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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Anggrek 

Anggrek merupakan tanaman hias yang sangat populer dan disukai terutama 

di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan jenis anggrek yang sangat tinggi, 

terutama anggrek epifit yang hidup di pohon-pohon hutan, dari Sumatera hingga 

Papua (Indayanti, 2014). Anggrek bulan (Phalaenopsis sp) telah ditetapkan sebagai 

puspa pesona bangsa Indonesia. Anggrek ini pertama kali ditemukan oleh seorang 

ahli botani Belanda, Dr. C.L. Blume. Spesies ini tersebar luas mulai dari Malaysia, 

Indonesia, Filipina, Papua, hingga Australia (Widiarsih & Dwimahyani, 2010). 

Hampir di semua pulau di Indonesia dapat dijumpai anggrek ini diantaranya 

Sumatra, Kalimantan, Ambon, Buru, Timor, Papua dan Jawa. Cara hidup tanaman 

anggrek yaitu secara epifit dengan menempel pada batang atau cabang pohon di 

hutan-hutan dan tumbuh subur hingga 600 meter di atas permukaan laut (Prasetyo, 

2009). Adapun kalsifikasi anggrek sebagai berikut. 

Klasifikasi Anggrek Bulan (Palaenopsis amabilis) 

Regnum   : Plantae 

Divisi       : Magnoliophyta 

Kelas       : Liliopsida 

Ordo        : Asparagales 

Famili      : Orchidaceae 

Genus      : Phalaenopsis 

Spesies    : Palaenopsis amabilis (Noviantia, 2016) 
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Anggrek (Orchid) merupakan famili Orchidaceae yang memiliki nilai jual 

yang cukup tinggi dalam industri pembudidayaan tanaman hias di Indonesia. 

Anggrek mempunyai ciri khas tersendiri karena memiliki suatu keunikan bentuk 

bunga, ukuran, warna yang bervariasi, serta keawetan bunga yang bisa bertahan 

dalam waktu yang cukup lama. Keanekaragaman dalam bentuk bunganya ini 

menjadi daya tarik tersendiri bagi para ahli botani dan kolektor berabad-abad 

lamanya (Ferziana, 2013). Salah satu jenis anggrek yang berada pada peringkat  

kedua setelah anggrek Dendrobium adalah jenis anggrek Phalaenopsis (Nurnasari 

& Djumali, 2011). Phalaenopsis memiliki kurang lebih 46 spesies yang tersebar di 

beberapa negara dan di Indonesia memiliki lebih dari 30 spesies. Bagi para pecinta 

anggrek, Phalaenopsis lebih dikenal dengan nama Anggrek Bulan karena 

memilikibunga dengan bentuk dan warna yang indah, bentuk bunga seperti bulan 

dan bunga yang sudah tumbuh bisa bertahan sampai umur 3 bulan. (Djajangara, 

2010) . 

Phalaenopsis amabilis dapat tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan 

dan umumnya hidup pada ketinggian 50-600 mdpl, dan dapat tumbuh  dengan baik 

pada ketinggian 700-1.100 mdpl (Widiastoety, Solvia, & Kartikaningrum S., 2009). 

Phalaenopsis amabilis tumbuh secara epifit atau menempel di batang pohon yang 

cukup rindang dan menyukai tempat yang teduh dan lembab, terutama di hutan 

basah dengan curah hujan 1.500-2.000 mm/tahun (Widiastoety et al., 2009). 

Meskipun tumbuh di daerah yang tropis, anggrek ini membutuhkan sedikit cahaya 

matahari (12.000-20.000 lux) sebagai penunjang hidupnya karena anggrek tidak 

tahan terhadap sinar matahari secara langsung. Kelembaban udara yang diperlukan 
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rata-rata 70- 80% dengan suhu udara hangat di bawah 29ºC (Untari & 

Puspitaningtyas, 2006). 

Berdasarkan survei yang dilakukan BPS (1997b) anggrek menempati 

peringkat tertinggi baik dari segi produksi dan luas panen (Erlinda, 2016). Maka 

dari itu selain kualitas diperlukan peningkatan dari segi kuantitas dengan cara 

membentuk hibrida baru yang dapat berproduksi dalam jumlah yang banyak dalam 

satu satuan waktu (Noviantia, 2016). Peningkatan kuantitas ini juga diperlukan 

sebagai usaha untuk mengantisipasi impor bibit dan tanaman dewasa anggrek dari 

berbagai negara senilai $ 536.566 US pada tahun 1996. Upaya yang dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan bibit, dibutuhkan jumlah bibit dalam jumlah banyak 

dalam waktu yang singkat ( Widiarsih & Dwimahyani, 2010). Oleh karena itu 

diperlukan populasi anggrek yang dapat dengan cepat tumbuh, membentuk 

protokorm, dan memiliki pertumbuhan planlet dan tanaman kompotan dengan cepat 

(Muhit, 2010).  

Upaya untuk menumbuhkan biji anggrek biasanya dilakukan dengan cara 

In vitro. Hal ini dikarenakan biji anggrek sulit berkecambah secara alami (Katjadi 

& A. Buchory, 2007) . Menurut (Ningsih & Febrianti, 2014) biji anggrek sulit 

berkecambah secara alami karena ukuran biji yang sangat kecil dan hanya terdiri 

dari embrio dan beberapa ratus sel. Biji anggrek cendrung tidak memiliki cadangan 

makanan sendiri. Apabila memiliki cadangan makanan sendiri, jumlahnya sangat 

sedikit (Bey, Syafii, & Ngafifah, 2005). Oleh karena itu, media yang digunakan 

untuk menumbuhkan biji harus dilengkapi dengan unsur hara makro, mikro, serta 

karbohidrat sebagai sumber karbon (Ferziana, 2013). 
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Pada dasarnya tanaman anggrek merupakan tanaman yang sulit untuk 

melakukan penyerbukan sendiri, sehingga perkembangbiakannya pun cukup sulit 

dan lama. Selain itu ukuran biji yang kecil tidak mengandung cadangan makanan 

dan kulit yang sangat keras serta tebal membuat tanaman anggrek sulit 

ditumbuhkan tanpa bantuan manusia, kecuali anggrek yang tumbuh liar di hutan. 

Upaya untuk mengatasi hal tersebut dan menumbuhkan anggrek secara masal, maka 

tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan mengawinkan tanaman anggrek (dapat 

sekaligus memperoleh varietas persilangan yang baru). 

Perbanyakan anggrek pada umumnya dilakukan dengan cara 

perkecambahan biji secara in-vitro sehingga hasil yang diperoleh tidak seragam dan 

menghasilkan warna bunga yang beragam (Handayani, 2011). 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bunga Anggrek Bulan (Phalaenopsis sp) 

        Sumber: Dokumentasi pribadi  (2018) 

2.2 Karakter Anggrek 

A. Daun  

Bentuk daun sangat bermacam-macam, mulai dari bentuk sempit 

memanjang sampai bulat panjang. Seperti bentuk pada umumnya tanaman 

monokotil, daun anggrek tidak mempunyai tulang daun yang membentuk jala 
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menyebar, tetapi tulang daunnya sejajar dengan helaian daun. Tebal daun juga 

bervariasi dari tipis sampai tebal berdaging (Handayani, 2011) . 

B. Bunga 

Bunga anggrek terdiri dari 5 bagian utama yaitu sepal (kelopak bunga), petal 

(mahkota bunga), benang sari, putik, dan ovary (bakal buah) (Handayani, 2011). 

Terdapat pelindung bunga terluar saat bunga masih kuncup yang biasa disebut 

sepal. Anggrek mempunyai 3 helai sepal yang memiliki warna yang indah, berbeda 

dengan sepal bunga lain yang pada umumnya berwarna hijau (Ningsih & Febrianti, 

2014) 

C. Tipe Pertumbuhan 

Tipe pertumbuhan tanaman anggrek ada 2 yaitu simpodial (berumpun) dan 

monopodial (memanjang ke atas). Pada jenis anggrek simpodial membentuk 

rimpang, berbunga lateral (Handayani, 2011). Contoh: Dendrobium, Cattleya, dan 

Cymbidium. Sedangkan pada tipe monopodial, batang pokok memanjang dan 

membentuk akar adventif dimana pada sepanjang batang tersebut dan dapat 

membentuk bunga lateral. Contoh: Vanda, Arachnis (Prasetyo, 2009). 

D. Tempat Tumbuh 

Berdasarkan tempat tumbuhnya, anggrek dibedakan menjadi 2 jenis yaitu 

anggrek epifit dan anggrek terestria. Anggrek epifit merupakan anggrek yang 

tumbuhnya menempel pada tanaman lain tetapi tidak merugikan pada tanaman yang 

ditempeli, beberapa anggrek yang masuk dalam jenis ini yaitu Cattleya, 

Dendrobium, Cymbidium, Phalaenopsis. Sedangkan anggrek terestris, atau biasa 

disebut dengan anggrek tanah karena anggrek ini hanya bisa hidup di tanah atau 

media buatan diletakkan di tanah, pada tempat yang terbuka (Handayani, 2011). 
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Jenis anggrek yang masuk dalam golongan ini yaitu  Vanda teres, Arachnis 

(Djajanegara, 2010) 

2.3 Ekofisiologis Anggrek 

A. Cahaya 

Faktor cahaya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dibagi atas 

intensitas, lama penyinaran serta kualitas sinarannya (Purwitasari, Amin, & Setya, 

2012). Pada umumnya anggrek pot membutuhkan cahaya lebih sedikit dari pada 

anggrek tanah. Anggrek tanah seperti Vanda douglas (Handayani, 2011). 

Sedangkan anggrek pot Cattleya, Cymbidium, Phalaenopsis dan Dendrobium tidak 

dapat menerima intensitas cahaya secara penuh, cahaya penuh akan membuat daun 

menjadi hangus, apabila dibiarkan secara terus menerus akan menyebabkan 

tanaman tersebut mati (Widiastoety et al., 2009). 

B. Temperatur 

Anggrek akan tumbuh dengan baik pada temperatur yang sesuai, terdapat 

beberapa spesies anggrek alam yang tumbuh pada daerah pegunungan, hidup dan 

berkembang pada temperatur rendah yaitu antara 5 – 10oC. pada umumnya anggrek-

anggrek budidaya memerlukan temperature 28oC dengan temperatur minimum 15oC 

(Arimarsetiowati, 2012). Anggrek tanah pada umumnya lebih tahan panas 

dibandingkan anggrek pot. Tetapi temperatur yang tinggi dapat menyebabkan 

dehidrasi yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman (Widiastoety, 2014). 

C. Kelembaban  

Tanaman anggrek tidak dapat hidup dalam kondisi basah secara terus 

menerus, tetapi dapat tumbuh dengan kondisi tingkat kelembaban udara yang tinggi 

(Handayani, 2011). Paa dasarnya, kelembaban udara atau humidity yang diinginkan 
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pada siang hari yaitu sekitar 65% - 70% (Puwanti.Gusniar, F, & Darwati, 2015). 

Tanaman anggrek tidak bisa hidup dengan kondisi terlalu banyak air, sebab apabila 

terlalu banyak air akan menyebabkan tunas menjadi busuk (top-rot) atau busuk 

daun (leaf rot) (Widiastoety et al., 2009) 

2.4 Kultur Jaringan 

2.4.1 Teknik Kultur Jaringan 

Kultur in vitro telah dikenal sejak tahun 1940 dalam skala kecil  laboratorium 

dan penelitian . Pada tahun 1970 mulai dilakukan pada tanaman pangan utama, 

tanaman hias populer dan skala produksi besar. Sebagian besar tanaman telah 

banyak dikultur secara in vitro dan 50-75% diantaranya merupakan bunga dan 

tanaman hias (Sucandra, Silvina, & Yulia, 2015). Penerapan teknik kultur in vitro 

dilakukan untuk mendapatkan tanaman bebas penyakit, pelestarian plasma nuftah 

dengan memproduksi klonal true-to-type dalam jumlah besar, terutama untuk 

perbanyakan cepat serta memproduksi tanaman baru hasil pemuliaan dalam jumlah 

besar. (Prasetyo, 2009) menjelaskan bahwa teknik kultur in vitro dapat digunakan 

untuk memproduksi senyawa metabolit sekunder. Langkah kerja dalam 

pelaksanaan kultur in vitro meliputi persiapan media kultur, isolasi bahan tanaman 

(eksplan), sterilisasi eksplan, inokulasi eksplan, mengkulturkan, aklimatisasi, dan 

usaha pemindahan tanaman hasil kultur jaringan ke lapang (Lestari, Nurhidayati, & 

Nurfadilah, 2013). 

Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tanaman yang dapat 

menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat 

dan berkesinambunga (Arif, Ansi, & Wijayanto, 2014). Selain itu bibit tanaman 

yang dihasilkan lebih sehat dan mutu bibit lebih terjamin karena bebas patogen 
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(Hera, Khairil, & Hasanuddin, 2014). Berfungsi untuk memacu induksi tunas secara 

kultur jaringan tergantung pada beberapa faktor, diantaranya sumber eksplan dan 

zat pengatur tumbuh. Sumber eksplan menjadi syarat utama keberhasilan inisiasi 

dan regenerasi budidaya jaringan. Bagian tanaman yang dapat dijadikan sebagai 

sumber eksplan adalah pucuk muda, batang muda, daun muda, kotiledon, dan 

hipokotil (Paramartha et al., 2012) 

2.4.2 Media Kultur Jaringan 

Media kultur adalah media steril yang digunakan untuk menumbuhkan  

sumber bahan tanaman menjadi bibit (Ferziana, 2013). Tingkat keberhasilan dalam 

metode kultur jaringan ini sangat bergantung pada media yang digunakan. Media 

kultur jaringan tanaman tidak hanya menyediakan unsur-unsur hara makro dan 

mikro, tetapi juga karbohidrat yang pada umumnya berupa gula untuk mengganti 

karbo yang biasanya didapat dari atmosfer melalui fotosintesis (Prasetyo, 2009) 

Komponen dasar dari media kultur antara lain air, gula sebagai sumber 

karbon, garam inorganik, hara mikro dan makro, vitamin dan hormon pertumbuhan. 

Upaya untuk memudahkan pembuatan media biasanya komponen tersebut dibuat 

dalam bentuk larutan stok. Larutan stok dari unsur-unsur makro dan mikro biasanya 

dibuat dalam konsentrasi 100 kali, vitamin, dan zat pengatur tumbuh dibuat dalam 

1000 kali. Semua sediaan larutan stok disimpan dalam lemari es dengan suhu 10°C 

(Sucandra et al., 2015). Tingkat keberhasilan pada inokulasi subkultur  tentu tidak 

bisa lepas dari media yang digunakan, sebab media merupakan medium atau tempat 

bagi jaringan untuk tumbuh dan mengambil nutrisi yang mendukung kelangsungan 

pertumbuhan jaringan . Media tumbuh menyediakan berbagai macam nutrisi yang 

diperlukan jaringan untuk hidup dan memperbanyak dirinya.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Nutrisi
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2.5 Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) 

Hormon adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam terjadinya proses 

pertumbuhan pada tanaman. ZPT (Zat Pengatur Tumbuh) merupakan senyawa 

organik yang dalam konsentrasi rendah mampu mendorong, menghambat atau 

secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Lukman 

dalam Djumali, 2011). ZPT diformulasikan untuk memicu pembentukan 

fitohormon (hormon tumbuhan) yang sudah terdapat di dalam tanaman atau 

menggantikan fungsi dan peran hormon bila tanaman kurang bisa memproduksi 

hormon dengan baik (Muhit, 2010) 

 ZPT merupakan jenis hormon yang dapat bertanggung jawab dalam 

mengendalikan keseluruhan proses metabolisme dan fisiologis yang terjadi dalam 

tanaman. Saat ini terdapat 5  jenis ZPT yang dikenal secara luas yaitu aukisn, 

sitokinin, giberelin, etilen, dan asam absitat (Karjadi, 2007). ZPT golongan auksin 

seperti NAA, IAA, IBA, dan 2,4-D berfungsi dalam meningkatkan tekanan 

osmotik, permeabilitas sel, mengurangi tekanan pada dinidng sel, meningkatkan 

plastisitas dan mengembangkan dinding sel, serta dapat meningkatkan sintesis 

protein (Widiastoety et al., 2009) 

2.5.1 Hormon Auksin 

Auksin sebagai salah satu hormon tumbuh bagi tanaman mempunyai 

peranan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Menurut 

(Arimarsetiowati, 2012) menyebutkan bahwa fungsi auksin antara lain 

mempengaruhi pertambahan panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi dan 

percabangan akar, perkembangan buah, dominasi apikal, fototropisme dan 

geotropisme. Auksin digunakan dalam dosis kecil yaitu part per milion  (ppm) 
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berfungsi untuk merangsang perpanjangan sel, pembentukan bunga dan buah, 

pertumbuhan akar pada stek batang, memperpanjang titik tumbuh dan mencegah 

gugur daun dan buah (Kartana, Wisaniyasa, & Duniaji, 2001) 

Kemampuan jaringan untuk membentuk akar bergantung pada zat pengatur 

tumbuh (ZPT) yang ditambahkan ke dalam media antara lain auksin. Selain jenis 

auksin, konsentrasi auksin juga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman dalam 

kultur jaringan (Dodds dan Robert dalam Rina, 2012). Menurut (Heryana & 

Supriadi, 2011) auksin memeprcepat pembelahan sel dengan cara mempengaruhi 

dinding sel. Adanya induksi auksin dapat mengaktifkan pompa proton yang terletak 

pada membran plasma sehingga menyebabkan pH pada bagian dinding sel lebih 

rendah, yaitu mendekati pH pada membran plasma sekitar pH 4,5. Aktifnya pompa 

proton tersebut dapat memutuskan ikatan hidrogen diantara serat selulosa dinding 

sel. Putusnya ikatan hidrogen menyebabkan dinding mudah merenggang sehingga 

tekanan dinding sel akan menurun dan dengan demikian terjadilah pelenturan sel, 

pH rendah ini juga dapat mengaktivasi enzim tertentu pada dinding sel yang lunak 

dan lentur sehingga pemanjangan dan pembelahan sel terjadi (Paramartha et al., 

2012). 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diketahui bahwa auksin 

dapat memperangsang proses pembentukan akar. Hormon auksin jenis NAA paling 

bagus digunakan untuk menginduksi pertumbuhan akar yaitu konsentrasi 0,1 ppm. 

Penggunaan NAA yang terlalu tinggi konsentrasinya bisa menghambat proses 

pertumbuhan akar. Sebab  terdapat batas konsentrasi optimum auksin yang masuk 

pada tanaman. Selain itu, NAA mempunyai sifat meracuni pada kepekatan 

optimum untuk perakaran bila konsentrasinya tidak tepat. Pengaruh fisiologis 



 
 

18 
 

auksin terhadap pertumbuhan akar tumbuhan biasanya menghambat pemanjangan 

sel, kecuali pada konsentrasi yang sangat rendah. Pemberian NAA sebagai salah 

satu jenis auksin sintetis, terbukti dapat meningkatkan perakaran. Akar punya 

fungsi menghisap air serta garam mineral dan O2 serta mengalirkan air, garam dan 

mineral kebatang dan daun (Putra & Shofi, 2015). Berdasarkan dari beberapa 

literatur tersebut maka di tentukan konsentrasi yang akan digunakan adalah 0 mg/l, 

0,05 mg/l, 0,1 mg/l dan 0,5 mg/l (Untari & Puspitaningtyas, 2006). 

2.6  DD’ Orchids Nursery Kota Batu 

DD’ Orchids Nursery Kota Batu beralamat di daerah Junrejo Kota Batu. 

DD’ Orchids Nursery Kota Batu merupakan tempat yang memiliki koleksi berbagai 

macam tanaman hias termasuk tanaman anggrek yang cukup beranekaragam. 

Untuk mempertahankan keanekaragaman anggrek dilakukan cara budidaya 

pelestarian anggrek . Pelestarian anggrek dilakukan dengan cara menumbuhkan 

tanaman baru dari serbuk bijinya. Pemilik usaha budidaya tanaman anggrek ini 

adalah Pak Dede. Hasil budidaya tanaman anggrek ini seringkali diikutkan pameran 

didalam maupun luar kota bahkan telah merambah ke luar negeri. Koleksi anggrek 

kini juga diperjual-belikan dengan tingkat harga yang bervariasi. Harga tergantung 

oleh jenis dan usia tanaman anggrek. 

Tanaman anggrek (Orchidaceae) meliputi 25.000–30.000 spesies dan 

merupakan 10% dari jumlah tanaman berbunga di dunia. Anggrek memounyai nilai 

ekonomi yang tinggi apabila dibandingkan dengan jenis tanaman hias lainnya. 

Selain iklim tropis di Indonesia yang cocok untuk keberlangsungkan kehidupan 

tanaman anggrek, juga sangat berpotensi untuk menghasilkan anggrek alam yang 

bermutu (Bey et al., 2005). Anggrek jenis dendrobium merupakan  salah satu genus 
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anggrek favorit bagi pecinta banyak anggrek. Hal ini dikarenakan anggrek ini 

mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan tumbuh. Anggrek jenis 

dendrobium juga bisa tumbuh dalam lingkungan alam di gurun di Australia 

beriklim dingin di daerah Himalaya. Selain itu anggrek dendrobium memiliki 

kemampuan untuk menerima secara langsung sinar matahari tanpa membahayakan 

dirinya dan selama musim dingin, Dendrobium juga membutuhkan air yang sangat 

sedikit. Jenis angrek ini merupakan salah satu jenis anggrek yang banyak minati 

konsumen di pasaran Indonesia, karena bunganya tahan lama dan tidak mudah 

rontok dan bentuk serta warna bunga yang sangat bervariasi. Teknik perbanyakan 

mikro yang merupakan suatu bentuk aplikasi teknik kultur jaringan dan bertujuan 

untuk perbanyakan tanaman telah terbukti sesuai untuk per-banyakan anggrek 

termasuk dendrobium. Untuk memanfaatkan teknik ini secara optimal diperlukan 

penguasaan kondisi yang tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan anggrek 

secara in vitro. 

Kebun Anggrek DD’ Orchids Nursery Kota Batu selain sebagai tempat 

budidaya juga sebagai tempat pelatihan, penelitian serta sarana edukasi. Fasilitas 

laboratorium yang lengkap mulai dari alat dan bahan memudahkan untuk 

diadakanya pelatihan namun laboratorium yang tersedia tidak luas dan jika ada 

pelatihan hanya mampu menampung antara 3 hingga 4 orang saja. Seringkali 

kunjungan oleh pelajar tingkat SMA untuk belajar mengenai keanekaragaman 

tumbuhan maupun pembelajaran budidaya dan kultur jaringan tanaman lebih 

dialihkan di kebun anggrek karena keterbatasan ruang gerak di laboratorium. DD’ 

Orchids Nursery Kota Batu juga menerima mahasiswa untuk penelitian, praktikum 

lapang, PKL, dan pemagangan. 
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2.7 Sumber Belajar Biologi  

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang memungkinkan siswa 

untuk belajar tidak harus didalam kelas, sehingga dimungkinkan untuk 

pembelajaran diluar kelas dengan pengamatan objek secara langsung. Sumber 

belajar memiliki pengertian yang sangat luas. Sumber belajar menurut Ahmad 

Rohani & Abu Ahmadi (1995: 152) adalah guru dan bahan-bahan pelajaran berupa 

buku bacaan atau semacamnya. Pengertian selanjutnya dari sumber belajar adalah 

segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran baik 

langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik yang melengkapi diri 

mereka pada saat pembelajaran berlangsung. 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

mendukung proses belajar sehingga memberikan perubahan yang positif. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Arif S Sadiman  yang berpendapat bahwa sumber 

belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar yang memungkinkan 

terjadinya proses belajar (Hera et al., 2014). Peranan sumber-sumber belajar seperti 

guru, dosen, buku, film, majalah, laboratorium, peristiwa, dan lainnya 

memungkinkan siswa berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti 

menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil, dan menjadikan siswa 

dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka segala apa 

yang bisa mendatangkan manfaat atau mendukung dan menunjang individu untuk 

berubah ke arah yang lebih positif, dinamis, atau menuju perkembangan dapat 

disebut sumber belajar (Erlinda, 2016) 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

dalam pembelajaran. Abdul Majid (2008:170) mengungkapkan bahwa sumber 
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belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai 

bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar, sebagai perwujudan dari 

kurikulum. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai segala tempat atau 

lingkungan, orang dan benda yang mengandung imformasi yang menjadi tempat 

bagi siswa untuk melakukan proses perubahan perilaku. 

Pengertian sumber belajar sangat luas. Namun secara umum ada beberapa 

klasifikasi sumber belajar. AECT (Association of Education Communication 

Technology) mengklasifikasikan sumber belajar dalam enam macam yaitu 

message, people, materials, device, technique, dan setting (Akhmad Rohani & Abu 

Ahmadi, 1995: 155). Enam klasifikasi sumber belajar tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Message (pesan), yaitu informasi/ajaran yang diteruskan oleh komponen 

lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti dan data.  

2. People (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, 

pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya dosen, guru, 

tutor, dll. 

3.  Materials (bahan), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk 

disajikan melalui penggunaan alat/perangkat keras, ataupun oleh dirinya 

sendiri. Berbagai program media termasuk kategori materials, seperti 

transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku dan sebagainya.  

4. Device (alat), yakni sesuatu (perangkat keras) yang digunakan yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. 

Misalnya overhead proyektor, slide, video tape/recorder, dll  
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5. Technique (teknik), yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk 

penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan 

pesan. Misalnya pengajaran terprogram/modul, simulasi, demonstrasi, 

tanya jawab, dll.  

6. Setting (lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar dimana pesan 

disampaikan. Baik lingkungan fisik ataupun non fisik.  

Sumber belajar memiliki berbagai manfaat penting dalam kegiatan pembelajaran. 

Sumber belajar tidak hanya bermanfaat untuk menyalurkan pesan, tetapi juga 

strategi, metode, dan tekniknya. 

2.7.1 Pemanfaatan Sumber Belajar 

Syarat pemanfaatan sumber belajar harus dipertimbangkan seperti yang 

dikemukakan oleh Djohar dalam (Oktavianto & Handayani, 2017) yakni meliputi 

6 hal yaitu: 

1. Kejelasan potensi yang diperoleh 

2. Kesesuaian dengan tujuan belajar 

3. Kejelasan sasaran 

4. Kejelasan informasi yang dapat diungkap 

5. Kejelasan pedoman penelitian 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan.  

2.7.2 Handout 

Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk 

memperkaya pengetahuan peserta didik yang diambil dari beberapa literatur yang 

memiliki relevansi dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai 
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oleh siswa. Handout merupakan media ajar cetak yang berisi informasi atau berita 

berupa lembaran (Erlinda, 2016). 

Istilah handout memang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. 

handout biasanya merupakan bahan ajar tertulis yang diharapkan dapat mendukung 

bahan ajar lainnya atau mendukung penjelasan dari guru (Wahyuni, 2012). 

Bentuk handout menurut (Hera et al., 2014) dapat bervariasi, diantaranya: 

1. Bentuk catatan 

Handout ini menyajikan konsep-konsep, prinsip, gagasan pokok tentang suatu topik 

yang akan dibahas. 

2. Bentuk diagram 

Handout ini merupakan suatu bagan, sketsa atau gambar, baik yang dilukis secara 

lengkap maupun yang belum lengkap. 

3. Bentuk catatan dan diagram 

Handout ini merupakan gabungan dari bentuk pertama dan kedua. Handout 

disusun atas dasar kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Dengan 

demikian maka handout diturunkan dari kurikulum. Manfaat handout terutama 

melengkapi kekurangan materi, baik materi yang diberikan dalam buku teks 

maupun materi yang diberikan secara lisan oleh guru. Handout berisi penjelasan 

singkat dan atau tentang suatu materi bahasan, menjelaskan kaitan antar topik, 

memberikan umpan balik dan tindak lanjut (Kartana et al., 2001) 

Karakteristik yang harus dimiliki oleh handout adalah terdapat informasi 

yang padat dan dapat memberikan kerangka pemikiran yang lebih utuh. Sebagai 

media pengajaran yang lebih rinci tentang isi handout masih harus diberikan oleh 
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guru yang mengadakan pembelajaran. Handout diberikan pada awal atau sebelum 

pelajaran dimulai dan merupakan catatan tambahan bagi siswa. 

Langkah-langkah menyusun handout menurut (Hera et al., 2014) adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan analisis kurikulum. 

2. Menentukan judul handout, disesuaikan dengan kompetensi dasar dan materi 

pokok yang akan dipelajari. 

3. Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. 

4. Menulis handout dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. 

5. Mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang untuk menemukan 

kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan. 

6. Menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi 

handout, misalnya buku, internet, majalah, dan jurnal hasil penelitian 
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2.8 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggrek merupakan tanaman hias yang bernilai estetika tinggi dan 

memiliki arti penting dalam perdagangan bunga (Muhit, 2010) 

Ketersediaan benih yang terbatas dan harga benih unggul yang mahal 

menjadi kendala dalam budidaya (Muhit,2010) 

Melakukan perbanyakan dengan metode kultur In vitro 

Penambahan hormon sintetik pada media tanam agar 

Vacin and Went 

Hormon auksin 

Fungsi hormon auksin yaitu mempengaruhi pertambahan panjang batang, 

pertumbuhan, diferensiasi dan percabangan akar (Rina, 2012) 

Metode pemberian auksin 

Penambahan konsentrasi 0 mg/l, 0,05 mg/l, 0,1 mg/l 

dan 0,5 mg/l. 

Pertumbuhan panjang akar Perbanyakan jumlah daun 

Hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi kelas 

XII bab pertumbuhan dan perkembangan makhluk 

hidup berupa Handout 

Hormon auksin yang paling bagus digunakan untuk menginduksi 

pertumbuhan akar yakni konsentrasi 0,1 ppm. Apabila terlalu 

tinggi konsentrasinya bisa menghambat proses pertumbuhan akar 

(Putra, 2015) 
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2.9 Hipotesis 

1. Terdapat perbedaan panjang akar pada tanaman Anggrek bulan (Phalaenopsis 

sp) 

2. Terdapat perbedaan jumlah daun pada tanaman Anggrek bulan (Phalaenopsis 

sp) 

3. Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai media pembelajaran biologi 

SMA/MA kelas XII materi Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. 

 

 


