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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Anggrek Dendrobium sp 

2.1.1 Taksonomi Anggrek Dendrobium sp 

Tanaman anggrek Dendrobium sp termasuk dalam genus Dendrobium dan 

famili dari Orchidaceae. Berikut ini dijelaskan Taksonomi dari anggrek 

Dendrobium sp menurut Arifin dan Sulistiyantoro (Ningsih, 2007): 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Klas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Orchidales 

Familia : Orchidaceae 

Genus  : Dendrobium 

Spesies : Dendrobium sp 

 

2.1.2 Asal dan Usul Anggrek Dendrobium sp 

Dendrobium berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dendron yang artinya 

pohon, dan bios yang berarti hidup (Assagaf, 2012). Dendrobium berarti tanaman 

yang menempel dan hidup pada pohon yang hidup atau yang mati, Arifin dan 

Sulistiyantoro (Ningsih, 2007). Dendrobium pertama ditemukan oleh Olof Swartz 

pada tahun 1799. Ada sekitar 1.200 spesies yang dikenal dan angka tersebut akan 

semakin berubah, karena ada saja spesies baru yang didaftarkan dan ada juga 

spesies yang di masukkan dalam genus lain. Dendrobium mempunyai sinomin dari 

berbagai versi, diantaranya yaitu Australorchis Brieger; Callista Lour; Ceraia 

Lour; Phyllorchis Thou; Sayeria Krzl; Schismoceras Presley; dan Stachyobium 

Rchb.f (Assagaf, 2012).  

Penyebaran Dendrobium sp secara geografis berasal dari India, yang 

kemudian ke China, Jepang, Malaysia, Filipina, dan Pulau Pasific Selatan yang 

tersebar di New Guinea, Gallis (Rusmiyati, 2015). Penyebaran Dendrobium lainnya 

di mulai dari Himalaya sampai Asia Tenggara yang meliputi Australia, Kepulauan 
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Solomon, Selandia Baru, dan Indonesia (Assagaf, 2012). Habitat dari anggrek 

Dendrobium sangat luas, tanaman ini terdapat di atas pegunungan Himalaya, pada 

pesisir pulau-pulau kecil, dalam hutan-hutan lembab di tepi sungai, dan tidak sedikit 

pula yang tumbuh di padang pasir kering di Australia. Tidak hanya epifit, bahkan 

terestrial, dan litofit pada tebing, batu, maupun pasir (Assagaf, 2012). 

Setiap spesies memiliki perbedaan warna pada bunganya dan spesies yang 

tersebar paling banyak yaitu Dendrobium anosmum, Dendrobium erosum, 

Dendrobium crumenatum, Dendrobium lobii, Dendrobium stuartii, Dendrobium 

secundum, dan Dendrobium macrophyllum. Karakteristik dari bunga Dendrobium 

sp yaitu pada umumnya kelopak bunga memiliki ukuran panjang yang sama dengan 

daun bunga sedangkan kepala putik mudah berpindah dan tersembunyi dalam 4 

macam bentuk yaitu searah dengan bunga yang lain, bujur sangkar, bulat, dan 

oblong, Gallis (Rusmiyati, 2015). 

Gunawan (Ningsih, 2007), mengatakan bahwa Dendrobium termasuk 

anggrek simpodial yaitu anggrek yang mempunyai pertumbuhan ujung batang 

sehingga setelah batang mencapai tinggi maksimum akan tumbuh anakan dengan 

rhizoma yang tumbuh menjalar. Pada pangkal batangnya juga terdapat pseudobulb 

(umbi semu). Bunga berada dalam satu tandan dengan warna beraneka ragam 

seperti putih, ungu, merah, dan lain-lain. 

Widiastoety (Rusmiyati, 2015), mengutarakan Dendrobium sp merupakan 

salah satu genus anggrek terbesar yang banyak terdapat di Indonesia, namun belum 

dimanfaatkan secara optimal dalam menghasilkan varietas-varietas unggul baru. 

Dendrobium  sp memiliki 20 seksi, namun baru 2 seksi yang banyak digunakan 

sebagai indukan silangan. Seksi tersebut adalah Phalaenanthe dan Ceratobium. 

Kendala pengembangan anggrek di Indonesia antara lain adalah terbatasnya bibit 

unggul sehingga harga bibit sangat mahal. Keadaan ini menyebabkan sedikitnya 

kelompok yang melakukan usaha ini. Teknologi yang digunakan pun masih 

sederhana, akibatnya produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing dengan pasaran 

internasional, serta kurangnya dukungan kebijakan pemerintah dalam 

meningkatkan perbaikan varietas dan budidaya anggrek yang dapat dieksport. 
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Pendapat Sutiyoso (Ningsih, 2007), anggrek Dendrobium sp dapat 

dibiakkan ssecara vegetatif maupun generatif. Cara vegetatif dapat ditempuh 

dengan memisahkan anakan dari rumpunnya atau memanfaatkan keiki. Keiki adalah 

tunas yang tumbuh dari ujung ruas batang dewasa, selain itu dapat memakai kultur 

in vitro. Cara generatif pada anggrek tidak sulit dilakukan karena biji anggrek tidak 

mempunyai endospermae, sedangkan kelangsungan hidup biji anggrek sangat 

tergantung dengan keberadaan mikoriza yang menempel pada biji, sehingga 

mampu membantu mensuplai bahan organik atau unsur hara yang dibutuhkan untuk 

perkecambahannya. Gambar dari anggrek Dendrobium sp dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Tanaman Anggrek Dendrobium sp 

(Sumber: Millar, Roy, & Margaret, 1978) 

 

2.1.3 Morfologi Anggrek Dendrobium sp 

Tanaman anggrek Dendrobium sp memiliki ciri-ciri morfologi sebagai 

berikut. 

1. Akar 

Umumnya, akar anggrek Dendrobium sp mempunyai bentuk yang 

silindris, berdaging, lunak, mudah patah, bagian ujung akar meruncing, licin, 

dan sedikit lengket. Dalam keadaan kering, akar tampak berwarna putih 
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keperak-perakan dan hanya bagian ujung akar saja yang berwarna hijau atau 

tampak agak keunguan. Akar yang sudah tua akan berwarna coklat tua dan 

kering,  akar-akar yang sudah kering dan mati akan digantikan oleh akar yang 

baru tumbuh (Andriyani, 2017). Gambar dari akar anggrek Dendrobium sp 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Akar Anggrek Dendrobium sp 

(Sumber: Rowe, 2017) 

 

Akar anggrek Dendrobium sp berfungsi sebagai tempat menempelnya 

tanaman pada media tumbuh, dan akar ini memiliki lapisan filamen. Filamen 

ini merupakan lapisan luar yang terdiri dari beberapa lapis sel berongga dan 

transparan, serta merupakan lapisan pelindung pada sistem saluran akar (Latif, 

1960). Dibawah lapisan filamen, terdapat lapisan yang mengandung klorofil 

(Andriyani, 2007). Menurut Darmono, (2004), filamen ini berfungsi untuk 

melindungi akar dari kehilangan air selama proses transpirasi dan evaporasi, 

menyerap air, melindungi bagian dalam akar, serta membantu melekatnya akar 

pada benda yang ditumpanginya. 

Air atau hara yang langsung mengenai akar akan diabsorbsi (diserap) 

oleh filamen dan ujung akar, hanya air dan hara yang diserap melalui ujung 

akar saja yang dapat disalurkan ke dalam jaringan tanaman (Andiani, 2016). Di 

habitatnya, anggrek menempelkan akarnya pada cabang-cabang pohon yang 
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besar dan rindang, fungsinya untuk menjaga posisi dan kedudukan pada 

tumbuhan inang agar cukup mendapat sinar matahari. Akar lekat dapat 

menjalar ke seluruh substrat tempatnya menempel, sehingga memperkuat 

kedudukan tanaman. Selain akar lekat, anggrek memiliki akar udara yang 

berfungsi menyerap air atau unsur-unsur hara lainnya (Andriyani, 2017).  

2. Batang 

Anggrek Dendrobium sp memiliki jenis batang yang berumbi semu. 

Darmono (2008), menyebutkan bahwa batang anggrek beranekaragam, ada 

yang ramping, gemuk berdaging seluruhnya atau menebal dibagian tertentu 

saja, dengan atau tanpa umbi semua (pseudobulb). Berdasarkan 

pertumbuhannya, batang anggrek dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu 

tipe monopodial dan simpodial. Anggrek dengan tipe batang monopodial 

adalah anggrek yang pertumbuhan batangnya lurus ke atas pada satu batang 

tanpa batas. Anggrek yang tergolong jenis ini tidak memiliki rizoma maupun 

umbi semu (Andriyani, 2017). Batang dari anggrek Dendrobium sp dapat 

dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Batang Anggrek Dendrobium sp 

(Sumber: Rahayu, 2018) 

 

Anggrek Dendrobium sp merupakan jenis anggrek dengan tipe batang 

simpodial, yang mempunyai beberapa batang utama dan berumbi semu 
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(pseudobulb) dengan pertumbuhan ujung batang terbatas. Pertumbuhan batang 

akan berhenti apabila mencapai ukuran maksimal dan pertumbuhan baru 

dilanjutkan oleh tunas anakan yang tumbuhnya disampingnya. Tunas anakan 

tersebut tumbuh dari rizom yang menghubungkannya dengan tanaman induk 

(Andiani, 2016). 

Anggrek tipe batang simpodial ini akan mengeluarkan bunga dari ujung 

batang dan akan berbunga kembali pada pertumbuhan anakan atau tunas baru. 

Hanya anggrek jenis Dendrobium sp yang dapat mengeluarkan tangkai bunga 

baru di sisi-sisi batangnya, selain jenis Dendrobium sp, anggrek tipe batang 

simpodial lainnya, yaitu Cattleya sp, Oncidium sp, Coleogyne sp, dan 

Cymbidium sp (Andriyani, 2017).  

3. Daun 

Bentuk morfologi daun dari anggrek Dendrobium sp memiliki bentuk 

yang unik, diantaranya yaitu daun berbentuk bulat memanjang; tebal daun 

sangat beragam mulai dari tipis, berdaging, kaku, dan permukaannya rata; daun 

tidak bertangkai; daun sepenuhnya duduk pada batang. Bagian tepi daun tidak 

bergerigi (rata) dengan ujung daun yang terbelah, tulang daun sejajar dengan 

tepi daun, dan berakhir diujung daun. Susunan daun pada anggrek Dendrobium 

sp berseling-seling atau berhadapan dan warna daun pada anggrek Dendrobium 

sp yaitu berwarna hijau muda atau hijau tua, ada yang berwarna kekuningan, 

dan ada pula yang berwarna bercak-cak atau biasa disebut dengan variegata 

(Andiani, 2016). Daun-daun ini tumbuh berselang-seling pada pseudobulb dari 

bagian bawah sampai ke bagian atas, ada juga beberapa jenis anggrek 

Dendrobium sp yang hanya memiliki beberapa lembar daun pada bagian pucuk 

pseudobulb-nya. Beberapa jenis anggrek Dendrobium sp ada yang 

menggugurkan daunnya setelah usia 1 – 2 tahun dan berbunga dari batang-

batang gundul, namun ada juga yang tetap bertahan hijau dan berbunga terus-

menerus (Assagaf, 2012). Bentuk daun dari anggrek Dendrobium sp dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Daun Anggrek Dendrobium sp 

(Sumber: Puccio, 2003) 

 

4. Bunga 

Bunga anggrek tersusun dalam karangan bunga, jumlah kuntum bunga 

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

bunga pada beberapa spesies letaknya terminal, sedangkan pada sebagian besar 

letaknya aksilar. Anggrek Dendrobium sp memiliki beberapa bagian utama 

yaitu sepal (daun kelopak), petal (daun mahkota), stamen (benang sari), pistil 

(putik), dan ovarium (bakal buah) (Andiani, 2016).  

Sepal anggrek berjumlah tiga buah, pada bagian atas disebut sepal 

dorsal, sedangkan dua lainnya disebut sepal lateral. Anggrek Dendrobium sp 

memiliki tiga buah petal, petal pertama dan kedua letaknya berseling dengan 

sepal. Petal ketiga mengalami modifikasi menjadi labellum (bibir). Pada 

labellum terdapat gumpalan-gumpalan yang mengandung protein, minyak, dan 

zat pewangi. Warna bunga tanaman anggrek sangat bervariasi dan berfungsi 

untuk menarik serangga hinggap pada bunga untuk mengadakan polinasi 

(penyerbukan). Berdasarkan beberapa laporan, lebah madu merupakan 

serangga polinator yang umum pada tanaman anggrek (Andiani, 2016). 

Colum (tugu) yang terdapat pada bagian tengah bunga merupakan tempat 

alat reproduksi jantan dan alat reproduksi betina. Pada ujung colum terdapat 
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anter atau kepala sari yang merupakan gumpalan serbuk sari atau polinia. 

Polinia tertutup dengan sebuah cap (anther cap), stigma (kepala putik) terletak 

di bawah rostellum dan menghadap ke labellum, dan ovarium bersatu dengan 

dasar bunga dan terletak dibawah colum, sepal, dan petal (Andiani, 2016). 

Bentuk dari bunga anggrek Dendrobium sp dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Bunga Anggrek Dendrobium sp 

(Sumber: www.orchidsnewguinea.com) 

 

5. Tangkai Bunga 

Tangkai bunga pada anggrek Dendrobium sp pada umumnya disebut 

dengan raceme. Raceme berarti bunga majemuk, bunga majemuk itu sendiri 

yaitu bunga yang dalam satu tangkai bunga terdapat banyak kuntum bunga. 

Raceme/ bunga majemuk pada anggrek Dendrobium sp ada yang muncul pada 

tangkai bunga yang panjang dan tangkai bunga bisa mencapai panjang hingga 

1 m. Dalam setiap satu tangkai bunganya, dapat berisi sekitar 100 kuntum 

bunga, misalnya pada Dendrobium speciosum. Ada juga jenis anggrek 

Dendrobium yang memiliki tangkai bunga yang pendek hingga tidak nampak 

tangkai bunganya, seperti pada Dendrobium nobile. Pada Dendrobium nobile, 

jumlah kuntum bunganya pun bervariasi, ada yang memiliki satu sampai 

dengan dua kuntum bunga, bahkan ada yang mencapai puluhan kuntum bunga 

dan membentuk sebuah tandan yang indah (Assagaf, 2012). Bentuk dari 

tangkai bunga pada anggrek Dendrobium sp dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

http://www.orchidsnewguinea.com/
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Gambar 2.6 Tangkai Bunga Anggrek Dendrobium sp 

(Sumber: www.orchidsnewguinea.com) 

6. Buah 

Buah dari anggrek Dendrobium sp merupakan buah yang memiliki 

lentera atau capsular, dimana lentera tersebut memiliki enam rusuk. Tiga rusuk 

lentera diantaranya merupakan rusuk sejati dan tiga rusuk lentera lainnya 

merupakan rusuk tempat melekatnya dua tepi daun buah yang berlainan. 

Ditempat bersatunya tepi daun buah, dalam satu buah anggrek terdapat ratusan 

ribu bahkan jutaan biji anggrek yang sangat lembut dan dalam ukuran yang 

sangat kecil (Andiani, 2016). Pada anggrek Dendrobium sp, setelah mengalami 

masa penyerbukan, maka sekitar usia 3 – 9 bulan pertumbuhan, kemudian akan 

muncul buah yang sudah matang atau buah yang sudah tua. Pada tahap inilah 

disebut sebagai tahap dimana buah siap untuk ditabur/ ditanam dengan 

menggunakan teknik kultur in-vitro. Buah akan pecah ketika buah sudah 

matang, bagian yang pecah tersebut terletak pada bagian tengah buah, bukan 

pada bagian pangkal atau ujung buah. Buah yang baik untuk ditanam pada 

kultur in-vitro adalah buah anggrek Dendrobium sp pada usia 4 bulan setelah 

penyerbukan dan dipanen ketika buah sudah matang sebelum buah mengalami 

pecah (Andriyani, 2017). Bentuk buah dari anggrek Dendrobium sp dapat 

dilihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Buah Anggrek Dendrobium sp 

(Sumber: Kiyanti, 2008) 

 

7. Biji 

Sumartono (Andiani, 2016) berpendapat bahwa, buah dari anggrek 

Dendrobium sp mengandung ribuan bahkan sampai jutaan biji yang sangat 

halus, berwarna kuning sampai dengan warna coklat. Menurut Andiani (2016), 

bii-biji pada anggrek Dendrobium sp tidak memiliki endosperm (lembaga atau 

cadangan makanan), sehingga, untuk perkecambahannya dibutuhkan nutrisi 

yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan biji. Perkecambahan biji yang 

terjadi di alam sangat sulit terjadi jika tanpa bantuan dari Fungi (jamur), jamur 

tersebut disebut dengan Mikoriza. Mikoriza inilah yang akan bersimbiosis 

dengan biji-biji anggrek, lalu terjadilah proses perkecambahan biji. Pada 

kondisi lingkungan yang sesuai, hifa atau benang dari Mikoriza akan 

menembus embrio anggrek melalui sel-sel suspensor. Kemudian, hifa yang 

menembus embrio tersebut akan dicerna sehingga terjadilah pelepasan nutrisi. 

Proses pelepasan nutrisi inilah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan 

energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan 

biji-biji anggrek (Andiani, 2016). Bentuk biji dari anggrek Dendrobium sp 

dapat dilihat pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8 Biji Anggrek Dendrobium sp 

(Sumber: Kiyanti, 2008) 

 

2.1.4 Syarat Tumbuh Anggrek Dendrobium sp 

Anggrek Dendrobium sp memiliki syarat tertentu untuk melangsungkan 

pertumbuhannya, syarat ini dimiliki oleh sebagian besar anggrek epifit. 

1. Cahaya Matahari 

Cahaya matahari berperan penting dalam proses metabolisme tubuh 

tumbuhan, cahaya matahari mempunyai pengaruh terhadap anggrek baik 

langsung maupun tidak langsung. Pengaruh secara langsung yaitu pada proses 

fotosintesis dan pengaruh secara tidak langsung yaitu terhadap pertumbuhan, 

perkecambahan, dan pembungaan (Andiani, 2016). Waktu yang paling baik 

untuk anggrek Dendrobium sp mendapatkan cahaya matahari, yaitu mulai dari 

terbit matahari hingga pukul 10.00. Waktu-waktu tersebut merupakan waktu 

dimana proses fotosintesis pada anggrek berlangsung secara optimum 

(Andriyani, 2017). Menurut Iswanto (Maslikah, 2006), energi matahari sebagai 

energi kinetik dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis dan proses-

proses lain untuk pembentukan glukosa, pati, protein, lemak, dan lain-lain. 

Hasil proses ini dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan vegetatif dan 

generatif tanaman anggrek.  
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Intensitas cahaya matahari yang rendah menjadikan proses fotosintesis 

berjalan lambat, akibatnya, hasil fotosintesis akan habis terurai karena adanya 

proses respirasi. Dampak terlihatnya, pertumbuhan tanaman menjadi lambat, 

tanaman berwarna hijau tua, jaringan menjadi lunak, dan proses pembentukan 

bunga juga terhambat dan tertunda. Sementara itu, jika intensitas cahaya 

matahari terlalu tinggi, beberapa jaringan tanaman akan mengalami kerusakan, 

gejala kerusakan yang ditimbulkan adalah warna daun berubah menjadi kuning 

karena terbakar, akibatnya, daun tidak dapat melakukan proses fotosintesis. 

Setelah 1 – 2 hari, seluruh jaringan daun akana mati (Andriyani, 2017). 

Anggrek epifit seperti jenis Dendrobium sp membutuhkan intensitas 

cahaya matahari sebanyak 25% – 50 % (Andiani, 2016), ada beberapa 

pembudidaya anggrek yang secara sengaja memberikan sinar matahari total 

atau sebanyak 50% – 100% terutama ke tanaman anggrek  jenis Dendrobium 

sp. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pembungaan. Intensitas cahaya 

matahari yang tinggi akan meningkatkan respirasi dan merombak sebagian 

besar hasil fotosintesis yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman anggrek 

secara maksimal (Andiyani, 2017). Kebutuhan intensitas cahaya matahari 

untuk beberapa jenis tanaman anggrek dapat lihat pada Tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1 Kebutuhan Intensitas Cahaya Matahari Berdasarkan Jenis 

Anggrek 

Jenis Anggrek Kebutuhan Intensitas Cahaya Matahari (%) 

Renanthera Hybrid 100 

Vanda 50 – 60 

Dendrobium 50 – 100 

Aranda Hybrid 50 – 60 

Oncidium Hybrid 60 – 75 

Phalaenopsis Hybrid 10 – 15 

Cattleya 50 – 100 

Phalaenopsis sp 20 – 50 
(Sumber: Andriyani, 2017) 

 

Salah satu cara untuk mengurangi intensitas cahaya matahari berlebih, 

yaitu dengan cara memasang paranet dilokasi pemeliharaan anggrek, paranet 

memiliki tingkat kerapatan yang berbeda-beda. Tujuan dari penggunaan 

paranet adalah agar tanaman anggrek bisa mendapatkan cahaya matahari yang 
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sesuai dengan kebutuhannya untuk tumbuh subur dan rajin berbunga. Untuk 

anggrek Dendrobium sp bisa digunakan paranet dengan kerapatan 50% atau 

55% sesuai dengan kebutuhan intensitas cahaya matahari (Andriyani, 2017). 

2. Temperatur atau Suhu 

Pada umumnya, tanaman anggrek membutuhkan suhu berkisar 15o – 28o 

C (Andiani, 2016), karena suhu yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan anggrek 

dehidrasi, sehingga pertumbuhannya dapat terhambat. Tempat yang bersuhu di 

atas 30o C harus diimbangi dengan kelembapan tinggi dan aliran udara yang 

cukup lancar. Untuk mendapatkan kondisi tempat dengan kelembapan tinggi, 

pembudidaya bisa memasang paranet, membuat media tanam menjadi lembab, 

dan melakukan penyiraman sesering mungkin (Andiyani, 2017).  

Tanaman anggrek Dendrobium sp termasuk dalam kategori tanaman 

anggrek bersuhu sedang, yang dapat hidup pada dataran dengan ketinggian 150 

– 1500 mdpl. Anggrek yang hidup di dataran sedang ini memerlukan suhu 

udara siang  hari 21o C dan suhu pada malam hari 15o – 21o C (Andriyani, 

2017). Kebutuhan anggrek akan kondisi suhu atau temperatur dapat dilihat 

pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Kebutuhan Suhu Berdasarkan Jenis Anggrek 

Jenis Anggrek Udara Dingin (oC) Normal (oC) Udara Panas (oC) 

Cattleya 12 – 15,5 20 26,5 – 32 

Cymbidium 15 – 18 25 21 – 38 

Dendrobium 12 – 18 25 21 – 31 

Odontoglossum 5 – 13 18 16 – 32 

Phapiopedillum 12,5 – 14 20 29 – 30 

Phalenopsis 15 – 21 21 27 – 35 

Vanda 15,5 – 21 30 26,5 – 38 
       (Sumber: Andriyani, 2017) 

 

3. Kelembaban Udara 

Tanaman anggrek membutuhkan kelembaban yang tinggi disertai dengan 

kelancaran sirkulasi udara, kelembaban nisbi (RH) yang dibutuhkan tanaman 

anggrek Dendrobium sp sekitar 60% – 80%. Fungsi kelembaban yang tinggi 

ini antara lain untuk menghindari proses respirasi atau penguapan yang 

berlebihan. Kelembaban yang terlalu tinggi juga dapat mengakibatkan akar 
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tanaman anggrek menjadi tidak sehat dan bahkan membusuk (Andiani, 2016). 

Pada saat malam hari, kondisikan media tanam anggrek tidak terlalu lembap, 

supaya akar tanaman tidak mudah membusuk. Salah satu cara untuk 

mengeringkan media tanam yang basah pada malam hari bisa dengan cara tidak 

menyiramnya pada sore hari. Jika media tanam masih basah bisa dibantu 

dengan menggunakan kipas atau blower (Andiyani, 2017).  

4. pH 

Penyebaran anggrek pada umumnya terdapat pada kisaran pH 4 – 7, pH 

idealnya adalah 5,5 – 5,6, sedangkan kisaran pH optimum anggrek 4,0 – 5,0 

dan pH idealnya adalah 6,5. Angka kemasaman tanah kadang-kadang 

dipengaruhi oleh kelembapan tanah, tanah yang basah cenderung menunjukkan 

pH yang rendah, sedangkan tanah yang kering cenderung memiliki pH yang 

tinggi. Selain itu, kemasaman tanah juga dipengaruhi oleh kadar bahan organik, 

mineral, dan kapur yang terkandung didalamnya (Andiani, 2016). 

5. Pemupukan 

Pupuk adalah semua bahan yang diberikan pada tanaman yang berfungsi 

untuk memperbaiki sifat-sifat fisik, kimia, dan biologinya. Pemupukan pada 

dasarnya penambahan unsur hara untuk mencukupi kebutuhan tanaman dalam 

proses pertumbuhannya, baik dalam pertumbuhan vegetatif maupun 

pertumbuhan generatif. Pemupukan pada anggrek Dendrobium sp, biasanya 

dilakukan melalui daun dalam bentuk larutan (Andiani, 2016: 19). Peranan 

pupuk dalam pertumbuhan anggrek Dendrobium sp menurut Andiani (2016) 

antara lain: 

1) Membuat bagian tanaman menjadi hijau segar, karena banyak 

mengandung butir hijau daun yang penting dalam proses fotosintesis dan 

mempercepat pertumbuhan tanaman; 

2) Menambah kandungan protein tanaman; 

3) Menyusun senyawa metabolik intermedia dan seluler serta ssebagai 

penyusun lignin. 
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6. Kandungan Bahan Organik 

Menurut Parnata (Maslikah, 2006), tanaman anggrek Dendrobium sp 

memerlukan unsur hara non esensial dan esensial, unsur hara esensial bersifat 

mutlak diperlukan oleh tumbuhan. Kekurangan unsur hara esensial bisa 

mengganggu pertumbuhan. Sementara itu, unsur hara non esensial tidak begitu 

diperlukan oleh tumbuhan, unsur hara esensial dibagi atas unsur makro, yaitu 

unsur yang diperlukan dalam jumlah banyak, seperti N, P, K, C, O, H, S, Ca, 

dan Mg. Sedangkan unsur mikro merupakan unsur hara yang dibutuhkan dalam 

jumlah sedikit, seperti Fe, Cl, Mn, Cu, Zn, Bo, dan Mo. Gunawan (Andiani, 

2016), menyatakan bahwa tanaman anggrek membutuhkan unsur-unsur karbon 

(C), hidrogen (H), dan oksigen (O2) yang berperan menyusun zat-zat makanan 

yang dibutuhkan oleh tanaman anggrek. Unsur-unsur esensial yang dibutuhkan 

oleh tanaman anggrek itu terdiri dari nitogen (N), fosfor (P), kalium (K), 

magnesium (Mg), dan kalsium (Ca). 

 

2.2 Air Kelapa 

2.2.1 Kandungan Gizi Air Kelapa 

Air kelapa merupakan cairan endosperm buah kepala yang mengandung 

senyawa-senyawa biologi yang aktif, air kelapa juga mengandung komposisi kimia 

yang unik yang terdiri dari mineral, vitamin, gula, asam amino, dan fitohormon 

yang memiliki efek signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Air kelapa 

mengandung kalium serta khlor dalam kadar yang cukup tinggi, air kelapa juga 

mengandung zat pembangun yang meliputi protein, lemak, mineral, karbohidrat, 

dan berbagai vitamin (Darlina, 2016).  

Air kelapa merupakan salah satu diantara beberapa persenyawaan 

kompleks alamiah yang sering digunakan dalam kultur jaringan untuk perbanyakan 

anggrek. Penggunaan air kelapa sebagai bahan organik merupakan salah satu cara 

untuk menggantikan penggunaan bahan sintesis yang dipakai dalam pembuatan 

media kultur, seperti kinetin. Hal ini disebabkan karena, buah kelapa mudah 

diperoleh dan harganya terjangkau lebih murah dibandingkan bahan sintesis yang 

sulit didapatkan dan harganya yang relatif lebih mahal. Selain itu, keunggulan air 
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kelapa juga sepadan dengan bahan seintesis yang mengandung sitokinin atau 

merupakan hormon pengganti sitokinin, Tuhuteru (Mahmudah, 2016). 

Sitokinin berfungsi memacu pembelahan sel dan pembentukan organ, 

menunda penuaan, meningkatkan aktivitas wadah penampung hara, memacu 

perkembangan kuncup samping tumbuhan dikotil, dan memacu perkembangan 

kloroplas dan sintesis klorofil. Sitokinin merangsang pembelahan sel melalui 

peningkatan laju sistensis protein, beberapa diantara protein ini dapat berperan 

sebagai enzim yang dibutuhkan untuk terjadinya mitosis (Fodhil, 2013).  

Air kelapa juga mengandung berbagai macam vitamin seperti asam sitrat, 

asam nikotinat, asam pantotenal, asam folat, niakin, riboflavin dan thiamin. Air 

kelapa adalah salah satu bahan alami, didalamnya terkandung hormon seperti 

sitokinin 5.8 mg/l, auksin 0.07 mg/l dan giberelin dalam jumlah yang sedikit serta 

senyawa lain yang dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman (Dwijoseputro, 1994 

dalam Fodhil, 2013). Pemberian sitokinin dan auksin secara bersama-sama dapat 

memberikan pengaruh interaksi terhadap diferensiasi jaringan. Pemberian auksin 

dengan kadar yang relatif tinggi, diferensiasi kalus lebih ke arah pembentukan 

primordia akar (Hendaryono & Wijayanti, 1994). 

 

2.2.2 Manfaat Air Kelapa untuk Pertumbuhan Bibit Seedling Anggrek 

Dendrobium sp 

Widiastoety dan Purbadi (2003) dalam (Hasanah, 2014) menyatakan 

bahwa penambahan air kelapa umur muda dan umur sedang sebanyak 150 ml/L 

media dapat mendorong pertumbuhan tinggi, panjang dan lebar daun serta panjang 

dan jumlah akar bibit anggrek anggrek Dendrobium.  

 

2.3 Pupuk Daun 

2.3.1 Pengertian Pupuk Daun 

Pupuk daun adalah pupuk anorganik yang cara pemberiannya dilakukan 

dengan penyemprotan ke daun yang mengandung unsur makro dan mikro. Pupuk 

anorganik dijual dengan berbagai merek dagang dan mengandung bahan campuran 

utama yang seimbang, terdiri dari tiga elemen esensial dasar untuk pertumbuhan 
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dan pembungaan, ketiga elemen tersebut adalah Nitrogen (N), Fosfor (P), dan 

Kalium (K). Pupuk yang memberikan N,P, dan K disebut pupuk lengkap. Kelas 

pupuk (grade atau analisis) merupakan persen dalam berat dari nitrogen 

(dinyatakan sebagai unsur N), fosfor (dinyatakan sebagai 𝑃2𝑂5) dan kalium 

(dinyatakan sebagai (𝐾2𝑂). Selain unsur makro, unsur mikro juga memegang 

peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman walaupun hanya 

dibutuhkan dalam jumlah kecil. Pada umumnya elemen esensial yang diperlukan 

untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman antara lain C, O, H, N, P, K, S, Ca, 

Mg, Mn, Fe, B, Zn, Cu, dan Mo (Andiani, 2016) 

 

2.3.2 Kandungan Pupuk Daun 

Unsur makro merupakan unsur yang dibutuhkan oleh tanaman anggrek 

dalam jumlah besar, yang meliputi Nitogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Sulfur (S), 

Kalsium (Ca), dan Magnesium (Mg). Unsur NPK adalah unsur yang mutlak 

dibutuhkan oleh tanaman. Unsur S, Ca, dan Mg boleh ada dan boleh tidak, tetapi 

karena fungsinya sangat mendukung pertumbuhan jaringan maka akan lebih baik 

apabila unsur-unsur tersebut juga tersedia. Unsur-unsur makro biasanya diberikan 

dalam bentuk NH4NO3, KNO3, CaCl2, 2H2O, MgSO4
-, 7H2O, dan KH3PO4

-. Unsur 

mikro merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dalma jumlah sedikit. 

Unsur mikro biasa diberikan dalam bentuk MnSO4
.4H2O, ZnSO4.4H2O, H3BO3, 

KJ, NaMoO4.2H2O, CuSO4.5H2O, dan CoCl2.6H2O (Andiani, 2016: 91). 

 

2.3.3 Kegunaan Unsur-Unsur yang Terkandung dalam Pupuk Daun untuk 

Tanaman Anggrek Dendrobium sp 

Berikut kegunaan unsur pupuk daun yaitu (Andiani: 2016: 20): 

1) Nitrogen (N) adalah unsur utama pendorong pertumbuhan, nitrogen 

konstituen protein, asam nukleat, dan beberapa subtansi lainnya; 

2) Fosfor (P) berfungsi sebagai aktivator atau pengatur enzim dalam proses 

fisiologi; 

3) Kalium (K) berperan penting dalam katalisator yang merubah protein menjadi 

asam amino; 
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4) Sulfur (S) berfungsi sebagai membantu pembentukan butir hijau daun 

sehingga daun menjadi lebih hijau, menambah kandungan protein dan 

vitamin, membantu proses pembuatan zat gula; 

5) Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg) berperan dalam produksi cadangan 

bersama, menghilangkan daya racun dan mempengaruhi daya reabsorpsi 

makanan; 

6) Zat Besi (Fe) berperan penting dalam pembentukan hijau daun (klorofil), 

pembentukan karbohidrat, lemak, protein, dan enzim; 

 

2.4 Pertumbuhan Vegetatif 

2.4.1 Pengukuran Pertumbuhan Vegetatif 

Pertumbuhan adalah suatu perkembangan yang progresif dari suatu 

organisme yang dapat ditentukan oleh faktor dalam tanaman dan faktor 

lingkungannya. Pertumbuhan pada tanaman dapat dilakukan dengan mengukur 

tinggi tanaman dan jumlah daun. Beberapa parameter untuk mengukur 

pertumbuhan tanaman menurut Lestari (2015), sebagai berikut: 

1. Tinggi Tanaman 

Tinggi tanaman merupakan salah satu parameter pertumbuhan tanaman. 

Tanaman setiap waktu terus tumbuh yang menunjukkan telah terjadi 

pembelahan dan pembesaran sel. 

2. Daun 

Daun merupakan organ tanaman tempat mensitesis makanan untuk 

kebutuhan tanaman maupun sebagai cadangan makanan. Daun memiliki 

klorofil yang berperan dalam melakukan fotosintesis. 

3. Berat Basah 

Berat basah adalah berat suatu tanaman setelah panen. Berat basah masih 

mengandung kadar air dari tanaman. Setiap sampel ditimbang pada saat setelah 

panen menggunakan timbangan analitik. 

4. Berat Kering Tanaman 

Berat kering tanaman adalah berat suatu tanaman setelah melewati 

beberapa tahapan proses pengeringan. Berat kering tanaman menjadi salah satu 
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parameter pertumbuhan tanaman. Berat kering tanaman mengindikasikan pola 

tanaman mengakumulasi produk dari proses fotosintesis. 

 

2.4.2 Pertumbuhan Vegetatif pada Anggrek Dendrobium sp 

Pertumbuhan anggrek secara vegetatif dapat didefinisikan yaitu, 

mengambil bagian tanaman lalu menanamnya secara terpisah dengan indukannya 

(Andriyani, 2017). Ada banyak cara perbanyakan secara vegetatif, yaitu dengan 

cara pemisahan anakan (spliting), penggunaan keiki, dan kultur jaringan (tisssue 

cultur). Kultur jaringan merupakan cara yang paling modern, dan dapat dilakukan 

pada semua jenis anggrek (Andiani, 2016:108). Berikut beberapa cara perbanyakan 

anggrek secara vegetatif menurut (Andiyani, 2016): 

1. Pemisahan Anakan 

Pemisahan anakan yaitu dengan melakukan pembelahan rumpun anakan, 

cara ini banyak digunakan pada jenis anggrek sympodial seperti Dendrobium. 

Cara pemisahana anakan ini yaitu pembelahan dengan memotong anakan 

menjadi beberapa anakan yang terpisah, anakan-anakan inilah yang akan 

ditanam dalam pot yang terpisah. 

2. Keiki 

Keiki adalah anakan yang tumbuh liar di ujung umbi, umumnya muncul 

di ruas-ruas tanaman anggrek dewasa, dan terbentuk jika media tanam tidak 

pernah diganti, sehingga akar tanaman banyak yang rusak. Keadaan ini 

menyebabkan pertumbuhan tunas berpindah ke ruas tanaman, apabila keiki 

sudah membentuk tanaman lengkap dengan akarnya, maka keiki dapat 

dipisahkan dari induknya dengan cara memotongnya. Ketika memotong keiki, 

umbi induk harus ikut terpotong, yang bertujuan supaya anggrek tetap 

mendapatkan suplai makanan lewat umbi. Keiki sebaiknya tidak langsung 

ditanam pada pot, keiki harus ditempelkan pada lempengan pakis sampai 

terjadi penambahan umbi, jika umbi sudah berbentuk 2 – 3 buah, keiki siap 

untuk dipindahkan pada pot. Perbanyakan anggrek secara keiki hanya bisa 

dilakukan pada jenis anggrek Dendrobium sp. 
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3. Pemisahan Rumpun 

Pemisahan atau pemecahan rumpun dapat dilakukan pada anggrek 

berbatang banyak (sympodial), khususnya anggrek Dendrobium sp. Pemisahan 

rumpun dapat dilakukan jika pot telah penuh dan padat oleh tunas anakan, 

anakan yang dipisah sebaiknya memiliki 3 anakan dan bagian dasar dari anakan 

(rhizome) harus tetap saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya.  

Cara penanamannya, dasar pot diisi dengan pecahan batu-bata atau genting 

setinggi sepertiga bagian, di atasnya diisi lagi dengan media tumbuh setinggi 

sepertiga bagian. Selanjutnya, anakan tersebut ditanam dengan mengatur 

posisi, anakan yang paling tua diletakkan di dekat atau menempel pada bibir 

pot bagian pinggir atas. Dengan cara ini, pertumbuhan tunas anakan dapat 

mengisi seluruh permukaan bagian pot, apabila anakan yang tua diletakkan di 

bagian tengah pot, maka pertumbuhannya akan tidak seimbang. 

4. Kultur Jaringan 

Kultur jaringan yaitu suatu cara dengan mengisolasikan, menumbuhkan, 

memperbanyak, dan meregenerasikan bagian hidup dari sel, sel utuh atau 

bagian tanaman lainnya, dalam satu lingkungan yang terkendali. Melalui 

perbanyakan ini, dapat dihasilkan jumlah tanaman yang banyak, namun cara 

ini memerlukan investasi awal yang besar dan pelaksanaannya yang 

memerlukan keterampilan, ketekunan, dna pengetahuan biologi DNA kimia 

yang baik. Pada pelaksanaannya cara ini memerlukan tempat, bahan, dan alat-

alat yang steril, umunya cara ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau 

balai penelitian yang mempunyai laboratorium.  

 

2.5 Aklimatisasi 

2.5.1 Pengertian Aklimatisasi 

Aklimatisasi adalah masa adaptasi tanaman hasil pembiakan secara kultur 

jaringan (in vitro) yang semula kondisinya terkendali kemudian menjadi berubah 

pada kondisi lingkungan yang tidak terkendali. Apabila dalam tahap aklimatisasi 

berhasil maka secara keseluruhan perkembangbiakan secara kultur jaringan 

berhasil pula. Masa aklimatisasi ini merupakan masa kritis bagi tanaman karena 
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tanaman yang semula mendapat nutrisi dari media secara tiba-tiba harus mencari 

makanan (nutrisi) sendiri (Andiani, 2016).  

Dwiyani (2012), mengatakan bahwa, sebelum ditanam sebagai bibit dalam 

pot, bibit anggrek hasil perbanyakan in vitro memerlukan suatu tahap penyesuaian 

terhadap cekaman lingkungan yang baru. Tahap penyesuaian ini disebut dengan 

tahap aklimatisasi. Menurut Bojwani dan Razdan (Dwiyani, 2012), tahap 

aklimatisasi ini merupakan tahap yang paling krusial untuk menentukan 

keberhasilan perbanyakan tanaman melalui kultur in-vitro, sehingga perlu 

mendapat perhatian. 

Sekitar 7 – 8 bulan setelah berkecambah, anakan anggrek siap untuk 

dikeluarkan dari dalam botol. Anakan anggrek dalam botol disebut dengan 

seedling, yang siap dikeluarkan dari botol mempunyai akar yang banyak dan kokoh. 

Seedling yang dikeluarkan dari botol sering tidak bisa beradaptasi ketika 

dipindahkan ke pot, karena telah terbiasa hidup manja, dengan makanan yang sudah 

disediakan di dalam botol (Andiani, 2016). Menurut Sarwono (2002), pertumbuhan 

seedling ini sangat lambat sehingga untuk mempercepat pertumbuhannya maka 

seedling tersebut harus dikeluarkan dari botol. Seedling yang siap dikeluarkan 

adalah saat tanaman dalam botol berumur 4-5 bulan, tinggi tanaman sekitar 0,5 – 2 

cm.  

Pemindahan tanaman anggrek dari dalam botol ke pot sering mengalami 

kegagalan, hal ini dikarenakan tanaman yang didalam botol terpenuhi kebutuhan 

nutrisi dan kondisi lingkungan yang mendukung. Pospisilova (Sarwono, 2002), 

menambahkan kematian tanaman pada saat aklimatisasi disebabkan karena ketidak 

mampuan tanaman beradaptasi dengan perbedaan suhu pada saat didalam botol dan 

dilingkungan terbuka. 

 

2.5.2 Tahapan Aklimatisasi 

Teknik aklimatisasi memiliki beberapa tahapan, ada tahapan ketika 

mengeluarkan bibit anggrek dalam botolan keluar dari botol, ada tahapan dimana 

bibit dipindahkan ke dalam kompot (komuniti pot), dan setelah itu baru 

dipindahkan ke dalam pot-pot plastik atau yang biasa disebut dengan flexible cup 
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(Andiani, 2016).  Beberapa tahapan aklimatisasi menurut (Andiani, 2016) tersebut 

antara lain: 

1. Pengeluaran Bibit dari Botol 

Pengeluarkan bibit anggrek dari botolan dapat dilakukan dengan cara 

berikut ini. 

1) Buka tutup botol dan masukkan air sampai setengahnya; 

2) Goyang-goyangkan botol hingga tanaman dan akarnya terpisah dari agar-

agar; 

3) Keluarkan anakan anggrek menggunakan pinset atau kawat yang ujungnya 

dibengkokkan membentuk huruf “U”. Caranya dengan mengaitkan dan 

menarik akar anakan anggrek keluar sampai terjatuh ke dalam baskom 

yang berisi air bersih dan steril; 

4) Cuci anakan anggrek hingga bersih dan tidak terdapat agar-agar. Agar-

agar yang masih menempel dapat menyebabkan tumbuhnya jamur yang 

merugikan anggrek; 

5) Rendam anakan anggrek di dalam physan (zat anti jamur) dengan dosis 2-

3 mg per liter air agar tidak ditumbuhi jamur; 

6) Letakkan anakan anggrek di atas koran dan diangin-anginkan agar bebas 

dari air; 

7) Setelah kering, pindahkan anggrek ke dalam pot. Satu kompot bisa 

digunakan untuk 20 – 40 anakan anggrek, tergantung pada ukuran kompot 

dan besarnya anakan. 

2. Pemindahan Bibit dari Botol ke Kompot 

Anakan anggrek yang telah dikeluarkan dari dalam botol, langkah 

selanjutnya adalah menanamnya di kompot. Kompot yang digunakan 

berdiameter 7, 12, 16, atau 20 cm. Kompot tersebut tidak terlalu tinggi atau 

dalam, tetapi menyerupai cobek (tempat membuat sambal dari tanah liat). 

Kompot ada yang terbuat dari tanah maupun plastik.  

Media tanam yang digunakan bisa berupa pakis, sabut kelapa, moss 

(Lumut), akar kadaka, dan kulit pinus. Sebelum digunakan, media tersebut 

harus direbus di dalam air selama 30 menit agar terbebas dari tanin atau zat 
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perangsang pertumbuhan jamur. Berikut langkah-langkah dari proses 

pengompotan: 

1) Potong-potong media tanam (pakis dan serutan kayu sepanjang 5 – 30 mm; 

serta kulit pinus, arang, pecahan genting, pecahan batu-bata, tempurung 

kelapa, dan sabut kelapa sebesar ibu jari); 

2) Isi kompot dengan kerikil dengan pecahan genting sebesar ibu jari 

sebanyak 1/3 pot; 

3) Isi kompot dengan media tanam sampai sekitar 2 cm di bawah bibir 

kompot; 

4) Pindahkan anakan anggrek satu persatu ke dalam kompot. Satu buah 

kompot bisa memuat 20 – 40 anakan amggrek, tergantung pada besarnya 

kompot dan besarnya anakan anggrek; 

5) Semprotkan pupuk cair organik atau tambahan pupuk organik untuk 

meningkatkan nutrisi 1 – 2 kali seminggu. Dengan dosis 2 g atau 2 ml 

dalam 1 liter air; 

6) Letakkan kompot di tempat teduh yang hanya menerima cahaya matahari 

langsung sekitar 20%; 

7) Lakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban media tanam; 

8) Setelah anakan anggrek tumbuh agak tinggi, lakukan penjarangan dengan 

cara memindahkan anakan anggrek yang berasal dari satu kompot ke 

dalam 3 – 5 kompot; 

9) Setelah akar tumbuh baik, tingkatkan pencahayaan matahari secara 

bertahap. 

3. Pemindahan Anggrek ke dalam Pot-Pot 

Setelah tumbuh cukup besar dengan tinggi sekitar 5 cm, anggrek siap 

dipindahkan ke dalam pot tunggal. Cara memindahkannya sebagai berikut: 

1) Potong-potong media tanam (pakis dan serutan kayu sepanjang 5 – 30 mm; 

serta kulit pinus, arang, pecahan genting, pecahan batu-bata, tempurung 

kelapa, dan sabut kelapa sebesar ibu jari); 



32 
 

2) Isi kompot dengan kerikil dengan pecahan genting sebesar ibu jari 

sebanyak 1/3 pot. Pot yang digunakan bisa berukuran sedang dengan 

diameter 7 atau 12 cm; 

3) Isi pot dengan media tanam sampai sekitar 2 cm di bawah bibir pot; 

4) Pindahkan anakan anggrek 1 per 1 ke dalam pot (1 tanaman 1 pot); 

5) Tamabahkan pupuk organik atau anorganik sesuai dengan aturan untuk 

menambah nutrisi. Pupuk organik berbentuk cair diaplikasikan dengan cara 

penyemprotan 1 – 2 kali seminggu; 

6) Lakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban media tanam; 

7) Setelah anggrek cukup besar dan dapat beradaptasi, intensitas cahaya 

matahari dapat ditingkatkan secara bertahap. 

 

2.6 Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

2.6.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar menurut Dageng adalah segala sesuatu yang berwujud 

benda dan orang yang dapat menunjang belajar sehingga mencakup semua sumber 

yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku belajar 

(Dageng, 1990). Sedangkan menurut Januszewski dan Molenda, sumber belajar 

adalah semua sumber termasuk pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang 

dapat dipergunakan peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk 

gabungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja belajar 

(Januszewski dan Molenda, 2008). Sejalan dengan pendapat itu, Seels dan Richey 

(1994) menjelaskan bahwa sumber belajar adalah segala sumber pendukung untuk 

kegiatan belajar, termasuk sistem pendukung dan materi serta lingkungan 

pembelajaran. Sumber belajar bukan hanya alat dan materi yang dipergunakan 

dalam pembelajaran, tetapi juga meliputi orang, anggaran, dan fasilitas. Sumber 

belajar bisa termasuk apa saja yang tersedia untuk membantu seseorang belajar. 

Klasifikasi sumber belajar menurut Seels dan Richey (1994) sebagai 

berikut: (1) Pesan yang merupakan informasi yang disampaikan oleh komponen 

yang lain, biasanya berupa ide, makna, dan fakta. Berkaitan dengan konteks 

pembelajaran, pesan ini terkait dengan isi bidang studi dan akan dikelola dan 



33 
 

direkonstruksikan kembali oleh pembelajar; (2) Bahan yang merupakan kelompok 

alat yang sering disebut dengan perangkat lunak. Bahan berfungsi menyimpan 

pesan sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Bahan 

yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman elektronik, web, dan 

lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar; (3) Alat yang merupakan alat yang 

sering disebut perangkat keras. Berkaitan dengan alat ini dipergunakan untuk 

mengeluarkan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat juga merupakan benda-

benda yang berbentuk fisik yang sering disebut dengan perangkat keras, yang 

erfungsi untuk menyajikan bahan pembelajaran. Sumber belajar tersebut, seperti 

komputer, OHP, kamera, radio, televisi, film bingkai, tape recorder, dan 

VCD/DVD; (4) Teknik yang merupakan prosedur baku atau pedoman langkah-

langkah dalam penyampaian pesan. Dalam hal ini dapat dengan kata lain, teknik 

adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam kegiatan pembelajaran 

untuk tercapai tujuan pembelajaran; dan (5) Latar yang merupakan lingkungan di 

mana pesan ditransmisikan.  

 

2.6.2 Macam-macam Sumber Belajar 

Adipurnomo (2006) berpendapat bahwa sumber belajar dapat dibagi 

menjadi dua bagian yaitu sumber belajar yang berkaitan dengan manusia dan 

sumber belajar yang berkaitan dengan benda. Pembagian tersebut menghasilkan 

perkembangan pembagian sumber belajar yang direncanakan dan tidak 

direncanakan namun penggolongan ini tidak mutlak karena para ahli dapat 

membagi berdasarkan pengetahuan masing-masing. Berikut rincian dari macam-

macam sumber belajar menurut Adipurnomo (2006): 

1. Sumber Belajar yang Direncanakan 

Sumber belajar yang direncanakan adalah sumber belajar yang memang 

dengan sengaja direncanakan dan dipersiapkan untuk menunjang keberhasilan 

dari suatu proses pembelajaran. Sumber belajar ini sudah tersedia di sekolah, 

misalnya laboratorium, perpustakaan. 
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2. Sumber Belajar yang Tidak Direncanakan 

Sumber belajar yang tidak direncanakan adalah sumber belajar yang pada 

dasarnya tidak direncanakan dalam kegiatan pendidikan, namun karena 

keadaan dan kondisinya dimungkinkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan 

pendidikan, maka keadaan atau situasi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar. Sumber belajar ini terdapat dalam masyarakat yang memiliki daya tarik 

untuk dikaji atau memberikan berbagai informasi yang relevan dengan 

kompetensi yang ingin dicapai, antara lain: 

1) Orang sebagai sumber belajar 

Orang dapat dikategorikan sebagai sumber belajar sebab: 

a. Pemikirannya dapat menciptakan atau menemukan berbagai ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dapat dipergunakan sebagai sumber 

belajar oleh orang lain. Dengan pemikirannya pula orang dapat 

menemukan berbagai metode/teknik untuk mentransfer berbagai 

pengetahuan dan keterampilan kepada orang lain. 

b. Perasaannya dapat menimbulkan berbagai ekspresi seni, estetika, dan 

etika yang dapat dijadikan sumber belajar. 

c. Pengalaman hidup yang digunakan dalam bentuk verbal atau nonverbal 

dapat dijadikan bahan kajian dan menjadi contoh teladan bagi orang 

lain atau para siswa. 

2) Tempat sebagai Sumber Belajar 

Tempat yang dapat dipergunakan sebagai sumber belajar, misalnya: 

museum, perpustakaan umum, tempat rekreasi, tepi pantai, padang pasir, 

danau, daerah pegunungan, hutan, tanah tandus, rawa, pasar, sawah, 

perkebunan, ladang dan sebagainya, merupakan tempat yang dapat 

dijadikan bahan kajian atau sumber belajar yang membantu proses belajar 

siswa. 

3) Masyarakat sebagai Sumber Belajar 

Di dalam masyarakat terhimpun berbagai orang dengan pola hidup 

yang bervariasi dan terdapat berbagai norma, dan nilai hidup yang berbeda. 

Ada juga nilai hidup yang universal (core values) yang dianut oleh seluruh 
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anggota masyarakat misalnya Pancasila. Tetapi ada juga nilai-nilai perilaku 

yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok masyarakat tertentu. 

Dengan demikian di dalam masyarakat terdapat berbagai pola hidup, gaya 

hidup, pola tingkah laku yang berbeda antara satu dengan lainnya. 

Masyarakat juga memiliki berbagai adat istiadat, tradisi, dan pola-pola 

kebudayaan yang berbeda maupun lembaga-lembaga yang mengatur 

kepentingan masyarakat. Semuanya ini dapat dijadikan sumber belajar 

yang memperkaya khazanah pengetahuan, keterampilan, dan moral siswa. 

4) Benda sebagai Sumber Belajar 

Benda sebagai sumber belajar dapat dibagi dua bagian. Pertama, 

benda-benda hasil budaya manusia, misalnya batu bertulis, candi, berbagai 

produk teknologi, dan benda-benda peninggalan sejarah lainnya. Kedua, 

benda-benda alam, misalnya fosil-fosil, berbagai logam, batu-batuan, pasir, 

tanah, air, udara. Semua benda ini akan bernilai edukatif bergantung pada 

keterampilan pendidik dan siswa dalam memandang, memperlakukan, 

menganalisis serta menghubungkannya dengan topik yang menjadi pokok 

permasalahan yang sedang dan akan ditekuninya. 

 

2.6.3 Fungsi Sumber Belajar 

Fungsi sumber belajar menurut Morrison (2004) yaitu sumber belajar yang 

ada agar dapat difungsikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam 

pembelajaran. Berikut ini fungsi dari sumber belajar menurut (Morrison, 2004):  

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, melalui:  

1) Mempercepat laju belajar dan membantu pengajar untuk menggunakan 

waktu secara lebih baik, 

2) mengurangi beban guru/dosen dalam menyajikan informasi, sehingga 

dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar 

murid/mahasiswa;  

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

melalui:  

1) mengurangi kontrol guru/dosen yang kaku dan tradisional,  
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2) memberikan kesempatan kepada murid/mahasiswa untuk belajar sesuai 

dengan kemampuannya;  

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, melalui:  

1) perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis,  

2) pengembangan bahan pembelajaran berbasis penelitian;  

4. Lebih memantapkan pembelajaran, melalui:  

1) peningkatkan kemampuan manusia dalam penggunaan berbagai media 

komunikasi,  

2) penyajian data dan informasi secara lebih konkrit;  

5. Memungkinkan belajar secara seketika, melalui:  

1) pengurang jurang pemisah antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak 

dengan realitas yang sifatnya konkrit, 

2) memberikan pengetahuan yang bersifat langsung;  

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan 

adanya media massa, melalui:  

1) pemanfaatan secara bersama yang lebih oleh luas tenaga tentang kejadian-

kejadian yang langka,  

2) penyajian informasi yang mampu menembus batas geografis.  

 

2.6.4 Syarat Sumber Belajar 

Munajah (2015) menyatakan bahwa sebuah penelitian yang telah dilakukan, 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar apabila telah melalui kajian proses dan 

identifikasi hasil penelitian. Supaya sebuah penelitian dapat digunakan sebagai 

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

penelitian. Proses kajian penelitian berkaitan dengan keterampilan sedangkan hasil 

penelitian dapat berupa fakta dan konsep. 

 Berdasarkan pendapat dari Suhardi (2012) bahwa suatu penelitian 

berpotensi sebagai sumber belajar harus memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan 

persyaratan sumber belajar. Berikut ciri-ciri suatu penelitian yang digunakan 

sebagai sumber belajar menurut Suhardi (2012), yaitu: 
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1. Kejelasan potensi. Kejelasan potensi merupakan kejelasan dari suatu objek 

yang telah ditentukan ditinjau dari ketersedian dan permasalahan yang 

diangkat. 

2. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran yang dimaksudkan adalah dalam proses penelitian melibatkan 

kemampuan dari sisi afektif, kogntif, dan psikomotorik sehingga serangkaian 

kegiatan dapat mengembangkan ketiga aspek tersebut. 

3. Kejelasan sasaran. Kejelasan sasaran yaitu suatu hasil yang diharapkan dari 

tujuan tertentu secara nyata. 

4. Kejelasan informasi yang diungkapkan. Kejelasan informasi yang 

diungkapkan artinya informasi dari suatu penelitian merupakan hasil yang 

nyata (fakta) yang dapat dikembangkan menjadi suatu konsep, prinsip dan 

hukum. 

5. Kejelasan berekslporasi. Kejelasan bereksplorasi yang dimaksudkan adalah 

perlu adanya prosedur kerja atau langkah kerja dalam pelaksanaan penelitian. 

6. Kejelasan perolehan. Kejelasan perolehan yang dimaksudkan hasil penelitian 

kejelasan perolehan dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran dengan melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 
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2.7 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pemanfaatan 

sebagai kajian 

sumber belajar 

Aklimatisasi 

Keriput akar, 

batang, daun bibit 

Pupuk daun belum 

tepat 
Pertumbuhan lambat 

akar, batang, daun 

Busuk akar, batang, 

daun bibit 

batang 

Perlakuan khusus 

akar daun 

Merek Growmore 

Pupuk daun Air kelapa tua 

formulasi 

Pertumbuhan 

terhambat 

Peningkatan 

pertumbuhan 

(optimal) 
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2.8 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh pemberian air kelapa dan pupuk daun terhadap 

pertumbuhan vegetatif bibit seedling anggrek Dendrobium sp pada tahap 

aklimatisasi. 

2. Pada konsentrasi 200 ml air kelapa & 2 gram pupuk daun yang paling 

berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif bibit seedling anggrek 

Dendrobium sp pada tahap aklimatisasi. 

3. Hasil penelitian pemanfaatan air kelapa dan pupuk daun terhadap 

pertumbuhan vegetatif bibit seedling anggrek Dendrobium sp dapat dijadikan 

sebagai kajian sumber belajar biologi. 


