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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Media Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Susilana (2009:6) kata “media” berasal dari bahasa latin yang 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

media merupakan alat (sarana) komunikasi seperti koran, radio, televisi, film, poster, 

dan spanduk yang terletak diantara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya).  

Susilana (2009:6) mengemukakan pengertian media menurut beberapa pakar 

yaitu: 

a. Media merupakan teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran.  

b. National Education Asociation (NEA) memberikan batasan bahwa media 

merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, 

termasuk perangkat kerasnya. 

c. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. 

Menurut Heinich (Susiliana, 2009: 6-7) media pembelajaran terdiri atas dua 

unsur penting, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras (hardware) dan unsur pesan 

yang dibawanya (message/software). Film, televisi, diagram dan bahan cetak dapat 
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dipertimbangkan sebagai media pembelajaran jika membawa pesan pesan dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang terpenting dalam media pembelajaran 

bukanlah peralatan atau perangkat keras yang digunakan, tetapi pesan atau informasi 

yang dibawa oleh media tersebut. Perangkat keras belum dapat dikatakan sebagai 

media pembelajaran apabila tidak memiliki pesan atau bahan ajar di dalamnya. 

Menurut Susilana (2009:7) penggunaan media secara kreatif akan 

memperbesar kemungkinan bagi siswa untuk belajar lebih banyak, menyerap 

informasi dengan lebih baik dan meningkatkan keterampilan sesuai dengan yang 

menjadi tujuan pembelajaran. Sedangkan Sadiman (2009:5) menyatakan bahwa siswa 

dapat belajar secara langsung (guru, instruktur) ataupun secara tidak langsung. 

Belajar secara tidak langsung berarti siswa secara aktif berinteraksi dengan media 

atau sumber belajar yang lain. Guru atau instruktur hanyalah satu dari sekian banyak 

sumber belajar yang dapat memungkinkan siswa belajar.  

2.1.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Sadiman (2014:10) menyatakan media tidak lagi hanya dipandang sebagai alat 

bantu bagi guru dalam pembelajaran tetapi lebih sebagai alat penyalur pesan dari 

pemberi pesan ke penerima pesan sehingga terjadi proses belajar. Media 

pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk mengatasi perbedaan gaya belajar, minat, 

intelegensi, keterbatasan daya indera, cacat tubuh atau hambatan geografis, jarak, 

waktu dan lain-lain. Secara umum media pembelajaran mempunyai kegunaan-

kegunaan sebagai berikut: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis. 
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2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti misalnya: 

a. Objek yang terlalu besar. 

b. Objek yang kecil. 

c. Gerak yang terlalu lambat atau cepat. 

d. Kejadian atau peristiwa yang terjadi dimasa lampau. 

e. Objek yang terlalu kompleks. 

f. Konsep yang terlalu luas. 

3. Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dan tepat dapat mengatasi sikap 

pasif anak didik. Dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk: 

a. Menimbulkan gairah belajar. 

b. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan. 

c. Memungkinkan anak didik belajar sendiri menurut kemampuan dan minatnya. 

4. Sifat unik siswa serta pengalaman dan lingkungan yang berbeda akan 

mempersulit guru untuk menyamakan persepsi sesuai dengan kurikulum materi 

pendidikan yang ditentukan sama bagi setiap anak didik. Keterbatasan ini diatasi 

oleh media pembelajaran dengan memberikan persepsi serta pengalaman yang 

sama bagi setiap anak didik. 

2.1.3 Jenis Media Pembelajaran 

Menurut Sadiman (2014:19-55) dengan semakin majunya teknologi turut 

mempengaruhi dunia pendidikan, yang memacu perkembangan media pembelajaran 

dalam berbagai format dengan ciri-ciri dan kemampuannya sendiri. Hal ini membuat 
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usaha penataan serta pengelompokkan timbul, dibawah ini merupakan karakteristik 

pengelompokkan media yang lazim dipakai dalam kegiatan belajar mengajar 

khususnya di Indonesia:  

1. Media Grafis: media yang menyampaikan pesan secara visual atau penglihatan, 

pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi 

visual. Fungsi media visual secara khusus adalah untuk menarik perhatian, 

memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin 

akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan. Beberapa jenis media 

grafis yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah gambar, sketsa, 

diagram, dan bagan. 

2. Media Audio: media yang terkait indera pendengaran, semua pesan yang akan 

disampaikan baik verbal maupun nonverbal dituangkan dalam lambang lambang 

auditif. Media audio mencakup beberapa jenis media seperti: radio, piringan 

hitam dan alat perekam pita magnetik. 

3. Media proyeksi diam, media ini mempunyai persamaan dengan media grafik 

dalam arti menyajikan rangsangan visual. Persamaan yang jelas terdapat pada 

alat yang dipakai pada media proyeksi adalah media ini harus diproyeksikan dulu 

agar dapat dilihat oleh sasaran. 

2.1.4 Dasar Pertimbangan Pemilihan Media 

Menurut Mais (2016:20) salah satu cara dalam pemilihan media ada dengan 

menggunakan matrik. Selain itu, dapat dikemukakan pula bahwa beberapa faktor 

yang mempengaruhi pemilihan media antara lain: a. tujuan instruksional yang ingin 
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dicapai, b. karakteristik siswa, c. jenis rangsangan belajar, d. ketersediaan sumber 

setempat, e. apakah media siap pakai atau kah media rancang, f. kepraktisan dan 

ketahanan media, g efektifitas dalam jangka waktu panjang.  

Selanjutnya menurut Sadiman (2014:84) dasar pemilihan ini sangatlah 

sederhana yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan 

atau tidak. Faktor-faktor pemilihan media dapat dirumuskan sebagi berikut: 

a. Apakah media yang bersangkutan relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai? 

b. Apakah ada sumber informasi, katalog dan sebagainya mengenai media yang 

bersangkutan? 

c. Apakah perlu dibentuk tim untuk mereview media yang terdiri dari calon 

pemakai? 

d. Apakah ada media dipasaran yang telah divalidasi? 

e. Apakah media yang bersangkutan boleh direview terlebih dahulu? 

f. Apakah tersedia format review yang sudah dibakukan? 

Selanjutnya Dick dan Carey (1978) faktor lain yang perlu dipertimbangkan 

dalam pemilihan media adalah faktor menyangkut keluwesan, kepraktisan dan 

ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lama. Artinya media dapat 

digunakan kapanpun dimanapun dengan peralatan yang ada di sekitarnya serta mudah 

dijinjing dan dipindahkan. Faktor yang terahir adalah efektivitas biayanya dalam 

jangka waktu yang panjang. 
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2.1.5 Prosedur Pengembangan Media Pembelajaran 

Menurut Sadiman (2014: 99-100) dalam pengembangan media pembelajaran 

perlu perencanaan dan persiapan yang teliti. Urutan dalam pengembangan media 

pembelajaran dapat diutarakan sebagai berikut: 

a. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. 

b. Merumuskan tujuan instruksional dengan operasional dan khas. 

c. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya 

tujuan. 

d. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan. 

e. Menulis naskah media. 

f. Mengadakan tes dan revisi. 

 

2.2 Peran Teknologi Informasi dalam dunia pendidikan 

2.2.1 E-learning 

Uno dan Lamatenggo (2011:60) menyatakan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi telah memicu kecendrungan pergeseran dalam dunia 

pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang 

terbuka. Pendidikan masa mendatang akan bersifat luwes, terbuka dan dapat diakses 

oleh siapapun yang memerlukan tanpa memandang faktor jenis kelamin, usia, 

maupun pengalaman pendidikan sebelumnya.  

 Menurut Darmawan (2016:3) perkembangan TIK yang mampu mengolah 

mengemas serta menampilkan dan menyebarkan informasi pembelajaran baik secara 
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audio, visual, audio visual bahkan multimedia mampu mewujudkan virtual learning. 

Konsep virtual learning mampu mengemas peraturan dan keadaan realitas 

pembelajaran sebelumnya menjadi lebih menarik dan memberikan pengkondisian 

secara psikologis adaptatif pada pembelajar dimanapun mereka berada, sehingga 

pembelajaran tidaklah sulit walaupun dibatasi oleh ruang dan waktu yang tidak 

mungkin dilakukan secara langsung. 

 Darmawan (2016:24) e-learning merupakan suatu bentuk implementasi 

teknologi yang ditujukan untuk membantu proses pembelajaran yang dikemas dalam 

bentuk digital. E-learning dikatakan mampu memperluas peran, cakrawala dan 

jangkauan proses mengajar seperti biasanya. Seluruh proses pembelajaran yang 

dikemas dapat memfasilitasi secara formal maupun informal aktivitas pembelajaran. 

Pelaksanaan e-learning membutuhkan sarana komputer berbasis web dalam situs 

internet. Tidak hanya tergantung pada komputer dan internet, e-learning juga dapat 

diakses dari menggunakan CD, DVD, intranet  serta televisi. 

 Darmawan (2014:32)  e-learning mempermudah interaksi antara peserta didik 

dan materi pelajaran. Demikian juga antara pendidik dan peserta didik serta interaksi 

antara pendidik dan pendidik lainnya untuk berbagi informasi mengenai berbagai hal 

menyangkut pelajaran ataupun kebutuhan pengembangan peserta didik, artinya 

peserta didik dapat mengakses bahan belajar setiap saat dan berulang tergantung 

materi yang diupload oleh pengajar. Dengan demikian peserta didik dapat lebih 

memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. 
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Menurut Darmawan (2016: 24-25) manfaat e-learning dari perspektif 

pendidik diantaranya: 

1. Meningkatkan pengemasan materi pembelajaran dari yang saat ini dibangun. 

2. Menerapkan strategi konsep pembelajaran baru dan inovatif. 

3. Efesiensi. 

4. Pemanfaatan aktivitas akses pembelajar. 

5. Menggunakan sumber daya yang terdapat pada internet. 

6. Dapat menerapkan materi pembelajaran dengan multimedia. 

7. Interaksi pembelajaran lebih luas dan multisumber belajar. 

Manfaat dari perspektif peserta didik yaitu: 

1. Meningkatkan komunikasi dengan pendidik dan peserta didik lainnya. 

2. Lebih banyak materi pembelajaran yang tersedia dapat diakses tanpa terbatas 

ruang dan waktu. 

3. Berbagi informasi dan materi terorganisasi dalam satu wadah materi pembelajaran 

online. 

2.2.1.1. Fungsi E-Learning 

 Menurut Wahyuningsih (2017: 12) terdapat tiga fungsi e-learning dalam 

kegiatan pembelajaran yaitu: 

1. Supplement (tambahan) 

E-learning  dimanfaatkan sebagai pengayaan terhadap materi yang harus 

dikuasai peserta didik. Materi pengayaan ini bersifat sebagai pendukung materi 
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utama yang dipelajari, materi tidak diwajibkan untuk dikuasai oleh peserta didik 

namun apabila dikuasai tentu akan menambah wawasan peserta didik. 

2. Komplemen (pelengkap) 

Rochaety dkk  (2010:77) menyatakan proses pembelajaran e-learning harus 

dianggap sebagai pelengkap, bukan alternatif proses pembelajaran yang akan 

menggantikan proses pembelajaran tradisonal secara holistik. Kombinasi antara 

keduanya mampu menghasilkan sinergi yang produktif. Proses pembelajaran 

secara fisik di bangku sekolah/tempat kuliah akan menjaga nilai dari interaksi 

yang terjadi, sedangkan e-learning akan memberikan akses pada sumber 

pengetahuan yang sangat kaya dari internet. E-learning mampu menjadi tempat 

bagi peserta didik untuk mendapatkan materi atau bahan ajar dari tempatnnya 

masing-masing.  

Selanjutnya Siahaan (2003:5) menafsirkan e-learning memiliki fungsi sebagai 

pelengkap apabila e-learning diprogram untuk melengkapai materi pembelajaran 

didalam kelas dengan fungsi enrichment (pengayaan) serta remedial bagi peserta 

didik. Dikatakan sebagai enrichment apabila memberikan kesempatan  kepada 

peserta didik yang dapat dengan cepat menguasai/memahami materi pelajaran 

yang disampaikan guru secara tatap muka (fast learners) untuk mengakses materi 

pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dikembangkan untuk 

mereka. E-learning dikatakan sebagai program remedial, apabila memberikan 

kesempatan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan memahami materi 

pelajaran yang disajikan guru secara tatap muka di kelas (slow learners) untuk 
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memanfaatkan materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus 

dirancang untuk mereka. Tujuannya agar peserta didik semakin lebih mudah 

memahami materi pelajaran yang disajikan guru di kelas.   

3. Substitusi (Pengganti) 

Menurut Rochaety dkk (2010:77) e-learning dirasa sesuai sebagai pengganti 

sekolah formal bagi individu yang memiliki keterbatasan waktu keterbatasan 

tempat belajar, keterpisahan jarak secara geografis dan keinginan belajarnya di 

tempat sendiri.  E-learning dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan 

pendidikan serta mempercepat terciptanya masyarakat yang berpengetahuan. 

Selanjutnya menurut Darmawan (2016:26) e-learning dapat memberikan layanan 

yang lebih adaptatif sesuai dengan kondisi biologis, psikologis, individual dan 

sosial penggunanya.  

2.2.2 Mobile Learning 

Menurut Traxler (2009:1) mobile learning bukanlah penggabungan dari dua 

buah kata yang memiliki arti baru, tetapi adalah singkatan dari mobile e-learning. 

Secara sederhana m-learning dapat diartikan sebagai penggunaan perangkat mobile 

seperti smartphone untuk mengakses pembelajaran secara elektronik (e-learning).  

Tamimudin (2014:6)  mengemukakan beberapa potensi perangkat mobile 

yang dapat dimanfaatkan untuk membantu  proses pembelajaran diantaranya adalah:  

1. Sebagai alternatif pembaca buku elektronik (e-book reader) yang dapat 

dimanfaatkan secara praktis dimanapun dan kapanpun.  
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2. Sebagai perangkat pencari (knowledge searching tool), dengan dukungan internet 

perangkat mobile mampu menjadi jembatan penghantar informasi pengetahuan ke 

genggaman pengguna perangkat. 

3.  Perangkat mobile juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Ada 

beberapa perangkat yang sudah memiliki kemampuan built-in atau dapat diinstal 

aplikasi tambahan. 

4. Sebagai learning utility, perangkat mobile dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu 

pembelajaran seperti: kamus, kalkulator, voice recorder, mini ensiklopedi, serta 

edugame.  

Menurut Westriningsih (2012:34) selain memiliki keunggulan m-learning 

juga memiliki beberapa keterbatasan karena merknya yang beragam spesifikasi yang 

ditawarkan tiap merekpun berbeda. Begitu juga dengan dukungan aplikasi terhadap 

perangkat mobile. Seperti apple yang memiliki APP STORE, apple membatasi 

pemilik ipad hanya dapat membeli aplikasi dari appstore. Selain perangkat besutan 

Apple, android pun hanya dapat menggunakan aplikasi yang didesain khusus untuk 

perangkat android yang dapat diperoleh dari google play atau sumber lainnya. Hal ini 

membuat aplikasi yang beredar tidak dapat langsung diaplikasikan begitu saja pada 

perangkat mobile tersebut. 

Menurut Juntao (Tamimudin, 2014:5) yang perlu diperhatikan dalam 

merancang aplikasi m-learning adalah sebagai berikut: 

1. Perangkat bergerak memiliki  computing resources yang terbatas. 
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2. Keterbatasan Jaringan, jaringan seluler relatif lambat tak dapat diandalkan dan 

tidak aman.  

3. Perangkat bergerak memiliki bentuk kecil yang beragam sehingga dapat selalu 

dibawa ke mana-mana oleh pengguna dan dengan mudah berpindah tangan. 

Namun bentuk yang kecil ini akan menjadi masalah dalam menyeragamkan 

kesesuaian rancang aplikasi yang akan dikembangkan.   

4. Kenyamanan Pengguna, merancang aplikasi yang nyaman digunakan dan sesuai 

karakteristik pengguna merupakan tantangan besar bagi para pengembang. Perlu 

dibuat rancangan yang mudah dan nyaman digunakan pengguna.  

Menurut Tamimudin (2014:5) karena beberapa keterbatasan maka 

pengembangan aplikasi m-learning harus mempertimbangkan materi yang dibuat. 

Pada aplikasi m-learning sebaiknya tidak terlalu banyak dijejali materi/informasi 

dalam satu saat. Materi hendaknya dipecah menjadi materi dengan unit kecil yang 

disebut chunk. Setiap materi dalam chunk dapat dipelajari terpisah dan tidak terlalu 

bergantung dengan materi di chunk yang lain namun tetap dapat saling berkaitan atau 

berurutan. Dengan mempelajari materi dalam satu chunk pelajar dapat memahami 

satu materi yang utuh meskipun dalam topik yang kecil. 

2.3 E-book 

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 UU 3/2017 tentang  Sistem perbukuan bentuk 

buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik. Menurut PCMag Encylopedia yang 

dikutip dari Matamaya (2010: 2) e-book (electronic book) adalah bentuk elektronik 

dari buku yang tercetak, yang dapat dilihat pada komputer atau alat portable lain 
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seperti laptop dan PDA. E-book  dapat berisi teks, gambar, video dan musik yang 

dikemas dalam sebuah file. E-book dapat dibawa dalam jumlah banyak ketika 

berpergian karena ukurannya yang kecil dan tidak membutuhkan kertas sebagai 

medianya.  

Matamaya (2010, 4-9) menyatakan e-book memiliki beberapa jenis format 

serta kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan buku cetak. Berikut adalah 

beberapa format yang dimiliki e-book:  

1. Doc dan RTF (Rich Text Format) 

Doc dan RTF merupakan pengolah kata yang standar, sangat kompatibel dengan 

sistem operasi windows. 

2. Html (Hyper text Mark-up Language) 

HTML merupakan format yang bisa digunakan untuk menampilkan halaman 

WEB, menggunakan aplikasi browser untuk membacanya. 

3. Compile HTML Help File (CHM) 

CHM merupakan pengembangan dari format html, namun dilengkapi dengan 

link dan gambar yang terdapat dalam satu file yang sama. 

4. DVI (Device Independent) 

Format .DVI merupakan keluaran Tex dan La Tex document processor, memiliki 

file yang relatif kecil sehingga sangat cocok untuk distribusi jurnal, makalah, 

tesis, dan laporan teknis. 

5. PDF (Portable Document Format) 
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Merupakan format file yang dibuat oleh adobe system, memiliki content yang 

lengkap seperti teks, huruf, gambar, dan grafik.  

6. Format EXE 

Format EXE biasanya merupakan gabungan atau kompilasi dari file pdf dan juga 

html. 

Menurut Martin (2017) beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam 

mengembangkan e-book adalah: 

1. Cover: Merupakan identitas sebuah buku yang dapat membuat orang tergoda 

untuk melihat sebuah buku. Cover e-book terdiri atas: 

• Sampul internal: terdapat dalam sebuah ebook itu sendiri, di mana ukurannya 

akan bergantung pada ukuran media. 

• Sampul pemasaran: Biasanya dilihat sebagai thumbnail kecil, ditampilkan 

misalnya ketika seseorang menelusuri atau mencari di penyedia e-book. 

2. Halaman judul: merupakan halaman yang mengikuti sampul dan bersifat 

opsional. Isi dari halaman judul berupa judul buku, nama penullis dan dapat 

dikombinasikan dengan halaman hak cipta. 

3. Halaman hak cipta berisi tulisan hakcipta, tahun, dan nama penulis, misalnya 

‘copyright © 2018 Joan Smith’ Tidak seperti laman hak cipta pada buku cetak 

banyak bagian pada buku yang tidak sesuai dengan format e-book. Laman hak 

cipta harus selalu ada karena banyak penjual ebook dan distributor ebook tidak 

akan menerima ebook untuk dijual kecuali dengan hak cipta. 
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4.  Kata pengantar, testimonial atau ulasan, ucapan terima kasih, dedikasi, 

pengantar atau prolog. Semua halaman ini opsional untuk sebuah ebook. 

5. Daftar isi: e-book dapat menggunakan dua jenis daftar isi 

a. Navigasi: nerupakan tombol utama yang dapat diakses pada setiap halaman 

sebuah e-book. Tombol navigasi dapat terdiri dari beberapa bagian seperti 

tombol bab, sub-bab, bagian dan sub bagian. 

b. Daftar isi terhubung, merupakan bentuk daftar isi yang pada umumnya ada 

pada halaman sebuah buku cetak, namun bedanya daftar isi pada e-book 

langsung dapat mengakses halaman yang dimaksud. Daftar isi ini bersifat 

opsional. 

Kelebihan E-book ketika dibandingkan dengan buku cetak: 

1. Biaya yang digunakan untuk mencetak e-book lebih murah 

2. E-book lebih praktis untuk dibawa karena memiliki format soft copy 

3. E-book memiliki banyak fitur seperti adanya fasilitas pencarian, fitur hyperlink 

serta dapat dikompilasi dengan format lain. 

4. E-book dapat didstribusikan dengan mudah dan cepat 

5. E-book tidak akan rusak seperti buku konvensional yang dapat sobek, berjamur 

dan pudar. 

Selain memiliki kelebihan E-book juga memiliki beberapa kekurangan, 

diantaranya sebagai berikut: 
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1. Resiko Pembajakan yang besar, karena mudahnya e-book untuk didownload 

banyak orang yang tidak bertanggungjawab mendistribusikannya kembali secara 

ilegal, 

2. Keterbatasan bahasa, hal ini terjadi karena masih sedikitnya penulis yang mau 

menulis dan mendistribusikan tulisannya dalam bentuk e-book. 

3. Resiko kehilangan file lebih besar terjadi karena terkena virus. 

4. E-book belum memiliki payung hukum yang jelas sehingga banyak orang yang 

membajak e-book. 

5. Belum ada penerbit husus yang mau menerbitkan e-book. 

2.4 Adobe flash Professional cs 6 

Hidayatullah dkk (2011:18) menyatakan sebelum diakuisi oleh adobe corp 

software adobe flash memiliki nama macromedia flash. Rilis terahir tahun 2008 

dengan versi delapan, software ini telah dilengkapi dengan fitur untuk streaming 

musik dan video yang dapat digunakan secara luas pada berbagai aplikasi animasi 

dan grafis. Selain itu menurut Sunyoto (2010:1) flash menjadi metode populer untuk 

menambahkan animasi dan interaktif website. Flash diintegrasikan dengan berbagai 

media pada laman web sehingga menjadi aplikasi multimedia yang kaya (rich 

internet application).  

Menurut Ichwan (2015:2) adobe flash profesional cs 6 merupakan 

perkembangan dari versi yang telah rilis sebelumnya. Selain dapat mendukung air 3.4 

dan flash player 11.4 versi ini juga memiliki fitur fitur yang dapat meningkatkan 

pengembangan aplikasi untuk perangkat ios dan android. Tidak hanya itu flash juga 
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dapat digunakan untuk membangun aplikasi desktop karena aplikasi flash dapat 

dikompilasi ke format .exe yang didukung oleh komputer. 

Dikutip dari Wikipedia (2011) adobe air merupakan akronim dari adobe 

integrated runtime. Adobe air memungkinkan pengembang untuk mengembangkan 

aplikasi desktop dan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan konten flash serta 

action script 3.0 tanpa harus menggunakan web browser. Aplikasi yang dikembangan 

menggunakan adobe air memungkinkan pengembang untuk menggunakan fitur yang 

disediakan oleh perangkat seperti: multitouch, native client extension, file system 

integration, serta akses untuk akselerometer dan GPS. Selanjutnya dikutip dari Adobe 

(2017) aplikasi  yang dikembangkan menggunakan adobe air dapat digunakan  pada 

perangkat-perangkat yang memiliki spesifikasi minimal seperti yang tertera pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Spesifikasi minimum perangkat (Adobe, 2017) 

 Perangkat Spesifikasi 

Windows 

 

a. Microsoft® Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.1 

Classic or Windows 10 

b. AIR SDK Development Supports Microsoft® Windows 7 and 

above, 64-bit only 

Mac OS 

 

a. Mac OS X v10.9, and above 

b. AIR SDK Development supports Mac OS 10.9 and above, 64bit 

only 

Android 

 

a. ARMv7/x86 processor with vector FPU, minimum 550MHz, 

OpenGL ES 2.0, H.264 and AAC HW decoders 

b. Android™ 4.0 and above 

iOS iOS 9 and above 

 

Pada saat pertama kali membuka adobe flash tampilan awal yang muncul 

menyediakan pilihan untuk membuat dokumen baru maupun membuka dokumen 

lama yang sebelumnya pernah dibuat. Dokumen baru adobe flash seperti yang terlihat 
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pada Gambar 2.1 memiliki beberapa pilihan untuk menentukan jenis media yang akan 

dikembangkan. 

 

Gambar 2.1. Tampilan Awal Adobe flash Professional CS6  

Ichwan (2015:3) menyatakan pilihan menu dalam adobe flash professional cs 

6 memiliki tampilan fungsi menu yang hampir sama dengan aplikasi desain lainnya. 

Terdapat sebelas menu yang dapat digunakan dalam software adobe flash 

professional. 

1. Menu file: dalam menu file terdapat beberapa sub menu, sub menu yang ada 

dapat digunakan untuk import serta eksport audio, video, gambar serta format 

lain yang didukung flash. 

2. Edit: menu edit memiliki submenu yang dapat mengatur timeline dari stage yang 

dibuat.  

3. View memiliki submenu yang berfungsi untuk mengatur tampilan pada stage. 

4. Insert submenu ini berfungsi untuk menambahkan symbol, management timeline, 

dan scene. 
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5. Modify: submenu modify berguna untuk memodifikasi document menjadi symbol. 

6. Text: submenu text memiliki beberapa pengaturan yang berfungsi untuk 

mengatur bagaimana sebuah text terlihat pada aplikasi yang akan dikembangkan. 

7. Command: mengandung submenu yang dapat digunakan untuk mengatur 

perintah perintah dalam action script. Action script sendiri berguna untuk 

mengatur kapan munculnya sebuah animasi, serta bagaimana fungsi sebuah 

tombol di dalam multimedia. 

8. Control memiliki submenu yang berfungsi untuk menjalankan test pada movie 

clip atau aplikasi yang sedang dikembangkan. 

9. Debug mengandung submenu untuk mengatur debug yang akan digunakan 

dokumen fla. 

10. Window memiliki submenu yang berfungsi mengatur interface pada flash. 

11. Help merupakan submenu yang berfungsi untuk melihat bantuan dan informasi 

pada flash. 

2.5 Tinjauan Materi 

2.5.1 Pengertian Batang 

Batang merupakan bagian tumbuhan yang amat penting dan dapat  

disamakan sebagai  sumbu  tubuh pada tumbuhan.  Umumnya  batang  mempunyai  

ciri sebagai berikut (Tjitrosoepomo, 2003:77) : 

a. Bersifat aktinomorf, yaitu memiliki sejumlah bidang yang dapat dibagi menjadi 

dua bagian yang setangkup seperti yang terlihat pada Gambar 2.2 
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Gambar 2.2. Sifat aktinomorf batang  

 

b. Terdiri atas ruas-ruas di mana antar ruas dibatasi oleh dua buku, dan pada buku-

buku inilah terdapat daun. 

c. Arah tumbuhan menuju cahaya  atau  matahari  (bersifat  fototrop  atau  

heliotrop) dapat dilihat pada Gambar 2.3.  

 
Gambar 2.3. Sifat fototrop pada tanaman 

(http://informasitips.com/men gapa-tumbuhan-c enderung-

tumbuh-ke -arah-datang nya-cahaya) 
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d. Selalu bertambah panjang di bagian ujung.  

e. Mengadakan percabangan dan selama hidupnya tidak digugurkan kecuali pada 

cabang atau ranting kecil 

f. Umumya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya pendek misalnya 

rumput dan batang yang masih muda. 

Fungsi dari batang adalah  

a. Mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah yaitu: daun, 

bunga, dan buah seperti terlihat pada Gambar 2.4. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2.4. Batang sebagai pendukung (a) daun dan bunga (b) buah  

 

b. Dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi. 

c. Jalan  pengangkutan  air  dan  zat-zat  makanan  dari  bawah  ke  atas  dan  

jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. 

d. Menjadi tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan. 
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Berdasarkan sifatnya batang dibedakan atas: 

A. Tumbuhan yang tidak berbatang (Planta acaulis). 

Dikatakan sebagai tumbuhan tidak berbatang karena batang amat pendek 

sehingga daun tampak seakan akan keluar dari bagian atas akar, serta tersusun rapat 

satu sama lain berupa roset (rosula), misalnya pada: lobak (Raphanus sativus L.), 

sawi (Brassica juncea L.) yang dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5 Brassica juncea L.  

B.  Tumbuhan yang berbatang. 

Batang tumbuhan dapat dibedakan seperti berikut: 

a. Batang basah (herbaceus), yaitu batang yang lunak dan berair, misalnya pada 

kangkung (Ipomea aquatica) yang dapat dilihat pada Gambar 2.6 a dan sawi 

(Brassica rapa var.parachinensis) yang dapat dilihat pada Gambar 2.6 b. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2.6 Batang basah (a) Ipomea aquatica dan (b) Brassica rapa 

var.parachinensis.  
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b. Batang berkayu (lignosus) merupakan batang yang disusun oleh jaringan lignin 

sehingga bersifat keras dan kuat. Batang berkayu dimiliki oleh tumbuhan yang 

termasuk kelas Dicotyledoneae dapat ditemukan pada  pohon-pohon (arbores), 

perdu (frutices), dan semak semak (suffrutices) pada umumnya. 

Pohon adalah tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan 

bercabang jauh dari permukaan tanah seperti pada tanaman: mangga (Mangifera 

indica L.) seperti yang terlihat pada Gambar 2.7 a. Sedangkan perdu (frutices) 

merupakan batang berkayu yang memiliki ketinggian dibawah 6 meter seperti 

pada tanaman: Rimbang (Solanum torvum) yang dapat dilihat pada Gambar 2.7 

b sedang semak adalah tumbuhan yang tak seberapa besar, batang  berkayu,  

bercabang-cabang  dekat  permukaan  tanah  atau  dalam permukaan tanah, 

seperti pada: sidaguri (Sida rhombifolia. L). seperti yang terlihat pada Gambar 

2.7 c. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 2.7 Batang berkayu (a) Mangifera indica (b) Solanum torvum dan (c) Sida rhombifolia. L  
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c. Batang rumput (calmus), yaitu batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas 

yang nyata dan seringkali berongga, misalnya pada padi (Oryza sativa L.) dan 

rumput (Graminae) pada umumnya. seperti yang terlihat pada Gambar 28 

 
Gambar 2.8 Panicum coloratum  

 

d. Batang mendong (calamus), seperti batang rumput tetapi mempunyai ruas- ruas 

yang lebih panjang dan biasanya hanya terdiri atas satu ruas saja misalnya pada 

mendong (Fimbristylis globulosa Kunth.), dan tumbuhan sebangsa teki 

(Cyperaceae) seperti yang terlihat pada Gambar 2.9. 

 
Gambar 2.9 Cyperus sp.  
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2.5.2 Bentuk Batang 

Tumbuhan biji belah (Dicotyledoneae) pada umumnya memiliki bentuk 

batang bagian bawah yang berukuran besar dan semakin mengecil hingga ke bagian 

ujung batang. Sedangkan pada tumbuhan biji tunggal (Monocotyledoneae) 

mempunyai batang yang dari pangkal sampai ujung tidak memiliki perbedaan besar, 

hanya pada beberapa golongan saja yang pada pangkalnya tampak membesar tetapi 

selanjutnya ke atas tetap sama. Bentuk batang pada umumnya dilihat pada 

penampang melintang dan dilihat dari sudut bentuk penampang melintangnya. 

a. Pada batang bulat (teres) penampang melintang batang menunjukkan bangun 

lingkaran, misalnya pada bambu (Bambusa sp.) seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.10 a, kelapa (Cocos nucifera L.) seperti yang terlihat pada Gambar 

2.10 b. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

(a) (b) 
Gambar 2.10  Batang bulat (a) Bambusa sp. dan (b) Cocos nucifera L.  
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b. Pada batang bersegi, penampang melintang batang menunjukkan bangun bersegi, 

dapat segitiga atau bersegi empat. bentuk batang segitiga dapat ditemukan pada 

batang teki (Cyperus rotundus) dan belidang (Scleria sumatrensis) yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.11 a. Sedangkan Batang berbentuk segi empat dapat 

dilihat pada markisa (Passiflora quadrangularis) yang dapat dilihat pada Gambar 

2.11 a, dan  tanaman iler (Coleus scutellariodes Benth.) yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.11 b. 

  

(a) (b) 

Gambar 2.11 Batang bersegi (a) Scleria sumatrensis Benth. (b) Coleus scutellariodes  

c. Pada batang pipih, penampang melintang batang yang terlihat biasanya 

berbentuk elips atau setengah lingkaran. Batang pipih biasanya selalu melebar 

menyerupai daun, sehingga mengambil alih tugas daun, batang yang bersifat 

demikian dinamakan filokladia (Phyllocladia) jika amat pipih dan mempunyai 

pertumbuhan yang terbatas misalnya pada: Jakang (Muehlenbeckia platyclada 

Meissn.) yang dapat dilihat pada Gambar 2.12 a. sedangkan dikatakan berbentuk 

kladodia (cladodium) jika tanaman terus tumbuh dan mengadakan percabangan, 

misalnya pada: kaktus (Opuntia vulgaris Mill.) seperti yang dilihat pada 

Gambar 2.12 b. 
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(a) (b) 

Gambar 2.12 Batang pipih (a) Muehlenbeckia platyclada Meissn https://commons.wikime 

dia.org/wiki/File:Santalaceae_sp_Blanco2.317.jpg. (b) Opuntia vulgaris Mill.  

Permukaan Batang 

Dilihat dari permukaannya batang tumbuh-tumbuhan memperlihatkan sifat 

bermacam-macam yang dapat dibedakan menjadi: 

a. Licin (laevis) permukaan batang memiliki permukaan yang licin misalnya pada: 

batang jagung (Zea mays) seperti yang terlihat pada Gambar 2.13. 

 
Gambar 2.13 Zea mays.  

 

b. Berusuk (costatus) jika pada permukaan batang terdapat rigi rigi yang membujur, 

misalnya pada tumbuhan iler seperti yang terlihat pada Gambar 2.14. 
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Gambar 2.14 Coleus scutellariodes  

c. Beralur  (sulcatus)  jika  pada permukaan membujur  batang  terdapat  alur-

alur  yang  jelas misalnya pada Hylocereus polyrhizus. seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.15. 

 
Gambar 2.15 Hylocereus polyrhizus.  

d. Bersayap  (alatus) biasanya terdapat pada batang  yang bersegi tetapi pada 

sudut- sudutnya terdapat pelebaran yang tipis misalnya pada ubi jalar (Ipomoea 

batatas) dan markisa (Passiflora quadrangularis L.) seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.16. 
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Gambar 2.16 Passiflora quadrangularis L.   

e. Berambut (pilosus) misalnya pada tanaman tembakau dan pada suku labu-labuan 

(Cucurbitaceae) seperti yang terlihat pada Gambar 2.17. 

 
Gambar 2.17 Nicotiana tabacum L. 

(https://gobotany.newenglandwild.org/species/nicotiana/tabacum/) 

 

 

f. Berduri (spinosus) misalnya pada mawar (Rosa sp) seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.18. 

 
Gambar 2.18 Rosa sp  
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g. Memperlihatkan bekas-bekas daun misalnya pada pepaya (Carica papaya L.) 

Gambar 2.19 a dan kelapa (Cocos nucifera L.) seperti yang terlihat pada Gambar 

2.19 b. 

 

 
(a) (b) 

Gambar 2.19 Bekas daun (a) Carica papaya L. (b) Cocos nucifera L.  
 

h. Memperlihatakan bekas-bekas daun penumpu misalnya pada nangka 

(Artocarpus integra Forst.) yang ditandai dengan lingkaran merah pada seperti 

yang terlihat pada Gambar 2.20. 

 
Gambar 2.20 Artocarpus heterophyllus  
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i. Memperlihatkan banyak lentisel misalnya kasai tembaga (Dysoxylum alliaceum) 

pada Gambar 2.21. 

 
Gambar 2.21 Dysoxylum alliaceum  

 

 

 

j. Lepasnya  kerak  (bagian  kulit  yang  mati)  seperti  terlihat  pada  jambu  biji 

(Psidium guajava L.) yang dapat dilihat pada Gambar 2.22 a dan pohon kayu putih 

(Melaleuca leucadendron L.) yang dapat dilihat pada pada Gambar 2.22 b. 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 2.22 (a) Melaleuca leucadendron L. (b) Psidium guajava L  
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2.5.3 Arah Tumbuh Batang 

Arah tumbuh batang dapat dibedakan menjadi:  

a. Tegak  lurus  (erectus)  yaitu  jika  arahnya  lurus  ke  atas, misalnya pada batang 

kelapa (Cocos nucifera L.) yang dapat dilihat pada pada Gambar 2.23. 

 
Gambar 2.23 Cocos nucifera L.  

 

b. Menggatung (dependens, pendulus) biasanya tumbuhan yang menggantung ini 

terdapat di lereng-lereng jurang seperti Zebrina pendula Schnitzl.  yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.24 atau tumbuhan yang hidup di atas tumbuhan lain 

sebagai epifit misalnya jenis anggrek (Orchidaceae) tertentu. 

 
Gambar 2.24 Zebrina pendula Schnitzl.  
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c. Berbaring   (humifusus)   batang   terletak   pada   permukaan   tanah   hanya 

ujungnya saja yang sedikit membengkok ke atas misalnya pada semangka 

(Citrullus vulgaris Schrad.) yang dapat dilihat pada pada Gambar 2.25. 

 
Gambar 2.25 Citrullus vulgaris Schrad.  

 

 

 

 

 

d. Menjalar (repens) batang berbaring tetapi dari buku-bukunya keluar akar- akar 

misalnya batang ubi jalar (Ipomea batatas Poir.) yang terlihat pada Gambar 2.26. 

 
Gambar 2.26 Ipomea batatas Poir. 

(https://coffesiana.blogspot.co.id/2016/05/cara-sederhana-serta-mudah-budidaya-

ubi.html) 

 

e. Condong (ascendens) pangkal batang seperti hendak berbaring tetapi bagian 

lainnya membelok  ke  atas  misalnya  pada  kacang  tanah  (Arachis hypogaea L.) 

yang terlihat pada Gambar 2.27. 



 

42 
 

 
Gambar 2.27 Arachis hypogaea L. 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arachis_hypogaea_Blanco1.157.png) 

 

f. Mengangguk (nutans) batang tumbuh tegak lurus ke atas tetapi ujungnya 

membengkok ke bawah misalnya pada bunga matahari (Helianthus annuus L.)  

yang terlihat pada Gambar 2.28. 

 
Gambar 2.28 Helianthus annus L.  

 

g. Memanjat (scandens) jika batang tumbuh ke atas dengan menggunakan 

penunjang. Penunjang dapat berupa benda mati ataupun tumbuhan lain dan ketika 

naik ke atas batang menggunakan alat-alat khusus untuk berpegangan pada 

penunjang ini misalnya: 
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1) akar pelekat contonya sirih (Piper ornatum) yang dapat dilihat pada Gambar 

2.29. 

 
Gambar 2.29 Piper ornatum  

2) akar pembelit contonya panili (Vanili planifolia Andr.) yang tampak pada 

Gambar 2.30. 

 
Gambar 2.30 Vanili planifolia Andr 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vanilla_planifolia_(Vanille).jpg) 

 

3) cabang pembelit contonya pare (Momordica charantina L.) dan kundur 

(Bennincasa hipsida Thunb.) yang dapat dilihat pada Gambar 2.31. 

 
Gambar 2.31 Bennincasa hipsida Thunb.  
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4) Daun pembelit contonya kembang sungsang (Gloriosa superba L.) yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.32. 

 
Gambar 2.32 Gloria superba L. 

(http://www.homeremediess.com/gloriosa-superba-medicinal-uses/) 

5) Tangkai pembelit contonya kapri (Pisum sativum L.) yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.33. 

 
 Gambar 2.33 Pisum sativum L.  

(http://belajar-di-rumah.blogspot.co.id/2015/03/arah-tumbuh-batang.html) 

6) Duri batang contohnya pada batang buah naga (Hylocereus polyrhizus) yang 

dapat dilihat pada Gambar 2.34: 

 
Gambar 2.34 Hylocereus polyrhizus 



 

45 
 

7) Duri daun contonya pada Achantus montanus T. yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.35. 

 
Gambar 2.35 Achantus montanus T.  

 

 

8) Kait contonya gambir (Uncaria gambir Roxb.) yang dapat dilihat pada Gambar 

2.36 

 
Gambar 2.36 Uncaria gambir Roxb. (http://belajar-di-rumah.blogspot.co.id/ 

2015/03/arah-tumbuh-batang.html) 

 

h. Membelit (volubilis) batang naik ke atas dengan menggunakan penunjang 

seperti batang yang memanjat akan tetapi tidak menggunakan alat-alat yang 

khusus melainkan batangnya sendiri naik dengan melilit penunjangnya. Menurut 

arah melilitnya dibedakan lagi pada batang yang membelit ke kiri (Sinistrorsum 

volubilis) jika dilihat dari atas arah belitan berlawanan dengan arah putaran jarum 
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jam. Batang yang membelit ke kiri misalnya pada kembang telang (Clitoria 

ternatea L.) yang dapat dilihat pada Gambar 2.37. 

 
Gambar 2.37 Clitoria ternatea L. (http://belajar-di-rumah.blogspot.co.id/ 

2015/03/arah-tumbuh-batang.html) 

Membelit  ke kanan  (Dextrorsum volubilis)  Arah  belitan  sama dengan arah 

gerakan jarum jam. Batang tumbuhan yang membelit ke kanan tidak banyak 

ditemukan contoh gadung (Dioscorea hispida Dennst.) yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.38. 

 
Gambar 2.38 Dioscorea hispida Dennst. (http://belajar-di-rumah.blogspot.co.id/ 

2015/03/arah-tumbuh-batang.html) 

2.5.4 Percabangan Pada Batang 

Pola pertumbuhan batang, percabangan, dan pembentukan pucuk terminal 

pada pohon adalah hasil dari organogenesis dan morfogenesis. Pola tersebut secara 

genetik merupakan hasil dari pertumbuhan yang dilakukan oleh jaringan meristem 

apikal yang membentuk percabangan pada pohon dan terus berlanjut dengan 
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pengulangan yang sama. Percabangan biasanya dibedakan menjadi tiga macam cara 

yaitu: monopodial, simpodial dan dikotom, sedangkan pada tumbuhan yang tidak 

bercabang kebanyakan berasal dari golongan tumbuhan yang berbiji tunggal 

(Monocotyledoneae) misalnya pada jagung (Zea mays L.) 

1. Cara percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena 

lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya, misalnya pohon 

mendarahan yang dapat dilihat pada Gambar 2.39 

 

 
Gambar 2.39 Knema cinerea Poir.  

2. Percabangan simpodial batang pokok sukar ditentukan karena dalam 

perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan cabangnya, misalnya sawo 

manila (Achras zapota L.) yang dapat dilihat pada Gambar 2.40. 

 
Gambar 2.40 Achras zapota L.  
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3. Percabangan menggarpu atau dikotom yaitu cara percabangan yang batangnya 

setiap kali melakukan percabangan menjadi dua cabang yang sama besarnya 

misalnya paku andam (Gleichenia linearis Clarke.), ciplukan (Physalis 

peruviana) yang dapat dilihat pada Gambar 2.41.  

 
Gambar 2.41 Physalis peruviana 

(http://ceplukanalami.blogspot.co.id/2012_12_01_archive.html) 
 

Cabang besar biasanya langsung keluar dari batang pokok lazimnya disebut 

dahan (ramus) sedangkan cabang-cabang yang kecil dinamakan ranting (ramulus). 

Berdasarkan sifatnya cabang-cabang dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. Geragih (flagellum, stolo) yaitu cabang-cabang kecil panjang yang tumbuh 

merayap dari buku-bukunya ke atas keluar tunas baru dan ke bawah tumbuh 

akar-akar. Percabangan ini dapat dibedakan lagi dalam dua macam yaitu,  

1.merayap di atas tanah misalnya pada daun kaki kuda (Centella asiatica 

Urb.) dan strawberi  (Fragraria sp.) seperti yang terlihat pada Gambar 2.42. 
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Gambar 2.42 Fragaria sp. https://www.monanneeaucollege.com/stolon.htm 

2. Merayap di dalam tanah misalnya teki (Cyperus rotundus L.) pada yang 

dapat dilihat pada Gambar 2.43 dan kentang (Solanum tuberosum L.). 

 
Gambar 2.43 Cyperus rotundus L.  

b. Tunas  air  (Virga  singularis)  yaitu  cabang  yang  biasanya  tumbuh  

cepat dengan ruas-ruas yang panjang dan seringkali berasal dari kuncup yang 

liar misalnya pada kopi (Coffea sp.) yang dapat dilihat pada Gambar 2.44 dan 

pohon coklat (Theobroma cacao L.). 
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Gambar 2.44 Coffea sp. http://budidayakopiarabika.blogspot.co.id/2016/05/pemangkasan-kopi-

arabika.html 
c. Sirung   panjang   (virga)   yaitu   percabangan   yang   biasanya   merupakan 

pendukung daun-daun dan mempunyai ruas-ruas yang cukup panjang seperti 

yang dapat dilihat pada Gambar 2.45. 

 
Gambar 2.45 Psidium guajava  

d.  Sirung  pendek  (virgula)  yaitu  percabangan  kecil  dengan  ruas-ruas  

yang pendek selain daun biasanya merupakan pendukung bunga dan buah 

seperti yang terlihat pada Gambar 2.46.  

 
Gambar 2.46 Psidium guajava  
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Arah tumbuh Cabang 

1. Serong ke atas (fastigiatus) Jika sudut antara batang dan cabang sangat 

kecil, sehingga arah tumbuh cabang hanya pada pangkalnya saja sedikit 

serong ke atas, tetapi selanjutnya hampir sejajar dengan batang pokoknya, 

misalnya pada kelor (Moringa oleifera), dan wiwilan pada kopi (Coffea sp.) 

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.47. 

 
Gambar 2.47 Coffea sp. http://budidayakopiarabika.blogspot.co.id/2016/05 

/pemangkasan-kopi-arabika.html 

 

2. Condong ke atas (patens) jika cabang dengan batang pokok membentuk 

sudut kurang lebih 45
o
, misalnya pada pohon cemara (Casuarina sp.) 

seperti yang terlihat pada Gambar 2.48. 

 
Gambar 2.48 Casuarina sp.  
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3. Mendatar (horizontalis) jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut 

sebesar kurang lebih 90
o
, misalnya pada pohon randu (Ceiba pentandra 

Gaertn.) seperti yang terlihat pada Gambar 2.49, dan pohon pulai (Alstonia 

sp.). 

 
Gambar 2.49 Ceiba pentandra Gaertn.  

4. Terkulai (declinatus)  dikatakan sebagai cabang terkulai jika jika pada 

pangkal cabang mendatar lalu diujung cabang melengkung ke bawah. 

Misalnya pada kopi robusta (Coffea robusta Lindl.) seperti yang terlihat 

pada Gambar 2.50, flamboyan (Delonix regia). 

 
Gambar 2.50 Coffea robusta Lindl. 
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5. Bergantung (pendulus) dikatakan bergantung jika cabang cabang tumbuh ke 

arah bawah, misalnya cabang cabang tertentu pada Salix sp., glondokan 

(Polyathia longifolia) seperti yang terlihat pada Gambar 2.51. 

 
Gambar 2.51 Polyathia longifolia  

2.5.5 Bagian lain batang 

   Bagian pokok tumbuhan hanya terdiri dari: akar, batang dan daun, 

sedangkan bagian yang lain dapat merupakan penjelmaan  dari bagian pokok 

tumbuhan atau merupakan bagian dari kombinasi ketiga bagian pokok tersebut. 

Beberapa bagian tersebut, ialah: 

a. Kuncup (gemma) 

Merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta daun, dan 

biasanya dilindungi oleh rambut-rambut, sisik-sisik, dan daun penumpu yang 

berfungsi melindungi kuncup dari kerusakan. Tidak semua kuncup dapat 

berkembang menjadi bagian tumbuhan yang baru. sebagaian kuncup dapat tetap 

berupa kuncup hingga pada suatu waktu ada faktor lain yang membuaut kuncup 
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dapat berkembang menjadi tunas. kuncup yang demikian dinamakan sebagai 

kuncup laten (Rosanti, 2013:117-119). Menurut tempatnya kucup dibedakan 

atas: 

1. kuncup ujung (gemma terminalis), merupakan kuncup yang terletak pada 

ujung batang. Seperti pada kuncup tanaman karet yang terlihat pada Gambar 

2.52 

 
Gambar 2.52 Hevea braziliensis Muell. Arg.  

2. kuncup ketiak (gemma axilaris); merupakan kucup yang terdapat pada ketiak 

daun, perkembangan terjadi setelah daun yang dibawahnya gugur seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.53.  

 
Gambar 2.53 Manihot utilissima  
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3. kuncup liar (gemma adventicius), merupakan kuncup yang tumbuh di  

sembarang tempat pada tumbuhan. Contohnya kuncup liar pada tepi daun 

cocor bebek (Kalanchoe  pinnata) yang terlihat pada Gambar 2.54. 

 
Gambar 2.54 Kalanchoe  pinnata  

b. Metamorfosis pada batang  merupakan badan yang membengkak dan umumnya 

menjadi tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan. Metamorfosis dari 

batang dapat berupa rimpang (rhizoma), umbi (tuber), dan umbi lapis. 

i. Rimpang (rhizoma) merupakan  batang dan daun yang terdapat didalam 

tanah, bercabang, tumbuh mendatar, dan dari ujungnya dapat tumbuh tunas 

yang baru. Rimpang selain sebagai alat perkembang biakkan juga sekaligus 

sebagai tempat penimbunan zat makanan cadangan seperti pada tanaman 

tasbih (Canna edulis) yang terlihat pada Gambar 2.55.  

 
Gambar 2.55 Canna edulis  
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ii. Batang dapat mengalami modifikasi berupa umbi (tuber) dan berfungsi 

sebagai tempat penimbunan makanan. Umbi batang; merupakan penjelmaan 

batang tidak memiliki sisa-sisa daun, permukaan tampak licin, buku-buku 

batang dan ruas tidak jelas seringkali dinamakan umbi telanjang (tuber 

nudus). Pada umbi batang masih terlihat kuncup yang akan bertunas menjadi 

tanaman baru misalnya pada kentang (Solanum tuberosum) yang terlihat 

pada Gambar 2.57. 

 
Gambar 2.56 Solanum tuberosum  

c. Cabang pembelit, merupakan metamorfosis batang yang berasal dari cabang 

atau tunas daun sebagai alat pembelit yang terlihat pada ketiak daun atau 

berhadapan dengan daun dan seringkali masih mendukung daun daun kecil 

seperti pada kundur yang terlihat pada Gambar 2.57. 

 
Gambar 2.57 Benencasa hipsida Thunb.  
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2.6 Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian terkait yang sebelumnya telah dilakukan adalah “Pengembangan 

Kamus Elektronik Mata Kuliah Struktur Tumbuhan Materi Organum Nutritivum” 

yang dilakukan oleh Yelianti dan Sanjaya (2017). Penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian research and development dengan menggunakan model 

ADDIE. Produk divalidasi oleh ahli media dan ahli materi, hasil validasi media 

mendapatkan skor 60 dengan persentase 90% (kategori sangat baik) dan hasil 

validasi materi dengan skor 44 atau 68,78% (kategori baik). Setelah produk di 

validasi dan diperbaiki sesuai saran dari ahli media dan ahli materi, produk 

diujicobakan pada kelompok kecil yang terdiri atas 9 orang dan kelompok besar 

18 orang. Hasil dari ujicoba yang dilakukan mendapatkan skor 674 atau 85,6% 

(sangat baik) pada kelompok kecil dan skor 1226 atau 85,1% (sangat baik) pada 

kelompok besar. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah produk yang 

dikembangkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran baik didalam kelas 

maupun secara mandiri.  

2. Penelitian terkait e-book yang telah dilakukan sebelumnya berjudul 

“Pengembangan e-book dengan menggunakan flip book maker sebagai sumber 

belajar pada materi sistem reproduksi manusia untuk Siswa Kelas XI SMA” yang 

dilakukan oleh Yuliana (2014). Hasil dari penelitian pengembangan ini diperoleh 

dari persepsi siswa bahwa media e-book yang dikembangkan dengan 

menggunakan flip book maker mempunyai persentase 96%  maka dari itu media 

e-book tersebut mendapat kategori positif. Kesimpulan dari penelitian 
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pengembangan ini adalah media e-book tersebut layak dijadikan sebagai media 

pembelajaran interaktif.  

3. Pengembangan media pembelajaran dalam bentuk kamus sebelumnya telah 

dilakukan oleh Amirah (2014) dengan judul “Pengembangan Kamus Trilingual 

Elektronik dalam Mata Kuliah Struktur Tumbuhan pada Materi Bunga untuk 

Mahasiswa S1”. Hasil validasi oleh ahli materi dan ahli media didapatkan skor 

72,5% (Baik) dan skor 87,5% (Sangat Baik). Media juga diujicobakan pada 

kelompok kecil yang terdiri dari 15 orang mahasiswa biologi PGMIPA-U, 

reguler, mandiri dan didapatkan skor 80,8% (Sangat Baik) yang menandakan 

media layak digunakan sebagai media pembelajaran.   

4. Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Mobile Learning 

Berbasis Android Menggunakan Adobe flash Cs6 Pada Materi Ekologi dilakukan 

oleh Pratiwi (2015). Berdasarkan revisi oleh ahli media didapatkan persentase 

kelayakan produk 75% (baik). Sedangkan persentase kelayakan materi 

mendapatkan skor 91,67% (sangat baik). Persentase ujicoba kelompok kecil yaitu 

90,69% (sangat baik). Berdasarkan analisis data kuantitatif dan kualitatif dapat 

disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan berupa Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD) Mobile Learning Berbasis Android Menggunakan Adobe flash 

CS6 pada Materi Ekologi layak digunakan dalam proses pembelajaran.  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, media yang saat 

ini dikembangkan diharapkan memiliki nilai positif dari penelitian sebelumnya. 

Pengembangan media ini dilakukan pada materi batang, media yang dikembangkan 
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berupa buku elektronik yang dilengkapi dengan gambar ilustrasi serta memiliki 

fungsi tambahan berupa pencarian seperti kamus. Materi disusun berdasarkan paket 

paket kecil sehingga sesuai dengan ukuran layar smartphone. Fungsi pencarian 

diharapkan memudahkan pengguna menemukan pengertian istilah yang sedang ingin 

dicari, apabila istilah yang dicari terdata di dalam aplikasi maka akan memunculkan 

pengertian dari kalimat tersebut beserta link menuju laman yang mengandung 

informasi yang lebih detail. Selain itu media juga dilengkapi dengan simulasi 

identifikasi batang dan latihan soal yang mengasah kemampuan untuk 

mengidentifikasi berdasarkan bentuk batang. Media yang dikembangkan diharapkan 

dapat berjalan pada smartphone android yang telah mendukung penggunaan adobe 

air. 


