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ABSTRAK

Tanaman jati merupakan salah satu jenis tanaman kayu yang biji kulitnya 

berkulit keras, sehingga waktu dormansinya cukup panjang untuk dapat berkecambah 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemaparan medan magnet 

terhadap masa dormansi biji jati dan hasilnya akan dijadilkan sebagai alat peraga 

praktikum. Penelitian ini dilakukan pada bulan Febuari – Mei di laboratrium 

Botani,Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. Penelitian ini disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu 

faktor yaitu lama pemaparan medan magnet yang terdiri atas kontrol ( 0 Menit), 

30’,60’, dan 120 Menit dengan 4 kali pengulangan. Biji jati yang digunakan adalah 

biji jati unggul. 

Kekuatan medan magnet yang digunakan sebesar 0, 25, 50, 75 mT. Parameter 

yang diukur adalah persentase perkecambahan. Selanjutnya, data dianalisis ragam  

menggunakan Anova one way dengan dilanjutkan uji BNT pada taraf = 5%. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pemaparan medan magnet yang diberikan terhadap biji 

jati belum mampu mematahkan dormansi pada biji jati tersebut. Hal ini disebabkan 

kulit biji yang keras, rendahnya daya berkecambah jati, waktu dormansi yang masih 

panjang, dan respon tumbuhan yang berbeda –beda setelah diberi paparan medan 

magnet.

Kata kunci : Medan magnet,Dormansi, dan Biji Jati (Tectona grandis L)
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MOTTO

                             

Artinya : Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat 

tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak 

beriman".(QS. YUNUS : 101)1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta : Penerbit Diponegoro,2006) ,h..
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan merupakan suatu  proses pertambahan ukuran, baik dalam 

bentuk, volume, bobot, maupun jumlah sel akibat penggandaan protoplasma. Tahap 

awal pertumbuhan dimulai ketika biji berkecambah. Perkembangan diawali dengan 

penyerapan air dari lingkungan sekitar biji sehingga menyebabkan kulit biji melunak 

dan ukuran biji membesar.1

Di dalam ayat-ayat Al-Qur`an, Allah senantiasa memerintahkan manusia 

supaya memperhatikankeindahaan dan keberagaman makhluk hidup pada fase- fase 

pertumbuhan yang umumnya berbeda-beda dalam  proses tumbuh, biasanya dalam 

fase pertumbuhan tubuh tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor 

internal dan faktor eksternal. Seperti yang terkandung dalam firman Allah dalam QS. 

Al-An’am: 99 berbunyi :

                     

                     

                   

Artinya:“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan 

dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-

tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang 

                                                          
1Frank B Salisbury & Cleon W Ross, Fisiologi Tumbuhan Jilid 3.(Bandung : ITB.1995) hal.2
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menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai 

yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan 

delima yang serupa dan yang tidak serupa.Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya 

berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya.Sesungguhnya pada yang demikian 

itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”2

Pada kandungan QS Al – Anam ayat 99 bahwa Allah menyeru umatnya untuk 

mengamati  proses pertumbuhan tumbuhan yang beragam. Pertumbuhan tumbuhan 

dapat dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam adalah faktor yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan berasal dari dalam tmbuhan itu sendiri yang 

meliputi penurunan sifat (hereditas) dan zat pengatur tubuh (hormone), sedangkan 

faktor luar adalah semua hal yang terdapat di dalam lingkungan atau di luar dari 

tubuh tumbuhan itu sendiri seperti temperatur, kelembaban, cahaya dan air.3

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, membuat para peneliti 

melakukan penelitian tentang pengaruh medan magnet terhadap tumbuhan. Medan 

magnet diduga mempengaruhi proses pertumbuhan pada tumbuhan. 4

Ditinjau dari aspek klimatologis,Indonesia merupakan negara tropis dengan 

kondisi alam tropis ini memungkinkan untuk membudidayaan tanaman- tanaman 

yang banyak bermanfaat bagi kehidupan seperti tanaman buah –buahan, sayuran 

hingga tanaman jenis  kayu yang memiliki kualitas yang baik. Tanaman Jati (Tectona 

                                                          
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : Diponegoro) 2013.h.

111
3Neil A. Campbell dkk, Biologi, (Jakarta: Erlangga, Edisi Kedelapan, Jilid 1, 2008), h. 50.
4Dinastuty Anggraeni K, Rochmah Agustrina, Tundjung Tripeni H, “Anatomi Batang Dan 

Stomata Tomat (Lycopersicum Esculentum) yang dikecambahkan di Bawah Pengaruh Medan Magnet 
0,2mt” Seminar Nasional Sains dan Teknologi. Lembaga  Penelitian Universitas Lampung.2013.
h.330-331.
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grandis Linn.f) ini merupakan salah satu contoh dari tanaman budidaya yang 

memiliki kualitas kayu yang terkenal kuatnya. Kayu pada tanaman ini biasanya 

digunakan untuk bahan - bahan furniture. Banyaknya permintaan konsumen akan 

kayu jati membuat kayu tersebut banyak dieksploitasi oleh oknum yang 

memanfaatkan hal ini, apabila tidak diiringi dengan pembudidayaan  maka kayu jati 

akan menjadi langka.

Tanaman jati yang tumbuh di Indonesia berasal dari India. Tanaman ini 

memiliki nama ilmiah Tectona grandis Linn. f. Secara historis, nama tectona berasal 

dari bahasa Portugis (Tekton) yang berarti tumbuhan yang memiliki kualitas tinggi. 

Di negara asalnya, tanaman jati dikenal banyak nama daerah seperti ching- jagu (di 

wilayah Asam) ;saigun, segun ( Bengali) ; tekku (Bombay); Kyun (Burma) ; 

saga,sagach (Gujarat) ; dan adaviteeku, peddatekku, peddatekku, teekuchekka

(Telugu). Tanaman ini dalam bahasa Jerman dikenal dengan nama teck atau 

teakbaun, sedangkan di Inggris dikenal dengan nama teak. 5

Manfaat tumbuhan Jati sangatlah banyak seperti, daun pohon jati dapat 

dijadikan obat/penawar rasa sakit tapi ingat hanya untuk daunpohon jati yang masih 

muda. Akar pohon jati dapat dijadikan sebagai pewarna. Sejarah mencatat pada abad 

17 akar pohon jati digunakan oleh warga Sulawesi Selatan untuk mewarnai anyaman 

denganwarna kuning dan kuning agak kecoklatanFurniture. Kayu jati dapat diukir dan 

dijadikan furniture atau perabotan rumah tanggadisinilah peran jati dalam karya seni 

                                                          
5 Yana Sumarna, Budidaya Jati, Cet.III,ISBN 979-489-603-9 (Jakarta, Penebar 

Swadaya,2003) h - 9
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banyak menghiasi peralatan rumah tangga denganberbagai ukiran dan corak.Kayu jati 

mengandung semacam minyak dan endapan di dalam sel-sel kayunya, sehingga dapat 

awet digunakan di tempat terbuka meski tanpadivernis; apalagi bila dipakai untuk

ruangan indoor.Rumah-rumah tradisional Jawa, seperti rumah joglo Jawa 

Tengah,menggunakan kayu jati di hampir semua bagiannya: tiang-tiang,rangka atap, 

hingga ke dinding-dinding yang berukir.Dalam industri pengohalahan kayu saat ini, 

jati diolah menjadi venir (veneer) untukmelapisi penampang kayu lapis mahal; serta 

dijadikan keping- kepingparket (parquet) untuk lantai dalam ruangan. Selain itu juga 

diekspor kemancanegaran dalam bentuk furniture dan perabotan luar-rumah.6

Budidaya tanaman jati umumnya tidak terlalu sulit namun petani di lapangan 

seringkali mendapati kendala, salah satunya adalah biji yang disemai lambat 

terinduksi perkecambahannya karena benih jati memiliki kulit yang tebal dan keras 

atau bersifat impermiabel (sulit ditembus) terhadap air dan gas sehingga dapat 

menghambat perkecambahan. Hal itu disebabkan oleh faktor yang sangat mendukung 

di dalam pertumbuhan tersebut yang harus dapat disesuaikan dengan kondisi dari 

kerasnya kulit biji, karena semakin keras kulit biji, maka waktu yang dibutuhkan 

untuk menginduksi perkecambahan akan semakin lama.

Dormansi benih merupakan ketidak mampuan benih untuk berkecambah pada 

lingkungan yang optimum yang dapat disebabkan oleh keadaan fisik dari kulit benih, 

keadaan fisiologis dari embrio atau kombinasi dari kedua keadaan tersebut. Namun 

dormansi bukan berarti benih tersebut mati atau tidak dapat tumbuh kembali, karena 

                                                          
6Ibid, h - 12
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dormansi pada benih dapat dipatahkan dengan menggunakan skarifikasi baik secara 

mekanik maupun kimiawi. 

Melihat kondisi di atas bahwa pematahan dormansi terhadap biji yang 

memiliki kulit yang keras telah banyak menjadi perhatian karena sulitnya 

mematahkan dormansi biji , maka penulis berharap penelitian ini dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari juga dalam proses pembelajaran di sekolah mengenai 

pertumbuhan dan perkembangan yang dapat diterapkan pada jenjang SMA (Sekolah 

Menengah Atas) kelas XII pada pokok bahasan materi pertumbuhan dan 

perkembangan pada tumbuhan dengan menggunakan biji buah jati

Tujuan pembelajaran biologi adalah untuk memahami dan mengembangkan 

pengetahuan, dari metode pembelajaran biologi yang digunakan untuk  memecahkan 

suatu masalah kehidupan individu maupun sosial, serta mengembangkan cara berfikir 

ilmiah melalui percobaan. Salah satunya adalah dengan menerapkan praktikum 

disalah satu materi biologi pada sub bahasan pertumbuhan dan perkembangan pada 

tumbuhan, dengan menggunakan materi tersebut peserta didik diharapkan dapat 

menjawab permasalahan yang timbul dari topik pembelajaran melalui percobaan yang 

mereka lakukan. Melalui metode eksperimen peserta didik diharapkan mampu 

berlatih dalam menghadapi berbagai masalah, lebih efektif di dalam berfikir dan 

dapat memperoleh ilmu pengetahuan serta pengalaman keterampilan yang luas.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, membuat para 

peneliti melakukan penelitian tentang faktor lingkungan apa saja  yang dapat 

mempengaruhi proses pertumbuhan perkembangan selain air, suhu, kelembaban 

udara. Para peneliti terus melakukan penelitian hingga mendapati bahwa medan 
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magnet memberikan respon positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada 

tumbuhan.  Medan magnet merupakan ruang disekitar magnet dimana tempat benda –

benda tertentu mengalami gaya magnetik. Medan magnet dapat dibagi menjadi dua 

yakni medan magnet alami dan medan magnet buatan. Bumi sendiri merupakan 

medan magnet alami yang besarnya 0,004 – 0,007 mT. Benda – benda di bumi, 

termasuk tumbuhan dipengaruhi oleh medan magnet bumi tersebut.7

Fenomena magnet sendiri pertama kali diamati sekurang-kurangnya 2.500 

tahun yang lampau dalam potongan- potongan biji besi yang dimagnetkan yang 

dijumpai didekat kota kuno Magnesia.8Pada tahun 1600, William Gilbert menemukan 

bahwa bumi merupakan magnet alami dengan kutub magnetnya berada dekat kutub 

utara dan kutub selatan.Medan magnet alami berasal dari batu magnet yang memiliki 

dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang sejenis akan tolak 

menolak dan kutub yang tidak sejenis akan tarik menarik.  Pada medan magnet 

buatan dapat ditimbulkan aliran listrik pada suatu  penghantar kawat, yang berbentuk 

lingkaran, solenoida dan toroida dengan besar kuat medan magnet berbanding lurus 

dengan kuat arus listrik yang mengalir (I) dan jumlah lilitan (N) dan berbanding 

terbalik dengan panjang kumparan(L).9

Penelitian tentang pengaruh medan magnet terhadap tumbuhan dan 

perkembangan tanaman telah banyak dilakukan, namun setiap tumbuhan menunjukan  

respon yang berbeda terhadap medan magnet bergantung pada jenis organisme 

                                                          
7Tundjung T. Handayani, Rochmah Agustrina “Pengaruh Kuat medan magnet dan Imbisisi 

Biji Pada Pertumbuhan dan Produksi Kedelai (Gyline max L. Merr)”Jurnal Agronomika Vol.10, No. 1,
ISSN 1411-8297 Universitas Lampung, (Juli 2010) h.87

8Young and freedam, Fisika Universitas Jilid 2.(Jakarta: 2003)h.292-293
9 Tundjung T. Dan Rochmah Agustrina Handayani,Op.Cit. h.87
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tersebut.10 Penelitian terkait dengan pengaruh medan magnet terhadap tumbuhan di 

antaranya penelitian yang di lakukan oleh Dhawi dan Al-Khayri (2009) dalam 

penelitiannya ia membuktikan, bahwa pemaparan kuat medan magnet sebesar 1500 

mT selama 0, 1, 5, 10 dan 15 menit meningkatkan kandungan ion N, K, Ca, Mg, Fe, 

Mn dan Zn pada tanaman Kurma (Phoenix dactylifera). Persentase perkecambahan 

biji Salvia officinalis L dan Calendula officinalis L yang tidak dipapari medan 

magnet lebih rendah daripada biji yang dipapari medan magnet.

Penelitian Winandari (2011) diketahui bahwa kuat medan magnet sebesar 0,2 

mT dengan lama pemaparan 7’48” cenderung meningkatkan perkecambahan dan 

pertumbuhan pada tanaman tomat.11 Kajian pengaruh medan magnet terhadap 

tanaman cocor bebek, menunjukan kuat medan magnet sebesar 0,05 militesla 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap luas stomata.12Beberapa penelitian 

menunjukkan adanya pengaruh positif dari medan magnet, misalnya untuk 

meningkatkan kecepatan pertumbuhan dan perkembangan.Hal itu dilihat dari setiap 

tumbuhan menunjukan respons yang berbeda - beda setelah diberi paparan medan 

magnet. Maka penelitian ini diajukan untuk mengamati respon tumbuhan terhadap 

pengaruh pemaparan medan magnet pada masa dormansi biji jati (Tectona grandis 

Linn.f).

                                                          
10Goodman, E.M, B. Greenabaum dan T.M. Morron. Effect of Electromagnetic  Fields on 

Molecules and Cell. Intl. Rev Cytol,1995. h.279
11Aulia Rohmah,Sumardi, Eti Ernawati, Rochmah Agustrina. “Pengaruh Medan Magnet 

Terhadap Aktivitas Enzim Α- Amilase Pada Kecambah Kacang Merah Dan Kacang Buncis Hitam 
(Phaseolus Vulgaris L.)” Seminar nasional dan Teknologi V Lembaga Peneltian Universitas Lampung 
(November 2013.) h.2

12Agustrina R, Roniyus MS “Fisiologi dan Anatomi daun Cocor Bebek dibawah pengaruh 
medan magnet rendah”. SATEK – II : Universitas Lampung. 2008. h.342
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Ahli fisiologi benih biasanya menetapkan perkecambahan sebagai kejadian 

yang dimulai dengan imbibisi dan diakhiri ketika radikula (akar lembaga; atau pada 

beberapa biji kotiledon/hipokotil) memanjang atau muncul melewati biji. Jadi kondisi 

dormansi merupakan kondisi dimana biji yang gagal berkecambah karena kondisi 

dalam, walaupun kondisi luar (misalnya suhu, kelembapan, dan atmosfer) sudah 

selesai.13  Konsep pematahan dormansi telah banyak dilakukan untuk tanaman yang 

memiliki kulit biji yang keras baik pematahan dormansi secara mekanik, dan 

kimiawi. Tidak terkecuali pada tanaman jati berbagai perlakuan dilakukan untuk 

membuat biji jati cepat berkecambah, diantaranya adalah melukai kulit biji agar air 

dapat masuk ke dalam biji atau biji direndam dalam air dengan suhu yang berbeda-

beda. Selain itu biji direndam pada zat kimia yang bersifat asam atau basa seperti 

HCl, KNO3atau hormon giberelin.

Menurut Saleh (2003) skarifikasi tidak terlalu berpengaruh terhadap kecepatan 

perkecambahan. Kecepatan perkecambahan dipengaruhi oleh lama ekstraksi dan lama 

perendaman KNO3. Kendala atau kelemahan dari penelitian ini adalah semakin lama 

ekstraksi buah menyebabkan semakin cepat buah membusuk sehingga embrio mati. 

Biji yang telah diskarifikasi dan direndam dalam larutan KNO3 menyebabkan

semakin banyak larutan KNO3 yang diserap akan meracuni embrio sehingga biji tidak 

dapat berkecambah. 14

                                                          
13Frank  B Salisbury,Op.Cit h.194 - 195
14Sri Ambar Fitriani,Enni Suwarsi Rahayu, Noor Aini Habibah Pengaruh Skrarifikasi dan 

Suhu Terhadap Pemecahan Dormansi Biji Aren  (Arenga pinnata (Wurmb) Merr. Unnes Journal of  
Life Scince.Universitas Negeri Semarang ISSN 2252-6277. (November.2013). h.86
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Harapannya hasil penelitian ini dapat diterapkan di sekolah sebagai sumber 

bahan belajar praktikum atau sebagai sumber pengayan pada materi pertumbuhan dan 

perkembangan pada tumbuhan yang ada pada SMA semester ganjil kelas XII IPA. 

Itulah sebabnya penulis dengan segala kemampuan akan mencoba melakukan suatu 

penelitian  dengan judul  Pengaruh Pemaparan Medan Magnet terhadap masa 

Dormansi biji jati (Tectona grandis Linn.f) (sebagai alat peraga praktikum pada 

materi pertumbuhan dan perkembangan kelas XII IPA).

B. Identifikasi Masalah

M.Iqbal Hasan menyatakan bahwa identifikasi masalah yaitu memuat semua 

(daftar masalah) masalah yang mungkin dijumpai pada latar belakang 

masalah.15Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan, sebagai berikut: 

1. Medan magnet dapat memberikan pengaruh postif terhadap pemecahan 

dormansi biji.

2. Tanaman jati memiliki banyak manfaat bagi kehidupan.

3. Biji buah jati memiliki kulit biji yang tebal dan keras.

4. Belum banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui waktu dormansi 

biji jati dan faktor yang dapat mempengaruhinya.

5. Sekolah umumnya belum menerapkan praktikum mengenai pertumbuhan dan 

perkembangan terhadap biji tanaman yang memiliki pericarp yang keras.

                                                          
15M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, Ctk ke: 1, 2002), h. 150.
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C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas agar tidak terjadi penyimpangan dan 

penafsiran yang tidak sesuai, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Penulis hanya akan melihat pengaruh pemaparan medan magnet dalam 

pemecahan waktu dormansi terhadap biji jati.

2. Medan magnet yang digunakan adalah medan magnet yang terbuat dari 

kumparan selenoida.

3. Penulis hanya akan menggunakan benih dari jenis jati biasa yang memiliki 

masa panen yang cepat.

D. Rumusan masalah

Dalam penelitian ini peneliti telah merumuskan permasalahan-permasalahan 

yang akan dikaji ulang pada bab selanjutnya yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh pemaparan medan magnet terhadap masa dormansi 

pada biji Tectona grandis L. ?

2. Dapatkah hasil penelitian ini digunakan sebagai panduan alat peraga 

praktikum  pada peserta didik SMA kelas XII pada materi pertumbuhan dan 

perkembangan ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Pengaruh pemaparan medan magnet terhadap masa dormansi  

pada biji Tectona grandis L.
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2. Mengetahui laju pematahan dormansi terhadap biji jati dengan memberikan 

perlakuan pemaparan medan magnet.

3. Dijadikan sebagai alternatif alat peraga praktikum pada peserta didik SMA.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai

pihak, yang diantaranya:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi umum 

mengenai Pengaruh pemaparan medan magnet terhadap masa dormansi pada 

biji jati.

2. Bagi Institusi IAIN Lampung dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, 

kepustakaan, dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi peserta didik, sebagai panduan alat peraga praktikum pada peserta didik 

SMA.

4. Informasi bagi masyarakat umum, pemerintah, instansi/lembaga yang terkait 

dalam mengetahui Pengaruh pemaparan medan magnet terhadap masa 

dormansi biji jati dan demi kepentingan lainnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian  Pustaka

1. Medan Magnet

Fenomena adanya medan magnet alami yang terdapat di bumi telah 

dijelaskan dalam Al-quran pada surah Ath- Thalaq : 12 yang berbunyi :

                    

       

Artinya : “Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. 

perintah Allah Berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu, dan Sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi 

segala sesuatu” 1

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah dalam penciptaan alam semesta, 

menciptakan tujuh surga atau langit. Berdasarkan Encyclopedia Americana (9/188), 

lapisan-lapisan yang berikut ini bertumpukan, bergantung pada suhu.

1. Lapisan pertama Troposfer:lapisan ini mencapai ketebalan 8 km di kutub dan 

17 km di khatulistiwa, dan mengandung sejumlah besar awan. Setiap 

kilometer suhu turun sebesar 6,50C, bergantung pada ketinggian. Pada salah 

satu bagian yang disebuttropopause,yang dilintasi arus udara yang bergerak 

cepat, suhu tetap konstan pada 570 C. 

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : Diponegoro) 2013. 

h.111
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2. Lapisan kedua stratosfer: lapisan ini mencapai ketinggian 50 km. Disini sinar 

ultraviolet diserap, sehingga panas dilepaskan dan suhu mencapai 00 C.Selama 

penyerapan ini, dibentuklah lapisan ozon yang penting bagi kehidupan.

3. Lapisan ketiga mesosfer : lapisan ini mencapai ketinggian 85 km. Di sini suhu 

turun hingga 1000 C .

4. Lapisan keempat termosfer: peningkatan suhu berlangsung lebih lambat. 

Lapisan 

5. Kelima ionosfer: gas pada lapisan ini berbentuk ion. 

6. Lapisan keenam eksosfer: karena berada di antara 500 dan 1000 km, 

karakteristik lapisan ini berubah sesuai aktivitas matahari.

7. Lapisan ketujuh magnetosfer:disinilah letak medan magnet bumi. 

Penampilannya seperti suatu bidang besar yang kosong. Partikel subatom 

yang bermuatan energi tertahan pada suatu daerah yang disebut sabuk radiasi 

Van Allen.2

Medan magnet merupakan interaksi antar kutub magnet yang terjadi karena

adanya penghubung berupa medan.3  Magnet  sendiri berasal dari bahasa Yunani 

yaitu lithos yang berarti batu dari Magnesia. Magnet pertama kali diamati sekurang-

kurangnya 2.500 tahun yang lampau dalam potongan- potongan biji besi yang 

dimagnetkan yang dijumpai didekat kota kuno Magnesia (sekarang Manisa,di Turki 

bagian barat). Pada tahun 1600, William Gilbert menemukan bahwa bumi merupakan 

                                                          
2Al-Quran Dan Temuan Ilmiah“,(on-line) tersedia di http://quran.alshia.org/id/lib/002/03.html 

Diakses pada tanggal 14 maret 2016 pukul 00 :45) 
3Bambang murdaka, Fisika Dasar, (Yogyakarta, Andi offset : 2010) h. 86
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magnet alami dengan kutub magnetnya berada dekat kutub utara dan kutub selatan. 

Magnet dapat dibentuk oleh dua kutub, yaitu kutub utara (U) dan kutub Selatan (S). 

Sumber://www.google.co.id/search?q=garis+gaya+magnet&biw=1366&bih=643

Telah ditemukan bahwa hubungan antara gejala kelistrikan dengan gejala 

kemagnetan, yaitu ketika kawat berarus listrik dapat mempengaruhi arah jarum 

kompas bila kawat berada didekatnya, itu berarti arus listrik (aliran bermuatan postif) 

bersifat mengerahkan medan magnet.4 Medan magnet memiliki satuan tesla (T), 

untuk menghormati Nikola Tesla (1857-1943) seorang ilmuwan keturunan Amerika -

Serbia dan seorang penemu. 5 Ditinjau dari sifat kemagnetannya, benda dapat 

dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu paramagnetik, ferromagnetik, dan diamegnetik. 

Bahan paramagnetik menyebabkan kuat medan magnet di dalam bahan itu sedikit 

lebih besar daripada medan magnet di luar bahan (udara), sedangkan di dalam bahan 

berorde ribuan kali lebih besar daripada di luar bahan. Sementara itu, kuat medan 

magnet di dalam bahan diamagnetik lebih lemah daripada di luar bahan. Sifat 

kemagnetan benda tergantung pada jenis atom penyusun benda itu. Kemagnetan 

disebut oleh elektron atom yang bergerak pada orbit maupun sumbunya sendiri (spin) 

dan juga oleh gerak spin partikel atom (nukleon), sehingga menimbulkan dipol 

magnet. 
                                                          

4Ibid, 84
5Young and freedam., Op.cit h. 295



15

Solenoida adalah lilitan - lilitan kawat tembaga yang membentuk kumparan. 

Aliran arus listrik pada solenoida akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya 

dengan pola garis- garis medannya seperti garis- garis medan yang ditimbulkan oleh 

magnet batang. Solenoida digunakan dalam banyak perangkat elektronika seperti bel 

pintu atau pengeras suara. Secara skematik bentuk solenoida terdiri dari n buah lilitan 

kawat berarus listrik I, medan magnet yang dihasilkan memiliki arah seperti pada 

gambar, di mana kutub utara magnet mengikuti aturan tangan kanan. Besarnya kuat 

medan magnet yang dihasilkan pada sebuah titik P pada sumbu di dalam solenoida 

dapat difikirkan sebagai jumlah dari medan magnet yang dihasilkan sebuah kawat 

berbentuk lingkaran.

Gambar 1.  Medan magnet pada kumparan Solenoida 
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Gambar 2. Arah Medan Magnet

Sumber:www.google.co.id/search?q=medan+magnet&biw=1366&bih=599&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXgMv54ZDMAhXFqJQKHeDcCTcQ
_AUIBigB&dpr.

2. PENGARUH MEDAN MAGNET PADA TUMBUHAN

Air merupakan salah satu komponen fisik yang sangat penting dalam 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan dibutuhkan dalam jumlah besar. 

Sekitar 85-90% dari bobot segar sel-sel dan jaringan tanaman tinggi adalah air. 

Pertumbuhan tanaman dikendalikan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam dan faktor 

luar.Faktor dalam adalah faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan berasal 

dari dalam tmbuhan itu sendiri yang meliputi penurunan sifat (hereditas) dan zat 

pengatur tubuh (hormone), sedangkan faktor luar adalah semua hal yang terdapat di 

dalam lingkungan atau di luar dari tubuh tumbuhan itu sendiri seperti temperatur, 

kelembaban, cahaya dan air.6

                                                          
6Neil A. Campbell dkk, Biologi, (Jakarta: Erlangga, Edisi Kedelapan, Jilid 1, 2008), h. 50.
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Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh 

magnet. Keberadaan medan magnet di sekitar tumbuhan membawa dampak positif 

bagi metabolisme sel. Hal ini dikarenakan gaya dari medan magnet dapat 

mengendalikan dan mengubah laju pergerakan elektron-elektron dalam sel sehingga 

dapat mempengaruhi berbagai jenis proses metabolisme sel menjadi lebih baik. 

Sedangkan medan magnet di sekitar benih yang direndam air menyebabkan pecahnya 

ikatan hidrogen molekul air dalam benih sehingga banyak molekul air dalam benih 

yang bebas. Peristiwa itu akan meningkatkan berbagai reaksi dalam benih dan 

metabolisme dalam benih berjalan lebih cepat. Setelah dilakukan banyak penelitian 

tentang pengaruh medan magnet terhadap tumbuhan yang umumnya medan magnet 

memberi hasil positif untuk pertumbuhan tanaman.7

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh medan magnet 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pengaruh postif dari pemberian 

medan magnet terhadap tumbuhan terlihat dalam penelitian di laboratorium 

menunjukan bahwa medan magnet yang dikenakan secara berkesinambungan dapat 

meningkatkan indeks perkecambahan pada biji kacang hijau (Vigna radiata Linn), 

Jagung, dan kedelai (Glycine max L. Merrill ). Pengaruh kuat medan magnet juga 

dapat meningkatkan pembentukan klorofil pada kedelai (Atak, dkk), dan bawang 

(Novitsky,dkk). 8

                                                          
7Agustrina, R Dan Roniyus, Pengaruh Arah Medan Magnet Terhadap Anatomi Cocor Bebek 

(Kalanchoe Pinnata Pers.)Prosiding Seminar Hasil Penelitian  & Pengabdian Kepada Masyarakat. 
Universitas Lampung. (Lampung , 2009)h.337

8Tundjung T. Handayani, Rochmah Agustrina “Pengaruh Kuat medan magnet dan Imbisisi 
Biji Pada Pertumbuhan dan Produksi Kedelai (Gyline max L. Merr)”Jurnal Agronomika Vol.10, No. 1,
ISSN 1411-8297 Universitas Lampung, (Juli 2010) h.87
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3. DORMANSI BIJI

Istilah dormansi adalah suatu  istilah biologi yang belum dapat terjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia. Namun istilah yang mendekati pada dormansi adalah “masa 

istirahat” bagi suatu organ tanaman atau biji. Istilah ini sering digunakan pada bidang 

perbenihan.Menurut Copeland (1976), dormansi adalah kemampuan biji untuk 

mengundurkan fase perkecambahannya hingga saat dan tempat itu menguntungkan 

untuk tumbuh. Faktor – faktor yang menyebabkan dormansi pada biji adalah :

(1) Tidak sempurnanya embrio

(2) Embrio yang belum matang secara fisiologis

(3) Kulit biji yang tebal

(4) Kulit biji impermeable dan adanya zat penghambat perkecambahan.9

Suatu benih dikatakan dorman apabila benih itu sebenarnya hidup (viabel)

tetapi tidak mau berkecambah walaupun diletakkan pada keadaan lingkungan yang 

memenuhi syarat bagi perkecambahannya, selain itu kondisi penyimpanan benih 

selalu mempengaruhi daya hidup biji. Misalnya meningkatnya kelembapan yang 

biasanya dapat mempercepat hilangnya daya hidup, tapi beberapa biji dapat hidup 

lama bila terendam dalam air. Berbagai biji lokal, seperti biji kapri dan kedelai, tetap 

mampu- tumbuh lebih lama bila kandungan airnya diturunkan dan biji disimpan pada 

suhu rendah.

                                                          
9Ir. Zainal abidin, Dasar- Dasar Pengetahuan Tentang Zat Pengatur Tumbuh, Cet. Terakhir 

ISBN: 979-404-458-X (Bandung, Angkasa Bandung,1993),h.51
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Penyimpananan biji dalam botol atau di udara terbuka pada  suhu sedang 

sampai tinggi biasanya menyebabkan biji kehilangan air. Pecahnya sel melukai 

embrio dan melepaskan hara yang merupakan bahan yang baik bagi pertumbuhan 

patogen. Tingkat oksigen normal umumnya merugikan masa hidup biji. Kehilangan 

daya hidup terbesar terjadi bila disimpan pada udara lembap dengan suhu 35o C atau 

lebih. Kehilangan daya  hidup lama jika dibenamkan dalam tanah dibandingkan bila 

disimpan dengan botol rak dilaboratorium, mungkin karena perbedaan cahaya,O2, 

CO2, kelembapan, dan etilen. Selama biji hidup, biji akan mempertahankan bahan  

pangan cadangannya didalam sel, tetapi apabila biji mati, bahan  makanan yang 

terkandung dalam biji tersebut mulai bocor keluar. 

Menurut ahli fisiologi ada empat tahap yang terjadi pada biji selama 

mengalami masa perkecambahan :

1. Hidrasi atau imbisisi, selama kedua periode tersebut, air masuk ke dalam 

embrio dan membasahi koloid lain.

2. Pembentukan atau pengaktifan enzim, yang menyebabkan peningkatan 

aktivitas metabolik.

3. Pemanjangan sel radikel, diikuti munculnya radikel dari kulit biji, 

(perkecambahan yang sebenarnya)

4. Pertumbuhan perkecambahan yang selanjutnya lapisan yang membungkus 

embrio, yaitu endosperma, kulit biji, dan kulit buah, dapat menggangu 

masuknya air dan/ atau oksigen10

                                                          
10Frank B Salisbury, Fisiologi Tumbuhan,Jilid 3, (Bandung, Insitut Teknologi Bandung : , 

1995) h.195
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Periode dormansi ini dapat berlangsung musiman atau dapat  juga selama 

beberapa tahun, tergantung pada jenis benih dan tipe dormansinya. Dormansi dapat 

dipandang sebagai salah satu keuntungan biologis dari, benih dalam mengadaptasikan 

sikluspertumbuhan tanaman terhadap keadaan lingkungannya, baik musim maupun 

variasi –variasi yang kebetulan terjadi. Dormansi pada benih dapat disebabkan oleh 

keadaan fisik dari kulit biji dan keadaan fisiologis dari embrio atau kombinasi dari 

kedua keadaan tersebut, sebagai contoh: kulit biji yang impermeabel terhadap air dan 

gas sering dijumpai pada benih - benih dari Leguminosae. Tipe – tipe dormansi benih

yakni berupa dormansi  fisik pada biji  menyebabkan pembatasan struktural terhadap 

perkecambahan, seperti: kulit biji yang keras dan kedap sehingga menjadi penghalang 

mekanis terhadap masuknya air atau gas pada beberapa jenis benih tanaman. Faktor -

faktor yang menyebabkan hilangnya  dormansi pada benih sangat bervariasi 

tergantung pada jenis tanaman dan tentu saja pada tipe dormansinya, antara lain 

karena temperatur yang sangat rendah di musim dingin, perubahan temperatur yang 

silih berganti, menipisnya kulit biji, hilangnya kemampuan untuk menghasilkan zat-

zat perkecambahan, adanya kegiatan dari mikroorganisme.11

a.Impermeabilitas Kulit Biji Terhadap Air 

Dalam istilah pertanian,benih- benih yang menunjukan tipe dormansi ini 

disebut sebagai  “Benih Keras”. Biasanya dapat ditemui pada sejumlah spesies 

tanaman di mana beberapa spesiesnyaMalvaceae, Cannaceae, Geraniaceae, 

Chenopodaceae, Convolulceae,  Solanaceae dan Liliaceae. Pengambilan air terhalang 
                                                          

11Lita sutopo, Teknologi Benih, Edisi Revisi, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2002) h. 44
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kulit biji yang mempunyai struktur terdiri dari lapisan sel- sel serupa palisade 

berdinding tebal terutama di permukaan paling luar dan bagian dalamnya mempunyai 

lapisan lilin dari bahan kutikula.Di alam, selain pergantian temperatur tinggi dan 

rendah yang dapat menyebabkan benih retak  akibat pengembangan dan pengkerutan, 

juga kegiatan dari bakteri dan cendawan dapat membantu memperpendek masa 

dormansi benih.

a) Resistensi Mekanis Kulit Biji Terhadap Pertumbuhan Embrio

    Beberapa jenis benih tetap berada dalam keadaan dorman disebabkan oleh 

kulit bijinya yang cukup kuat untuk menghalangi pertumbuhan dari embrio. Jika kulit 

dihilangkan maka embrio akan tumbuh dengan segera.

b) Permeablitas Yang Rendah Dari Kulit Biji Terhadap Gas- Gas.

Permeabilitas rendah dari kulit biji  terhadap gas biasanya di alam biji tersebut 

hanya sebelah yang mengalami dorman sedangkan biji yang sebelah tidak.

Dormansi fisiologis dapat disebabkan oleh sejumlah mekanisme, umumnya 

dapat juga disebabkan pengatur tumbuh baik penghambat atau perangsang tumbuh, 

dapat juga di sebabkan oleh faktor- faktor dalam seperti immaturity atau ketidak 

masakan embrio, after ripening merupakan perubahan pada kondisi fisiologis benih 

selama penyimpanan yang mengubah benih menjadi mampu berkecambah, dormansi 

sekunder dimana benih-benih yang pada keadaan  normal mampu berkecambah tetapi 

apabila dikenakan pada suatu keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan selama 

beberapa waktu dapat menjadi kehilangan kemampuan untuk berkecambah. 

Fenomena ini disebut sebagai dormansi sekunder.
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Cara – cara mematahkan dormansi benih dilakukan untuk merangsang 

perkecambahan pada biji yang memiliki kulit keras, oleh karena itu diperlukan cara-

cara agar dapat memecahkan masa dormansi dan dapat dipersingkat. Beberapa cara 

telah diketahui adalah dengan perlakuan secara Mekanis dan perlakuan Kimia, 

perlakuan perendaman dengan air,perlakuan pemberian temperatur tertentu dan 

perlakuan dengan cahaya.

1. Perlakuan secara Mekanis

Perlakuan secara mekanis umum digunakan untuk memecahkan dormansi 

benih yang disebabkan oleh impermeabilitas kulit biji baik terhadap air atau gas, 

resistensi mekanis kulit perkecambahan yang terdapat air atau gas, resistensi mekanis 

kulit biji  yang keras, sehingga lebih mudah meresap air. Perlakuan secara mekanis 

biasanya dengan perlakuan memberi perlakuan secara skarifikasi yakni mencakup 

cara – cara seperti mengikir atau menggosok kulit biji dengan kertas Amplas, 

melubangi kulit biji dengan pisau, perlakuan impaction (goncangan) untuk benih –

behih yang memiliki sumbat gabus,dimana semuanya bertujuan untuk melemahkan 

kulit biji yang keras.12 Perlakuan secara skarifikasi, memberikan perlakuan secara 

tekananpada benih –benih ternyata dapat meningkatkan daya perkecambahan. Efek 

tekanan terlihat setelah benih – benih tersebut dikeringkan dan disimpan, tidak 

diragukan lagi perbaikan perkecambahan terjadi disebabkan oleh perubahan 

permeabilitas kulit biji terhadap air.

                                                          
12Ibid, h. 51
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2. Perlakuan secara Kimia

Perlakuan secara kimia yakni perlakuan dengan menggunakan bahan- bahan 

kimia sering pula dilakukan untuk memecahkan dormansi pada benih. Tujuannya 

adalah menjadikan agar kulit biji lebih mudah dimasuki oleh air pada saat proses 

imbisisi. Larutan asam kuat seperti asam sulfat dan asam nitrat dengan konsentrasi 

pekat membuat kulit biji menjadi lebih lunak sehingga dapat dilalui oleh air dengan 

mudah. Disamping itu dapat pula digunakan hormon tumbuh untuk memecahkan 

dormansi pada benih antara lain adalah : cytokinin, gibberellin, dan auxin.

3. Perlakuan Perendaman Dengan Air

     Beberapa jenis benih terkadang diberi perlakuan perendaman di 

dalam air panas dengan tujuan memudahkan penyerapan air oleh benih. 

Prosedur yang umum digunakan adalah sebagai berikut : air dipanaskan 

sampai 180o – 200oF, Benih dimasukkan ke dalam air panas tersebut dan 

biarkan sampai menjadi dingin, selama beberapa waktu. Misalnya : untuk 

benih Apel direndam selama 2 hari air mendidih kadang juga digunakan 

(212oF). Caranya, benih diletakan dalam kantong kain dan kemudian 

dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih., biarkan selama kurang 

lebih 2 menit setelah itu baru di angkat keluar, untuk dikecambahkan.

4. Perlakuan Pemberian Temperatur Tertentu

      Pada perlakuan dengan memberikan temperatur rendah disebut dengan 

Stratifikasi. Selama proses ini terjadi sejumlah perubahan dalam benih yang 

mengakibatkan menghilangnya bahan- bahan  penghambat pertumbuhan atau terjadi 

pembentukan bahan – bahan yang merangsang pertumbuhan. Temperatur tinggi 

jarang digunakan untuk memecahkan dormansi benih, kecuali pada kelapa sawit. 
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5. Perlakuan Dengan Cahaya

Cahaya tidak hanya mempengaruhi persentase perkecambahan 

benih,tetapi juga laju perkecambahan. Pengaruh Cahaya pada benih bukan 

sajadalam jumlah cahaya yang diterima tetapi juga intensitas cahaya dan 

panjang hari.13

Proses perkecambahan benih merupakan suatu rangkaian kompleks dari 

perubahan- perubahan morfologi, fisiologi, dan biokimia. Tahap pertama suatu 

perkecambahan benih dimulai dengan proses penyerapan air oleh benih, melunaknya 

kulit benih dan hidrasi dari protoplasma. Tahap kedua dimulai dengan kegiatan-

kegiatan sel dan enzim – enzim serta naiknya tingkat respirasi benih tahap ketiga 

merupakan tahap dimana terjadi penguraian bahan –bahan seperti karbohidrat, lemak, 

dan protein menjadi bentuk- bentuk yang melarut dan ditranslokasikan ke titik –titik  

tumbuh. Tahap keempat adalah asimilasi dari bahan –bahan yang telah diuraikan tadi 

di daerah meristematik untuk menghasilkan energi bagi kegiatan pembentukan 

komponen dan pertumbuhan sel –sel baru.  Tahap kelima adalah pertumbuhan dari 

berkecambah melalui proses pembelahan, pembesaran, dan pembagian sel –sel pada 

titik tumbuh. Sementara daun belum dapat berfungsi sebagai organ untuk fotosintesa 

maka pertumbuhan kecambah sangat bergantung pada persediaan makanan ada dalam 

biji. 14

                                                          
13 Ibid, h.55
14  Lita sutopo, Teknologi Benih, Cet.4, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada 1998) h.21 -22
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4.Tanaman Jati  (Tectona grandis L.)

a. Daerah Asal dan Penyebaran Tanaman Jati 

         Tanaman jati merupakan tanaman tropika dan subtropika yang sudah sejak abad 

ke-9 telah banyak dikenal dengan kualitas kayunya. Kondisi kelas kuat dan kelas 

awetnya yang tinggi, membuatnya banyak dibutuhkan untuk bahan bangunan, bahan 

furniture, maupun barang kerajinan. Produk berbahan dasar Jati tersebut biasanya 

memiliki harga jual  yang sangat tinggi.Di Indonesia, Jati digolongkan sebagai kayu 

mewah (fancy wood) dan memiliki kelas awet tinggi yang tahan akan gangguan rayap 

serta jamur dan mampu bertahan hingga 500 tahun. 

Tanaman jati yang tumbuh di Indonesia berasal dari India. Tanaman ini 

memiliki nama ilmiah Tectona grandis Linn. f. Secara historis, nama tectona berasal 

dari bahasa Portugis (Tekton) yang berarti tumbuhan yang memiliki kualitas tinggi. 

Di negara asalnya, tanaman jati dikenal banyak nama daerah seperti ching- jagu (di 

wilayah Asam) ;saigun, segun ( Bengali) ; tekku (Bombay); Kyun (Burma) ; 

saga,sagach (Gujarat) ; dan adaviteeku, peddatekku, peddatekku, teekuchekka

(Telugu). Tanaman ini dalam bahasa Jerman dikenal dengan nama teck atau 

teakbaun, sedangkan di Inggris dikenal dengan nama teak. 15

b. Deskripsi Tanaman Jati

Secara morfologis, tanaman jati memiliki tinggi yang dapat mencapai sekitar 

30- 45 m dengan pemangkasan, batang bebas cabang dapat mencapai anatara 15 – 20 

cm. Diameter batang dapat mencapai 220 cm. Kulit kayu berwarna kecoklatan atau 
                                                          

15 Yana Sumarna, Budidaya Jati,. Cet. III (Jakarta,Penebar swadaya 2003)  h.9
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abu- abu yang mudah terkelupas. Pangkal batang berakar papan pendek dan 

bercabang. Daun berbentuk opposite (bentuk jantung yang membulat dengan ujung 

yang meruncing), berukuran panjang 20- 50 cm dan lebar 15- 40 cm, permukaannya 

berbulu. Daun muda (petiola) berwarna hijau kecoklatan, sedangkan daun tua 

berwarna hijau tua keabu - abuan.

    a                                  b                                 c

d                                             e
Sumber:Https://www.google.co.id/gambar-akar-batang-daun-bunga-buah-

biji-tanaman-jati. (Diakses pada Hari Senin, 30 Januari 2017, Pkl. 07.13 WIB).

Gambar 2.1. (a) akar, (b) batang, (c) daun, (d) bunga, (e) biji tanaman jati 

Bunga jati bersifat majemuk yang berbentuk dalam malai bunga (inflorence) 

yang tumbuh terminal di ujung atau tepi cabang.  Panjang malai antara 60 - 90 cm 

dan lebar antara 10 - 30 cm. Bunga jantan (benang sari) dan betina (putik) berada 

dalam 1 bunga (onoceus). Bunga bersifat actinomorfik, berwarna putih, berukuran 4-5 

mm (lebar) dan 6-8 mm (panjang), kelopak bunga (calyx) berjuumlah 5-7 dan 

berukuran 3-5 mm.  Mahkota bunga (corolla) tersusun melingkar berukuran sekitar 
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10 mm. Tangkai putik (stamen) berjumlah 5-6 buah dengan filamen berukuran 1- 5 

mm, ovarium membulat berukuran sekitar 2 mm. Bunga yang terbuahi akan 

menghasilkan buah berukuran 1 - 1,5 cm.16

Pertumbuhan jati berkeping dua dengan kotiledon berukuran panjang 3-6 mm, 

epikotil akan tumbuh tegak menghasilkan daun muda dengan bentuk membulat dan 

berwarna hijau agak kemerahaan. Tahapan pertumbuhan anakan jati ditunjukan oleh 

warna akar primer yang putih – kuning, akar sekunder tumbuh relatif sedikit. 

Kemudian,dilanjutkan dengan tumbuhan tunas/daun berwarna  hijau muda dengan 

ukuran antara 7,5–15,5 cm (panjang). Setelah menghasilkan daun 6-9 helai, anakan 

akan tumbuh memanjang hingga mencapai 1,5–3,5 cm.

Secara fisiologis, tingkat keberhasilan tumbuh anakan alam pada berbagai 

wilayah ditentukan oleh iklim, ketinggian tempat tumbuh, kematangan benih, dan 

kondisi lantai hutan atau tanah.Secara umum, pertumbuhan tanaman jati di alam 

relatif kecil dan rendah, demikian pula dengan riap tumbuhnya. Beberapa laporan 

menyebutkan bahwa pada umur pohon antara 50 tahun, 70 tahun, dan 80 tahun 

memiliki nilai produk masing- masing sekitar 417 m3, 510 m3, dan 539 m3 per 

hektar.Sifat – sifat umum tanaman jati yang tumbuh di alam dapat mencapai diameter 

220 cm. Umumnya jati dengan dengan diameter 50 cm sudah ditebang karena 

banyaknya permintaan. Kambium kayu jati memiliki sel - sel yang menghasilkan 

perpanjangan vertikal dan horizontal, dimulai dengan berkembangnya inti sel 

berbentuk oval secara memanjang, kemudian akan membelah menjadi 2 sel dan 
                                                          

16Ibid, h.12



28

seterusnya.17 Pada sekitar bulan Juli – September (musim kemarau), tanaman akan 

mengalami gugur daun dan pada saat itu kambium akan tumbuh lebih sempit dari 

pertumbuhan musim penghujan. Pada bulan Januari - April (musim penghujan), daun 

akan tumbuh dan kambium akan tumbuh normal kembali. Perbedaan pertumbuhan 

tersebut membuat suatu pola yang indah bila batang jati dipotong melintang. Pola 

tersebut dikenal juga dengan nama lingkaran tahun.

Struktur anatomi batang jati dengan pori soliter yang tersusun dalam tata 

lingkar, berdiameter 20- 40 μ dengan frekuensi 3- 7 per mm2. Sel parenkim 

mempunyai tipe parenkim  apotrakeal berbentuk pita tangensial dan terdapat pada 

batas lingkar tumbuh, memiliki jari- jari homogen lebar 50 -100 μ dengan frekuensi 

4-6 per mm. Panjang serat sekitar 1,316 μ, berdiameter 24,8 μ dengan tebal dinding 

3,3 serta diameter lumen 18,2 μ.Secara umum, tanaman jati membutuhkan iklim 

dengan curah hujan minimun 13-17o C dan maksimum 39 - 43o C. Pada suhu optimal, 

32- 42o C, tanaman jati yang optimal sekitar 80% untuk fase vegetatif dan antara 60-

70% untuk fase generatif. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi budidaya  

tanaman Jati ini dapat dibudidayakan secara generatif dan vegetatif. Hasil 

perbanyakan secara vegetatif ini diharapkan dapat berkembang dengan cepat 

sehingga waktu panen pun dapat lebih cepat,pada umur 15 tahun.

                                                          
17Ibid, h.14
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c. Konsep Biji dan Perkecambahan Biji Jati

Biji merupakan tempat dimana terjadinya awal perkembangan sporofit baru 

yakni embrio. Karena itu biji memegang peranan utama dalam kesinambungan urutan 

generasi pada tumbuhan berbiji.18 Setiap biji pada tumbuhan memiliki variasi secara 

morfologi sehingga biji pada tumbuhan tersebut berbeda –beda untuk dapat 

berkecambah tergantung jenis kulit biji tersebut.Biji jati memiliki karakter dorman 

yang secara agronomis menjadi kendala dalam proses perkecambahan. Sifat ini 

menyebabkan rendahnya perkecambahan dan keseragaman tumbuh. Benih jati juga 

sangat sensitif terhadap penaungan, kekurangan cahaya berakibat pada tertekannya 

proses perkecambahan.19. Berat biji pada Jati dapat dikatakan ringan antara 1,1 –2,8 g 

tergantung jenisnya. Benih jati akan gagal berkecambah jika tidak memperoleh 

cahaya 4-6 jam. Setiap hari selama priode perkecambahan. 

Menurut haryati (2002), Sifat dormansi benih jati disebabkan oleh 
impermiabel endokarpnya terhadap air yang telah dilakukan pengeluaran biji 
dari kulit benih yang sangat keras dan menunjukan peningkatan, 
perkecambahan 50 -70 % didugalah salah satu penyebab dormansi benih jati 
adalah penyebab fisik dan mekanis. 20

                                                          
18 Dr. Tatang S. Suradinata, Struktur Tumbuhan, Angkasa Bandung (Bandung :1998)h.283
19Keiding,H. Teak (Tectona grandis L) Seed leaftlet No. 4 Danida Forest Seed Cake 1985 h. 

356
20Haryati.2002.Pengaruh pemanasan dan perendaman pada 2 variasi benih terhadap 

perkecambahan benih dan pertumbuhan bibit jati (Tectona  grandis L.) Tesis Pascasarjana USU.h.16-
18
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a                                                     b

c
Gambar : 2.2  (a) struktur biji jati, (b) bagian-bagian biji, (c) Jenis perkecambahan

d. Klasifikasi dan Jenis Tanaman Jati 

Dalam sistem klasifikasi, tanaman jati mempunyai  penggolongan sebagai 

berikut :

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)
Sub kingdom : Tracheobionta (Tumbuhan Berpembuluh)
Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan Biji)
Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan Berbunga)
Kelas : Magnoliopsida (Dikotil)
Subkelas : Dictyledoneae
Ordo : Verbenales
Famili : Verbenaceae

Genus : Tectona
Spesies : Tectona grandis Linn.f.
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Tectona grandis Linn. f. Famili Verbenaceae juga memiliki 2 spesies lain 

seperti jati di Indonesia, yaitu T. Hamiltonia Wall yang tumbuh didaerah kering 

Myanmar dan T. Philiphinensis Benth dan Hooker yang tumbuh di hutan Batanga dan 

Mindoro (Pulau ling), Filiphina. Ketiga jenis Tectona tersebut, T. Grandis yang 

mempunyaikualitas paling baik. Di Indonesia terdapat beberapa jenis sirsak, seperti:

1. Tanaman Jati Emas

Tanaman jati emas merupakan jenis tanaman jati yang menjadi 

primadona, tanaman jati emas memiliki keunggulan yaitu tidak membutuhkan 

waktu yang lama untuk melakukan pemanenan.Jati emas merupakan bibit 

unggul hasil teknologi kultur jaringan dengan induk tanaman pada mulanya 

berasal dari Myanmar. Jati emas ini sudah sejak tahun 1980 di tanam secara 

luas di Myanmar dan Thailand. Sementara itu, penanaman jati emas di 

Malaysia secara meluas dilakukan pada tahun 1990 dan di Indonesia dimulai 

pada tahun 1996 dengan penanaman jati emas hingga 1 juta pohon didaerah 

indramayu, Jawa Barat. Untuk perbandingan, tanaman jati emas berumur 5-7 

tahun sudah mempunyai 21batang denagn diameter 27 cm dan tinggi pohon 

sekitar 16 meter. Pada umur yang sama, jati bias (konvensional), diameter 

batangnya baru sekitar 3,5 cm dan tinggi pohonnya sekitar 4 m. 

                                                          
21 Yana Sumarna, Op.Cit. h.30
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2. Tanaman Jati Solomon

Jati jumbo lebih dikenal dengan nama jati solomon lantaran 

dikembangkan diKepulauanSolomon, negara di sebelah timur Papua Nugini. 

Ciri khasnya daun takterlalu lebar, tetapi tebaldan kuat.Tumbuhnya lurus ke 

atas.Pasangan daun serasi,berwarna hijau kebiruan. Batang tegak lurus, bulat 

besar, tahan penyakit, tumbuh sangatcepat, relatif sedikit percabangan, pucuk 

batang kuat, jarang patah karena badai atauhama, sehingga tanaman dapat

tumbuh sempurna.Tanaman jati jenis lain sering patah di pucuk, maka 

sosoknya bercabang-cabang.Penanaman cocok di daerah tropis bercurah hujan 

sekitar 1.000-2.000 mm/tahun, suhu24-35oC, tanah berkapur, berketinggian di 

bawah 700 m dpl. Jati jumbo menyukaipenyinaran matahari penuh. Oleh 

karena itu, idealnya jarak tanam 3-3,5 m, sehinggatotal populasinya 1.000-

1.200 pohon/ha. Saat 6 tahun dilakukan penjarangan 500batang.Setiap pohon 

menghasilkan 0,25 m3kayu dengan harga Rp 2-juta/m3. Itu berartipenjarangan 

setelah 6 tahun penanaman menghasilkan Rp250-juta.22

3. Tanaman Jati Super Gama

Super gama berasal dari jati terbaik di Cepu, Jawa Tengah. Warna 

daun hijau kemerahan. Cara tumbuh maupun perawatan mirip dengan jati 

genjah lain. bulan persemaian 70 cm. Pertumbuhannya mencapai 20 cm per 

bulan. Saat berumur 1

tahun tingginya 8 m.

                                                          
22 Ibid, h.33
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4. Tanaman Jati Putih

Jati putih sangat baik untuk dibudidayakan, jati putih memiliki 

pertumbuhan yang sangat cepat dibanding jenis kayu lainnya. umumnya

pohon kayu baru bisa dipanen dalam jangka puluhan tahun kemudian namun 

bagi kati putih justru hanya membutuhkan waktu relatif 10 tahunan untuk bisa 

dipanen.

5. Tanaman Jati Belanda

Jati Belanda atau atau istilah jawanya disebut Jati Londo adalah 

sebenarnya merupakan kayu Pinus/Pinewood yang sangat terkenal dan sangat 

banyak digunakan di berbagai belahan dunia karena memiliki serat atau corak 

teksture kayu yang sangat bagus dan memiliki permukaan serat yang halus. Di 

Indonesia sendiri kayu ini di kenal dengan kayu Jati Belanda atau kayu Jati 

Londo atau kayu Pallet bekas peti kemas.23

a b c

                                                          
23 Ibid, h. 34
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d e

Sumber: Https://www.google.co.id/gambar-jenis-tanaman-jatiemas-jati 
solomon-jati super- jati putih-jati BelandaDiakses pada Hari Senin, 
30 Januari 2017, Pkl. 08:59 WIB).

Gambar 2.4.(a)Jati emas, (b) Jati solomon, (c) jati super, (d) jati putih, (e) jati    
                         Belanda.

e. Habitat, Penyebaran dan Tempat Tumbuh

Seluruh Jawa, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara 

Barat,Lampung dan Maluku. klim yang cocok adalah yang memiliki musim 

keringyang nyata, namun tidak terlalu panjang, dengan curah hujan antara 1200-

3000mm pertahun dan dengan intensitas cahaya yang cukup tinggi sepanjang 

tahun.Ketinggian tempat yang optimal adalah antara 0 – 700 m dpl; meski jati 

biastumbuh hingga 1300 m dpl.Jika dilihat dari penyebarannya, tanaman jati tersebar 

di garis lintang 90 LSsampai 250 LU, mulai Benua Asia, Afrika, Amerika dan 

Australia bahkansampai Selandia Baru. Di Asia tanaman jati secara alami tersebar di 

negaranegaraAsia Tenggara, Taiwan, India dan Srilanka.Di Australia dan 

Pasifik,ditemukan di Queensland, Kepulauan Fiji, Kepulauan Ryuku, 

KepulauanSolomon serta Selandia Baru. Di Afrika, tanaman jati terdapat di 

Sudan,Kennya, Tanzania, Tanganyika, Ghana, Uganda, Senegal, Nigeria dan 
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beberapanegara di Afrika Barat. Sementara itu, di Amerika tanaman jati terdapat 

diJamaika, Panama, Argentina, Puerto Rico, Kepulauan Tobago dan Suriname.Jati 

tersebut tumbuh sebagai tanaman spesifik dan mempunyai karakteristikyang berbeda-

beda.24

5. Perkecambahan, Pertumbuhan dan Perkembangan

Perkecambahan biji merupakan proses yang dimulai dari usainya keadaan 

dormansi biji yang akan mengalami sejumlah perubahan fisiologis, sepeti penyerapan 

air secara imbibisi dan osmosis, pencernaan atau pemecahan senyawa, pengangkutan 

hasil pencernaan, penyusunan kembali senyawa hasil pencernaan (asimilasi), 

pernafasan atau respirasi dan pertumbuhan pada titik tumbuh.25Proses perkecambahan 

sangat dipengaruhi oleh ketersediaan faktor-faktor lingkungan seperti air, O2, cahaya, 

dan suhu. Air berperan dalam melunakkan kulit biji, memfasilitasi masuknya O2, dan 

sebagai alat transportasi makanan. Cahaya merupakan sumber energi pada 

perkecambahan yang dapat mempengaruhi percepatan proses pertumbuhan 

kecambah. Suhu yang tidak terlalu tinggi mengakibatkan O2 tercukupi pada proses 

oksidasi untuk membentuk energi dalam perkecambahan.

Pertumbuhan (growth) merupakan suatu peningkatan ukuran yang prosesnya 

tidak dapat dibalik yang dihasilkan dari proses pembelahan sel melalui suatu 

rangkaian pembelahan mitosis, zigot akan menjadi embrio multiseluler di dalam 

sebuah biji dan mitosis dimulai setelah perkecambahan. Peristiwa ini sebagian besar 

                                                          
24Ibid,h. 35
25Listie Budi Utami, Fisiologi Tumbuhan II, Universitas Ahmad Dahlan, (Yogyakarta , 2004)

h.3.
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terpusat pada meristem apikal dekat dengan ujung akar dan ujung tunas.26Pembesaran 

sel-sel yang baru dibuat inilah yang bertanggung jawab terhadap peningkatan ukuran 

suatu tumbuhan. Jika perkecambahan hanya sekedar masalah pertumbuhan, maka 

zigot akan menjadi sebuah bola sel yang mengembang.27Perkembangan adalah suatu 

proses peningkatan  yang tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dapat 

dinyatakan dengan perubahan bentuk dan kedewasaan yang tidak terbatas.28

Pertumbuhan dikendalikan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam (internal) dan 

faktor luar (eksternal).Faktor dalam merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh 

tumbuhan itu sendiri yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, yang dibedakan 

menjadi dua, yaitu faktor intrasel dan faktor intersel, yang termasuk faktor intrasel 

adalah sifat menurun (hereditas) dan yang termasuk faktor intersel adalah zat 

pengatur tubuh (hormone).Sedangkan faktor luar (eksternal) merupakan faktor yang 

berasal dari luar tubuh tumbuhan seperti yang terdapat di dalam lingkungan, yang 

meliputi temperatur, kelembaban, cahaya dan air.

Pertumbuhan merupakan proses awal suatu perkecambahan, khususnya pada 

tumbuhan berbiji yang semula berada pada kondisi dorman yang akan mengalami 

sejumlah perubahan fisiologis. Dimulai sejak embrio dan komponen-komponen benih 

yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi suatu tanaman 

yang baru. Proses perubahan embrio saat perkecambahan dimulai ketika plumula 

tumbuh dan berkembang menjadi batang, serta radikula tumbuh berkembang menjadi 

akar.29

                                                          
26Frank B. Salisbury & Cleon W Ross, Fisiologi Tumbuhan,Jilid 3(IPB, Bandung,1995)h.2.
27Neil A. Campbell, Biologi, Erlangga, Edisi Kedelapana, Jilid 1,(Jakarta,2008)h. 369. 
28Ibid, Edisi Kelima, Jilid 2, 2003), h. 303.
29Listie Budi Utami, Fisiologi Tumbuhan II,( Yogyakarta,Universitas Ahmad Dahlan, 2004), 

h. 3
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Imbibisi merupakan rangkaian perubahan fisiologis pertama yang terjadi pada 

proses perkecambahan. Biji akan berkecambah jika dalam kondisi air yang 

mencukupi, karena salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan imbibisi 

adalah  konsentrasi air. Semakin tinggi konsentrasi larutan maka kemampuan biji 

untuk menyerap akan semakin besar. Peningkatan kadar air juga akan mengakibatkan 

meningkatnya tekanan turgor atau pergerakan air dari satu sel ke sel lainnya yang 

mempunyai potensial air lebih tinggi ke potensial air yang lebih rendah.

Peristiwa imbibisi juga bisa dikatakan sebagai suatu proses penyusupan atau 

peresapan air ke dalam ruangan antar dinding sel, sehingga dinding sel akan 

mengembang dan membesar, seperti pada saat masuknya air ke dalam biji pada 

proses berkecambah dan biji yang direndam di dalam air.

B. Hakikat Pembelajaran Biologi

1. Pengertian Pembelajaran Biologi 

Sebagai makhluk ciptaan Allah S.W.T yang paling sempurna manusia diberi 

akal pikiran yang membedakannya dengan makhluk hidup lain, akal pikiran tersebut 

dapat digunakan manusia untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu penting sekali 

bagi kita untuk mulai belajar mengembangkan kemampuan berpikir kita. Akan tetapi 

kemampuan tersebut tidak akan berkembang dan tumbuh dengan sendirinya tanpa 

adanya proses belajar melalui usaha melihat, mendengar, meniru, mengamati, 

memikirkan, melatih dan mencoba sendiri yang pada akhirnya menghasilkan sebuah 

perubahan. Belajarpada hakikatnyamerupakan proses interaksi terhadap semua situasi 
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yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai kegiatan individu yang 

memperoleh pengetahuan.30 Semua perubahan ini dapat terjadi melalui proses belajar 

mengajar. 

James O. Whittaker, merumuskan belajar sebagai proses di mana tingkah laku 

ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Chonbach berpendapat 

bahwa learning is shown by change in behavior as a result of experience.Belajar 

sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman.31 Gagne mendefinisikan belajar sebagai suatu proses di mana suatu 

organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.32Drs. Slameto juga 

merumuskan pengertian tentang belajar.Menurutnya belajar adalah suatu prosesusaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dan interaksi 

dengan lingkungan.33

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar yang telah 

dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses yang dilalui setiap 

manusia, belajar dihasilkan dari pengalaman yang didalam nya terjadi interaksi antara 

satu individu dengan individu lainnya atau pengalaman dari lingkungan sehingga 

terjadi perubahan yang baru secara keseluruhan.

                                                          
30 Supardi, Peran berpikir kreatif dalam proses pembelajaran matematika. Jurnal Formatif 

2(3) :248-266 ISSN 2088 551X
31 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Edisi Revisi.(Jakarta: Rineka cipta,2011),h.12
32 Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar Dan Pembelajaran.(Bandung: erlangga,2011), h. 2
33Syaiful Bahri Djamarah ,Loc.Cit, h.13
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Proses pembelajaran biologi merupakan implementasi dari konsep pendidikan 

biologi. Menurut Wuryadi, obyek pendidikan biologi tersebut merupakan satu 

kesatuan interaktif yang terbentuk dari tiga komponen, yaitu biologi sebagai ilmu, 

karakteristik-karakteristik subyek didik dan teknologi pendidikan. Sedangkan biologi 

sebagai ilmu memiliki karakteristik sendiri, yaitu mempunyai obyek, gejala dan 

persoalannya, menggunakan metodologi ilmiah, memiliki kecenderungan untuk 

berkembang, dan bermanfaat bagi masyarakat34.

Belajar IPA sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari terutama 

dengan lingkungan sekitar.Dimana pada saat proses pembelajaran IPA terjadi 

hubungan antar manusia dengan makhluk hidup lainnya, karena IPA merupakan mata 

pelajaran yang mempelajari tentang diri sendiri serta hubungan kehidupan nyata 

dengan lingkungan, tidak hanya itu pelajaran IPA khususnya Biologi merupakan 

wahana untuk meningkatkan keterampilan dan bertanggung jawab kepada 

lingkungan, masyarakat, bangsa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Proses pembelajaan biologi pada dasarnya adalah adanya interaksi antara subyek 

didik (siswa) yang memiliki karakteristiknya masing-masing dengan obyek (biologi 

sebagai ilmu) untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk membangun pengetahuan, 

keterampilan, dan pembentukan nilai-nilai. Siswa sebagai subyek didik tidak 

menerima begitu saja pembelajaran biologi yang disampaikan oleh guru, akan tetapi 

ada interaksi antara siswa, guru, dan objek biologi yang dipelajari35.

                                                          
34Wuryadi, Konsep Pendidikan Biologi dan Implementasinya dalam Penelitian, (Yogyakarta:  

FMIPA UNY, 1999), h. 17
35Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 2
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Menurut Prawoto, biologi dibangun atas konsep-konsep yang dilandasi pada 

fakta-fakta yang dapat diindera melalui proses metode ilmiah. Namun, dalam 

pembelajaran biologi tidak semua fakta dapat diindera langsung oleh siswa karena 

adanya keterbatasan alat bantu (media) dan waktu untuk dapat menghindarkan fakta-

fakta tersebut. Selain itu, ada juga konsep biologi yang diperoleh dari gejala-gejala 

yang terjadi pada masa lalu, sehingga persoalan yang muncul sekarang merupakan 

hasil abstraksi dari gejala-gejala tersebut36.

Proses pembelajaran biologi sebagai suatu sistem, pada prinsipnya merupakan 

kesatuan yang tidak terpisahkan antara komponen-komponen raw input (peserta 

didik), instrumental input (masukan instrumental), environment input (masukan 

lingkungan), dan output (hasil keluaran). Keempat komponen tersebut mewujudkan 

sistem pembelajaran biologi dengan prosesnya berada dipusatnya. Komponen 

masukan instrumental yang berupa kurikulum, guru, sumber belajar, media, metode, 

sarana dan prasarana pembelajaran, sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran 

biologi. Dalam teori modern, proses pembelajaran tidak tergantung sekali kepada 

keberadaan guru (pendidik) sebagai pengelola proses pembelajaran. Hal ini 

didasarkan bahwa proses belajar pada hakikatnya merupakan interaksi antar siswa 

dengan obyek yang dipelajari. 

Pada teori konstruktivisme yang sejalan dengan teori modern mengemukakan 

bahwa pembelajaran mengandung empat kegiatan inti yaitu :

1. Pembelajaran berkaitan dengan pengetahuan awal; 

                                                          
36Prawoto, dkk, Pemahaman Guru-guru Biologi SMA Kota Madya Yogyakarta Terhadap 

Strategi Belajar Mengajar (Makalah), (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1992), h. 9
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2. Pembelajaran mengandung kegiatan pengalaman nyata; 

3. Dalam pembelajaran terjadi interaksi sosial; 

4. Pembelajaran membentuk kepekaan siswa terhadap lingkungan. 

Dalam teori konstruktivisme lebih menekan kan bahwa guru hanya sebagai 

fasilitator sehingga adanya interaksi dua arah dimana siswa diberi kesempatan untuk 

mengungkapkan gagasan yang telah dimillki disesuaikan dengan gagasan awal 

sehingga memperluas pengetahuan, siswa juga didorong untuk berpikir tentang 

pengalamannya agar berpikir kreatif dan imajinatif37. Standar kompetensi dalam 

kurikulum pembelajaran biologi menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk 

memahami konsep dan proses sains. Keterampilan proses ini meliputi keterampilan

mengamati, mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan bahan secara baik dan 

benar dengan selalu mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kerja, 

mengajukan pertanyaan, menggolongkan dan menafsirkan data, serta 

mengkomunikasikan hasil temuan secara lisan atau tertulis, menggali dan memilah 

informasi faktual yang relevan untuk menguji gagasan-gagasan atau memecahkan 

masalah sehari-hari. 

Dalam hubungannya dengan pendidikan karakter bangsa, mata pelajaran 

biologi sebelumnya telah ditetapkan oleh standar nasional pendidikan 

(Depdiknas,2008) sebagai mata pelajaran yang bertujuan sebagai berikut:

a. Membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari keteraturan, 

keindahan alam, serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.

                                                          
37 Nuryani, Strategi Belajar Mengajar Biologi,  (Malang : Universitas Negeri Malang, 2005), 

h. 171-172
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b. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis dan dapat 

bekerjasama dengan orang lain.

c. Mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji 

hipotesis melalui percobaan, serta mengkomunikasikan hasil percobaan 

secara lisan dan tertulis.

d. Mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif 

dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi.

e. Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan saling 

keterkaitannya dengan IPA lainnya serta mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap percaya diri.

f. Menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan karya 

teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.

Dengan tujuan di atas pemberian mata pelajaran biologi dimaksudkan untuk 

memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan 

berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri bagi peserta didik.

2. Sumber Belajar

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar guru sewajarnya 

memanfaatkan sumber belajar, karena pemanfaatan sumber belajar merupakan hal 

yang sangat penting dalam konteks belajar akan dapat membantu dan memberikan 

kesempatan belajar yang berpartisipasi dapat memberikan serta dapat memberikan 

perjalanan belajar yang kongkrit. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

digunakan oleh siswa untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Sumber 
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belajar itu dapat berupa manusia maupun non manusia atau juga sumber belajar yang 

dirancang maupun yang dimanfaatkan dengan memanfaatkan laboratorium. 

Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan 

ilmiah dilakukan laboratorium biasanya dibuat untuk dilakukannya kegiatan-kegiatan 

tersebut secara terkendali.

3.Petunjuk Praktikum

Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksaan praktikum yang berisi tata 

cara persiapan, pelaksanaan, analisi data,  dan pelaporan yang disusun oleh seseorang 

atau kelompok staf pengajar yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti

kaidah ilmiah praktikum diartikan sebagai salah satu metode pembelajaran yang 

berfungsi memperjelas konsep melalui observasiatau pencarian informasi secara 

lengkap dan selektif yang mendukung problem praktikum.38 Tujuan diadakannya 

praktikum yaitu :

1. Untuk melatih keterampilan- keterampilan yang dibutuhkan peserta 

didik.

2. Memberi kesempatan peserta didik untuk membuktikan atau menguji 

kebenaran secara nyata tentang suatu konsep yang telah dipelajari.

3. Memuktikan sesuatu secara ilmiah.

4. Menghargai ilmu dan ketrampilan yang dimiliki.

                                                          
38 Sri hartati, Pengelolaan Lab Biologi, Fakta Press, Bandar Lampung, 2009, hal -11
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4. Alat Peraga Praktikum

Alat Peraga Praktikum adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan 

telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif 

dan efisien.Secara ringkas, Proses pembelajaran memerlukan media yang 

penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi atau materi pelajaran yang 

dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian suatu tujuan pengajaran yang telah 

ditetapkan. Fungsi media pendidikanatau alat peraga praktikum dimaksudkan agar 

komunikasi antara guru dan siswa dalam hal penyampaian pesan, siswa lebih 

memahami dan mengerti tentang konsep abstrak matematika yang diinformasikan 

kepadanya. Siswa yang diajar lebih mudah memahami materi pelajaran jika ditunjang 

dengan alat peraga.

5. Analisis Materi Pembelajaran

Tujuan pembelajaran biologi antara lain adalah mengembangkan pengetahuan 

praktis dari metode biologi untuk memecahkan masalah kehidupan individu maupun 

sosial, serta mengembangkan cara berfikir ilmiah melalui penelitian dan 

percobaan.39Pada materi biologi SMA, penerapan konsep biologi yang berkaitan 

dengan itu terdapat pada sub bahasan materi mengenai pertumbuhan dan 

perkembangan pada tumbuhan, yang dapat digunakan sebagai bahan pengembangan 

petunjuk praktikum pada konsep tersebut. Kompetensi dasar pada uraian materi 

pokok ini yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik, seperti menjelaskan 

tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan serta mampu memahaminya 

melalui kegiatan percobaan atau praktikum.
                                                          

39 Sudjadi Bagood, Biologi SMA Kelas XII, (Jakarta : Yudistira, 2007), h. 1.
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Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen 

benih yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tanaman 

yang baru. Proses perubahan embrio saat perkecambahan dimulai ketika plumula 

tumbuh dan berkembang menjadi akar, sedangkan pertumbuhan adalah bertambahnya 

volume (ukuran) dan massa (jumlah) sel mahluk hidup, yang ditandai dengan 

bertambahnya ukuran suatu mahluk hidup tersebut, dan perkembangan adalah 

berubahnya sifat sel (mahluk hidup) menjadi sel yang mempunyai sifat yang lebih 

khusus, yang dipengaruhi oleh perubahan kimiawi dalam sel atau mahluk hidup 

tersebut. Perkembangan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dapat 

dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan.Pertumbuhan 

dikendalikan oleh dua faktor, yaitu faktor luar (eksternal) dan dan faktor dalam 

(internal).

a. Faktor luar adalah semua hal yang berada di dalam lingkungan seperti air, 

temperatur, kelembaban, dan cahaya.

b. Faktor dalam, yang meliputi sifat menurun (hereditas) dan zat pengatur 

tumbuh (hormon).

Memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik di dalam 

prosesnya diperlukan suatu metode pembelajaran yang tepat.Berkaitan dengan uraian 

materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kelas XII Semester ganjil, 

maka digunakan metode eksperimen atau percobaan yang dilakukan secara langsung. 

Metode eksperimen merupakan salah satu metode pembelajaran yang harus dikuasai 

oleh pendidik atau guru, karena guru yang memberikan pengalaman secara langsung 

di dalam proses pebelajaran.
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C. Hasil Penelitian Relevan

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tentang adanya pengaruh medan 

magnet pada tumbuhan adalah penelitian dari Esitken dan Turan (2004)melaporkan 

bahwa kuat medan magnet0,096 T dapat meningkatkan bobot buah pohon sebesar 

0,18% dan jumlah buahsebesar 6,56% pada strawberry. Laporanhasil penelitian 

tersebut menunjukkanbahwa medan magnet dapat mempengaruhimetabolisme sel-sel 

dari jaringan yangmasih muda dan meristematis, danpertumbuhan dan produksi 

tanaman. 40  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh  I Gede Ketut Sri 

Budarsa menemukan bahwa paparan medan magnet 0,033 mT sampai dengan 0,1 mT 

dapat menghambat pertumbuhan tanaman Caisim.Semakin tinggi paparan medan 

magnet menyebabkan penurunan atau penyusutan luas daun pada perlakuan P3 (0,1 

mT) berturut-turut dari minggu ke dua sampai dengan minggu ke tiga adalah 11,69 

cm2 menjadi 9,99 cm2.Penurunan kandungan klorofil daun pada perlakuan P3 

berturut-turutdari minggu ke dua sampai dengan minggu ke tiga adalah 450,89 ppm 

menjadi 400,53 ppm. 41

D. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran biologi di sekolah tidak lepas dari kegiatan 

praktikum.Menggunakan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, 

                                                          
40Tundjung T. Handayani, Rochmah Agustrina “Pengaruh Kuat medan magnet dan Imbisisi 

Biji Pada Pertumbuhan dan Produksi Kedelai (Gyline max L. Merr)”. Jurnal Agronomika Vol.10, No, 
1,ISSN 1411-8297,Universitas Lampung (Juli 2010) h.87

41 I Gede Ketut Sri Budarsa, I W Sandi Adnyana, I G. Mahardika, Studi Paparan Medan 
Magnet Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) Pada Pertumbuhan Sayuran Caisim (Brassica 
Juncea L),Jurnal ECOTROPHIC (2) :118‐124 ISSN:1907‐5626. (Bali.2008)h.123
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peserta didik diharapkan dapat menjawab semua permasalahan dari topik 

pembelajaran melalui percobaan yang dilakukan.Melalui metode eksperimen peserta 

didik diharapkan mampu berlatih dalam menghadapi berbagai masalah, lebih efektif 

di dalam berfikir dan dapat memperoleh ilmu pengetahuan serta pengalaman 

keterampilan yang luas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.

Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan di pengaruhi oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal yaitu meliputi hereditas dan hormon. Faktor eksternal 

berupa air,temperatur, kelembaban dan cahaya. Seiring perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, penelitian terhadap pengaruh pertumbuhan dan 

perkembangan banyak dilakukan, salah satunya melihat pengaruh pertumbuhan dan 

perkembangan dengan menggunakan medan magnet. Medan magnet merupakan 

interaksi antar kutub magnet yang terjadi karena adanya penghubung berupa 

medan.Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau 

tidak ada medium. Medan elektromagnetik merupakan medan fisik yang dihasilkan 

oleh objek yang bermuatan listrik. Terjadinya gelombang elektromagnetik disebabkan 

adanya interaksi atau perpaduan antara medan magnet dan medan listrik. Di dalam 

tubuh manusia dan hewan terdapat aliran listrik yang dapat menimbulkan medan 

magnet. Impuls  listrik dihasilkan oleh ATP (adenoise triphoshate) sebagai senyawa 

yang menyimpan energi tubuh, yang terjadi akibat pembakaran oksigen dalam tubuh. 

Sama halnya pada tanaman, terdapat juga sel yang didalamnya memuat partikel –

partikel yang memiliki muatan listrik. Interaksi antara medan elektromagnetik luar 

dengan partikel –partikel yang memiliki muatan listrik. Pada tanaman yang 
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mengakibatkan terserapnya energi medan eletromagnetik. Energi tersebut akan 

diubah ke dalam bentuk senyawa kimia sehingga dapat mempercepat proses penting 

dalam pertumbuhan tanaman seperti fotosintensis.42

Beberapa penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil yang positif 

bahwa medan magnet mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, namun setiap 

tumbuhan menunjukan respon yang berbeda-beda. Penelitian ini peneliti 

menggunakan biji tumbuhan jati (Tectona  grandis L) yang diharapkan diharapkan 

memberikan manfaat sebagai salah satu alternatif sumber belajar biologi bagi guru 

dan peserta didik, serta memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh 

air hujan dan air tanah terhadap waktu pemecahan dormansi.

E. Hipotesis Penelitian

H0= Tidak ada pengaruh pada perendaman dan lama pemaparan medan

magnet terhadap masa dormansi biji jatiTectona grandis Linn.f.

H1=  Ada pengaruh pada perendaman dan lama pemaparan medan magnet 

terhadap masa dormansi biji jati Tectona grandis Linn.f

                                                          
42 I Gusti Putu Eka Pramana, I Made Anom S. Wijaya, I.B.P. Gunadnya. Peranan Medan 

Elekromagnetik dalam  memacu  pertumbuhan Vegetatif Tanaman Krisan (Crhysantemum) Fakultas 
Teknologi Pertanian.Universitas Udayana. (Bali.2015) h.1-2 mengutip Alladjadjiyan, A. The Use of 
Physcial Methods for Plants Growing Stimulation in Bulgaria. Journal of Central European 
Agriculture. Vol 8 (2007) h.373. 



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi IAIN Raden Intan 

Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Febuari sampai dengan bulan Mei 

2017.

B. AlatdanBahan

Alat yang digunakan adalah solenoida, transformator, pipa PVC ukuran 

panjang pipa masing – masing  11 cm dan diameter  3 inchi, kawat tembaga 

berdiameter 0,4 mm, kabel, stop kontak, cawan  petri, kapas, mistar, Amplas, selotip, 

gunting , gergaji besi dan tray semai, Bahan yang digunakan yakni biji Jati dan Air.

Gambar 3.1.  Kawat Tembaga  Gambar 3. 2 .Transformator

Gambar  3.3  Pipa PVC Gambar  3.4 Tray Semai



50

C.   Jenis dan MetodePenelitian

Jenis penelitian ini adalah eksperimental, guna mengetahui pengaruh

pemaparan medan magnet untuk memecah dormansi. Metode yang digunakan dalam

penelitian adalah rancangan acak lengkap (RAL), karena sumber keragaman yang 

diamati berasal dari perlakuan dan galat yang cocok untuk diterapkan pada percobaan 

yang dilakukan dengan lingkungan yang dianggap homogen (sama).1

D. DesainPenelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 

yang merupakan suatu rancangan yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan

percobaan kedalam grup-grup yang homogen. Sebagian besar percobaan ini

dilaksanakan di lapangan atau di tempat-tempat terbuka, yang diberinama, dan

kemudian menentukan perlakuan. Tujuan pengelompokan adalah untuk memperoleh

satuan percobaan yang seragam mungkin dalam setiap kelompok, sehingga beda yang 

teramati sebagian besar disebabkan oleh perlakuan.

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan rancangan acak lengkap (RAL)

dengan 3 taraf perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan berupa pemaparan medan magnet 

dengan konsentrasi berbeda –beda. Susunan perlakuan sebagai berikut : 

1. TP 0 Tanpa pemaparan medan magnet (0 Kontrol)

2. P30 Pemaparan medan magnet dan perendaman biji jati selama 30 menit 

dengan kekuatan medan magnet  25 mT

3. P60 Pemaparan medan magnet dan perendaman biji jati selama 60 menit 

dengan kekuatan medan magnet  50 mT

                                                          
1Bambang Murdiyanto, Rancangan Percobaan, (Jakarta, 2005), h. 4.
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X Y

4. P120 Pemaparan medan magnet dan perendaman biji jati selama 120 

menit.dengan kekuatan medan magnet 75 mT

Kontrol   (TP) P30

P60 P120

E. VariabelPenelitian

Terdapat dua variable yaitu variabel yang mempengaruhi (variable bebas) dan

variabel yang dipengaruhi (variable terikat).Adapun variable dalam penelitian ini

adalah :

Gambar3.5 .Hubunganantaravariabelbebasdanvariabelterikat.

Keterangan: 

X : Variabelbebasyaitumedan magnet

Y : Variabelterikatbiji Jati (Tectona grandis L.)
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F. Cara Kerja

1. Pembuatan Solenoida

Sumber medan magnet yang digunakan adalah Solenoida. Solenoida dibuat 

dengan melilitkan kawat tembaga sebanyak 220 lilitan pada pipa PVC, kemudian 

dihubungkan kepada transformator yang telah diberi dioda. Lilitan solenoida dibuat 

serapat mungkin sehingga tidak ada celah. Solenoida yang dibuat sebanyak lima buah 

solenoida dihubungkan secara seri dengan transformator 6 Ampere 50 Volt, lima 

buah solenoida lainnya dihubungkan secara seri dengan transformator 12 Ampere 70 

Volt dan 18 Ampere 90 Volt  Solenoida ini akan bekerja apabila mendapat tegangan 

arus listrik yang sesuai dengan tegangan kerja dari transformator dan dari pemberian 

tegangan tersebut akan menghasilkan gaya magnet yang diperoleh dari kumparan 

solenoida. Transformator sendiri berfungsi untuk menyalurkan tenaga/ daya listrik 

dari tegangan tinggi ke tegangan rendah ataupun sebaliknya.

Gambar 3.6.Rangkaian solenoida yang terhubung dengan transformmator dan posisi  

                cawan petri.

Keterangan:

1: Stop kontak

2: Transformator

3: Dioda

4: Cawan Petri

5: Solenoida
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Kuat medan magnet di dalam solenoida dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan Biot dan Savart 

[ + ]

Dengan :

H : Kuat medan magnet (A/m)-

    I  :  Kuat arus (Ampere)

    n : Jumlah lilitan per satuan panjang (m-1)

    a  : Jarak dari ujung solenoida atas ke alas cawan petri (m)

    b  : Jarak dari ujung solenoida bawah ke alas cawan petri (m)

    R  : Jari – jari solenoida (m)

Gambar 3.7.Tata letak rangkaian solenoida berdasarkan hukum Biot – Savart

2. Penanaman Jati ( Tectona grandis L. )

a. Penentuan Benih

Benih jati yang digunakan diperoleh dari toko pertanian Trubus Bandar 

Lampung. Benih jati yang digunakan adalah benih Jati dari varietas Jati Unggul, 

dalam 1Kg biji Jati biasanya terdiri dari 1500 butir biji Jati. Biji Jati sebelum diberi 

perlakuan, terlebih dahulu di lakukan pengujian dengan uji viabilitas (kemampuan 

hidup benih) guna mengetahui daya tumbuh dari benih tersebut dengan direndam 

menggunakan air endapan abu yang telah diendapkan selama kurang lebih 10 menit 

atau sampai air endapan tersebut berubah bening atau tidak terlalu keruh. Jika biji 
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tersebut tidak mengapung (tenggelam) berarti biji tersebut memiliki viabilitas yang 

tinggi dan baik untuk digunakan, dan sebaliknya jika terdapat biji yang mengapung di 

atas permukaan air, maka benih tersebut berarti tidak memiliki viabilitas tanam yang 

baik.

Gambar 3.8 Biji Jati 

b. Tahap Penyiapan MediaTanam

Media perkecambahan menggunakan Tray semai yang berisi 32 lubang semai. 

Terlebih dahulu tray semai diisi oleh media dengan campuran pasir  + tanah + 

kompos (1 : 1 :1 ) pasir yang digunakan adalah pasir yang telah disterilasi dengan 

cara dipanaskan agar jamur yang terdapat dipasir mati. Pasir dianggap memadai 

untuk digunakan sebagai media tanam campuran penyemaian. Hal ini karena pasir 

sifatnya yang mudah kering dan dapat meningkatkan sistem drainase dan aerasi pada 

media tanam. Media tanah yang digunakan didapat dari toko pertanian Trubus 

Lampung dimana tanah sudah tercampur dengan kompos, slit, dan sekam padi.

Biji buah yang digunakan adalah biji yang bentuknya baik secara morfologi, 

berasal dari biji jati unggul dan berjumlah sebanyak 128 biji untuk 4 wadah tray 

semai. dengan konsentrasi yang berbeda dari masing-masing perlakuan dan kontrol 

dengan empat kali pengulangan yang di tempatkan dibawah bedeng semai/sungkup 
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yang terbuat dari bambu dengan panjang 1,5 meter dan tinggi 1 meter dan dilapisi 

plastik mulsa. Pembuatan bedeng semai/sungkup ini yakni bertujuan agar plastik 

mulsa yang digunakan dapat menurunkan suhu & meningkatkan kelembaban udara.

Selain itu plastik sungkup juga mampu menyebabkan kadar lengas tanah lebih awet 

maka ketersediaan air bagi tanaman lebih maksimal, sehingga pertumbuhan tanaman 

bisa lebih baik dan mampu menghalangi hewan/serangga yang akan pengganggu 

tanaman.

(a)                                              (b)

Gambar 3.9 (a) Sungkup sebelum diberi penutup, (b) Sungkup sesudah diberi 

penutup

3. Tahap Perlakuan

Biji yang telah disortir dengan memiliki viabilitas yang baik, dimasukan 

kedalam cawan petri yang telah dilapisi kapas. Setiap cawan petri dilapisi kapas 

seberat 2 gram dan air sebanyak 50 ml.Kemudian diletakan diatas solenoida yang 

sudah tersusun dan sudah disambungkan dengan transformator yang sudah di atur 

dengan masing- masing memiliki kuat arus yang berbeda yakni : 6 Ampere 50 

Volt,12 Ampere 70 Volt dan 18 Ampere 90 Volt dan variasi waktu ,30 menit, 60 

menit dan 120 menit. Lama waktu perendaman dan pemaparan medan magnet 

tersebut dipilih berdasarkan hasil penelitian Buyukuslu dkk,(2006) yang menunjukan 

bahwa aktivitas enzim glutationin s-transferase pada tanaman gandum yang diberi 
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perlakuan frekuensi medan magnet 16 Hz selama 2 jam meningkat.2 Biji gandum dan 

biji Jati merupakan salah satu jenis biji yang termasuk dalam biji ortodoks yang 

memiliki kulit keras.

Gambar 4.0 transformator yang sudah disambung menggunakan solenoida 

dan telah siap digunakan.

Prosedur pengoperasian transformator sebagai berikut :

a. Menghidupkan transformator,bila tegangan telah terhubung, maka pilot lamp 

akan menyala. 

b. Memastikan output teganganslite voltage adalahnol, denganmemutar knob 

berlawananarahjarum jam (kekiri) hingga knob ta dapatdiputarlagi.

c. Selanjutnya, solenoida yang sudah dililit menggunakan pipa sebanyak 220 

lilitan tadi disambung menggunakan kabel, sisi bagian atas solenoida 

disambung dengan kabel berwarna biru (+), dan bagian bawah disambung 

menggunakan kabel berwarna  hitam (-)

                                                          
2Aulia Rohmah, Sumardi, Eti Ernawiati, Rochmah Agustrina, “Pengaruh Medan Magnet 

Terhadap Aktivitas Enzim Α- Amilase pada Kecambah Kacang Merah dan Kacang Buncis Hitam 
(Phaseolus Vulgaris L.). Seminar Nasional Sains dan Teknologi V Lembaga Penelitian Universitas 
Lampung. (November. 2013) h.2
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d. Solenoida dengan kabel yang berwarna biru disambungkan secara seri ke 

kabel yang ada ditransformator dengan kabel berwarna hitam. Sedangkan 

untuk solenoida bagian atas yang memiliki kabel berwarna biru 

disambungkan dengan kabel berwarna merah yang ada ditransformator hal ini 

guna menghasilkan tegangan listrik ke solenoida yang telah disambung tadi.

e. Setelah solenoida dan transformator telah disambungkan, lalu putar knob yang 

sudah tertera kekuatan tegangan pada transformator. Setelah knob diputar 

sesuai kekuatan maka transformator tersebut akan menghasilkan medan 

magnet, hal ini dapat dibuktikan dengan meletakan bahan- bahan yang 

berbahan besi pada bagian atas solenoida maka akan terjadi gaya tarik 

menarik yang menandakan bahwa solenoida telah teraliri gaya magnet.

4. Tahap Penyemaian

Biji pada kelas eksperimen (yang telah rendam dicawan petri menggunakan 

air hangat serta di papar medan magnet) dan kelas kontrol (yang hanya direndam

dengan air hangat saja)kemudian akandisemai, berikut tatacara :

a. Menyiapkan tray semai yang sudah diisi oleh campuran tanah dan pasir, tray 

semai dipilih sebagai tempat untuk media penanaman karena penyemaian

menggunakan tray semai agar benih- benih yang sedang dikecambahkan 

mudah di kontrol dan bebas dari hama dan penyakit yang selama ini banyak

menyerang persemaian seperti dumping off dan ulattanah. Tray semai

biasanya digunakan untuk penyemaian biji tanaman yang berukuran kecil 

salah satunya biji jati. Tray semai yang digunakan adalah tray semai dengan 
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isi 32 lubang/kotak. 4 kotak tray semai disiapkan, 1 kotak digunakan untuk 

menyemai biji dalam kelas kontrol (32biji) dengan simbol TP, dan 3 kotak 

tray semai digunakan untuk kelas eksperimen, dengan masing-masing diberi 

simbol  P30 (perendaman dan pemaparan medan magnet selama 30 menit), 

P60 (perendaman dan pemaparan medan magnet selama 60 menit), P120 

(perendaman dan pemaparan medan magnet selama 120 menit).

b. Pada proses penanaman biji jati perlu diperhatikan posisi biji jati yakni 

dengan bekas tangkai buah menghadap kebawah. 3

Gambar 4.1 Posisi biji dengan bekas tangkai menghadap kebawah

c. Biji ditanam sedalam diameter biji kemudian ditaburi pasir sehingga 

punggungbijiterbenam 1-2 cm di dalam media tanam. Kemudian disiram air. 

Pemeliharaan dilakukan dengan penyiraman sehari 1x pada sore haripukul 

15.00 WIB.

5. Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada hari munculnya kecambah (sampai plumula /

bakal batang tumbuh kepermukaan tanah) dan jumlah kecambah setelah tanam.

                                                          
3 Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Bogor.Atlas Benih tanaman hutan Indonesia. Cet. 

III.Vol.4 No.3. ISBN. 979-96134-1-8. Bogor. ( Desember. 2010 ) h.25
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G. TeknikPengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa hasil pengamatan terhadap lamanya waktu 

(hari) muncul kecambah dan penghitungan jumlah benih yang tumbuh pada setiap 

perlakuan.

1. Perkecambahan

Kecepatan perkecambahan ditentukan dengan menentukan Indeks 

Perkecambahan berdasarkan Copeland sebagai berikut :

= (100)( + ………… .++ …………… . . +
Dengan :

I : Indeks Perkecambahan
A : Jumlah benih yang berkecambah pada hari tertentu
T : Waktu yang bersesuaian dengan A
N : Jumlah hari pada perhitungan terakhir

H. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemaparan medan magnet terhadap 

masa dormansi pada biji jati (Tectona grandis L.)maka analisis data yang dilakukan

menggunakan analisis data kuantitatif yaitu: suatu proses menemukan pengetahuan 

yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan

mengenaiapa yang ingin diketahui.4 Data hasil penelitian ini dianalisis

menggunakan ANOVA 1 Arah dengan menggunakan SPSS 16.Jika dari analisis

ragam terdapat keragaman yang berbeda nyata, dilanjutkan dengan uji LSD.5

                                                          
4   Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hal 106.
5  Rino D.C. Nahampun, Pengaruh Pemberian Pupuk Kascing Dan Pupuk Organik Cair 

Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) Di Pre-Nursery, Fakultas Pertanian 
Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hal 33.
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I. BaganAlurPenelitian

Gambar4.2 Baganalurpenelitian

Persiapan

Pemilihan sampel

Kelas kontrol

32 biji jati

Tanpa pemaparan 
medan magnet

Kelas eksperimen

96 biji jati

Menggunakan 
pemaparan medan 

magnet

PENYEMAIAN

PERAWATAN

PENGAMATAN

PENGUMPULAN 
DATA

Penyiraman yang 
dilakukan 1x  sehari pada
pukul 15.00 WIB dan 
membuka sungkup pada 
pukul 06.00 WIB

Sampai pada saat plumula
muncul.

Menghitung jumlah biji yang 
tumbuh setelah tanam (setelah
munculnya plumula kepermukaan
tanah) padamasing-masing
konsentrasi.ANALISIS HASIL

Berdasarkan data hasilpenelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil percobaan yang dilakukan ternyata benih jati belum dapat 

berkecambah sampai waktu yang telah ditentukan yakni dari hari pertama sampai hari 

ke 100 penanaman. Biji jati yang telah diberi perlakuan pendahuluan guna 

mematahkan dormansi biasanya mulai berkecambah tidak serentak dari hari ke - 7 

setelah penanaman sampai  hari ke - 100.1 Ada beberapa hal yang dapat 

menyebabkan benih jati gagal berkecambah yakni sebagai berikut  :

1. Rendahnya daya berkecambah benih jati menyebabkan tidak berkecambahnya 

biji jati. Umumnya perkecambahan benih jati menghasilkan daya berkecambah 

yang bervariasi dan cukup rendah (30 -70 %).2Perlakuan dengan memberikan 

pemaparan medan magnet yang diperoleh dari solenoidatidak mampu 

memperpendek dormansi dan mempercepat perkecambahan biji jati.

2. Penelitian - penelitian sebelumnya tentang tumbuhan yang diberi paparan medan 

magnet menujukan respon yang berbeda- beda, diduga menjadi salah satu faktor  

tidak terjadinya perkecambahan pada biji jati tersebut. Seperti penelitian –

penelitian berikut ini, tumbuhan yang memberikan respon negatif setelah di beri 

                                                          
1 Pramono,A.A. Fauzi, M.A. Widyani,N, Heriansyah. I. Dan Roshetko, J.M. Pengelolaan 

hutan Jati Rakyat Panduan lapangan untuk petani. ISBN : 978-602-8693-19-6. (CIFOR.Bogor. 
Indonesia.) h.19

2Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Bogor. Atlas Benih tanaman hutan Indonesia. Cet. 
III.Vol.4 No.3. ISBN. 979-96134-1-8. Bogor. ( Desember. 2010 ) h.25
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pemaparan medan magnet seperti dari hasil  penelitian Anggraeni (2013), lama 

pemaparan medan magnet serta interaksi antara perendaman dan lama 

perendaman medan magnet tidak memberikan pengaruh yang nyata pada setiap 

parameter penelitian yakni, pada anatomi sel batang yaitu sel parenkim dan 

berkas pengangkut xylem serta stomata pada daun tomat (Lyopersicum 

esculententum) yang dikecambahkan dibawah pengaruh medan magnet 0,2 

militesla.3

Penelitian oleh Tundjung (2010) tentang pengaruh kuat medan magnet dan 

imbisisi biji pada pertumbuhan dan produksi kedelai (Glcyine max L.Merr.) 

menyatakan bahwa kuat medan magnet sampai dengan 0,3 militesla yang 

diterapkan selama 7 menit 35 detik pada biji kedelai sebelum ditanam belum 

berpengaruh nyata pada pertumbuhan dan produksi kedelai. Sedangkan 

penerapan medan magnet pada kedelai yang dilembabkan berpengaruh 

menurunkan atau tidak berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi tanaman 

kedelai.4

Menurut hasil penelitian Setyasih(2013) perendaman benih selama 15 

menitsebelum perlakuan medan magnet dan lama pemaparan medan magnet 0,3 

mT mempengaruhi ukuran stomata tapi tidak berpengaruh pada indek stomata 

                                                          
3Dinastuty Anggraeni, Rochmah Agustrina, Tundjung Tripeni H, “Anatomi Batang Dan 

Stomata Tomat (Lycopersicum Esculentum) yang Dikecambahkan di Bawah Pengaruh Medan Magnet 
0,2mt” Seminar Nasional Sains dan Teknologi. Lembaga  Penelitian Universitas Lampung.2013.h.330-
331.

4Tundjung T. Handayani, Rochmah Agustrina “Pengaruh Kuat medan magnet dan Imbisisi 
Biji Pada Pertumbuhan dan Produksi Kedelai (Gyline max L. Merr)”. Jurnal Agronomika Vol.10, No, 
1, ISSN 1411-8297,Universitas Lampung (Juli 2010) h.87
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(IS). Tanaman tomat dari benih tomat yang tidak diberi perlakuan perendaman 

memiliki ukuran panjang, lebar, dan luas stomata lebi besar dari pada tanaman 

dari benih yang direndam. Lama pemaparan medan magnet yang menghasilkan 

ukuran stomata paling besar adalah pemaparan medan magnnet selama 15 menit 

36 detik (P15).5

   Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya tumbuhan yang telahdiberi 

paparan medan magnet berpengaruh positif/baik seperti pada penelitian

olehDhawi dan Al- khayri (2009) membuktikan bahwa pemaparan kuat medan 

magnet sebesar 1500 militesla selama 0,1,5,10 dan 15 menit meningkatkan 

kandungan ion N,K, Ca,Mg,Fe, Mn, dan Zn pada tanaman kurma (Phoenix 

dactylifera) Persentase perkecambahan benih Salvia officialis L dan Calendula 

officialis L yang tidak dipapari medan magnet lebih rendah dari yang tidak 

dipapari medan magnet lebih rendah daripada benih yang dipapari medan 

magnet. 

Penelitian Buyukuslu dkk, (2006) menunjukan bahwa aktivitas enzim 

glutation s-transferase pada tanaman gandum yang diberi perlakuan frekuensi 

medan magnet sebesar 16 Hz selama 2 jam meningkat. Aktivitas enzim amilase, 

dehigrogenase dan protase pada biji Satureia hortensis L yang dipapari medan 

magnet dengan kuat medan magnet 0 militesla, 25,50,dan 75 militesla lebih besar 

dibandingkan dengan biji yang tidak terpapar medan magnet. Penelitian 

                                                          
5 Nevi Setyasihet. al, Pengaruh Medan Magnet 0,3 mT terhadap Stomata Daun Tanaman 

Tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) Prosiding Semirata FMIPA Universitas Lampung, 2013,h.437
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Winandari (2011) diketahui bahwa kuat medan magnet sebesar 0,2 militesla 

dengan lama pemaparan 7’8’’ cenderung meningkatkan perkecambahan dan 

pertumbuhan pada tanaman tomat.Penelitian Rohmah (2013) bahwa kuat medan 

magnet 0,1 militesla mempengaruhi aktivitas enzim amilase pada kacang merah 

dan kacang buncis hitam (Phaseolus vulgaris L). Peningkatan aktivitas enzim 

amilase tertinggi pada kedua varietas kacang tersebut diperoleh dari perlakuan 

lama pemaparan medan magnet 15’36’’.6 Medan magnet dapat mempercepat 

pertumbuhan tanaman karena dapat meningkatkan biosintensis protein sehingga 

mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan akar.7

Penelitian Putra (2015) tentang  pengaruh medan magnet solenoida dan 

perendaman air magnetisasi terhadap benih kacang kedelai (Glicyne max (L) 

Merr) kadaluarsa varietas tanggamus menyatakan pelakuan medan magnet 

solenoida taraf 2 mT memberikan pengaruh sangat nyata pada parameter umur 

potensi tumbuh maksimum, kecepatan tumbuh, dan persentasi kecambah normal. 

8 Sedangkan, medan magnet di sekitar benih yang direndam akan mempengaruhi 

sifat kimia dan fisika air seperti: tekanan permukaan,kelarutan garam mineral, indeks 

relatif, dan pH.Perubahan sifat air, menyebabkan air mudah masuk dan membasahi 

                                                          
6Aulia Rohmah, Sumardi, Eti Ernawiati, Rochmah Agustrina, “Pengaruh Medan Magnet 

Terhadap Aktivitas Enzim Α- Amilase pada Kecambah Kacang Merah dan Kacang Buncis Hitam
(Phaseolus Vulgaris L.). Seminar Nasional Sains dan Teknologi V Lembaga Penelitian Universitas 
Lampung. (November. 2013) h.2

7Gholami,A,Saeed S., dan Hamid  A. “Effect of Magnetic Field on 
Cultivarrs.(online).(http://www. Waset.org, diakses pada 09 Mei 2017 22.00 WIB dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah 

8Yuhelsa putra, Influence of Magnetic Field of Solenoida and Soaking Water Magnetization 
Towards Seed Soya Beans (Glicyne max (L.) Merril) Expired Tanggamus Varieties).Jurnal  
Agroekoteknologi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa., (Banten 2015). h.4
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bagian dalam sel benih.9 Sehingga, benih tersebut mengalami peningkatan 

metabolisme tetapi hasil dari metabolisme banyak yang terbuang karena 

kebocoran.sehingga benih tersebut mengalami penurunan ukuran sel pada organ 

tumbuhan.  

3. Struktur biji jati yang keras. Biji jati ini terbungkus kulit berdaging, lunak tidak 

merata (tipe buah batu). Ukuran buah jati ini bervariasi 5-20 mm,umumnya 11-

17 mm. Strukturnya terdiri dari kulit luar tipis yang terbentuk dari 

kelopak,lapisan tengah (mesokrap) tebal seperti gabus, bagian dalamnya 

(endokrap) keras dan terbagi menjadi 4 ruang biji. Struktur bji jati inilah yang 

secara mekanis menghambat perkecambahan. 10

Mesokrap                                                                                             Ruang biji

B

EndokrapA

Biji 

Saluran noktah

Gambar 4.1 biji jati

                                                          
9Morejon,LP,JC.,Abad, Velazquez.,Govea, AP. Stimulation of pinus tropicalis M. Seeds y 

magnetically treated water. International  Journal  Agrophysics.2007.21.173-177 dikutip oleh Dinastuti 
Anggaeraini K. Anatomi Batang dan Stomata Tomat (Lycopersicum esculentum) yang dikecambahkan 
di bawah pengaruh Medan Magnet 0,2 mT, Seminar Nasional Sains dan Teknologi V Lembaga 
Penelitian Universitas Lampung. (November. 2013)

10Henny Rachmawati, Djoko Iriantono dan, Christian P. Hansen, IFSP.Direktorat perbenihan 
Tanaman Hutan Tectona grandis. Linn.FNo. 15,. Indonesia Forest Seed Project (Bandung.2002) h.1
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Gambar 4.2 buah dengan sisa kelopak. B. potongan membujur 
buah(1.mesokarp;2.endokarp; 3. biji).

  Gambar 4.1 penampang membujur buah jati menunjukan adanya lapisan 

mesokrap yang berwarna coklat tua yang melindungi lapisan keras dan tebal 

disebut endokrap. Permukaan endokrap tidak rata, melainkan membentuk relief –

relief dari pangkal ke ujung buah. Diantara relief ini terdapat celah yang 

merupakan belahan yang memisahkan antar ruang biji, yang tidak tampak.

   Biji jati memiliki dua atau tiga lubang ( noktah)  yang berada pada pangkal    

buah. Lubang ini memiliki saluran yang menjorok kedalam biji. Secara fisik, 

tidak ada kontak langsung antara saluran ini dengan ruang biji, namun endokrap  

yang membatasi pada bagian ini relatif lebih tipis.  Biji jati berada pada ruang –

ruang buah yang jumlahnya bervariasi antara dua sampai dengan empat ruang. 

Tidak semua ruang buah mengandung biji yang berkembang sempurna. Biji jati 

memiliki kotiledon dan embrio yang ada di ujung biji, di antarakotiledon.

Struktur biji yang keras inilah yang menghambat proses perkecambahan 

benih. Kulit benih ini yang  sedemikian kerasnya sehingga bila akan di semai 

perlu diberi perlakuan pendahuluan. Perlakuan pendahuluan yang perlu 

dilakukan dengan caraskrafikasi maupun kimia. Perlakuan secara skarifikasi 
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adalah suatu perlakuan yang ditujukan untuk mengurangi ketebalan,

memecahkan atau menghilangkan kulit benih yang keras. Contoh skarifikasi 

yaitu pengikiran, pengamplasan dan peretakan. Skarifikasi dilakukan apabila 

dormansi disebabkan karena tidak adanya penyerapan air dan gasoleh benih

(biasanya karena kulit benih yang keras).

Perlakuan skarifikasi dapat merusak benih, sehingga pekerjaan ini harus 

dilakukan dengan hati-hati. Dormansi dapat dipatahkan dengan melakukan

perlakuan skarifikasi mekanik seperti peretakkan, pengamplasan, melubangi 

bagian tertentu pada benih, pengikiran dan sebagainya. Perlakuan tersebut 

diberikan agar kulit benih menjadi lebih mudah untuk menyerap airyang 

dibutuhkan untuk berkecambah. Perlakuan secara mekanis dapat diberikan pada 

benih yangbersifat ortodok untuk menghilangkan dormansi akibatkulit benih, 

sehingga mempermudah peresapan air kedalam benih. Dengan demikian akan 

mempercepat perkecambahan benih .11

Selain teknik pematahan dormansi biji jati menggunakan teknik skrarifikasi 

terdapat juga cara menggunakan proses kimia denganmemberikan  perendaman 

H2SO4. Namun, perlakuan perendaman  dengan H2SO4 tidak mempengaruhi 

panjang hipokotil, panjang radikula dan berat kering kecambah dikarenakan biji 

yang mampu berkecambah setelah perlakuan H2SO4hanya terpengaruh pada 

pelunakan kulit benih dan tidak sampai ke embrio sehingga embrio tetap dapat 

                                                          
11 Yuniarti,Dharmawati F. Djaman, The dormancy breaking techniques to speed up the 

germination of kourbaril (Hymenaeacourbaril) seed, Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman 
Hutan. Pros.Sem.Nas. Masy Biodiv Indon.Volume 1, No. 6 ISSN: 2407-8050.(Bogor.2015). h.1437
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tumbuh dengan normal. Tetapi apabila perlakuan H2SO4sampai pada embrio 

benih, maka embrio tidak akan mengalami pertumbuhan sehingga tidak sampai 

terjadi perkecambahan.12

Proses pelunakan kulit benih melalui mekanisme sebagai berikut : dinding 

sel tersusun atas mikrofibril selulosa yang terikat pada matrik nonselulosik 

polisakarida. Mikrofibril selulosa terdiri dari protein, pektin dan 

polisakarida.Pektin dapat berubah menjadi Ca pektat melalui reaksi esterisasi 

dengan menambahkan Ca2+Perlakuan H2SO4dalam hal ini adalah merubah posisi 

ion Ca2+ dari subtansi pektin, dikarenakan H2SO4 melepaskan hydrogen pada 

mikrofibril selulosa. Pengikatan komponen matrik satu dengan komponen matrik 

yang lain melalui ikatan hidrogen. 

Salah satu komponen matrik yaitu siloglukan yang terikat dengan serat 

mikrofibril selulosa dengan membentuk ikatan hidrogen.Ikatan hydrogenini 

mudah lepas dengan adanya H2SO4 sehingga terjadi perubahan komponen 

dinding sel kemudian dinding sel melonggar, turgor menjadi berkurang dan kulit 

benih menjadi lunak.Setelah terjadi penyerapan air, enzim diaktifkan dan masuk 

ke dalam endosperm dan mendegradasi zat cadangan makanan. Enzim amilase 

merombak pati menjadi glukosa, enzim lipase merombak lemak menjadi asam 

lemak dan gliserol, sedangkan enzim protease merombak protein menjadi asam 

amino. 

                                                          
12Suyatmi,Endah Dwi H, Sri Darmanti, Pengaruh Lama Perendaman dan Konsentrasi Asam 

Sulfat (H2SO4) terhadap Perkecambahan Benih Jati (Tectona grandis Linn.f). Laboratorium Biologi 
Struktur dan Fungsi Tumbuhan Jurusan Biologi F. MIPA UNDIP h.29.
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Senyawa-senyawa sederhana ini akan ditransport ke embrio untuk 

pertumbuhan. Selain itu dari aktivitas kerja enzim protease akan dihasilkan asam 

amino yang berguna untuk pembentukanprotein baru misalnya α amilase. 

Apabila enzim α amilase semakin meningkat maka proses hidrolisis amilum 

menjadi gula sederhana dapat berlangsung lebih cepat. Pembentukan α amylase 

juga dipengaruhi oleh giberelin yang ada dalam embrio.Pada awal 

perkecambahan asam giberelin diaktifkan untuk membentuk α amylase.Setelah 

terjadi penyerapan air, enzim diaktifkan dan masuk ke dalam endosperm dan 

mendegradasi zat cadangan makanan.Enzim amilase merombak pati menjadi 

glukosa, enzim lipase merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol, 

sedangkan enzim protease merombak protein menjadi asam amino.13

4. Waktu perkecambahan masih cukup lama. Menurut Copeland (1976), dormansi 

adalah kemampuan biji untuk mengundurkan fase perkecambahannya hingga 

saat dan tempat itu menguntungkan untuk tumbuh. Faktor – faktor yang 

menyebabkan dormansi pada biji yakni,tidak sempurnanya embrio,embrio yang 

belum matang secara fisiologis, Kulit biji yang tebal, dan kulit biji impermeable 

serta adanya zat penghambat perkecambahan. 14Secara fisiologis, bahwa benih 

untuk bisa berubah menjadi kecambah harus melewati 3 tahap yang saling 

tumpang tindih yaitu: 

(i) Absorpsi air terutama melalui imbibisi, proses ini menyebabkan 

membengkaknya benih, dan juga menyebabkan pecah atau merekahnya kulit 

benih, 

                                                          
13Ibid, h. 32
14Ir. Zainal abidin, Dasar- Dasar Pengetahuan Tentang Zat Pengatur 

Tumbuh,(Bandung,Angkasa Bandung :1993),h.51
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(ii) Bersamaan dengan itu terjadi aktivitas enzimatik yang dibantu oleh protein. 

Protein merupakan bagian utama dari struktur setiap enzim. Peranan utama 

protein pada biji adalah sebagai cadangan asam amino untuk bibit setelah 

berkecambah. Protein terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida yang 

masing-masing terdiri dari ratusan asam amino.15 Enzim adalah sebuah 

biomolekul berupa protein yang terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida. 

Enzim bekerja dengan menghidrolisis cadangan makanan yang terdapat 

dalam kotiledon ataupun endosperm, seperti halnya enzim amilase yang 

akan mengubah amilum menjadi glukosa yang nantinya akan diperlukan 

untuk proses pembentukan energi bersama oksigen.

Aktivasi enzim dilakukan oleh air setelah terjadinya imbibisi. Enzim 

yang telah diaktivasi segera akan masuk ke dalam endosperm atau kotiledon 

untuk menguraikan cadangan makanan.16. Enzim amilase berperan dalam 

menghidrolisis maltose menjadi glukosa dengan bantuan molekul H2O.17Itu 

membuktikan bahwa molekul air juga berperan dalam melancarkan kerja 

enzim dalam berbagai proses perkecambahan di dalam biji termasuk 

respirasi.

Selanjutnya hasil penguraian dari kotiledon atau endosperm ke bagian 

embrio yang aktif tumbuh akan ditransfer dan diangkut dari jaringan 

                                                          
15Ibid. h. 2-3.
16Nio Song Ai dan Maria Ballo, Peranan Air Dalam Perkecambahan Biji, (Program Studi 

Biologi FMIPA Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2010), h. 192-193.
17 Salisbury & Cleon W Ross, Op.Cit. h. 89-90.
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penyimpanan makanan menuju titik-titik tumbuh pada radikula dan plumula. 

Biji belum mempunyai jaringan pengangkut sehingga pengangkutan

dilakukan secara difusi atau osmosis dari satu sel hidup ke sel hidup yang 

lainnya oleh bantuan molekul H2O. Proses pembentukan kembali (asimilasi) 

merupakan tahap terakhir dalam penggunaan cadangan makanan dan juga 

merupakan proses pembangunan, seperti halnya protein yang sudah 

dirombak menjadi asam amino akan disusun kembali menjadi protein baru 

dengan bantuan energi yang dihasilkan dari proses respirasi.18

Respirasi merupakan proses perombakan karbohidrat menjadi senyawa 

yang lebih sederhana dengan membebaskan sejumlah energi. Prosesnya  

dimulai dengan pengambilan O2 yang digunakan untuk memecah senyawa-

senyawa organik menjadi CO2,H2O dan energi. Respirasi pada hakikatnya 

merupakan reaksi redoks, dimana substrat dioksidasi menjadi CO2 

sedangkan O2 akan tereduksi menjadi H2O sebagai oksidator. Proses ini 

dimulai pada radikula dan plumula dan akan beralih ke endosperm atau 

kotiledon setelah cadangan makanan habis. Aktivitas respirasi yang tertinggi 

tejadi pada saat radikula menembus kulit biji.19

Proses respirasi meliputi perombakan oksidatif gula menjadi CO2 dan 

H2O. Senyawa awal pada proses respirasi adalah glukosa dan CO2, 

sedangkan H2O merupakan senyawa akhir dari lintasan metabolik. Setiap sel 

                                                          
18Nio Song Ai dan Maria Ballo, Op.Cit.h. 193.
19Ibid.
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umumnya mengandung glukosa yang dapat menjadi pati pada plastid atau 

menjadi selulosa dinding sel.20 Endosperm atau kotiledon dari berbagai biji 

mengandung banyak pati dan sebagian akan hilang selama pertumbuhan 

kecambah. Molekul glukosa yang berasal dari pati akan dioksidasi 

seluruhnya menjadi CO2 dan H2O yang akan terespirasi menjadi bahan 

pembentukan dinding sel, protein dan bahan lainnya yang diperlukan untuk 

pertumbuhan biji. 

Respirasi pada tumbuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan 

seperti ketersediaan substrat, oksigen, suhu, serta jenis dan umur 

tanaman.Respirasi sangat bergantung pada ketersediaan substrat, tumbuhan 

yang kandungan pati dan gulanya rendah melakukan respirasi pada laju yang 

rendah.Protein dapat direspirasikan jika kekurangan substrat yang makin 

parah. Protein pertama-tama akan dihidrolisis menjadi subnit asam 

aminonya, kemudian akan dirombak oleh reaksi glikolisis dan daur krebs. 

Asam glutamat dan asparat hubungannya sangat jelas dengan daur krebs 

karena kedua asam amino tersebut berturut-turut diubah menjadi asam dan 

α-ketoglutarat dan oksaloasetat. Serupa dengan itu asam amino alanin 

dioksidasi melalui asam piruvat.Pasokan O2 juga mempengaruhi respirasi 

tapi peranannya sangat berbeda tergantung pada jenis tanaman dan bahkan 

bagian tanaman.Banyak biji khususnya yang besar melakukan fermentasi 

selama imbibisi air secara normal sehingga dapat berkecambah.

                                                          
20Salisbury & Cleon W Ross, Op. Cit. h. 1.
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Proses perkecambahan banyak memerlukan energi yang berasal dari 

perombakan bahan-bahan organik seperti karbohidrat, lemak dan protein. 

Enzim yang digunakan untuk merombak protein adalah enzim protease, 

perombakan lemak melibatkan enzim lipase dan pati memerlukan enzim 

amilase. Enzim-enzim tersebut secara bersamaan dihasilkan tumbuhan 

selama proses perkecambahan.21 Pertumbuhan pada titik tumbuh terjadi 

setelah kulit biji terpecah. Ada dua macam pertumbuhan pada 

perkecambahan, yaitu pembesaran sel-sel yang sudah ada dan pembentukan 

sel-sel yang baru pada titik-titik tumbuh. Proses perkecambahan baru akan 

berakhir setelah terjadi pemanjangan radikula dan plumula.22Kemudian 

menjadi  masalah adalahkadang pada kondisi yang sebenarnya merupakan 

kondisi yang baik bagi perkecambahan seperticukup air, suhu sesuai, dan 

komposisi atmosfer. 23

5. Biji jati tersebut termasuk dalam benih ortodoks. Benih ortodoks mempuyai sifat 

dapat disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama dengan kadarair rendah. 

Benih ini tahan kekeringan sampai kadar air 5%. Penurunan kadar air tidak 

mempengaruhi viabilitasnya, bahkan dapat meningkatkan daya simpannya dan 

ketika imbibisi pada saat perkecambahan tidak merusak struktur protein Hal ini 

berbeda dengan benih rekalsitran yang mengalami kerusakan seluler ketika 

                                                          
21Syaiful Bahri,Karakterisasi Enzim Amilase Dari Kecambah Biji Jagung Ketan (Zea mays 

ceratina L.), Fakultas MIPA, Universitas Tadulako, (Palu: 2011) h. 133.
22 Nio Song Aildan Maria Ballo, Op. Cit. h. 193. 
23Schopmeyer CS. 1974. Seeds of woody plants in the United States.U.S.Dep.Agr. Handbk., 

Washington DC. h.219
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dikeringkan. 24Ciri-ciri benih ortodoks adalah kulit keras, ukurannya relatif 

kecil, setelah matang dan jatuh dari pohonnya tidak segera berkecambah 

tetapibutuh tenggang waktu yang cukup lama untuk berkecambah25.

Teknik - teknik pematahan dormansi telah banyak diteliti seperti dengan 

cara skarifikasi, teknik pematahan secara kimiawi, dan pemberian paparan 

medan magnet untuk memperpendek dormansi biji tanaman yang memiliki sifat 

relaksitran dan ortodoks. Namun teknik pematahan tersebut belum mampu 

secara maksimal mematahkan dormansi biji seperti pada penelitian Indriati 

(2012) membuktikan bahwa pematahan dormansi benih Kemiri (Aleurites 

moluccana, L. Willd) yang direndam dengan zat pengatur tumbuh organik 

Basmingro dengan dosisi 0,2 ml – 0,5 ml belum dapat dipatahkan.26

Selain itu teknik pematahan dormansi sklarifikasi dan dikombinasikan 

dengan  pemberian zat kimia KNO3 Oleh penelitian Rudi (2016), menyatakan 

perlakuan skarifikasi dan perendaman dalam larutan KNO3 memberikan 

interaksi pada parameter daya hantar listrik, imbibisi, kadar air dan bobot 

kering kecambah, dimana kombinasi S1K2 memberikan nilai terbaik. Pada 

parameter kecepatan berkecambah dan panjang akar, perlakuan memberikan 

pengaruh secara tunggal, dimana skarifikasi pada plumul relatif lebih baik 

                                                          
24 Halimursyadah, Pengaruh Kondisi Simpan Terhadap Viabilitas Dan Vigor Benih Avicennia 

marina (forsk.)vierh. pada beberapa periode simpan, Jurnal Agroteknologi. Universitas Syiah 
Kuala.(Aceh.2012) h.5

25Rike Puspitasari Tamin, Teknik Perkecambahan Benih Jati (Tectona Grandis Linn. F.)
Jurnal Agronomi Vol. 11 No. 1, Fakultas Pertanian Universitas Jambi ISSN 1410-1939. (Jambi.2007) 
h.10

26Indriati Husain, Rully, Pematahan Dormansi Benih Kemiri (Aleurites moluccana, L. Willd) 
yang Direndamdengan Zat Pengatur Tumbuh Organik Basmingro dan Pengaruhnya terhadapViabilitas 
Benih,Universitas Negeri Gorontalo JATT Vol. 1 No. 2, 95-100ISSN 2252-3774. (Gorontalo.2012) 
h.97-98
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daripada skarifikasi pada punggung dan tanpa skarifikasi, dan konsentrasi 

KNO3 yang baik adalah 1%.Dalam percobaan ini, daya kecambah tertinggi, 

didapat pada KNO3 dengan konsentrasi 1.5% bila benih tanpa skarifikasi.27

B. Hasil Penelitian Dalam Pendidikan (Sebagai Alat peraga Praktikum pada 

Materi Pertumbuhan dan Perkembangan Kelas XII IPA)

Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau 

situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan seseorang 

dapat belajar secara individual. Sumber belajar dapat mencakup barang cetak, 

lingkungan, dan nara sumber yang sesuai dengan kebutuhan, pengadaan bahan ajar, 

dan bentuk interaksi dengan bahan ajar yang digunakan. seperti halnya panduan 

praktikum, yang dibuat agar dapat dijadikan sebagai acuan dan tambahan untuk 

sumber belajar siswa dalam materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.

Alat Peraga Praktikum adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan 

telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif 

dan efisien.Secara ringkas, Proses pembelajaran memerlukan media yang 

penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi atau materi pelajaran yang 

dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian suatu tujuan pengajaran yang telah 

ditetapkan. Fungsi media pendidikanatau alat peraga praktikum dimaksudkan agar 

komunikasi antara guru dan siswa dalam hal penyampaian pesan, siswa lebih 

                                                          
27Rudi Hartawan, Skarifikasi dan KNO3 Mematahkan Dormansi Serta Meningkatkan 

Viabilitas Dan Vigor Benih Aren (Arenga Pinnata Merr.) .Jurnal Media Pertanian Vol. 1 No. 1  Media 
Komunikasi Hasil Penelitian dan Review Literatur Bidang Ilmu Agronomi ISSN 2503 – 1279.
Universitas Batanghari. (Jambi.2016)  h.10
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memahami dan mengerti tentang konsep abstrak matematika yang diinformasikan 

kepadanya. Siswa yang diajar lebih mudah memahami materi pelajaran jika ditunjang 

dengan alat peraga.

Penelitian mengenai pengaruh pemaparan medan magnet terhadap masa 

dormansi  pada biji  jati  (Tectona grandis L.)menghasilkan bahwa pemaparan 

dengan menggunakan medan magnet belum dapat mematatahkan masa dormansi 

pada biji jati. Hal ini perlu diperkenalkan pada peserta didik tingkat SMA guna 

memicu perkembangan dan sikap kemandirian.Penelitian ini juga dapat dijadikan 

sebagai pemicu bagi peserta didik untuk dapat menghasilkan suatu produk-produk 

media tanam baru yang lainnya.

Konsep dan perkembangan perkecambahan digunakan sebagai sumber materi 

pembelajaran bagi peserta didik SMA kelas XII semester ganjil.Menurut kurikulum 

2006 (KTSP), standar komptensi yang diharapkan peserta didik yaitu memahami 

prinsip-prinsip dasar perkecambahan dan perkembangan serta implikasinya bagi 

sains, lingkungan, dan masyarakat.28

                                                          
28Pratiwi dkk, Biologi SMA, Jakarta: Erlangga, 2004), h. vi. 



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan tentang pengaruh pemaparan medan magnet 

terhadap masa dormansi  pada biji  jati  (Tectona grandis L) maka dapat disimpulkan

bahwa dormansi biji jati belum dapat dipatahkan dengan memberi paparan medan 

magnet Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian tidak ada biji jati yang berkecambah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pemaparan medan magnet 

terhadap masa dormansi  pada biji  jati  (Tectona grandis L) penulis mengajukan 

saran yang dapat dijadikan pertimbangan baik dari segi percobaan yang peneliti

lakukan maupun dari segi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun saran-

saran sebagai berikut:

1. Bagi pendidik, dalam pelaksanaan pendidikan diharapkan dapat dilaksanakan

metode praktikum ilmiah pada materi pertumbuhan dan perkembangan

tumbuhan dengan menggunakan medan magnet.

2. Bagi peserta didik, berlatihlah untuk menggunakan metode ilmiah dalam

menghadapi berbagai masalah dan lebih positif di dalam berfikir.

3. Bagi penelitilain, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai

pengaruh pemaparan medan magnet terhadap masa dormansi  pada biji  jati  

(Tectona grandis L) dan perlu pengkajian secara luas dan mendalam 

mengenai dampak pemaparan medan magnet terhadap  tumbuhan tanaman 

lain 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
Proses pembuatan Solenoida 
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PANDUAN PRAKTIKUM
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN 

Mata Pelajaran         : Biologi
Kelas / Semester        : XII-IPA/Ganjil
Petunjuk Belajar       :

*Bacalah uraian materi di bawah ini dan diskusikan dengan teman 
dalam kelompok kemudian lakukan percobaan sesuai prosedur 
kerja.

Standar kompetensi  :
1. Melakukan percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.

Kompetensi Dasar    :

1.2. Melakukan percobaan pengaruh factor luar terhadap pertumbuhan tumbuhan

Indikator                   :

1. Mengumukakan hasil percobaan pengaruh factor luar terhadap pertumbuhan dalam 

diskusi kelompok.

A. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan

Pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel yang 

mengakibatkan bertambah besarnya organisme. Pertambahan jumlah sel terjadi 

karena adanya pembelahan mitosis, dan bersifat irreversiabel artinya organisme yang 

tumbuh tidak akan kembali ke bentuk semula. Pertambahan jumlah sel terjadi karena 

adanya pembelahan mitosis (Istamar, 2003). Pertumbuhan dan perkembangan 



merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor yang terdapat dalam tubuh organisme, 

seperti sifat genetika yang ada dalam gen dan hormon yang merangsang 

pertumbuhan.

Perkembangan adalah suatu proses kemajuan yang terjadi secara berangsur-

angsur dari kompleksitas rendah ke kompleksitas tinggi dan terjadi 

diferensiasi.Perkembangan dapat dinyatakan melalui berbagai cara, mulai dari bagian 

tertentu suatu tanaman sampai jumlah total perkembangan tanaman. Pada tanaman, 

aktifitas perkembangan yang vital ini banyak tumpang tindih (Champbell, 2002). 

Pertumbuhan apikal pada ujung akar dan ujung batang mendahului morfogenesis dan 

diferensiasi. Tetapi pembesaran batang terjadi oleh karena pembesaran sel – sel 

setelah morfogenesis dan diferensiasi berlangsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman :

1. Suhu/Temperatur

Tinggi rendah suhu menjadi salah satu faktor yang menentukan tumbuh 

kembang, reproduksi dan kelangsungan hidup dari tanaman. Suhu yang baik bagi 

tumbuhan adalah antara 22°C-37°C. Temperatur yang lebih atau kurang dari 

batas normal tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat atau 

berhenti.

2. Kelembaban

Kadar air dalam udara dapat mempengaruhi pertumbuhan serta 

perkembangan tumbuhan. Tempat yang lembab menguntungkan bagi tumbuhan 



di mana tumbuhan dapat mendapatkan air lebih mudah serta berkurangnya 

penguapan yang akan berdampak pada pembentukan sel yang lebih cepat.

3. CahayaMatahari

Sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat melakukan 

fotosintesis (khususnya tumbuhan hijau). Jika suatu tanaman kekurangan cahaya 

matahari, maka tanaman itu bisa tampak pucat dan warna tanaman itu kekuning-

kuningan (etiolasi). Pada kecambah, justru sinar matahari dapat menghambat 

proses pertumbuhan.

4. Hormon

Hormon pada tumbuhan juga memegang peranan penting dalam proses 

perkembangan dan pertumbuhan seperti hormon auksin untuk membantu 

perpanjangan sel, hormon giberelin untuk pemanjangan dan pembelahan sel, 

hormon sitokinin untuk menggiatkan pembelahan sel dan hormon etilen untuk 

mempercepat buah menjadi matang.

5. Medan magnet

Medan magnet ditemukan pertama kali sekurang-kurangnya 2.000 tahun 

yang lampau dalam potongan- potongan biji besi yang dimagnetkan yang 

dijumpai didekat kota kuno Magnesia (sekarang Manisa,di Turki bagian barat). 

Pada tahun 1600, William Gilbert menemukan bahwa bumi merupakan magnet 

alami dengan kutub magnetnya berada dekat kutub utara dan kutub selatan. 

Magnet dapat dibentuk oleh dua kutub, yaitu kutub utara (U) dan kutub Selatan 

(S). Dengan demikian semua benda di bumi dipengaruhi oleh medan magnet 



termasuk unsur –unsur pada tanaman seperti senyawa organik dalam sitoplasma 

dan unsur hara penyusun jaringan tumbuhan. Pada proses perkecambahan

(Morejon et al., 2007). Perubahan sifat air menyebabkan air mudah diserap oleh 

sel –sel biji. Peningkatan air dalam sel biji memacu aktivitas enzim-enzim 

perkecambahan pada biji seperti enzim amilase sehingga metabolisme pada biji 

menjadi lebih cepat (Campbell et al., 2003). Peningkatan metabolisme tersebut 

mengakibatkan peningkatan perkecambahan pada biji. 

Untuk mengetahui apakah tumbuhan itu  tumbuh dan faktor ekternal 

mempengaruhinya, maka perlu dilakukan percobaan .Oleh karena itu dilakukan 

percobaan dengan melihat pengaruh pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan 

dengan faktor luar berupa medan magnet yang mempengaruhinya. Untuk 

membuktikan hal tersebut maka pengukuran secara tidak langsung melalui 

pengukuran terhadap penambahan berat, panjang, luas, kadar protein serta 

parameter lainnya.

B. Alat dan Bahan

Alat :
1. 3 buah cawan petri
2. Kapas
3.Solenoida 
4.Transformator
5. Mistar / Penggaris
6. Alat Tulis
7. Kotak germinasi(kotak perkecambahan)

Bahan :
1. 30 biji Kacang Hijau
2. Air



C. Prosedur Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu mengisi 3 buah cawan petri dengan kapas 

dan membasahinya dengan air.Isi cawan petri tersebut dengan air 50 ml.

2. Menyiapkan solenoida yang sudah tersedia dan menyambungkannya dengan 

transformator.

3. Setelah siap semua, hidupkan transformator dengan menekan tombol power, 

setelah solenoida telah teraliri aliran listrik,letakan cawan petri yang sudah 

diisi air dan kapas ke atas solenoida.

4. Kuat medan magnet yang digunakan adalah sebesar 0,1 mT dengan lama 

pemaparan medan magnet selama 0 menit (kontrol), 7 menit 48 detik, 11 

menit 44 detik, dan 15 menit 36 detik

5. Setelah itu masukan biji kacang hijau ke dalam cawan petri tersebut. Masing –

masing cawan petri berisi 20 butir biji kacang hijau.

6. Selanjutnya, beri paparan kacang hijau yang telah diletakan di cawan petri ke 

atas solenoida sesuai waktu yang telah ditentukan. 

7. Kemudian setelah dipapari medan magnet biji dikecambahkan ke dalam kotak 

germinasi yang dilapisi kain hitam selama 25 jam.

8. Setelah, kecambah berukuran 2cm dipilih dari setiap unit perlakuan, kemudian 

diletakan di atas papan triplek yang telah dilapisi kapas basah dan kertas 



germinasi. Pengukuran akar kecambah dilakukan dengan benang dan 

penggaris. Agar media perkecambahan tidak kering media harus tetap basah 

dengan selalu menyiram dengan air. Mengukur panjang batang (tinggi 

kecambah) masing-masing tanaman setiap hari selama 5 hari dan mencatat 

hasilnya dalam tabel hasil pengamatan.
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