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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Tinjauan Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum) 

2.1.1  Klasifikasi 

   Menurut Tjitrosoepomo (1993) klasifikasi dari tanaman bawang 

merah (Allum ascalonicum) adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Spermatophyte 

Class  : Monocotyledonae 

Ordo  : Liliales 

Famili  : Liliaceae 

Genus  : Allium 

Species : Allium ascalonicum L.  

 

 

 

 

 

 

(a)                                         (b) 

Gambar 2.1 Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) 

(a) Sumber: Dokumentasi Pribadi, (b) Sumber: Cahyono, 2016 
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2.1.2 Deskripsi Bawang Merah (Allum ascalonicum) 

Bawang merah merupakan salah satu tanaman sayuran yang menjadi 

bahan baku dari berbagai jenis masakan sebagai fungsi penyedap masakan. Fungsi 

yang esensial pada bawang merah menunjukan jumlah penggunaan pada tiap 

masakan tiap masakan yang memerlukan penyedap sayuran ini, namun apabila 

mayoritas masyarakat Indonesia ini menggunakannya, maka dapat dipastikan 

bahwa secara keseluruhan jumlah penggunaan bawang merah sangatlah besar. 

Pada kondisi seperti sekarang ini, Indonesia yang sedang dalam keadaan krisis 

ekonomi harus dapat mengoptimasikan penggunaan sumber daya alamnya sebagai 

salah satu jalan untuk dapat memulihkan kondisi perekonomiannya. Sebagai 

negara agraris sejak dahulu dan dengan dengan potensi alam yang memadai, 

sebenarnya kita tidak perlu menjadi negara pengimpor bawang merah seperti 

sekarang (Gayatri, 2014). 

 Menurut Suryaman (2015) Tanaman bawang merah diduga berasal dari 

Asia, sebagian literature menyebutkan bahwa tanaman ini dari Asia Tengah, 

terutaman Palestina dan India, tetapi sebagian lagi memperkirakan asalnya dari 

Asia Tenggara dan Mediterranean. Narasumber lain menduga asal-usul bawang 

merah dari Iran dan pegunungan sebelah utara Pakistan, namun ada uga asal 

tanaman ini dari Asia Barat dan Mediterranean yang kemudian berkembang ke 

Mesir dan Turki. 

2.1.3 Morfologi Bawang Merah (Allum ascalonicum) 

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) adalah komoditas hortikultura 

yang memiliki banyak manfaat dan bernilai ekonomis tinggi (Wati, Nurlaelih, & 
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Santosa, 2014). Meskipun bukan merupakan kebutuhan pokok namun tidak dapat 

dihindari oleh konsumen bahwa keberadaaannya sebagai bumbu pelengkap sangat 

diperlukan karena banyak mengandung vitamin B dan C (Setiyowati, Haryanti, & 

Hastuti, 2010). Organ-organ penting dan spesifikasi tiap-tiap organ tanaman 

bawang merah (Allum ascalonicum L.) yang perlu kita ketahui adalah sebagai 

berikut  : 

2.1.3.1 Akar 

Akar tanaman bawang merah terdiri atas akar pokok (primary root) yang 

berfungsi sebagai tempat tumbuh akar adventif (adcentitious root) dan bulu akar 

yang berfungsi untuk menopang berdirinya tanaman serta menyerap air dan zat-

zat hara dari dalam tanah. Akar dapat tumbuh hingga kedalaman 30 cm, berwarna 

putih, dan jika diremas berbau seperti bau bawang merah  (Pitojo, 2007). 

Akar bawang merah termasuk dalam jenis akar serabut. Ukuran akar 

bawang relatif pendek. Akar ini hanya memiliki panjang sekitar 15-30 cm. Selain 

dangkal, akar bawang merah ini terus mengalami pembentukan akar baru setiap 

hari. Pembentukan tersebut terjadi untuk menggantikan akar yang telah 

mengalami penuaan. Bawang merah juga memiliki akar adventif. Akar adventif 

adalah akar yang tumbuh tidak pada tempatnya. Akar adventif yang dimiliki 

bawang merah tumbuh dibagian batangnya. Akar ini berjumlah banyak pada awal 

masa pertumbuhan. Namun, ketika tanaman bawang merah telah dewasa, akar ini 

perlahan mulai mati satu persatu (Fajjriyah, 2017). 
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2.1.3.2 Batang 

Bawang merah memiliki batang sejati atau diskus yang berbentuk pendek. 

Bagian batang ini biasa pula disebut cakram. Bagian atas diskus merupakan 

batang semu yang tersusun dari pelepah-pelepah daun. Diameter batang akan 

semakin lebar seiring dengan bertambahnya umur tanaman bawang merah 

tersebut. Batang ini juga merupakan tempat daun yang tumbuh keluar. Bagian 

batang yang berbeda di dalam tanah akan berubah menjadi umbi lapis (Fajjriyah, 

2017). 

2.1.3.3 Daun 

 Daun bawang merah berwarna hijau, baik dari yang berwarna hijau muda 

hingga hijau tua. Daun tenaman ini berbentuk silinder kecil yang memanjang dan 

berongga atau berlubang. Pada bagian ujung daun berbentuk runcing (Fajjriyah, 

2017).  

2.1.3.4 Bunga 

Tanaman bawang merah memiliki bunga. Pada bagian batangnya, bunga 

muncul seperti paying. Bunga ini memiliki kurang lebih 5-6 kelopak. Benang sari 

bunga bawang merah berwarna hijau, da nada pula yang berwarna hijau kekuning-

kuningan. Bunga bawang merah berwana putih. Penyerbukan bunga bawang 

merah dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan serangga. Selain itu, 

penyerbukan dapat pula dilakukan oleh bantuan manusia (Fajjriyah, 2017). 

2.1.3.5 Umbi  

Bawang merah merupakan umbi lapis dengan biji keping satu atau 

monokotil. Umbi bawang merah berbentuk bulat dan ada pula yang berbentuk 
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lonjong hingga pipih. Warna umbi bawang merah beragam, dari warna merah 

muda, merah pucat, merah cerah, merah keunguan, hingga merah kekuningan. 

Umbi  bawang merah terdiri atas calon-calon tunas. Jika umbi tersebut ditanam, 

maka calon-calon tunas tersebut akan tumbuh. Pertumbuhan tunas ini ditandai 

dengan munculnya daun pada tunas-tunasnya. Tunas daun tersebut semakin lama, 

dapat tumbuh menjadi batang dan pada pangkalnya membentuk umbi baru yang 

tetap menempel dengan umbi utamanya (Fajjriyah, 2017). 

2.2 Syarat Tumbuh Pertumbuhan Bawang Merah 

Bawang merah menyukai daerah yang beriklim kering dengan suhu yang 

agak panas, dan mendapatkan sinar matahari lebih dari 12 jam. Bawang merah 

dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi (0-900 mdpl) dengan 

curah hujan 300-2500 mm/th dan suhuya 25
o 

C – 32
o 

C. Jenis tanah yang baik 

untuk budidaya bawang merah adalah regosol, grumosol, latosaol, dan aluvial, 

dengan pH 5,5-7 (Suryaman, 2015). Bawang merah selama pertumbuhannya 

memerlukan unsur hara seperti N, P, K, Ca, Mg dan Na (Setiyowati et al., 2010). 

2.3 Tinjauan Siklus Sel 

2.3.1 Siklus Sel 

Siklus sel merupakan proses perbanyakan sel untuk menunjang 

pertumbuhan dan perkembangan organisme, yang terjadi dimana satu sel induk 

akan melakukan mitosis menjadi dua sel anak yang identik (Lukitasari, 2015). 

Tahap pembelahan terjadi dua katagori atau dua macam fase yaitu fase mitosis 

dan fase meiosis. Keduanya merupakan bentuk dari proses pembelahan inti dan 

terjadi pada sel eukariotik. Siklus sel terbagi menjadi 2 tahapan penting yaitu 
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tahapan pertumbuhan dan tahapan perkembangan. Tahapan pertumbuhan terdiri 

dari 3 fase yaitu fase G0 (istirahat), fase G1, fase S (sintesis), fase G2. Pada fase 

pertumbuhan sel, terjadi penggandaan kromosom yaitu pada fase G1, S, G2. Pada 

fase perkembangan yaitu fase M/Mitosis (kariokinesis dan sitokinesis), terjadi 

pembelahan sel menjadi dua secara sempurna dan setiap sel anakan membawa 

kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Pembelahan mitosis terjadi 

pada sel tubuh/autosom, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet 

(Nurhayati & Darmawati, 2017). 

Pengaturan dalam siklus sel sangat tergantung pada sistem pengontrolan 

siklus sel yang jelas, dengan adanya cekpoin-cekpoin tertentu untuk pengontrolan 

secara internal maupun eksternal. Cekpoin siklus sel terletak pada tiga fase utama 

yaitu G1, G2, dan M. Siklus sel merupakan mekanisme yang dialami oleh seluruh 

sel penyusun tubuh organisme, dengan cara mitosis. Meskipun demikian, untuk 

sel-sel yang sudah mengalami diferensiasi dan berfungsi sesuai dengan 

tempatnya, maka sel-sel tersebut tidak akan mengalami pembelahan lagi tetapi 

melanjutkan siklus dengan mengalami kematian (apoptosis). Pada kondisi 

tersebutlah maka dikatakan sel berada pada fase G0, karena sudah terpesialisasi 

dan tidak membelah lagi. Sel yang tidak membelah lagi, akan mengalami 

kematian dimana proses tersebut sudah diprogramkan (Lukitasari, 2015). 

2.3.2  Interfase 

Fase ini sel hasil dari mitosis mengalami pertambahan ukuran baik volume 

maupun massanya, karena terjadi pertambahan pada semua komponen sel. 

Interfase dibagi menjadi fase G1 (gap 1), fase S (sintesis) dan fase G2 (gap 2). 
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Pada fase inilah yang disebut sebagai pertumbuhan, karena sel bertambah besar 

ukurannya (Nurhayati & Darmawati, 2017). 

2.3.2.1 Fase G1 (Fase Pertumbuhan Pertama) 

Fase gap pertama atau fase kekosongan pertama berlangsung rata-rata 

antara 12-24 jam. Fase ini disebut fase kekosongan karena selama fase ini tidak 

ada kegiatan pembelahan nukleus. Nukleus membesar dan sitoplasma bertambah 

oleh sebab itu fase ini juga disebut fase pertumbuhan. G1 merupakan stadium 

yang sangat lama yaitu mengambil 30%-50% dari seluruh interfase (Suryo, 1995). 

G1 memiliki peran untuk memonitor lingkungan eksternal. Jika lingkungan di luar 

sel belum memungkinkan untuk melakukan penggandaan organel, maka sel akan 

masuk ke fase istirahat atau G0 (Nurhayati & Darmawati, 2017). 

2.3.2.2 Sintesa 

Dalam stadium sintesa ini terjadi replikasi AND, sehingga banyaknya 

berlipat dua, juga berlangsung pembentukan histon. Pada akhir stadium ini tiap 

kromosom terdiri dari dua kromatid kakak beradik yang memiliki sentromer 

bersamaan. Inilah stadium yang paling penting dari stadium sintesa. Stadium ini 

dapat menghabiskan waktu 35%-45% dari siklus interfase (Suryo, 1995). 

2.3.2.3 Gap 2 (Fase Pertumbuah Kedua) 

Fase Gap 2 disebut juga fase pertumbuhan ke dua. Dalam fase ini ADN 

cepat sekali bertambah kompleks dengan protein kromosom dan pembentukan 

ARN serta protein berlangsung. Fase ini dapat memakan waktu kira-kira 10%-

20% dari siklus interfase (Suryo, 1995).  
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2.3.3 Pembelahan Mitosis 

Mitosis adalah proses pembelahan sel induk menjadi dua sel anakan secara 

sempurna, dimana setiap sel anakan membawa kromosom yang jumlahnya sama 

dengan sel induk. Fase ini yang disebut sebagai fase perkembangan karena dari 

satu sel berkembang menjadi dua sel, yang terdiri dari dua peristiwa besar yakni 

mitosis dan sitokenesis. Peristiwa mitosis yaitu terjadi pembagian kromosom pada 

dua inti sel dari calon sel anakan. Sitokenesis yaitu terjadinya pembagian 

sitoplasma menjadi dua bagian sama untuk dua sel anakan. Pada fase M ini 

membutuhkan waktu kurang dari satu jam untuk sel eukaryot. Fase M ini terdiri 

dari empat tahapan, berurutan mulai dari profase, metafase, anafase dan telofase 

(Nurhayati & Darmawati, 2017).  

2.3.3.1 Profase 

Profase diawali dengan terjadinya pemadatan dan penebalan kromosom, 

sehingga menjadi pendek dan tebal. Kemudian kromosom bergerak menuju 

bagian tengah sel, yang terlihat menjadi dua untai kromatid yang berdekatan dan 

dihubungkan oleh sentromer. Akhir dari profase yaitu menghilangnya nukleolus 

dan membran nukleus serta terbentuknya benang-benang spindle (Kusuma, 2013). 

 

Gambar 2.2 Profase 

Sumber : Campbell, 2008 
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2.3.3.2 Metafase 

Pada fase ini sentromer yang berasal dari kromosom-kromosom dobel 

longitudinal terletak dibidang ekuator dari sel walaupun lengan-lengannya 

kromosom menuju kearah mana saja. Disini kromosom merupakan yang paling 

pendek dan paling tebal. Kedua kromatid masih dihubungkan oleh sentromer. 

Pada fase inilah paling mudah untuk menghitung banyaknya kromosom atau 

mempelajari morfologinya, karena kromosom-kromosomnya sudah tersebar ke 

bidang tengah dari sel (Suryo, 1995). Saat metafase, mikrotubul tumpang tindih 

dan sentrosom semua kromosom yang terduplikasi akan berada pada bidang 

tengah diantara kedua kutub (Lukitasari, 2015). 

 

Gambar 2.3 Metafase  

Sumber : Campbell, 2008 

 

2.3.3.3 Anafase 

Benang-benang kromatid ditarik pada posisi dua kutub yang berlawanan 

oleh benang-benang spindel (Nurhayati & Darmawati, 2017). Kromosom terbagi, 

terjadi ketika pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah, dan akhirnya 

melepaskan kromatid sesaudara yang kemudian akan menjadi kromosom bebas. 

Akhir anafase kedua kutub sel akan memiliki kromosom yang ekuivalen dan 

lengkap (Lukitasari, 2015). 
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Gambar 2.4 Anafase 

Sumber : Campbell. 2008 

 

2.3.3.4 Telofase 

Benang-benang kromatid pada masing-masing kutub tersebut kemudian 

dibungkus oleh membran yang disebut sebagai membran inti. Sehingga pada fase 

telofase ini sudah terbentuk dua inti sel (kariokinesis) yang ditandai terbentuknya 

membran inti, dan ditandai dengan adanya pemisahan sitoplasma (sitokinesis), 

dan akhirnya dihasilkan dua sel anakan yang sempurna, dimana setiap sel anakan 

membawa 23 pasang kromosom yang sama persis dengan jumlah kromosom sel 

induknya (Nurhayati & Darmawati, 2017). 

 

Gambar 2.5 Telofase 

Sumber : Campbell, 2008 
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2.4 Tinjauan Tentang Durasi Mitosis dan Indeks Mitosis 

2.4.1 Durasi Mitosis dan Indeks Mitosis 

Setiap tanaman memiliki jam biologi yang mengatur waktu optimum 

pembelahan mitosis. Biasanya tanaman akan melakukan pembelahan sel pada 

waktu pagi hari. Perbedaan durasi mitosis pada setiap spesies tergantung kondisi 

lingkungan (Setyawan & Sutikno, 2000). Urutan siklus sel mulai dari 

membelahnya nukleus selanjutnya disebut siklus mitotik dari sel. Durasi siklus ini 

tidak sama antar spesies satu dengan yang lainnya waktu durasi berkisar antara 3-

174 jam namun secara umum fase interfase memiliki proses yang lama 

dibandingkan fase yang lain (Suryo, 1995). 

Setiap sel yang ada pada setiap spesies memiliki kandungan DNA yang 

berbeda, semakin besar kandungan DNA maka semakin lama durasi mitosis. 

Keploidian tidak mempengaruhi durasi waktu tersebut. Tanaman dikotil memiliki 

waktu yang lama dalam melakukan satu siklus sel ketimbang tanaman monokotil 

(Singh, 2003 dalam (Abidin, 2014b). 

Menurut Abidin (2014b) menyatakan bahwa suhu mempengaruhi mitosis. 

Suhu yang paling baik atau optimum dalam melakukan pembelahan sel untuk 

tanaman yaitu 24˚C, tetapi suhu yang berbeda tidak mempengaruhi nilai indeks 

mitosis (IM). Dane (2006) menjelaskan kandungan makromolekul dan 

mikromolekul yang ada dilingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembang. Penumbuhan akar Allium cepa dalam medium air yang mengandung 

banyak makromolekul (Fe) dan mikromolekul (Mn dan Co), memperlihatkan 

aktifitas pemanjangan dan mitosis indeks yang tinggi.  
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Indeks mitosis merupakan suatu indikator yang signifikan dalam 

mengukur aktivitas sel, dimana indeks mitosis merupakan perbandingan jumlah 

sel-sel yang mengalami mitosis dengan jumlah keseluruhan sel dalam suatu 

populasi sel (Ekasaputra, 2015). Menurut Abidin (2014a) menjelaskan 

penghitungan indeks mitosis menggunakan rumus : 

   
  

 
      

Keterangan : 

IM  = Indeks Mitosis 

Nm  = Jumlah sel yang bermitosis 

N  = Jumlah seluruh sel  

Menurut penelitian (Abidin, 2014a) bahwa nilai indeks mitosis (IM) 

meristem ujung akar dari setiap spesies tanaman muncul pada waktu yang 

berbeda-beda meskipun dalam satu genus. Umumnya tanaman melakukan 

pembelahan sel pada pagi hari. Namun pada penelitian ini yaitu dari tiga spesies 

tanaman bawang aktifitas mitosis yang paling aktif terjadi pada waktu yang 

bervariasi. Proses siklus sel dikendalikan oleh pengontrol siklus sel yang berupa 

suatu kelompok protein yang disebut siklin. Siklin akan menjalan tugas sebagai 

regulasi melalui pembentukan kompleks dengan mengaktivasi protein kinase 

bergantung siklin dan Cdk (cyclin dependent kinase). Cdk berperan dalam 

melespaskan traskrip gen pada tahap replikasi DNA. Siklin dan Cdk diatur oleh 

jam biologi. Selanjutnya protein ini akan diinduksi oleh sitokinin untuk mengatur 

siklus sel diantara dua fase yaitu GI/S dan G2/M. Konsentrasi sitokinin juga akan 
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berbeda-beda pada tingkat intesistas cahaya yang berbeda. Oleh sebab itu siklin, 

Cdk, dan sitokinin sangat berpengaruh terhadap pembelahan sel. 

2.5 Air Cucian Beras 

Beras merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan jumlah yang cukup besar. Sebelum beras 

dimasak menjadi nasi biasanya dilakukan proses pencucian. Proses pencucian 

beras ini bertujuan untuk membilas dan memisahkan beras dari kotoran yang 

masih menempel. Menurut Baning, Rahmatan, & Supriatno (2016) Proses 

pencucian beras biasanya dicuci atau dibilas sebanyak 3 kali sebagai upaya untuk 

membersihkan beras dari kotoran. Sejalan dengan hasil penelitian Wulandari, 

Muhartini, & Trisnowati (2011) menyebutkan bahwa pada proses pencucian beras 

biasanya dicuci atau dibilas sebanyak 3 kali sebagai upaya untuk membersihkan 

beras dari kotoran. Air cucian beras atau sering disebut sebagai leri (bahasa Jawa) 

berwarna putih susu, hal itu menandakan bahwa protein dan vitamin B1 yang 

banyak terdapat dalam beras juga ikut terkikis. 

Air cucian beras merupakan pupuk organik yang berasal dari limbah 

rumah tangga yang diendapkan, air cucian beras merupakan pupuk organik yang 

ramah lingkungan untuk mendukung peningkatan hasil produksi tanaman, 

meningkatkan ketersediaan hara, merangsang pertumbuhan akar tanaman, 

memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah (Yulianingsih, 2017). Air cucian 

beras dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi pertumbuhan bagi tanaman. Kandungan 

yang ada pada air cucian beras dapat membantu dalam pertumbuhan tanaman 

(Iskarlia, 2017). 
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Air cucian beras dapat mencukupi kebutuhan hara tanaman sehingga dapat 

mendukung proses metabolisme tanaman dan memberikan pengaruh yang baik 

terhadap pertumbuhan maupun perkembangannya (Baning et al., 2016). Protein 

dan vitamin B1 (thiamin) yang terkandung dalam air cucian beras pada tanaman 

memiliki peranan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

(Bahar, 2016). Protein merupakan sumber utama unsur N yang berperan penting 

untuk pertumbuhan vegetatif pada tanaman, sedangkan vitamin B1 berfungsi 

sebagai koenzim dalam metabolisme karbohidrat serta meningkatkan aktivitas 

hormon yang terdapat dalam jaringan tanaman untuk mendorong pembelahan sel-

sel baru (Amalia, Nurhidayati, & Nurfadilah, 2013). Tiamin termasuk vitamin B1 

yang berfungsi untuk mempercepat pembelahan sel pada meristem akar (Untari & 

Puspitaningtyas, 2006). 

2.5.1 Kandungan Air Cucian Beras 

Air cucian beras mengandung karbohidrat, nitrogen, fosfor, kalium, 

magnesium, sulfur, besi dan vitamin B1 (Baning et al., 2016). Kandungan unsur 

hara pada air cucian beras adalah 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, 90% vitamin 

B6, 50% mangan (Mn), 50% fosfor (P), 60% zat besi (Fe), 100% serat, dan asam 

lemak esensial (Yulianingsih, 2017).  

Vitamin B1 merupakan kelompok vitamin B, yang mempunyai peranan di 

dalam metabolisme tanaman dalam hal mengkonversikan karbohidrat menjadi 

energi untuk menggerakkan aktifitas di dalam tanaman (Wulandari et al., 2011). 

Tiamin termasuk vitamin B1 yang berfungsi untuk mempercepat pembelahan sel 

pada meristem akar (Untari & Puspitaningtyas, 2006). Unsur nitrogen mampu 
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mempengaruhi pertumbuhan meristem apikal untuk dapat berkembang 

(Yulianingsih, 2017). Sulfur dalam air cucian beras tersebut akan memacu kerja 

sintesis thiamin (vitamin B1) yang kemudian memacu pertumbuhan akar sehingga 

kandungan air dan asimilat yang diperoleh lebih besar (Wulandari et al., 2011). 

2.6 Media Pembelajaran 

Menurut Depdiknas (2003) istilah media berasal dari bahasa Latin yang 

merupakan bentuk jamak dari “medium” yang secara harafiah berarti perantara 

atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Proses belajar 

mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang 

digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media pembelajaran 

merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara 

perangkat lunak (bahan belajar) dan perangkat keras (alat belajar) (Muhson, 

2010). 

2.6.1 Syarat Media Pembelajaran 

Syarat untuk sumber belajar yaitu: kejelasan potensi, kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, kejelasan sasaran, kejelasan pedoman kegiatan (eksplorasi), 

kejelasan informasi, dan kejelasan perolehan yang diharapkan (Suhardi, 2012 

dalam (Kurniawan & Utami, 2014)). 

Menurut Asyhari & Silvia (2016) media pembelajaran yang dibuat (media 

by design) harus memenuhi syarat-syarat berikut ini: 

a. Faktor edukatif, meliputi ketepatan atau kesesuaian media pembelajaran 

dengan tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan dan harus dicapai 
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oleh peserta didik sesuai kurikulum yang berlaku. Selain itu, pembuatan 

media pembelajaran juga harus sesuai dengan tingkat kemampuan atau 

daya pikir peserta didik yang dapat mendorong aktivitas dan kreativitasnya 

sehingga membantu mencapai keberhasilan belajarnya.  

b. Faktor teknik pembuatan, meliputi kebenaran atau tidak menyalahi konsep 

ilmu pengetahuan, bahan dan bentuknya kuat, tahan lama, tidak mudah 

berubah, sehingga dapat dikombinasikan dengan media pembelajaran atau 

alat lainnya.  

c. Faktor keindahan, meliputi: bentuknya estetis, ukuran serasi dan tepat 

dengan kombinasi warna menarik, sehingga menarik perhatian dan minat 

peserta didik untuk menggunakannya.  

Berdasarkan syarat-syarat pembuatan media pembelajaran di atas dapat 

disimpulkan bahwa syarat pembuatan media harus terdiri dari 3 faktor yakni 

faktor edukatif, faktor teknik pembuatan, dan faktor keindahan. 
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2.7 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah “Kandungan 

vitamin B1 yang ada didalam air cucian beras dan waktu pemotongan akar  

berpengaruh terhadap indeks mitosis pada akar bawang merah (Allium 

ascalonicum L.)” 

 

Media Pembelajaran 

Pembelahan Sel 

Mitosis Meiosis 

Allum ascalonicum L. 

Waktu pembelahan sel 

pada pukul 06.00 – 

12.00 WIB   

Pemotongan akar 

Indeks mitosis Durasi mitosis 

Kandungan air cucian 

beras : karbohidrat, 

protein, nitrogen, 

fosfor, kalium, 

magnesium, sulfur, 

besi dan vitamin B1 

Nutrisi yang 

dibutuhkan 


