8.

-

Jika peserta didik tidak mampu menjelaskan
faktor yang mempengaruhi berat basah pada
jamur merang (minimal 3 faktor)

0

-

Jika peserta didik mampu menyimpulkan bahan
yang digunakan dalam media tanam jamur
merang, cara pengukuran jumlah tubuh buah,
berat basah, berat kering, dan kadar air dengan
benar
Jika peserta didik hanya mampu menyimpulkan 4
aspek dengan benar
Jika peserta didik hanya mampu menyimpulkan 3
aspek dengan benar
Jika peserta didik hanya mampu menyimpulkan 2
aspek dengan benar
Jika peserta didik hanya mampu menyimpulkan 1
aspek dengan benar
Jika peserta didik tidak mampu menyimpulkan
bahan yang digunakan dalam media tanam jamur
merang, cara pengukuran jumlah tubuh buah,
berat basah, berat kering, dan kadar air dengan
benar

15

-

Nilai siswa = Skor yang diperoleh x 100
49

Lampiran 8 : Group Project

12

9
6
3
0
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GROUP PROJECT
Judul : Pertumbuhan jamur merang pada media alternatif limbah kertas parkir dan kelobot
jagung
A. Tujuan : siswa mampu mengidentifikasi pertumbuhan jamur merang pada media kertas
parkir dan kelobot jagung
B. Alat dan Bahan
1. Keranjang media jamur merang dengan perbandingan komposisi media jerami dan
limbah kertas parkir serta kelobot jagung dengan label sebagai berikut :
a) K : 100% jerami padi
b) P1 : 75 % jerami padi : 25 % (limbah kertas parkir dan kelobot jagung)
c) P2 : 50 % jerami padi : 50% (limbah kertas parkir dan kelobot jagung)
d) P3 : 25 % jerami padi : 50 % (limbah kertas parkir dan kelobot jagung)
2. Bibit F2 jamur merang
3. Termometer
4. Mistar
5. Pulpen
6. Kertas
7. Timbangan duduk
8. Kamera
9. Botol semprot
10. Seulubung plastik
11. Air
12. Ruangan tertutup
C. Cara Kerja
Pengamatan dilakukan siswa bersama kelompok yang beranggotakan 4 siswa. Pembagian
kelompok sebagai berikut:
Kelompok 1, 8 : K (A), K (B), K (C)
Kelompok 2, 7 : P1 (A), P1 (B), P1 (C)
Kelompok 3, 6 : P2 (A), P2 (B), P2 (C)
Kelompok 4, 5 : P3 (A), P3 (B), P3 (C)
Siapkan media tanam jamur yang sudah terdapat didalam keranjang di ruangan tertutup.
1. Terbarkan bibit merang sebanyak 5 % dari berat basah media pada permukaan media.
2. Usahakan suhu ruangan 32 oC -38oC. Agar suhu dapat dinaikkan gunakanlah selubung
plastik untuk menutupi keranjang
3. Lakukan penyiraman setiap pagi hari secara teratur menggunakan botol semprot agar
media tetap lembab.
4. Pemanenan dapat dilakukan pada hari ke sepuluh saat jamur masih berbentuk kancing
5. Petiklah menggunakan pisau agar bagian jamur tidak tertinggal.
6. Bersihkan jamur menggunakan air mengalir
7. Catatlah jumlah buah dan berat basah dari setiap perlakuan pada tabel yang sudah
disediakan

D. Hasil Pengamatan
Tabel Jumlah Buah dan Berat Basah Jamur Merang
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No

Jumlah Buah

Berat Basah (g)

Keterangan

A
B
C
D
E
E. Pertanyaan
1. Media apa saja yang dapat digunakan jamur merang untuk tumbuh ?
2. Jelaskan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pertumbuhan jamur
merang !
3. Sebutkan nutrisi yang diperlukan jamur merang untuk tumbuh !
4. Analisislah perlakuan yang dapat memberikan hasil yang optimal pada pertumbuhan
jamur merang !
F. Format Laporan
1. Acara praktikum (judul, tanggal/hari, tempat dan waktu)
2. Tujuan praktikum
3. Dasar teoti yang relevan
4. Alat dan bahan
5. Cara kerja
6. Hasil pengamatan
7. Pembahasan
8. Kesimpulan
9. Daftar pustaka
10. Lampiran

Lampiran 9 : Instrumen Penilaian Aspek Afektif, Psikomotorik dan Kognitif

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123

1. INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK SIKAP (AFEKTIF)
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/1
Indikator

No

Teliti

Nama siswa
3

2

Kerjasama
1

3

2

Disiplin
1

1
2
3
Dst

Ketentuan Nilai
1. Nilai Akhir =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑥 100

2. Ketentuan predikat nilai sikap

A
B
C
D

Skor Nilai
Akhir

= 80 – 100 (Sangat baik)
= 70 – 79 (Baik)
= 60 – 69 (Cukup)
= 59< (Sangat kurang)

RUBRIK PENILAIAN SIKAP

3

2

1
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No
1.

2.

3.

Aspek yang
Dinilai
Teliti

Kerjasama

Displin

Skor

Keterangan

3

Selama melakukan pengamatan, peserta didik dalam
mengukur, menimbang dan menulis hasil pengamatan

2

Jika hanya 2 indikator yang nampak

1

Jika hanya 1 indikator yang nampak

3

Selama kegiatan diskusi berlangsung, peserta didik
berbagi tugas dengan teman sekelompok, melakukan
sesuai tugas yang diberikan dan membantu teman
yang membutuhkan

2

Jika hanya 2 indikator yang nampak

1

Jika hanya 1 indikator yang nampak

3

Mengumpulkan laporan tepat waktu

2

Mengumpulkan laporan telat 1 hari

1

Mengumpulkan laporan telat beberapa hari

2. INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTOR
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No

Aspek Penilaian

Kategori Penilaian

Skor
3

2

1

Pelaksanaan
Kegiatan Akhir
Ketentuan nilai
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
1. Nilai Akhir = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑥 100
2. Ketentuan predikat nilai sikap
A = 80 – 100 (Sangat baik)
B = 70 – 79 (Baik)
C = 60 – 69 (Cukup)
D = 59< (Sangat kurang)

RUBRIK PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTOR
No
1.

Aspek yang Dinilai
Pelaksaan

2.

Kegiatan akhir

Skor
Keterangan
Melakukan pelakukan penebaran bibit sudah
3
tepat, menjaga kelembapan dan suhu media, dan
melakukan pemanen sesuai dengan prosedur
Jika hanya 2 indikator yang tampak
2
Jika hanya 1 indikator yang tampak
1
Alat dan bahan sudah dibersihkan, dikembalikan
3
secara utuh dan lengkap
Jika hanya 2 indikator yang tampak
2
Jika hanya 1 indikator yang tampak
1

3. INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF
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Instrumen penilaian kognitif non-test
A. Format Laporan
1. Acara praktikum (Judul, tanggal, hari, tempat dan waktu) (5)
2. Tujuan praktikum (5)
3. Dasar teori yang relevan (15)
4. Alat dan bahan (5)
5. Cara kerja (5)
6. Hasil pengamatan (15)
7. Pembahasan (25)
8. Kesimpulan (15)
9. Daftar Pustaka (5)
10. Lampiran (5)
Penentuan Penilian :
NILAI = Total Skor yang didapat
No

Aspek yang
dinilai

1

Acara
Praktikum

2

Tujuan
Praktikum

Skor

Keterangan

5

Menuliskan acara praktikum secara lengkap
dari judul, hari/tanggal, waktu dan tempat
Tidak menyebutkan salahsatu komponen
Hanya menyebutkan 2 komponen
Hanya menyebutkan 1 komponen
Tidak menulis acara praktikum
Menuliskan tujuan praktikum secara lengkap
Menulskan tujuan praktikum tetapi tidak
lengkap
Tidak menuliskan tujuan
Menuliskan daftar teori secara lengkap
mencakup jamur merang, media tanam
jamur, limbah kertas, kelobot jagung, dan
menggunakan daftar pustaka 5 tahun
sebelumnya
Hanya menuliskan 4 dasar teori
Hanya menuliskan 3 dasar teori
Hanya menuliskan 2 dasar teori
Menuliskan alat dan bahan lengkap
Menuliskan alat dan bahan tetapi ada yang
kurang lengkap
Menuliskan alat dan bahan tetapi sangat tidak
lengkap
Menuliskan cara kerja secara urut,
menggunakan kalimat pasif dan rapi
Jika hanya 2 indikator yang tampak
Jika hanya 1 indikator yang nampak
Data yang ditulis lengkap sesuai dengan
ketentuan

4
3
2
1
5
3
1
15

3

4

Dasar Teori

Alat dan
Bahan

10
8
5
5
3
1
5

5

Cara Kerja
3
1
15

6
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Hasil
Praktikum

10
5
25
20

7

Pembahasan
18
15
10
5
15

8

Kesimpulan
10

9

Daftar Pustaka

10

Lampiran

5
5
3
1
5
3
1

Instrumen penilaian kognitif test

Data ditulis kurang lengkap
Data ditulis sangat tidak lengkap
Pembahasan ditulis dengan lengkap dan
dilengkapi dengan teori pandukung
Pembahasan ditulis lengkap dengan sedikit
teori pendukung
Pembahasan lengkap tetapi tidak didukung
oleh teori
Pembahasan sudah sesuai dengan point
pembahasan tetapi kurang lengkap
Pembahasan ditulis kurang sesuai
Tidak menuliskan pembahasan
Menuliskan kesimpulan lengkap dan sesuai
dengan tujuan
Menuliskan kesimpulan tetapi ada yang tidak
menjawab tujuan
Tidak membuat kesimpulan
Menuliskan daftar pustaka minimal 3
Menuliskan daftar pustaka hanya 2
Hanya menuliskan 1 daftar pustka / tidak
menulis
Mencantumkan
lampiran
dokumentasi
pertumbuhan kacang hijau
Mencantumkan lampiran dokumentasi tetapi
kurang lengkap
Tidak mencantumkan lampiran
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Kisi kisi Post Test
K.D 3.6 Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri
dan cara reproduksinya melalui pengamatan secara teliti dan sistematis.
NO

INDIKATOR

1. Peserta didik mampu menjelaskan ciri ciri
umum jamur
2. Peseeta didik mampu mengklasifikan jamur

NO
TINGKAT
SOAL BERPIKIR
1
C1

SKOR
3

2

C3

2

2

C3

2

cara

2

C4

2

5. Peserta didik mampu mengidentifikasi peranan

3

C1

2

3
4

C3

2
2

C1

2

berdasarkan morfologi
3. Peseeta didik mampu menetukan cara jamur
dalam memperoleh nutrisi
4. Peseeta

didik

mampu

menganalisis

reproduksi jamur

jamur berdasarkan segi ekonomis
6. Peserta didik mampu menerapkan peranan
jamur pada bidang medis
7. Peserta didik mampu menjelaskan peranan
4

jamur pada pengembangan iptek

Post test
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1. Sebukan 3 ciri ciri jamur?
2. Bagaimana ciri ciri jamur golongan Basidiomycota (morfologi, cara
memperoleh nutrisi dan reproduksinya)?
3. Jelaskan manfaat jamur Neuropora sitophila dan Penicillium chrysogenum?
4. Jelaskan salah satu contoh peranan jamur berdasarkan medis dan
pengembangan iptek !
Kunci Jawab dan Panduan Skoring :
1. Ciri ciri jamur
a. Bersifat eukariotik yang memiliki dinding sel
b. Tidak mempunyai klorofil sehingga cara hidupnya bersifat heterotrof
c. Dinding selnya tersusun dari zat kitin
d. tubuh jamur umumnya multiseluler, tetapi ada yang uniseluler
e. tubuhnya berbentuk benang hifa, ada juga yang membentuk anyaman benang
yang disebut miselium
f. jamur dapat ditemukan di tempat lembab, agak asam, pada bahan makanan,
bahan organik, dan dapat hidup sebagai saprofit dan parasite pada tumbuhan,
hewan dan manusia
2. Ciri ciri jamur golongan Basidiomycota (morfologi, cara memperoleh nutrisi dan
reproduksinya)
a. Morfologi: ukuran tubuh buah besar atau makroskopis, hifa bersekat
b. Cara memperoleh nutrisi: saprofit, parasit
c. Reproduksi: Seksual dengan cara konjugasi atau dengan basidiospora
Aseksual dengan membentuk tunas, konidia, dan fragmentasi miselium
3. Manfaat jamur
a. Neuropora sitophila berperan dalam pembuatan oncom
b. Penicillium chrysogenum penghasil zat antibiotik penisilin
4. Medis : Penicillium chrysogenum untuk menghasilkan antibiotik, jamur ling zhi
mengobati kanker, jamur Cordyceps sebagai bahan obat untuk meningkatkan
kebugaran tubuh, Rhizopus nigricans , berguna untuk menghasilkan asam fumarat.,
Trichoderma sp. berguna untuk memperoduksi protein (TSP)
Pengembangan iptek : Jamur dimanfaatkan dalam program rebosiasi, terutama
jamur yang bersimbiosis dengan akar dalam bentuk mikoriza,
Simbiosis jamur dan liken (lumut kerak) sebagai bioindikator kualitas udara tumbuhan

Rubrik Penilaian
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No

Soal

Pertanyataan

Skor

Soal
1.

Sebukan 3 ciri ciri -

Jika peserta didik mampu menyebutkan 3

jamur?

ciri ciri jamur dengan tepat.
-

Jika peserta didik mampu menyebutkan 2
ciri ciri jamur dengan tepat.

-

2

Jika peserta didik mampu menyebutkan 1
ciri ciri jamur dengan tepat.

-

3

Jika

peserta

didik

tidak

1
mampu

menyebutkan 3 ciri ciri jamur dengan

0

tepat.

2.

Bagaimana
ciri

ciri jamur

Jika peserta didik mampu menjelaskan
ciri ciri jamur golongan Basidiomycota

golongan

(morfologi, cara memperoleh nutrisi dan

Basidiomycota

reproduksinya) dengan benar

(morfologi,

Jika peserta didik mampu menjelaskan 2

cara -

memperoleh
nutrisi

6

4

ciri ciri jamur golongan Basidiomycota
dan

(morfologi, cara memperoleh nutrisi dan

reproduksinya)?

reproduksinya) dengan benar
-

Jika peserta didik mampu menjelaskan 1

2

ciri ciri jamur golongan Basidiomycota
(morfologi, cara memperoleh nutrisi dan
reproduksinya) dengan benar
-

Jika

peserta

menjelaskan
Basidiomycota

didik

tidak

mampu

0

ciri ciri jamur golongan
(morfologi,

cara

memperoleh nutrisi dan reproduksinya)
dengan benar
3.

Jelaskan
jamur
sitophila

manfaat Neuropora
dan

Jika peserta didik mampu menjelaskan
manfaat jamur Neuropora sitophila dan
Penicillium chrysogenum dengan benar

2
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Penicillium

-

chrysogenum?

Jika peserta didik mampu menjelaskan

1

salah satu manfaat jamur Neuropora
sitophila dan Penicillium chrysogenum
dengan benar
-

Jika

peserta

didik

tidak

mampu

0

menjelaskan manfaat jamur Neuropora
sitophila dan Penicillium chrysogenum
dengan benar
4.

Jelaskan
satu

salah contoh

peranan

salah

jamur

satu

contoh

peranan

jamur

iptek dengan benar
dan -

Jika

peserta

didik

hanya

mampu

pengembangan

menjelaskan salah satu contoh peranan

iptek !

jamur
-

Jika

peserta

didik

tidak

jamur

berdasarkan

medis

pengembangan iptek dengan benar

Nilai siswa = Skor yang diperoleh X 100

2

mampu

menjelaskan salah satu contoh peranan

15

4

berdasarkan medis dan pengembangan

berdasarkan
medis

Jika peserta didik mampu menjelaskan

dan

0

