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Pendahuluan  

Jamur merupakan organisme heterotrof karena 

tidak memiliki klorofil. Jamur memiliki dinding sel 

yang mengandung selulosa, khitin ataupun senyawa 

organik lainya. Struktur tubuh dari jamur adalah 

berbentuk filamen atau benang-benang yang disebut 

hifa. Hifa kemudian berkembang membentuk filamen, 

kemudian filament tersebut memanjang dan bercabang-

cabang dengan cara anatomis hifa-hifa. Jaringan-

jaringan dan filamen-filamen  membentuk satu  

kesatuan yang disebut miselium (Gunawan, 2001). 

Jamur merang kaya akan protein kasar dan 

karbohidrat bebas nitrogen (N-fase carbohydrate). 

Tingkat kandungan serat kasar dan abunya moderat atau 

sedang, sedangkan kandungan lemaknya rendah. 

Namun, jamur ini merupakan sumber protein dan 

mineral yang baik dengan kandungan kalium (K) dan 

fosfor (P) tinggi. Selain itu, jamur merang pun cukup 

mengandung natrium (Na), kalsium (Ca), magnesium 

(Mg), tembaga (Cu), seng (Zn), dan besi (Fe). 

Sementara logam berat yang beracun seperti plumbum 

(Pb) dan cadmium (Cd) tidak terkandung dalam jamur 

merang (Sinaga, 2000). 

Jamur merang umumnya tumbuh pada media yang 

mengandung selulosa, seperti halnya pada jerami padi 

yang mengandung banyak karbohidrat dan garam 

mineral (N, P, K) (Widiyastuti, 2005). 

Menurut Siregar (2008) karakteristik serabut kelapa 

yang mampu mengikat dan menyimpan air dengan kuat, 

sesuai untuk daerah panas, dan mengandung unsur-

unsur hara esensial, seperti kalsium (Ca), magnesium 

(Mg), kalium (K), natrium (N), dan fosfor (P). Kelapa 

merupakan tanaman serbaguna, karena dari akar sampai 

ke daun kelapa bermanfaat. Rata-rata satu butir buah 

kelapa menghasilkan 0,4 kg serabut yang mengandung 

30% serat. Komposisi kimia serabut kelapa tua yaitu 

lignin (45,8%), selulosa (43,4%), hemiselulosa 

(10,25%), pektin (3,0%), sehingga serabut kelapa dapat 

digunakan untuk media tanam Jamur karena 

mengandung komposisi yang dapat menjadi sumber 

tumbuh jamur (Astuti dan Nengah, 2013). 

Kata kunci: Jamur Merang, Serabut Kelapa, dan Sumber 

Belajar. 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media serabut kelapa dapat digunakan sebagai media 

pertumbuhan jamur merang (Volvariella volvacea), dan untuk mengetahui perbandingan dosis serabut kelapa 

yang baik dan tepat untuk pertumbuhan jamur merang (V. volvacea) selain itu juga untuk mengetahui proses 

dan hasil penelitian berpotensi sebagai sumber belajar biologi SMA kelas X pada materi Jamur. 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan antara lain Dosis D0 : 

500gr jerami, D1 : 150gr serabut kelapa ; 500gr jerami, D2 : 250gr serabut kelapa ; 500gr jerami, D3 : 350gr 

serabut kelapa ; 500gr jerami, D4 : 450gr serabut kelapa ; 500gr jerami, D5 : 500gr serabut kelapa; 500gr 

jerami. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis varian (ANAVA). Apabila terdapat beda nyata, 

maka dilanjutkan uji BNT dengan taraf 5%. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa pertumbuhan jamur merang (V. volvacea) dengan menggunakan media 

tanam serabut kelapa menunjukkan pertumbuhan jamur merang (V. volvacea) yang baik. Dosis media tanam 

serabut kelapa yang efektif untuk pertumbuhan jamur merang (V. volvacea) adalah perlakuan  D3 (dosis 

media 350 gr serabut kelapa ; 500 gr jerami). Proses dan hasil penelitian berpotensi sebagai sumber belajar 

biologi SMA kelas X pada materi Jamur dalam kurikulum 2013 untuk mencapai Kompetensi Dasar 3.6 yaitu 

mengelompokkan jenis-jenis jamur berdasarkan ciri-ciri dan perannya bagi kehidupan melalui  percobaan, 

dan Kompetensi Dasar 4.7 Mengamati berbagai jenis jamur melalui pengamatan langsung atau gambar dan 

mengelompokannya berdasarkan ciri atau perannya bagi kehidupan. 

Pertumbuhan Jamur Merang (Volvariella Volvacea)  Menggunakan 
Media Tanam Serabut Kelapa Sebagai Sumber Belajar Biologi SMA 

Kelas X pada Materi Pembelajaran Jamur 
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 Menurut Suhardi (2012) suatu penelitian dapat 

dijadikan sumber belajar apabila telah memenuhi 

persyaratan, yaitu a) kejelasan potensi ketersediaan 

objek dan permasalahan yang diangkat. b) kesesuaian 

dengan Kurikulum 2013. c) kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran. d) sasaran materi dan peruntukannya. e) 

Informasi yang akan diungkap. f) pedoman eksplorasi 

dan perolehan yang akan dicapai. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serabut 

kelapa dapat digunakan sebagai media pertumbuhan 

jamur merang (Volvariella volvacea), perbandingan 

dosis serabut kelapa yang baik dan tepat untuk 

pertumbuhan jamur merang (V. volvacea) dan Potensi 

proses dan hasil penelitian pertumbuhan jamur merang 

(V. volvacea) dengan menggunakan media tanam 

serabut kelapa sebagai sumber belajar SMA kelas X 

pada materi pembelajaran Jamur pada kurikulum 2013. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini dengan menggunakan metode eksperimen. Diawali 

dengan pembuatan kompos jerami, pembuatan kompos 

serabut kelapa, proses pasteurisasi, penanaman bibit, 

inkubasi, dan pemeliharaan. 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL) dengan 6 replikasi dan satu faktor yaitu 

dosis serbuk gergaji dan serabut kelapa yang diberi 

notasi (D) terdiri dari 6 taraf perlakuan yaitu: D0 : 500gr 

jerami, D1 : 150gr serabut kelapa ; 500gr jerami, D2 : 

250gr serabut kelapa ; 500gr jerami, D3 : 350gr serabut 

kelapa ; 500gr jerami, D4 : 450gr serabut kelapa ; 500gr 

jerami, D5 : 500gr serabut kelapa; 500gr jerami 4 kali 

ulangan. Data tentang pertumbuhan jamur merang yang 

diberi perlakuan dengan kensentrasi serbuk gergaji dan 

serabut kelapa dengan analisis varians (ANAVA). 

Dilanjutkan dengan analisis Beda Nyata Terkecil 

(BNT). 

Hasil penelitian selanjutnya dianalisis sesuai 

dengan prosedur pengangkatan hasil penelitian menjadi 

sumber belajar. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 
Gambar 1.Grafik Rerata Tinggi Tubuh Buah Jamur 

Merang Hari ke-7 – ke-10 setelah Penanaman 

Tinggi tubuh buah jamur merupakan variabel 

pertumbuhan fisik pada jamur yang diamati. Rata-rata 

tinggi tubuh buah jamur merang yang diukur pada saat 

pengamatan hari ke-10 tertera pada Gambar. 1. 

Berdasarkan hasil analisis varian pada tersebut 

tampak bahwa F hitung memiliki nilai 36.126 dengan 

nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan hasil analisis, nilai 

signifikansi yang didapatkan lebih kecil dari taraf 

kepercayaan 5%, maka dapat dinyatakan bahwa rata-rata 

hasil keenam perlakuan berbeda nyata atau menolak H0 

dan menerima H1.  Hasil uji analisis varian yang telah 

dilakukan menunjukkan ada beda nyata terhadap tinggi 

tubuh buah jamur tiap perlakuan, maka dilanjutkan 

dengan uji BNT 5% untuk mengetahui perbedaan letak 

antara masing-masing perlakuan. 

Pertumbuhan jamur merang pada dosis berbeda 

memperlihatkan tinggi tubuh buah jamur yang berbeda-

beda pada masing-masing perlakuan. Hal ini berhubun-

gan dengan kemampuan jamur menyerap nutrisi yang 

ada dalam media tersebut dapat berupa tekstur media dan 

kandungan unsur hara media tersebut. Kandungan kimia 

unsur hara yang terdapat pada media tersebut akan 

terurai menjadi senyawa yang dapat diserap oleh 

miselium untuk pertumbuhan dan perkembangan jamur. 

Tersedianya nutrisi yang sesuai untuk kebutuhan jamur 

menyebabkan semakin banyaknya pertumbuhan hifa 

untuk membentuk gumpalan-gumpalan miselium yang 

akhirnya membentuk badan buah. 

 
Gambar 2. Grafik Rerata Diameter Tubuh Buah Jamur 

Merang (Volvariella volvacea) Hari ke-7 – 

ke-10 

Berdasarkan Gambar 2. menunjukkan petumbuhan 

jamur merang yang dilihat dari parameter diameter tubuh 

buah jamur merang. Diameter tubuh buah jamur merang 

(Volvariella volvacea) yang paling besar pada perlakuan 

D3 (350 gr Serabut Kelapa : 500 gr jerami) dengan hasil 

diameter 3,05 cm. Analisis variang tampak bahwa F 

hitung memiliki nilai 12,491 dengan nilai signifikan 

0,000. Berdasarkan hasil analisis, nilai signifikansi yang 

didapat lebih kecil dari taraf kepercayaan 5%, sehingga 

menolak hipotesa H0 dan menerima H1 atau dapat 

dinyatakan bahwa rata-rata hasil enam perlakuan ber-

beda nyata. Hasil uji analisis varian yang telah dilakukan 

menunjukkan ada beda nyata terhadap diameter tubuh 

buah jamur tiap perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji 

BNT untuk mengetahui perbedaan antara masing-masing 

perlakuan. 

Menurut Gandjar dkk (2006), bahwa pertumbuhan  

jumlah badan bauah jamur menuntut nutrisi dan mineral 

yang banyak, sehingga terjadi mobilisasi dan transport 

dari bagian vegetative ke tempat perkembangan buah 

pada fase primordia (pembentukan tubuh buah). Pada 

Gambar 3. dapat dilihat adanya perbedaan yang nyata 
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pada perbandingan media serabut kelapa, hal ini 

dibuktikan dengan nilai F yaitu 11,455 dan nilai 

signifikasi yang lebih kecil dari taraf 5% yaitu sebesar 

0,000 sehingga terdapat perbedaan rata-rata jumlah 

jamur merang pada masing-masing perlakuan yang 

berbeda. 

 

 

Simpulan 

Kesimpulan adalah interpretasi terhadap hasil 

penelitian yang diperoleh. 

 

Saran 

Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang 

telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan 

praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian 

lanjutan. 

 

Ucapan Terimakasih 

Jika perlu berterima kasih kepada pihak tertentu, 

misalnya sponsor penelitian, nyatakan dengan jelas dan 

singkat, hindari pernyataan terima kasih yang berbunga-

bunga. 
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