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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tinjauan Umum Anggrek 

Anggrek adalah nama umum tumbuhan yang termasuk keluarga 

Orchidaceae, salah satu keluarga tumbuhan terbesar di dunia. Anggota keluarga 

anggrek tersebar di berbagai belahan dunia, kecuali di Antartika dan daerah gurun 

di Eurasia. Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan tumbuhan 

anggrek. Di Indonesia anggrek banyak terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Sumatra, dan Irian Jaya (Rahmatia & Pitriana, 2007). Indonesia terkenal sebagai 

negara yang memiliki banyak spesies anggrek alam. Diperkirakan setengah dari 

spesies ini terdapat di Papua, sedangkan 2.000 spesies lainnya terdapat di 

Kalimantan dan sisanya tersebar di pulau-pulau lain di Indonesia (Lubis, 2010). 

Anggrek termasuk keluarga besar dari kelompok (subdivisi) tanaman 

berbunga atau berbiji tertutup (angiospermae), kelas tanaman berbiji tunggal 

(monocotyledone), ordo Orchidales, dan famili Orchidaceae (anggrek-anggrekan). 

Anggrek memiliki bunga yang indah dengan warna, bentuk dan corak yang 

beragam, serta dapat bertahan lama menyebabkan tanaman ini memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi. Pesona bunganya yang indah merupakan daya tarik yang 

paling memikat (Syukur et al., 2012).  

Bagian-bagian tubuh anggrek terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan 

buah (Yusuf, 2012). Pada umumnya anggrek memiliki tipe tumbuh yang berbeda-
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beda, diantaranya terestrial, epifit dan saprofit. Di samping itu apabila dilihat dari 

aspek cara tumbuhnya dibagi menjadi dua, yaitu simpodial dan monopodial.  

Beberapa genus yang termasuk ke dalam Famili Orchidaceae, yaitu Genus 

Dendrobium, Genus Vanda, Genus Phalaenopsis, Ganus Arachnis, Genus 

Spathoglottis, Genus Paphiopedilum, dan sebagainya. 

 

2.1.1.1 Genus Dendrobium  

Dendrobium adalah jenis anggrek tropis yang memiliki sekitar 1.200 

spesies. Anggrek dendrobium banyak dijumpai di daerah Asia Tenggara seperti 

Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Tanaman ini juga bisa 

dijumpai di Australia dan Selandia Baru (Redaksi Agromedia, 2007). Dendrobium 

merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia, dan jumlahnya diperkirakan 

mencapai 275 spesies (Gandawidjaya & Sastrapradja, 1980). Spesies anggrek 

Dendrobium terbaik banyak terdapat di kawasan timur Indonesia, seperti Papua 

dan Maluku (Widiastoety et al., 2010). 

Anggrek dendrobium adalah salah satu genus anggrek favorit bagi pecinta 

banyak anggrek. Hal ini dikarenakan anggrek ini mampu beradaptasi dengan 

berbagai kondisi lingkungan tumbuh. Selain itu anggrek dendrobium memiliki 

kemampuan menerima langsung sinar matahari tanpa membahayakan dirinya dan 

selama musim dingin, Dendrobium membutuhkan air yang sangat sedikit. Jenis 

angrek ini merupakan salah satu jenis anggrek yang banyak disukai konsumen, 

karena bunganya tahan lama dan tidak mudah rontok, dengan bentuk dan warna 

bunga yang sangat bervariasi, serta mudah dalam pengepakan untuk bunga potong 

(Tuhuteru et al., 2012). 
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Spesies-spesies yang termasuk dalam Dendrobium yaitu sebagai berikut: 

a. Dendrobium nindii 

Klasifikasi Dendrobium nindii 

Kingdom  : Plantae 

Sub kingdom : Tracheobionta 

Super divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliphyta 

Class  : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Family  : Orchidaceae 

Genus  : Dendrobium 

Spesies  : Dendrobium nindii (Kurniawan, 2009) 

Anggrek ini tersebar di daerah Papua, Papua Nugini, dan Australia. 

Tumbuh pada ketinggian hingga 200 mdpl. Tinggi batang semu mencapai 2 

m. Diameter bunga 5-7 cm dan pada satu tangkai bunga terdapat sampai 20 

kuntum. Ketahanan bunga 3 sampai 5 minggu. Berbunga pada bulan April 

(Yusuf, 2012). 

 
Gambar 2.1. Morfologi bunga Dendrobium nindii 

(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 
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b. Dendrobium lasianthera 

Klasifikasi Dendrobium lasianthera 

Kingdom  : Plantae 

Sub kingdom : Tracheobionta 

Super divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliphyta 

Class  : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Family  : Orchidaceae 

Genus  : Dendrobium 

Spesies  : Dendrobium lasianthera (Simpson, 2006). 

Sinonimnya Dendrobium ostrinoglossum. Jenis Anggrek ini 

dibudidayakan di Indonesia pada tahun 1934 oleh J.J Smith.  Habitat atau 

tempat hidupnya di dataran rendah, agak teduh tapi berhawa panas. Anggrek 

ini penyebarannya Endemik di Irian Jaya. Pemeliharaannya tidak sulit hanya 

menempelkan/menumbuhkan di pohon. Dapat ditanam di pot yang berisi 

pecahan genteng dan arang (Wibisono, 2010). 

Dendrobium lasianthera memiliki tipe pertumbuhan epifit. Tersebar di 

daerah Papua dan Papua Nugini. Tinggi tanaman anggrek ini dapat mencapai 

3 m. Panjang tangkai bunga 20-50 cm berisi mencapai 30 kuntum bunga yang 

letaknya saling berdekatan. Ukuran bunga 6,5 cm dengan petalnya melintir 

serta saling berdekatan. Warna bunga merah gelap, merah muda, merah 

keunguan, merah jingga. Memerlukan sedikit naungan (25%) (Yusuf, 2012). 
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Gambar 2.2. Morfologi bunga Dendrobium lasianthera 
(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 

 

c. Dendrobium gouldii 

Klasifikasi Dendrobium gouldii 

Kingdom  : Plantae 

Sub kingdom : Tracheobionta 

Super divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliphyta 

Class  : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Family  : Orchidaceae 

Genus  : Dendrobium 

Spesies  : Dendrobium gouldii (Kurniawan, 2009). 

Dendrobium asal Papua, sampai Papua New Guinea ini merupakan 

Section Spatulata dan hampir mirip dengan Dendrobium lineale, 

perbedaannya di labellum dan perawakannya agak sedikit lebih besar dari 

lineale (Wibisono, 2010). Tipe pertumbuhan pada anggrek ini yaitu epifit. 

Batang semu tumbuh sampai 180 cm. Panjang tangkai bunga 30-70 cm dan 
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mencapai 40 kuntum per tangkai. Ukuran dan warna bunga beragam. Sepal 

putih, kuning pucat, kuning, hijau, coklat dan biru. Tumbuh pada ketinggian 

hingga 700 mdpl (Yusuf, 2012). 

 

Gambar 2.3. Morfologi bunga Dendrobium gouldii 
(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 

 

d. Dendrobium stratiotes 

Klasifikasi  Dendrobium stratiotes 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida 

Ordo  : Asparagales 

Famili  : Orchidaceae 

Subfamili   : Epidendroideae 

Genus  : Dendrobium 

Species  : Dendrobium stratiotes (Simpson, 2006). 

 Dendrobium stratiotes Rchb.f (anggrek larat kendi) memiliki batang 

yang membesar di bagian tengah. Daun berbentuk bundar sampai bundar 

panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 3 cm. Tandan bunga memiliki 

panjang 8-12 cm dan terdapat 3-10 kuntum bunga di setiap tandan. Daun 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://en.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://en.wikipedia.org/wiki/Asparagales
http://orchids.wikia.com/wiki/Orchidaceae
http://orchids.wikia.com/wiki/Epidendroideae?action=edit&redlink=1
http://orchids.wikia.com/wiki/Dendrobium
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kelopak berbentuk lanset dan berwarna kuning dengan garis-garis ungu. Daun 

mahkota berbentuk pita, tegak dan berwarna hijau kecokelatan. Sedangkan 

bibirnya berwarna putih bergaris ungu dan bertaju tiga. Anggrek ini 

menyukai tempat yang teduh di hutan-hutan basah di ketinggian 600-1.000 

mdpl. Daerah penyebarannya meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 

Maluku dan Jawa (Parnata, 2005). 

 

Gambar 2.4. Morfologi bunga Dendrobium stratiotes 
(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 

 

e. Dendrobium liniale 

Klasifikasi  Dendrobium liniale 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida 

Ordo  : Asparagales 

Famili  : Orchidaceae 

Subfamili   : Epidendroideae 

Genus  : Dendrobium 

Species  : Dendrobium liniale (Simpson, 2006). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://en.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://en.wikipedia.org/wiki/Asparagales
http://orchids.wikia.com/wiki/Orchidaceae
http://orchids.wikia.com/wiki/Epidendroideae?action=edit&redlink=1
http://orchids.wikia.com/wiki/Dendrobium
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Spesies ini banyak tumbuh di daerah Papua, Papua Nugini, Pulau 

Solomon. Batang semu dapat tumbuh sampai 2 m panjang dan diameter 2-3 

cm. Bunga bertahan 2-3 bulan. Diameter bunga 5 cm. Warna putih hingga 

ungu dengan bibir warna ungu. Tumbuh di sepanjang pantai hingga 800 

mdpl. memerlukan intensitas cahaya matahari penuh (Yusuf, 2012). 

 

Gambar 2.5. Morfologi bunga Dendrobium liniale 
(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 

 

f. Dendrobium bracteosum 

Klasifikasi  Dendrobium bracteosum 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida 

Ordo  : Asparagales 

Famili  : Orchidaceae 

Subfamili   : Epidendroideae 

Genus  : Dendrobium 

Species  : Dendrobium bracteosum (Kurniawan, 2009). 

Dendrobium bracteosum merupakan anggrek epifit dengan tinggi 

batang antara 28,5-33,8 cm. Tanaman anggrek ini memiliki pertumbuhan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://en.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://en.wikipedia.org/wiki/Asparagales
http://orchids.wikia.com/wiki/Orchidaceae
http://orchids.wikia.com/wiki/Epidendroideae?action=edit&redlink=1
http://orchids.wikia.com/wiki/Dendrobium
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batang yang padat dengan tipe batang sejati dan membentuk pseudobulb. 

Daun berbentuk pedang terbalik dengan  ujung daun terbelah. Warna 

permukaan atas daun hijau terang. Warna tepi daun yang masih muda hijau. 

Tekstur permukaan daun rata dan daun membentuk simetri. Panjang daun 

antara 6,5-8,0 cm, sedangkan lebarnya 2,2-2,9 cm. Bunga bertandan dengan 

titik tumbuh bunga di ruas-ruas atau di ketiak daun dan tidak berbau. Ukuran 

panjang bunga 2,2 cm, lebar 2,6 cm dan panjang tandan dan rangkaian bunga 

1,5 cm. 

 
Gambar 2.6. Morfologi bunga Dendrobium bracteosum 

(Dokumentasi Pribadi) 
 

g. Dendrobium tangerinum 

Klasifikasi  Dendrobium tangerinum 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida 

Ordo  : Asparagales 

Famili  : Orchidaceae 

Subfamili   : Epidendroideae 

Genus  : Dendrobium 

Species  : Dendrobium tangerinum (Kurniawan, 2009). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://en.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://en.wikipedia.org/wiki/Asparagales
http://orchids.wikia.com/wiki/Orchidaceae
http://orchids.wikia.com/wiki/Epidendroideae?action=edit&redlink=1
http://orchids.wikia.com/wiki/Dendrobium
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Tipe tumbuh  epifit. Diameter bunga lebar 4-5 cm. Tersebar di daerah 

Papua dan Papua Nugini. Panjang batang semu mencapai 75 cm, panjang 

tangkai bunga sampai 30 cm dengan jumlah bunga mencapai 15 kuntum. 

Warna bunga merah muda-kuning, jingga dengan ketahanan bunga 2 bulan 

dan berbunga sepanjang tahun (Yusuf, 2012). 

 
Gambar 2.7. Morfologi bunga Dendrobium tangerinum 

(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 
 

h. Dendrobium macrophyllum 

Klasifikasi  Dendrobium macrophyllum 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida 

Ordo  : Asparagales 

Famili  : Orchidaceae 

Subfamili   : Epidendroideae 

Genus  : Dendrobium 

Species  : Dendrobium macrophyllum (Kurniawan, 2009). 

Dendrobium macrophyllum atau populer dengan sebutan anggrek 

jamrud memiliki batang yang agak pipih dengan panjang 20-30 cm. Panjang 

daunnya 20-35 cm dan lebar 7,5-12 cm. Tandan bunganya panjangnya 20-50 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://en.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://en.wikipedia.org/wiki/Asparagales
http://orchids.wikia.com/wiki/Orchidaceae
http://orchids.wikia.com/wiki/Epidendroideae?action=edit&redlink=1
http://orchids.wikia.com/wiki/Dendrobium
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cm dan di setiap tandan terdapat 4-40 kuntum bunga. Kelopak bunga 

berwarna hijau kekuningan dengan rambut di sisi luar dan meruncing di 

bagian ujung. Sementara itu, mahkota bunganya berwarna hijau kekuningan 

dan kadang-kadang ada yang berwarna ungu. Bibir bunga berwarna hijau 

pucat kekuningan dan memiliki garis berwarna ungu (Parnata, 2005). 

 

Gambar 2.8. Morfologi bunga Dendrobium macrophyllum 
(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 

 

i. Dendrobium laxiflorum 

Klasifikasi  Dendrobium laxiflorum 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida 

Ordo  : Asparagales 

Famili  : Orchidaceae 

Subfamili   : Epidendroideae 

Genus  : Dendrobium 

Species  : Dendrobium laxiflorum (Simpson, 2006). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://en.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://en.wikipedia.org/wiki/Asparagales
http://orchids.wikia.com/wiki/Orchidaceae
http://orchids.wikia.com/wiki/Epidendroideae?action=edit&redlink=1
http://orchids.wikia.com/wiki/Dendrobium
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Dendrobium laxiflorum merupakan jenis anggrek epifit yang berasal 

dari Maluku. Memiliki warna bunga putih atau krem kehijauan dengan 

labellum warna putih dan bercorak ungu. Periode berbunga sekitar musim 

dingin dan bertahan beberapa minggu. Anggrek ini membutuhkan sinar 

matahari untuk pertumbuhannya (Rachmawati, 2014). 

 
Gambar 2.9. Morfologi bunga Dendrobium laxiflorum 

(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 
 

j. Dendrobium strepsiceros 

Klasifikasi  Dendrobium strepsiceros 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida 

Ordo  : Asparagales 

Famili  : Orchidaceae 

Subfamili   : Epidendroideae 

Genus  : Dendrobium 

Species  : Dendrobium strepsiceros (Simpson, 2006). 

Dendrobium strepsiceros merupakan jenis anggrek epifit yang 

berukuran sedang. Anggrek ini berasal dari Maluku, Irian Barat, pantai utara 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://en.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://en.wikipedia.org/wiki/Asparagales
http://orchids.wikia.com/wiki/Orchidaceae
http://orchids.wikia.com/wiki/Epidendroideae?action=edit&redlink=1
http://orchids.wikia.com/wiki/Dendrobium
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di Papua Nugini. Memiliki bunga berwarna putih dengan petal berwarna hijau 

muda. Memiliki pseudobulb yang meruncing ke arah puncak dan memiliki 

panjang 50 cm dan lebar 2 cm (Lavarack et al., 2000). 

 

Gambar 2.10. Morfologi bunga Dendrobium strepsiceros 
(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 

 

2.1.1.2 Genus Vanda 

 Vanda merupakan anggrek asli Asia Tenggara. Anggrek ini banyak 

tumbuh di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Anggrek Vanda membutuhkan sinar 

matahari penuh untuk pertumbuhan bunganya. Di habitat aslinya anggrek Vanda 

hidup di bawah pohon, di tepi-tepi sungai, dan di daerah terbuka lainnya. Anggrek 

Vanda menyukai intensitas cahaya matahari 90-100% sehingga dapat tumbuh 

dengan baik tanpa naungan, meskipun beberapa varietas dari anggrek ini 

menyukai tempat teduh di bawah naungan (Nesiaty & Sitanggang, 2007). 

 Anggrek Vanda mempunyai keragaman yang sangat besar, baik habitat, 

ukuran, bentuk maupun bunganya. Menurut pola pertumbuhannya, vanda 

termasuk monopodial, artinya mempunyai batang utama dengan pertumbuhan ke 

atas tidak berbatas. Bentuk batang lurus, ramping, serta tidak berumbi. Tangkai 

bunga keluar pada sisi-sisi batang, yaitu pada ruas-ruas batang di antara dua 
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ketiak daun. Tangkai bunga tersebut keluar secara bergantian pada sisi batang 

sepanjang hidupnya (Widiastoety et al., 2010). 

 Bermacam variasi bunga, mulai dari bentuk, warna dan ukurannya 

menyebabkan anggrek ini semakin banyak penggemarnya. Bentuk bunga yang 

banyak variasinya sangat memperindah tanaman. Mahkota bunga ada yang 

berbentuk oval, lancip, dan bahkan ada yang saling bertumpuk. Warna bunga juga 

beraneka ragam, warna-warna terang mencolok sampai warna yang lembut. 

Warna yang polos bergradasi, atau berbintik-bintik juga dapat dijumpai. Ukuran 

bunga ada yang kecil-kecil, tetapi juga ada yang besar (Purwanto & Semiarti, 

2009).  

Spesies-spesies yang termasuk dalam Genus Vanda yaitu sebagai berikut 

a. Vanda tricolor 

Tipe tumbuh epifit. Tersebar di daerah P Jawa dan Bali. Tanaman bisa 

mencapai tinggi sampai 200 cm. Tandan bunganya tegak, panjangnya dapat 

mencapai 20-40 cm dan terdapat sekitar 18 kuntum. Diameter bunga antara 4-

7 cm. Bunganya harum. Ketahanan bunga 2-3 minggu. Warna sepal dan petal 

putih berbintik spot merah. Labellum sedikit coklat dan putih (Yusuf, 2012). 

 

Gambar 2.11. Morfologi bunga Vanda tricolor 
(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 
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b. Vanda sanderiana 

Vanda sanderiana tergolong strapleaf atau berdaun lebar dan bersifat 

epifit, yaitu tanaman yang membutuhkan sedikit naungan. Jenis ini memiliki 

bunga berwarna merah muda dan merah kecoklatan dengan retikulasi yang 

lebih gelap (Widyastoety & Santi, 2012). Jenis ini memiliki batang mencapai 

100 cm. Panjang daun berkisar 40 cm, sedangkan lebar daun berkisar 3 cm. 

Jumlah bunga berkisar 10 kuntum atau lebih dengan diameter sekitar 10 cm. 

 
Gambar 2.12. Morfologi bunga Vanda sanderiana 

(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 
 

2.1.1.3 Genus Ascocentrum 

Anggrek Ascocentrum memiliki penggemar yang cukup banyak karena 

keunikan bentuknya dan bunganya yang semarak. Ascocentrum juga popular 

sebagai Vanda mini karena karakter pohon dan daunnya yang sangat mirip. 

Namun begitu Ascocentrum memiliki postur yang jauh berbeda dengan Vanda. 

Genus Ascocentrum tidak memiliki pseudobulb. Ascocentrum memiliki batang 

pendek, yaitu sekitar 15 cm-25 cm yang tertutup susunan daun. Daun anggrek 

Ascocentrum bersusun melintang membentuk huruf V seperti Vanda namun 

ukurannya juga lebih pendek, yaitu sekitar 11 cm saja. Tangkai bunga muncul dari 

ketiak daun, tegak ke atas dengan banyak bunga mungil yang mekar berurutan 
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dan memiliki warna yang cerah cemerlang seperti kuning, oranye, pink dan 

merah. Sepal dan petalnya memiliki bentuk yang sama. 

Ascocentrum memiliki karakter tumbuh monopodial (satu batang tumbuh 

terus-menerus). Selain memiliki bunga dengan gerombol yang semarak, semua 

spesies Ascocentrum memiliki warna bunga yang cerah dan menyala – mulai dari 

kuning, orange, merah, dan putih. Tanaman yang sudah dewasa (memiliki batang 

sempurna) bahkan bisa memiliki 3 sampai 4 tangkai bunga sekaligus dalam sekali 

berbunga. Ascocentrum juga memiliki penyebaran hingga ke Nepal, Myanmar, 

Laos, Vietnam dan China. 

a. Ascocentrum miniatum 

 Anggrek ini termasuk anggrek epifit dengan nama populernya anggrek 

kebutan. Batangnya berbentuk tegak yang tingginya bisa mencapai 30 cm. 

Batangnya pendek, sekitar 15 -25 cm dan sering tumbuh berumpun seperti 

semak. Daunnya agak tebal dan tersusun dalam dua baris dan potongan 

melintang daunnya berbentuk huruf “V”. Bunganya terbuka lebar dan 

berwarna kuning sampai jingga. Daerah asalnya adalah Sulawesi, Jawa, 

Sumatera, Kalimantan (Parnata, 2005). 

 
Gambar 2.13. Morfologi bunga Ascocentrum miniatum 

(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 
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2.1.1.4 Genus Spathoglottis 

Anggrek Spathoglottis dikenal dengan nama umum anggrek tanah. 

Biasanya digunakan sebagai tanaman taman, tetapi sering juga didapatkan sebagai 

tanaman pot. Spathoglottis merupakan anggrek tropis yang memiliki anggota 

kurang lebih 40 spesies yang tersebar mulai dari Himalaya, China bagian barat 

daya, India, Indocina, Indonesia, Papua New Guinea, Australia bagian utara, 

Kaledonia Baru, dan Kepulauan Fiji (Kartikaningrum, 2005). Nama genetik 

Spathoglottis berasal dari bahasa Yunani; spathe berarti belati dan glossa atau 

glotta berarti lidah, mengacu pada karakteristik labellum dari genus. 

 Di Indonesia, Spathoglottis dapat tumbuh di dataran rendah maupun 

dataran tinggi, bergantung pada spesiesnya. S. plicata banyak dijumpai di dataran 

rendah dan sedang, sedangkan S. aurea dan S. afnis tumbuh baik di dataran tinggi 

(Kartikaningrum et al., 2004). Pengembangan anggrek Spathoglottis di Indonesia 

masih sangat terbatas, karena minat masyarakat yang masih rendah mengingat 

warna bunga yang terbatas. Warna bunga spathoglatis berkisar warna ungu, 

kuning, dan putih, ukuran tanaman yang relatif besar, sehingga kurang cocok 

ditanam dalam pot. Tangkai bunga yang panjang dengan diameter yang kecil 

membuat bunga spathoglatis mudah rebah (Kartikaningrum & Effendie, 2005). 

 Warna bunga Spathoglottis bervariasi yaitu ungu tua, ungu muda, merah 

keunguan, pink, oranye, kuning, coklat, putih, dan campuran. Beberapa jenis 

memiliki panjang tangkai melebihi tinggi tanaman, sedangkan yang lain bunga 

tersembunyi di bawah kanopi tanaman karena tangkai bunganya pendek. Bunga 

mekar tidak serempak dalam satu rangkaian bunga; setelah 2-3 hari bunga layu 

dan diganti dengan bunga yang lain secara berurutan. Jumlah bunga mekar pada 
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saat yang sama bervariasi, dan jumlah bunga tiap tangkai bervariasi antara 6-30 

bunga (Qodriyah, 2005). 

Spesies-spesies yang termasuk dalam Spathoglottis yaitu sebagai berikut 

a. Spathoglottis plicata 

Spathoglottis plicata merupakan spesies yang paling banyak dijumpai. 

Nama generik Spathoglottis berasal dari bahawa Yunani “spathe” berarti 

pedang dan “glossa” atau “glotta” yang berarti lidah, mengacu pada 

karakteristik labellum dari genus (Davis & Steiner, 1982). Nama spesifik 

“plicata” diperoleh dari penampilan atua lekukan daun yang plicated 

(karakteristik botanik yang digambarkan sebagai plicate) (Qodriyah, 2005). 

Anggrek ini memiliki batang berumbi semu, daunnya menyirip, dan 

bertulang dengan panjang bisa mencapai 100 cm. Bunganya berwarna ungu 

dengan labellum yang juga berwarna ungu. Anggrek ini menyukai tempat 

terbuka di padang-padang rumput, pegunungan, atau tempat terbuka lainnya. 

Anggrek ini tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 1.600 mdpl 

(Parnata, 2005). 

 

Gambar 2.14. Morfologi bunga Spathoglottis plicata 
(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 
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b. Spathoglottis kimbaliana 

Spathoglottis kimbaliana merupakan anggrek tanah yang berupa terna, 

berumbi semu yang tumbuh melebar dan dapat meninggi. Daunnya berjumlah 

1-4, berlipat membujur, dan berujung tombak. Anggrek ini termasuk bunga 

tandan. Memiliki bunga dengan mahkota berbentuk lonjong dan berwarna 

kuning. Labellum bertaju 3 dan berwarna kuning (Parnata, 2005). 

 

Gambar 2.15. Morfologi bunga Spathoglottis kimbaliana 
(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 

 

2.1.1.5 Genus Paphiopedilum 

Paphiopedilum sebagian besar termasuk anggrek tanah dan sebagian 

lainnya termasuk anggrek epifit yang menempel di cabang-cabang pohon. 

Paphiopedilum tersebar dari dataran Cina, Pegunungan Himalaya, Filipina, 

Malaysia, dan Indonesia. Salah satu ciri khasnya adalah tidak memiliki umbi 

semu, tetapi terdapat tonjolan yang tumbuh sebagai tunas. Anggrek ini sangat 

populer sebagai hiasan rumah karena ukuran, bentuk, warna dan penampilannya 

sangat variatif. Biasanya dalam satu tangkai akan tumbuh 1-3 kuntum bunga. 

Daun dan akarnya tebal, karena untuk menyimpan cadangan makanan. Batangnya 

pendek dan biasanya tertutup pelepah atau pangkal daun. Warna bunganya 

bervariasi dari hijau, kuning, merah, ungu, hingga bronze (perunggu), dengan 

warna bayangan yang dihiasi berbagai noktah dan garis (Parnata, 2005). 
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Spesies-spesies yang termasuk dalam Paphiopedilum yaitu sebagai berikut 

a. Paphiopedilum glaucophyllum 

Karakter menonjol dari anggrek P. glaucophyllum J.J.Sm. var. 

glaucophyllum terletak pada bagian bunga yang memiliki bibir berbentuk 

kantung berwarna ungu. Nama penunjuk jenis glaucophyllum berasal dari 2 

kata Latin yaitu ”glaucus” dan ”phyllus”. Kata ”Glaucus” mencerminkan 

bagian bibir berwarna ungu hijau dan ”phyllus” menggambarkan helai 

kelopak punggung yang berwarna hijau biru keputihan (Bob & Wellenstein, 

2006 dalam Yulia, 2007). 

P. glaucophyllum J.J.S. mempunyai bunga dengan kelopak berwarna 

hijau muda, ujungnya hijau tua, dan bergaris-garis kemerahan atau titik-titik 

cokelat muda. Mahkota bunga berwarna hijau muda atau kuning dengan 

bercak ungu atau cokelat. Sementara itu, bibir bunga berwarna kemerahan 

dan bagian dalamnya berambut ungu. Anggrek ini tumbuh di ketinggian 200-

3.000 mdpl dan merupakan anggrek asli Jawa (Parnata, 2005). 

 
Gambar 2.16. Morfologi bunga Paphiopedilum glaucophyllum 

(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 
 

b. Paphiopedilum praestan 

Paphiopedilum praestan mempunyai kelopak bunga berwarna hijau 

muda dan mahkota hijau kekuningan dengan bercak-bercak cokelat. Bibir 



28 
 

bunga berwarna hijau dengan bercak cokelat. Anggrek ini tumbuh di 

ketinggian 1.000-1.300 mdpl dan merupakan tumbuhan asli Sumatera dan 

Kalimantan (Parnata, 2005). 

 
Gambar 2.17. Morfologi bunga Paphiopedilum praestan 

(Dokumentasi DD’ Orchid Nursery) 
 

2.1.2 Hubungan Kekerabatan 

Kekerabatan dalam sistematik tumbuhan dapat diartikan sebagai pola 

hubungan atau total kesamaan antara kelompok tumbuhan berdasarkan sifat atau 

ciri tertentu dari masing-masing kelompok tumbuhan tersebut. Berdasarkan jenis 

data yang digunakan untuk menentukan jauh dekatnya kekerabatan antara dua 

kelompok tumbuhan, maka kekerabatan dapat dibedakan atas kekerabatan fenetik 

dan kekerabatan filogenetik (filetik). Kekerabatan fenetik didasarkan pada 

persamaan sifat-sifat yang dimiliki masing-masing kelompok tumbuhan tanpa 

memperhatikan sejarah keturunannya, sedangkan kekerabatan filogenetik 

didasarkan pada asumsi-asumsi evolusi sebagai acuan utama (Stuessy, 1990 

dalam Arrijani, 2003). 

Hubungan kekerabatan pada tumbuhan dapat dinyatakan dengan metode 

fenetik maupun filogenetik. Metode fenetik didasarkan pada kesamaan karakter 

secara fenotip (morfologi, anatomi, embriologi, fitokimia), sedangkan metode 

filogenetik lebih didasarkan pada nilai evolusi dari masing-masing karakter 
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(Nurchayati, 2010). Hubungan kekerabatan dari suatu populasi organisme dapat 

dipelajari dengan menggunakan karakter morfologi sebagai acuan untuk 

melakukan karakterisasi (Pangestu et al., 2014).  

Jauh dekatnya hubungan kekerabatan dapat dilihat berdasarkan kesamaan 

dan perbedaan ciri morfologi pada spesies, serta dapat dilihat pula berdasarkan 

besarnya nilai koefisien asosiasi. Semakin banyak kesamaan ciri morfologi pada 

spesies yang dibandingkan (semakin sedikit perbedaan), maka nilai koefisien 

asosiasinya semakin besar sehingga menunjukkan bahwa kedua spesies tersebut 

memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Sebaliknya, semakin sedikit 

kesamaan ciri morfologinya (semakin banyak perbedaan), maka nilai koefisien 

asosiasinya semakin rendah  sehingga menunjukkan bahwa kedua spesies tersebut 

memiliki hubungan kekerabatan yang jauh. Spesies-spesies yang berkerabat dekat 

akan membentuk menjadi satu kelompok (klaster). 

 

2.1.3 Ciri Morfologi 

Rahayu & Handayani (2008) menyatakan bahwa karakter morfologi 

merupakan karakter-karakter yang mudah dilihat dan bukan karakter-karakter 

yang tersembunyi, sehingga variasinya dapat dinilai dengan cepat jika 

dibandingkan dengan karakter-karakter lainnya. Rahajeng (2015) menyatakan 

bahwa karakterisasi morfologi tanaman sangat penting untuk mendeteksi sifat 

khusus yang diinginkan, mengidentifikasi aksesi yang terduplikasi, dan penataan 

populasi untuk keperluan konservasi. 

Susandarini (2001) dalam Chasani (2006), menyatakan bahwa ciri 

morfologi masih menjadi karakter utama untuk mengidentifikasi dan 
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mendeskripsi suatu taksa tertentu. Hal ini karena kemudahan dalam penentuan 

karakter morfologi, jumlah variasi yang banyak, ketersediaan istilah-istilah, 

deskriptif dan kemudahan penggunaan koleksi herbarium dan fosil. 

Identifikasi karakter morfologi pada suatu populasi tumbuhan yang 

bernilai komoditas sangat penting dilakukan khususnya jika dilakukan untuk 

tujuan perbaikan varietas. Identifikasi karakter morfologi adalah suatu kegiatan 

memeriksa keragaman aksesi berdasarkan sejumlah karakter penciri morfologi 

tanaman. Karakter-karakter tersebut dapat digunakan untuk membedakan satu 

spesies dengan spesies yang lain maupun varietas satu dengan varietas lain 

(Sukartini, 2007 dalam Fajriyah, 2016).  

 

2.1.4 Metode Taksimetri 

2.1.4.1 Pengertian Metode Taksimetri 

Taksonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang identifikasi, 

tatanama, dan klasifikasi objek biologi (Tjitrosoepomo, 2009). Taksonomi 

didasarkan pada kesamaan dan tidak kesamaan antar organisme yang di 

deskripsikan dari variasi karakteristik morfologinya (Luchsinger, 1979 dalam 

Wijayanti et al., 2015). Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengkaji 

taksonomi tumbuhan adalah dengan menggunakan metode taksimetri. 

Taksonomi numerik, taksometri atau taksonometri didefinisikan sebagai 

metode evaluasi kuantitatif mengenai kesamaan atau kemiripan sifat antar 

golongan organisme, dan penataan golongan-golongan itu melalui suatu analisis 

yang dikenal sebagai analisis kluster (analisis kelompok) ke dalam kategori takson 

yang lebih tinggi atas dasar kesamaan itu (Tjitrosoepomo, 2009).  
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Taksimetri atau taksonomi numerik adalah salah satu metode yang dipakai 

dalam penetuan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara dua takson. Metode 

ini digunakan untuk mengurangi efek subyektivitas peneliti di bidang taksonomi. 

Penentuan jauh dekatnya hubungan kekerabatan dengan menggunakan sifat-sifat 

yang diberi bobot yang sama, karena semua sifat dianggap sama pentingnya. 

Perbedaan sifat-sifat yang menentukan korelasi terlihat sesudah penelitian selesai 

(Sulasmi, 1997). Tujuan utama dari penerapan taksonomi numerik adalah untuk 

meningkatkan objektifitas dalam pengolahan data dan repitabilitas hasil klasifikasi 

yang diperoleh. Hal ini penting bagi taksa yang klasifikasinya masih menjadi 

perdebatan karena pebedaan dalam penempatan taksa pada kategori tertentu 

(Arrijani, 2003).  

 

2.1.4.2 Penerapan Metode Taksimetri 

Menurut Tjitrosoepomo (2009), taksonomi numerik didasarkan atas bukti-

bukti fenetik, artinya didasarkan atas kemiripan yang diperlihatkan obyek studi 

yang diamati dan dicatat, dan bukan atas dasar kemungkinan-kemungkinan 

perkembangan filogenetiknya. 

Langkah-langkah dalam taksimetri menurut Abler (1987) dalam Wijayanti 

et al. (2015), meliputi: 

1. Pemilihan obyek studi, dilakukan dengan memperhatikan Operasional 

Taksonomi Unit (OTU). Objek studi yang diamati dapat berupa indiividu, 

varietas, jenis, dan sebagainya. 

2. Pemberian kode pada ciri tumbuhan yang digunakan (Tjitrosoepomo, 

2009). Ciri hanya ada dua tingkat yaitu jika karakter dimiliki oleh spesies 
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ditandai dengan angka 1, dan jika tidak dimiliki oleh spesies ditandai 

dengan angka 0 (Rahadi, 2002 dalam Nurchayati, 2006). 

3. Analisis Kelompok (Cluster Analysis), yaitu pengelompokan OTU yang 

sama kedalam satu kelompok yang disebut dengan fenon. Setelah itu 

dilanjutkan dengan penataan secara hierarki dalam bentuk diagram yang 

disebut dengan dendogram. 

4. Diskriminasi, bertujuan untuk menentukan ciri konstan yang dilihat dari 

nilai terbanyak dengan cara menelaah kembali ciri yang digunakan.  

 

2.1.5 DD’ Orchid Nursery 

DD’ Orchid Nursery adalah kebun usaha pribadi milik Dedek Setia 

Santoso, S.Sos  yang terletak  di  Jl. Ir. Soekarno No. 48 Batu, dengan luas areal 

1200 m2. Usaha ini mulai dirintis sejak tahun 2005 sampai sekarang. Selain 

sebagai usaha komersil, visi dan misinya yaitu melestarikan plasma nutfah 

anggrek yang ada di Indonesia dan membuat silangan baru pada spesies anggrek 

tersebut.  

DD’ Orchid Nursery merupakan salah satu tempat pembudidayaan 

tanaman anggrek di Kota Batu. Tempat ini memiliki beberapa spesifikasi 

pembudidayaan tanaman anggrek yang cukup baik. Teknik-teknik pembudidayaan 

tanaman anggrek dilakukan secara mudah. Di lokasi ini, dapat digunakan sebagai 

wadah edukasi, pelatihan dan penelitian anggrek oleh semua kalangan, baik 

tingkat SMA/SMK, perguruan tinggi maupun kalangan umum. 

Jenis anggrek yang dibudidayakan di kebun anggrek DD’ Orchid Nursery 

yaitu Dendrobium. Namun seiring dengan berjalannya waktu jenis anggrek yang 
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dibudidayakan sudah cukup banyak, diantaranya Vanda, Spathoglottis, 

Phaleonopsis, Paphiopedilum, Grammatophyllum, Catleya, dan sebagainya. 

 

2.1.6 Sumber Belajar 

2.1.6.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan salah satu dari komponen pengajaran. 

Pemilihan dalam penggunaan sumber belajar yang tepat sangat mempengaruhi 

keberhasilan proses belajar mengajar. Menurut Irwan et al. (2000), sumber belajar 

(learning resources) adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud 

tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara 

terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam 

mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Selanjutnya Praptono 

(1989), menyatakan bahwa secara sederhana sumber belajar dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses belajar 

mengajar baik secara klasikal maupun secara individual.  

Sumber belajar merupakan sumber yang berupa data, benda-benda atau 

informasi yang sangat membantu guru dan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran (Husnan et al., 1993). Sumber belajar tidak terbatas pada benda-

benda fisik seperti radio, surat kabar, sawah, sungai, dan sebagainya, tetapi dapat 

berupa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita dan 

sumber belajar dapat pula berupa media pembelajaran. Sadiman (1990) 

menyatakan bahwa, sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar 

diri seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan/memudahkan terjadinya 

proses belajar. 
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2.1.6.2 Macam-macam Sumber Belajar 

AECT (Assoclafion of Education Communication Technology) 

mengklasifikasi sumber belajar menjadi 6 macam, yaitu: 

1. Pesan adalah informasi yang harus diteruskan oleh komponen lain dalam 

bentuk ide atau gagasan, fakta, dan data. Contoh: informasi, bahan ajar. 

2. Manusia adalah orang yang bertindak sebagai penyimpan atau penyalur 

informasi. Contoh: guru, instruktur, narasumber, dan sebagainya. 

3. Bahan adalah perangkat yang mengandung pesan untuk disajikan kepada 

peserta didik dengan melalui alat perangkat keras ataupun oleh dirinya 

sendiri. Contoh: buku, slides, gambar, leaflet, dan sebagainya. 

4. Peralatan adalah sesuatu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan yang tersimpan dalam bahan (materials). Contoh: komputer, radio, 

televisi, VCD/DVD, kamera, papan tulis, obeng dan sebagainya. 

5. Teknik adalah prosedur yang dipersiapkan dalam mempergunakan bahan 

pelajaran, peralatan, situasi, dan orang untuk menyampaikan pesan. Contoh: 

diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, dan sejenisnya. 

6. Lingkungan adalah situasi atau suasana di sekitar dimana pesan 

disampaikan/ditransmisikan baik lingkungan fisik maupun nonfisik. Contoh: 

perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, kantor dan sebagainya. 

 

2.1.6.3 Fungsi Sumber Belajar 

Menurut Praptono (1989), sumber belajar dapat difungsikan untuk: 

1. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan produktivitas pendidikan. 

2. Pelayanan kesempatan pendidikan secara individual dan mandiri. 
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3. Sarana pembentukan sikap ilmiah dan pengajaran secara realistis. 

4. Memperluas pengalaman dan pandangan atau cakrawala pengetahuan. 

Menurut Irwan et al. (2000), sumber belajar memiliki fungsi : 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan: (a) mempercepat laju 

belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik; dan 

(b) mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi. 

2. Memberikan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, dengan cara: (a) 

mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional; dan (b) memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannnya.  

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara: (a) 

perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis; dan (b) 

pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian.  

4. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan: (a) meningkatkan 

kemampuan sumber belajar; (b) penyajian informasi secara lebih kongkrit. 

 

2.1.6.4 Karakteristik Berbagai Sumber Belajar 

Karakteristik berbagai sumber belajar dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Modul 

Modul pembelajaran adalah suatu paket pengajaran yang memuat satu 

unit konsep dari bahan pelajaran. Pengajaran modul merupakan usaha 

penyelanggaraan pengajaran individual yang memungkinkan siswa 

menguasai satu unit bahan pelajaran sebelum dia beralih kepada unit 

berikutnya (Vembriarto, 2007). Modul dapat digunakan kapanpun dan 

dimanapun sesuai dengan kebutuhan siswa. 
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2. Buku 

Buku berfungsi sebagai sumber bahan ajar dalam bentuk materi cetak 

(printed material). Secara umum buku dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu: (a) 

buku sumber, buku yang biasa dijadikan rujukan, referensi; (b) buku bacaan, 

hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya novel, cerita; (c) buku 

pegangan, buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam 

melakukan proses pengajaran; dan (d) buku bahan ajar, buku yang berisi 

bahan-bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan. 

3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar Kerja Peserta Didik (student worksheet) adalah lembaran-

lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam materi 

tertentu. LKPD biasanya berupa petunjuk, maupun langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas. Tugas yang diperintahkan dalam LKPD harus 

jelas KD dan tujuan yang akan dicapai.  LKPD dapat digunakan untuk mata 

pembelajaran apa saja. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik 

dapat berupa  teoritis dan atau tugas-tugas praktis.  

4. Handout 

Handout adalah bahan pembelajaran yang dibuat ringkas. Bahan ajar ini 

bersumber dari beberapa literatur yang relevan terhadap kompetensi dasar 

yang harus dikuasai dan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik. 

Handout dimaksudkan untuk memperlancar dan memberikan bantuan 

informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik. 

Handout dapat digunakan untuk beberapa kali pertemuan sangat tergantung 

dari disain dan lama waktu untuk penyelesaian satuan pembelajaran tersebut. 
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2.1.6.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar harus melalui kajian 

proses dan identifikasi hasil penelitian. Agar dapat digunakan sebagai sumber 

belajar, maka penelitian tersebut dapat ditinjau dari kajian proses dan hasil 

penelitian. Proses kajian penelitian berkaitan dengan pengembangan keterampilan 

sedangkan hasil penelitiannya berupa fakta dan konsep (Munajah & Susilo, 2015). 

Menurut Suhardi dalam Munajah & Susilo (2015), pemanfaatan hasil 

penelitian sebagai sumber belajar biologi harus memenuhi beberapa persyaratan 

sebagai berikut: 

1. Kejelasan potensi: suatu objek ditentukan oleh ketersediaan objek dan 

permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan 

konsep-konsep dari hasil penelitian yang harus dicapai dalam kurikulum. 

2. Kesesuaian dengan tujuan: kesesuaian dengan KD pembelajaran. 

3. Kejelasan sasaran: objek dan subjek penelitian. 

4. Kejelasan informasi yang diungkap: dapat dilihat dari 2 aspek yaitu proses 

dan produk penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi: diperlukan prosedur kerja dalam 

melaksanakan penelitian. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan: kejelasan hasil berupa proses dan 

produk penelitian berdasarkan aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi. 

Pemilihan suatu sumber belajar perlu dikaitkan dengan tujuan yang ingin 

dicapai dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, sumber belajar dipilih dan 

digunakan dalam proses belajar apabila sesuai dan menunjang tercapainya tujuan 

belajar (Mulyasa, 2002). 
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2.2 Kerangka Konsep  

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. Kerangka Konsep Penelitian 
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