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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Anggrek Cattleya 

Famili Orchidae yang lebih dikenal dengan nama anggrek adalah salah satu famili 

terbesar dalam angiospermae. Orchidaceae terdiri dari sekitar 700 genus dan 35.000 

spesies yang tersebar di seluruh dunia, dimana anggrek digunakan untuk berbagai 

keperluan sebagai tanaman hias, bunga potong, diekstrak untuk parfum, dan koleksi 

terutama untuk jenis anggrek spesies yang unik da langka (Oliveira dan Faria, 2005).  

Anggrek Cattleya merupakan salah satu jenis anggrek yang bervariasi dan 

meliputi sekitar 113 spesies, varietas dan forma yang tak terhitung jumlahnya 

serta ribuan hibrid baik alami maupun buatan termasuk salah satunya Cattleya 

(Kartohardiprodjo dan Gandhi, 2009). Habitat asli Cattleya berasal dari daerah 

Amerika Tengah Selatan, termasuk Venzuela, Brasil, Peru, Meksiko, Guyana dan 

Argentina dan Cattleya merupakan tanaman epifit dan memiliki pseudobulb tebal 

yang dapat menyimpan banyak air dan cadangan makanan (Parnata, 2005). 

Cattleya diambil dari nama William Cattley, seorang holtikulturis dari Inggris 

yang mengimpor tanaman dari Brasil. Pada saat pengiriman tanaman-tanamannya, 

diantara daun-daun yang digunakan sebagai bahan pengemas terdapat semacam umbi 

(bulb) yang tidak dikenalnya, lalu Cattley menanam bulb ini didalam pot dan 

menyimpannya ditempat yang panas. Pada November 1818, tanaman dari Brasil ini 

berbunga sangat indah dengan warna ungu. Dr. John Lindley, seorang botanis terkeal 

pada waktu itu kemudian memberi nama Cattleya labiata autummalis yang berarti 
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bunga Cattley dengan labelum yang bagus berbunga pada musim gugur (Gunawan, 

2005).  

2.1.1 Taksonomi 

Klasifikasi anggrek Cattleya (Plantamor, 2011) adalah sebagai berikut: 

 Kerajaan : Plantae 

 Divisi  : Spermatophyta 

 Sub divisi : Angiospermae 

 Kelas  : Monocotyledoneae 

 Bangsa  : Asparagales 

 Suku   : Orchidaceae 

Marga  : Cattleya Lindl. 

2.1.2 Morfologi 

Memahami bagian-bagian tanaman serta karakteristiknya merupakan salah 

satu cara mudah untuk menentukan habitatnya. Secara morfologi, tanaman 

anggrek terdiri atas beberapa bagian yakni bunga, daun, batang, akar, dan buah 

(Purwanto dan Semiarti, 2009). 

2.1.2.1 Daun 

Bentuk daun anggrek terdiri dari berbagai macam bentuk seperti agak 

bulat, lnjong, sampai lanset. Tebal daun beragam, dari tipis sampai berdaging, dan 

kaku serta permukaannya rata. Daun tidak bertangkai, sepenuhnya duduk pada 

batang, bagian tepi bergerigi ataupun rata, tulang daun sejajar dengan tepi daun 
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dan berakhir diujing daun serta daun anggrek muncul pada ruas-ruas batang 

dengan posisi berhadapan atau berpasangan (Widiastoety, 2005). 

Berdasarkan pertumbuhan anggrek Cattleya termasuk golongan evergreen 

yaitu daun tetap segar/hijau dan tidak gugur secara serentak. Daun anggrek 

Cattleya berbentuk lanset ataupu lebar, tebal dan berdaging (Widiastoety, 2005). 

Sandra (2003), menyebutkan bahwa anggrek Cattleya termasuk anggrek berdaun 

lebar, bentuk daunnya sederhana, bertulang daun lurus serta jumlahnya satu atau 

dua helai tiap batang. Anggrek berdaun lebar biasanya lebih gampang berbunga 

dibandingkan yang berdaun sempit karen proses fotosintesis dan transpirasi juga 

semakin cepat sehingga makanan yang dihasilkan lebih banyak. 

2.1.2.2 Bunga 

Bunga anggrek tersusun dalam karangan bunga dan jumlah kuntum bunga 

pada satu karangan dapat terdiri dari satu sampai banyak kuntum. Karangan bunga 

pada bebrapa spesies letaknya terminal, sedangkan pada sebagian besar spesies 

lain letaknya lateral. Bunga anggrek memiliki lima bagian utama yaitu sepal (daun 

kelopak), petal (daun mahkota), stamen (benang sari), pistil (putik), ovari (bakal 

buah), dan labellum (bibir bunga) (Widiastoety, 2005). 

Menurut Hidayani (2007), setiap bunga anggrek terdiri dari tiga sepal luar 

dan tiga petal dalam, namun tipe sepal dan petal dari masing-masing jenis bunga 

anggrek berbeda-beda berdasarkan bentuk, warna, dan ukurannya. Sepal tengah 

disebut dengan sepallum dorsalis atau kelompok punggung, sementara sepal 

samping disebut sepallum lateralis atau kelopak samping. Petal atau daun 

mahkota bunga pada umumnya berukuran lebih besar serta bertekstur halus 

dibandingkan dengan sepal dan labellum merupakan perkembangan dari salh satu 
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petal Collum (tugu bunga) yang merupakan tempat kumpulan alat-alat kelamin 

bunga anggrek mempunyai serbuk sari yang disebut polinia (Gunawan, 2005). 

Dibagian tengah bunga terdapat alat rproduksi jantan dan betina, serbuksari (alat 

reproduksi jantan) berwarna kuning dan tertutup oleh anther cap, sementara putik 

(alat reproduksi betina) terletah dibawah cap dan plinia serta menghadap ke 

labellum (Purwanto dan Semiarti, 2009). 

Bunga anggrek Cattleya terbentuk pada pucuk/ujung tanaman (Gunawan, 

2005). Jumlah kuntum bunga untuk jenis Cattleya berdaun satu berjumlah 1-2 

kuntum bunga dan berukuran besar, sementara jenis Cattleya berdaun 2-3 

mempunyai bunga 3-8 kuntum dan berukuran kecil. Panjang tangkai bunga 

termasuk pendek, diameter bunga 5 hingga lebih dari 16 cm, dan daya tahan 

bunga bertahan 1-2 minggu bila tidak dipotong dan kurang lebih 3-4 hari bila 

digunakan sebagai bunga potong. Struktur bunga pada genus Cattleya pada 

dasarnya agak sederhana, mekar secara khusus, sepal lebar, petal yang menjuntai 

diatas bibir (labelum) yang besar, indah dan biasanya labellum berwarna berbeda 

(Widiastoety, 2005).  

 

Gambar 2.1. Bunga Cattleya „Blc. Mount Hood Mary‟ 

(Sumber: www.orchidasmore.com, 2016) 

http://www.orchidasmore.com/
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2.1.2.3 Batang 

Bentuk batang anggrek beraneka ragam, ada yang ramping, gemuk 

berdaging seluruhnya atau menebal dibagian tertentu saja, dengan atau tampa 

umbi semu (pseudobulb). Pseudobulb berfungsi sebagai tempat cadangan 

makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan generatif atau pembungaan. 

Ukuran bervariasi mulai dari yang sangat besar, sangat pendek, ataupun sangat 

panjang (Widiastoety, 2005).  

Berdasarkan pertumbuhannya, batang anggrek dapat dibagi menjadi dua 

golongan, yaitu tipe simpodial dan tipe monopodial. Anggrek Cattleya termasuk 

golongan anggrek tipe simpdial yakni mempunyai batang yang berumbi semu 

(pseudobulb) dengan pertumbuhan ujung batang tebatas, dimana tangkai bunga 

keluar dari ujung pseudobulb. Pertumbuhan batang akan terhenti bila mencapai 

maksimal. Pertumbuhan baru dilanjutkan oleh tunas anakan yang tumbuh 

disampingnya. Tunas anakan tersebut tumbuh dari rhizoma (batang dibawah 

media) yang menghubungkannya dengan tanaman induk (Widiastoety, 2005). 

2.1.2.4 Buah 

Buah anggrek merupakan buah kapsular yang berwarna hijau, berbelah 

enam, jika masak mengering dan terbuka dari samping. Bijinya sangat kecil dan 

ringan sehingga mudah terbawa angin. Biji anggrek tidak memiliki jaringan 

penyimpan cadangan makanan (endosperm). Oleh karena itu, untuk 

perkecambahan dan pertumbuhan awal biji anggrek dibutuhkan gulan dan 

persenyawaan-persenyawaan lain dari luar atau dari lingkungan sekelilingnya 

(Gunawan, 2005). 
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Bentuk buah anggrek umumnya berbeda-beda, bergantung pada jenisnya. 

Biasanya, setelah bunga diserbuki dan dibuahi, 3-9 bulan kemudian muncul buah 

yang sudah tua. Kematangan buah sangat bergantung pada jenis anggreknya. 

Buah pada anggrek Cattleya baru matang setelah sembilan bulan. bagian awal 

yang tebuka adalah tengahnya bukan diujung atau pangkal buah. didalam buah 

tedapat biji yang dapat mencapai 5 juta biji (Iswanto, 2010). 

2.1.2.5 Akar 

Pada umumnya akar anggrek berbentuk silindris, berdaging lunak, dan 

mudah patah. Bagian ujung akar meruncing, licin dan sedikit lengket. dalam 

keadaan kering, akar tampak berwarna putih keperak-perakan dan hanya bagian 

ujung akar saja yang berwarna hijaun atau tampak keunguan. Akar yang sudah tua 

akan berwarna coklat dan kering. Akar anggrek bervelamen, yaitu lapisan luar 

yang terdiri dari beberapa lapis sel berongga dan transparan, serta merupakan 

lapisan pelindung pada sistem saluran akar. Velamen ini berfungsi melindungi 

akar dari kehilangan air selama proses trnaspirasi dan evaporasi, menyerap air, 

melindungi bagian dalam akar, serta membantu melekatnya akar pada benda yang 

ditumpanginya (Widiastoety, 2005). 

Akar anggrek Cattleya yang merupakan anggrek simpodial, diproduksi 

pada bagian dasar pseudobulb atau sepanjang rhizoma yang menghubungkan 

pseudobulb satu dengan lainnya Anggrek Cattleya memiliki akar lekat dan akar 

udara. Fungsi akar lekat diduga hanya untuk menahan tanaman tetap pada 

posisinya, sedangkan akar udara lebih berperan dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman dikarenakan akar udara mampu menyerap unsur-unsur 

hara (Gunawan, 2005). 
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 2.1.3 Lingkungan Tumbuh Anggrek 

 Anggrek hidup epifit pada ranting- ranting tanaman lain, tetapi dalam 

pertumbuhannya anggrek dapat di tumbuhkan dalam pot yang diisi media tertentu. 

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggrek yaitu suhu, 

kelembaban, dan cahaya serta emeliharaan seperti pemupukan dan penyiraman 

(Hidayani, 2007). 

 Anggrek Cattleya merupakan anggrek yang tumbuh di daerah yang 

mempunyai ketinggian 750-2000 mdpl. Anggrek Cattleya akan tumbuh denan 

baik bila lingkungan tempat tumbuhnya mempunyai suhu siang antara 21-32 C 

dan suhu malam 13-18 C. Intensitas cahaya yang di butuhkan berkisar 2000-4000 

fc atau 30% cahaya matahari penuh, kelembaban sekitar 60-80%, selai itu juga 

perlu sirkulasi udara dan pengaiaran yang cukup baik (Hidayani, 2007).  

2.2 Tinjauan Tentang Teknik Kultur Jaringan 

2.2.1 Induksi Tunas Secara ExVitro 

Eksplan yang digunakan untuk pembentukan tunas dapat berupa batang, 

umbi dan daun. Penggunaan eksplan yang baik harus memiliki kestabilan genetik 

yang tinggi. Hal ini karena dapat memicu pertumbuhan eksplan.   

Eksplan yang di tanaman menggunakan teknik vegetatif yaitu dengan 

menggunakan teknik kultur in vitro, sehingga dengan teknik ini dapat 

menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak dan waktu yang relatif singkat 

untuk mendukung kegiatan perbanyakan tanaman. Plantlet tanaman yang akan 

dikembangkan untuk diaklimatisasi diambil dari media kultur dan kemudian 

dibersihkan dengan air mengalir hingga bersih, planlet yang sudah bersih 

ditransfer ke pot plastik dengan media tanah dan pupuk kandang dengan 
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perbandingan (1:1). Pot yang sudah terisi kemudian di tutup dengan polietilen 

transparan dan fungsinya agar mendapatkan kelembapan yang relatif tinggi dan 

diberikan air 100 ml setiap seminggu sekali. Setelah 10 hari aklimatisasi, tanaman 

dirawat dibawah sinar matahari dengan kondisi suhu 19-23
0
C di green house 

(Tubitak, 2014). 

2.2.2 Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) Sitokinin   

Zat pengatur tumbuh (ZPT) adalah senyawa organik bukan nutrisi yang 

dalam konsentrasi rendah (<1mM) mampu mendorong, menghambat, atau secara 

kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Santoso dan 

Bursandi, 2003). Zat pengatur tumbuh yang biasa digunakan dalam pengerjaan 

kultur jaringan adalah dari golongan auksin dan sitokinin. Zat pengatur tumbuh ini 

mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur sel, jaringan dan 

organ (Widiastoety el al. 1994). Konsep zat pengatur tumbuh (ZPT) diawali dari 

konsep hormon. Hormon merupakan senyawa yang terdapat dalam tumbuhan 

yang sifatnya alami. Pada umumnya dikenal lima kelompok hormon tumbuhan: 

auksin, sitokinin, giberelin, etilen dan inhibitor.  

Sitokinin merupakan zat pengatur tumbuh (ZPT) yang mendorong 

pembelahan (sitokinesis). Beberapa macam sitokinin merupakan sitokinin alami 

(misal : kinetin, zeatin) dan beberapa lainnya merupakan sitokinin sintetik. 

Sitokinin alami dihasilkan pada jaringan yang tumbuh aktif terutama pada akar, 

embrio dan buah. Sitokinin yang diproduksi di akar selanjutnya diangkut oleh 

xilem menuju sel-sel target pada batang. Penemuan sitokinin telah diketahui 

sebagai suatu zat yang larut dari bagian tanaman, mengandung bahan yang 

penting untuk merangsang pembelahan sel dalam kultur sel yang di isolasi dari 
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bagian tanaman. Sitokinin alami dihasilkan pada jaringan yang tumbuh aktif 

terutama pada akar, embrio dan buah. Sitokinin yang di produksi di akar 

selanjutnya diangkut oleh xilem menuju sel-sel target pada batang (Intan, 2008). 

Zat pengatur tumbuh yang termasuk golongan sitokinin yaitu kinetin, 

zeatin, ribosil dan benzil amino purin (BAP), 2 lP, thidiazuron (Shiddiqi et al., 

2013). Beberapa macam sitokinin merupakan sitokinin alami (misal: kinetin, 

zeatin) dan beberapa lainnya sitokinin sintetik yaitu BAP (6-benzil amino purin) 

dan 2-lP (Intan, 2008). 

Sitokinin yang sering digunakan dalam kultur jaringan adalah Benzilo 

amino purin dan kinetin (George dan sherrington, 1984 dalam Nurjanah, 2009). 

Benzil amino purin adalah sitokinin yang sering digunakan karena paling efektif 

untuk merangsang pembentukan tunas, lebih stabil dan tahan terhadap oksidasi 

serta paling murah diantara sitokinin lainnya (Nurjanah, 2009).  

Ahli biologi tumbuhan menemukan bahwa sitokinin dapat meningkatkan 

pembelahan, pertumbuhan dan perkembangan pada sel tanaman. menurut Intan 

(2008) dan Mahadi (2011) sitokinin memiliki beberapa fungsi, antara lain : 

1. Memacu pembelahan sel pada meristematik 

2. Merangsang diferensiasi sel-sel yang dihasilkan dalam meristem 

3. Mendorong pertumbuhan tunas samping, dominasi aplikal dan 

perluasan daun 

4. Menunda penuaan daun  

5. Merangsang pembentukan pucuk dan mampu memecah masa istirahat 

biji (breaking dormancy) serta merangsang pertumbuhan embrio 

6. Pada beberapa spesies tumbuhan, peningkatan pembukaan stomata  
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7. Etioplas diubah menjadi kloroplas melalui stimulasi sintesis klorofil 

8. Sintesis  pembentukan protein akan meningkat dengan pemberian 

sitokinin, 

Upaya untuk mempercepat pertumbuhan tunas dapat dilakukan aplikasi zat 

pengatur tumbuh (ZPT) dari golongan sitokinin (Werner et al,  2001). Salah satu 

golongan sitokinin yang aktif mempengaruhi proses-peoses fisiologis tanaman 

seperti pembelahan dan pembesaran sel ialah benzil amino purin (BAP) 

Benzil amino purin (BAP) merupakan golongan hormon sitokinin hasil 

sinttik yang aktif dan daya rangsangannya lebih lama karena tidak mudah 

dirombak oleh tanaman (Andaryani, 2010). Benzilo amino purin juga sering 

digunakan untuk pembentukan tunas aksilar. Penambahan Benzil amino purin 

0,50 mg/l pada kultur in vitro Lili (Winarsih et al, 1998) mengahmbat 

pertumbuhan “bulblet” tetapi memacu perumbuhan tunas dengan jumlah tunas per 

eksplan maksimum 8. 

Thidiazuron sering digunakan untuk menginduksi tunas tanaman rekatsitran, 

penambahan Thidiazuron dengan konsentrasi rendah (< 0,22 mg/l) dapat 

menyebabkan proliferasi (multiplikasi) tunas aksilar lebih baik daripada jenis 

sitokinin lain (Huetteman dan Preece, 1992). Pemberian konsentrasi Thidiazuron 

yang tepat akan mempengaruhi respon terhadap proses induksi tunas tanaman 

rekalsitran. 

Pada penelitian Yunita (2004) mengenai pemberian thidiazuron 0,3 ppm 

menghasilkan multiplikasi tunas yang lebih besar, baik multiplikasi tunas pada 

eksplan yang berasal dari lapang maupun eksplan in vitro. Hasil penelitian 

Nursandi (2006) pada tanaman nanas kultivar Smooth Cavenne menunjukkan 
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bahwa perlakuan 0,23-0,46 Μm. Thidiazuron menghasilkan tunas dan kalus nodular, 

sedangkan pada konsentrasi lebih tinggi hanya terbentuk kalus nodular. Menurut 

Nursandi et al (2003) melaporkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Benzil 

amino purin dan Thidiazuron memberikan pengaruh yang berbeda terhadap eksplan 

nanas Queen Bogor. Pada umur 4 minggu eksplan dalam media mengandung Benzil 

amino purin sudah muncul tunas baru, sedangkan pada media yang mengandung 

Thidiazuron menunjukkan membengkak dan muncul nodular kecil berwarna 

keputihan pada bagian bawah eksplan. Pada saat nodular dipindahkan ke  media 

MS0, perlakuan Thidiazuron 0,23 dan 0,046 μM membentuk tunas sedangkan pada 

konsentrasi yang lebih tinggi tidak. 

2.2.3 Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) Gibberlin 

Gibberellin adalah jenis hormon tumbuh yang mula-mula ditemukan di 

jepang oleh Kurosawa dalam tahun 1926. Kurosawa melakukan penelitian 

terhadap penyakit “bakane” yang menyerang tanaman padi. Adapun penyebab 

dari penyakit ini adalah jamur Gibberella fujikuroi. Suatu gejala khas dari 

penyakit ini ialah: apabila tanaman padi terserang, maka tanaman tersebut 

memperlihatkan batang dan daun yang memanjang secara tidak normal. Kurosawa 

berhasil mengisolasi Gibberella fujikuroi ini menginfeksikan kepada tanaman 

yang sehat. Sebagai akibat infeksi tersebut, maka tanaman tersebt memperlihatkan 

gejala seperti di atas.Penelitian dilanjutkan oleh Yabuta dan Hayashi pada tahun 

1939. Kedua orang ini melangkah lebih maju dan berhasil mengisolasi kristal 

protein yang dihasilkan oleh Giberella fujikori. Kristal ini bisa menstimulasi 

pertumbuhan akar kecanbah. Setelah perang dunia ke dua, pada tahun 1951 

Stodola dan teman-temannya melanjutkan penelitian ini dan menemukan 
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„Gibberellin A‟ dan „Gibberellin X‟. Hasil penelitian selanjutnya ditemukan 

varian dari Gibberellin, yaitu GA1, GA2 dan GA3. Pada saat yang hampir 

bersamaan dilakukan penelitian juga di Laboratory of the Imperial Cmemical 

Indrustries di Inggris. Dari penelitian ini juga ditemukan GA3. Selanjutnya nama 

Gibberellic acid disepakati oleh kelompok peneliti itu dan populer hingga jaman 

sekarang. Menurut Weaver (1972), perbedaan utama dalam gibberellin adalah : 

1. Beberapa gibberellin mempunyai 19 buah atom carbon dan yang lainya 

mempunyai 20 atom carbon. 

2. Hydroxyl group berada dalam posisis 3 dan 13 (ent gibberellance numbering 

system).Semua gibberellin dengan 19 atom adalah monocarboxylic  acid yang 

mengandung COOH group pada posisi 7 dan memmpunyai sebuah 

lactonering. 

Beberapa proses fisiologi yang dipengaruhi oleh giberelin adalah (1) 

merangsang pemanjangn batang dengan merangsang pembelahan dan 

peamnajngan, (2) merangsang pembungaan pada hari panjang, (3) memecah 

dormansi pada beberapa tanaman yang menghendaki cahaya untuk 

merangsang perkecambahan, (4) merangsang produksi enzim (a-milase) dalam 

mengecambahkan tanaman sereal untuk mibilisasi cadangan benih, (5) 

menyebabkan berkurangnya bunga jantan pada bunga dicious, (6) dapat 

menyebabkan perkembangan buah partenokarpi (tanpa biji) dan (7) dapat 

menunda penuaan pada daun dan buah. 

2.3 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu 

Kombinasi dua jenis hormon lebih efektif di bandingkan dengan 

kombinasi tiga jenis hormon, empat jenis hormon atau lebih (Covusogu dan 



20 

 

kabar, 2007). Banyak peneliti menyatakan bahwa hormon tumbuh giberelin 

(GA3) dan sitokinin berpengaruh terhadap aktifitas enzim-enzim pada proses 

metabolisme tanaman (Leitei, 2003). Salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan perbanyakan melalui kultur jaringan adalah jenis dan konsentrasi zat 

pengatur tumbuh yang digunakan (Husnan, 2000).  Sitokinin biasanya digunakan 

pada kisaran 0-10 mg/l (Goralski, 2005). Pada tanaman anggek Phalaenopsis 

konsentrasi optimal untuk menginduksi tunas advertif adalah 5-10 µM TDZ dan 

bila menggunakan BAP 40 µM (Chen dan Piluek, 1995).  Perlakuan pemberian 

BAP tunggal dan kombinasi tunggal berpengaruh nyata terhadap parameter waktu 

terbentuknya tunas, jumlah tunas dan jumlah daun anggrek Grammatophyllum 

scriptum (Angriawan dkk, 2015). Pada tanaman ubi kayu perlakuan 10 mg/L BAP 

menghasilkan jumlah tunas per eksplan lebih banyak di bandingkan perlakuan 10 

mg/L TDZ tetapi persentase eksplan membentuk tunas pada perlakuan TDZ lebih 

tinggi dibandingkan perlakuan BAP (Karim et al., 2003). Penelitian sebelumnya 

dilakukan oleh Nursandi dkk. (2015) mengatakan perlakuan menggunakan 

kombinasi GA3 dan TDZ pada  bibit tanaman nanas berumur 7 bulan dapat 

mengiduksi tunas dengan kombinasi TDZ 10 mg/l + GA 3 mg/l mampu 

menginduksi tunas 40-50% dengan jumlah tunas 1-3 tunas dalam satu tanaman. 

Penelitian lain pada tanaman krisan menggunakan kombinasi BAP +  GA3 

diperoleh faktor multiplikasi tunas tertinggi (Karim et al., 2003).  

2.4 Tinjauan Tentang Media Pembelajaran 

2.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu medias yang secara harfiah 

berarti “tengah, perantara, atau pengantar (Azhar, 2003). Sedang AECT 
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(Association of Education and Communication Technology) memberi batasan 

mengenai media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi (Asnawir, 2002). 

Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal 

(Azhar, 2003). Sehingga dapat diartikan sebagai alat yang menyampaikan atau 

mengantarkan pesan-pesan pembelajaran (Rustiyah, 2008). 

Belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain 

sebagainya (Rustiyah, 2008). Sedangkan Azhar Arsyad mengartikan belajar adalah 

suatu proses komplek yang terjadi pada setiap orang sepanjang hidupnya. Salah satu 

pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada 

diri orang itu yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, 

ketrampilan, atau sikapnya (Azhar, 2003).   

Media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang 

digunakan oleh pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan peserta didik 

(Subroto, 2002). Sedangkan Gagne dan Briggs secara implisit mengatakan bahwa 

media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari buku, tape-recorder, kaset, 

video camera, film, slide, foto, gambar, grafik, dan komputer. Dengan kata lain 

media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung 

materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar (Usman, 2002). 
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Proses pembelajaran itu sendiri memegang peranan penting untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas (Winarno, 2009). Oleh karena itu hal utama 

yang seyogyanya mendapat perhatian serius oleh para pendidik adalah menciptakan 

proses pembelajaran yang berkualitas. Untuk menghasilkan proses pembelajaran yang 

berkualitas terdapat banyak aspek yang mempengaruhinya. Aspek tersebut meliputi: 

guru yangprofesional, metode pengajaran, kondisi dan suasana belajar yang kondusif 

untuk belajar, dan penggunaan media pembelajaran (Usman, 2002). Hal ini 

menunjukkan betapa pentingnya media dalam proses belajar mengajar. 

2.4.2 Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Gerlach dan Ely mengemukakan tiga ciri media, yaitu: 

1) Ciri Fixative 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau obyek. 

2) Ciri Manipulatif 

Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada 

peserta didik dalam waktu dua atau tiga menit, misalnya bagaimana 

proses metamorfosis kupu-kupu dapat dipercepat dengan teknik rekaman 

fotografi.Disamping dapat dipercepat, suatu kejadian dapat pula 

diperlambat pada saat menayangkan kembali hasil suatu rekaman video. 

3) Ciri Distributif 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu obyek/ kejadian 

ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut 

disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus 

pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu (Rustiyah,2008). 
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2.4.3 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat dikelompokkan kedalam lima kelompok, yaitu: 

1) Media berbasis manusia : guru, instruktur, tutor, kegiatan kelompok. 

2) Media berbasis cetak, meliputi : buku penuntun, buku latihan, brosur, 

komik, leaflet.  

3) Media berbasis visual : buku, alat Bantu kerja, charts, grafik, peta, 

gambar. 

4) Media berbasis audio visual : film, video, program slide, televisi. 

5) Media berbasis komputer : interaktif video (Rustiyah, 2008). 

Sedang Oemar Hamalik membagi media pembelajaran menjadi empat, yaitu: 

1) Media Auditif, yaitu: radio, telepon, kaset recorder, piringan audio, 

dan sebagainya. 

2) Media Visual: foto, gambar, lukisan, cetakan, grafik, dan sebagainya. 

3) Media Audio-visual: film suara, televisi, video kaset. 

4) Dramatisasi: bermain peran, sandiwara, boneka (Usman, 2002). 

 Klasifikasi lain yang biasa dilakukan terhadap sumber belajar (Syukur, 

2008: 101) adalah, pertama, sumber belajar tercetak, yaitu: buku , brosur, koran, 

majalah, poster, kamus, dan ensiklopedi: kedua, sumber belajar noncetak, yaitu: 

film, 23 slide, video, dan objek; ketiga sumber belajar yang berbentuk fasilitas 

yaitu; perpustakaan, ruangan belajar, studio dan lapangan olahraga; keempat, 

sumber belajar berupa kegiatan yaitu: wawancara, kerja kelompok, observasi, 

simulasi dan permainan serta kelima, sumber belajar berupa lingkungan 

masyarakat, yaitu : terminal, pasar, taman, museum, dan lain-lain. 
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 Dijelaskan didalam Modul Bahan Ajar PJJ PGSD UPI bahwa Adapun 

sumber belajar di perpustakaan yang perlu diketahui dan dimanfaatkan guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran di kelas, diantaranya adalah : buku pelajaran, 

majalah/jurnal (popular dan ilmiah),surat kabar, buku-buku bacaan umum, kamus, 

ensiklopedia, alat peraga, brosur dan famflet (Widi, 2010). 

 Jurnal merupakan refrensi yang paling sering digunakan sebagai dasar dalam 

melakukan penelitian diperguruan tinggi, karna materi-materi yang dipublikasikan 

merupakan materi terkini dan merupakan hasil temuan atas hasil penelitian. Jurnal 

juga merupakan media bagi civitas akademika dalam meningkatkan kemampuan 

dalam hal pengembangan keilmuan. Jurnal ini dapat diperoleh salah satunya dari 

perpustakaan. Oleh karna itu adanya jurnal ilmiah menjadi media yang perlu 

dimiliki oleh perpustakaan Perguruan Tinggi (Widi, 2010). 

2.4.4 Artikel ilmiah sebagai sumber belajar 

1. Definisi Jurnal 

Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang umum digunakan oleh para 

peneliti atau ilmuwan dalam mengkomunikasikan hasil penelitian kepada pihak 

lain khususnya kepada pengambil kebijakan. Salah satu bentuk artikel ilmiah yang 

dianggap paling tinggi nilainya dan mudah dijangkau adalah artikel yang 

dipublikasi dalam jurnal ilmiah atau sering disebut artikel jurnal.  

Jurnal penelitian adalah sebuah laporan peneliti tentang hasil penelitian 

yang telah dilakukannya secara ilmiah. Pada dasarnya, sebagian besar jurnal 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya tergantung dari metode 

yang dipakai dalam pembuatan dan penyusunan laporan jurnal penelitian. 
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Secara ringkas, sebuah Jurnal Ilmiah memiliki beberapa bagian yang 

penting diketahui. Umumnya sebuah Jurnal memiliki nama jurnal, nama 

organisasi penerbit, nama penanggung jawab, nama Dewan Editor, nama Redaksi 

Pelaksana, dan nama Mitra Bestari atau sering disebut reviewer. Tentu setiap 

orang yang terlibat dalam pengelolaan jurnal mempunyai tugasnya masing-

masing. Nama organisasi yang mengeluarkan jurnal tersebut bisa berasal dari 

suatu institusi pendidikan, institusi penelitian, dan bisa juga organisasi profesi. 

Yang terakhir ini banyak bermunculan saat ini seiring dengan kebutuhan akan 

peningkatan kualitas anggota dari setiap organisasi profesi. 

2. Fungsi Jurnal  

 Adapun fungsi jurnal menurut Pedoman Penulisan Artikel dan Jurnal 

Ilmiah Universitas Hasanudin (2009) adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan yang shahih dan ilmiah untuk dijadikan referensi 

pengambilan keputusan. 

2. Sebagai bahan referensi penelitian yang akan menguji keshahihan 

yang sudah diyakini benar  sebelumnya. 

3. Media bertukar informasi, memaparkan secara ilmiah berdasarkan 

fakta yang ada. 

3. Langkah Penyusunan Jurnal 

Menulis jurnal agak berbeda dengan menulis laporan penelitian, tesis, atau 

disertasi. Artikel jurnal umumnya mempunyai format yang konvensional yang 

dikenal dengan AIMRaD (Abstract, Introduction, Material and Methods, Results, 

and Discussion) yang dapat diindonesiakan menjadi Abstrak, Pendahuluan, Bahan 

dan Metode, Hasil, dan Pembahasan. Format penulisan artikel ini juga sedikit 
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bervariasi berdasarkan rumpun ilmu namun secara umum tetap mengacu kepada 

lima hal ini. Adapun penjelasan secara lebih rinci yang perlu diperhatikan dalam 

penyusunan jurnal penelitian menurut Panduan Penulisan Artikel Publikasi Ilmiah 

Universitas Brawijaya Malang (2010), adalah sebagai berikut: 

a. Halaman Judul 

Lembaran pertama dari jurnal adalah halaman judul. Pada bagian ini ditulis 

judul artikel, nama para penulis, asal instansi atau tempat kerja penulis (saat karya 

tulis ini dilakukan), dan alamat korespondensi. Alamat korespondensi ini 

dibutuhkan oleh Dewan Redaksi untuk menghubungi penulis terkait dengan 

penerbitan artikel tersebut. Alamat penulis yang menjadi korespondensi ini 

biasanya dimuat lengkap termasuk nomor telepon rumah, kantor dan alamat 

email. Apabila penulis lebih dari satu orang maka alamat korespondensi ini hanya 

diwakili oleh satu orang saja, bisa penulis utama atau yang lainnya. Judul artikel 

dibuat singkat dan jelas.  

Semua nama peneliti yang memberi kontribusi yang signifikan dalam 

penelitian harus dicantumkan. Untuk artikel jurnal yang berasal dari skripsi, tesis, 

atau disertasi, umumnya terdiri dari mahasiswa sebagai penulis pertama, diikuti 

dengan Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua. Anggota lainnya yang turut 

berkontribusi secara signifikan dapat dimasukkan sebagai penulis ke empat, dan 

seterusnya. Secara umum, sebagai aturan yang disepakati oleh para peneliti, 

penulis pertama adalah orang yang berkontribusi minimal 60% dari seluruh total 

kegiatan dari lahirnya tulisan artikel jurnal tersebut. 
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b. Abstrak  

Abstrak adalah bagian kedua dari jurnal maupun artikel setelah Halaman 

Judul. Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dari suatu artikel ilmiah 

karena sebelum orang membaca tulisan lengkap mereka akan membaca abstrak 

terlebih dahulu. Apabila abstraknya memperlihatkan temuan yang menarik maka 

pembaca akan mencari tulisan lengkapnya. Itulah sebabnya abstrak harus sudah 

memuat seluruh hal yang penting yang akan disampaikan kepada pembaca. Jadi, 

pada dasarnya abstrak sama dengan miniatur dari tulisan artikel jurnal. 

Abstrak dibuat secara singkat dan mengikuti pedoman yang telah ada. 

Umumnya antara 150-300 kata dengan urutan serta jumlah kalimat yang 

proporsional yang terdiri atas a) Latar belakang (1 kalimat), b) Tujuan penelitian 

(1 kalimat), c) Metodologi (4-5 kalimat), d) Hasil penelitian (5-7 kalimat), dan 

Kesimpulan (1 kalimat). Latar belakang cukup satu kalimat saja, hanya untuk 

mengemukakan mengapa penelitian ini dilakukan. Seterusnya diikuti dengan 

tujuan penelitian di mana cukup mengemukakan tujuan utama (main objective) 

dari apa yang ingin dipaparkan dalam artikel tersebut. Seperti dikatakan pada Bab 

Pendahuluan, setiap artikel jurnal pada umumnya hanya memuat satu tujuan 

utama, walaupun dalam tesis atau disertasi ada beberapa tujuan utama yang 

dianalisis. Metodologi jangan sampai terlalu singkat sehingga tidak memberikan 

informasi yang jelas bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Sebaiknya 

memperlihatkan lokasi, sampel, variabel yang diukur, metode pengukuran, sampai 

metode statistik yang digunakan.  

Komponen abstrak yang sangat penting adalah Hasil Penelitian. Komponen 

ini harus terlihat paling banyak dari sebuah abstrak. Secara runut disampaikan 
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tentang karakteristik sampel, hasil analisis sederhana, sampai analisis inti atau 

utama. Jangan lupa memberikan nilai p untuk setiap analisis. Angka-angka yang 

penting seperti besar prevalensi, nilai rata setiap kelompok yang dibandingkan 

harus dimuat dalam abstrak ini. Pembaca harus dapat menangkap setiap parameter 

yang dianalisis dengan baik. Untuk itu, patut dilakukan latihan yang berulang kali, 

agar dengan pemaparan yang singkat hasil utama dari penelitian ini sudah 

terungkap dalam abstrak ini. Bagian terakhir dari abstrak adalah kesimpulan. 

Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian yang dikemukakan pada bagian 

awal dari abstrak. Jangan sampai tujuan penelitian dan kesimpulan yang diberikan 

tidak sama. 

c. Pendahuluan  

Bagian ini adalah bagian yang harus diawali dengan permasalahan secara 

umum kemudian masuk kepada masalah kecil yang diteliti. Mengapa hal ini perlu 

diteliti, kontribusi apa yang dapat diberikan dari penelitian ini dalam pemecahan 

masalah yang ada saat ini, harus tertulis dengan jelas. Harus terungkap pula 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. Hal ini akan memperlihatkan bahwa penelitian yang 

kita lakukan adalah kelanjutan dari beberapa penelitian sebelumya. 

Pendahuluan tidak boleh terlalu panjang, umumnya 3-5 paragraf. Itulah 

sebabnya, kalimat pada pendahuluan ini harus padat dan berisi. Pada dasarnya, 

bagian ini harus bisa menjawab “MENGAPA” penelitian ini dilakukan. Tentunya, 

besar dan dampak yang ditimbulkan oleh masalah tersebut harus disampaikan 

dengan baik. 
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Pada bagian pendahuluan ini, dibutuhkan adanya tinjauan kritis penulis 

terhadap pustaka atau literature yang terkait dengan topik yang diteliti dan ditulis. 

Tujuan tinjauan ini adalah menunjukkan kepada reviewer bahwa penulis memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai literature yang terkait dengan topik yang 

diteliti dan ditulisnya. Tinjauan ini juga berguna untuk memposisikan sumbangsih 

artikel yang ditulis terhadap bangunan literature di bidang ini. 

d. Bahan dan Metode 

Bagian ini umumnya terdiri dari beberapa bagian tergantung dari besar kecilnya 

informasi yang akan diberikan. Pada penelitian besar dengan desain yang agak kompleks, 

biasanya bagian ini agak panjang mengingat banyak hal yang perlu dijelaskan khususnya 

bagaimana penelitian dilakukan di lapangan termasuk berbagai metode pengukuran yang 

digunakan. Pada penelitian kecil dengan desain yang sederhana biasanya hanya beberapa 

paragraf saja. Umumnya, bagian ini terdiri dari beberapa bagian seperti: 1) lokasi penelitian, 

2) Populasi dan sampel, 3) Pengumpulan data, dan 4) Analisis data. Bagian-bagian lainnya 

bisa ditambahkan sesuai dengan keperluan. 

e. Hasil Penelitian  

Bagian ini merupakan unsur yang penting dalam tulisan jurnal. Pada bagian 

ini diungkapkan hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh secara bertutur. Tidak ada 

komentar sedikitpun dari peneliti setiap apa yang disajikan. Komentar peneliti baru 

dapat diberikan di bagian Pembahasan. Penyajian hasil penelitian dapat dilakukan 

dalam 3 bentuk yaitu narasi, tabel, atau gambar. Dalam penyajiannya harus dimulai 

dengan narasi dulu, kemudian diikuti dengan tabel atau gambar untuk memperjelas 

apa yang dikemukakan dalam narasi. Dengan demikian, tidak bisa ada tabel atau 

gambar yang tidak ada keterangannya dalam narasi. 
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Penjelasan tabel atau gambar dalam narasi tidak boleh terlalu detail atau 

panjang. Cukup memberikan keterangan singkat tentang isi dari tabel atau 

gambar. Dengan demikian tidak ada pengulangan informasi dari tabel atau gambar 

dalam narasi.  

f. Pembahasan  

Bagian ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya dari bagian 

sebelumnya. Kadang-kadang bagian ini dijadikan satu dengan Hasil Penelitain, 

namun ini umumnya dilakukan apabila peneliti ingin menyatukan hasil berupa 

data dan pembahasan sekaligus atau Jurnal menghendaki seperti itu. Penelitian 

kualitatif seringkali menggambungkan ke dua hal ini. Cara apapun yang dipilih 

oleh penulis tidak dipersoalkan, yang paling penting apakah dengan cara yang 

dipilih itu (menyatukan atau memisahkan) pembaca lebih mudah mengikutinya 

atau tidak. 

Pada bagian ini, yang paling utama ditonjolkan adalah membahas hasil utama 

yang diperoleh dan membandingkan dengan hasil-hasil atau apa yang dipahami 

sebelumnya. Bisa saja banyak hasil yang diperoleh namun tentu hanya dipilih 

hasil-hasil utama saja. Harus dikomentari apakah hasil yang diperoleh tersebut 

sudah selayaknya seperti itu atau masih banyak faktor lainnya yang mungkin 

memberi pengaruh namun tidak sempat dikontrol dalam penelitian. Pembahasan 

dilakukan juga dengan memperlihatkan mengapa terlihat hubungan tersebut. 

Apakah secara fisiologis, hubungan itu bisa dijelaskan, Kalau itu sesuatu yang 

bertentangan dengan pemahaman selama ini harus pula ada penjelasan mengapa 

penelitian ini tidak sama dengan apa yang dipahami. 
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Pada paragraf terakhir di bagian ini biasanya kita temukan kalimat yang 

berhubungan dengan kesimpulan dan saran. Kalimat ini kadang dibuat tidak 

secara eksplisit namun memberikan informasi kepada pembaca apa kesimpulan 

yang ditarik oleh tim peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan. Ini tentu 

merujuk pada hasil dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Saran 

dikemukakan juga dalam bentuk yang sangat singkat. Biasanya semuanya dalam 

bentuk satu paragraph. Namun demikian, pada beberapa jurnal imiah, Bagian ini 

disendirikan. 

g. Kesimpulan dan Saran  

Bagian ini adalah bagian yang kadang ditampilkan dalam teks dan kadang 

pula dicantumkan secara tidak langsung pada bagian akhir dari pembahasan. Patut 

diingat, bahwa yang disampaikan dalam bagian ini adalah kesimpulan yang 

diputuskan oleh peneliti setelah melihat hasil yang diperoleh dan pembahasan 

yang mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan apa yang ada dalam 

penelitian tersebut. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian yang 

dinyatakan dalam sub-bab Pendahuluan. Saran mengikuti kesimpulan yang 

umumnya mengemukakan rekomondasi kepada pihak pengambil kebijakan dalam 

menanggulangi masalah yang diteliti serta saran untuk penelitian berikutnya. 

Kesimpulan dan saran disusun dalam beberapa kalimat dan umumnya hanya satu 

paragraf. 
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2.5 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Keterangan : 

= Diteliti 

= Tidak diteliti 

 

 

 

Bibit Anggrek 

Cattleya 

Faktor Internal 

1. Gen 

2. Hormon 

Faktor Eksernal  

1. Cahaya matahari 

2. Suhu  

3. Air dan kelembaban 

4. Media tanam  

5. Nutrisi 

 

 

Berfungsi merangsang 

tumbuhnya tunas 

 

Konsentrasi  

TDZ (5; 10; 15  mg/l)  

BAP (5; 10; 15 mg/l) 

 

 

 

 

Berfungsi memacu 

pertumbuhan 

tanaman 

 

Konsentrasi  

GA3 1 mg/l 

 

 

Sitokinin  

 

Gibberlin 

 

Induksi tunas 

Hasil penelitian berupa data pengaruh 

kombinasi konsentrasi giberellin dan 

sitokinin yang paling efektif untuk 

menginduksi tunas bibit anggrek 

Cattleya. 

Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sumber belajar 

biologi SMA kelas XII semester 

ganjil pada pokok bahasan 

pertumbuhan dan perkembangan 

berupa artikel ilmiah. 

Pemberian ZPT dilakukan 

setiap lima hari sekali 

selama 30 hari. 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

1. Ada pengaruh pemberian zat pengatur tumbuh Sitokinin terhadap induksi 

tunas secara ex vitro pada bibit anggrek Cattleya. 

2. Ada pengaruh pemberian zat pengatur tumbuh gibberlin terhadap induksi 

tunas secara ex vitro pada bibit anggrek Cattleya. 

3. Kombinasi konsentrasi gibberlin dan sitokin yang efektif dalan induksi 

tunas secara ex vitro pada bibit anggrek Cattleya yaitu Thidiazuron 10  

mg/l+ GA3 1 mg/l 

 


