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ABSTRAK 

PENENTUAN WAKTU OPTIMAL PEMBUKAAN STOMATA  

PADA TANAMAN ANGGREK BUDIDAYA  

DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

Sholekhah 

 

 

Indonesia memiliki sekitar 3000 jenis anggrek yang tumbuh tersebar di 

seluruh hutan Indonesia. Anggrek banyak digunakan dalam berbagai hiasan karena 

keindahannya. Dendrobium dan Phalaenopsis merupakan genus terbanyak yang 

terdapat  di kebun budidaya anggrek di Kota Bandar Lampung. Tanaman ini memiliki 

masa pertumbuhan yang panjang hingga anggrek berbunga yaitu antara 2-5 tahun. 

Usaha untuk mempercepat pertumbuhan dan memperoleh anggrek yang berkualitas 

yaitu dengan pemupukan. Pemberian pupuk perlu memperhatikan waktu 

penyemprotannya karena pupuk masuk melalui stomata daun yang tidak setiap saat 

membuka. Stomata tanaman anggrek membuka pada malam hari akibat dari adaptasi 

lingkungan yang kering pada siang hari, tanaman ini termasuk ke dalam jenis 

tanaman Metabolism Acid Crassulacean (CAM).  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan laboratorik. 

Penelitian ini dilakukan dengan aklimatisasi anggrek dari kebun budidaya ke lokasi 

penelitian selama 7 hari untuk diambil sampel replika stomatanya, kemudian dibawa 

ke laboratorium Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk 

dilakukan penelitian waktu optimal pembukaan stomata pada tanaman anggrek 

budidaya di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan empat tanaman dari 

dua genus anggrek yaitu Dendrobium dan Phalaenopsis. Pengulangan dalam 

penelitian ini dilakukan sebanyak empat kali pada setiap varietasnya. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui waktu optimal pembukaan stomata pada 

tanaman anggrek budidaya di Kota Bandar Lampung. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lebar maksimal stomata anggrek 

yaitu pada malam hari. Hal ini disebabkan karena faktor suhu dan ketersediaan air. 

Stomata menutup pada siang hari untuk menghindari penguapan. Waktu optimal 

pengaplikasian pupuk daun yaitu pada pukul 22.00-02.00 WIB saat stomata anggrek 

membuka maksimal. 

Kata Kunci : Anggrek, Stomata 

 







 
 

MOTTO 

 

                              

            

Artinya: Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang Telah 

menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. 

Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan 

yang bermacam-macam. (Q.S At-Thaha : 53) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan iklim tropis, sehingga sangat-

lah mungkin apabila di negeri kita terdapat anggrek  yang Ephipytis yaitu anggrek 

yang hidupnya menempel di pohon dan Terristis yaitu yang hidup di tanah. Tanaman 

anggrek ialah tanaman yang biasanya hidup menempel pada pohon-pohon di hutan 

belantara. Anggrek dapat tumbuh dan hidup di daerah beriklim tropis maupun yang 

beriklim sedang. Benalu atau tanaman-tanaman mengganggu lainnya yang hidup 

menempel pada pohon-pohon tidak dapat disamanakan dengan anggrek. Tanaman ini 

merupakan tanaman yang terbesar di antara tanaman yang tergolong dalam tumbuhan 

biji, seluruhnya meliputi 20.000 lebih varietas yang terbagi dalam sekitar 500 lebih 

marga, tersebar di daerah tropika dan daerah-daerah iklim sedang. Indonesia ditaksir 

mempunyai sekitar 3.000 jenis anggrek liar.
1
 

Tanaman anggrek ini memiliki ciri-ciri yang bersifat umum yaitu, memiliki 

daun bunga berjumlah enam, yang terdiri dari tiga helai kelopak bunga dan tiga helai 

daun bunga. Anggrek berbentuk herba tahunan, tegak atau memanjat dan ada yang 

                                                             
1
 Gembong Citrosupomo, Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta). (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2012), h. 456.  

 



 
 

epifitik yang biasanya dengan akar semu berbentuk seperti umbi (pseudobulb). 

Kemasyhuran tanaman anggrek terutama karena bunganya. Bunga  ini digunakan 

untuk segala macam keperluan upacara dan hiasan-hiasan tempat pertemuan. Di 

Indonesia usaha peranggrekan kini sangat maju, penggemar tanaman anggrek pun 

semakin meningkat.
2
 

Bentuk dan warna bunga serta karakteristik lainnya yang unik menjadi daya 

tarik tersendiri dari anggrek, sehingga banyak diminati oleh konsumen baik dari 

dalam maupun dari luar negeri. Data Departemen Pertanian menunjukkan  pada tahun 

2005 produksi tanaman anggrek di Indonesia sebesar 7.402.903 tangkai dan pada 

tahun 2010 sebesar 16.205.949 tangkai.
3
 Penggemar anggrek yang semakin banyak 

baik untuk dijual atau untuk dijadikan koleksi , maka usaha untuk membudidayakan 

tanaman anggrek dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen tanaman 

anggrek.  

Budidaya tanaman berupa kebun atau toko bunga yang menyediakan tanaman 

anggrek terdapat di hampir seluruh Indonesia termasuk Kota Bandar Lampung, 

tepatnya yaitu di Jalan Pagar Alam, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan 

Langkapura. Spesies anggrek tidak semua dapat ditemukan, namun hanya beberapa 

genus yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Masyarakat menggemari 

                                                             
2
Soedjono BSc, Soetijoso Str, Kerajinan Usaha Tanaman Anggrek (Bandung Angkasa: 

Bandung, 1991). h.7. 

3
Dewi Sukma, Ary Setiawan, “Pengaruh Waktu dan Frekuensi Aplikasi Pupuk Daun 

Terhadap Pertumbuhan dan Pembungaan Anggrek Dendrobium Tong Chai Gold”. J. Hort. Indonesia, 

Vol.1, No.2, (2010), h.96.  



 
 

anggrek ini karena menghasilkan bunga yang menarik dan perawatan yang mudah 

seperti dari genus Dendrobium dan Phalaeonopsis. 

Dendrobium adalah jenis anggrek yang luar biasa baik dalam jumlah maupun 

dalam keindahan bunganya. Jenisnya banyak tersebar di dunia, menyebar dari Jepang 

dan sebagian Cina, melalui India, Semenanjung Malaka sampai Papua Nugini dan 

Australia Utara. Peminat anggrek Dendrobium di kalangan masyarakat Indonesia 

sangat tinggi, hal ini terlihat dari minat konsumen terhadap anggrek Dendrobim 

mencapai 34%, anggrek Oncidium Golden Shower 26%, Catleya 20%, Vanda 17%, 

dan anggrek lainnya 3%. Tanaman anggrek Dendrobium mempunyai masa juvenil 

yang panjang, yaitu antara dua sampai lima tahun, sehingga memerlukan waktu yang 

lama untuk berbunga. Percepatan untuk pembungaan pada tanaman anggrek 

Dendrobium diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual serta untuk 

meningkatkan program pemuliaannya.
4
 

Phalaenopsis adalah anggrek yang paling indah, dengan berbagai jenisnya 

dapat ditemukan di India, Kalimantan, dan Malaysia sampai Papua Nugini, dengan 

pusatnya di Filipina. Anggrek ini umumnya tumbuh dalam hutan berkabut di dataran 

rendah di mana kelembaban tanah tetap terjaga sedang sinar matahari tidak terlalu 

panas menyorot.
5
 Kekhasan Phalaenopsis adalah bentuk bunganya yang lebih besar 

dengan warna yang bervariasi dan panjang mekar bunga yang lebih lama 

                                                             
4
Badri Burhan, “Pengaruh Jenis Pupuk dan Konsentrasi Benzyladenin (BA) Terhadap 

Pertumbuhan dan Pembungaan Anggrek Dendrobium Hibrida”. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan, 

Vol. 16, No. 3, (2016), h. 49-50. 
5
Brian dan Wilma Rittershausen, Anggrek sebagai Tanaman Hias di Dalam Rumah (Bandung 

: CV. Pionir Jaya Bandung,1996), h.45-49. 



 
 

dibandingkan jenis anggrek lain. Keindahan Phalaenopsis tidak diikuti dengan 

ketersediaannya di alam. Keberadaaan Phalaenopsis atau anggrek bulan semakin 

jarang, sehingga perlu dilakukan tindakan perbanyakan untuk melestarikannya.
6
 

Tanaman anggrek tergolong ke dalam tumbuhan CAM (crassulacean acid 

metabolism). Tumbuhan CAM umumnya tumbuh di daerah yang airnya terbatas atau 

sulit didapat, termasuk daerah gurun dan semi-kering, dan daerah epifit (seperti bila 

anggrek tertentu tumbuh menempel pada tumbuhan lain). CAM merupakan bentuk 

adaptasi lingkungan. Beberapa tumbuhan CAM dapat beralih ke jalur C3 bila 

keadaan lingkungan lebih baik, misalnya pada beberapa jenis anggrek epifit bersifat 

CAM pada waktu musim kemarau, sehingga anggrek ini beradaptasi pada lingkungan 

kering. Tanaman anggrek epifit berubah menjadi tumbuhan C3 pada saat musim 

penghujan. Habitat tertentu tumbuhan CAM (seperti semua tumbuhan lainnya) harus 

memperoleh CO2, tapi jika mereka membuka penuh stomatanya pada siang hari 

sehingga memperoleh CO2, tumbuhan akan mentranspirasikan terlalu banyak air. 

Stomata akan membuka dan menambat CO2 menjadi asam malat terutama pada 

malam hari, ketika suhu lebih sejuk dan kelembapan nisbi lebih tinggi. Sifat 

metabolik yang istimewa dari tumbuhan CAM adalah pembentukan asam malat yang 

berlangsung pada malam hari.
7
 

Upaya untuk mendapatkan anggrek yang berkualitas dilakukan dengan 

pemupukan tanaman. Pupuk yang dapat digunakan salah satunya adalah pupuk cair. 

                                                             
6
Ni’mah Fauziah, Sandra Arifin Aziz, Dewi Sukma, “Karakterisasi Morfologi Anggrek 

Phalaenopsis spp. Spesies Asli Indonesia”. Bul. Agrohorti, Vol. 2, No.1, (2014),  h.87. 
7
 Frank B Salisbury, Cleon W Ross, Fisiologi tumbuhan Jilid 2 (Bandung: ITB, 1995), h.60. 



 
 

Pupuk cair seperti pupuk daun termasuk pupuk anorganik yang cara pemberiannya ke 

tanaman melalui penyemprotan ke daun. Penyemprotan pupuk daun dilakukan 

dengan diencerkan pada konsentrasi tertentu sesuai dosis yang dianjurkan untuk 

tanaman. Satu hal kelebihan yang paling mencolok dari pupuk daun, yaitu penye-

rapan haranya berjalan lebih cepat dibandingkan pupuk yang diberikan lewat akar. 

Akibatnya, tanaman akan lebih cepat menumbuhkan tunas. Kelebihan pupuk daun 

tersebut yang mengakibatkan pemupukan melalui daun dipercaya lebih berhasil 

dibanding dengan akar.
8
 

Firman Allah SWT dalam Surat Al-An’am ayat 99 

                                  

                             

                                     

          

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 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 

                                                             
8
 Pinus Lingga, Marsono, Petunjuk Penggunaan Pupuk (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 

2003), h.86. 



 
 

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

itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.
9
 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan berbagai 

macam tumbuhan. Tumbuhan ciptaan Allah SWT sudah pasti memiliki banyak 

manfaat bagi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Seperti tumbuhan penghasil buah, 

penghasil obat, serta penghasil bunga seperti anggrek. Semua itu terbentuk atas 

bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat 

pada bagian pohon yang berwarna hijau, terutama pada daun. Daun diibaratkan 

seperti pabrik yang mengolah komposisi zat-zat yang dibutuhkan tanaman untuk 

didistribusikan ke bagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah. Ayat ini 

juga menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah, 

sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan.
10

 

Tanaman anggrek merupakan tanaman yang membutuhkan waktu lama dalam 

pertumbuhannya. Penggunaan pupuk cair selain dapat menghasilkan anggrek yang 

berkualitas juga dapat membantu mempercepat pertumbuhan anggrek. Peran pupuk 

cair dalam pertumbuhan anggrek sangatlah penting dan perlu diperhatikan. Waktu 

pemberian pupuk cair merupakan salah satu yang perlu diperhatikan. Pemberian 

                                                             
9
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tajwid dan Terjemah  (Bandung :CV Diponogoro, 

2010),  h.140. 
10

“Tafsir Quraish Shihab” (On-line), tersedia di: http://tafsirq.com/6-Al-An'am/ayat 

99#tafsir-quraish-shihab .htm (9 Februari 2017). 

 

  

http://tafsirq.com/6-Al-An'am/ayat%2099#tafsir-quraish-shihab
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pupuk cair pada waktu yang tidak tepat maka pupuk akan sia-sia tidak terserap oleh 

anggrek.  Pengetahuan mengenai waktu pemberian pupuk sangatlah penting, akan 

tetapi para pembudidaya anggrek di Bandar Lampung belum mengetahui waktu 

pemupukan yang optimal. 

Penggunaan pupuk cair akan efektif dan hasilnya maksimal jika dilakukan 

saat stomata membuka. Penyemprotan pupuk yang ideal adalah dilakukan pada pagi 

dan sore hari saat terjadi pembukaan stomata. Stomata tumbuhan pada umumnya 

membuka pada saat hari terang, sehingga memungkinkan masuknya CO2 yang 

diperlukan untuk fotosintesis pada siang hari dan penutupan berlangsung bertahap 

menjelang sore hari. Stomata ditemukan pada sebagian besar permukaan tanaman 

misalnya daun, batang, dan akar tetapi yang terbanyak terdapat pada daun.
11

  

Penyemprotan (pada umumnya) tidak boleh dilakukan pada malam hari, panas 

terik, atau saat menjelang hujan. Mulut daun sedang menutup jika disemprot pada 

malam hari, sehingga pupuk tidak sepenuhnya diserap oleh tanaman. Pemupukan  

saat sinar matahari sedang terik dapat menyebabkan air akan cepat menguap dan 

pupuknya hanya menempel di permukaan daun, padahal pupuk tidak mungkin 

diserap daun jika bukan berbentuk larutan. Pupuk yang tertinggal di daun tersebut 

akan menyerap air dalam daun, akibatnya daun akan seperti terbakar. Pinggiran daun 

akan layu dan akhirnya tanaman mati. Sifat pupuk yang higroskopis (mudah 

menyerap air) menyebabkan hal ini bisa terjadi. Hujan merupakan penyebab pupuk 
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tidak optimal selain terik matahari. Pupuk sudah habis diguyur air hujan dan larut ke 

dalam tanah jika pupuk disemprotkan menjelang hujan.
12

  

Pembukaan stomata berkaitan dengan proses metabolisme tumbuhan yaitu 

transpirasi dan fotosintesis. Stomata berperan dalam difusi CO2 pada proses foto-

sintesis. Selain itu stomata juga berfungsi sebagai pintu keluarnya cairan dari sel 

dalam proses transpirasi. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pembukaan stomata 

antara lain intensitas cahaya, temperatur dan air. Stomata akan mulai membuka lebar 

pada pagi hari karena intensitas cahaya dan temperatur yang tidak terlalu tinggi serta 

kelembaban yang cukup menyebabkan turgor sel penjaga meningkat. Penutupan 

stomata pada saat siang hari, karena tingginya intensitas cahaya dan temperatur serta 

penguapan air yang berlebihan.
13

 

Penelitian terdahulu yaitu “Pengaruh Waktu dan Frekuensi Aplikasi Pupuk 

Daun Terhadap Pertumbuhan dan Pembungaan Anggrek Dendrobium Tong Chai 

Gold”, diperoleh hasil optimal pemupukan pada sore hari. Penelitian lainnya 

mengenai kerapatan stomata tumbuhan CAM yaitu nanas dan kaktus menunjukkan 

stomata banyak membuka pada saat malam hari pada pukul 19.00 WIB dan 24.00 

WIB. Waktu optimal pembukaan stomata pada nanas dan kaktus telah diketahui, 

namun belum diketahui waktu optimal pembukaan stomata pada tanaman anggrek 

budidaya di Kota Bandar Lampung. 
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Kajian mengenai tanaman anggrek termasuk dalam materi struktur jaringan 

tumbuhan pelajaran Biologi SMA kelas XI semester ganjil sub materi jaringan 

tumbuhan yang membahas tentang jaringan meristem dan jaringan permanen. Tujuan 

pembelajaran biologi antara lain mengembangkan pengetahuan praktik dari metode 

biologi untuk memecahkan masalah kehidupan individu dan sosial serta 

mengembangkan cara berfikir ilmiah melalui penelitian dan percobaan. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui waktu optimal pembukaan stomata daun pada 

tanaman anggrek budidaya di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini juga 

dimaksudkan untuk digunakan sebagai media belajar untuk menunjang peserta didik 

dalam memahami materi yang diaplikasikan dalam bentuk praktikum materi struktur 

jaringan tumbuhan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat di 

identifikasi adalah: 

1. Tanaman anggrek merupakan tanaman yang membutuhkan waktu lama dalam 

pertumbuhannya. Pemberian pupuk cair pada waktu yang tidak tepat akan sia-

sia tidak terserap oleh anggrek. 

2. Para pembudidaya anggrek di Bandar Lampung belum mengetahui waktu 

pemupukan yang optimal. 

3. Pembukaan stomata sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, 

antara lain intensitas cahaya, temperatur dan air. 



 
 

4. Belum diketahui waktu optimal pembukaan stomata daun pada tanaman 

anggrek  budidaya di Kota Bandar Lampung. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Objek penelitian yang akan diteliti adalah penentuan waktu optimal   pembuka-

an stomata daun pada tanaman anggrek  budidaya di Kota Bandar Lampung. 

2. Subjek penelitian yang akan diteliti adalah dua genus anggrek yaitu 

Dendrobium dan Phalaeonopsis. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Kapan waktu optimal pembuka-

an stomata pada tanaman anggrek budidaya di Kota Bandar Lampung?” 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui waktu optimal pembukaan stomata pada tanaman anggrek 

budidaya di Kota Bandar Lampung. 

 

 



 
 

F.  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru  

Sebagai sumbangan pemikiran bagi guru dalam pengembangan petunjuk 

praktikum materi jaringan tumbuhan. 

2. Bagi Siswa  

Bagi siswa sebagai alternatif bahan pengayaan petunjuk praktikum pada materi 

Jaringan Tumbuhan SMA kelas XI semester ganjil. 

3. Bagi Sekolah  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

baik kepada sekolah dalam hal pembaharuan pembelajaran petunjuk  praktikum 

guna meningkatkan prestasi belajar siswa. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Dapat menambah pengetahuan tentang waktu optimal pembukaan stomata pada 

tanaman anggrek budidaya di Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Anggrek ( Orchidaceae ) 

Tanaman anggrek ialah tanaman yang biasanya hidup menempel pada 

pohon-pohon di hutan belantara. Dapat tumbuh dan hidup di daerah beriklim tropis 

maupun yang beriklim sedang. Meskipun demikian tanaman ini tidaklah dapat 

disamakan dengan benalu atau tanaman-tanaman yang mengganggu tanaman lain. 

Tanaman anggrek yang tumbuh menempel itu bersifat epiphitis dan terrestis.
14

 

Suku ini merupakan suku yang terbesar di antara suku-suku yang tergolong dalam 

tumbuhan biji, seluruhnya meliputi 20.000 lebih jenis yang terbagi dalam sekitar 

500 lebih marga, tersebar di daerah tropika dan daerah-daerah iklim sedang. 

Indonesia ditaksir mempunyai sekitar 3.000 jenis anggrek liar.
15

 

Anggrek berbentuk herba tahunan, tegak atau memanjat dan ada yang 

epifitik yang biasanya dengan akar semu berbentuk seperti umbi (pseudobulb). 

Daunnya kebanyakan berseling, berpelepah di pangkalnya. Bunga biseksual, tak 

beraturan, biasanya bakal buahnya terpilin 180° (resupinate). Perhiasan bunga 3 
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plus 3 yang biasanya termodifir menjadi seperti mahkota; kelopak yang dua berada 

di sisi dan yang satu di bawah serta disebut bibir (lips atau labelum) yang sangat 

berbeda dengan dua mahkota lainnya. Benang sari satu atau dua, bersatu dengan 

tangkai putik membentuk column (gynandrium); tepung sari dalam bentuk tepung 

atau massa yang berlilin dan disebut pollinia. Pollinia ini melekat pada ujung 

tangkai yang disebut caudicle, di atas cawan yang tebal. Gynoecium mempunyai 

tiga dinding buah, bakal buah beruang satu dengan bakal biji banyak yang melekat 

pada dinding buah dalam tiga plasenta. Pada ujung column yang berbentuk seperti 

paruh atau rostellum, terdapat satu kepala putik. Penyerbukan biasanya dilakukan 

oleh serangga yang tertarik oleh adanya nektar.
16

 

Pengelompokan tumbuhan suku Orchidaceae seperti anggrek kalajengking 

(Arachnis flosaeris), anggrek bulan (Phalaenopsis amabilis) dan vanili (Vanilla 

planifolia) dikelompokkan ke dalam marga yang berbeda karena mempunyai 

struktur morfologi daun dan bunga yang berbeda. Anggrek kalajengking memiliki 

daun tebal berdaging dan bunga terdapat pada setiap tangkai dan berbentuk seperti 

kalajengking. Anggrek bulan memiliki daun tebal, kaku, panjang dan bunga 

tersusun rapat, berjajar, dua baris sebelah menyebelah tangkainya, sedangkan 

vanili memiliki daun pipih, berdaging, bulat telur, jorong atau lanset dengan ujung 
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lancip dan bunga merupakan bunga tandan yang terdiri dari 15-20 bunga.
17

 

Anggrek merupakan jenis tanaman Crassulacean Acid Metabolism (CAM). Jenis 

tanaman ini melakukan pengikatan CO2 pada malam hari dan melepaskannya lagi 

pada siang hari untuk fotosintesis. Pada siang hari stomata tertutup sehingga 

fiksasi terjadi pada keadaan gelap.
18

 

 

Gambar 2.1. Anggrek terestrial (kiri), anggrek epifit (kanan)
19

 

 

1. Morfologi Tanaman Anggrek (Orchidacea) 

a. Bunga 

Kepala putik (stigma) terletak di bawah cap dan polinia, menghadap ke 

labelum. Tampaknya seperti lubang dangkal yang bulat dan agak lengket. Ovari 

bunga terletak di bawah struktur mahkota. Kedudukan yang demikian disebut 
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inferior ovary. Ovari ini biasanya bersatu dengan tangkai bunga (flower stalk). 

Bunga anggrek ada yang berbentuk pada pucuknya/ujung tanaman seperti pada 

Cattleya. Oncidium, dan Coelogyne. Golongan demikian disebut acranthe. 

Golongan lainnya adalah bunga yang berbentuk antara helai daun yang disebut 

pleuranthe seperti yang dapat diamati pada tanaman Dendrobium, Vanda dan 

Ascosenda. 

 

Gambar 2.2. Bunga anggrek
20

 

b. Buah 

Buah anggrek merupakan buah capsular yang berbelah 6. Biji di dalam 

buah sangat banyak. Biji-biji anggrek ini tidak mempunyai endosperm yaitu 

cadangan makanan seperti biji tanaman lainnya. Cadangan makanan ini 

diperlukan dalam perkecambahan dan pertumbuhan awal biji. Oleh karena itu 
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untuk perkecambahan dibutuhkan gula dan persenyawaan-persenyawaan lain 

dari luar atau dari lingkungan sekelilingnya.
21

 

 

Gambar 2.3. Buah anggrek
22

  

 

c. Daun 

Bentuk daun bervariasi dari sempit memanjang sampai bulat panjang. 

Seperti pada umumnya tanaman monokotil, daun anggrek tidak mempunyai 

tulang daun yang berbentuk jala menyebar, tetapi tulang daunnya sejajar dengan 

helaian daun. Tebal daun juga bervariasi dari tipis sampai tebal berdaging 

(sukulen). Pada Vanda bahkan ada yang membulat seperti pistil. Daun melekat 

pada batang dengan kedudukan satu helai tiap buku dan berhadapan dengan 

daun pada buku berikutnya atau berpasangan, yaitu setiap buku terdapat 2 helai 

daun yang berhadapan. 
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Gambar 2.4. Daun anggrek berbentuk bulat besar (kiri)  

dan memanjang (kanan)
23

 

 

d. Batang  

Batang anggrek ada yang berbentuk tunggal dengan bagian ujung batang 

tumbuh lurus tidak terbatas. Daun-daunnya yang tua pada batang sebelah bawah 

gugur. Setelah daun gugur batang tampak seperti mati. Pada umumnya untuk 

perbanyakan dapat digunakan potongan-potongan batang tunggal tersebut. 

Karena bekas potongannya dapat membentuk pucuk baru kembali. Pola 

pertumbuhan yang demikian disebut pertumbuhan monopodial. Berbagai jenis 

Vanda, Arachnis dan Aranda mempunyai pola demikian.
24

 

Anggrek lainnya, ditemui pola pertumbuhan yang simpodial yaitu 

anggrek dengan pertumbuhan ujung batang terbatas. Batang ini akan tumbuh 

terus, setelah mencapai batas maksimum, pertumbuhan batang akan berhenti.  
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Pertumbuhan baru ini dilanjutkan oleh anakan baru yang tumbuh di 

sampingnya. Anggrek simpodial ini terdapat suatu penghubung yang disebut 

rizom atau batang di bawah tanah. Pertumbuhan tunas baru akan keluar dari 

rizom ini. Contoh yang paling jelas adalah pada anggrek Cattleya. Anggrek 

Cattleya, bentukan antara rizom dan daun disebut pseudobulb, yang berarti bulb 

palsu. Pseudobulb ini ukurannya bervariasi demikian juga bentuknya.  

 

Gambar 2.5. Batang anggrek simpodial (kiri)  

dan monopodial (kanan)
25

 

 

 

e. Akar 

Akar anggrek epifit umumnya lunak dan mudah patah. Ujungnya 

meruncing, licin dan sedikit lengket. Akar anggrek mempunyai lapisan velamen 

yang bersifat spongy (berongga). Lapisan ini pada bagian bawahnya terdapat 

lapisan yang mengandung klorofil. Akar-akar yang sudah tua akan menjadi 

coklat dan kering, kemudian fungsinya digantikan dengan akar-akar baru yang 
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tumbuh. Anggrek jenis monopodial, terdapat banyak akar aerial yaitu akar yang 

keluar dari batang di atas. Akar aerial yang masih aktif ujungnya berwarna 

hijau, hijau keputihan atau kuning kecoklatan, licin dan mengkilat. Akar ini 

besar dan dapat bercabang-cabang serta di tempat yang kering makin banyak 

percabangannya untuk mencari tempat yang lembab.
26

   

 

Gambar 2.6. Akar anggrek
27

 

 

2. Pemeliharaan Tanaman Anggrek (Orchidacea) 

Pemupukan, penyiraman, dan pengendalian hama dan penyakit merupa-

kan cara pemeliharaan yang sangat penting dilakukan. Dan agar tanaman 

anggrek ini bisa tumbuh dan berbunga memuaskan, kita juga perlu mengatur 

cahaya dan suhunya. 
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a. Nutrisi dan Pemupukan 

1) Nutrisi 

Semua tanaman, untuk hidup dan berkembangnya membutuhkan 

unsur-unsur yang diambil melalui akar dan daun. Unsur-unsur ini kemudian 

diubah menjadi persenyawaan-persenyawaan organik yang dibutuhkan untuk 

tumbuh dan berkembang. Terdapat 16 unsur penting yang dibutuhkan 

tanaman. Keenam belas unsur ini, 3 diperoleh dari udara dan air, yaitu unsur 

carbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). Dari ketiga belas unsur lain, 6 

diantaranya dibutuhkan dalam jumlah besar yaitu nitrogen (N), fosfor (P), 

kalium/potasium (K), calsium (Ca), magnesium (Mg), dan sulfur (S). Unsur-

unsur ini disebut unsur makro, dan 7 unsur lainnya yang dibutuhkan dalam 

jumlah sangat kecil adalah besi/ferrum (Fe), mangan (Mn), seng (Zn), 

tembaga (Cu), borax (B), molybdenum (Mo), dan chlorine (Cl).  

Di alam bebas, anggrek-anggrek epifit mendapatkan unsur-unsur 

tersebut dari air yang menetes/pencucian daun-daun tanaman besar lain atau 

dari penguraian bahan-bahan mati dengan bantuan organisme lain. Unsur-

unsur ini diperoleh dari media tumbuh atau dari pupuk yang diberikan. Pada 

kultur yang menggunakan media tumbuh batu bata, arang, atau kerikil, 

pemberian pupuk sangatlah penting.
28
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2) Pemupukan  

Tanaman anggrek disamping makanan biasa, juga memerlukan 

makanan ekstra. Misalnya penambahan mineral, Natrium Chlorida, Sodium, 

Calcium, Kapur, Phosphor, dan Vitamin A, B, C. Komposisi/kombinasi 

pupuk untuk makanan anggrek adalah seedlings (bibit) 60:30:10, mid-size 

(ukuran sedang) 30:30:30, flowering size (ukuran berbunga) 10:60:10. Arti 

perbandingan di atas, misalnya untuk bibit (seedlings) : N = 0,6 gram/liter, P  

= 0,6 gram/liter, K = 0,6 gram/liter. Unsur N pada anggrek akan  menjadi 

protein yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, jadi tanaman yang 

masih kecil, sangat membutuhkan unsur N ini. Tanaman dengan 

pertumbuhan yang sehat dan normal dibutuhkan juga phosphor. Phosphor 

terutama untuk pembentukan karbohidrat, untuk cadangan makanan. Fungsi 

dari Kalium adalah untuk memperlancar metabolisme, penyerapan makanan, 

mempengaruhi hydratasi, berfungsi menguatkan serabut akar, sehingga dapat 

membantu memperkuat tubuh tanaman.
29

 

Tanaman pada umumnya juga menyerap hara melalui daun selain 

melalui akar. Dengan demikian pemupukan dapat diberikan melalui daun. 

Untuk anggrek, cara ini sangat efisien. Akar anggrek seringkali di dalam 

media mati atau busuk, mungkin karena tua atau terlalu lembap, akibatnya 

yang berfungsi sebagai penyerap unsur hara adalah akar yang terbentuk di atas 
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(aerial root) dan daun. Pemberian pupuk tentu saja melalui daun tidak boleh 

terlalu pekat karena dapat menghanguskan daun. Pupuk-pupuk daun ini 

umumnya adalah pupuk majemuk.  

Pupuk daun dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan unsur hara 

yang dikandungnya, yaitu kelompok pupuk yang mengandung unsur hara 

makro dan kelompok pupuk yang hanya mengandung unsur hara mikro. 

Pupuk ini kebanyakan merupakan pupuk majemuk, bahkan dapat disebut 

pupuk lengkap, karena dalam pupuk daun sudah terkandung beberapa unsur 

hara (baik makro maupun mikro) dengan konsentrasi berbeda-beda. Unsur 

hara yang dominan dalam pupuk daun adalah hara makro dengan tambahan 

beberapa unsur mikro.
30

 

Daun anggrek memiliki keistimewaan, yaitu daunnya dapat menyerap 

air serta garam-garam yang terlarut di dalamnya. Cara pemupukan dengan 

disiramkan pada daun anggrek biasa dilakukan di mana-mana. Pemupukan 

dengan cara spraying baik sekali karena makanan itu langsung dihisap oleh 

daun. Tujuan lain yaitu seandainya di dalam akar sendiri terjadi gangguan, 

misalnya terjadi pembusukan pada akar maka dengan sendirinya akar tidak 

dapat menghisap makanan tadi.
31

 

Tanaman anggrek muda, agar pertumbuhan lebih baik dan cepat, 

biasanya diberikan pupuk dengan N lebih tinggi misalnya Vitabloom 30-10-

                                                             
30

 Pinus Lingga, Marsono, Petunjuk Penggunaan Pupuk (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 

2003), h. 89. 
31

Sutarni M. Soeryowinoto, Merawat Anggrek (Yogyakarta : Kanisius,1993), h.74. 



 
 

10 selama 6 bulan – 1 tahun. Pertumbuhan vegetatif (batang dan daun) jika 

sudah memuaskan, misalnya pada Dendrobium telah tercapai anakan 3-4 

buah, tanaman mulai diberi pupuk yang mengandung P yang lebih tinggi agar 

segera berbunga. Pupuk untuk tujuan ini misalnya Vitabloom 5-50-17 atau 

Molyfert 10-40-10. Tahapan berbunga akan terjadi setelah pertumbuhan 

vegetatif untuk kesinambungan bunga dan kesehatan tanaman, pupuk yang 

harus diberikan adalah pupuk yang seimbang N, P, dan K seperti Hyponex 20-

20-20.
32

 

3) Penyiraman 

Penyiraman tergantung pada banyak variabel seperti golongan, jenis 

dan tahap pertumbuhan anggrek, ukuran pot, ketebalan kompos, kelembaban 

dan temperatur. Sebuah tanaman besar yang sedang dalam tahap pertumbuhan 

yang aktif dalam sebuah pot kecil mungkin memerlukan penyiraman basah 

dua kali seminggu atau bahkan lebih. Jadi setiap tanaman sebaiknya diamati 

setiap hari agar perbedaan sekecil apapun bisa segera diketahui.
33

 Faktor 

pemeliharaan yang penting adalah penyiraman tanaman air yang berfungsi 

sebagai sumber unsur H dan O yang penting untuk tanaman, sebagai pelarut 

untuk persenyawaan-persenyawaan lain, sebagai pengisi sel, sebagai pengatur 

tekanan sel, dalam istilah botani sering disebut untuk mengatur turgor sel, 

sebagai pengangkut persenyawaan-persenyawaan dalam tubuh tanaman, 
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sebagai pendingin, sehingga dapat mengatur temperatur daun agar tidak naik 

terlalu banyak pada saat hari panas. 

Pemberian air yang berlebihan seringkali merugikan anggrek. 

Terutama di daerah yang lembap, air yang berlebihan merupakan penyebab 

utama kematian tanaman anggrek. Kelembapan yang berlebihan, dengan 

temperatur yang tinggi merupakan keadaan yang sangat cocok untuk 

pertumbuhan bakteri dan cendawan yang merugikan. Cendawan dan bakteri 

dapat menyerang akar tanaman, sehingga menyebabkan kebusukan akar.  

Cara pemberian air yang baik adalah melalui nozzle dari semprotan. 

Melalui nozzle dapat diatur butiran air yang halus yang tidak menghanyutkan 

media tumbuh atau merusak bunga dan batang. Frekuensi penyiraman 

ditentukan oleh jenis anggrek. Anggrek yang memiliki pseudobulb lebih tahan 

kering daripada yang tidak. Cattleya dapat menyimpan air dan cadangan 

makanan dalam pseudobulb. Pemeliharaan anggrek yang demikian tidak perlu 

disiram, hanya penyiramannya tidak sesering anggrek monopodial. Anggrek-

anggrek monopodial yang tidak mempunyai simpanan air dan makanan, harus 

disirami beberapa kali sehari pada keadaan hari panas dan kering, umumnya 

2-3 kali sehari.
34
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b. Cahaya dan Temperatur 

1) Cahaya 

Cahaya merupakan satu faktor terpenting dalam memelihara tanaman 

anggrek, dan hampir semua jenis anggrek sebaiknya memperoleh cahaya yang 

memadai. Tanaman tidak boleh berada di bawah sinar matahari langsung 

karena sinar matahari langsung akan mengakibatkan hangusnya daun, 

khususnya bagi jenis anggrek yang berasal dari varietas berdaun lembut. 

Kehangusan daun akan tampak sebagai bercak hitam yang buruk dan tersebar 

pada bagian daun yang terkena sorot matahari langsung.
35

 

Cahaya matahari atau cahaya buatan lainnya merupakan suatu energi 

untuk mengubah zat-zat yang kita berikan yang berupa pupuk, menjadi bahan 

yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang, misalnya: dalam 

hal pembungaan, pembentukan buah, dan biji. Semua tanaman dengan 

demikian membutuhkan cahaya. Perbedaannya terletak pada berapa banyak 

cahaya yang dibutuhkan, berapa lama perlu mendapat penyiraman serta 

cahaya yang bagaimana yang dibutuhkan oleh jenis tanaman. 

Kekurangan cahaya juga menyebabkan tanaman tidak dapat ber-

kembang baik. Ciri-ciri tanaman yang kekurangan cahaya adalah daun 

tanaman berwarna hijau tua, daun sempit dan lunak serta tanaman tampak 

kurus. Warna daun yang hijau tua disebabkan tanaman mengumpulkan lebih 

banyak klorofil dengan tujuan agar menaikkan hasil fotosintesa. Daun 
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anggrek yang menerima cukup sinar matahari akan berwarna hijau muda, 

helaian daunnya lebih tebal dan keras, tepi daun sering terlihat ekspresi warna 

kemerah-merahan.
36

  

2) Temperatur 

Beberapa spesies anggrek alam yang tumbuh pada daerah pegunungan, 

hidup dan berkembang pada temperatur rendah yaitu antara 5-10˚C. Pada 

umumnya anggrek-anggrek budidaya memerlukan temperatur 28 ± 2˚C 

dengan temperatur minim 15˚C. Anggrek tanah pada umumnya lebih tahan 

panas daripada anggrek pot. Temperatur yang tinggi dapat menyebabkan 

dehidrasi yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Kenaikan 

temperatur harus diimbangi dengan kelembapan yang tinggi serta aliran udara 

yang lancar apabila temperatur sama atau lebih tinggi dari 30˚C.
37

 

3. Karakteristik dan Klasifikasi Dua Genus Anggrek  

a. Dendrobium  

 Dendrobium merupakan salah satu anggrek yang berpotensi untuk terus 

dikembangkan karena memiliki beragam jenis bentuk, warna dan ukurannya. 

Anggrek dendrobium juga dapat dijadikan sebagai bunga potong maupun 
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sebagai bunga pot. Produksi anggrek potong tahun 2007 menduduki urutan ke 5 

setelah gladiol yaitu sebanyak 9.484.393.
38

 

Jenis anggrek Dendrobium ini luar biasa baik dalam jumlah maupun 

dalam keindahan bunganya. Jenisnya banyak tersebar di dunia, menyebar dari 

Jepang dan sebagian Cina, melalui India, Semenanjung Malaka sampai Papua 

Nugini dan Australia Utara. Jenis ini sebagian besar tergolong pecinta matahari 

dan memerlukan kelembaban yang tinggi. Golongan anggrek ini memiliki akar 

yang bergerombol dan halus bentuknya serta sering membentuk semacam alas 

pada dasar tanaman. Sistem akar ini mempererat pegangan tanaman pada pohon 

induk dan juga bertugas sebagai penangkap daun-daun kering sebagai bahan 

makanan untuk tanaman.
39

 

Anggrek Dendrobium sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, hal 

ini terlihat dari minat konsumen terhadap anggrek Dendrobim  mencapai 34%, 

anggrek Oncidium Golden Shower 26%, Catleya 20%, Vanda 17%, dan 

anggrek lainnya 3% . Tanaman anggrek Dendrobium mempunyai masa juvenil 

yang panjang, yaitu antara dua sampai lima tahun, sehingga memerlukan waktu 

yang lama untuk berbunga. Dendrobium merupakan salah satu anggrek 

simpodial yaitu anggrek yang tumbuh melalui dua poros tumbuh, poros tumbuh 
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horizontal yang indeterminate dan poros tumbuh vertikal yang determinate, 

yang berakhir dengan infloresens bunga.
40

 

 

Gambar 2.7. Anggrek Dendrobium
41

 

 

Tumbuhan jenis Dendrobium ini bersifat epifitik, sistem pertumbuhan 

batangnya simpodial, bentuk batangnya sangat bervariasi. Daunnya baik bentuk 

maupun ukurannya bervariasi. Bunga majemuk biasanya keluar dari ketiak 

daun; bunga satu sampai banyak, bervariasi dari kecil sampai besar; kelopak 

yang di samping (lateral) berbentuk segi tiga, pangkalnya melekat pada 

perpanjangan dari pangkal column membentuk taji; mahkota lebih kecil atau 

lebih besar dari kelopak; bibir berlekuk 3, column pendek, pollinia 4 tanpa 

tangkai. Genus ini mempunyai anggota sangat banyak sehingga Holtum 
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membagi dalam 20 seksi. Taksonomi tanaman anggrek Dendrobium dalam 

taksonomi tumbuh tumbuhan dimasukkan dalam klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom  : Planthae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub Divisi   : Angiospermae 

Kelas    : Monocotyledonae 

Ordo   : Orchidales 

Famili  : Orchidaceae 

Sub famili   : Epidendroidae 

Genus   : Dendrobium 

Species   : Dendrobium sp 
42

 

 

 

b. Phalaenopis 

Anggrek yang populer adalah genus Phalaenopsis atau lebih dikenal 

dengan anggrek bulan. Kekhasan Phalaenopsis adalah bentuk bunganya yang 

lebih besar dengan warna yang bervariasi dan panjang mekar bunga yang lebih 

lama dibandingkan jenis anggrek lain. Anggrek jenis ini semakin lama semakin 

jarang kita temui di alam.
43

 

Phalaenopsis adalah anggrek yang paling indah, dengan berbagai 

jenisnya dapat ditemukan di India, Kalimantan, dan Malaysia sampai Papua 

Nugini, dengan pusatnya di Filipina. Jenis ini umumnya tumbuh dalam hutan 

berkabut di dataran rendah di mana kelembaban tanah tetap terjaga sedang sinar 

matahari tidak terlalu panas menyorot. Phalaenopsis yang tumbuh di tempat 

hangat yang tak tahan pada suhu dingin. Suhu idealnya untuk malam hari 
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minimal 18°C dan lebih baik seandainya suhu minimum dipertahankan sampai 

21°C.
44

 

 

Gambar 2.8. Anggrek Phalaenopsis
45

 

 

Anggrek jenis ini merupakan tumbuhan epifitik; batang pendek dengan 

beberapa helai daun yang lebar dan tebal; bunga majemuk bervariasi 

panjangnya, bercabang atau tidak; bunga kecil sampai besar; kelopak dan 

mahkota terbuka lebar, mahkota kadang-kadang lebih besar dari kelopaknya; 

bibir tanpa taji. Contoh: 

1) Phalaenopsis amabilis, batang sangat pendek; daun berbentuk jorong yang 

tersusun rapat; bunga majemuk berbentuk tandan, keluar dari pangkal 

batang; kelopak berbentuk jorong dengan ujung agak meruncing; mahkota 

berbentuk bulat melebar; bibir berwarna kuning pucat sampai kuning tua 

bergaris kemerahan pada bagian dalamnya. 
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2) Phalaenopsis cormu-cervi, daun berbentuk lanset; bunga majemuk berbentuk 

tandan; kelopak dan mahkota berbentuk lanset, berwarna kuning kehijauan 

berbercak merah kecoklatan; bibir berwarna putih kekuningan berbercak 

merak kecoklatan. 

3) Phalaenopsis gigantean, batang amat pendek tertutup oleh pelepah; daun 

berbentuk bundar panjang; bunga berbentuk tandan yang keluar dari ketiak 

daun terbawah; kelopak dan mahkota berbentuk jorong, berwarna hijau 

keputihan berbintik coklat kehitaman; bibir berwarna ungu dan putih 

berbintik coklat kehitaman.
46

  

Taksonomi tanaman anggrek Dendrobium dalam taksonomi tumbuh 

tumbuhan dimasukkan dalam klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas   : Monocotyledonae  

Ordo   : Orchidales 

Famili   : Orchidaceae  

Genus   : Phalaenopsis 

Spesies  : Phalaenopis sp 
47

 

 

 

B. Fotosintesis 

Fotosintesis merupakan proses biokimia untuk memproduksi energi 

terpakai (nutrisi), dimana karbon dioksida (CO2) dan air (H2O) di bawah pengaruh 

cahaya diubah ke dalam persenyawaan organik yang berisi karbon dan kaya 
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energi. Salah satu cara asimilasi karbon yaitu dengan fotosintesis karena dalam 

fotosintesis karbon bebas dari CO2 diikat menjadi gula sebagai molekul penyimpan 

energi. Reaksi dalam fotosintesis yang menghasilkan glukosa yaitu sebagai 

berikut: 

6H2O + 6CO2 + cahaya                C6H12O6 (glukosa) + 6O2. 

CO2 dan H2O merupakan substrat dalam reaksi fotosintesis dan dengan 

bantuan cahaya matahari dan pigmen fotosintesis (klorofil dan pigmen lainnya) 

akan menghasilkan karbohidrat dan melepaskan oksigen. Energi cahaya diubah 

menjadi energi kimia oleh pigmen fotosintesis yang terdapat pada membrane 

interna atau tilakoid. Pigmen fotosintesis yang utama ialah klorofil dan 

karotenoid.
48

  

Fotosintesis adalah proses biologi yang kompleks, proses ini menggunakan 

energi dan cahaya matahari yang dapat dimanfaatkan oleh klorofil yang terdapat 

dalam kloroplas. Seperti halnya mitokondria, kloroplas mempunyai membran luar 

dan membran dalam. Membran dalam mengelilingi suatu stroma yang 

mengandung enzim yang larut dalam struktur membran yang disebut tilakoid. 

Proses fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain air, konsentrasi 

CO2, suhu, umur daun, translokasi karbohidrat dan cahaya. Tetapi yang menjadi 
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faktor utama fotosintesis agar dapat berlangsung adalah cahaya, air, dan 

karbondioksida.
49

 

Rangkaian reaksi fotosintesis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua 

bagian utama, yaitu reaksi terang (karena memerlukan cahaya) dan reaksi gelap 

(tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida). Reaksi terang 

adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini 

memerlukan molekul air. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen 

sebagai antena. ATP dan NADPH yang dihasilkan dalam proses fotosintesis 

memicu berbagai proses biokimia.
50

 

Proses biokimia pada tumbuhan yang terpicu adalah siklus Calvin yang 

mengikat karbon dioksida untuk membentuk ribulosa (dan kemudian menjadi gula 

seperti glukosa). Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak bergantung pada ada 

tidaknya cahaya sehingga dapat terjadi meskipun dalam keadaan gelap (tanpa 

cahaya).
51

 

Fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi terdiri atas 2 fase, yaitu: 

1. Fase I: reaksi fotokimia, reaksi fotolisis, reaksi Hill, reaksi fotofosforilasi, 

reaksi terang 

Reaksi ini berlangsung di grana dan membutuhkan cahaya. Energi matahari 

ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk kimia, 

yaitu ATP dan senyawa pereduksi, yaitu NADPH. Atom hidrogen dari molekul 

                                                             
49

John W Kimball, Biologi Umum ( Jakarta: Erlangga,1983), h. 171-181. 
50

 Neil A. Campbell, J.B. Reece, Biologi Edisi Kelima Jilid I (Jakarta: Erlangga, 2002),  h. 185. 
51

Prijono, Sugeng dan Moh. Teguh Satya Laksmana, “Studi Laju Transpirasi Peltophorum 

dassyrachis dan Gliricidia sepium pada Sistem Budidaya Tanaman Pagar Serta Pengaruhnya Terhadap 

Konduktivitas Hidrolik Tidak Jenuh”. J-PAL, Vol. 7, No. 1, (2016), h.32. 



 
 

H2O dipakai untuk mereduksi NADP menjadi NADPH dan O2 dilepaskan 

sebagai hasil sampingan reaksi fotosintesis. Reaksi juga dirangkaikan dengan 

reaksi pembentukan ATP dari ADP dan Pi. Pembentukan ATP dan ADP dari Pi 

merupakan mekanisme penyimpanan energi matahari yang diserap dan 

kemudian diubah menjadi energi kimia, sehingga fase ini disebut fotofosforilasi. 

Fase I ini melibatkan 2 tipe kelompok pigmen fotosintesis. 

2. Fase II : reaksi termokimia, reaksi fiksasi/reduksi CO2, reaksi gelap 

Reaksi ini berlangsung di stroma dan sering kali disebut reaksi gelap, karena 

reaksi ini dapat berlangsung tanpa adanya cahaya, walaupun tidak harus 

berlangsung dalam keadaan gelap. Hal ini disebabkan karena enzim-enzim 

stroma kloroplas tidak membutuhkan cahaya untuk aktivitasnya, tetapi 

membutuhkan ATP dan NADPH2. Fase II fotosintesis ini berlangsung pada 

stroma dan menghasilkan karbohidrat. Dalam reaksi ini senyawa kimia 

berenergi tinggi yang dihasilkan pada fase I, yaitu NADPH dan ATP dipakai 

untuk reaksi reduksi CO2 yang menghasilkan glukosa.
52

 

 

C. Tumbuhan CAM 

Tumbuhan CAM merupakan tumbuhan yang mempunyai daun tebal 

dengan nisbah permukaan terhadap volume yang cukup rendah, kutikula tebal, 

dan disertai laju transpirasi rendah. Tumbuhan jenis ini biasanya tidak mempuyai 

lapisan sel palisade yang telah berkembang sempurna, dan sebagian besar sel 

fotosintesis daun atau batang adalah mesofil bunga karang. Sel-selnya 

mempunyai vakuola yang cukup besar dibandingkan dengan lapisan tipis 

sitoplasma. Metabolisme CO2 pada tumbuhan sukulen mempuyai perbedaan 

dengan kebanyakan tumbuhan lainnya. Pertama kali diteliti pada anggota 
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Crassulaceae, maka disebut metabolisme asam crassulaceae (crassulaceae acid 

metabolism). Selain pada Crassulaceae, CAM juga ditemukan pada beberapa 

suku angiospermae yaitu Cactaceae, Orchidaceae, Bromeliaceae, Liliaceae, dan 

Euphorbiaceae.
53

 

Jalur fotosintesis CAM merupakan evolusi dari jalur fotosintesis C3. 

Modifikasi morfologi dan biokimia dari jalur fotosintesis C3 muncul pada 

tanaman yang lebih tinggi taksanya. Jalur fotosintesis C4 berevolusi sebagai 

tanggapan terhadap konsentrasi CO2 di atmosfer yang rendah. Konsentrasi CO2 

yang rendah mengakibatkan peningkatan yang signifikan dalam fotorespirasi. 

Tanaman CAM mengurangi penguapan air akibat respirasi dengan cara 

melakukan respirasi di malam hari dimana suhu lingkungan lebih rendah daripada 

ketika siang hari, menyimpan CO2 tersebut dalam vakuola dalam bentuk asam 

malat.
54

 

Mekanisme stomata pada tumbuhan CAM mempunyai perbedaan dengan 

kebanyakan tumbuhan lain, yaitu membuka pada malam hari dan menutup pada 

siang hari. Perbedaan tersebut dikarenakan tumbuhan CAM yang umumnya hidup 

di daerah kering sehingga pada siang hari stomata menutup untuk mengurangi 

laju transpirasi dan dapat beradaptasi di lingkungan kering tersebut. Pembukaan 
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stomata pada malam hari sehingga penyerapan CO2 hanya akan terjadi pada 

malam hari. 

Pembentukan asam malat pada tumbuhan CAM terjadi pada malam hari 

dan penguraiannya terjadi pada siang hari. Pembentukan asam malat dibarengi 

dengan penguraian gula, pati, atau polimer glukosa yang mirip dengan pati. Asam 

malat merupakan jenis asam yang paling banyak, tetapi pada beberapa spesies 

juga terakumulasi dalam jumlah yang lebih rendah jenis asam-asam lainnya, 

seperti asam sitrat dan asam isositrat.  

Reaksi glikolisis terjadi pada malam hari yang mengubah pati sampai PEP 

terbentuk. CO2 bereaksi dengan PEP untuk membentuk oksaloasetat dengan 

bantuan enzim PEP karboksilase. Oksaloasetat kemudian direduksi menjadi malat 

dengan bantuan enzim malat dehidrogenase dan produksi NADPH. Malat yang 

terbentuk kemudian disimpan pada vakuola dalam bentuk asam malat. Siang hari, 

asam malat diangkut keluar dari vakuola secara difusi pasif. Sitosol mengandung 

asam malat yang akan didekarboksilasi untuk membebaskan kembali CO2.  

 

D. Transpirasi  

Transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk 

uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Kemungkinan kehilangan air dari 

jaringan tanaman melalui bagian tanaman yang lain dapat saja terjadi, tetapi porsi 

kehilangan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan yang hilang melalui 

stomata. Perhitungan besarnya jumlah air yang hilang dari jaringan tanaman 



 
 

umumnya difokuskan pada air yang hilang melalui stomata. Beberapa jenis 

tumbuhan dapat hidup tanpa melakukan transpirasi, tetapi jika transpirasi 

berlangsung pada tumbuhan dapat memberikan beberapa keuntungan bagi 

tumbuhan tersebut, misalnya dalam mempercepat laju pengangkutan unsur hara 

melalui pembuluh xilem, menjaga turgiditas sel tumbuhan agar tetap pada kondisi 

optimal, dan sebagai salah satu cara untuk menjaga stabilitas suhu daun.
55

 

Kegiatan transpirasi terpengaruh oleh banyak faktor, baik faktor-faktor 

dalam maupun faktor-faktor luar. Faktor dalam ialah besar kecilnya daun, tebal 

tipisnya daun, berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya 

bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stoma, bentuk dan lokasi stomata, 

hal-hal ini semua mempengaruhi kegiatan transpirasi. Faktor-faktor luar seperti 

radiasi, temperatur, kebasahan udara, tekanan udara, angin, keadaan air di dalam 

tanah.
56

 

Laju transpirasi mempunyai relasi dengan jenis tanaman dan populasi 

tanaman. Perbedaan jenis tanaman berpengaruh terhadap laju transpirasinya. Tiap 

vegetasi mempunyai struktur akar dan tajuk yang berbeda-beda. Struktur tajuk, 

fisiologi tanaman, dan indeks luas daun berpengaruh terhadap transpirasi. Tingkat 

curah hujan dan temperatur merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh 

terhadap laju transpirasi tanaman. Laju transpirasi tanaman bergantung pada 
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curah hujan dimana tingginya curah hujan diikuti oleh peningkatan laju 

transpirasi tanaman. Prinsip transpirasi yaitu air bergerak dari daun yang 

mempunyai tingkat kelembaban yang lebih tinggi menuju atmosfir yang lebih 

kering, sehingga temperatur udara mempunyai pengaruh terhadap laju 

transpirasi.
57 

Pengangkutan unsur hara akan berlangsung lebih cepat jika transpirasi 

berlangsung secara optimum. Sel tumbuhan diyakini akan berfungsi optimal pada 

tingkat turgiditas tertentu, dimana jika turgiditasnya menjadi lebih tinggi atau 

lebih rendah maka sel tersebut akan menurun fungsinya. Sel tersebut akan pecah 

jika tekanan internal sel (turgor) melampaui batas elastisitas dinding sel. 

Transpirasi juga merupakan suatu proses pendinginan. Radiasi matahari pada 

siang hari yang diserap daun akan meningkatkan suhu daun. Peningkatan suhu 

daun ini dapat dihindari dengan berlangsungnya transpirasi.
58

 

 

E. Stomata  

Stomata berasal dari kata Yunani: stoma yang mempunyai arti  lubang 

atau porus. ESAU mengartikannya sebagai sel-sel penutup dan porus yang ada 

diantaranya. Arti dari stomata adalah porus atau lubang-lubang yang terdapat 

pada epidermis yang masing-masing dibatasi oleh dua buah “guard cell” atau sel-
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sel penutup. Stomata umumnya terdapat pada bagian-bagian tumbuhan yang 

berwarna hijau, jadi terutama sekali pada daun-daun. Daun-daun yang berwarna 

hijau stomata terdapat pada kedua permukaannya, atau kemungkinan pula hanya 

terdapat pada satu permukaannya saja, yaitu pada permukaan bagian bawah 

(Abaxial surface).
59

 

Stomata ditemukan pada sebagian besar pemukaan tanaman misalnya 

daun, batang, dan akar tetapi yang terbanyak terdapat pada daun. Sebagian besar 

pohon angiosprermae daun-daunnya mempunyai stomata pada permukaan 

bawah, sehingga disebut hipostomatus. Stomata hanya terdapat pada permukaan 

atas jika pada daun tanaman akuatik yang mengapung, pada tanaman lainnya 

stomata terdapat pada kedua permukaannya.
60

 

Sel penjaga pada tanaman dikotil umumnya berbentuk seperti sepasang 

ginjal. Keunikan dari sel penjaga ini adalah bahwa serat halus selulosa (cellulose 

microfibril) pada dinding selnya tersusun melingkari sel penjaga, pola susunan 

yang demikian disebut sebagai miselasi radial (radial micellastion). Serat 

selulosa ini relatif tidak elastis, maka jika sel penjaga menyerap air, maka sel ini 

tidak dapat membesar diameternya, tetapi dapat memanjang. Sepasang sel 

penjaga ini melekat satu sama lain pada kedua ujungnya, maka jika keduanya 
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memanjang (akibat menyerap air) keduanya akan melengkung ke arah luar. 

Kejadian ini akan menyebabkan celah stomata membuka.
61

 

Stomata berperan penting bagi kehidupan tumbuhan, karena pori stomata 

merupakan tempat terjadinya pertukaran gas dan air antara atmosfer dengan 

sistem ruang antar sel yang berada pada jaringan mesofil di bawah epidermis. 

Proses fotosintesis sangat bergantung pada stomata karena proses terjadinya 

fotosintesis pada tumbuhan berada di stomata. Keadaan stomata pada tumbuhan 

dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
62

 

1. Bagian-bagian Stomata 

a. Sel penutup 

Sel penutup terdiri dari sepasang sel yang kelihatannya simetris, umumnya 

berbentuk ginjal, pada dinding sel atas dan sel bawah kelihatan pula adanya 

alat yang berbentuk sebagai tirai. Kadang-kadang birai tersebut hanya 

terdapat pada dinding sel bagian atas. 

b. Celah (Porus) 

Di antara kedua sel penutup akan terdapat celah (porus) yang merupakan 

lubang kecil. Sel penutup dapat mengatur menutup dan membukanya porus 

tersebut. Porus dapat berhubungan dengan udara di lingkungan luar sangat 

dibantu dengan adanya rongga depan dan birai-birau atas demikian pula 

                                                             
61

 Benyamin Lakitan, Op.Cit., h.57. 
62

 Purri Rahayu, Ainur Rofieq, Muizzudin, ”Perbedaan Anatomi Jaringan Stomata Berbagai Daun 

Genus Allamanda”.(Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhamadiyah 

Malang,2015), h. 687. 

 



 
 

hubungannya dengan ruang udara dalam yang dibantu dengan adanya 

rongga belakang dan birai-birai bawah. 

c. Sel tetangga 

Sel tetangga adalah sel-sel yang memang berdampingan atau yang berada di 

sekitar sel-sel penutup atau dapat dikatakan juga mengelilingi sel-sel 

penutup. Sel-sel tetangga tadi dapat terdiri dari dua buah atau lebih secara 

khusus melangsungkan fungsinya dengan berasosiasi dengan sel-sel 

penutup. Nama lain dari sel tetangga adalah “subsidiary cells” keadaannya 

memang dapat dibedakan dari sel-sel epidermis lainnya. 

d. Ruang udara dalam 

Ruang udara dalam merupakan suatu ruang antar sel yang besar, yang 

berfungsi ganda yaitu bagi fotosintesis dan transpirasi dan juga respirasi. 

Ruang antar sel ini memiliki hubungan yang teratur dengan ruang-ruang 

antar sel lainnya sampai yang letaknya di bagian daalam. Keadaan demikian 

sangat menjamin hubungan yang lancar antara bagian dalam dengan udara 

luar, terutama dalam pelaksanaan pertukaran gas, seperti misalnya gas CO2 

yang sangat penting bagi penyelenggaraan proses fotosintesis.
63

 

 

 

 

 

                                                             
63

 Benyamin lakitan. Op.Cit.,. h. 138-139. 



 
 

 

Gambar 2.9. Bagian-bagian stomata
64

 

 

2. Mekanisme Kerja Stomata 

Pergerakan pori stomata disebabkan oleh perubahan pada volume sel 

penjaga yang diatur oleh keluar masuknya ion K+ dan ion-ion lain dari dan ke sel 

penjaga selama proses pembukaan dan penutupan stomata. Fungsi dari stomata 

yaitu untuk menjaga hidrasi dan pertukaran gas, maka perubahan volume sel 

penjaga merupakan respon terhadap faktor- faktor lingkungan dengan melalui 

sinyal-sinyal yang kompleks. Cahaya, konsentrasi CO2, kelembaban dan hormon 

tumbuhan merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi membuka dan 

menutupnya stomata. Cahaya menyebabkan membukanya stomata sedangkan 
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keadaan gelap, peningkatan konsentrasi CO2 dan turunnya kelembaban 

menyebabkan menutupnya stomata.65 

Stomata akan membuka jika tekanan turgor kedua sel penjaga 

meningkat. Peningkatan tekanan turgor sel penjaga disebabkan oleh 

masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut. Pergerakan air dari satu sel ke 

sel lainnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya akan selalu dari sel yang 

mempunyai potensi air lebih tinggi ke sel dengan potensi air lebih rendah. 

Tinggi rendahnya potensi air sel akan tergantung pada jumlah bahan yang 

terlarut (solute) di dalam cairan sel tersebut. Semakin banyak bahan yang 

terlarut maka potensi osmotik sel akan semakin rendah.
66

 

Pembukaan stomata terjadi maka ion kalium ( ) akan terakumulasi 

pada sel penjaga. Ion kalium ini berasal dari sel tetangganya. Cahaya 

diketahui berperan merangsang masuknya ion kalium ke sel penjaga dan jika 

tumbuhan tersebut kemudian ditempatkan dalam gelap, maka ion kalium 

akan kembali keluar dari sel penjaga. Keadaan udara yang bebas CO2 akan 

membuka stomata walaupun ditempatkan dalam.keadaan gelap.  

Ion kalium harus masuk dibarengi dengan masuknya suatu anion 

untuk menjaga netralitas muatan listrik. Beberapa jenis anion tersebut adalah 

ion klor ( ) atau  ion hidrogen ) keluar dari sel penjaga. Asam-asam 

organik disintesis dalam sel penjaga sebagai tanggapan terhadap faktor-faktor 
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yang menyebabkan stomata membuka. Asam organik yang disintesis 

umumnya adalah asam malat. Ion-ion hidrogen terkandung di dalam asam-

asam organik tersebut. Asam malat akan menyebabkan pH sel penjaga akan 

turun jika ion hidrogen ini tidak dikirim keluar dari sel penjaga. 

Bertambahnya ion yang terlarut di dalam cairan sel (  dan malat) akan 

menyebabkan semakin rendahnya potensi osmotik sel penjaga, dan stomata 

membuka. 

ABA (asam absisat) yang berada pada dinding sel dapat merangsang 

penutupan stomata. ABA pada dinding sel ini berasal dari sel-sel mesofil daun 

tempat dimana ABA disintesis. Penurunan CO2 di rongga substomatal, maka 

ion kalium akan masuk ke sel penjaga sehingga stomata membuka. CO2 dari 

udara luar dapat masuk ke rongga substomatal dan kebutuhan CO2 untuk 

fotosintesis terpenuhi. ABA akan dikirim masuk ke sel penjaga jika tumbuhan 

mengalami kekurangan air, sebagai akibatnya stomata akan menutup. 

Penutupan stomata tersebut dapat mencegah kehilangan air melalui proses 

transpirasi.
67

 

3. Tipe Stomata 

Schwendener telah mengemukakan pula tentang tipe-tipe stomata 

berdasarkan penelitian-penelitiannya menurut letak penebalan-penebalan 

pada sel-sel penutup, yaitu sebagai berikut:
68
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a. Tipe Amaryllidaceae 

Sel penutup jika dilihat dari atas berbentuk ginjal. Dinding punggung 

tipis, tetapi dinding perutnya lebih tebal, dinding atas dan bawah terjadi 

penebalan kutikula. Sel-sel tetangga berbatasan dengan sel penutup. 

Stomata tipe ini biasanya terdapat pada kebanyakan tanaman dikotil, 

tetapi kadang-kadang ada juga pada monokotil. 

b. Tipe Helleborus 

Sel penutup jika dilihat dari atas berbentuk ginjal, tetapi pada dinding 

punggung dan perut tipis dan dinding atas bawahnya masing-masing 

tebal. 

c. Tipe Graminea 

Bentuk sel penutup seperti halter, dinding sel penutup bagian tengah tebal 

yang merupakan penopang pada halter tersebut. Masing-masing ujung 

dindingnya tipis, sedangkan dinding atas dan bawah tebal. Stomata ini 

hanya terdapat pada Gramineae/Poaceae dan Cyperaceae. 

d. Tipe Minium 

Bentuk sel penutup pada stomata ini adalah juga berbentuk seperti ginjal. 

Dinding perutnya tipis. Adapun dinding-dinding lainnya dapat dikatakan 

tipis ataupun tebal. Stomata bentuk ini terdapat pada golongan Bryophyta 

dan Ptridophyta. 

Pada dikotil dibedakan 4 jenis stomata berdasarkan susunan sel 

epidermis yang ada disamping sel penutup: 

1) Tipe anomositik (tipe Ranunculaceae) yaitu jumlah sel tetangga tiga atau 

lebih, satu sama lain sukar dibedakan. 

2) Tipe anisositik (tipe Cruciferous) yaitu jumlah sel tetangga tiga atau 

lebih, satu sel jelas lebih kecil dari sel lainnya. 

3) Tipe diasitik (tipe Cariophyllacca) yaitu jumlah sel tetangga dua, bidang 

persekutuan menyilang celah stomata. 

 



 
 

4) Tipe parasitik (tipe Rubiaceae) yaitu jumlah sel tetangga dua, bidang 

persekutuan segaris dengan celah stomata.
69

 

 

Gambar 2.10. Berbagai tipe stomata. (1) Rubiaceous. (2) Cruciferous. 

(3) Carryophyllaceous. (4) Ranunculaceous.
70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
69

 Estiti B.Hidayat, Op.Cit., h.68-69. 
70

 Sri Mulyani, Op.Cit., h.147. 



 
 

F. Analisis Materi Pelajaran 

Jaringan merupakan sekelompok sel dengan yang serupa dalam hal 

bentuk, fungsi maupun sifat-sifatnya. Jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan 

menjadi dua berdasarkan kemampuan membelah, yaitu jaringan meristem dan 

jaringan permanen. 

1. Jaringan Meristem 

Jaringan meristem atau jaringan muda merupakan jaringan yang terdiri 

dari sekelompok sel tumbuhan yang aktif membelah. Ciri-ciri sel meristem yaitu 

ukurannya selnya kecil, berdinding tipis, memiliki nukleus yang relatif besar, 

vakuola berukuran kecil, dan kaya akan sitoplasma, serta selnya berbentuk kuboid 

atau primatis. Jaringan meristem ini dikelompokkan menjadi tiga macam 

berdasarkan pembentukannya dapat yaitu promeristem, meristem primer, dan 

meristem sekunder. 

2. Jaringan permanen 

Jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat nonmeristematik, 

yaitu tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi. Jaringan permanen dapat 

digolongkan menurut fungsinya menjadi beberapa bagian, yaitu jaringan 

epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut dan 

jaringan gabus. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar 

pada setiap organ tumbuhan, yaitu pada akar, batang dan daun. Fungsi jaringan 

epidermis adalah sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya 



 
 

penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu dan hilangnya zat-zat makanan. 

Ciri-ciri jaringan epidermis pada tumbuhan umumnya yaitu terdiri dari sel-sel 

hidup, berbentuk persegi panjang, sel-selnya rapat dan tidak memiliki ruang 

antar sel, tidak memiliki klorofil, mampu membentuk derivat jaringan epidermis 

yaitu stomata.
71

  

Materi biologi SMA topik ini diajarkan pada kelas XI semester ganjil. 

Tujuan pembelajaran biologi antara lain mengembangkan pengetahuan praktik 

dari metode biologi untuk memecahkan masalah kehidupan individu dan sosial 

serta mengembangkan cara berfikir ilmiah melalui penelitian dan percobaan. 

Pencapaian tujuan pembelajaran pada materi jaringan tumbuhan dapat dilakukan 

dengan penggunaan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan salah 

satu metode pembelajaran yang harus dikuasai oleh pendidik karena memberikan 

pengalaman langsung dalam melaksanakan proses belajar.  

Penggunaan metode pembelajaran ini dapat menjawab permasalahan dari 

topik pembelajaran melalui percobaan yang mereka lakukan. Siswa berlatih 

menggunakan metode ilmiah melalui eksperimen dalam menghadapi berbagai 

masalah dan lebih efektif berfikir. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh siswa 

melalui eksperimen serta membuat siswa menemukan pengalaman praktik dan 

keterampilan dalam menggunakan alat-alat laboratorium. 
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G. Kerangka Berfikir 

Anggrek merupakan tanaman hias yang banyak digemari oleh masyarakat 

karena bunganya yang indah. Peminat anggrek yang tinggi memerlukan 

pemenuhan kebutuhan akan tanaman ini, salah satu cara yang tepat yaitu melalui 

budidaya anggrek. Budidaya anggrek di Kota Bandar Lampung tepatnya di Jalan 

Pagar Alam, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura menyediakan 

anggrek yang paling banyak digemari masyarakat yaitu dari genus Dendrobium 

dan  phalaenopsis.  

Pembudidayaan tanaman anggrek memerlukan perlakuan khusus agar 

tanaman ini dapat berkembang secara optimal. Tanaman ini merupakan tanaman 

tahunan yang memerlukan waktu panjang dalam pembungaannya. Pemupukan 

perlu dilakukan untuk mempercepat perkembangan anggrek, salah satu pupuk 

yang dapat digunakan yaitu pupuk daun. Pupuk daun dapat optimal diserap oleh 

tanaman melalui stomata daun.  

Pemakaian pupuk daun dapat optimal apabila dilakukan pada saat stomata 

membuka maksimal. Pengetahuan para pembudidaya anggrek di Bandar 

Lampung mengenai kapan stomata membuka maksimal masih belum memadai. 

Penyemprotan pupuk akan sia-sia tidak terserap oleh tanaman jika pemakaiannya 

pada saat stomata tidak membuka maksimal atau menutup. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui kapan waktu pembukaan maksimal stomata daun 

anggrek budidaya di Kota Bandar Lampung. 



 
 

Saya sebagai peneliti ingin mengembangkan bahan petunjuk praktikum 

pada materi jaringan tumbuhan. Pembelajaran biologi dalam menentukan 

pembukaan dan penutupan stomata yang sangat berkaitan dengan materi jaringan 

tumbuhan. Siswa dapat belajar mengamati stomata secara langsung melalui 

kegatan eksperimen bukan hanya mempelajari materi di dalam kelas. Kerangka 

berfikir dari penelitian ini dapat digambarkan secara ringkas melalui diagram 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Tingginya peminat anggrek 

Pemenuhan anggrek melalui 

budidaya 

Perkembangan anggrek kurang 

optimal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Prodi Pendidikan Biologi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung selama satu bulan 

yaitu pada tanggal 21 April-21 Mei 2017. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroskop cahaya, 

mikrometer, thermohygrometer, kamera  digital, cover glass, objek glass, tisu, 

selotip transparan, gunting, alat tulis dan kertas label. Bahan yang digunakann 

dalam penelitian ini adalah kutek transparan dan tanaman anggrek  Dendrobium 

dan Phalaenopsis. 

 

C. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah daun dari tanaman anggrek  

Dendrobium dan Phalaenopsis. Sampel tanaman anggrek  Dendrobium dan 

Phalaenopsis ini berasal dari kebun budidaya anggrek di Jalan Pagar Alam, 

Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, kemudian dilakukan 

aklimatisasi selama 7 hari dengan menggunakan thermohygrometer di Kelurahan 



 
 

Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame. Sampel diambil dari pukul 15.00 sampai 

pukul 09.00 WIB. Setiap 1 jam diambil 1 sampel daun pada 4 tanaman yang 

berbeda dari anggrek  Dendrobium dan Phalaenopsis. Daun yang diambil 

merupakan daun ke-empat. Sampel daun yang diambil untuk setiap 1 jam 

sebanyak 4 daun dari tanaman yang berbeda, masing-masing terdiri dari 4 

ulangan. 

 

D. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif dan pendekatan laboratorik. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk membuat gambaran secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. Adapun pendekatan laboratorik ini, yaitu pendekatan 

yang dilakukan untuk mengetahui waktu optimal pembukaan stomata anggrek 

budidaya di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan 4 kali pengulangan.  

 

E. Cara Kerja  

1. Tahap Persiapan 

Peneliti menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu berupa mikroskop 

cahaya, mikrometer, thermohygrometer, kamera  digital, cover glass, objek glass, 

tisu, selotip transparan, gunting, alat tulis, kertas label, kutek transparan dan 

tanaman anggrek  Dendrobium dan Phalaenopsis. Dilakukan pula studi literatur 

yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini juga menentukan lokasi 



 
 

yang akan digunakan sebagai tempat penelitian yaitu di laboratorium Prodi 

Pendidikan Biologi Fakultas tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung. 

2. Tahap Penelitian  

Tahap penelitian dilakukan dengan cara pengamatan stomata daun dengan 

menggunakan replika/cetakan, dimana pembuatan replika stomata dibuat dengan 

menggunakan kutek transparan dan selotip transparan. Setalah itu, diletakkan 

pada gelas objek kemudian diamati besar porus pembukaan pada stomata di 

bawah mikroskop. 

Pembuatan preparat untuk melihat besar pembukaan porus stomata adalah 

metode replika/cetakan, dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk penelitian. 

b. Mula-mula daun diukur untuk mengetahui titik tengah pada daun anggrek 

tersebut. 

c. Membersihkan helaian daun dengan menggunakan tisu untuk menghilangkan 

kotoran yang menempel. 

d. Pengamatan dilakukan setiap 1 jam sekali pada tiap-tiap tanaman, mulai dari 

pukul 15.00 WIB.  

e. Mengoleskan dengan kutek transparan permukaan daun pada bagian 

tengahnya lalu dibiarkan hingga kering. 

f. Menempelkan permukaan daun yang telah diolesi kutek transpran 

menggunakan selotip kering. 



 
 

g. Meratakan selotip dengan cara memijat permukaan daun dengan 

menggunakan jari tangan, agar kutek menempel dengan baik pada selotip. 

h. Mengelupas selotip secara perlahan dan menempelkan pada objek glass. 

i. Meratakan dan memberikan kerta label pada sebelah kiri dengan memberi 

keterangan. 

j. Kemudian mengamati waktu optimal pembukaan stomata anggrek sampai 

objek yang teramati dengan jelas, dan mengukur lebar porus stomata dengan 

menggunakan mikrometer. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui waktu optimal pembukaan stomata anggrek budidaya  

yang diteliti, maka analisis data yang dilakukan menggunakan analisis data 

deskriptif kualitatif yaitu suatu proses menganalisis dan menyajikan fakta yang 

diberikan selalu jelas yang ditampilkan dalam gambar (foto) dan uraian deskripsi 

dengan fakta-faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung 

pada data yang diperoleh. 

 

 

 

 

 

 



 
 

G. Alur Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan  

Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan di lapangan 

Aklimatisasi sampel 

Pengambilan sampel 

Pembuatan preparat stomata dengan metode replika / cetakan 

Pengamatan pembukaan optimal stomata anggrek di bawah mikroskop. 

Pengambilan gambar objek pada mikroskop  

Pengukuran porus stomata dengan menggunakan mikrometer 

Pengumpulan data  

Hasil dan kesimpulan 



 
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Pengamatan Waktu Optimal Pembukaan Stomata Anggrek Dendrobium. 

Hasil penelitian waktu optimal pembukaan stomata pada tanaman anggrek 

Dendrobium disajikan dalam tabel dan gambar berikut ini: 

      Tabel 4.1 Rerata Lebar Porus Stomata Anggrek Dendrobium 

No Waktu (WIB) Rerata Lebar Porus Stomata 

Dendrobium (µm ) 

1 15.00  2,19 

2 16.00  3,91 

3 17.00  4,53 

4 18.00  5,16 

5 19.00 5,63 

6 20.00  6,09 

7 21.00 6,72 

8 22.00  7,03 

9 23.00  10,31 

10 00.00  13 

11 01.00  12,34 

12 02.00  10 

13 03.00  6,88 

14 04.00  5,78 

15 05.00  5,47 

16 06.00  5,31 

17 07.00  4,53 

18 08.00  3,44 

19 09.00  3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

    

  

 

 

Gambar 4.1 Grafik Rerata Lebar Porus Stomata Anggrek Dendrobium  (µm) 

 

Hasil penelitian lebar porus stomata anggrek Dendrobium pada setiap 

waktu pengamatan berbeda-beda. Mulai pukul 15.00 WIB rerata lebar porus 

stomata mengalami peningkatan hingga pukul 00.00 WIB, kemudian 

mengalami penurunan kembali hingga pukul 09.00 WIB. Pembukaan 

maksimal terjadi pada jam 00.00 WIB yaitu sebesar 13 µm, sedangkan 

pembukaan minimal terjadi pada jam 15.00 WIB yaitu sebesar 2,19 µm.  

 

 

 



 
 

2. Pengamatan Waktu Optimal Pembukaan Stomata Anggrek Phalaenopsis. 

Hasil penelitian waktu optimal pembukaan stomata pada tanaman anggrek 

Phalaenopsis disajikan dalam tabel dan gambar berikut ini: 

 

      Tabel 4.2 Rerata Lebar Porus Stomata Anggrek Phalaenopsis 

 

No Waktu (WIB) 
Rerata Lebar Porus Stomata 

Phalaenopsis (µm ) 

1 15.00  2,66 

2 16.00  4 

3 17.00  4,69 

4 18.00  5 

5 19.00  5,31 

6 20.00  5,47 

7 21.00  5,63 

8 22.00  5,78 

9 23.00  6 

10 00.00  8 

11 01.00  6,72 

12 02.00  6,56 

13 03.00  5,94 

14 04.00  5,78 

15 05.00  5,78 

16 06.00  5,31 

17 07.00  4,53 

18 08.00  4,22 

19 09.00  3,13 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Rerata Lebar Porus Stomata Anggrek Phalaenopsis (µm) 

 

Hasil penelitian lebar porus stomata anggrek Phalaenopsis pada setiap 

waktu pengamatan berbeda-beda. Mulai pukul 15.00 WIB rerata lebar porus 

stomata mengalami peningkatan hingga pukul 00.00 WIB, kemudian 

mengalami penurunan kembali hingga pukul 09.00 WIB. Pembukaan 

maksimal terjadi pada jam 00.00 WIB yaitu sebesar 8 µm, sedangkan 

pembukaan minimal terjadi pada jam 15.00 WIB yaitu sebesar 2,66 µm. 

 

3. Perubahan Harian Kelembaban dan Suhu pada Waktu Pengamatan Stomata 

Anggrek. 



 
 

Hasil pengamatan perubahan harian kelembaban dan suhu pada waktu 

pengambilan sampel stomata anggrek disajikan dalam gambar berikut ini: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 4.3 Grafik Perubahan Harian Kelembaban Setiap Waktu 

                    Pengamatan 
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                    Gambar 4.4 Grafik Perubahan Harian Suhu Setiap Waktu Pengamatan 

 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa mulai pukul 15.00 WIB 

kelembaban mengalami peningkatan hingga pukul 06.00 WIB, kemudian 

mengalami sedikit penurunan hingga pukul 09.00 WIB. Lebar porus stomata 

terbesar terjadi pada pukul 00.00 WIB dengan kelembaban 90%. Pada 

pengamatan suhu udara dari pukul 15.00 WIB suhu mulai mengalami 

penurunan hingga pagi hari yaitu pukul 05.00 WIB, serta mengalami sedikit 

peningkatan hingga pukul 09.00 WIB. Lebar porus stomata terbesar terjadi 

pada pukul 00.00 WIB dengan suhu 27,5°C. 

 

B. Pembahasan 

 



 
 

Anggrek dapat dikelompokkan ke dalam genus yang berbeda karena 

mempunyai struktur morfologi daun dan bunga yang berbeda. Daun anggrek 

memiliki bentuk, ukuran dan ketebalan yang berbeda-beda tergantung dari 

genusnya. Anggrek Dendrobium memiliki daun sedikit tebal, berdaging dan 

bunga terdapat pada setiap tangkai dan memiliki ukuran yang relativ kecil. 

Anggrek Phalaenopsis memiliki daun tebal, kaku, panjang dan bunga tersusun 

rapat, berjajar, dua baris sebelah menyebelah tangkainya. Ukuran daun anggrek 

Dendrobium lebih kecil dan tipis dibandingkan dengan daun anggrek 

Phalaenopsis. 

Stomata biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan yang berhubungan 

dengan udara terutama di daun. Stomata umumnya terdapat pada permukaan 

bawah daun. Selain pada permukaan bawah daun beberapa spesies tumbuhan 

memiliki stomata pada kedua permukaan daunnya (atas dan bawah), salah satunya 

adalah anggrek. Pada penelitian ini stomata anggrek Dendrobium dan anggrek 

Phalaenopsis terdapat di kedua permukaan daunnya yaitu permukaan atas dan 

bawah daun. 

Stomata memiliki tugas yang penting bagi kehidupan tumbuhan, karena 

pori stomata merupakan tempat terjadinya pertukaran gas dan air antara atmosfer 

dengan sistem ruang antar sel yang berada pada jaringan mesofil di bawah 

epidermis. Proses transpirasi atau penguapan terjadi melalui porus stomata. Selain 

transpirasi proses fotosintesis juga sangat bergantung pada stomata karena 

terjadinya fotosintesis pada tumbuhan berada di stomata.  
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      (b) 

Gambar 4.5 Stomata Dendrobium Membuka Maksimum (a), Stomata  

Membuka Minimum (b) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bentuk sel epidermis daun anggrek 

Dendrobium memiliki bentuk segi lima, segi enam dan memanjang. Susunan sel 

epidermis anggrek Dendrobium tersusun secara beraturan. Bentuk stomata 

anggrek Dendrobium berbentuk ginjal dan tipe stomata pada anggrek 

Dendrobium adalah anomositik. 
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      (b) 
 

Gambar 4.6 Stomata Phalaenopsis Membuka Maksimum (a), Stomata 

Membuka Minimum (b) 

 

Sel epidermis pada tumbuhan anggrek Phalaenopsis yaitu berbentuk segi 

lima, segi enam, bahkan ada yang bentuknya tak beraturan dan hanya terdiri dari 

selapis sel. Susunan sel epidermis ini tidak beraturan satu sama lain. Letak sel-sel 

epidermis ini sangat rapat sehingga tidak terdapat ruang-ruang antar sel (non 

intercellular spaces). Pada masing-masing sel terdapat inti yang umumnya 

terletak di tengah. Stomata dikelilingi oleh 4-5 sel tetangga dan dua sel tetangga 

masing-masing terdapat di samping sebuah sel penutup yang merupakan ciri 

tumbuhan monokotil. Arah membuka sel penutup stomata sejajar terhadap sel 



 
 

tetangga. Stomata berbentuk ginjal dan memiliki tipe anomositik serta teramati 

dalam posisi terbuka dan tertutup.
72

 

Faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata adalah 

faktor eksternal berupa intensitas cahaya matahari, konsentrasi CO2 dan asam 

absisat (ABA). Cahaya matahari merangsang sel penutup menyerap ion  dan 

air, sehingga stomata membuka. Faktor internal yang memicu serapan ion pada 

pagi hari sehingga stomata membuka, sedangkan malam hari terjadi pembebasan 

ion yang menyebabkan stomata menutup.
73

 Pembukaan stomata sangat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, antara lain intenstas cahaya, 

temperatur dan air. Faktor lingkungan tersebut mengalami perubahan harian 

seiring dengan bergantinya waktu pagi, siang, sore dan malam hari.  

Stomata akan membuka jika tekanan turgor kedua sel penjaga meningkat. 

Peningkatan tekanan turgor sel penjaga disebabkan oleh masuknya air ke dalam 

sel penjaga tersebut. Pergerakan air dari satu sel ke sel lainnya sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya akan selalu dari sel yang mempunyai potensi air lebih 

tinggi ke sel dengan potensi air lebih rendah. Pembukaan stomata terjadi maka 

ion kalium ( ) akan terakumulasi pada sel penjaga. Ion kalium ini berasal dari 

sel tetangganya. Asam-asam organik disintesis dalam sel penjaga sebagai 

tanggapan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan stomata membuka. Asam 

                                                             
72

 Yulanda Rompas, Henny L Rampe, Marhaenus J Rumondo, “Struktur Sel Epidermis dan 

Stomata Daun Beberapa Tumbuhan Suku Orchidaceae”, Jurnal Bioslogos, Vol. 1, No. 1, (2011), h.14. 
73

 Sri Haryanti, Tetrinicia Meirina. “Optimalisasi pembukaan porus stomata daun kedelai 

(Glyane max (L) merril) pada pagi hari dan sore hari”. Jurnal Bioma, Vol. 11. No 1, (2009),  h. 18-23. 



 
 

organik yang disintesis umumnya adalah asam malat. Ion-ion hidrogen 

terkandung di dalam asam-asam organik tersebut. Bertambahnya ion yang terlarut 

di dalam cairan sel (  dan malat) akan menyebabkan stomata membuka. 

ABA (asam absisat) yang berada pada dinding sel dapat merangsang 

penutupan stomata. ABA pada dinding sel ini berasal dari sel-sel mesofil daun 

tempat dimana ABA disintesis. Penurunan CO2 di rongga substomatal, maka ion 

kalium akan masuk ke sel penjaga sehingga stomata membuka. CO2 dari udara 

luar dapat masuk ke rongga substomatal dan kebutuhan CO2 untuk fotosintesis 

terpenuhi. ABA akan dikirim masuk ke sel penjaga jika tumbuhan mengalami 

kekurangan air, sebagai akibatnya stomata akan menutup. Penutupan stomata 

tersebut dapat mencegah kehilangan air melalui proses transpirasi.
74

 

Pada umumnya stomata membuka pada saat cahaya terang atau pada siang 

hari dan menutup jika tidak ada cahaya atau pada malam hari. Saat siang hari 

stomata membuka dan mengambil CO2 dan terjadilah proses fotosintesis. Namun 

tidak semua tumbuhan melakukan fotosintesis pada siang hari melainkan pada 

malam hari untuk menghindari cahaya yang terik. Salah satunya adalah tanaman 

epifit yang akarnya tidak berada di dalam tanah melainkan menempel pada batang 

pohon inangnya. 

Anggrek merupakan tanaman epifit, hidup pada kondisi lingkungan 

dengan kelembaban yang tinggi dan ternaungi dari sinar matahari. Tanaman epifit 
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mengandalkan ketersediaan air dan nutrisi dari tanaman inangya. Habitat asli 

anggrek adalah hutan hujan tropis dengan curah hujan yang tinggi pada musim 

hujan dan panas yang terik pada saat kemarau. Sifat habitat anggrek yang seperti 

ini membuat anggrek mengalami adaptasi terhadap berbagai keadaan 

lingkungan.
75

 Dalam keadaan yang kurang menguntungkan bagi anggrek atau 

terjadi cekaman maka anggrek epifit memiliki morfologis khusus untuk 

menyimpan air pada saat kekeringan. Morfologi khusus tersebut berupa daun 

yang tebal dan batang yang menggelembung atau disebut dengan pseudobulb.
76

  

Anggrek epifit sering mengalami defisit air karena tidak ada kontak 

langsung antara akar dan tanahnya. Adaptasi morfologi dari anggrek epifit dalam 

mengatasi cekaman kekeringan selain dengan pseudobulb untuk menyimpan air di 

batang yaitu dengan memiliki kutikula tebal untuk menghemat air di daun. 

Anggrek Dendrobium dengan kutikula yang tipis cenderung memiliki 

pseudobulbs dengan kapasitas penyimpanan air yang tinggi. Sedangkan 

Phaelaenopsis memiliki kutikula yang lebih tebal tetapi tidak memiliki 

pseudobulb. Mekanisme lain dalam mengatasi defisit air yaitu dengan 

karakteristik stomata daun seperti kerapatan dan ukuran stomata daun. Kerapatan 

stomata Dendrobium relatif lebih rendah dengan ukuran stomata yang lebih besar, 

sedangkan Phaelaenopsis memiliki kerapatan yang lebih tinggi dengan ukuran 
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stomata lebih kecil.
77

 Dari hasil penelitian lebar maksimal porus stomata anggrek 

Dendrobium yaitu sebesar 13 µm, sedangkan lebar porus stomata anggrek 

Phaelaenopsis lebih kecil yaitu sebesar 8 µm. 

Selain adaptasi daun dan batang, akar udara pada anggrek epifit memiliki 

velamen, yaitu epidermis yang berongga berfungsi untuk menyimpan air. Pada 

velamen terdapat pneumotoda yang berfungsi sebagai pertukaran gas selama 

periode kelembaban yang tinggi. Adanya kandungan klorofil di bawah lapisan 

velamen memungkinkan akar anggrek untuk melakukan fotosintesis seperti yang 

dilakukan daun pada umumnya. Anggrek epifit yang tidak berdaun akan 

mengandalkan fotosintesisnya pada akar.
78

 Pada lapisan velamen terdapat 

mycorhiza atau cendawan yang hidup dalam akar tumbuhan. Mycorhiza hidup 

secara simbiosis yaitu dengan memfiksasi fosfat untuk ditukarkan dengan hidrat 

dari tumbuhan. 

Suhu merupakan faktor lingkungan yang terpenting yang mempengaruhi 

transpirasi daun yang ada dalam keadaan turgor. Pengaruh temperatur terhadap 

transpirasi daun dapat pula ditinjau dari sudut lain, yaitu di dalam hubungannya 

dengan tekanan uap air di dalam daun dan tekanan uap air di luar daun. Kenaikan 

temperatur menambah tekanan uap di dalam daun. Kenaikan temperatur itu sudah 
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tentu juga menambah tekanan uap di luar daun, akan tetapi berhubung udara di 

luar daun itu tidak di dalam ruang yang terbatas, maka tekanan uap tidak akan 

setinggi tekanan uap yang terkurung di dalam daun. Akibat dari pada perbedaan 

tekanan ini, maka uap air akan mudah berdifusi dari dalam daun ke udara bebas. 

Sehingga pada saat suhu meningkat maka proses transpirasi juga meningkat. 

Dengan meningkatnya transpirasi maka stomata akan membuka untuk 

mengeluarkan uap air. Namun anggrek akan menutup pada saat suhu meningkat 

untuk mengurangi penguapan pada saat cekaman air terjadi. 

Lingkungan yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman 

(stress lingkungan) dapat disebabkan karena temperatur rendah (dingin), 

temperatur tinggi, kekurangan air (kekeringan), kelebihan air, dan radiasi 

matahari. Hal tersebut akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. Tanaman dikatakan mengalami defisit air apabila sel tanaman 

kehilangan air dan berada pada tekanan turgor yang lebih rendah dari nilai 

maksimumnya. Akibat stress air tersebut akan menyebabkan terjadinya penurunan 

tekanan turgor yang berdampak pada menutupnya stomata. Membuka dan 

menutupnya stomata ini sangat tergantung pada tekanan turgor sel.
79

  

Stomata anggrek terbuka pada malam hari untuk memanfaatkan waktu 

dimana kelembaban atmosfer tinggi. Pada siang hari stomata akan membuka jika 

kelembaban atmosfer tinggi, dan stomata akan tertutup jika kondisi kering terjadi. 
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Stomata terdapat di epidermis daun untuk perpindahan uap air saat terbuka dan 

menutup jika tekanan turgor menurun untuk mencegah pengeluaran uap air yang 

berlebih.
80

 

Faktor kelembaban dan suhu sangat berpengaruh pada lebar porus stomata 

dapat terlihat dari hasil penelitian yang diperoleh. Lebar porus stomata terkecil 

dari kedua genus anggrek  terjadi pada pukul 15.00 WIB ketika kelembaban 

paling rendah yaitu 82% dan suhu paling tinggi yaitu 29,2°C. Lebar porus stomata 

terbesar dari kedua genus anggrek terjadi pada pukul 00.00 WIB dengan 

kelembaban sebesar 90% dan suhu 27,5°C.  

Tanaman anggrek akan perlahan menutup menjelang siang hari 

dikarenakan intensitas cahaya matahari yang mulai terik. Penutupan stomata ini 

adalah untuk menghindari kehilangan air yang berlebih melalui proses transpirasi. 

Stomata akan membuka jika CO2 di rongga substomatal menurun dan ion kalium 

akan masuk ke sel penjaga. CO2 dari udara luar akan masuk ke rongga 

substomatal dan kebutuhan CO2 untuk fotosintesis terpenuhi. Jika tumbuhan 

mengalami kekurangan air, maka ABA akan dikirim masuk ke sel penjaga. 

Sebagai akibatnya stomata akan menutup. Dengan demikian, kehilangan air 

melalui proses transpirasi dapat dihindari.
81
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Defisit air memiliki dampak lebih besar pada fotosintesis. Kebutuhan air 

bagi anggrek epifit merupakan hal yang penting, anggrek tumbuh dengan optimal 

apabila kebutuhan air tercukupi. Namun ketika anggrek mengalami stress akibat 

radiasi yang tinggi, suhu tinggi, dan curah hujan rendah, akan mempengaruhi 

fisiologi dan menyebabkan penurunan pertumbuhan dan produktivitas. Radiasi 

tinggi dan suhu tinggi menyebabkan  anggrek epifit mengalami stress akibat 

defisit air yang mengakibatkan penurunan kadar air pada daun dan pseudobulb. 

Penurunan kadar air menyebabkan tekanan turgor sel menurun dan stomata daun 

menutup, akibatnya CO2 tidak dapat masuk dan membatasi proses fotosintesis. 

Fotosintesis yang terganggu mengakibatkan penurunan pertumbuhan. Adaptasi 

fisiologis anggrek epifit adalah melalui fiksasi karbon melalui Metabolisme Asam 

Crassulacean (CAM).
82

 Metabolisme asam crassulacean adalah jalur fotosintesis 

yang telah berevolusi di lingkungan CO2 dan air yang terbatas. Jalur CAM 

ditandai dengan pemisahan sementara fiksasi karbon, sehingga CO2 akan diambil 

pada malam hari dan proses fotosintesis terjadi pada siang hari saat stomata 

menutup.
83

 

CO2 dan H2O merupakan substrat dalam reaksi fotosintesis dan dengan 

bantuan cahaya matahari dan pigmen fotosintesis (klorofil dan pigmen lainnya) 

akan menghasilkan karbohidrat dan melepaskan oksigen. Energi cahaya diubah 
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menjadi energi kimia oleh pigmen fotosintesis yang terdapat pada membran 

interna atau tilakoid. Pigmen fotosintesis yang utama ialah klorofil dan 

karotenoid. 

Rangkaian reaksi fotosintesis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua 

bagian utama, yaitu reaksi terang (karena memerlukan cahaya) dan reaksi gelap 

(tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida). Reaksi terang 

adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini 

memerlukan molekul air. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen 

sebagai antena. ATP dan NADPH yang dihasilkan dalam proses fotosintesis 

memicu berbagai proses biokimia. 

Fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi terdiri atas 2 fase, yaitu Fase I 

reaksi fotokimia, reaksi fotolisis, reaksi Hill, reaksi fotofosforilasi, reaksi terang 

Reaksi ini berlangsung di grana dan membutuhkan cahaya. Energi matahari 

ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk kimia, yaitu 

ATP dan senyawa pereduksi, yaitu NADPH. Atom hidrogen dari molekul H2O 

dipakai untuk mereduksi NADP menjadi NADPH dan O2 dilepaskan sebagai hasil 

sampingan reaksi fotosintesis. Reaksi juga dirangkaikan dengan reaksi 

pembentukan ATP dari ADP dan Pi. Pembentukan ATP dan ADP dari Pi 

merupakan mekanisme penyimpanan energi matahari yang diserap dan kemudian 

diubah menjadi energi kimia, sehingga fase ini disebut fotofosforilasi. Fase I ini 

melibatkan 2 tipe kelompok pigmen fotosintesis. 



 
 

Fase II merupakan reaksi termokimia, reaksi fiksasi/reduksi CO2, reaksi 

gelap Reaksi ini berlangsung di stroma dan sering kali disebut reaksi gelap, karena 

reaksi ini dapat berlangsung tanpa adanya cahaya, walaupun tidak harus 

berlangsung dalam keadaan gelap. Hal ini disebabkan karena enzim-enzim stroma 

kloroplas tidak membutuhkan cahaya untuk aktivitasnya, tetapi membutuhkan 

ATP dan NADPH2. Fase II fotosintesis ini berlangsung pada stroma dan 

menghasilkan karbohidrat. Dalam reaksi ini senyawa kimia berenergi tinggi yang 

dihasilkan pada fase I, yaitu NADPH dan ATP dipakai untuk reaksi reduksi CO2 

yang menghasilkan glukosa.
84

 

Daur CAM merupakan fiksasi CO2 pada spesies sukulen anggota famili 

Crassulaceae (misalnya kaktus, nenas) yang hidup di daerah kering, mempunyai 

daun tebal dengan rasio permukaan terhadap volume rendah, laju transpirasi 

rendah, sel-sel daun mempunyai vakuola relatif besar dan lapisan sitoplasma yang 

tipis. Fiksasi yang menghasilkan asam malat terjadi pada malam hari pada saat 

stomata terbuka dan daur Calvin yang menghasilkan glukosa terjadi pada siang 

hari pada saat stomata tertutup. Seperti pada fiksasi karbon tanaman C4, hasil 

pertama fotosintesis CAM berupa molekul dengan 4 atom karbon yaitu asam 

oksaloasetat. Tidak seperti tanaman C4 yang fiksasi karbonnya berlangsung di 

dua tempat (mesofil dan sel bundle sheet), fiksasi karbon CAM berlangsung di 

dua waktu, siang dan malam. Jadi fiksasi CO2 pada tumbuhan CAM mirip dengan 
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tumbuhan C4, perbedaannya pada tumbuhan C4 terjadi pemisahan tempat 

sedangkan pada tumbuhan CAM terjadi pemisahan waktu.
85

 

Pembentukan asam malat pada tumbuhan CAM terjadi pada malam hari 

dan penguraiannya terjadi pada siang hari. Pembentukan asam malat dibarengi 

dengan penguraian gula, pati, atau polimer glukosa yang mirip dengan pati. Asam 

malat merupakan jenis asam yang paling banyak, tetapi pada beberapa spesies 

juga terakumulasi dalam jumlah yang lebih rendah jenis asam-asam lainnya, 

seperti asam sitrat dan asam isositrat. 

Tumbuhan CAM harus memperoleh air dan CO2, tetapi jika stomata 

tumbuhan CAM membuka penuh pada siang hari akan mentranspirasikan terlalu 

banyak air, sehingga tumbuhan CAM membuka stomata dan menambat CO2 

menjadi asam malat terutama pada malam hari, ketika suhu lebih sejuk dan 

kelembaban nisbi lebih tinggi. Sebaliknya, ketika ketersediaan air cukup beberapa 

tanaman CAM dapat membuka stomatanya pada siang hari menggunakan 

fotosintesis C3 dalam terang dan pada malam hari menggunakan PEPC (fosfoenol 

piruvat karboksilase) dalam gelap. Selain faktor  ketersediaan air yang cukup 

tersebut, setelah hujan atau suhu malam hari yang lebih tinggi daripada biasanya 

membuat fiksasi CO2 pada beberapa tumbuhan CAM dapat beralih ke daur C3.
86
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Hal ini lah yang menyebabkan stomata pada anggrek pada waktu menjelang siang 

dan sore hari tetap dapat membuka.  

Tanaman anggrek akan tumbuh dengan baik dan tetap memiliki jalur 

CAM bila kondisi habitatnya kering dan mampu beradaptasi, yang telah 

berevolusi pada banyak tumbuhan sukulen. Pada kondisi tersebut tumbuhan ini 

membuka stomatanya pada malam hari dan menutup menjelang siang hari. 

Membantu tanaman dalam mempertahankan air, namun juga mencegah CO2 

memasuki daun. Pada malam hari, ketika stomatanya membuka, tumbuhan ini 

mengambil CO2 dan menggabungkannya ke dalam berbagai asam organik. Sel 

mesofil tumbuhan CAM menyimpan asam organik yang dibuatnya pada malam 

hari dalam vakuolanya sampai pagi hari, ketika stomata menutup. Pada siang hari, 

ketika reaksi terang dapat menyuplai ATP dan NADPH untuk siklus Calvin, CO2 

dilepaskan dari asam organik yang dibuat pada malam sebelumnya untuk 

digabungkan ke dalam gula di kloroplas.
87

 

Pada penelitian ini tanaman anggrek ditanam dalam pot dengan media 

tanam berupa akar pakis, arang dan batu bata dengan penyiraman rutin setiap tiga 

hari sekali serta perlindungan terik matahari dengan menggunakan paranet, 

sehingga ketersediaan air dan intensitas cahaya matahari yang tidak terlalu terik 
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serta kering, oleh karena itu stomata tetap membuka menjelang siang dan sore 

hari untuk melakukan transpirasi. 

Suhu dan kelembaban yang cocok untuk tanaman anggrek yaitu berkisar 

antara 28± 2°C dan kelembaban berkisar antara 80-90 %,  pada saat pengambilan 

sampel dengan metode replika sebagaimana yang terlihat pada grafik perubahan 

harian kelembaban dan suhu pada waktu pengamatan stomata anggrek 

menunjukkan suhu yang rendah dengan kelembaban yang tinggi sehingga cukup 

menyebabkan turgor sel penjaga meningkat dan lebar porus stomata terbesar 

terjadi pada pukul 00.00 WIB. 

Semua tanaman untuk dapat hidup dan berkembang membutuhkan unsur-

unsur yang diambil melalui akar dan daun. Tanaman epifit seperti anggrek dapat 

hidup menempel pada tumbuhan lain tanpa menyerap unsur makanan dari 

tanaman yang ditumpanginya. Cara yang digunakan tanaman anggrek untuk 

mendapatkan makanan adalah dari hasil dekomposisi batang serta sisa-sisa bagian 

tumbuhan lain yang terurai. Untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman 

anggrek yang terbatas, maka dapat dilakukan pemupukan. 

Pemupukan unsur-unsur hara mikro seperti Fe, Zn, Ca, dan Mn sering 

dilakukan melalui daun karena unsur-unsur tersebut sangat miskin dalam tanah. 

Selain itu pemupukan melalui daun juga untuk mengatasi secara cepat penyakit 

defisiensi hara. Ca sebagai penyusun dinding sel, sebagai calcium pectat atau 

kelenturan dinding sel, berfungsi dalam proses fotosintesa, pengangkutan hasil 



 
 

asimilasi, enzim dan mineral termasuk air. Fe sebagai sintesis protein kloroplas 

dan Mn berfungsi dalam sintesis klorofil, dan aktivasi enzim.  

Cara pemupukan anggrek yang efektif dapat dilakukan pada permukaan 

daun anggrek. Pemupukan dengan cara spraying baik sekali karena cairan pupuk 

langsung diserap oleh daun. Tujuan lain yaitu seandainya di dalam akar terjadi 

gangguan, misalnya terjadi pembusukan pada akar maka dengan sendirinya akar 

tidak dapat menghisap pupuk tersebut. Oleh karena itu penyemprotan dilakukan 

pada permukaan daun. 

Aplikasi penggunaan pupuk sebagai pelengkap nutrisi anggrek dengan 

menggunakan pupuk daun yang disemprotkan pada daun anggrek, sebaiknya 

dilakukan penyemprotan pada kisaran waktu pukul 22.00-02.00 WIB. Pada 

kisaran waktu ini ukuran lebar porus stomata yang membuka lebih besar sehingga 

cairan pupuk lebih mudah masuk ke stomata dan diserap oleh tanaman. 

Penyemprotan tidak efektif dilakukan pada pukul 09.00-15.00 WIB atau pada saat 

intensitas cahaya terlalu tinggi dan temperatur juga tinggi. Pada waktu siang 

tersebut, stomata menutup dan pupuk daun yang disemprotkan akan lebih cepat 

menguap dan pupuknya hanya menempel di permukaan daun. Padahal, pupuk 

tidak mungkin diserap daun jika bukan berbentuk larutan. Celakanya, pupuk yang 

tertinggal di daun tersebut akan menyerap air dalam daun. Akibatnya, daun akan 

seperti terbakar. Pinggiran daun akan layu dan akhirnya tanaman mati. Hal ini 

bisa terjadi karena pupuk daun bersifat higroskopis (mudah menyerap air). 



 
 

Demikian pula jika pupuk disemprotkan menjelang hujan. Belum sempat diserap 

oleh daun, pupuk daun sudah habis diguyur air hujan dan larut ke dalam tanah.
88

 

Tumbuhan memiliki banyak spesies serta jenis yang beragam. Semua 

proses pertumbuhan mulai dari permukaan yang mendapatkan siraman air, 

pergerakan, perkembangan dan pertumbuhan yang dialami oleh tanaman mulai 

sejak awal sampai dengan proses selanjutnya sebenarnya telah terangkum dalam 

kata di dalam Al-quran, seperti pada firman Allah SWT dalam Surat Al-An’am 

ayat 99 

 

                             

                                

                           

                  

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 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) 
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kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.
89

 

 

Kata-kata yang telah disebutkan dalam al-quran ini sangatlah sesuai 

dengan apa yang telah dikemukakan dalam penelitian-penelitian ilmu 

pengetahuan modern. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan 

Allah yang memiliki banyak sekali manfaat. Tumbuh-tumbuhan dapat 

memunculkan beberapa zat untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya, 

misalnya mulai beberapa vitamin-vitamin, minyak dan masih banyak lainnya. 

Begitu pula dengan tanaman anggrek yang memiliki banyak manfaat selain 

sebagai hiasan, yaitu sebagai pewangi makanan dan dapat pula digunakan sebagai 

obat.  

 

C. Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar  

 

Pelajaran Biologi merupakan salah satu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

yang tidak terpisahkan pada kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum ini sangat 

penting dalam memahami konsep sains. Ilmu pengetahuan alam (IPA) berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang gejala alam secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 
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mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Proses pembelajaran menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Biologi sebagai salah satu bidang IPA 

menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses 

sains. Mata pelajaran ini dikembangkan melalui kemampuan berpikir analisis, 

induktif, dan deduktif untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

peristiwa alam sekitar. Salah satu konsep pada mata pelajaran Biologi adalah 

materi struktur jaringan tumbuhan.  

Penggunaan metode pembelajaran ini dapat menjawab permasalahan dari 

topik pembelajaran melalui percobaan yang mereka lakukan. Siswa berlatih 

menggunakan metode ilmiah melalui eksperimen dalam menghadapi berbagai 

masalah dan lebih efektif berfikir. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh siswa 

melalui eksperimen serta membuat siswa menemukan pengalaman praktik dan 

keterampilan dalam menggunakan alat-alat laboratorium. Salah satu konsep pada 

mata pelajaran Biologi adalah materi struktur jaringan tumbuhan.  

Hasil penelitian penentuan waktu optimal pembukaan stomata pada 

tanaman anggrek budidaya di kota Bandar Lampung menunjukkan pola 

pembukaan yang berbeda pada setiap jam yang dipengaruhi faktor-faktor 

eksternal. Hal ini perlu dikenalkan kepada peserta didik pada tingkat SMA agar 

menumbuhkan sikap keingintahuan yang lebih dalam lagi. Sehingga peserta didik 



 
 

dapat mendeskripsikan sendiri melalui pengamatan yang dilakukan. Pengetahuan 

ini juga bisa dijadikan pemancing bagi peserta didik untuk menggali pengetahuan 

alam sekitar. Konsep pembukaan dan penutupan stomata digunakan sebagai 

sumber materi pembelajaran bagi peserta didik SMA kelas XI semester ganjil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Lebar maksimal stomata anggrek yaitu pada malam hari serta menjelang siang 

dan sore hari porus stomata membuka sedikit. Hal ini disebabkan karena 

faktor suhu dan ketersediaan air yang berbeda. 

2. Waktu optimal pengaplikasian pupuk daun yaitu pada pukul 22.00-02.00 WIB 

saat stomata anggrek membuka maksimal. 

 

B. Saran 

1. Kepada guru Biologi SMA agar dapat menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai sumber belajar SMA kelas XI semester ganjil pada sub konsep 

jaringan tumbuhan. 

2. Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang tanaman 

anggrek, diharapkan dapat meneliti mengenai stomata pada anggrek tanah, 

untuk melihat perbedaan waktu pembukaan stomata pada anggrek epifit dan 

anggrek tanah. 
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6. Tisu 

 

 

 

7. Selotip transparan 

 

 

8. Gunting  



 
 

 

 

9. Kertas label 

 

 

 

10 Alat tulis 

 

Bahan  



 
 

No. Nama Alat Gambar 

1. 
Kutek 

transparan 

 

 

 

2. 
Anggrek 

Dendrobium 

 

 

 

 



 
 

  

 

3. 
Anggrek 

Phalaenopsis 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 



 
 

Mata Pelajaran   :  Biologi 

Kelas / Semester   :  XI MIA /  Ganjil (1) 

Alokasi Waktu   :  4 jam pelajaran 

A. Kompetensi Inti   : 

KI  1: Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

KI 2:Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,  peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai),  santun, responsif dan proaktif dan 

menunjukan   sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif  dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

 menempatkan diri sebagai cerminan bangsa  dalam pergaulan dunia 

KI 3:Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,  

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya  tentang ilmu pengetahu-an,teknologi, 

seni, budaya, dan  humaniora dengan  wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan  peradaban terkait  fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan  prosedural pada bidang kajian yang  spesifik sesuai dengan bakat  

dan minatnya  untuk memecahkan masalah 

KI 4:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak Terkait 

dengan  pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan  

mampu menggunakan   metoda sesuai kaidah keilmuan. 

   

 

 



 
 

B. Kompetensi Dasar       :   Mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan  

    dan mengkait kannya dengan fungsinya,  

    menjelaskan sifat totipotensi sebagai dasar kultur  

    jaringan 

C. Indikator Pembelajaran: 

1. Mengidentifikasi berbagai jaringan pada tumbuhan 

2. Menyebutkan struktur dan fungsi berbagai jaringan tumbuhan  

3. Menggambar struktur akar, batang, dan daun  

D. Tujuan Pembelajaran   :   

1. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai jaringan pada tumbuhan 

2. Siswa dapat menyebutkan struktur dan fungsi berbagai jaringan tumbuhan  

3. Siswa dapat menggambar struktur akar, batang, dan daun  

E. Materi Pembelajaran 

a. Struktur berbagai jaringan yang terdapat pada tumbuhan: 

1. Jaringan meristem 

Berdasarkan asalnya, meristem dibedakan menjadi meristem primer dan meristem 

sekunder. Meristem primer, sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrionik 

(meristem apikal). Meristem sekunder, sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa 

yang sudah mengalami diferensiasi. Contohnya adalah kambium dan kambium 

gabus (felogen). Pada pertumbuhan sekunder, kambium dapat membentuk floem 

sekunder, xilem sekunder, dan kadang-kadang membentuk jejari empulur 

(parenkima sekunder). Kambium terdapat pada semua tumbuhan dikotil. Jaringan 

meristem tersusun oleh sel-sel yang masih embrional yaitu sel-sel yang masih aktif 



 
 

membelah. Berdasarkan posisi dalam tubuh tumbuhan, meristem dibedakan 

menjadi : 

a.       Meristem apikal, terdapat di ujung pucuk utama dan pucuk lateral serta ujung 

akar. 

b.      Meristem interkalar, terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya, meristem 

pada pangkal ruas tumbuhan anggota suku atau famili rumput-rumputan. 

c.       Meristem lateral, terletak sejajar dengan permukaan organ tempat 

ditemukannya. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus (felogen). 

2. Jaringan permanen 

Jaringan permanen atau dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami 

diferensisasi. Jaringan dewasa berdasarkan fungsi terdiri atas : 

a. Jaringan Epidermis  

Merupakan jaringan penyusun tubuh primer tumbuhan yang paling luar. Sel-sel 

epidermis biasanya terdiri atas satu lapis sel dan berfungsi untuk melindungi bagian 

dalam organ tumbuhan. Fungsi jaringan epidermis yaitu untuk melindungi 

kerusakan mekanis pada jaringan lunak yang berada di sebelah dalam jaringan 

epidermis, mencegah penguapan air yang berlebihan dari jaringan dalam, dapat 

sebagai tempat menyimpan air pada beberapa tumbuhan xerofit, beberapa sel 

epidermis  dapat berkembang menjadi jaringan sekretorik dan jaringan nektar, 

stomata pada batang dan daun, dan bulu penyerap pada akar. Sel-sel epidermis 

dapat berkembang menjadi alat tambahan atau derivat epidermis, misalnya stoma, 

trikoma, sel kipas, sistolit, sel silika dan sel gabus. 

b. Jaringan Dasar (Parenkima) 

Merupakan bagian utama sistem jaringan dasar dan terdapat pula pada berbagai 

organ sebagai jaringan yang bersinambunganseperti pada korteks dan empulur 

batang, korteks akar, jaringan dasar pada tangkai daun, mesofil daun, bagian buah 



 
 

yang berdaging, serta juga terdapat pada floem dan xilem. Disebut jaringan dasar 

karena dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Jaringan parenkim merupakan 

suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup, dengan struktur morfologi serta 

fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan proses fisiologis. Banyak sel 

parenkima bersegi banyak dan garis tengahnya dalam berbagai arah bidang hampir 

sama (isodiametris). Parenkima mempunyai bentuk-bentuk lain antara lain : 

prismatis, memanjang, bentuk tidak teratur, bercabang-cabang berbentuk bintang 

(aktinenkim), dindingnya berlekuk-lekuk (parenkima lipatan). Isi sel parenkima 

tergantung pada aktivitas selnya, selain dapat berisi kloroplas mungkin juga berisi 

kristal, tanin, minyak dan hasil sekresi lainnya, amilum dan aleuron. Pada beberapa 

tempat tertentu sel parenkima mengandung kloroplas sehingga dapat berasimilasi, 

parenkima yang demikian disebut klorenkima. Pada daun dijumpai klorenkim yang 

selnya memanjang ke arah radial dan tersusun rapat seperti pagar maka dinamai 

jaringan tiang (parenkima palisade). Selain itu ada juga parenkima yang membentuk 

ruang antar sel kecil-kecil sehingga seperti sponsa dinamakan bunga karang. 

c. Jaringan Penguat/Penyokong 

Merupakan jaringan yang menguatkan tumbuhan. Berdasarkan betuk dan sifatnya 

dibedakan menjadi :  

1) Jaringan Kolenkima. Terdiri dari sel-sel hidup yang bagian sudut dindingnya 

mengalami penebalan selulosa. Jaringan kolenkima terutama terdapat pada organ-

organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. 

Jaringan ini berfungsi sebagai penguat pada organ muda dan tua (terutama pada 

tumbuhan lunak). Jaringan kolenkima umumnya terdapat di daerah perifer, 

misalnya langsung berada di sebelah dalam epidermis oleh beberapa lapis 

parenkima. 

2) Jaringan Sklerenkima. Jaringan sklerenkima tersusun oleh sel-sel mati yang 

seluruh bagian dindingnya mengalami penebalan sehingga memiliki sifat kuat. 



 
 

Jaringan sklerenkima terdiri atas serabut (serat-serat sklerenkim) dan sklereid (sel-

sel batu). 

Serabut sklerenkima, umumnya terdapat dalam bentuk untaian atau dalam bentuk 

lingkaran. Di dalam berkas pengangkut, serabut biasanya merupakan suatu 

seludang yang berhubungan dengan berkas pengangkut atau dalam kelompok yang 

tersebar di dalam xilem dan floem. Serat-serat sklerenkim mempunyai ukuran 

antara 2 mm sampai 25 cm. Serat sklerenkimyang panjang terdapat pada Agave, 

Hibiscus sabdariffa, dan Hibiscus canabinus. Sklereid, lebih pendek daripada serat, 

terdapat pada semua bagian tumbuhan, terutama di dalam kulit kayu, pembuluh 

tapis, dan dalam buah atau biji. Contohnya, tempurung kelapa (Cocos nucifera) 

hampir seluruhnya terdiri dari sklereid. 

d.      Jaringan Pengangkut (Vaskuler) 

Jaringan pengangkut pada tumbuhan tingkat tinggi terdiri dari xilem dan floem. 

Xilem terdiri atas trakea, trakeid, serta unsur-unsur lain seperti serabut xilem dan 

parenkim xilem. 

1) Xilem. Fungsi utama dari xilem adalah untuk sirkulasi air dan mineral dari akar. 

Terdiri atas beberapa tipe sel yang berbeda dan masing-masing juga disebut elemen 

xilem atau unsur xilem. Pada umumnya, sel-sel penyusun xilem merupakan sel mati 

dengan dinding yang sangat tebal tersusun dari zat lignin, sehingga xilem berfungsi 

juga sebagai jaringan penguat. Unsur-unsur xilem terdiri dari unsur trakeal, serabut 

xilem dan parenkima xilem. 

2) Floem. Floem bertugas mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh 

bagian tubuh tumbuhan. Terdiri atas beberapa tipe sel yang berbeda dan masing-

masing juga disebut sebagai elemen floem. Floem terdiri atas buluh tapis, unsur-

unsur tapis, sel pengiring, parenkima floem dan serabut floem 

b. Struktur mikroskopis organ tumbuhan 

1. Akar 



 
 

 

2. Batang 

 

3. Daun 

 

 

F. Metode Pembelajaran : Studi membaca - Pengamatan mikroskopis- Diskusi 



 
 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama (2 jam pelajaran) 

No Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru menanyakan kembali 

tingkat organisasi kehidupan 

mulai dari sel sampai sistem 

organ. 

b. Guru meminta siswa 

menjelaskan hubungan 

antara sel-jaringan-organ-

sistem organ. 

c. Guru meminta siswa 

mengumpulkan informasi 

berbagai jaringan pada 

tumbuhan dengan 

membaca buku teks, 

kemudian menyusunnya 

dalam bentuk tabel yang 

berisi nama jaringan, ciri-

ciri, gambar dan fungsinya. 

10 Menit 

2. Kegiatan Inti 

a. Siswa membaca buku 

sambil teks, kemudian 

menuliskan hasil bacaannya 

dalam bentuk  tabel. 

b. Siswa bersama guru 

mendiskusikan struktur dan 

fungsi berbagai jaringan 

pada tumbuhan. 

70 Menit 

3. Kegiatan Akhir 

a. Siswa dan guru 

10 Menit 



 
 

menyimpulkan berbagai 

jaringan tumbuhan. 

b. Guru meminta siswa untuk 

mempelajari organ pada 

tumbuhan untuk persiapan 

tugas 

 

 

 

Pertemuan 7 (2 jam pelajaran) 

No Kegiatan Alokasi Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru meminta siswa untuk 

mempersiapkan kegiatan 

pengamatan jaringan 

tumbuhan dengan 

menggunakan Kegiatan 2.1 

dan 2.2 (obyek dapat 

ditambah dengan batang). 

b. Siswa mempersiapkan alat 

dan bahan pengamatan. 

10 Menit 

2. Kegiatan Inti 

a. Siswa mempersiapkan 

mikroskop untuk 

pengamatan. 

b. Siswa membuat preparat 

daun, kemudian mengamati 

dengan mikroskop dengan 

perbesaran 10 x 10 dan 10 x 

40. 

75 Menit 



 
 

c. Siswa menggambar hasil 

pengamatan. 

d. Siswa mengamati dengan 

mikroskop potongan 

melintang akar dan batang 

dengan perbesaran 10 x 10 

dan 10 x 40. 

e. Siswa mengambar hasil 

pengamatan . 

3. Kegiatan Akhir 

a. Siswa mengumpulkan 

laporan hasil pengamatan. 

5 Menit 

 

F. Alat/Bahan/Sumber 

1. Buku Kerja Biologi 2A, Ign. Khristiyono, Esis 

2. Buku Biologi XI, Dyah Aryulina, Esis, Bab II 

3. Mikroskop 

4. Akar, batang, dan daun 

G. Penilaian  

1. Laporan hasil pengamatan jaringan tumbuhan 

2. Uji kompetensi tertulis 
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MODUL 

 

PETUNJUK PRAKTIKUM BIOLOGI 

UNTUK SMA/MA KELAS XI IPA SEMESTER GANJIL 

TEMA STRUKTUR TUMBUHAN 



 
 

Disusun Oleh 

Sholekhah 

 

 PENDIDIKAN BIOLOGI 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UIN RADEN INTAN LAMPUNG 

1438 H/2017 M 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 



 
 

 Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan 

alam beserta isinya. Penulis bersyukur kepada Illahi Rabbi yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penuntun praktikum 

ini. Buku petunjuk praktikum pelajaran Biologi kelas XI semester ganjil ini disusun 

dengan maksud dan tujuan membantu peserta didik dalam melaksanakan praktikum 

mengenai materi yang telah disampaikan di semester ganjil. 

 Keahlian dan kerja di laboratorium sangat membantu teori yang telah 

diperoleh sehingga dapat tercipta korelasi yang saling membangun antara teori 

dengan kenyataan. Petunjuk praktikum ini disusun sangat rinci dan sistematis, 

dilengkapi dengan gambar sehingga memudahkan praktikan memahami dan 

mempersiapkan diri sebelum melakukan kegiatan praktikum. Materi yang disajikan 

dalam buku petunjuk praktikum ini mencakup teknik dasar yang lazim dilakukan di 

laboratorium pada umumnya. 

 Harapan kami, buku ini dapat bermanfaat bagi praktikan Biologi serta bagi 

peserta didik yang memerlukannya. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun 

tentang isi buku ini sangat dihargai demi perbaikan kualitas lebih lanjut. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandar Lampung, 05 Juni 2017 

          Penyusun 

 

 

       SHOLEKHAH 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

1. Peserta praktikum wajib datang dan melakukan percobaan dengan waktu yang 

ditentukan. 

2. Peserta praktikum yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti praktikum. 

3. Peserta praktikum diwajibkan berpakaian rapih dan sopan, tidak memakai 

kaos oblong dan sandal. 



 
 

4. Sebelum praktikum dimulai peserta harus mempersiapkan diri dengan 

mempelajari modul penuntun praktikum dan teori penunjangnya. Apabila 

peserta tidak siap mengikuti percobaan, guru yang bersangkutan berhak 

menugaskan untuk belajar atau membatalkan percobaan. 

5. Setiap kesulitan yang ditemui dalam percobaan dapat ditanyakan pada guru 

pendamping praktikum.  

6. Kerusakan alat selama praktikum harus dilaporkan kepada guru pendamping 

praktikum. Kerusakan alat karena kelalaian peserta menjadi tanggung jawab 

peserta praktikum. 

7. Sesudah melakukan percobaan peserta praktikum harus membersihkan dan 

merapikan kembali alat-alat yang sudah dipakai dalam percobaan. 

8. Peserta praktikum diharuskan membuat laporan akhir yang diserahkan paling 

lambat pada praktikum selanjutnya. 
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STANDAR KOMPETENSI 

Memahami keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan hewan serta 

penerapannya dalam konteks Salingtemas 

 

KOMPETENSI DASAR 

Mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan mengkait kannya dengan fungsinya,  

menjelaskan sifat totipotensi sebagai dasar kultur Jaringan 



 
 

 

INDIKATOR 

1. Mengidentifikasi berbagai jaringan pada tumbuhan 

2. Menyebutkan struktur dan fungsi berbagai jaringan tumbuhan  

3. Menggambar struktur akar, batang, dan daun  

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai jaringan pada tumbuhan 

2. Siswa dapat menyebutkan struktur dan fungsi berbagai jaringan tumbuhan  

3. Siswa dapat menggambar struktur akar, batang, dan daun  

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 Sejak perama praktikum (kegiatan laboratorium) menjadi bagian integral 

dalam pendidikan IPA, khususnya Biologi, hal ini menjadi petunjuk betapa 

pentingnya peranan praktikum dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan IPA. 

Secara formal praktikum sudah menjadi komponen dalam pembelajaran Biologi di 

sekolah-sekolah di Indonesia. Praktikum memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memenuhi dorongan rasa ingin tahu dan ingin bias. Hal ini sangat menunjang 



 
 

kegiatan praktikum yang di dalamnya siswa menemukan pengetahuan melalui 

eksplorasinya terhadap alam. 

 Untuk melakukan eksperimen diperlukan keterampilan dasar, seperti 

mengamati, mengestimasi, mengukur, dan manipulasi peralatan Biologi. Dalam 

rangka mengembang-kan kemampuan eksperimen pada diri siswa melalui kegiatan 

praktikum inilah dilatihkan kemampuan observasi secara cermat, agar mereka mampu 

melihat kesamaan dan perbedaan serta menangkap sesuatu yang esensial dari 

fenomena yang dialaminya. Kegiatan praktikum dalam proses pembelajaran IPA 

bertujuan untuk membangkitkan motivasi belajar IPA, mengembangkan 

keterampilan-keterampilan dasar melaksanakan eksperimen, wahana belajar 

pendekatan ilmiah dan menunjang pemahaman materi pelajaran. 

Untuk memahami konsep materi struktur jaringan tumbuhan perlu dilakukan 

praktikum. Jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki bentuk, struktur, 

fungsi tertentu. Jaringan pada tumbuhan secara garis besar, berdasarkan sifatnya 

dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Setiap organ 

pada tumbuhan tersusun atas berbagai macam jaringan. Contohnya pada bagian daun 

tumbuhan tersusun atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan berkas pembuluh 

angkut. Pada bagian batang tersusun atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan 

jaringan endodermis. Salah satu yang masuk ke dalam bagian jaringan epidermis 

adalah stomata atau mulut  daun. 

Dengan demikian, praktikum ini bertujuan untuk mengamati salah satu 

jaringan tumbuhan yaitu pembukaan stomata pada tanaman anggrek (Orchidaceae). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Jaringan merupakan kumpulan dari sel yang memiliki struktur, bentuk, dan 

fungsi tertentu. Jaringan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, 

yaitu : 

A. Jaringan Meristem 



 
 

Jaringan meristem atau jaringan muda merupakan jaringan yang terdiri 

dari sekelompok sel tumbuhan yang aktif membelah. Sel meristem biasanya 

belum mengalami diferensiasi, yaitu proses pertumbuhan dan kumpulan sel yang 

mempunyai sifat berbeda. Ciri – ciri sel meristem, yaitu ukuran selnya kecil, 

berdinding tipis, memiliki nukleus yang relatif besar, vakuola berukuran kecil, 

dan kaya akan sitoplasma, serta selnya berbentuk kuboid atau prismatis. Jaringan 

meristem dibedakan menjadi : 

1. Berdasarkan Penyusunannya 

a. Meristem Primer. Meristem primer merupakan jaringan yang ditemukan  

pada tumbuhan dewasa dan masih membelah diri. Umumnya jaringan ini 

ditemukan pada ujung akar dan ujung batang yang mengakibatkan 

tumbuhan bertambah tinggi. 

b. Meristem Sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan meristem yang 

berasal dari jaringan primer, dan pada pertumbuhan selanjutnya akan 

menjadi sel – sel yang bersifat meristematis, contohnya kambium. 

Pertumbuhan jaringan meristem sekunder disebut pertumbuhan sekunder. 

Kegiatan jaringan meristem menimbulkan pertambahan besar tubuh 

tumbuhan. Contoh jaringan meristem skunder yaitu kambium. Kambium 

adalah lapisan sel-sel tumbuhan yang aktif membelah dan terdapat 

diantara xilem dan floem. Aktivitas kambium  menyebabkan pertumbuhan 

skunder, sehingga batang tumbuhan menjadi besar .  

2. Berdasarkan Letak 

a. Meristem Apikal. Meristem apikal adalah meristem yang terdapat pada 

ujung akar dan pada ujung batang. Meristem apikal selalu  menghasilkan 

sel-sel untuk tumbuh  memanjang. Pertumbuhan memanjang akibat 

aktivitas meristem apikal disebut pertumbuhan primer. Jaringan yang 

terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. 



 
 

b. Meristem Interkalar. Meristem interkalar atau meristem antara adalah 

meristem yang terletak diantara jaringan meristem primer dan jaringan 

dewasa. Contoh tumbuhan yang memiliki meristem interkalar adalah 

batang rumput-rumputan (Graminae). Pertumbuhan sel  meristem  

interkalar menyebabkan pemanjangan batang lebih cepat, sebelum 

tumbuhnya bunga. 

c. Meristem Lateral. Meristem lateral atau meristem samping adalah 

meristem yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan 

skunder adalah proses pertumbuhan yang menyebabkan bertambah 

besarnya  akar dan batang tumbuhan. Meristem lateral disebut juga 

sebagai kambium. Kambium terbentuk dari dalam jaringan meristem yang 

telah ada pada akar dan batang dan membentuk jaringan skunder pada 

bidang yang sejajar dengan akar dan batang.  

 

B. Jaringan Permanen 

Jaringan permanen merupakan jaringan yang tidak bersifat meristematis 

lagi. Jaringan ini terbentuk dari diferensiasi sel – sel hasil pembelahan jaringan 

meristem, baik meristem primer ataupun meristem sekunder. Menurut fungsinya, 

jaringan ini terbagi menjadi : 



 
 

1. Jaringan Epidermis.  Jaringan terluar tumbuhan yang menutupi permukaan 

tubuh tumbuhan, yaitu pada akar, batang, daun, dan biji. Jaringan epidermis 

berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Fungsi khusus 

jaringan ini adalah sebagai  pelindung terhadap hilangnya air karena adanya 

penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat 

makanan. Jaringan epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata,  

trikomata, spina, velamen, sel kipas,dan sel kersik. 

a. Stomata (jamak;stoma = tunggal) atau mulut daun, merupakan suatu  

celah pada jaringan epidermis yang dibatasi oleh dua sel penjaga. Sel 

penjaga berisi kloroplas dan memiliki bentuk yang berlainan dengan sel 

epidermis sebagai sel asalnya. Stomata berfungsi: 

 Jalan masuk CO2 dari udara dan keluarnya O2  pada waktu fotosintetis 

di siang hari 

 Jalan penguapan (transpirasi) 

 Jalan pernapasan (respirasi), yaitu masuknya O2  dan keluarnya CO2.  

b. Trikomata  (jarak; trikoma = tunggal) atau rambut – rambut  merupakan 

modifikasi jaringan  epidermis  berupa rambut – rambut . Trikomata 

hampir terdapat seluruh permukaan organ tumbuhan , misalnya pada akar, 

batang, daun, bunga, buah, dan biji.  Oleh karena itu,ada istilah rambut 

akar , rambu batang , rambu daun, rambut  bunga, dan lain – lain 

.Trikomata  dibedakan menjadi trikomata non-glanduler dan trikomata 

glanduler.   

c. Spina (duri), merupakan alat tambahan pada epidermis sel tumbuhan 

bagian batang tumbuhan. Spina dibedakan menjadi spina palsu dan spina 

asli. Spina palsu merupakan duri yang dibentuk oleh jaringan di bawah 

epidermis., yaitu pada daerah korteks batang. Spina asli merupakan duri 

yang dibentuk oleh jaringan dari dalam stele batang.  



 
 

d. Velamen, merupakan lapisan sel mati di bagian dalam jaringan 

epidermispada akar gantung tumbuhan anggrek, yang berfungsi sebagai 

alat penyimpanan air.  

 

 

 

2. Jaringan parenkim. Adalah jaringan terbesar pada tubuh tumbuhan, karena 

mengisi hampir sebagian besar jaringan tumbuhan. Fungsi jaringan parenkim 

adalah untuk fotosintesis, menyimpan bahan makanan, menyimpan udara, 

untuk transportasi, menyimpan air 

 

3. Jaringan Penyonkong. Adalah jaringan yang berfungsi untuk menunjang 

tumbuhan agar kuat dan kokoh berdiri. Ada 2 macam jaringan penyongkong, 

yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. 

a. Jaringan kolenkim, jaringan ini banyak terdapat pada tumbuhan muda 

yang sedang tumbuh serta pada tumbuhan herba. Sel kolenkim merupakan 

sel hidup. Dinding selnya mengalami penebalan dari selulosa yang 

biasanya terdapat di bagian sudut- sudut selnya. 

b. Jaringan Sklerenkim, jaringan ini terdiri dari sel-sel mati. Dinding sel 

mengalami penebalan dari zat kayu (lignin). Fungsi sklerenkim adalah 

menguatkan bagian tumbuhan yang telah dewasa. Menurut bentuknya, 



 
 

jaringan sklerenkim ada 2 macam : Sklereid (sel batu ), berbentuk bulat, 

dan berdinding keras sehingga tahanan tekanan. Contohnya sel – sel 

tempurung kelapa dan tempurung kenari. Serabut sklerenkim (serat), 

berbentuk panjang dan umumnya terdapat pada permukaan batang. 

 

 

4. Jaringan Pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. 

Gabungan antara xilem dan floem membentuk suatu berkas pengangkut. 

a. Xilem ( pembuluh kayu ). Sel – sel penyusun xilem adalah trakeid dan 

trakea, elemen pembukuh, dan parenkim xilem. Xilem berfungsi untuk 

mengangkut air dan garam mineral dari akar ke dalam. 

b. Floem ( pembuluh tapis ). Floem terdiri atas sel-sel yang hidup, 

berdinding selulosa, dan dinding melintangnya berpori. Floem terdiri atas 

elemen buluh tapis, sel pengiring, dan serabut floem. Floem berfungsi 

untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh 

tumbuhan.  



 
 

 

  

Organ pokok pada tumbuhan  yang bersifat vegetatif adalah akar, batang, dan 

daun. Organ generatif yang pokok pada tumbuhan berbunga adalah bunga. 

A. Akar 

Akar adalah organ tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Menyerap air dan zat-zat hara yang terlarut serta mengangkut ke batang dan 

ke daun. 

2. Menunjang dan memper kokoh berdirinya batang pada tanah atau substrat 

lain. 

3. Pada beberapa jenis tumbuhan, akar berperan sebagai tempat penyimpan 

cadangan makanan dan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. 

 

Secara anatomi, akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan stele. 

a. Epidermis ( kulit luar ). Epidermis akar terdiri dari selapis sel yang tersusun 

rapat, berbentuk pipih,berdinding tipis, serta mudah dilalui air dan zat-zat 

hara. Fungsi rambut akar adalah memperluas daerah penyerapan air dan zat 

hara. 



 
 

b. Korteks. Terdiri atas beberapa lapis sel yang berdinding tipis dan memiliki 

banyak Ruang udara yang berperan dalam pertukaran gas. 

c. Endodermis. Terdiri selapis sel yang tebal. Sebagian besar sel-sel endodermis 

memiliki bagian seperti pita yang mengandung gabus atau zat lignin, yang 

disebut pita kapsari. Endodermis berperan mengatur jalannya air dan zat hara 

yang diserap akar dari tanah masuk ke silinder pusat. 

d. Stele. Tersusun atas perikambium, xilem, dan floem. Perikambium merupakan 

lapisan terluar dari silinder pusat. Xilem dan floem terletak di sebelah dalam 

perikambium. 

 

B. Batang 

Batang merupakan organ tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Sebagai pembentuk dan penyangga daun. 

2.  Sebagai alat pembiakan vegetatif dan penyimpanan bahan makanan cadangan 

. 

3. Sebagai alat transportasi air dan zat hara dari akar ke daun dan hasil 

fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. 

Batang tersusun atas jaringan – jaringan berikut : 



 
 

a. Epidermis. Epidermis akar terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat, 

berbentukSel-sel pipih, tersusun rapat, dan memiliki ruanga antar sel. 

Berfungsi melindungi jaringan bagian dalamnya. 

b. Korteks. Tersusun dari sel-sel parenkim yang berdinding tipis, memiliki 

vakuola besar, dan memiliki banyak ruang antarsel. Fungsinya untuk 

menyimpan cadangan makanan. 

c. Endodermis. Merupakan lapisan terdalam dari korteks yang tersusun atas satu 

lapis sel yang mengandung zat tepung. 

d. Stele. Merupakan bagian terdalam batang. Stele disusun oleh xilem primer,  

floem primer, kambium vaskula, dan empulur. 

 

 

C. Daun 

Daun berfungsi : 

1. Tempat berlangsungnya proses fotosintesis 

2. Tempat penyimpanan bahan makanan 

3. Alat penguapan ( transpirasi ) 

Struktur daun 

Pada dasarnya daun memiliki susunan anatomi yang serupa dengan batang, yaitu 

epidermis, parenkim, berkas pembuluh angkut. 



 
 

a. Epidermis. Epidermis daun terdiri dari satu lapisan sel pipih dengan dinding 

tebal berlapiskan  kutikula atau lilin. Lapisan kutikula berfungsi  mencegah 

penguapan air yang berlebihan. Epidermis daun juga dapat termodifikasi 

menjadi trikoma  yang berupa rambul – rambut atau duri. Pada epidermis 

daun terdapat stomata yang berfungsi untuk pertukaran gas. 

b. Parenkim. Parenkin daun (mesofil) terletak di antara epidermis atas dan 

epidermis bawah. Parenkin daun pada tumbuhan dikotil terdiferensi menjadi 

parenkin palisade dan parenkin spons. Parenkin palisade (jaringan tiang) 

terdiri atas sel – sel silindris, tegak, tersusun rapat, dan mengandung banyak 

kloroplas. Pada parenkin palisade berlangsung fotosintetis. Parenkin spons  

(jaringan bunga karang)  terdiri atas sel-sel yang berbentuk tidak teratur, 

memiliki banyak ruang antar sel dan sedikit mengandung kloroplas. Parenkin 

spons berfungsi menampung karbon dioksida untuk proses fotosintetis. 

c. Berkas pembuluh angkut . Berkas pembuluh angkut daun ( xilem dan floem ) 

terdapat di tulang daun, yang  merupakan sistem jaringan pembuluh lanjutan 

dari jaringan pembuluh batang atau cabang dan akar. 

 

 

D. Bunga 

Bunga bukan merupakan organ pokok tumbuhan , melainkan  hasil modifikasi 

dari daun.  



 
 

Bagian – bagian utama bunga adalah : 

1. Kelopak bunga ( calyc) 

2. Mahkota bunga ( corolla ) 

3. Benang sari ( stamen ) 

4. Putik ( pistillum ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

 

A.  Alat dan Bahan 

 Alat 

1. Mikroskop 

2. Mikrometer 

3. Objek Glass 

4. Kamera 

5. Gunting 

 Bahan 

1. Daun Anggrek Dendrobium dan Phalaenopsis 

2. Selotip Transparan 

3. Kutek Transparan 

4. Tisu 

5. Kertas Label 

 

B.  Langkah-langkah Percobaan 

 Pembuatan preparat untuk melihat pola stomata adalah metode 

replica/cetakan, dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

k. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan paktikum. 

l. Mula-mula daun diukur untuk mengetahui titik tengah pada daun anggrek 

tersebut. 

m. Membersihkan helaian daun dengan menggunakan tisu untuk menghilangkan 

kotoran yang menempel. 



 
 

n. Mengoleskan dengan kutek transparan permukaan daun pada bagian 

tengahnya lalu dibiarkan hingga kering. 

o. Menempelkan permukaan daun yang telah diolesi kutek transpran 

menggunakan selotip kering. 

p. Meratakan selotip dengan cara memijat permukaan daun dengan 

menggunakan jari tangan, agar kutek menempel dengan baik pada selotip. 

q. Mengelupas selotip secara perlahan dan menempelkan pada objek glass. 

r. Meratakan dan memberikan kerta label pada sebelah kiri dengan memberi 

keterangan. 

s. Kemudian mengamati pembukaan stomata anggrek sampai objek yang 

teramati dengan jelas, dan mengukur lebar porus stomata dengan 

menggunakan mikrometer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HASIL PENGAMATAN 

 

Gambar stomata anggrek Dendrobium beserta ukurannya. 

No. Gambar Stomata Ukuran 

1. 

  

Gambar stomata anggrek Phalaenopsis beserta ukurannya. 

No. Gambar Stomata Ukuran 

1. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

Diskusikanlah pertanyaan berikut dengan kelompok! 

1. Beri penjelasan atau alasan mengapa hasil percobaan anda demikian? 

2. Bagaimana stomata dapat membuka? 

3. Sesuaikanlah hasil percobaan anda dengan teori yang ada? 

4. Buatlah kesimpulan dari hasil dan pembahasan dari percobaan anda? 
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