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ABSTRAK
INVENTARISASI JAMUR FILUM BASIDIOMYCOTA
EDIBLE DAN POISON PADA MUSIM KEMARAU
DI KAWASAN LINDUNG ECO CAMP MANGUN KARSA,
DUSUN KARANG, DESA GIRIKARTO, KECAMATAN PANGGANG,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROPINSI D.I. YOGYAKARTA

Yohanes Kornelius Sharon
NIM: 131434046
Universitas Sanata Dharma
Hutan hujan tropis merupakan tipe hutan di kawasan tropis yang selalu
diguyur hujan sepanjang tahun. Hutan hujan tropis memiliki tingkat
keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang tinggi dan habitat yang mendukung
pertumbuhan jamur. Jamur terbagi menjadi dua jenis, jamur Makro dan Mikro.
Jamur Makro memiliki potensi sebagai sumber makanan alternatif dan obatobatan.
Kawasan Lindung Eco Camp Mangun Karsa, Dusun Karang, Desa
Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.
Yogyakarta merupakan wilayah hutan di pantai Grigak. Daerah ini berada di
ketinggian 123 mdpl dengan kelembaban rata-rata 82%. Kawasan ini memiliki
temperatur harian berkisar antara 25-29 0C. Berdasarkan suhu tersebut, jamur
dapat tumbuh di wilayah hutan Grigak.
Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi jamur yang dapat
dikonsumsi (edible) dan beracun (poisonous). Jenis penelitian adalah deskriptif
kualitatif dengan menggunakan metode jelajah. Objek yang diambil merupakan
jamur Filum Basidiomycota. Penelitian ini dilakukan pada musim kemarau, 1
Agustus-30 September 2019. Sampel diidentifikasi berdasarkan ciri morfologi dan
buku identifikasi. Potensi manfaat sebagai sumber makanan alternatif dianalisis
berdasarkan buku identifikasi dan artikel penelitian ilmiah.
Hasil pengumpulan data spesies jamur Filum Basidiomycota yang telah
ditemukan di Kawasan Lindung Eco Camp Mangun Karsa sebanyak 5 spesies,
yaitu Coltricia perennis, Ganoderma sp, Trametes sp, Hydnochaete olivacea, dan
Pycnoporus sp. Kelima spesies ini berasal dari 3 famili, 2 ordo, kelas
Agaricomycetes. Populasi jamur yang ditemukan dominan berasal dari ordo
Polyporales. Semua jenis jamur yang ditemukan hidup pada kayu lapuk.
Berdasarkan analisis, kelima spesies tersebut tidak dapat dikonsumsi. Namun,
Coltricia perennis dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri.
Kata Kunci: Basidiomycota, tidak dapat dimakan (non-edible)
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ABSTRACT

INVENTORY ON DRY SEASON THE BASIDIOMYCOTA OF EDIBLE AND
POISONOUS MUSHROOMS IN THE ECO CAMP MANGUN KARSA
PROTECTED AREA, KARANG, GIRIKARTO VILLAGE, PANGGANG
SUBDISTRICT, GUNUNGKIDUL REGENCY, YOGYAKARTA PROVINCE

Yohanes Kornelius Sharon
Student Number: 131434046
Sanata Dharma University

Tropical rain forest is a type of forest in the tropics that is always rained
throughout the year. It has high levels of plant and animal diversity and habitat
that supports fungal growth. Fungi are divided into two types, Macro and Micro
fungi. Macro fungi has the potency as an alternative food and medicines.
Mangun Karsa Eco Camp, Karang, Girikarto Village, Panggang District,
Gunungkidul Regency, Yogyakarta Province is a forest area on the Grigak Forest.
This area is located on 123 MASL with an average humidity of 82%. This area
has daily temperatures ranging from 25-290C. Based on this temperature,
mushrooms can grow in the Grigak forest area.The research was aimed to
identify the species of edible and poisonous Mushrooms
Model of research is descriptive-qualitative using the exploration method.
Its object Phylum Basidiomycota. This research was conducted on dry season, 1
August-30 September 2019. Samples were identified based on morphological
characteristics and identification books. The potential benefits as an alternative
food were analyzed based on identification books and scientific research articles.
As the result, Phylum Basidiomycota species that have been found in the
Mangun Karsa Eco Camp area are as many as 5 species, namely Coltricia
perennis, Ganoderma sp, Trametes sp, Hydnochaete olivacea, and Pycnoporus sp.
They come from 3 families, 2 orders, Agaricomycetes class. The population of
mushrooms dominantly come from Polyporales Order. All of them found live on
weathered wood. Based on the analysis, these species cannot be consumed.
However, Coltricia perennis can be used as an antibacterial.
Keywords: Basidiomycota, non-edible
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Fungi (jamur) merupakan kelompok organisme yang memiliki tingkat
keanekaragaman

hayati

yang

tinggi

(terbanyak

kedua

setelah

insekta/serangga). Hawksworth (2001) memprediksi sekitar 1,5 juta spesies
jamur ada di planet bumi. Prediksi tersebut didasarkan pada rasio inang-jamur
(1:6), artinya satu tumbuhan vaskular berasosiasi dengan enam spesies jamur
yang spesifik pada tumbuhan inangnya. Sampai dengan saat ini, hanya ada
sekitar 7-10% (105.000-150.000 spesies) dari total perkiraan 1,5 juta spesies
yang telah berhasil diidentifikasi dan dikoleksi. Mengingat prediksi 1,5 juta
hanya berdasarkan data penelitian di Inggris Raya dan Eropa, tingkat
keanekaragaman jamur di kawasan tropis, termasuk Indonesia, diprediksi oleh
beberapa peneliti lebih tinggi daripada kawasan non-tropis.
Hutan hujan tropis merupakan tipe hutan di kawasan tropis yang selalu
diguyur hujan sepanjang tahun. Tingkat curah hujan kawasan ini cukup tinggi
sekitar lebih dari 1200 mm per tahun. Hutan hujan tropis menyokong
keberagaman terbesar dari organisme hidup di bumi, termasuk jamur di
dalamnya. Hutan tersebut diakui sebagai “hot spots megabiodiversity” dunia
karena memiliki tingkat keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang tinggi
dan habitat yang mendukung pertumbuhan jamurn (Salim, 2013).
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Kawasan Lindung Eco Camp Mangun Karsa, Dusun Karang, Desa
Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah
hutan di pantai Grigak. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah ini berada
pada garis lintang dan bujur

antara 8° 4'45.36"LS dan 110°24'31.70"LT

Daerah ini berada di ketinggian 123 meter di atas permukaan laut (mdpl)
dengan kelembaban rata-rata 82%. Kawasan ini memiliki temperatur harian
berkisar antara 25-29 0C (Anonim, 2018). Salah seorang pengurus Badan
Usaha Milik Desa (BUMD) dusun Karang, Bapak Suyar, mengatakan bahwa
rata-rata masyarakat dusun tersebut mengolah perkebunan polikultur dan
peternakan ayam. Selain itu, wilayah ini merupakan wilayah yang unik.
Wilayah tersebut memiliki iklim yang cukup sejuk dengan barisan pepohonan
yang banyak. Wilayah ini tidak seperti wilayah pantai lain di Kabupaten
Gunungkidul yang kelihatan gersang. Hutan pantai Grigak selalu hijau setiap
tahunnya (wawancara pada tanggal 17 Juli 2019).
Jamur merupakan organisme eukariotik heterotrof. Tumbuhan ini tidak
memiliki klorofil sehingga tidak mampu melakukan proses fotosintesis.
Organisme yang tumbuh secara berkelompok ini memperoleh makanannya
dengan cara menyerap (absorpsi) nutrisi. Berdasarkan ukurannya, jamur
dibedakan atas dua kelompok yaitu Jamur Mikro dan Makro. Jamur Makro
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Ascomycota dan Basidiomycota
(Purwanto, 2017).
Pada penelitian ini, penulis memilih jamur kelompok Basidiomycota
sebagai bahan penelitian mengingat bahwa jamur kelompok Basidiomycota
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banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Selain itu,
jamur ini memiliki peran yang penting dalam menjaga kesuburan tanah.
Beberapa jamur Basidiomycota juga hidup bersimbiosis dengan akar
tumbuhan membentuk mikoriza yang berperan dalam membantu pertumbuhan
tanaman. Beberapa contoh jamur yang dapat dikonsumsi (edible) ialah
Volvariella volvaceae (jamur merang), Auricularia auricula (jamur kuping),
dan Schleroderma citrinum. Namun, ada juga jamur Basidiomycota yang
bersifat racun (poison) bahkan mematikan bagi organisme. Misalnya, Amanita
sp. menghasilkan racun sehingga dapat menyebabkan keracunan bagi yang
mengkonsumsinya dan Armillaria sp. yang menyerang beberapa spesies
tanaman (Hall, 2003).
Menurut Deacon (2006), jamur dapat tumbuh optimal pada suhu 25-35 0C.
Dengan melihat suhu harian wilayah hutan Grigak yang berkisar antara 25-29
0

C, dapat diyakini bahwa jamur dapat tumbuh di wilayah hutan Grigak.

Karena jamur memiliki potensi sebagai sumber makanan alternatif, penulis
ingin meneliti apa sajakah jamur makro yang tumbuh di Kawasan Lindung
Eco Camp Mangun Karsa dan apakah jamur tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai makanan alternatif atau sebaliknya.
Melalui

penelitian

yang

berjudul

”Inventarisasi

Jamur

Filum

Basidiomycota Edible dan Poison pada Musim Kemarau di Kawasan
Lindung Eco Camp Mangun Karsa, Dusun Karang, Desa Girikarto,
Kecamatan

Panggang,

Kabupaten

Gunungkidul,

Propinsi

D.I.

Yogyakarta”, penulis tertarik untuk mengidentifikasi jamur Basidiomycota
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apa saja yang tumbuh di daerah ini dan mengidentifikasi jamur tersebut ke
dalam kelompok yang bisa dikonsumsi, beracun, dan memiliki khasiat sebagai
obat-obatan melalui wawancara dan studi pustaka.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ingin diteliti ialah:
1. Apa sajakah spesies jamur Filum Basidiomycota yang tumbuh pada
musim kemarau di Kawasan Lindung Eco Camp Mangun Karsa, Dusun
Karang, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul,
Propinsi D.I. Yogyakarta?
2. Apa sajakah spesies jamur Filum Basidiomycota yang dapat dikonsumsi
(edible) dan beracun (poison) di Kawasan Lindung Eco Camp Mangun
Karsa, Dusun Karang, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten
Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta?

C. Batasan Masalah
1. Penelitian ini hanya mengidentifikasi jamur Basidiomycota.
2. Penelitian ini hanya mengidentikasi jamur

Basidiomycota yang bisa

dikonsumsi (edible) dan beracun (poison).
3. Metode penelitian: metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode jelajah.
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D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk:
1. Mengidentifikasi jenis jamur Filum Basidiomycota yang tumbuh pada
musim kemarau di Kawasan Lindung Eco Camp Mangun Karsa, Dusun
Karang, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul,
Propinsi D.I. Yogyakarta.
2. Mengidentifikasi jenis jamur yang bisa dikonsumsi (edible) dan beracun
(poison) di Kawasan Lindung Eco Camp Mangun Karsa, Dusun Karang,
Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi
D.I. Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi yang
menambah pengetahuan dan kebaruan informasi tentang manfaat jamur
Basidiomycota.
2. Bagi Guru Biologi
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan materi
pembelajaran Biologi di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA),
khususnya pada materi pembelajaran tentang Fungi di kelas X.
3. Bagi Siswa
Penelitian ini menjadi salah satu sumber belajar untuk materi Fungi di
kelas X.
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4. Bagi Masyarakat
a. Penelitian ini menjadi sumbangan pengetahuan bagi masyarakat untuk
bisa membedakan jamur yang dapat dikonsumsi dan beracun.
b. Dengan bekal pengetahuan tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan
jamur sebagai makanan alternatif.
c. Masyarakat dapat membudidayakan jamur yang dapat dikonsumsi
sebagai makanan alternatif.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Jamur (fungi) merupakan kelompok organisme yang memiliki bentuk hidup
dan organisasi sel yang unik. Jamur memperoleh nutrisi dengan cara absorpsi
(penyerapan) materi-materi organik yang ada di luar tubuhnya. Organisme
tersebut

dapat

bertindak

sebagai

dekomposer,

parasit/patogen,

asosiasi

mutualistik, dan salah satu model organisme yang dapat diteliti dalam penelitian
sel makhluk hidup. Selain itu, tubuh jamur terbentuk dari rangkaian/rajutan
filamen yang dinamakan hifa dan berkembang melalui dua tahap, yaitu tahap
seksual dan aseksual.
Menurut Hawksworth (2001), jamur merupakan kelompok organisme yang
memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi (terbanyak kedua setelah
insekta/serangga). Peneliti tersebut memprediksi sekitar 1,5 juta spesies jamur ada
di planet bumi. Prediksi konservatif ini didasarkan pada rasio inang-jamur (1:6),
artinya satu tumbuhan vaskular berasosiasi dengan enam spesies jamur yang
spesifik pada tumbuhan inangnya. Sampai dengan saat ini, hanya ada sekitar 710% (105.000-150.000 spesies) dari total perkiraan 1,5 juta spesies yang telah
berhasil diidentifikasi dan dikoleksi. Namun, penelitian tersebut hanya terbatas
pada wilayah Inggris Raya dan Eropa. Ada banyak spesies jamur yang belum
diidentifikasi, khususnya pada daerah tropis. Jamur yang ada di Indonesia terdapat
kurang lebih 200.000 spesies (Rifai, 1995 dalam Tampubolon, 2010). Dapat
dipastikan Indonesia yang kaya akan diversivitas tumbuhan dan hewan juga
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memiliki diversivitas jamur yang tinggi mengingat lingkungannya yang lembab
dan suhu tropik yang mendukung pertumbuhan jamur (Roosheroe dkk, 2006;
Wahyudi dkk, 2016).
Selain jumlahnya yang sangat banyak, jamur juga memiliki peran yang tidak
kalah penting dalam aktivitas alam. Deacon (2006) menerangkan beberapa peran
jamur di alam, sebagai berikut.
1. Jamur berperan sebagai dekomposer materi organik, termasuk di dalamnya
degradasi selulosa melalui enzim khusus.
2. Jamur memproduksi racun yang dinamakan metabolit, termasuk di
dalamnya aflatoksin karsinogenik dan mikotoksin. Misalnya, Aspergillus
flavus. Jamur ini ditemukan pada kacang-kacangan. Racun aflatoksin yang
dihasilkan oleh jamur tersebut dapat membahayakan hati manusia jika
kacang-kacangan tersebut masuk ke dalam tubuh manusia.
3. Sebelum munculnya AIDS, jamur menjadi penyebab utama kematian
pasien immunocompromised dan immunosuppressed.
4. Jamur memiliki aktivitas biokimia yang sangat besar sehingga dapat
dimanfaatkan untuk proses produksi antibiotik (penisilin), steroid,
ciclosporins, dan enzim untuk produksi minuman bersoda.
5. Jamur dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Jamur digunakan
dalam pembuatan roti, minuman beralkohol, dan dapat dikonsumsi secara
langsung.
6. Jamur dijadikan sebagai bahan eksperimen dalam rekayasa genetika
khususnya dalam membuat antigen Hepatitis B.
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7. Jamur dimanfaatkan sebagai pestisida untuk melawan insekta, nematoda,
dan jamur patogen tanaman.

A. Karakeristik Jamur
Jamur (Eumycota) dibedakan dari organisme mirip jamur walaupun secara
tradisional kedua kelompok tersebut

dipelajari oleh ahli mikologi.

Karakteristik yang akan diterangkan di bawah ini merupakan karakteristik dari
Eumycota, sebagai berikut.
1. Jamur merupakan organisme eukariotik
Ada dua kelompok organisme, yaitu organisme prokariotik dan organisme
eukariotik. Organisme eukariotik merupakan organisme yang memiliki
membran inti sehingga ada batas yang tegas antara inti sel dengan
sitoplasma. Selain itu, organisme eukariotik memiliki organel yang
lengkap seperti ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma, kompleks
golgi, vakuola, dan organel lainnya.
2. Tubuh jamur terbentuk dari hifa
Tubuh jamur merupakan rangkaian dari hifa yang membentuk miselium.
Ada hifa yang bersekat dan hifa tidak bersekat. Pada suatu koloni jamur,
ada hifa yang menjalar (hifa vegetatif) dan hifa yang menegak (hifa fertil).
Hifa yang menjalar berfungsi untuk menyerap nutrisi dari substrat dan
menyangga alat reproduksi, sedangkan hifa yang menegak biasanya
menghasilkan alat-alat reproduksi yang dinamakan spora. Pertumbuhan
hifa berlangsung terus-menerus pada bagian apikal sehingga panjangnya
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tidak dapat ditentukan secara pasti. Diameter hifa berkisar 3-30
milimikron. Spesies berbeda memiliki diamater hifa yang berbeda pula
dan ukuran diamater spesies tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi
lingkungannya (Carlile dan Watkinson, 1994).
3. Jamur merupakan organisme heterotrof
Organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu memproduksi
makanannya sendiri. Jamur merupakan organisme yang mendapatkan
nutrisi dari organisme lain berupa bahan organik (Campbell, 2008).
Golongan animalia (hewan) juga merupakan kelompok organisme
heterotrof. Hewan memperoleh nutrisi dengan cara mencerna (digest).
Namun, jamur memperoleh nutrisi dengan cara absorpsi (penyerapan).
Jadi, jamur mendapatkan makanannya dengan cara menyerap materi
organik dari organisme hidup dan tak hidup. Melalui enzim yang
diproduksinya, jamur dapat menghancurkan “dinding” inangnya untuk
menyerap nutrisi yang dibutuhkan.
4. Jamur memiliki dinding sel yang dilapisi oleh kitin dan glukan
Jamur dibedakan dari golongan plantae (tumbuhan) karena kandungan
selulosa pada dinding sel jamur sangat sedikit daripada tumbuhan. Dinding
sel jamur dominan dilapisi oleh kitin dan glukan.
5. Kandungan genom jamur berciri haploid (1n)
Secara umum, genom jamur berciri haploid (1n). Namun, ada juga jamur
yang memiliki genom diploid (2n).
6. Jamur berkembang secara seksual dan aseksual
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Ada dua bentuk perkembangan jamur yaitu secara seksual dan aseksual.
Perkembangan secara seksual melibatkan peleburan dua inti sel. Proses
perkembangan sekual terdiri dari tiga fase yaitu plasmogami, kariogami
dan meiosis. Plasmogami merupakan proses penyatuan dua protoplasma
yang segera diikuti oleh proses kariogami. Fase meiosis merupakan fase
terakhir sebelum terbentuk spora. Pada fase tersebut dihasilkan masingmasing sel dengan kromosom yang bersifat haploid (Alexopoulus dkk,
1996). Perkembangan secara aseksual terjadi dengan cara fragmentasi
miselium menjadi sel-sel anakan. Sel tersebut membentuk tunas yang akan
berkembang menjadi hifa. Selanjutnya hifa membentuk rangkaian menjadi
miselium.
7. Habitat: terestrial dan akuatik
Sebagian besar jamur dapat ditemukan di daratan (terestrial) dan sebagian
kecil dapat ditemukan di perairan dan laut.

B. Cara Jamur Mendapatkan Nutrisi
Jamur membutuhkan materi organik sebagai sumber energi dan karbon untuk
proses sintesis sel. Ada tiga cara jamur mendapatkan nutrisi, yaitu saprotrof,
biotrof, dan bersimbiosis dengan organisme lain.
1. Saprotrof (saprofit)
Saprotrof (sapros= mati, trophy= makan) merupakan cara mendapatkan
sumber energi dari bahan organik yang membusuk atau mati. Banyak
spesies dari Basidiomycota yang menggunakan cara tersebut untuk
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mendapatkan

makanannya.

Jamur

menggunakan

enzimnya

untuk

menguraikan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana seperti
selulase, amylase, pektinase, kitinase, dextranase, dan xylanase.
2. Biotrof (parasit)
Biotrof (bios= hidup, trophy= makan) merupakan cara mendapatkan
makanan/

sumber

energi dari

inang/

host

yang

masih

hidup.

Basidiomycota Mikro merupakan golongan jamur yang paling banyak
menggunakan cara tersebut untuk mendapatkan nutrisi.
3. Bersimbiosis dengan Organisme Lain
Ada dua contoh jamur yang menggunakan cara ini untuk mendapatkan
nutrisi yaitu Lichens dan Mikoriza.

C. Klasifikasi Jamur
Kerajaan

Jamur

Chytridiomycota,

(Eumycota)

Zygomycota,

terbagi

atas

Glomeromycota,

lima

filum,

Ascomycota,

yaitu
dan

Basidiomycota. Berdasarkan data terbaru, jamur memiliki hubungan
kekerabatan yang lebih dekat dengan hewan daripada tumbuhan (Campbell,
2008; Deacon, 2006). Oleh karena itu,

Chytridiomycota, Zygomycota,

Glomeromycota, Ascomycota, dan Basidiomycota dimasukan ke dalam
golongan filum, bukan divisi.
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1. Filum Chytridiomycota
a. Karateristik Chytridiomycota
Chytridiomycota merupakan fungi yang paling primitif dan muncul
sekitar 1 miliar tahun yang lalu (Deacon, 2006). Filum ini biasa
dinamakan Chytrid. Organisme ini dapat ditemukan pada daratan dan
perairan (Webster, 2007). Menurut Champbell (2008), ada sekitar
1000 spesies Chytrid merupakan dekomposer sedangkan selebihnya
merupakan parasit, saprofit, dan bersimbiosis dengan organisme lain.
Chytrid bersifat uniseluler, berkoloni, dan merupakan organisme
yang mengambil nutrient dengan cara absorpsi. Organisme ini
memiliki sebuah alat gerak pada bagian posterior yang dinamakan
zoospora. Kebanyakan Chytrid memiliki zoospora berflagel tunggal
tetapi ada juga Chytrid yang memiliki zoospora berflagel lebih dari
satu, bahkan terdapat juga zoospora yang tidak berflagel (Basidiobolus
ranarum).
Chytrid dikelompokkan ke dalam jamur karena memiliki
beberapa ciri utama yang mirip dengan jamur. Pertama, Chytrid
memperoleh nutrisi dengan cara absorpsi. Kedua, dinding selnya
dilapisi oleh zat kitin dan glukan (polimer glukosa). Ketiga, organisme
ini memiliki beberapa enzim yang dimiliki oleh jamur. Keempat,
Chytrid dan jamur memiliki urutan protein dan asam nukleat yang
sama.
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b. Klasifikasi Chytridiomycota
Chytridiomycota hanya memuat satu kelas yaitu Chytridiomycetes.
Kelas ini terdiri atas lima ordo, yaitu Blastocladiales, Chytridiales,
Monoblepharidales, Neocallimastigales, dan Spizellomycetales.
Tabel 2.1 Jumlah genus dan spesies dari kelima ordo (Barr, 2001 dan
Kirk dkk, 2001 dalam Webster, 2007)
No.

Ordo

Genus

Spesies

1.

Chytridiales

80

600

2.

Spizellomycetales

13

86

3.

Neocallimastigales

5

16

4.

Blastocladiales

14

179

5.

Monoblepharidales

4

19

2. Filum Zygomycota
a. Karakteristik Zygomycota
Zygomycota merupakan jamur yang terdiri dari benang hifa tidak
bersekat atau bersekat. Jamur ini bersifat senositik dan dapat
membentuk struktur dorman bersifat sementara yang disebut
zigospora. Jamur dalam filum ini dahulu dimasukkan ke dalam kelas
Physomycetes, filum Mastygomycota berdasarkan ciri khas hifa tidak
bersekat (aseptat). Akan tetapi, kedua filum tersebut menunjukkan
banyak ciri yang berlainan, seperti tempat hidup dan jumlah flagel
pada spora. Maka kedua filum tersebut perlu ditempatkan secara
terpisah.
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Anggota filum ini sering disebut sebagai cendawan tingkat rendah
karena pada umumnya dianggap primitif dalam skala evolusi.
Beberapa ciri yang dimiliki oleh Zygomycota adalah sebagai berikut.
1) Zygomycota hidup di daratan, kotoran hewan, buah yang matang,
dan manusia.
2) Memiliki hifa senositik yaitu hifa yang mengandung banyak inti
dan tidak memiliki sekat yang melintang. Jamur berbentuk seperti
tabung halus yang mengandung protoplas dengan banyak inti.
Jamur yang mempunyai hifa senositik dianggap jamur tingkat
rendah.
3) Beberapa spesies memiliki rhizoid dan stolon. Rhizoid merupakan
hifa seperti akar yang pendek dan bercabang banyak, yang dapat
menembus substrat, juga merupakan hifa fertil yang membentuk
sporangium pada ujung-ujung sporangiofor. Sedangkan stolon
merupakan filamen seperti akar yang menghubungkan kumpulan
sporangium.
4) Jumlah kromosom dalam thalus ialah haploid.
5) Komponen utama dinding sel adalah kitin dan chitosan.
b. Klasifikasi Zygomycota
Berdasarkan penelitian Kirk dkk (2001), Zygomycota terdiri atas dua
kelas, yaitu Zygomycetes dan Trichomycetes. Kelas Zygomycetes
terdiri atas 10 ordo dan 870 spesies. Sedangkan kelas Trichomycetes
terdiri dari 50 genus dan 200 spesies. Ada beberapa spesies dari filum
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ini yang memiliki peran penting dalam kehidupan, seperti mikoriza
arbuskular pada akar tanaman dan Rhizopus stolonifer sebagai bahan
dalam proses fermentasi minuman beralkohol.
3. Filum Glomeromycota
Berdasarkan analisis sekuens SSU rRNA (Small Subunit Ribosomal
Ribonulceid Acid), Glomeromycota ditetapkan sebagai filum tersendiri
(Schuesser dkk., 2001 dalam Deacon, 2008). Sistem klasifikasi
sebelumnya menetapkan Glomeromycota sebagai bagian dari Filum
Zygomycota. Sampai dengan saat ini terdapat sekitar 60 spesies dari filum
ini telah diidentifikasi (Campbell, 2008). Glomeromycota terkenal dengan
sebutan jamur mikoriza arbuskular. Jamur tersebut bersimbiosis dengan
akar tanaman dalam mengikat nitrogen (simbiosis mutualisme).
4. Filum Ascomycota
a. Karakteristik Ascomycota
Golongan ini memiliki ciri dengan spora yang terdapat di dalam
kantung yang disebut askus. Askus adalah sel yang membesar yang di
dalamnya terdapat spora yang disebut askospora. Setiap askus
biasanya memiliki 2-8 askospora. Kelompok ini memiliki dua stadium
perkembangan yaitu stadium konidium atau stadium seksual dan
stadium askus atau stadium aseksual. Kebanyakan Ascomycota
berbentuk mikroskopis, dan sebagian kecil berbentuk makrokopis yang
memiliki tubuh buah.
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b. Klasifikasi Ascomycota
Para mikologis telah mengidentifikasi sekitar 65.000 spesies dari
golongan ini hidup di daerah akuatik dan terestrial. Ascomycota terdiri
atas

lima

kelas

yaitu

Archiascomycetes,

Hemiascomycetes,

Plectomycetes, Hymenoascomycetes, dan Loculoascomycetes. Tiga
kelas terakhir dari Ascomycota biasa disebut “Ascomycota tingkat
tinggi” atau Euascomycota.
5. Filum Basidiomycota
a. Karakteristik Basidiomycota
Basidiomycota terdiri dari 30.000 spesies yang sudah teridentifikasi
(Deacon, 2006; Webster, 2007). Filum ini memiliki ciri utama yaitu
memiliki

basidium

pada

saat

terjadi

pembelahan

meiosis.

Basidiomycota terdiri dari anggota makro dan mikro. Sebagian besar
anggota Basidiomycota adalah Basidiomycota Makro (basidiomycota
yang dapat diamati secara kasat mata). Bentuk Basidiomycota Makro
bermacam-macam, misalnya payung, kuping, bola, atau setengah
lingkaran. Ada Basidiomycota Makro dapat dikonsumsi tetapi ada juga
yang bersifat racun dan mematikan. Sedangkan Basidiomycota Mikro
merupakan Basidiomycota yang memiliki bentuk kapang atau khamir
(Webster, 2007). Umumnya Basidiomycota merupakan patogen pada
tumbuhan

dan

manusia.

Misalnya,

Filobasidiella

neuformans

(Cryptococcus) menyebabkan cryiptococcosis, suatu penyakit yang
menyerang otak manusia.
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b. Klasifikasi Basidiomycota
Basidiomycota dibagi menjadi dua kelas, yaitu Holobasidiomycetes
(Homobasidiomycetes)
Holobasidiomycetes
Hymenomycetales

dan
dibagi

dan

Heterobasidiomycetes.
ke

dalam

dua

Gastromycetales.

Kelas

bangsa,

yaitu

Sedangkan

kelas

Heterobasidiomycetes terdiri atas bangsa Uridinales (jamur karat),
Ustilaginales, Auriculariales, dan Tremellales.

D. Struktur Tubuh Basidiomycota
Nama Basidiomycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan
diploid

dalam

daur

hidup

Basidiomycota

yang

berbentuk

seperti

gada.Basidiomycota merupakan jamur multiseluler yang memiliki hifa
bersekat. Hifa vegetatif Basidiomycota terdapat pada substratnya (tempat
hidupnya), misalnya pada kulit kayu, tanah, dan serasah daun. Jalinan hifa
generatif (miselium) jamur tersebut ada yang membentuk tubuh buah dan
sebagian membentuk sel tunggal aseksual atau ragi.
Tubuh buah pada Basidiomycota disebut basidiokarp. Berdasarkan ukuran
basidiokarpnya, Basidiomycota terdiri dari anggota makro dan mikro.
Basidiomycota Makro merupakan Basidiomycota yang memiliki basidiokarp
yang besar sehingga dapat untuk diamati secara kasat mata dan dapat
dipegang atau dipetik dengan tangan (Gunawan, 2001 dalam Fitriani, 2017).
Bentuk basidiokarp makro bermacam-macam, misalnya seperti payung,
kuping, bola, atau setengah lingkaran. Basidiokarp ada yang memiliki dan
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tidak memiliki batang. Pada bagian bawah tudung basidiokarp terdapat
lembaran-lembaran (bilah). Pada lembaran ini terdapat banyak basidium yang
akan menghasilkan spora basidium (basidiospora). Sedangkan Basidiomycota
Mikro merupakan Basidiomycota yang memiliki basidiokarp kecil dan halus.
Umumnya Basidiomycota Mikro merupakan patogen pada tumbuhan
(Webster, 2007).
Basidiospora merupakan spora generatif. Spora (basidiospora) yang
jumlahnya empat terdapat di luar basidium. Spora dapat disebarkan oleh angin
dan jika jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi hifa baru.
Contohnya yaitu Auricularia polytricha (jamur kuping) dan Volvariella
volvaceae (jamur merang).
a

b

Gambar 2.1 Scanning electron micrographbasidium dari Coprinus cinereus a)
basidiospora dan b) basidium (Deacon, 2006)

Basidiomycota terdiri dari kumpulan benang miselium yang berkelompok
membentuk tubuh jamur. Tubuh jamur berupa tubuh buah, sebagai hasil
perkembangan dari zigot. Zigot dihasilkan oleh perkawinan antara hifa positif
dan hifa negatif. Tubuh buah menghasilkan spora yang terdapat pada
basidium. Miselium pada Basidiomycota ada tiga jenis:
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1. Miselium primer: miselium berinti satu yang haploid dari basidiospora.
2. Miselium sekunder: miselium berinti dua dan merupakan konjugasi dua
miselium primer atau persatuan antara dua basidiospora.
3. Miselium tersier: miselium yang terdiri atas miselium sekunder yang telah
terhimpun dan merupakan jaringan yang telah teratur pada permukaan
basidiokarp dan yang menghasilkan basidiospora.

Gambar 2.2 Struktur Tubuh Basidiomycota
Gambar di atas menunjukkan beberapa bagian tubuh jamur sebagai berikut.
1. Tudung (pileus/cap)
Bagian tubuh yang ditopang oleh tangkai buah (stape/stem). Bagian bawah
tudung mengandung bilah-bilah. Pada jamur muda, tudung dibungkus oleh
selaput (vileum universal) dan menjelang dewasa pembungkus tersebut
akan pecah.
2. Bilah (lamella/gills)
Bagian di bawah tudung berbentuk helaian berbilah-bilah.
3. Tangkai tubuh buah (stape/stem)
Massa miselium yang sangat kompak dan tumbuh tegak.
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4. Cincin (annulus/ring)
Bagian yang melingkari tangkai buah yang berbentuk seperti cincin.
5. Volva (cup)
Bagian sisa pembungkus yang terdapat pada dasar tangkai buah.

E. Habitat Basidiomycota
Habitat jamur ini terdapat di wilayah terestrial dan akuatik dan bisa
dikarakteristikan dengan melihat basidium. Basidiomycotaumumnya hidup
sebagai saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup, misalnya serasah daun pada
tanah, merang padi, dan batang pohon mati. Jamur parasit hidup pada
inangnya, misalnya Hemileia vastarix (jamur karat tanaman kopi) dan
Puccinia graminis (jamur karat tanaman gandum). Jenis lainnya ada yang
bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza.

F. Faktor-faktor Pertumbuhan Jamur Basidiomycota
Pertumbuhan jamur dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substrat, cahaya,
kelembaban, suhu, dan derajat keasaman substrat (pH).
1. Substrat
Substrat merupakan sumber nutrisi utama bagi jamur. Nutrien akan
dimanfaatkan setelah jamur mensekresikan enzimnya untuk menguraikan
senyawa-senyawa kompleks dari substrat tersebut menjadi senyawasenyawa yang lebih sederhana. Banyak jamur memiliki kemampuan
mensekresikan beberapa jenis enzim ke lingkungan yang menguraikan
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karbohidrat kompleks, antara lain selulase, amilase, pektinase, chitinase,
dextranase, dan xylanase, sebab selulosa adalah polisakarida utama di
dalam jaringan tumbuhan yang menjadi sumber karbon potensial bagi
jamur (Garraway, 1984 dalam Tampubolon, 2010).
2. Cahaya
Sprektrum cahaya dengan panjang gelombang 380-720 nm relatif
berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur, juga berpengaruh terhadap
sporulasi (Deacon, 2006). Pengaruh cahaya terhadap reproduksi jamur
cukup kompleks. Tingkat perkembangan yang berbeda memerlukan sinar
yang berbeda. Intensitas, durasi, dan kualitas cahaya menentukan besarnya
pengaruh cahaya terhadap jamur (Tampubolon, 2010). Umumnya cahaya
menstimulasi atau menjadi faktor penghambat terhadap pembentukan alatalat reproduksi dan spora pada jamur. Walaupun proses reproduksi
memerlukan cahaya, hanya fase tertentu saja yang memerlukan cahaya.
Cahaya hanya diperlukan untuk pembentukan pileus (Purdy, 1956 dalam
Tampubolon, 2010).
3. Kelembaban
Menurut Deacon (2006), pertumbuhan jamur dapat berlangsung dengan
kelembaban minimal 70% walaupun beberapa jamur dapat tumbuh dengan
sangat lambat pada kelembaban 65%.
4. Suhu
Berdasarkan

kisaran

suhu

lingkungan

yang

baik,

jamur

dapat

dikelompokkan sebagai jamur psikrofil, mesofil, dan termofil. Jamur

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23

makro memerlukan suhu di atas 200C (Garraway dan Evans, 1984 dalam
Tampubolon, 2010). Menurut Deacon (2006), sebagian besar jamur
bersifat mesofilik, tumbuh pada temperatur sedang 10 0-400C dan optimum
250-350C.
5. Derajat Keasaman Lingkungan (pH)
Derajat keasaman sangat penting untuk pertumbuhan jamur karena enzimenzim tertentu hanya akan mengurai suatu substrat sesuai dengan
aktivitasnya pada pH tertentu. Umumnya, jamur beraktivitas pada pH di
bawah 7,0. Menurut Deacon (2006), jamur tumbuh pada rentang 4,5-8,0
dengan pH optimum berkisar pada 5,5-7,5.

G. Siklus Hidup Basidiomycota
Jamur yang termasuk ke dalam filum Basidiomycota umumnya memiliki
ukuran yang makroskopis (memiliki ukuran yang besar dan mudah diamati
secara kasat mata). Miseliumnya bersekat dan dapat dibedakan menjadi dua
macam, yaitu sebagai berikut.
1. Miselium primer: miselium yang sel-selnya berinti satu, umumnya berasal
dari perkembangan basidiospora.
2. Miselium sekunder: miselium yang sel penyusunnya berinti dua. Miselium
tersebut merupakan hasil dari konjugasi dua miselium primer atau
persatuan dua basidiospora.
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Cara reproduksi jamur dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Vegetatif (dengan membentuk tunas, dengan konidia, dan fragmentasi
miselium).
2. Generatif (dengan alat yang disebut basidium. Basidium berkumpul dalam
badan yang disebut basidiokarp, yang menghasilkan spora yang disebut
basidiospora).

Gambar 2.3 Skema umum siklus reproduksi seksual (generatif)
Basidiomycota
Sumber: http://www.pak.pandani.web.id

H. Klasifikasi Basidiomycota
Berdasarkan bentuk dan ukuran basidiumnya, basidiomycota dibagi menjadi
dua kelas utama, yaituHolobasidiomycetesdan Heterobasidiomycetes.
1. Holobasidiomycetes (Homobasidiomycetes)
Holobasidiomycetes atau homobasidiomycetes memiliki basidium terdiri
dari satu sel, tidak memiliki sekat. Jamur ini banyak ditemukan pada kayu-
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kayu yang lapuk. Miseliumnya berumur lebih dari satu tahun. Bila
keadaan buruk, miseliumnya berada di dalam tanah, atau kadang-kadang
dalam kayu. Beberapa jenis di antaranya ada yang hidup bersimbiosis pada
akar-akar tumbuhan dan merupakan suatu golongan organisme yang
disebut mikoriza.
Beberapa jenis dari golongan ini yang dalam musim-musim tertentu
membentuk badan buah besar, yang seringkali berbentuk seperti payung
terbuka. Badan buahnya banyak yang dapat dimakan, misalnya jamur
merang (Volvariella volvacea).
Tubuh vegetatif homobasidiomycetes tidak mempunyai alat kelamin
khusus. Basidiosporanya mempunyai jenis kelamin yang berbeda. Bila
spora-spora itu berkecambah, terjadi dua miselium yang bersekat. Tiaptiap selnya mempunyai satu inti. Perkembangan inti tidak terbatas. Bila
ada dua sel vegetatif yang berlainan jenis kelaminnya bertemu maka akan
bersatu (terjadi somatogami), sehingga terjadi satu sel dengan sepasang
inti. Sel-sel ini kemudian tumbuh menjadi hifa dengan sel-sel yang
dikariotik. Pembentukan sekat-sekat diawali dengan ”clamp connection”
atau hubungan ketam yang berupa suatu kait pada ujung hifa. Satu di
antara sepasang inti yang terdapat di dalamnya masuk ke dalam kait
tersebut, kemudian membelah menjadi dua. Dari kedua inti yang baru, satu
masuk ke dalam ujung sel. Inti yang satu lagi dari sepasang inti yang lama
juga membelah, satu masuk ke ujung sel dan yang satu lagi tinggal di
dalam bagian pangkal. Sel kemudian membuat dinding pemisah pada
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tempat keluarnya kait, dan satu dinding pemisah lagi membatasi sel ujung.
Dengan demikian, sel ujung dengan sepasang inti (dikariotik) menjadi
terpisah. Kait kemudian bersatu kembali dengan sel di bawah sel ujung
menjadi satu sel yang bersifat dikariotik kembali. Pembentuk hubungan
ketam ini seterusnya diulangi pada setiap pembentukan sekat baru.
Homobasidiomycetes dibagi menjadi dua kelompok besar atas dasar
himeniumnya, yaitu bangsa Hymenomycetales dan Gastromycetales.
a) Hymenomycetales
Ciri-ciri

jamur

yang

termasuk

ke

dalam

golongan

bangsa

hymenomycetales adalah sebagai berikut.


Memiliki basidium dengan himenium.



Kebanyakan himenium bila sudah masak terletak bebas di atas
badan buah (gymnocarpus).



Spora sangat banyak dan secara aktif dilemparkan oleh basidium
ketika masak.

Anyaman hifa yang mendukung himenium disebut himenofor. Pada
jenis hymenomycetales yang tinggi tingkat perkembangannya,
himenofor menonjol dan merupakan rigi-rigi, lamella, atau papan.
Berdasarkan ada

atau

tidak

adanya

papan-papan

himenofor,

hymenomycetales dibedakan menjadi dua anak bangsa, yaitu
Aphyllophorales dan Agaricales.
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(1) Aphyllophorales
Jamur-jamur yang termasuk ke dalam aphyllophorales tidak
mempunyai papan-papan atau lamella himenofor yang menonjol.
Himenium terletak bebas di atas badan buah (gimnokarp), dan
sudah mulai berbentuk sejak badan buah masih muda, dan
bersama-sama dengan pertumbuhan badan buah selalu membentuk
bagian-bagian baru. Karena itu, pada himenium terdapat bagianbagian dari bermacam-macam umur, dari yang basidiumnya yang
sudah masak sampai yang masih muda dan berbentuk. Jamurjamur yang termasuk dalam golongan ini antara lain suku
Exobasidiaceae,

Corticiaceae,

Thelephoraceae,

Clavariceae,

Hydnaceae, dan Polyporaceae.
(a) Exobasidiaceae
Jamur ini tidak memiliki tubuh buah. Jenis-jenisnya banyak
yang hidup sebagai endoparasit pada tumbuhan. Misalnya,
Exobasidium vexans. Jamur ini merupakan jamur penyakit
cacar (blister bligt) pada tanaman teh.

Gambar 2.4 Exobasidium vexans yang hidup pada tumbuhan
Sumber:http://dessirahma.wordpress.com
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(b) Corticiaceae
Tubuh buah merata dan melekat pada substratnya seperti kerak.
Himenofor datar atau sedikit berkerut. Kebanyakan hidup
sebagai parasit (Tjitrosoepomo, 1998). Contoh jamur yang ada
pada golongan ini adalah Corticium salmonicolor. Jamur ini
dapat mematikan dahan dan ranting-ranting berbagai macam
tanaman.

Gambar 2.5 Corticium salmonicolor yang hidup pada dahan
pohon
Sumber: http://www.camnangcaytrong.com
(c) Thelephoraceae
Badan buah berbentuk kipas di samping atau tegak pada
substratnya. Himenium terdapat pada lapisan bawah tubuh
buah. Misalnya, Thelepora terrestris

Gambar 2.6 Thelepora terrestris
Sumber: http://www.granadanatural.com
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(d) Clavariceae
Badan buah berbentuk gada atau bercabang-cabang. Tubuh
buah yang bercabang-cabang mempunyai bentuk seperti batu
karang (Tjitrosoepomo, 1998). Seluruh badan buah dilapisi
dengan lapisan himenium. Misalnya, Clavaria zippelli.

Gambar 2.7 Clavaria zippelli
Sumber: http://www.khasiat.co.id
(e) Hydnaceae
Himenofor mempunyai tonjolan-tonjolan berupa duri-duri atau
gigi. Himenium terdapat pada sisi bawah tubuh buah yang
berupa suatu kipas atau suatu payung dengan tangkai kira-kira
berada di tengah-tengah (Tjitrosoepomo, 1998). Misalnya,
Hydnum rufescens.

Gambar 2.8 Hydnum rufescens
Sumber: http://commons.wikimedia.org
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(f) Polyporaceae
Tubuh buah berupa suatu kipas. Sebagian hidup sebagai
saprofit. Himenofor merupakan pori-pori yang dilihat dari luar
berupa lubang-lubang. Sisi dalam dari lubang tersebut dilapisi
himenium. Tubuh buah jamur ini dapat berumur beberapa
tahun dengan tiap-tiap kali membentuk

lapisan-lapisan

himenofor baru (Tjitrosoepomo, 1998). Misalnya, jamur kayu
(Ganoderma applanatum).

Gambar 2.9 Ganoderma applanatum
Sumber: http//www.first-nature.com
(2) Agaricales
Jamur-jamur yang termasuk ke dalam golongan ini memiliki
tubuh buah yang berbentuk seperti payung dengan tangkai buah
terletak di tengah. Ketika berumur muda, tudung diselubungi oleh
selaput yang dinamakan velum universal. Jika tubuh buah
membesar, selaput tersebut tinggal sebagai bursa pada pangkal
tangkai buah (Tjitrosoepomo, 1998).
Dari tubuh buah ke tangkai buah juga terdapat suatu selaput
yang menutupi sisi bawah tubuh buah, yang disebut velum partiale.
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Bila tubuh buah membesar, selaput tersebut akan robek dan
merupakan suatu cincin (annulus) pada bagian atas pangkal tubuh
buah. Pada sisi bawah tubuh buah himenofor membentuk papanpapan atau lamella yang tersusun radial. Himenofor juga dapat
membuat

tonjolan-tonjolan

berupa

buluh-buluh.

Himenium

meliputi sisi bawah tubuh buah dan mula-mula terletak di bawah
velum

partiale.

Letak

himenium

yang

demikian

disebut

angiokarp(Tjitrosoepomo, 1998). Lapisan himenium tersebut
terjadi secara serentak. Dengan demikian, semua bagian memiliki
umur yang sama dan kelihatan dari bawah setelah velum partiale
robek. Jamur-jamur yang termasuk dalam golongan ini antara lain,
suku Agaricaceae dan Boletaceae.
(a) Agaricaceae
Kebanyakan jenis jamur ini hidup secara saprofit. Beberapa
jenis dapat dimakan/dikonsumsi, tetapi ada juga yang beracun.
Misalnya:


Volvariella volvacea (Jamur merang), dapat dimakan.



Amanita phalloides, beracun.

a
b
Gambar 2.10 a) Volvariella volvacea (http://alchetron.com)
dan b) Amanita phalloides (http://www.mykoweb.com)
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(b) Boletaceae
Jamur yang termasuk dalam suku ini merupakan penyusun
utama mikoriza. Misalnya,


Boletus luteus, mikoriza pada Pinus silvestris



Boletus edulis (jamur batu), dapat dimakan.

a
b
Gambar 2.11 a) Boletus luteus (http://www.123rf.com) dan
b) Boletus edulis (http://en.wikipedia.org)
b) Gastromycetales (Jamur Perut)
Jamur gastromycetales memiliki badan buah tertutup dan berbentuk
bulat. Jika spora masak, dinding badan buah pecah. Karena spora
masak di dalam badan buah, golongan ini disebut jamur perut. Jaringan
yang membentuk spora disebut gleba. Gleba memiliki susunan
berbeda-beda. Ciri tersebut merupakan salah satu dasar dalam
klasifikasi

gasmtromycetales.

Kebanyakan

jenis-jenisnya

hidup

saprofit di dalam tanah yang mengandung banyak humus. Bangsa
gastromycetales terdiri dari beberapa suku, antara lain:
(1) Phallaceae
Jamur yang termasuk dalam golongan ini adalah Dictyophora
indusiata (jamur kerudung). Jamur ini mengandung bau khas untuk
menarik serangga dalam rangka menyebarkan spora.
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Gambar 2.12 Dictyophora indusiata
Sumber: http://morrie2.wordpress.com
(2) Lycoperdaceae
Jamur yang termasuk dalam golongan ini adalah Lycoperdon
pratense (jamur kelentos). Jamur ini sering tumbuh di atas rumput.
Badan buah yang masak membuka pada ujungnya. Jika disentuh,
spora akan keluar dan disebarkan angin.

Gambar 2.13 Lycoperdon pretense
Sumber: http://commons.wikimedia.org
2. Heterobasidiomycetes
Golongan ini memiliki basidium bersepta melintang atau membujur dan
terbagi menjadi empat sel. Kelas ini meliputi empat bangsa, yaitu:


Uridinales (jamur karat)



Ustilaginales



Auriculariales
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Tremellales

a) Uridinales
Jamur yang termasuk dalam golongan ini kebanyakan hidup parasit
terutama pada Gramineae, yang menimbulkan bercak-bercak berwarna
cokelat seperti karat. Basidiumnya terbagi menjadi empat sel oleh
sekat-sekat melintang. Miseliumnya hidup dalam ruang-ruang antarsel
daun tanaman inang, dan mengisap zat-zat makanannya dengan
haustorium. Jamur tersebut tidak membentuk badan buah, tetapi
menghasilkan bermacam-macam spora. Basidiosporanya memiliki
jenis kelamin berbeda. Contoh jamur karat yang penting adalah
Hemileia vastarix (jamur karat tanaman kopi) dan Puccinia graminis
(jamur karat tanaman gandum).

a

b

Gambar 2.14 a) Hemileia vastarix (http://www.apsnet.org) danb)
Puccinia graminis (http:www.alamy.com)
b) Ustilaginales (Jamur Api)
Jamur Ustilaginales hidup parasit pada tumbuh-tumbuhan tingkat
tinggi, terutama graminae, misalnya tebu (Saccharum officinarum) dan
jagung (Zea mays). Tanaman yang dihinggapi oleh jamur tersebut
terlihat hitam seperti terbakar karena tertutup oleh kelompok spora
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berwarna hitam. Miselium dikariotik membentuk sel-sel tunggal, spora
api, yang juga mengandung dikarion dan merupakan probasidium.
Setelah terjadi karyogami dan disusul dengan pembelahan reduksi,
kemudian dibentuk basidium dengan basidiospora. Spora api
dipindahkan oleh angin.
Bangsa Ustiginales meliputi antara lain suku Ustilaginaceae dan
Tilletiaceae. Contoh suku Ustilaginaceae adalah Ustilagozeae maydis
(jamur jagung) dan Ustilagozea scitaminea (jamur tebu). Sedangkan
contoh suku Tilletiaceae adalah Tilletia horrida (jamur padi) dan
Tilletia tritici (jamur gandum).

a

b

Gambar 2.15 a) Ustilagozeae maydis dan b) Tilletia horrida
Sumber: http://www.wikimedia.org
c) Auriculariales
Karakteristik dari golongan ini adalah bentuk badan buah menyerupai
daun telinga. Pada sisi alasnya yang cekung terdapat lapisan
himenium. Basidium dibagi empat oleh sekat-sekat melintang. Dari
setiap sel menonjol ke samping sterigma dengan satu spora.
Pada beberapa jenis jamur dalam bangsa ini, terdapat suatu badan yang
yang membesar pada pangkal basidiumnya. Badan ini disebut
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probasidium atau hipobasidium. Badan ini merupakan sel yang
terakhir dari hifa dikariotik.
Jamur-jamur yang termasuk dalam golongan ini kebanyakan hidup
saprofit pada bagian-bagian tanaman yang telah mati. Ada juga
beberapa yang parasite pada lumut dan kutu. Yang paling terkenal dari
suku ini adalah suku Auriculariaceae. Jamur yang tergolong dalam
bangsa ini adalah:


Auricularia polytricha (jamur kuping), badan buahnya dapat
dimakan sebagai sayur.



Auricularia auricular-judae.

a

b

Gambar 2.16 a) Auricularia
polytricha(http://stricollections.org) dan b) Auricularia
auricular-judae (http://www.flickr.com)
d) Tremallales
Jamur-jamur dalam golongan ini berciri dimorfik, yang masih rendah
tingkat perkembangannya tidak memiliki badan buah dan yang sudah
tinggi tingkat perkembangannya memiliki badan buah. Badan buah
menyerupai Hydnaceae, tetapi berlendir. Basidium selalu terbagi
menjadi empat oleh sekat-sekat yang membujur. Banyak anggota
golongan ini bersifat parasit. Misalnya, Tremella lutescens.
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Gambar 2.17 Tremella lutescens
Sumber: http://www.flickr.com

I. Peranan Basidiomycota dalam Kehidupan
Jamur basidiomycota makroskopis memiliki struktur tubuh bisa diamati,
yaitu tudung (pileus/cap), bilah (lamella/gills), tangkai tubuh buah
(stape/stem), cincin (annulus/ring), dan volva (cup). Namun, menurut
Alexopoulusdkk (1996), ada juga beberapa jamur basidiomycota makroskopis
yang tidak memiliki salah satu bagian tubuh, seperti tangkai buah
(stape/stem).
Jamur basidiomycota mendapat perhatian khusus karena diketahui jamur
tersebut kaya akan manfaat bagi manusia. Beberapa jamur ada yang dapat
dikonsumsi/dimakan oleh manusia. Selain itu, jamur tersebut berkhasiat
sebagai obat-obatan. Tetapi ada juga jamur yang bersifat racun terhadap
manusia.
1. Jamur Basidiomycota Makroskopis yang dapat Dikonsumsi
Beberapa spesies jamur basidiomycota yang dapat dikonsumsi
(edible) memiliki kandungan protein yang tinggi walaupun tidak setinggi
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kandungan protein pada hewan. Tabel berikut membandingkan nilai gizi
beberapa jenis jamur edible dengan bahan makanan lain.
Tabel 2.2 Nilai Gizi Beberapa Jenis Jamur Edible Dibandingkan dengan
Bahan Makanan Lain dalam Berat Segar (Sinaga, 2006 dalam
Tampubolon, 2010)
No

Jenis Makanan

Protein (%)

Lemak (%)

Karbohidrat
(%)

1.

Agaricus sp.

4,8

0,2

3,5

2.

Boletus edulis

5,4

0,4

5,2

3.

Loctarius

3,0

0,8

3,0

2,6

0,4

3,8

delious
4.

Cantarellus
cibarius

5.

Bayam

2,2

0,3

1,7

6.

Kentang

2,0

0,1

20,9

7.

Kubis

1,5

0,1

4,2

8.

Daging sapi

21,0

5,5

0,5

9.

Volvariella

1,8

0,3

12-48

volvaceae

Jamur juga mengandung bermacam-macam vitamin, walaupun tidak
mengandung vitamin A, demikian juga kandungan riboflavin, tiamin,
niasin, mineral, fosfor, dan kalsium. Sedangkan kandungan kalori dan
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kolesterolnya rendah, sehingga seringkali jamur disebut sebagai makanan
pelangsing (Tampubolon, 2010).
Berikut ini beberapa spesies jamur basidiomycota yang dapat
dikonsumsi (edible), yaitu sebagai berikut.
Tabel 2.3 Spesies Jamur Basidiomycota Makroskopis yang Dapat
Dikonsumsi Manusia (Hall, 2003; Jordan, 2000)
Ordo

Famili

Genus

Spesies
Agaricus arvensis,
A.augustus,
A. bisporus,

Agaricus

A.campestris,
A.macropsporus,
A. silvaticus,
A.silvicola

Bovista

Bovista plumbea
Calvatia cyathiformis,

Agaricaceae
Calvatia

C. excipuliformis,

Agaricales
C. gigantea
Coprinus comatus,
Coprinus
C. disseminatus
Lycoperdon perlatum,
Lycoperdon
L. pyriforme
Macrolepiota procera,
Macrolepiota
M. rachodes
Bolbitiaceae

Agrocybe

Agrocybe parasitica

Flammulina

Flammulina velutipes

Marasmius

Marasmius oreades

Marasmiaceae
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Ordo

Famili

Genus

Spesies

Lentinula

Lentinula edodes

Fistulinaceae

Fistulina

Fistulina hepatica

Hydnangiaceae

Laccaria

Laccaria amethystea.
L. laccata

Lyophyllaceae

Calocybe

Calocybe gambosa

Lyophyllum

Lyophyllum shimeji

Termitoyces

Termitomyces eurrhizus
Armillaria mellea,

Physalacriaceae

Armillaria
A. novaezelandiae
Pleurotus cornucopiae.

Pleurotaceae

Pleurotus

P. ostreatus,
P. opuntiae
Volvariella speciosa,

Pluteaceae

Volvariella
V. volvacea
Clytocybe odora,
C. gibba,
C. maxima,
Clytocybe
C. nuda,
C. saeva,
C. luscina

Tricholomataceae
Leucopaxillus

Leucopaxillus gigantea
Tricholoma ponderosa,
T. matsutake,

Tricholoma
T. magnivelare,
T. terreum
Suillaceae

Suillus

Suillus variegatus,
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Ordo

Famili

Genus

Spesies
S. grevillei

Auriculariales

Strophariaceae

Hypholoma

Hypholoma sublateritium

Auriculariaceae

Auricularia

Auricularia auricula-judae

Austroboletus

Austroboletus betula
Boletus badius,
B. chrysenteron,

Boletus
B. edulis,
B. luteus
Leccinum scabrum,
Boletaceae
Leccinum

Boletales

L. versipelle,
L. aurantiacum

Phyloporus
Strobilomyces

Phyloporus rhodoxanthus
Strobilomyces floccosus
Xercomus badius,

Xerocomus
X. chrysenteron
Rhizopogonaceae

Rhizopogon

Rhizopogon rubescens
Cantharellus cibarius,

Cantharellus
C. infundibuliformis,

Cantharellaceae
Cantharellales
Craterellus

Phallales

Hydnaceae

Hydnum

Phallaceae

Ileodictyon

Craterellus cornucopioides
Hydnum repandum
Ileodictyon cibarium
Lactarius deliciosus,

Lactarius
Russulales

L. camphoratus,

Russulaceae
L. indigo

Polyporales

Polyporaceae

Russula

Russula cyanoxantha

Laetiporus

Laetiporus sulphureus
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Ordo

Famili

Genus

Pluteaceae

Pluteus

Sparassidaceae

Sparassis

Spesies
Pluteus atricapillus
Sparassis crispa

2. Jamur Basidiomycota Makroskopis yang Beracun
Hasil metabolisme jamur yang bersifat racun disebut mikotoksin. Gejala
keracunannya disebut mikotoksikosis. Menurut Alexopoulos (1979) dalam
Tampubolon (2010), beberapa tipe jamur beracun dan efek racunnya
terhadap tubuh sebagai berikut: ciri utama dari keracunan racun jamur,
mencakup toksin, efek fisik dari racun, dan waktu yang diperlukan dari
saat dikonsumsi sampai pemunculan pada gejala keracunan.
a. Toksin yang menyebabkan kerusakan hati dan ginjal bahkan kematian,
berkisar sekitar 6-10 jam.
Grup I

: racun cyclopeptide (amanitin) yang mematikan. Meliputi
genus Amanita dan Galerina.

Grup II

:

racun

monomethylhydrazine

(gyromitrin)

yang

mematikan, meliputi genus Gyromitra (helvella).
b. Toksin yang mempengaruhi system saraf otonom: menunjukkan gejala
berkisar 20 menit-2 jam.
Grup III

: racun coprine meliputi genus Coprinus.

Grup IV

: racun muscarine (berkeringat) meliputi genus Clytocibe

dan Inocybe.
c. Toksin yang mempengaruhi saraf sentral: menunjukkan gejala berkisar
20 menit- 2 jam.
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Grup V

: radon asam ibonetic-muscimol (mabuk, mengigau).
Meliputi genus Amanita.

Grup VI

: racun psilocybin-psilocin (halusinogenik), meliputi genus
Psilocybe dan Panaeolus.

d. Toksin

yang

menyebabkan

peradangan

saluran

pencernaan:

menunjukkan gejala berkisar 30 menit- 3 jam.
Grup VII : iritasi saluran pencernaan, meliputi banyak genus.

J. Teknik Membedakan Jamur yang dapat Dikonsumsi dan Beracun
Penentuan jamur ke dalam kelompok yang dapat dikonsumsi atau beracun
sangat sulit dilakukan. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut ialah
dengan mengetahui spesies dari jamur yang ditemukan di lapangan.
Pengalaman sangat dibutuhkan dalam membedakan karakteristik dari
golongan jamur yang dapat dikonsumsi atau beracun.
Menurut Pratama (2014), ada beberapa petunjuk yang dapat membantu
dalam menghindari jamur beracun.
1. Jamur yang tidak boleh dimakan yaitu spesies Amanita sp., dan khususnya
penentuan jamur harus diperhatikan dalam mengidentifikasi jamur yang
menyerupai spesies Amanita atau berbagai jamur putih lainnya.
2. Biasanya jamur beracun berwarna cokelat atau cokelat muda, khususnya
tudung atau kepala dengan warna kemerahmudaan, kecokelat-cokelatan
ungu kecokelatan atau kehitaman.
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3. Umumnya tumbuh pada tempat-tempat yang kotor seperti tempat
pembuangan sampah dan kotoran hewan.
4. Apabila jamur tersebut digoreskan dengan pisau yang terbuat dari logam,
pisau tersebut akan berwarna hitam atau biru.
Menurut El Shirazi (2010) dalam Pratama (2014), ada beberapa cara untuk
membedakan ciri-ciri jamur yang beracun dan tidak beracun, yaitu:
1. Umumnya mempunyai warna yang menyolok, seperti merah darah, hitam
legam, biru tua, atau warna-warni lainnya.
2. Jamur beracun menghasilkan bau busuk yang sangat menusuk hidung
seperti telur busuk, H2S, dan bau amoniak.
3. Jamur beracun juga memiliki cincin atau cawan, akan tetapi ada juga
jamur yang mempunyai cincin namun tidak beracun, seperti jamur merang
atau jamur kompos.
Menurut Prasojo (2018), ada beberapa ciri jamur yang beracun, yaitu sebagai
berikut.
1. Warna mencolok, jenis jamur beracun pada umumnya memiliki warna
yang mencolok: merah darah, hitam legam, biru tua ataupun warna
lainnya, walaupun ada juga jenis jamur beracun yang memiliki warna
terang (kuning muda) atau putih, dan jamur yang dapat dimakan berwarna
gelap.
2. Bau menyengat, jenis jamur beracun dapat menghasilkan bau yang
menusuk hidung, seperti bau telur busuk atau bau amoniak.
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3. Memiliki cawan, jenis jamur beracun mempunyai cincin atau cawan, tetapi
ada juga jenis jamur yang mempunyai cincin tetapi dapat dimakan.
4. Tumbuh di tempat kotor, jenis jamur beracun umumnya tumbuh pada
tempat yang kotor, seperti tempat pembuangan sampah kotoran kandang,
dan sebagainya.
5. Berubah warna, jenis jamur beracun sangat cepat mengalami perubahan
warna jika dimasak atau dipanaskan. Jika jamur beracun dikerat dengan
pisau yang terbuat dari perak, badan pisau tersebut akan meninggalkan
warna hitam atau biru. Selain itu, kebiasaan turun temurun yang dilakukan
petani di desa untuk menentukan apakah jamur beracun atau tidak beracun
dengan cara memepes jamur bersama nasi putih. Jika warna nasi menjadi
gelap, ini menandakan bahwa jamur tersebut beracun..
Menurut Muhtarom (2018), salah satu teknik untuk menentukan jamur
tersebut beracun atau tidak beracun ialah dengan memperhatikan getah jamur
ketika jamur dipotong. Jika jamur meninggalkan getah, maka jamur tersebut
dikelompokkan ke dalam jamur beracun.

K. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang hampir serupa dengan
penelitian yang dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian yang relevan,
yaitu:
1. “Inventarisasi Jamur yang Dapat Dikonsumsi dan Beracun yang Terdapat
di Hutan dan Sekitar Desa Tanjung Kemuning Kaur Bengkulu” oleh
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Darwis, Desnalianif, dan Supriati (2011). Penelitian ini dilakukan pada
Desember 2009-Januari 2010. Penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat
36 spesies yang hidup di hutan dan sekitar desa Tanjung Kemuning.
Berdasarkan studi literatur dan wawancara dengan masyarakat sekitar, ada
sekitar 8 spesies yang dapat dikonsumsi dan 8 spesies yang beracun.
Setiap spesies diidentifikasi berdasarkan ukuran, bentuk, tekstur, aroma,
bilah, spora, dan substrat.
2.

“Keanekaragaman Jamur Basidiomycota di Hutan Tropis Dataran Rendah
Sumatera, Indonesia” oleh Wahyudi, Rahayu, dan Azwin (2016).
Penelitian ini dilakukan pada Mei-Juni 2016. Penelitian ini menyebutkan
bahwa ada sekitar 25 spesies dari 12 famili Basidiomycota yang hidup di
daerah Hutan Tropis Dataran Rendah Sumatera. Ada tiga spesies yang
dapat dimakan/dikonsumsi sedangkan spesies yang lain tidak dapat
dikonsumsi karena pertimbangan tekstur yang keras. Ordo Agaricales
merupakan kelompok yang mendominasi dalam lokasi penelitian dan
spesiesnya paling banyak ditemukan dalam penelitian ini. Setiap spesies
diidentifikasi berdasarkan ukuran tubuh, warna tubuh, tudung, volva,
tangkai tubuh, bilah, cincin, himenium, pola koloni atau soliter, dan
habitat.

3. “Jenis-jenis Jamur Makroskopis di Hutan Hujan Mas, Desa Kawat,
Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau” oleh Anggraini, Khotimah,
dan Turnip (2015). Penelitian ini dilakukan dari Mei-Juli 2015. Penelitian
ini menyebutkan bahwa ada 26 spesies yang hidup di wilayah tersebut.
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Ordo Aphylloporales merupakan kelompok yang mendominasi wilayah
penelitian. Identifikasi dilakukan dengan membandingkan morfologi
jamur dengan sumber pustaka/literatur.
Berikut ini adalah bagan yang menunjukkan kebaruan penelitian ini dari
penelitian-peneltian relevan yang telah dilakukan.

-

-

Penelitian
dilakukan di hutan
dan sekitar desa
Tanjung Kemuning
Kaur Bengkulu
- Penelitian ini
dilakukan pada
Desember 2009Januari 2010
(Darwis dkk, 2011)

Penelitian
dilakukan di Hutan
Tropis Dataran
Rendah Sumatera
- Penelitian ini
dilakukan pada
Mei-Juni 2016
(Wahyudi, 2016)

-

-

Penelitian dilakukan di
Hutan wilayah Pantai
Grigak, Dusun Karang,
Kec. Panggang,
Kabupaten
Gunungkidul, Provinsi
Yogyakarta
Penelitian ini dilakukan
pada musim kemarau,
Agustus-September
2019

-

Penelitian
dilakukan di Hutan
Hujan Mas, Desa
Kawat, Kecamatan
Tayan Hilir,
Kabupaten
Sanggau
- Penelitian ini
dilakukan pada
Mei-Juli 2015
(Anggraini, 2015)
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L. Kerangka Berpikir
Indonesia terkenal dengan hutan hujan tropisnya. Hutan hujan tropis
menyokong keberagaman terbesar dari organisme hidup di bumi, termasuk
jamur

di

dalamnya.

Hutan

tersebut

diakui

sebagai

“hot

spots

megabiodiversity” dunia karena memiliki tingkat keanekaragaman tumbuhan
dan hewan yang tinggi dan habitat yang mendukung pertumbuhan jamur.
Salah satu wilayah hutan di Indonesia yang berada di pinggir wilayah pantai
adalah Hutan Lindung Grigak.
Jamur merupakan organisme eukariotik heterotrof. Tumbuhan ini tidak
memiliki klorofil sehingga tidak mampu melakukan proses fotosintesis.
Organisme yang tumbuh secara berkelompok ini memperoleh makanannya
dengan cara menyerap (absorpsi) nutrisi dari inangnya. Berdasarkan
ukurannya, jamur dibedakan atas dua kelompok yaitu jamur mikro dan makro.
Jamur makro dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Ascomycota dan
Basidiomycota.
Jamur kelompok basidiomycota banyak dimanfaatkan sebagai sumber
makanan dan obat-obatan. Selain itu, jamur ini memiliki peran yang penting
dalam menjaga kesuburan tanah. Di sisi lain, ada jenis jamur basidiomycota
yang bersifat racun dan mematikan bagi organisme lain, termasuk manusia.
Berdasarkan observasi dan wawancara, jamur basidiomycota banyak
tumbuh di hutan Lindung Grigak. Untuk mengetahui manfaat dari jamur
tersebut, peneliti melakukan identifikasi terhadap spesies jamur yang
ditemukan di lokasi penelitian. Proses identifikasi dilakukan melalui dua cara
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yaitu, identifikasi morfologi dan panduan dari buku acuan (studi literatur).
Adapun kerangka berpikir dalam mengidentifikasi jamur basidiomycota
adalah sebagai berikut.

Keanekaragaman jamur hutan Indonesia

Keanekaragaman jamur Basidiomycota
Hutan Grigak

Identifikasi

Morfologi

Buku
identifikasi

Manfaat Jamur Basidiomycota

Dikonsumsi/dimakan

Beracun
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan pada 01 Agustus-30 September 2019 di Kawasan
Lindung Eco Camp Mangun Karsa atau Hutan Lindung Grigak, Dusun
Karang, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul,
Provinsi D.I. Yogyakarta.

B. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam Penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian
Deskriptif adalah penelitian yang menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal
lain yang sudah disebutkan, kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk
laporan penelitian. Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data
yang diperoleh melalui observasi langsung pada wilayah Hutan Lindung
Grigak yang dilakukan dengan cara mengambil atau mendokumentasikan
setiap jamur yang ditemukan pada jalur pendakian yang dilintasi peneliti
(Arikunto, 2010).

C. Batasan Penelitian
1. Objek
Objek yang diamati adalah spesies jamur yang tergolong ke dalam Filum
Basidiomycota.
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2. Deskripsi Lokasi

Gambar 3.1 Peta lokasi hutan Lindung Grigak
Kawasan Lindung Eco Camp Mangun Karsa atau Hutan Lindung
Grigak, Dusun Karang, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten
Gunungkidul merupakan wilayah hutan lindung di pantai Grigak.
Berdasarkan letak geografisnya, wilayah ini berada pada garis lintang dan
bujur antara 8° 4'45.36"LS dan 110°24'31.70"LT. Daerah ini berada di
ketinggian 123 mdpl dengan kelembaban rata-rata 82%. Kawasan ini
memiliki temperatur harian berkisar antara 25-29 0C.

Hutan Grigak

memiliki beberapa jenis pohon yang tumbuh di dalamnya, yaitu jati putih
(Gmelina arborea), ketapang (Terminalia catappa), dan kelapa (Cocos
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nucifera). Banyak serasah yang ditemukan di lokasi peneltian ini. Jamur
yang ditemukan di lokasi penelitian tumbuh pada serasah batang dan
ranting kayu. Wilayah yang menjadi tempat penelitian adalah zona Pusat
Eco Camp Mangun Karsa yang memiliki luas sekitar 6 hektar. Zona
tersebut terletak persis berbatasan dengan pantai Grigak.

Gambar 3.2 Lokasi penelitian jamur makro

Peneliti menentukan lokasi penelitian hanya terbatas pada wilayah
seluas 6 hektar dengan beberapa pertimbangan. Pertama, keterbatasan
peneliti. Peneliti hanya mampu mengobservasi lokasi penelitian seluas 6
hektar dari 14 hektar. Selain itu, peneliti melakukan penelitian ini sendiri
tanpa

ada

bantuan

dan

tambahan

orang.

Sehingga

peneliti

memperhitungkan tenaga dan waktu dalam melakukan penelitian. Kedua,
berdasarkan saran dari masyarakat setempat bahwa jamur banyak
ditemukan di lokasi seluas 6 hektar tersebut, sehingga peneliti melakukan
penelitian di hanya di lokasi tersebut. Ketiga, peneliti melakukan
penelitian pada jalur yang aman bagi manusia. Wilayah ini dipenuhi
dengan hewan liar seperti monyet dan ular ekor merah (Trimeresurus
albolabris). Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti hanya melakukan
penelitian pada jalur yang sering dilewati oleh manusia.
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Rata-rata masyarakat dusun tersebut mengolah perkebunan polikultur
dan peternakan ayam. Berdasarkan informasi wawancara singkat dengan
beberapa penduduk setempat, wilayah ini merupakan wilayah yang unik.
Wilayah tersebut memiliki cuaca yang cukup sejuk dengan barisan
pepohonan yang banyak. Wilayah ini tidak seperti wilayah pantai lain di
Kabupaten Gunungkidul yang kelihatan gersang. Hutan pantai Grigak
selalu hijau setiap tahunnya.
3. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode jelajah.
Metode jelajah merupakan metode pengamatan dengan mengeksplor suatu
tempat untuk menemukan suatu benda atau organisme tertentu yang nanti
akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif guna memberi gambaran secara
sistematis, faktual, dan akurat mengenai kebenaran atau fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2009).
4. Alat dan Bahan
Beberapa alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah GPS (Global
Positioning System), rol meter, pisau stainless steel, kamera handphone
Samsung Edge 6, spidol, aplikasi Mushroom Identificator, internet, dan
buku panduan identifikasi. Bahan-bahan yang digunakan adalah kertas
dan buku catatan.
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D. Cara Kerja
Penelitian dibagi menjadi tiga tahap, yaitu observasi, dokumentasi, pendataan,
dan wawancara.
1. Observasi
Pada tahap observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk
melihat keanekaragaman jenis-jenis jamur yang ada di sekitar jalur
penelitian. Langkah yang harus dilakukan ialah pencarian spesies jamur di
sisi kiri dan kanan jalur penelitian dengan jarak 15 meter. Pengukuran
jarak menggunakan rol meter.
2. Dokumentasi dan Pendataan
Peneliti melakukan proses dokumentasi sampel yang ditemukan di
lapangan dan melakukan pendataan ciri-ciri morfologi dari sampel yang
ditemukan di lapangan. Setiap jamur yang ditemukan dengan jenis yang
sama dapat didokumentasikan satu sampel saja. Jamur yang diemukan di
lapangan dilakukan pencatatan berdasarkan bentuk tubuh, warna, habitat,
panjang tangkai, jenis basidiokarp, dan indikator serangga. Proses
berikutnya adalah mengidentifikasi jenis jamur yang ditemukan dan
mencocokkannya dengan aplikasi Mushroom Indentificator, buku acuan
Edible and Poisonous Mushrooms of The World karangan Ian R. Hall,
et.all.

(2003),

Mushrooms

Demystified

karangan

David

Arora

(1986),Mushroom Guide and Identifier karangan Peter Jordan (2000), dan
beberapa artikel penelitian ilmiah tentang jamur Basidiomycota di
Indonesia.
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3.

Wawancara
Peneliti melakukan wawancara dengan warga sekitar daerah penelitian
terkait keanekaragaman jamur dan membandingkan pengetahuan warga
dengan jamur yang ditemukan peneliti pada lokasi penelitian.

E. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif bersifat deskriptif
yaitu hasil dari pengolahan data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara
deskriptif dengan cara mendeskripsikannya berdasarkan ciri-ciri morfologi
dari jenis-jenis jamur yang telah ditemukan di lokasi penelitian, Kemudian
data hasil inventarisasi dikelompokan berdasarkan jenis dan kemudian
disajikan dalam bentuk tabel (Putra, 2013). Apabila menemukan spesies yang
tidak termasuk ke dalam golongan Basidiomycota maka organisme tersebut
tidak dimasukan ke dalam hasil penelitian..
Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara tabulasi dan disajikan dalam
bentuk tabel. Dari berbagai spesies yang ditemukan selanjutnya diidentifikasi
manakah spesies jamur

yang dapat dikonsumsi dan beracun dengan

menggunakan dua teknik, yaitu identifikasi morfologi dan panduan buku
identifikasi (dan sumber penelitian ilmiah). Pengamatan terhadap morfologi
jamur merupakan suatu teknik awal dan dasar dalam membedakan jamur
yang dapat dikonsumsi atau beracun. Teknik ini belum bisa menjamin
seluruhnya suatu jamur dapat dikonsumsi atau tidak dapat dikonsumsi.
Namun, dasar untuk membedakan jamur diperoleh dari pengamatan morfologi
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tersebut. Ada enam langkah untuk membedakan

jamur yang dapat

dikonsumsi dan jamur yang beracun dalam pengamatan morfologi tersebut,
yaitu sebagai berikut.
1. Warna tubuh buah
Warna tubuh buah jamur yang dapat dikonsumsi tidak bervariasi. Biasanya
jamur yang dapat dikonsumsi hanya menunjukkan warna putih dan
cokelat. Jika jamur menunjukkan warna tubuh buah yang mencolok seperti
merah, ungu, kuning, biru, hitam, dan perpaduan dari beberapa warna,
dapat dikategorikan ke dalam jamur beracun.
2. Aroma tubuh buah
Jamur yang dapat dikonsumsi tidak mengeluarkan aroma yang menyengat.
Jika jamur mengeluarkan bau amoniak, maka jamur tersebut dapat
dikategorikan ke dalam jamur beracun. Ada indikasi lain yang
menunjukkan bahwa jamur tersebut dikategorikan ke dalam jamur beracun
ialah jika jamur tersebut tumbuh di atas kotoran hewan dan tempat yang
berbau busuk dan menyengat.
3. Noda kehitaman atau kebiruan pada benda berbahan stainless steel dan
perak.
Teknik berikut yang tidak kalah pentingnya ialah jika jamur meninggalkan
noda kehitaman atau kebiruan pada benda berbahan stainless steel dan
perak saat digosok atau dipotong, maka jamur tersebut dapat dikategorikan
ke dalam jamur beracun.
4. Cincin pada batang jamur
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Jamur yang beracun dicirikan dengan munculnya cincin pada batangnya.
5. Perubahan warna ketika dimasak
Jamur yang beracun mengalami perubahan warna ketika dimasak.
6. Indikator serangga
Serangga merupakan indikator apakah jamur dapat dikonsumsi atau tidak.
Jika tubuh buah jamur dihinggapi oleh serangga seperti semut, maka jamur
tersebut merupakan jamur yang dapat dikonsumsi.
Teknik kedua ialah identifikasi melalui buku identifikasi dan sumber
penelitian ilmiah. Data perlu diidentifikasi lagi dengan menggunakan buku
acuan Edible and Poisonous Mushrooms of The World karangan Ian R. Hall,
et.all. (2003),Mushroom Guide and Identifier karangan Peter Jordan (2000),
dan beberapa sumber penelitian ilmiah di Indonesia.

F. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Penelitian yang dilakukan akan dimanfaatkan dalam pembelajaran tingkat
Sekolah Menengah Atas (SMA) pada materi pembelajaran tentang Fungi di
kelas X.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada musim kemarau selama 2 bulan (AgustusSeptember 2019) di salah satu wilayah Hutan Lindung Grigak. Luas wilayah
penelitian sekitar 6 hektar. Banyak penelitian tentang jamur dilakukan pada
musim hujan. Namun, peneliti sengaja melakukan penelitian pada musim kemarau
untuk mengetahui jamur apa saja yang mampu hidup pada musim kemarau dan
apakah jamur tersebut dapat dikonsumsi. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan di wilayah Hutan Lindung Grigak, diperoleh lima jenis jamur makro
golongan Basidiomycota. Jenis-jenis ini termasuk ke dalam 3 famili dari 2 ordo
dan dari Kelas Agaricomycetes. Ada tiga jamur yang ditemukan berasal dari Ordo
Polyporales dan dua jamur yang lain berasal dari Hymenochaetales. Semua jenis
jamur yang ditemukan hidup pada kayu lapuk. Namun, hasil penelitian tersebut
belum dapat mewakili jenis jamur yang hidup dan tersebar di wilayah hutan
Grigak.
Informan kunci yang diwawancarai adalah warga dusun Karang yang pernah
memanen jamur di wilayah Hutan Lindung Grigak. Hasil wawancara
menunjukkan bahwa warga belum mengetahui secara pasti jamur yang ditemukan
tersebut dapat dikonsumsi, beracun atau tidak dapat dikonsumi. Melalui
pengamatan fisik, warga menduga bahwa bahwa jamur tersebut merupakan jamur
yang tidak dapat dikonsumsi.

58

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A. Identifikasi Jamur Basidiomycota di Hutan Lindung Grigak
Berikut ini tabel yang menjelaskan ciri morfologis jamur yang ditemukan di wilayah Hutan Lindung Grigak, Desa Girikarto,
Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta

Datar

Ada

Tidak ada

Ada

Tidak ada

Kemiripan

Membuka
ke bawah

Substrat

Membuka
ke atas

Bentuk Tubuh
Buah

Volva

Lunak

5.

Hydnochaete
olivacea
Pycnoporus
sp.

Pori

Keras

4.

Arah
Permukaan
Tubuh Buah

Sesil

3.

Tekstur
Tubuh

Pendek

2.

Coltricia
perennis
Ganoderma
sp.
Trametes sp.

Ukuran
Tangkai

Panjang

1.

Nama Spesies

No

Tabel 4.1 Ciri morfologis Jamur Basidiomycota yang Ditemukan di Hutan Lindung Grigak

Payung

-

√

-

-

√

√

-

-

√

-

-

√

Kayu lapuk

Seperti parabola

Pipih

-

-

√

√

-

-

-

√

√

-

-

√

Kayu lapuk

Pipih

-

-

√

√

-

-

√

√

-

-

√

Kayu lapuk

Seperti
kulit
Seperti
gajah

Pipih

-

-

-

-

√

-

-

√

-

√

-

√

Kayu lapuk

Pipih

-

-

√

√

-

-

-

√

√

-

-

√

Kayu lapuk

Seperti
kulit

corak
kuping

corak
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Selanjutnya kelima spesies tersebut dapat diklasifikasi seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 4.2 Klasifikasi jamur Basidiomycota yang ditemukan di Hutan Lindung Grigak
No
Spesies
1. Coltricia
perennis

Kelas
Agaricomycetes

Ordo
Hymenochaetales

Famili
Hymenochaeta
ceae

Genus
Coltricia

2.

Ganoderma
sp.

Agaricomycetes

Polyporales

Polyporaceae

Ganoderma

3.

Trametes sp.

Agaricomycetes

Polyporales

Polyporaceae

Trametes

Gambar
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No
4.

Spesies
Hydnochaete
olivacea

Kelas
Agaricomycetes

Ordo
Hymenochaetales

Famili
Hymenochaeta
ceae

Genus
Hydnochaete

5.

Pycnoporus
sp.

Agaricomycetes

Polyporales

Polyporaceae

Pycnoporus

Gambar
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Berdasarkan informasi dari kedua tabel di atas, kelima spesies jamur tersebut
termasuk ke dalam Filum Basidiomycota. Hal ini sesuai dengan pendapat
Dwidjoseputro (1976) yang menyatakan bahwa jamur yang termasuk jamur
makroskopis adalah sebagian besar

Basidiomycota dan sebagian kecil

Ascomycota. Jamur makroskopis merupakan cendawan sejati yang relatif besar,
dapat dilihat secara kasat mata, dapat dipegang atau dipetik dengan tangan, dan
bentuknya mencolok (Gunawan, 2001 dalam Fitriani, 2017).
Hasil penelitian jenis Basidiomycota di hutan Lindung Grigak menunjukkan
bahwa jamur yang ditemukan dominan berasal Ordo Polyporales, sebanyak tiga
spesies. Hal ini sesuai dengan penelitian Nasution, dkk (2018) yang menyatakan
bahwa Polyporales memiliki jenis jamur yang paling banyak ditemukan. Menurut
Arora (1986), ciri umum Polyporales ialah tubuh buah berbentuk braket atau kipas
dengan himenium berupa lubang-lubang kecil yang disebut pori-pori atau
modifikasinya. Selain itu, Polyporales hidup pada kayu lapuk. Polyporales
memiliki kemampuan adaptasi yang baik di berbagai tempat pada ketinggian yang
berbeda dengan kelembaban yang tinggi (Tampubolon, 2010) karena memiliki
tubuh buah yang besar dan berstruktur keras seperti kayu.
Karakteristik dari kelima spesies tersebut di atas dapat diterangkan melalui
karakteristik morfologis dan substrat yang berbeda.
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1. Coltricia perennis

A
B
Gambar 4.1 C. perennis
Keterangan: A. Hasil Penelitian B. Gambar Pembanding
Kingdom : Fungi
Filum

: Basidiomycota

Kelas

: Agaricomycetes

Ordo

: Hymenochaetales

Famili

: Hymenochaetaceae

Genus

: Coltricia

Spesies

: Coltricia perennis

Deskripsi:
Berdasarkan hasil pengamatan, C. perennis merupakan jamur berukuran
makrokopis yang memiliki tudung dan batang (stipe) dengan bentuk tubuh
buah seperti corong, tekstur seperti kulit, bergaris-garis konsentris, dan
berwarna putih kecokelatan. Bagian tepi tubuh buah bergelombang dan
permukaan bawah tubuh buah berpori. Batang (stipe) jamur tersebut pendek
dan silindris. Tipe akar merupakan rhizoid. Tumbuh secara soliter atau
berkelompok dan hidup pada kayu lapuk. Edibilitas: tidak edible.
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2. Ganoderma sp.

B
A
Gambar 4.2 Ganoderma sp
Keterangan: A. Hasil Penelitian B. Gambar Pembanding

Kingdom : Fungi
Filum

: Basidiomycota

Kelas

: Agaricomycetes

Ordo

: Polyporales

Famili

: Polyporaceae

Genus

: Ganoderma

Spesies

: Ganoderma sp.

Deskripsi:
Ganoderma sp. memiliki tubuh buah setengah lingkaran. Bagian bawah tubuh
buah berbentuk datar dan berpori-pori. Warna tubuh buah putih polos, tekstur
tubuh buah keras seperti kayu, tidak bertangkai (sesil), dan tidak memiliki
volva. Tubuh buah melekat pada substrat berupa kayu lapuk dengan tipe akar
semu rhizoid. Edibilitas: tidak edible.
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3. Trametes sp.

A

B

Gambar 4.3 Trametes sp
Keterangan: A. Hasil Penelitian B. Gambar Pembanding
Kingdom : Fungi
Filum

: Basidiomycota

Kelas

: Agaricomycetes

Ordo

: Polyporales

Famili

: Polyporaceae

Genus

: Trametes

Spesies

: Trametes sp.

Deskripsi:
Trametes sp. memiliki tubuh buah seperti kipas. Bagian bawah tubuh buah
berbentuk datar dan berpori-pori. Warna tubuh buah kusam, tekstur tubuh
buah keras seperti kayu, tipis, tidak bertangkai (sesil), dan tidak memiliki
volva. Tubuh buah melekat pada substrat berupa kayu lapuk secara
berkelompok atau tumpang tindih dengan tipe akar semu rhizoid. Edibilitas:
tidak edible.
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4. Hydnochaete olivacea

A

B

Gambar 4.4H. olivacea
Keterangan: A. Hasil Penelitian B. Gambar Pembanding
Kingdom : Fungi
Filum

: Basidiomycota

Kelas

: Agaricomycetes

Ordo

: Hymenochaetales

Famili

: Hymenochaetaceae

Genus

: Hydnochaete

Spesies

: Hydnochaete olivacea

Deskripsi:
Berdasarkan hasil pengamatan, H. olivacea merupakan jamur yang tidak
memiliki batang (stipe). Jamur ini tumbuh secara soliter atau berkelompok.
Jamur tersebut memiliki warna tubuh cokelat seperti karatan pada besi. H.
olivacea tumbuh dan hidup pada kayu lapuk. Edibilitas: tidak edible.
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5. Pycnoporus sp.

A
B
Gambar 4.5Pycnoporus sp
Keterangan: A. Hasil Penelitian B. Gambar Pembanding
Kingdom : Fungi
Filum
: Basidiomycota
Kelas

: Agaricomycetes

Ordo

: Polyporales

Famili

: Polyporaceae

Genus

: Pycnoporus

Spesies

: Pycnoporus sp.

Deskripsi:
Pycnoporus sp. memiliki tubuh buah setengah lingkaran dan tidak bertangkai
(sesil). Bagian atas tubuh buah jamur tersebut licin dan berwarna oranye
kemerahan. Tubuh buah jamur ini keras. Bagian bawah tubuh buah berbentuk
datar dan berpori-pori. Habitatnya tumbuh berkelompok pada kayu lapuk.
Edibilitas: tidak edible.
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B. Jamur Basidiomycota yang Dapat Dikonsumsi (Edible), Tidak Dapat
Dikonsumsi (Non-edible), dan Beracun (Poisonous)
Berikut ini merupakan tabel hasil jenis jamur yang dapat dikonsumsi dan
beracun berdasarkan wawancara dan studi literatur.
Tabel 4.3 Jenis jamur yang dapat dikonsumsi dan beracun berdasarkan hasil
studi literatur dan wawancara dengan masyarakat dusun Karang

Spesies

Beracun

Dikonsu
msi

Tidak
Dikonsu
msi

Beracun

1.

Coltricia perennis

-

√

-

-

√

-

2.

Ganoderma sp.

-

√

-

-

√

-

3.

Trametes sp.

-

√

-

-

√

-

4.

Hydnochaete olivacea

-

√

-

-

√

-

5.

Pycnoporus sp.

-

√

-

-

√

-

Tidak
Dikonsu
msi

No

Studi Literatur

Dikonsu
msi

Wawancara

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan
beberapa masyarakat dusun Karang kelima jenis jamur tersebut dikategorikan
ke dalam jenis jamur yang tidak dapat dikonsumsi (non-edible) tetapi tidak
berarti bahwa jamur-jamur ini beracun (poisonous). Warga menentukan jamur
tersebut ke dalam kelompok yang tidak dapat dikonsumsi berdasarkan
pengalaman dan kebiasaan dalam memanen jamur. Selain itu, ada dua teknik
atau cara warga menentukan suatu jamur dapat dikonsumsi atau tidak dapat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69

dikonsumsi, yaitu tidak mengeluarkan bau busuk dan warna tubuh buah tidak
berubah ketika dimasak. Ada dua jenis jamur yang sering dipanen warga
ketika musim jamur, yaitu jamur kuping (Auricularia sp) dan jamur tiram
(Pleurotus ostreatus).
Studi literatur menunjukkan hasil bahwa C. perennis, Ganoderma sp.,
Trametes sp., H.olivacea, dan Pycnoporus sp. merupakan jenis jamur yang
tidak dapat dikonsumsi tetapi tidak beracun. Struktur tubuh buah yang keras
mengakibatkan

spesies-spesies

tersebut

dikonsumsi/dimakan (Tampubolon, 2010).

di

atas

tidak

dapat

Namun, C. perennis dapat

dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan berdasarkan penelitian para ahli.
1. Edibilitas C. Perennis
Jamur C. perennis tidak dapat dikonsumsi secara langsung selain
karena tidak pernah dimanfaatkan sebagai bahan makanan juga karena
teksturnya yang keras. Namun, jamur ini dapat dimanfaatkan sebagai
bahan obat-obatan. Penelitian Ghosh (2014) menunjukkan hasil bahwa C.
perennis dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri (penghambat aktivitas
bakteri). Ghosh mengisolasi senyawa polisakarida dan terpenoid dari
tubuh buah jamur C. Perennis. Kedua senyawa tersebut dicobakan pada
lima jenis bakteri yaitu Staphylococcus aureus, Micrococcus roseus,
Bacillus brevis, Escherichia coli, dan Ralstonia solanacearum.
Hasil percobaan menunjukkan bahwa zona penghambat (inhibition
zone) dari senyawa terpenoid jamur C. perennis lebih besar dari zona
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penghambat ampisilin (25±2.4mm > 20±1.2 mm). Percobaan tersebut
menandakan bahwa dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri.

2. Edibilitas Ganoderma sp.
Ganoderma sp. termasuk ke dalam jenis jamur kayu dan tidak bisa
dikonsumsi/dimakan karena tubuh buahnya tebal, bergabus, dan tidak
memiliki tekstur berdaging seperti jamur yang dapat dimakan pada
umumnya (Jong dan Birmingham, 1991 dalam Surahmaida, 2017).
Ganoderma sp. mengandung berbagai senyawa aktif yang dapat
menyembuhkan penyakit tumor, kanker, penurun tekanan darah,
penurunan kadar kolesterol dalam darah, anti HIV, hingga dapat
meningkatkan kesehatan dan keperkasaan pria (Dunham, 2000 dalam
Surahmaida, 2017).
Ganoderma memiliki 2000 spesies yang telah teridentifikasi tetapi
hanya enam spesies jamur yang telah diteliti memiliki efek potensial
dalam bidang kesehatan dan digunakan sebagai obat, yaitu Ganoderma
lucidum, G. tsugae, G. boninense, G. applanatum, G. oregonense, dan G.
neo japanicum (Carlson, 1996 dalam Surahmaida, 2017). Ganoderma yang
ditemukan dalam penelitian ini belum bisa ditentukan secara pasti
tergolong ke dalam spesies yang lebih spesifik. Tetapi ciri-ciri umum yang
diperoleh dari spesies ini menunjukkan bahwa jamur tersebut termasuk ke
dalam jenis Ganoderma.
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Trametes sp. dan Pycnoporus sp. merupakan dua jenis jamur yang tidak
bisa dimakan/dikonsumsi secara langsung karena memiliki struktur tubuh
yang keras. Selain itu, kedua jamur yang ditemukan dalam penelitian ini
belum bisa ditentukan secara pasti tergolong ke dalam spesies yang lebih
spesifik seperti halnya yang ditemukan pada Ganoderma sp.. Kemudian,
H.olivacea belum bisa ditentukan sebagai spesies yang memiliki khasiat obatobatan karena belum ada penelitian terkait manfaat dari jamur ini.
C. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini masih terbuka untuk penelitian selanjutnya. Penelitian masih
bersifat sederhana dan memiliki beberapa keterbatasan, sebagai berikut.
1. Wilayah Peneltian
Luas wilayah Hutan Lindung Eco Camp Mangun Karsa ialah 14 hektar.
Wilayah atau lokasi penelitian hanya terbatas pada lokasi seluas 6 hektar.
Artinya bahwa, spesies yang ditemukan di lokasi seluas 6 hektar belum
bisa mewakili persebaran jamur di Hutan Lindung Eco Camp Mangun
Karsa.
2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode jelajah. Peneliti
melakukan pengamatan langsung untuk melihat keanekaragaman jenisjenis jamur yang ada di sekitar jalur penelitian. Langkah yang harus
dilakukan ialah pencarian spesies jamur di sisi kiri dan kanan jalur
penelitian dengan jarak 15 meter. Pengukuran jarak menggunakan rol
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meter. Namun, langkah pencarian jamur ini belum bisa digunakan sebagai
generalisasi untuk mengambil kesimpulan statistik.
3. Identifikasi Sampel
Identifikasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah
sampel yang ditemukan edible, poison, atau non-edible. Identifikasi masih
terbatas pada identifikasi morfologi, informasi dari masyarakat, dan
sumber pustaka. Proses identifikasi belum sampai pada uji laboratorium
dengan mengecek spora jamur di bawah mikroskop. Proses identifikasi
yang hanya terbatas pada identifikasi morfologi belum bisa menjamin
dengan pasti apakah jamur yang ditemukan bersifat edible, poison, atau
tidak keduanya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan analisis dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan
bahwa:
1. Ada lima jenis jamur yang ditemukan di wilayah Hutan Lindung Grigak,
Girikarto, Panggang, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, yaitu Coltricia
perennis, Ganoderma sp., Trametes sp.,

Hydnochaete olivacea, dan

Pycnoporus sp..
2. C. perennis, Ganoderma sp., Trametes sp., H.olivacea, dan Pycnoporus
sp. merupakan jenis jamur yang tidak dapat dikonsumsi (non-edible).
B. Saran
1. Perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut pada Ganoderma sp., Trametes
sp., dan Pycnoporus sp. agar dapat diketahui secara spesifik spesies dari
masing-masing jamur.
2. Penelitian ini dilakukan pada musim kering (Agustus-September 2019).
Perlu dilakukan penelitian pada musim hujan (November-Desember)
untuk melihat persebaran jamur yang dapat dikonsumsi.
3. Penelitian yang terbatas pada wilayah seluas 6 hektar ini belum dapat
mewakili persebaran jamur Basidiomycota di wilayah hutan Grigak. Perlu
dilakukan penelitian pada seluruh wilayah hutan Grigak untuk melihat
persebaran jamur Basidiomycota.
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4. Identifikasi sampel masih terbatas pada sumber pustaka dan wawancara.
Perlu dilakukan uji laboratorium untuk bisa membedakan secara pasti
apakah jamur yang diteliti bisa dimakan atau beracun.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI
IMPLEMENTASI PENELITIAN TERHADAP PEMBELAJARAN

Hasil penelitian ini dapat diterapkan pada pembelajaran Biologi di Sekolah
Menengah Atas (SMA) kelas X semester genap, pada materi Fungi. Berikut
adalah penjabaran Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian berdasarkan
Kurikulum 2013.
A. Kompetensi Dasar
KD 3.7: Mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan
mengaitkan peranannya dalam kehidupan.
KD 4.7: Menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur
dan peranannya dalam kehidupan.
B. Indikator Pencapaian
3.7.1: Menerangkan ciri-ciri Kingdom Jamur
3.7.2: Mengelompokkan

jamur

berdasarkan

ciri

morfologi,

cara

memperolehnutrisi, habitat dan reproduksi
3.7.3: Menjelaskan reproduksi seksual dan aseksual pada jamur
3.7.4: Menjelaskan peran jamur dalam bidang ekologi, ekonomi, kesehatan,
dan pengembangan IPTEK
4.7.1: Menganalisis

artikel

penelitian tentang

Basidiomycota
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keanekaragaman

jamur
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Lampiran 1:
Dokumentasi Penelitian
1. Coltricia perennis
Deskripsi: tubuh buah datar atau
berbentuk corong, tekstur seperti kulit,
permukaannya
seperti
beludru,
bergaris-garis konsentris, berwarna
putih kecokelatan atau abu-abu
kecokelatan, memiliki stipe, tidak
memiliki volva dan cincin.

2. Ganoderma sp.
Deskripsi: tubuh buah setengah
lingkaran. Bagian bawah tubuh
buah berbentuk datar dan berporipori. Warna tubuh buah putih
polos, tekstur tubuh buah keras
seperti kayu, tidak bertangkai
(sesil), tidak memiliki volva. Tubuh
buah melekat pada substrat berupa
kayu lapuk dengan tipe akar semu
rhizoid.

a. Tampak atas

b. Tampak bawah

3. Trametes sp.
Deskripsi: tubuh buah seperti
kipas. Bagian bawah tubuh buah
berbentuk datar dan berpori-pori.
Warna tubuh buah kusam, tekstur
tubuh buah keras seperti kayu,
tipis, tidak bertangkai (sesil), dan
tidak memiliki volva. Tubuh buah
melekat pada substrat berupa kayu
lapuk secara berkelompok atau

a. Tampak atas
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tumpang tindih dengan tipe akar
semu rhizoid.

b. Tampak bawah

4. Hydnochaete olivacea
Deskripsi: tidak memiliki batang (stipe),
tumbuh
secara
soliter
atau
berkelompok, warna tubuh cokelat
seperti karatan pada besi, tumbuh dan
hidup pada kayu lapuk.

5. Pycnoporus sp.
Deskripsi: tubuh buah setengah
lingkaran dan tidak bertangkai (sesil),
bagian atas tubuh buah licin dan
berwarna oranye kemerahan, tubuh
buah keras, bagian bawah tubuh buah
berbentuk datar dan berpori-pori.
Habitatnya tumbuh berkelompok pada
kayu lapuk.
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Lampiran 2:
Kunci Determinasi
1. a. Substrat tumbuh pada tanah...........................................................................2
b. Substrat tumbuh pada pohon mati atau daun mati.........................................2
2. a.Jamur tidak memiliki tangkai, bentuk tudung seperti karang, bentuk tepi
tudung

halus,

tidak

bergaris,

tekstur

berdaging.................................................................................................5
b.Jamur

memiliki

tangkai,

bentuk

tudung

tidak

seperti

di

atas......................................................................................................................3
3. a.Letak tangkai (lateral), bilah beralur, terkstur kulit,bentuk tudung
kipas.............................................................................…Thelephora palmata
b. Letak tangkai (central), bilah teratur, tekstur lunak, bentuk tudung bukan
kipas..........................................................................................................4
4.

a. Bentuk tudung payung, tepi tudung menggulung keluar, tangkai berwarna
putih kebiru-biruan................................................Cortinarius rotundisporus
b. Bentuk tudung kerucut, tepi tudung terbelah, tangkai berwarna oranye pada
ujung

tangkai

pangkal

tangkai

berwarna

puti...............................................................................Hygrocybe conica
5. a. Bentuk tudung payung dan permukaan tudung berfibril..Genus:
Marasmiellus...........................................................................................6
b. Bentuk tudung tidak payung dan permukaan tidak berfibril ......................7
6. a. Letak tangkai (eccentric), bentuk bilah bercabang ketepi (margin
stipe)..............................................................................Marasmiellus candidus
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b. Letak tangkai (central), bilah memiliki bentuk teratur atau tertata
(regular)........................................................................Marasmiellus perforans
7. a. Bentuk tudung seperti kipas....................................................................8
b. Bentuk tudung tidak seperti kipas..............................................................14
8. a. Bentuk bilah bercabang ke tepi,bilah berwarna abu-abu, tekstur berdaging,
tudung

berwarna

abu-abu,

permukaan

tudung

berbulu

panjang.................................................................Schizophyllum commune
b. Bentuk bilah berpori..............................................................................9
9. a. Bilah berwarna coklat, tudung berwarna coklat

polos (Genus:

Polyporus).......................................................................................................10
b. Bilah berwarna hitam atau putih, warna tudung tidak berwarna coklat, jika
berwarna coklat tepi tudung berwarna putih....................................................11
10. a. Permukaan tudung halus dan tidak bergaris, memiliki tangkai letak tangkai
(lateral),

berwarna

coklat

dan

tepi

tudung

berlekuk.............................................................................Polyporus varius
b. Permukaan tudung berkerut, jamur tidak memiliki tangkai dan tepi tudung
berlekuk..................................................................................Polyporus sp
11. a. Tekstur tubuh buah keras seperti kayu, memiliki tangkai, letak tangkai
(central), permukaan tudung berkerut, warna tudung kuning, coklat dan di tepi
tudung berwarna putih…...........................................Rigidoporus microporus
b. Tekstur tubuh buah kulit, tidak memiliki tangkai, permukaan tudung tidak
seperti di atas....................................................................................................12
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12. a. Permukaan tudung kasar dan bergelombang, warna tudung hitam, merah
dan putih...............................................................................Earliella scabrosa
b. Permukaan tudung berbulu sangat rapat, warna tudung coklat dan warna
putih di tepi tudung……….........................................................Trametes sp
13. a. Bentuk tudung setengah lingkaran, permukaan tudung berbutir kasar dan
tudung berwarna coklat dan putih di tepi tudung, bilah berpori, bilah berwarna
kekuningan…........................................................................Ganoderma sp
b. Bentuk tudung payung terbalik, permukaan tudung halus dan tudung
berwarna

putih

keabu-abuan,

bilah

teratur,

bilah

berwarna

putih..................................................................................Pleurotus ostreatus
14. a. Jamur memiliki bilah..................................................................................15
b. Jamur tidak memiliki bilah, bentuk tudung bergelombang seperti kuping,
permukaan tudungberkerutdanlicin,bentuktepitudungbergelombang dan tidak
teratur.............................................................................Auricularia polytricha
15. a. Bentuk bilah berpori berwarna hitam, tekstur tubuh buah keras,bentuk tepi
tudung tidak rata, bentuk tudung lebar..............................Lignosus rhinoceros
b. Bentuk bilah berpori berwarna oranye atau putih, tekstur tubuh buah tidak
seperti di atas bentuk tepi tudung sedikit berlekuk.........................................16
16. a.Bentuk bilah berpori berwarna oranye tekstur tubuh buah kulit permukaan
tudung halus, bentuk tudung setengah lingkaran, tudung jamur berwarna
oranye.................................................................................Pycnoporus sp
b. Bentuk bilah berpori berwarna putih, tekstur tubuh buah seperti kayu,
permukaan tudung tidak rata dan licin, bentuk tudung cembung melebar,
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tudung

jamur

berwarna

coklat

dan

putih

di

bagian

tepi

tudung…….....................................................Heterobasidion annosum
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Lampiran 3:Identifikasi Jamur Berdasarkan Ciri Morfologi dan Kajian Literatur
No

Identifikasi Morfologi

Spesies

1.

2.

Coltricia
perennis

Ganoderma sp.

Aroma Jamur
Bau

Tidak
berbau

-

√

-

√

3.

Trametes sp.

-

√

4.

Hydnochaete
olivacea

-

√

5.

Pycnoporus sp

-

√

Warna
Jamur
Putih
kecokelata
n

Warna
pisau
Sayatan

Tidak
meninggal
kan warna
hitam
putih
Tidak
meninggal
kan warna
hitam
Pucat,
Tidak
sedikit
meninggal
cokelat
kan warna
hitam
Cokelat
Tidak
kekaratkara meninggal
tan
kan warna
hitam
Merah
Tidak
terang
meninggal
kan warna
hitam

Jamur
Cincin

Habitat
Jamur

Ada

Kayu
lapuk

-

Tida
k
ada
√

Kayu
lapuk

-

√

Kayu
lapuk

-

√

Kayu
lapuk

-

√

Kayu
lapuk

-

√

Indikator
Serangga
Ada Tidak
ada
√

Non
edible

Edible

Buku
Identifkasi

Edible

Non
edible

√

-

√

√

-

√

+

-

√

√

√

-

√

√

√

-

√

√

√
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Lampiran 4:
Identifikasi Jamur Berdasarkan Wawancara dan Kajian Literatur
No

Spesies

1.
2.
3.
4.
5.

Coltricia perennis
Ganoderma sp.
Trametes sp.
Hydnochaete olivacea
Pycnoporus sp.

Wawancara
Edible
Non
edible
√
√
√
√
√

Pustaka
Edible
Non
edible
√
√
√
√
√
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Lampiran 5:
PERANGKAT PEMBELAJARAN
A. SILABUS
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Program
Semester
Alokasi Waktu

: SMA/MA
: BIOLOGI
: X/IPA
:2
: 6x45 Menit

Kompetensi Inti

:

3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian pada bidang kerja
yang spesifik untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif,
komunikatif, dan solutif,
dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu
melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
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Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

3.7 Mengelompokkan

3.7.1 Menerangkan ciri-ciri
utama Kingdom
Jamur
3.7.2 Mengelompokkan
jamur berdasarkan
ciri morfologi, cara
memperoleh nutrisi,
reproduksi, dan
struktur gen
3.7.3 Menjelaskan
reproduksi seksual
dan aseksual pada
jamur
3.7.4 Menjelaskan peran
jamur dalam bidang
ekologi, ekonomi,
kesehatan, dan
pengembangan
IPTEK

Fungi
 Ciri-ciri kelompok
jamur : morfologi,
cara memperoleh
nutrisi, dan
reproduksi
 Pengelompokan
jamur
 Peran jamur dalam
bidang ekologi,
ekonomi, kesehatan,
dan pengembangan
iptek

 Melakukan pengamatan
morfologi mikroskopis
dan makroskopis
(khamir, cendawan, dan
kapang dari berbagai
bahan (roti, kacang,
jagung berjamur, dll),
jamur cendawan,
menggambar hasil
pengamatan, menandai
nama-nama bagianbagiannya) dan
menyimpulkan hasil
pengamatan tentang
perbedaan jamur
dengan organisme lain
 Mencari informasi
tentang berbagai jamur
yang edibel/bisa
dimakan dan jamur
yang toksik/beracun
(PR)
 Menyimpulkan peran
jamur dalam suatu
ekosistem didasarkan
pada cara hidupnya
yang saprofit dan bila
terganggu akan

jamur berdasarkan
ciri-ciri, cara
reproduksi, dan
mengaitkan
peranannya dalam
kehidupan.

4.7 Menyajikan
laporan hasil
investigasi
tentang
keanekaragaman
jamur dan
peranannya
dalam
kehidupan.

3.7.7 Membedakan jamur
yang edibel/yang
dapat dimakan dan
toksik/beracun
4.7.1 Menganalisis artikel
penelitian tentang
keanekaragaman
jamur Basidiomycota

Penilaian




Tes
Tertul
is
Kiner
ja
Produ
k

Alokasi
Waktu
6 jp

Sumber
Belajar





Nunun
g
Nurha
yati
dan
Resty
Wijaya
nti,
2016.
Biolog
iI
untuk
SMA
Kelas
X
Pemin
atan
MIA
Bandu
ng:
Yrama
Widya
.
Irnanin
gtyas,
2016.
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menyebabkan
ketidakseimbangan
ekosistem
 Membuat laporan hasil
pengamatan
mikroskopis dan
makroskopis serta peran
jamur dalam kehidupan,
dalam berbagai bentuk
media

Biolog
iI
SMA
Kelas
X
Jakarta
:
Erlang
ga.


Ppt
Fungi



Artikel
-artikel
ilmiah
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B. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )

Satuan Pendidikan

: SMA/MA

Mata Pelajaran

: BIOLOGI

Kelas / semester

:X/2

Materi Pokok

: Fungi

Alokasi waktu

: 2 x pertemuan ( 1 x pertemuan = 3jp )

I.

Kompetensi Inti :
KI 1 dan 2
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong,
kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif melalui
keteladanan, pemberian nasehat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara
berkesinambungan serta menunjukkan 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,
menganalisis,
dan
mengevaluasi
pengetahuanfaktual,
konseptual,
prosedural, dan metakognitif pada
tingkat teknis, spesifik, detil, dan
kompleks dalam ilmu pengetahuan,
teknologi,
seni,
budaya,
dan
humaniora
dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian pada
bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.

KI 4
Menunjukkan
keterampilan
menalar,
mengolah, dan menyaji secara:
a. efektif,
b. kreatif,
c. produktif,
d. kritis,
e. mandiri,
f. kolaboratif,
g. komunikatif, dan
h. solutif,
Dalam ranah konkret dan abstrak terkait
dengan

pengembangan

dari

yang
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dipelajarinya di sekolah, serta mampu
melaksanakan tugas spesifik di bawah
pengawasan langsung.

II.

Kompetensi Dasar :

Kompetensi Dasar

III.

Indikator

3.7 Mengelompokkan jamur
berdasarkan ciri-ciri, cara
reproduksi, dan mengaitkan
peranannya dalam kehidupan.

3.7.1 Menerangkan ciri-ciri Kingdom Jamur
3.7.2 Mengelompokkan jamur berdasarkan
ciri morfologi, cara memperoleh nutrisi,
habitat dan reproduksi
3.7.3 Menjelaskan reproduksi seksual dan
aseksual pada jamur
3.7.4 Menjelaskan peran jamur dalam bidang
ekologi, ekonomi, kesehatan, dan
pengembangan IPTEK

4.7 Menyajikan laporan hasil
investigasi tentang
keanekaragaman jamur dan
peranannya dalam kehidupan.

4.7.1 Menganalisis artikel penelitian tentang
keanekaragaman jamur Basidiomycota

Tujuan Pembelajaran :
3.7.1.1 Setelah mengamati video dan gambar, peserta didik mampu menerangkan ciriciri kingdom jamur dengan benar.
3.7.1.2 Melalui pengamatan bersumber dari ppt yang dibuat guru dan buku pegangan
Biologi, peserta didik mampu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri
morfologi, cara memperoleh nutrisi, reproduksi, dan habitat.
3.7.1.3 Melalui pengamatan bersumber dari ppt yang dibuat guru dan buku pegangan
Biologi, peserta didik mampu menjelaskan reproduksi seksual dan aseksual
pada jamur.
3.7.1.4 Melalui pengamatan bersumber dari ppt yang dibuat guru dan buku pegangan
Biologi, peserta didik mampu menjelaskan peran jamur dalam bidang
ekologi, ekonomi, kesehatan, dan pengembangan IPTEK.
4.7.1.1Melalui worksheet kelompok, peserta didik mampu menganalisis
keanekaragaman jamur basidiomycota dengan benar.
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D. Materi Pembelajaran :

Konseptual :
1. Ciri-ciri Jamur (Fungi)
2. Klasifikasi Jamur
3. Siklus hidup Jamur
Faktual :
Peran Jamur dalam Kehidupan
Prosedural :
Melakukan pengamatan Jamur dari buku dan artikel ilmiah
Metakognitif :
Menganalisis artikel penelitian

IV.

Model dan Metode Pembelajaran :
Model
: Discovery learning.
Metode

V.

VI.

VII.

: Observasi, Diskusi dan Penugasan

Media Pembelajaran :
LCD
Sumber Belajar :
1. Nunung Nurhayati dan Resty Wijayanti, 2016. Biologi SMA Kelas X
Peminatan MIA, Bandung: Yrama Widya.
2. Irnaningtyas, 2016. Biologi I SMA Kelas X Jakarta: Erlangga.
3. Artikel Penelitian Jamur: Inventarisasi Jamur Filum Basidiomycota Edible
Dan Poison pada Musim Kemarau di Kawasan Lindung Eco Camp
Mangun Karsa, Dusun Karang, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang,
Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta karya Yohanes
Kornelius Sharon
4. Ppt Kingdom Jamur

Kegiatan Pembelajaran :
1. Pertemuan 1 (3 jam pelajaran):
No

Kegiatan

Deskripsi

1

Pendahuluan

 Guru memberi salam, menyanyikan lagu
Indonesia Raya bersama secara sentral
dan berdoa dipimpin salah seorang siswa,
mengecek kebersihan kelas, kerapian
pakaian, letak meja kursi dan mengabsen

Alokasi
waktu
15’
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kehadiran.
 Memotivasi siswa dengan menampilkan
video persebaran jamur di dunia.
Mendorong peserta didik untuk bertanya
tentang video yang ditayangkan
 Menyampaikan KD 3.7 dan KD 4.7 pada
siswa serta rencana kegiatan berupa :
model pembelajaran yang akan
dilaksanakan discovery learning dan
metode pembelajaran observasi dan
penugasan, pembagian kelompok dan
alokasi waktu yang disepakati untuk
melaksanaan pembelajaran.
 Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.

2

Inti

Discovery Learning
1. Stimulation (memberi stimulus);
Guru menampilkan gambar jenis-jenis
jamur.
Peserta didik didorong untuk menanggapi
gambar yang disajikan yang berhubungan
dengan keanekaragaman jamur

100’

2. Problem Statement (mengidentifikasi
masalah)
Peserta didik didorong oleh guru untuk
mengidentifikasi permasalahan seperti
bagaimana :
a. Ciri-ciri jamur
b. Klasifikasi jamur
c. Reproduksi jamur
3. Data Collecting (mengumpulkan data)
Peserta didik diarahkan untuk
mengumpulkan data (sambil membagikan
LKS) daribuku Irnaningtyas, 2016.
Biologi I SMA Kelas X Jakarta: Erlangga,
93

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

internet, dan power point, yang disajikan
oleh guru, meliputi :
a. Ciri-ciri dan Struktur Tubuh Jamur
b. Klasifikasi Jamur
c. ReproduksiJamur
4. Data Processing (mengolah data)
Peserta didik menganalisis data hasil
penyajian dengan membandingkan :
a. Klasifikasi jamur: Chytridiomycota,
Zygomycota, Glomeromycota,
Ascomycota, dan Basidiomycota
b. Ciri-ciri, cara mendapatkan nutrisi,
reproduksi dan habitat setiap filum
c. Reproduksi Jamur
dalam kelompok yang terdiri atas 5-6
orang, sehingga dapat bekerja dengan
teliti, disiplin, tanggung jawab untuk
mendapatkan data.
5. Verification (memverifikasi)
Peserta didik membandingkan hasil
diskusi antar kelompok tentang perbedaan
:
a. Klasifikasi jamur: Chytridiomycota,
Zygomycota, Glomeromycota,
Ascomycota, dan Basidiomycota
b. Ciri-ciri, cara mendapatkan nutrisi,
reproduksi dan habitat setiap filum
c. Reproduksi Jamur
sehingga dapat menghargai perbedaan
pendapat yang muncul saat berdiskusi.
6. Generalization (menyimpulkan)
Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi
pada kegiatan pembelajaran tentang :
a. Klasifikasi jamur: Chytridiomycota,
Zygomycota, Glomeromycota,
Ascomycota, dan Basidiomycota
b. Ciri-ciri, cara mendapatkan nutrisi,
reproduksi dan habitat setiap filum
c. Reproduksi Jamur

3

Penutup

 Guru memberi penekanan hasil diskusi
sebagai simpulan tentang :
a. Klasifikasi jamur: Chytridiomycota,
Zygomycota, Glomeromycota,
Ascomycota, dan Basidiomycota
b. Ciri-ciri, cara mendapatkan nutrisi,

20’

94

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

reproduksi dan habitat setiap filum
c. Reproduksi Jamur
 Guru bertanya secara acak kepada
peserta didik tentang:
a. Klasifikasi jamur: Chytridiomycota,
Zygomycota, Glomeromycota,
Ascomycota, dan Basidiomycota
b. Ciri-ciri, cara mendapatkan nutrisi,
reproduksi dan habitat setiap filum
c. Reproduksi Jamur
 Guru memberi kesempatan kepada siswa
secara acak untuk merefleksikan hasil
belajarnya secara lisan.
 Guru memberi tugas peran jamur dalam
kehidupan, dan membaca materi
selanjutnya yaitu:Peran jamur dalam
bidang ekologi, ekonomi, kesehatan, dan
pengembangan IPTEK

2. Pertemuan 2 (3 jam pelajaran) :
Alokasi
waktu

No

Kegiatan

Deskripsi

1

Pendahuluan

 Guru memberi salam, menyanyikan lagu
Indonesia Raya bersama secara
sentral,berdoa dipimpin salah seorang
siswa dan mengabsen kehadiran siswa.
 Menanyakan kembali materi pertemuan
sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
 Guru menyampaikan model pembelajaran
yang akan dilaksanakan, pembagian
kelompok dan alokasi waktu yang
disepakati untuk melaksanaan
pembelajaran
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

15’

2

Inti

Discovery Learning
1. Stimulation (memberi stimulus);
Guru menampilkan gambar produk
makanan dan kesehatan. Peserta didik
didorong menanggapi gambar yang
disajikan agar memunculkan pertanyaan
:

100’
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2. Problem Statement (mengidentifikasi
masalah),
Peserta didik didorong guru
mengidentifikasi permasalahan
mengenai :
a. Apa peran jamur dalam kehidupan?
b. Apa peran jamur dalam ekologi,
kesehatan, makanan, dan
pengembangan IPTEK?
c. Apa saja jamur yang dapat
dikonsumsi/dimakan di sekitar
lingkungan manusia?
3. Data Collecting (mengumpulkan data).
a. Guru meminta peserta didik untuk
membentuk kelompok (terdiri dari 56 orang).
b. Guru membagikan LKS dan artikel
penelitian ke setiap kelompok.
c. Guru menjelaskan cara mengerjakan
LKS.
d. Peserta didik berdiskusi dalam
kelompok dan mengumpulkan
berbagai informasi untuk
kelengkapan LKS dari buku dan
berbagai sumber.
4. Data Processing (mengolah data);
Peserta didik menganalisis hasil
pengumpulan data di dalam kelompok
masing-masing.
5. Verification (memverifikasi)
Peserta didik membandingkan hasil
diskusi antar kelompok tentang
keanekaragaman jamur basidiomycota.
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6. Generalization (menyimpulkan)
Peserta didik dan guru menyimpulkan
hasil diskusi pada kegiatan pembelajaran
3

VIII.

Penutup

Teknik Penilaian:
Aspek yang
Teknik Penilaian
Dinilai
Afektif
Lembar observasi

Pengetahuan

-

Keterampilan

IX.

 Guru memberi klarifikasi dan penekanan
hasil diskusi perserta didik.
 Guru secara acak bertanya tentang
materi yang telah dibahas.
 Guru memberi kesempatan kepada siswa
secara acak untuk merefleksikan hasil
belajarnya secara lisan.
 Guru mensosialisasikan penilaian harian
tertulis KD 3.7.
 Guru memberi tahu peserta didik
mempersiapkan diri untuk ulangan
harian pada pertemuan selanjutnya.

Worksheet
kelompok
Tes tertulis
(menjodohkan
dan uraian

Presentasi worksheet
kelompok

Bentuk
Instrumen
Rubrik penilaian,
kriteria nilai, dan
penilaian afektif
Kisi-kisi soal,
soal, kunci
jawaban, rubrik
penilaian, dan
lembar penilaian
kognitif
Rubrik penilaian,
kriteria nilai, dan
lembar penilaian
psikomotorik

20’

Waktu Penilaian
Selama proses
KBM berlangsung
dan diskusi
kelompok
Hasil worksheet
kelompok dan tes
tertulis

Pada saat
presentasi
worksheet
kelompok

Media, Alat, dan Bahan :
1. Media
: gambar, video, dan artikel penelitian
2. Alat
: LCD, papan tulis, dan spidol
3. Bahan
: worksheet kelompok, buku pegangan siswa, ppt,

dan internet
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Lampiran :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Materi pembelajaran pertemuan 1
Materi pembelajaran pertemuan 2
Lembar Kerja Siswa pertemuan 1
Instrumen penilaian pertemuan 1
Lembar Kerja Siswa pertemuan 2
Instrumen penilaian pertemuan 2

Yogyakarta,......
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

........... ...........

.................
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C. MATERI PEMBELAJARAN

1 : Materi pembelajaran pertemuan 1

1. Karakeristik Jamur
Jamur (eumycota) dibedakan dari organisme mirip jamur walaupun secara tradisional
kedua kelompok tersebut dipelajari oleh ahli mikologi. Karakteristik yang akan
diterangkan di bawah ini merupakan karakteristik dari eumycota, sebagai berikut.
a. Jamur merupakan organisme eukariotik
b. Tubuh jamur terbentuk dari hifa
c. Jamur merupakan organisme heterotrof
d. Jamur memiliki dinding sel yang dilapisi oleh kitin dan glukan
e. Kandungan genom jamur berciri haploid (1n)
f. Jamur berkembang secara seksual dan aseksual
g. Habitat: terestrial dan akuatik
2. Struktur Tubuh Jamur

Gambar 2.2 Struktur Tubuh Basidiomycota
a. Tudung (pileus/cap)
Bagian tubuh yang ditopang oleh tangkai buah (stape/stem). Bagian bawah tudung
mengandung bilah-bilah. Pada jamur muda, tudung dibungkus oleh selaput (vileum
universal) dan menjelang dewasa pembungkus tersebut akan pecah.
b. Bilah (lamella/gills)
Bagian di bawah tudung berbentuk helaian berbilah-bilah.
c. Tangkai tubuh buah (stape/stem)
Massa miselium yang sangat kompak dan tumbuh tegak.
d. Cincin (annulus/ring)
Bagian yang melingkari tangkai buah yang berbentuk seperti cincin.
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e. Volva (cup)
Bagian sisa pembungkus yang terdapat pada dasar tangkai buah.
3. Klasfikasi Jamur
Berdasarkan morfologinya, jamur dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu
kapang (molds/moulds), khamir (yeast), dan cendawan (mushroom).Kerajaan jamur
(eumycota)

terbagi

atas

lima

filum,

yaitu

Chytridiomycota,

Zygomycota,

Glomeromycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Berdasarkan data terbaru, jamur
memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan hewan daripada tumbuhan
(Campbell, 2008; Deacon, 2006). Oleh karena itu, Chytridiomycota, Zygomycota,
Glomeromycota, Ascomycota, dan Basidiomycota dimasukan ke dalam golongan
filum, bukan divisi.
4. Saprotrof, Parasit, dan Bersimbiosis dengan Organisme lain
Jamur membutuhkan materi organik sebagai sumber energi dan karbon untuk proses
sintesis sel. Ada tiga cara jamur mendapatkan nutrisi, yaitu saprotrof, biotrof, dan
bersimbiosis dengan organisme lain.
a. Saprotrof (saprofit)
Saprotrof (sapros= mati, trophy= makan) merupakan cara mendapatkan sumber
energi dari bahan organik yang membusuk atau mati.
b. Biotrof (parasit)
Biotrof (bios= hidup, trophy= makan) merupakan cara mendapatkan makanan/
sumber energi dari inang/ host yang masih hidup.
c. Bersimbiosis dengan Organisme Lain
Ada dua contoh jamur yang menggunakan cara ini untuk mendapatkan nutrisi
yaitu lichens dan mikoriza.

5. Reproduksi Jamur
Cara reproduksi jamur dibedakan menjadi dua, yaitu:
3. Vegetatif (dengan membentuk tunas, dengan konidia, dan fragmentasi miselium).
4. Generatif (dengan alat yang disebut basidium. Basidium berkumpul dalam badan
yang disebut basidiokarp, yang menghasilkan spora yang disebut basidiospora).
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2 : Materi pembelajaran pertemuan 2

INVENTARISASI JAMUR FILUM BASIDIOMYCOTA EDIBLE DAN POISON PADA
MUSIM KEMARAU DI KAWASAN LINDUNG ECO CAMP MANGUN KARSA,
DUSUN KARANG, DESA GIRIKARTO, KECAMATAN PANGGANG, KABUPATEN
GUNUNGKIDUL, PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
Yohanes Kornelius Sharon
Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta 2019
ABSTRACT
Tropical rain forest is a type of forest in the tropics that is always rained throughout the year. It
has high levels of plant and animal diversity and habitat that supports fungal growth. Fungi are
divided into two types, Macro and Micro fungi. Macro fungi has the potency as an alternative food
and medicines.
Mangun Karsa Eco Camp, Karang, Girikarto Village, Panggang District, Gunungkidul
Regency, Yogyakarta Province is a forest area on the Grigak Forest. This area is located on 123
MASL with an average humidity of 82%. This area has daily temperatures ranging from 25-290C.
Based on this temperature, mushrooms can grow in the Grigak forest area.The research was aimed to
identify the species of edible and poisonous Mushrooms
Model of research is descriptive-qualitative using the exploration method. Its object Phylum
Basidiomycota. This research was conducted on dry season, 1 August-30 September 2019. Samples
were identified based on morphological characteristics and identification books. The potential benefits
as an alternative food were analyzed based on identification books and scientific research articles.
As the result, Phylum Basidiomycota species that have been found in the Mangun Karsa Eco
Camp area are as many as 5 species, namely Coltricia perennis, Ganoderma sp, Trametes sp,
Hydnochaete olivacea, and Pycnoporus sp. They come from 3 families, 2 orders, Agaricomycetes
class. The population of mushrooms dominantly come from Polyporales Order. All of them found live
on weathered wood. Based on the analysis, these species cannot be consumed. However, Coltricia
perennis can be used as an antibacterial.
Keywords: Basidiomycota, non-edible
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PENDAHULUAN
Fungi (jamur) merupakan kelompok organisme
yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang
tinggi (terbanyak kedua setelah insekta/serangga).
Hawksworth (2001) memprediksi sekitar 1,5 juta
spesies jamur ada di planet bumi. Prediksi tersebut
didasarkan pada rasio inang-jamur (1:6), artinya
satu tumbuhan vaskular berasosiasi dengan enam
spesies jamur yang spesifik pada tumbuhan
inangnya. Sampai dengan saat ini, hanya ada sekitar
7-10% (105.000-150.000 spesies) dari total
perkiraan 1,5 juta spesies yang telah berhasil
diidentifikasi dan dikoleksi. Mengingat prediksi 1,5
juta hanya berdasarkan data penelitian di Inggris
Raya dan Eropa, tingkat keanekaragaman jamur di
kawasan tropis, termasuk Indonesia, diprediksi oleh
beberapa peneliti lebih tinggi daripada kawasan
non-tropis.
Kawasan Lindung Eco Camp Mangun Karsa,
Dusun Karang, Desa Girikarto, Kecamatan
Panggang, Kabupaten Gunungkidul merupakan
wilayah hutan di pantai Grigak. Berdasarkan letak
geografisnya, wilayah ini berada pada garis lintang
dan
bujur
antara 8°
4'45.36"LS
dan
110°24'31.70"LT Daerah ini berada di ketinggian
123 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan
kelembaban rata-rata 82%. Kawasan ini memiliki
temperatur harian berkisar antara 25-29 0C
(Anonim, 2018). Selain itu, wilayah ini merupakan
wilayah yang unik. Wilayah tersebut memiliki
iklim yang cukup sejuk dengan barisan pepohonan
yang banyak. Wilayah ini tidak seperti wilayah
pantai lain di Kabupaten Gunungkidul yang
kelihatan gersang. Hutan pantai Grigak selalu hijau
setiap tahunnya.
Jamur merupakan organisme eukariotik heterotrof.
Tumbuhan ini tidak memiliki klorofil sehingga
tidak mampu melakukan proses fotosintesis.
Organisme yang tumbuh secara berkelompok ini
memperoleh makanannya dengan cara menyerap
(absorpsi) nutrisi. Berdasarkan ukurannya, jamur
dibedakan atas dua kelompok yaitu Jamur Mikro
dan Makro. Jamur Makro dibagi menjadi dua
kelompok, yaitu Ascomycota dan Basidiomycota
(Purwanto, 2017).
Pada penelitian ini, penulis memilih jamur
kelompok Basidiomycota sebagai bahan penelitian
mengingat bahwa jamur kelompok Basidiomycota
banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan
obat-obatan. Selain itu, jamur ini memiliki peran
yang penting dalam menjaga kesuburan tanah.
Beberapa jamur Basidiomycota juga hidup
bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk
mikoriza yang berperan dalam membantu
pertumbuhan tanaman. Beberapa contoh jamur
yang dapat dikonsumsi (edible) ialah Volvariella
volvaceae (jamur merang), Auricularia auricula
(jamur kuping), dan Schleroderma citrinum.
Namun, ada juga jamur Basidiomycota yang

bersifat racun (poison) bahkan mematikan bagi
organisme. Misalnya, Amanita sp. menghasilkan
racun sehingga dapat menyebabkan keracunan bagi
yang mengkonsumsinya dan Armillaria sp. yang
menyerang beberapa spesies tanaman (Hall, 2003).
Menurut Deacon (2006), jamur dapat tumbuh
optimal pada suhu 25-35 0C. Dengan melihat suhu
harian wilayah hutan Grigak yang berkisar antara
25-29 0C, dapat diyakini bahwa jamur dapat
tumbuh di wilayah hutan Grigak. Karena jamur
memiliki potensi sebagai sumber makanan
alternatif, penulis ingin meneliti apa sajakah jamur
makro yang tumbuh di Kawasan Lindung Eco
Camp Mangun Karsa dan apakah jamur tersebut
dapat dimanfaatkan sebagai makanan alternatif atau
sebaliknya.
Melalui penelitian ini, penulis tertarik untuk
mengidentifikasi jamur Basidiomycota apa saja
yang tumbuh di daerah ini dan mengidentifikasi
jamur tersebut ke dalam kelompok yang bisa
dikonsumsi, beracun, dan memiliki khasiat sebagai
obat-obatan melalui wawancara dan studi pustaka.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan pada 01 Agustus-30
September 2019 di Kawasan Lindung Eco
Camp Mangun Karsa atau Hutan Lindung
Grigak. Penelitian ini termasuk ke dalam
Penelitian Deskriptif Kualitatif. Beberapa alat
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
GPS (Global Positioning System), rol meter,
pisau stainless steel, kamera handphone
Samsung Edge 6, spidol, aplikasi Mushroom
Identificator, internet, dan buku panduan
identifikasi. Bahan-bahan yang digunakan
adalah kertas dan buku catatan. Penelitian
dibagi menjadi tiga tahap, yaitu observasi,
dokumentasi, pendataan, dan wawancara. Pada
tahap observasi ini peneliti melakukan
pengamatan
langsung
untuk
melihat
keanekaragaman jenis-jenis jamur yang ada di
sekitar jalur penelitian. Langkah yang harus
dilakukan ialah pencarian spesies jamur di sisi
kiri dan kanan jalur penelitian dengan jarak 15
meter. Pengukuran jarak menggunakan rol
meter.Peneliti melakukan proses dokumentasi
sampel yang ditemukan di lapangan dan
melakukan pendataan ciri-ciri morfologi dari
sampel yang ditemukan di lapangan. Setiap
jamur yang ditemukan dengan jenis yang sama
dapat didokumentasikan satu sampel saja.
Jamur yang diemukan di lapangan dilakukan
pencatatan berdasarkan bentuk tubuh, warna,
habitat, panjang tangkai, jenis basidiokarp, dan
indikator serangga. Proses berikutnya adalah
mengidentifikasi jenis jamur yang ditemukan
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dan mencocokkannya dengan
aplikasi
Mushroom Indentificator, buku acuan Edible
and Poisonous Mushrooms of The World
karangan Ian R. Hall, et.all. (2003),
Mushrooms Demystified karangan David Arora
(1986),Mushroom Guide and Identifier
karangan Peter Jordan (2000), dan beberapa
artikel penelitian ilmiah tentang jamur
Basidiomycota
di
Indonesia.
Peneliti
melakukan wawancara dengan warga sekitar
daerah penelitian terkait keanekaragaman
jamur dan membandingkan pengetahuan warga
dengan jamur yang ditemukan peneliti pada
lokasi penelitian.

tersebut dapat dikonsumsi. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan di wilayah Hutan
Lindung Grigak, diperoleh lima jenis jamur
makro golongan Basidiomycota. Jenis-jenis ini
termasuk ke dalam 3 famili dari 2 ordo dan
dari Kelas Agaricomycetes. Ada tiga jamur
yang ditemukan berasal dari Ordo Polyporales
dan dua jamur yang lain berasal dari
Hymenochaetales. Semua jenis jamur yang
ditemukan hidup pada kayu lapuk. Namun,
hasil penelitian tersebut belum dapat mewakili
jenis jamur yang hidup dan tersebar di wilayah
hutan Grigak.
Informan kunci yang diwawancarai adalah
warga dusun Karang yang pernah memanen
jamur di wilayah Hutan Lindung Grigak. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa warga belum
mengetahui secara pasti jamur yang ditemukan
tersebut dapat dikonsumsi, beracun atau tidak
dapat dikonsumi. Melalui pengamatan fisik,
warga menduga bahwa bahwa jamur tersebut
merupakan jamur yang tidak dapat dikonsumsi.

Membuka
ke atas

Membuka
ke bawah

Datar

Ada

Tidak ada

Ada

Tidak ada

Bentuk Tubuh
Buah

Lunak

5.

Hydnocha
ete
olivacea
Pycnopor
us sp.

Keras

4.

Trametes
sp.

Seperti
parabola
Seperti
corak
kulit
Seperti
kuping
gajah

Sesil

3.

Kemiri
pan

Pendek

2.

Coltricia
perennis
Ganoder
ma sp.

Substr
at

Panjang

1.

Nama Spesies

No

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan pada musim kemarau
selama 2 bulan (Agustus-September 2019) di
salah satu wilayah Hutan Lindung Grigak.
Luas wilayah penelitian sekitar 6 hektar.
Banyak penelitian tentang jamur dilakukan
pada musim hujan. Namun, peneliti sengaja
melakukan penelitian pada musim kemarau
untuk mengetahui jamur apa saja yang mampu
hidup pada musim kemarau dan apakah jamur
Tabel 4.1 Ciri morfologis Jamur Basidiomycota yang Ditemukan di Hutan Lindung Grigak
Ukuran
Tekst
Arah Permukaan
Pori
Volva
Tangkai
ur
Tubuh Buah
Tubu
h

Payung

-

√

-

-

√

√

-

-

√

-

-

√

Pipih

-

-

√

√

-

-

-

√

√

-

-

√

Kayu
lapuk
Kayu
lapuk

Pipih

-

-

√

√

-

-

√

√

-

-

√

Kayu
lapuk

Pipih

-

-

-

√

-

-

√

-

√

-

√

Kayu
lapuk

√

Kayu
lapuk

Pipih

-

-

√

√

-

-

-

√

√

-

-

.

103

Seperti
corak
kulit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.2 Klasifikasi jamur Basidiomycota yang ditemukan di Hutan Lindung Grigak
No
Spesies
Kelas
Ordo
Famili
Genus
1. Coltricia
Agaricomy Hymenoc Hymenoch
Coltricia
perennis
cetes
haetales
aetaceae

2.

Ganoderm
a sp.

Agaricomy
cetes

Polyporal
es

Polyporace
ae

Ganoderma

3.

Trametes
sp.

Agaricomy
cetes

Polyporal
es

Polyporace
ae

Trametes

4.

Hydnocha
ete
olivacea

Agaricomy
cetes

Hymenoc
haetales

Hymenoch
aetaceae

Hydnochae
te

5.

Pycnoporu
s sp.

Agaricomy
cetes

Polyporal
es

Polyporace
ae

Pycnoporus

Berdasarkan informasi dari kedua tabel di atas,
kelima spesies jamur tersebut termasuk ke
dalam Filum Basidiomycota. Hal ini sesuai
dengan pendapat Dwidjoseputro (1976) yang
menyatakan bahwa jamur yang termasuk
jamur makroskopis adalah sebagian besar
Basidiomycota
dan
sebagian
kecil
Ascomycota. Jamur makroskopis merupakan
cendawan sejati yang relatif besar, dapat
dilihat secara kasat mata, dapat dipegang atau

Gambar

dipetik dengan tangan, dan bentuknya
mencolok (Gunawan, 2001 dalam Fitriani,
2017).
Hasil penelitian jenis Basidiomycota di
hutan Lindung Grigak menunjukkan bahwa
jamur yang paling banyak ditemukan berasal
Ordo Polyporales, sebanyak tiga spesies. Hal
ini sesuai dengan penelitian Nasution, dkk
(2018) yang menyatakan bahwa Polyporales
memiliki jenis jamur yang paling banyak
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ditemukan. Menurut Arora (1986), ciri umum
Polyporales ialah tubuh buah berbentuk braket
atau kipas dengan himenium berupa lubanglubang kecil yang disebut pori-pori atau
modifikasinya. Selain itu, Polyporales hidup
pada kayu lapuk. Polyporales memiliki
kemampuan adaptasi yang baik di berbagai

tempat pada ketinggian yang berbeda dengan
kelembaban yang tinggi (Tampubolon, 2010)
karena memiliki tubuh buah yang besar dan
berstruktur keras seperti kayu. Karakteristik
dari kelima spesies tersebut di atas dapat
diterangkan melalui karakteristik morfologis
dan substrat yang berbeda.

Beracun

-

Tidak
Dikonsu
msi

Coltricia perennis

Dikonsu
msi

1.

Spesies

Tidak
Dikonsu
msi
Beracun

No

Dikonsu
msi

Tabel 4.3 Jenis jamur yang dapat dikonsumsi dan beracun berdasarkan hasil studi literatur dan
wawancara dengan masyarakat dusun Karang
Wawancara
Studi Literatur

√

-

-

√

-

Ganoderma sp.

-

√

-

-

√

-

Trametes sp.

-

√

-

-

√

-

Hydnochaete olivacea

-

√

-

-

√

-

Pycnoporus sp.
√
5.
Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan
hasil wawancara dengan beberapa masyarakat
dusun Karang kelima jenis jamur tersebut
dikategorikan ke dalam jenis jamur yang tidak
dapat dikonsumsi (non-edible) tetapi tidak
berarti bahwa jamur-jamur ini beracun
(poisonous). Warga menentukan jamur
tersebut ke dalam kelompok yang tidak dapat
dikonsumsi berdasarkan pengalaman dan
kebiasaan dalam memanen jamur. Selain itu,
ada dua teknik atau cara warga menentukan
suatu jamur dapat dikonsumsi atau tidak dapat
dikonsumsi, yaitu tidak mengeluarkan bau
busuk dan warna tubuh buah tidak berubah
ketika dimasak. Ada dua jenis jamur yang
sering dipanen warga ketika musim jamur,
yaitu jamur kuping (Auricularia sp) dan jamur
tiram (Pleurotus ostreatus).
Studi literatur menunjukkan hasil bahwa C.
perennis, Ganoderma sp., Trametes sp.,
H.olivacea, dan Pycnoporus sp. merupakan
jenis jamur yang tidak dapat dikonsumsi tetapi
tidak beracun. Namun, C. perennis dapat
dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan
berdasarkan penelitian para ahli.
Edibilitas C. Perennis

-

-

√

-

2.
3.
4.

Jamur C. perennis tidak dapat dikonsumsi
secara langsung selain karena tidak pernah
dimanfaatkan sebagai bahan makanan juga
karena teksturnya yang keras. Namun, jamur
ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan obatobatan. Penelitian Ghosh (2014) menunjukkan
hasil bahwa C. perennis dapat dimanfaatkan
sebagai antibakteri (penghambat aktivitas
bakteri).
Ghosh
mengisolasi
senyawa
polisakarida dan terpenoid dari tubuh buah
jamur C. Perennis. Kedua senyawa tersebut
dicobakan pada lima jenis bakteri yaitu
Staphylococcus aureus, Micrococcus roseus,
Bacillus brevis, Escherichia coli, dan
Ralstonia solanacearum.
Hasil percobaan menunjukkan bahwa zona
penghambat (inhibition zone) dari senyawa
terpenoid jamur C. perennis lebih besar dari
zona penghambat ampisilin (25±2.4mm >
20±1.2 mm). Percobaan tersebut menandakan
bahwa dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri.
Edibilitas Ganoderma sp.
Ganoderma sp. termasuk ke dalam jenis jamur
kayu dan tidak bisa dikonsumsi/dimakan
karena tubuh buahnya tebal, bergabus, dan
tidak memiliki tekstur berdaging seperti jamur
yang dapat dimakan pada umumnya (Jong dan
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Birmingham, 1991 dalam Surahmaida, 2017).
Ganoderma sp. mengandung berbagai
senyawa aktif yang dapat menyembuhkan
penyakit tumor, kanker, penurun tekanan
darah, penurunan kadar kolesterol dalam
darah, anti HIV, hingga dapat meningkatkan
kesehatan dan keperkasaan pria (Dunham,
2000 dalam Surahmaida, 2017).
Ganoderma memiliki 2000 spesies yang telah
teridentifikasi tetapi hanya enam spesies jamur
yang telah diteliti memiliki efek potensial
dalam bidang kesehatan dan digunakan
sebagai obat, yaitu Ganoderma lucidum, G.
tsugae, G. boninense, G. applanatum, G.
oregonense, dan G. neo japanicum (Carlson,
1996 dalam Surahmaida, 2017). Ganoderma
yang ditemukan dalam penelitian ini belum
bisa ditentukan secara pasti tergolong ke
dalam spesies yang lebih spesifik. Tetapi ciriciri umum yang diperoleh dari spesies ini
menunjukkan bahwa jamur tersebut termasuk
ke dalam jenis Ganoderma.
Trametes sp. dan Pycnoporus sp. merupakan
dua
jenis
jamur
yang tidak
bisa
dimakan/dikonsumsi secara langsung karena
memiliki struktur tubuh yang keras. Selain itu,
kedua jamur yang ditemukan dalam penelitian
ini
belum bisa ditentukan secara pasti
tergolong ke dalam spesies yang lebih spesifik
seperti halnya yang ditemukan pada
Ganoderma sp.. Kemudian, H.olivacea belum
bisa ditentukan sebagai spesies yang memiliki
khasiat obat-obatan karena belum ada
penelitian terkait manfaat dari jamur ini.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan analisis dari penelitian
ini, maka dapat disimpulkan bahwa:
3. Ada lima jenis jamur yang ditemukan di
wilayah Hutan Lindung Grigak, Girikarto,
Panggang, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta,
yaitu Coltricia perennis, Ganoderma sp.,
Trametes sp., Hydnochaete olivacea, dan
Pycnoporus sp..
4. C. perennis, Ganoderma sp., Trametes sp.,
H.olivacea,
dan
Pycnoporus
sp.
merupakan jenis jamur yang tidak dapat
dikonsumsi (non-edible).
Saran
5. Perlu dilakukan identifikasi lebih
lanjut pada Ganoderma sp., Trametes
sp., dan Pycnoporus sp. agar dapat

diketahui secara spesifik spesies dari
masing-masing jamur.
6. Penelitian ini dilakukan pada musim
kering (Agustus-September 2019).
Perlu dilakukan penelitian pada musim
hujan (November-Desember) untuk
melihat persebaran jamur yang dapat
dikonsumsi.
7. Penelitian yang terbatas pada wilayah
seluas 6 hektar ini belum dapat
mewakili
persebaran
jamur
Basidiomycota di wilayah hutan
Grigak. Perlu dilakukan penelitian
pada seluruh wilayah hutan Grigak
untuk melihat persebaran jamur
Basidiomycota.
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3: LKS 3.7 Pertemuan 1
Lembar Kegiatan Siswa
(LKS 3.7)
KEANEKARAGAMAN DAN REPRODUKSI JAMUR

Kelompok
Anggota
1.
2.
3.
4.

:
:

Dst…

A. TUJUAN :
1. Mengkategorikan jamur ke dalam kelompok Chytridiomycota,
Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota, dan Basidiomycota
berdasarkan ukuran tubuh, cara mendapatkan makanan, cara bereproduksi,
dan habitat.
2. Menunjukkan cara reproduksi jamur.
B. ALAT DAN BAHAN :
1. Alat
Pulpen, internet, buku pegangan siswa, dan power point.
2. Bahan
C. LANGKAH KERJA :
1. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 5-6 siswa, kemudian lakukan
langkah-langkah berikut.
2. Pengamatan pada jamur sebagai berikut.
a. Amati ciri-ciri Chytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota,
Ascomycota, dan Basidiomycota pada sumber-sumber yang ada.
b. Tulislah hasil pengamatan Anda pada tabel berikut
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Tabel keanekaragaman jamur
Ciri-ciri
No.

Filum

1.

Chytridiomycota

2.

Zygomycota

3.

Glomeromycota

4.

Ascomycota

5.

Basidiomycota

Ukuran tubuh
Makro Mikro

Cara mendapatkan Nutrisi
saprotrof biotrof bersimbiosis

Cara bereproduksi

Habitat

Spesies

3. Gambarlah siklus reproduksi jamur secara umum.
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4. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, diskusikan permasalahan-permasalahan berikut.
a. Apa sajakah persamaan ciri dari kelima filum tersebut?
b. Apa sajakah perbedaan dari kelima filum tersebut?
c. Bagaimanakah siklus reproduksi dari jamur?
d. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan ini?
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4 : LKS 4.7 Pertemuan 2

Lembar Kegiatan Siswa
(LKS 4.7)
KEANEKARAGAMAN JAMUR BASIDIOMYCOTA
Kelompok
Anggota
1.
2.
3.
4.

:
:

Dst…

a.
b.
c.
d.

Bibliografi Penulis
Penulis
:_________________________________
Judul
:__________________________________
__________________________________
Nama Jurnal, Buletin, atau
: _________________________________
Website
Tanggal Publikasi (dan
:__________________________________
halaman, bila ada)
Tujuan Penelitian (Tulislah dengan kata-kata yang Anda pahami)

Prosedur Penelitian (Tulislah dalam bentuk bagan alir dengan kata-kata
yang Anda pahami)
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Analisis Data (Tulislah dengan kata-kata yang Anda pahami)

Kesimpulan (Tulislah dengan kata-kata yang Anda pahami)

Tanggapan Kelompok terhadap Artikel
a. Buatlah dua pertanyaan yang :___________________________________
muncul setelah membaca
artikel
b. Apakah ada topik untuk
:___________________________________
penelitian lebih lanjut?
c. Buatlah daftar kata-kata atau :___________________________________
istilah yang mungkin sulit
Anda pahami
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D. LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF DAN PSIKOMOTORIK

5 : Instrumen Penilaian KD 3.7 Pertemuan 1

Materi

PENILAIAN AFEKTIF
: Keanekaragaman dan Reproduksi jamur

Kelas/semester

: X/2

No

Lembar Penilaian Afektif
Aspek yang Dinilai

Nama
Siswa

1.

Disiplin

Berpikir
Kritis

Kerja
sama

Teliti

Jumlah
Skor

Nilai

Jujur

2.
3.
4.
5.
Dst.
Kategori Skor:
3= baik
2= cukup
1= kurang
Rubrik Penilaian Afektif
No

Aspek yang
Dinilai

1.
Disiplin

2.

3.

4.

Berpikir
Kritis

Kerja sama

Teliti

Indikator Penilaian
Masuk kelas tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, dan
menyelesaikan tugas tepat waktu
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Mengajukan pertanyaan hal-hal baru kepada guru maupun
kepada teman sejawat, menjawab pertanyaan guru maupun
teman sejawat secara antusias, dan mengklarifikasi jawaban
guru maupun teman sejawat
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Berkontribusi dalam penyelesaian tugas kelompok,
menghargai pendapat teman, dan mematuhi keputusan
diskusi kelompok
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Mengisi semua data secara lengkap, memeriksa kembali hasil

Skor
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
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5.

Jujur

diskusi kelompok, menjawab semua pertanyaan yang
diajukan oleh guru dan teman
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Tidak melakukan plagiarisme dalam mengerjakan tugas,
melaporkan hasil kerja kelompok apa adanya, tidak
menyontek
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat

Penilaian :

Nilai =

Kriteria Nilai:
76-100 = A (sangat baik)
51-75 = B (baik)
26-50 = C (cukup)
1-25 = D (sangat kurang)

X 100

2
1
3
2
1
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Materi

PENILAIAN PSIKOMOTORIK
: Keanekaragaman dan Reproduksi jamur

Kelas/semester

: X/2

Kekompakkan
kelompok

Mengajukan
pertanyaan atau
pendapat (bagi
audience)

Menjawab
pertanyaan
(bagi pemateri)

Nama
Kelompok

Materi
presentasi

No

Penyajian

Lembar Penilaian Psikomotorik
Aspek yang Dinilai
Jumlah
skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
Dst.

Kategori Skor:
3= baik
2= cukup
1= kurang
Rubrik Penilaian Psikomotorik
No

Aspek yang
Dinilai

1.
Penyajian

2.

Materi
Presentasi

3.

Menjawab
Pertanyaan
(bagi
pemateri)

4.

Mengajukan
pertanyaan
atau pendapat

Indikator Penilaian
Suara lantang, ekspresif, dan melakukan demonstrasi untuk
memperjelas isi presentasi
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Materi presentasi lengkap, kalimat mudah dipahami, dan
runtut
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Jawaban sesuai dengan pertanyaan, dapat langsung
menjawab pertanyaan atau tidak terlalu lama berdiskusi
untuk menjawab pertanyaan, dan jawaban disertai dengan
referensi akurat
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Pertanyaan dikemukakan dengan kalimat lugas, pertanyaan
bersifat kritis, dan bertanya tanpa disuruh
Jika hanya 2 indikator yang terlihat

Skor
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
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(bagi
audience)

5.

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

Pembagian materi presentasi merata, pembagian tugas
untuk menjawab pertanyaan secara merata, dan semua
Kekompakkan anggota kelompok memiliki satu pemikiran (tidak ada
miskomunikasi)
Kelompok
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat

Penilaian :

Nilai =

Kriteria Nilai:
76-100 = A (sangat baik)
51-75 = B (baik)
26-50 = C (cukup)
1-25 = D (sangat kurang)

X 100

1

3
2
1
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6 : Instrumen Penilaian KD 4.7 Pertemuan 2

Materi

PENILAIAN AFEKTIF
: Keanekaragaman Jamur Basidiomycota

Kelas/semester

: X/2

No

Lembar Penilaian Afektif
Aspek yang Dinilai

Nama
Siswa

1.

Disiplin

Berpikir
Kritis

Kerja
sama

Teliti

Jumlah
Skor

Nilai

Jujur

2.
3.
4.
5.
Dst.
Kategori Skor:
3= baik
2= cukup
1= kurang
Rubrik Penilaian Afektif
No

Aspek yang
Dinilai

1.
Disiplin

2.

3.

4.

Berpikir
Kritis

Kerja sama

Teliti

Indikator Penilaian
Masuk kelas tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, dan
menyelesaikan tugas tepat waktu
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Mengajukan pertanyaan hal-hal baru kepada guru maupun
kepada teman sejawat, menjawab pertanyaan guru maupun
teman sejawat secara antusias, dan mengklarifikasi jawaban
guru maupun teman sejawat
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Berkontribusi dalam penyelesaian tugas kelompok,
menghargai pendapat teman, dan mematuhi keputusan
diskusi kelompok
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Menggarisbawahi poin-poin penting dalam artikel penelitian,
memperhatikan hal-hal kecil pada data artikel penelitian
seperti angka dan satuan pada tabel atau grafik, dan membaca
artikel penelitian beberapa kali
Jika hanya 2 indikator yang terlihat

Skor
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
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5.

Jujur

Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Tidak melakukan plagiarisme dalam mengerjakan tugas,
melaporkan hasil kerja kelompok apa adanya, tidak
menyontek
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat

Penilaian :

Nilai =

Kriteria Nilai:
76-100 = A (sangat baik)
51-75 = B (baik)
26-50 = C (cukup)
1-25 = D (sangat kurang)

X 100

1
3
2
1
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Materi

PENILAIAN PSIKOMOTORIK
: Keanekaragaman dan Reproduksi jamur

Kelas/semester

: X/2

Kekompakkan
kelompok

Mengajukan
pertanyaan atau
pendapat (bagi
audience)

Menjawab
pertanyaan
(bagi pemateri)

Nama
Kelompok

Materi
presentasi

No

Penyajian

Lembar Penilaian Psikomotorik
Aspek yang Dinilai
Jumlah
skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
Dst.

Kategori Skor:
3= baik
2= cukup
1= kurang
Rubrik Penilaian Psikomotorik
No

Aspek yang
Dinilai

1.
Penyajian

2.

Materi
Presentasi

3.

Menjawab
Pertanyaan
(bagi
pemateri)

4.

Mengajukan
pertanyaan
atau pendapat

Indikator Penilaian
Suara lantang, ekspresif, dan melakukan demonstrasi untuk
memperjelas isi presentasi
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Materi presentasi lengkap, kalimat mudah dipahami, dan
runtut
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Jawaban sesuai dengan pertanyaan, dapat langsung
menjawab pertanyaan atau tidak terlalu lama berdiskusi
untuk menjawab pertanyaan, dan jawaban disertai dengan
referensi akurat
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Pertanyaan dikemukakan dengan kalimat lugas, pertanyaan
bersifat kritis, dan bertanya tanpa disuruh
Jika hanya 2 indikator yang terlihat

Skor
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
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(bagi
audience)

5.

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

1

Pembagian materi presentasi merata, pembagian tugas
untuk menjawab pertanyaan secara merata, dan semua
Kekompakkan anggota kelompok memiliki satu pemikiran (tidak ada
miskomunikasi)
Kelompok
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat

Penilaian :

Nilai =

Kriteria Nilai:
76-100 = A (sangat baik)
51-75 = B (baik)
26-50 = C (cukup)
1-25 = D (sangat kurang)

X 100

3
2
1
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E. LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF
7 : Lembar Penilaian Kognitif K.D. 3.7

1. Kisi-kisi Soal
Nama Sekolah

: SMA/MA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

:X

Semester

:2

Tingkatan Berpikir
KI

KD

Indikator

3.
Memahami, 3.7Mengelompokkan
menerapkan,
jamur
3.7.1 Menerangkan
menganalisis, dan
berdasarkan ciriciri-ciri Kingdom
mengevaluasi
ciri, cara
Jamur
pengetahuanfaktual,
reproduksi, dan 3.7.2Mengelompokkan
konseptual,
mengaitkan
jamur
prosedural,
dan
peranannya
berdasarkan ciri
metakognitif pada
dalam
morfologi, cara

C1

C2

C3

+

+

+

+

C4

C5

C6

Nomor
Soal

I: 1-10

+

+

Kunci
Jawaba
n
Terlamp
ir

Bentuk
Soal

Jumlah
Soal

Menjodoh
kan

10

+
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tingkat
teknis,
spesifik, detil, dan
kompleks
dalam
ilmu pengetahuan,
teknologi,
seni,
budaya,
dan
humaniora dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan,
dan
peradaban terkait
penyebab fenomena
dan kejadian pada
bidang kerja yang
spesifik
untuk
memecahkan
masalah.

kehidupan.

memperoleh
nutrisi, habitat
dan reproduksi
3.7.3 Menjelaskan
reproduksi
seksual dan
aseksual pada
jamur
3.7.4 Menjelaskan
peran jamur
dalam bidang
ekologi, ekonomi,
kesehatan, dan
pengembangan
IPTEK

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

II: a-c

Terlamp
ir

Uraian

122

3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123

2. SOAL-SOAL ULANGAN HARIAN
I. Jodohkanlah soal di sebelah kiri dengan jawaban yang tepat di
sebelah kanan! (poin 20)

1. 1. Coprinus micaceus

a. Badan buah menyerupai daun

2. Jamur makro
3. Plasmogami

telinga manusia
b. Bagian bawah tudung berbentuk

4. Miselium Primer
5. Biotrof/parasit

helaian berbilah-bilah
c. Cara mendapatkan sumber makanan

6. Heterobasidiomycetes

atau energi dari inang yang masih

7. Miselium Sekunder

hidup

8. Lamella

d. Anggota filum Zygomycota

9. Holobasidiomycetes

e. Tubuh buahnya hanya dapat diamati

10. Rhizopus stolonifer

dengan mikroskop
f. Jamur yang beracun/poisonous
g. Tubuh buahnya dapat diamati
dengan kasat mata
h. Proses penyatuan dua protoplasma
i.

Anggota filum Glomeromycota

j.

Basidium terdiri dari satu sel, tidak
memiliki sekat

k. Miselium yang sel-selnya berinti
satu, umumnya berasal dari
perkembangan basidiospora
l.

Bagian sisa pembungkus yang
terdapat pada dasar tangkai buah

m. Miselium yang sel penyusunnya
berinti dua. Miselium tersebut
merupakan hasil dari konjugasi dua
miselium primer atau persatuan dua
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basidiospora
n. Basidium bersepta melintang atau
membujur dan terbagi menjadi
empat sel
o. Cara mendapatkan sumber energi
dari inang yang masih hidup

II. Jawablah salah satu dari tiga pilihan pertanyaan berikut dengan
benar dan lengkap! (30 poin)
1. Buatlah diagram siklus perkembangan vegetatif dan generatif pada
jamur!
2. Jelaskanlah dua cara membedakan jamur yang dapat dikonsumsi
dengan jamur yang beracun!
3. Jelaskan dua alasan chytrid dimasukkan ke dalam kelompok jamur
(eumycota)!
3. KUNCI JAWABAN
I.
Menjodohkan
1. E
2. G
3. H
4. K
5. C
6. N
7. M
8. B
9. J
10. D
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II.

URAIAN

1.
2. Cara membedakannya adalah sebagai berikut:
o Warna mencolok, jenis jamur beracun pada umumnya memiliki
warna yang mencolok: merah darah, hitam legam, biru tua ataupun
warna lainnya, walaupun ada juga jenis jamur beracun yang
memiliki warna terang (kuning muda) atau putih, dan jamur yang
dapat dimakan berwarna gelap.
o Bau menyengat, jenis jamur beracun dapat menghasilkan bau yang
menusuk hidung, seperti bau telur busuk atau bau amoniak.

3. Chytrid dikelompokkan ke dalam jamur karena memiliki beberapa ciri
utama yang mirip dengan jamur
Pertama, chytrid memperoleh nutrisi dengan cara absorpsi. Kedua,
dinding selnya dilapisi oleh zat kitin dan glukan (polimer glukosa).
4. RUBRIK PENILAIAN ULANGAN
Nomor
Bentuk Soal
Skor
Aspek
Soal
Siswa dapat menjawab satu soal
2
dengan benar
Menjodohkan
1-10
Siswa tidak dapat menjawab dengan
0
benar atau tidak menjawab sama
sekali
Siswa dapat menjawab dengan benar
Uraian
1, 2, atau 3
30 dan lengkap semua komponen yang
ditanyakan
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25
15
10
0

Siswa dapat menjawab semua
komponen yang ditanyakan namun
hanya satu komponen yang benar
Siswa hanya dapat menjawab satu
komponen dengan benar
Siswa dapat menjawab semua
komponen yang ditanyakan namun
kurang benar
Siswa tidak menjawab sama sekali

5. PENILAIAN TES
Nama
No
Siswa

Butir Soal
Jumlah Jumlah
Menjodohkan
Skor
Siswa
Uraian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
2.
3.
4.
dst
Penilaian :

Nilai =

X 100
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8 : Lembar Penilaian Kognitif K.D. 4.7

Materi

PENILAIAN KOGNITIF
: Keanekaragaman Jamur Basidiomycota

Kelas/semester

: X/2

No
A.

B.

C.

D.

Aspek yang
Dinilai
Bibliografi
Penulis

Tujuan
Penelitian

Prosedur
Penelitian

Analisis
Data

Lembar Penilaian Kognitif
Indikator Penilaian
Semua komponen lengkap
Hanya tiga komponen lengkap
Hanya dua komponen lengkap
Hanya satu komponen lengkap
Semua komponen tidak lengkap
Tujuan penelitian sesuai dengan yang ditulis
dalam artikel, mudah dipahami dan singkat
Tujuan penelitian sesuai dengan yang ditulis
dalam artikel, mudah dipahami tetapi berbelitbelit
Tujuan penelitian sesuai dengan yang ditulis
dalam artikel, tidak mudah dipahami dan
berbelit-belit
Tujuan penelitian tidak sesuai dengan yang
ditulis dalam artikel
Tujuan penelitian tidak ditulis
Prosedur penelitian lengkap, dibuat dalam
bentuk bagan alir, runtut
Prosedur penelitian lengkap, dibuat dalam
bentuk bagan alir, tidak runtut
Prosedur kurang penelitian lengkap, dibuat
dalam bentuk bagan alir, tidak runtut
Prosedur kurang penelitian lengkap, tidak dibuat
dalam bentuk bagan alir, tidak runtut
Prosedur penelitian tidak ditulis
Analisis data disajikan secara lugas, dengan
menghubungkan hasil pengamatan dengan teori
dan prosedur penelitian, serta ditulis dengan
kata-kata sendiri yang mudah dipahami
Analisis data disajikan secara berbelit-belit,
dengan menghubungkan hasil pengamatan
dengan teori dan prosedur penelitian, serta ditulis
dengan kata-kata sendiri yang mudah dipahami
Tidak semua data atau hasil penelitian dianalisis
dan ditulis dengan kata-kata sendiri yang mudah

Skor
5
4
3
2
0
15
10

7
3
0
15
10
7
3
0
30

25

20
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E.

Kesimpulan

F.

Tanggapan
Kelompok
terhadap
Artikel

G.

Tata tulis

dipahami
Analisis data hanya seputar menceritakan
kembali data atau hasil pengamatan dan langkah
kerja
Analisis data tidak ditulis
Kesimpulan ditulis singkat, menjawab tujuan
penelitian, dan mudah dipahami
Kesimpulan ditulis singkat, tidak menjawab
tujuan penelitian, dan mudah dipahami
Kesimpulan ditulis singkat, tidak menjawab
tujuan penelitian, dan tidak mudah dipahami
Kesimpulan tidak ditulis
Semua komponen lengkap
Semua komponen ada, tetapi kurang lengkap
Hanya dua komponen yang lengkap
Hanya satu komponen yang lengkap
Semua komponen tidak ditulis
Sesuai EYD
Kurang sesuai EYD

Penilaian :

Nilai =

Kriteria Nilai:
76-100 = A (sangat baik)
51-75 = B (baik)
26-50 = C (cukup)
1-25 = D (sangat kurang)

X 100

15
0
10
7
5
0
15
9
7
4
0
10
5

