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Abstraks

Boneka  Horta  merupakan  mainan  edukatif,  dimana  anak  bisa
berinteraksi dengan boneka melalui aktivitas biologi/pertanian. Boneka
ini mengandung benih dibagian kepalanya, sehingga harus direndam,
dirawat  dan  kelola  oleh  anak.  Boneka  yang  sudah  ada  terbuat  dari
benih tanaman dan serbuk gergaji. Karena terbuat dari media serbuk
gergaji, terkadang benih baru muncul setelah 5-7 hari. Dan ini membuat
anak merasa lama melihat rumput yang muncul di atas kepala. Maka
dari itu dilakukan penelitian dengan tanam yang berbeda, yaitu arang
sekam dan pupuk organik. Hasil penelitian menunjukkan boneka horta
yang ditanam dengan media arang sekam yang dihaluskan lebih cepat
dan  lebih  banyak  benih  tanaman  bayam  yang  muncul  dari  kepala
boneka. 
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I. PENDAHULUAN

Banyak mainan edukatif untuk pendidikan anak anak, 
seperti yang terbuat dari kayu, pelastik, elektronik dan lain 
lain. Mainan edukatif ini berguna untuk tumbuh kembang si 
anak kearah yang positif. Boneka horta adalah salah satu 
mainan edukatif yang bermanfaat. Boneka Horta adalah 
mainan yang mengajarkan pada anak tentang cara cara 
mencintai lingkungan. Boneka Horta merupakan suatu 
media tanam yang dikemas dalam bentuk boneka dengan 
bagian kepala ditumbuhi rumput atau benih tanaman lain. 
Boneka ini sangat cocok digunakan sebagai latihan untuk 
anak anak merawat tanaman. Nilai edukasi ini dimulai ketika
anak membuat boneka, merendam boneka di air dan 
mengamati pertumbuhan rumput atau benih di bagian 
kepala boneka setiap hari. Rumput atau benih tanaman akan
tumbuh perlahan, mengajarkan anak untuk bersabar. 
Setelah benih tumbuh anak harus merawat supaya tidak 
layu dan mati. Pada saat rumput atau benih sudah menutupi
kepala boneka anak dapat berkreasi dengan memangkas 
tanaman menjadi bentuk yang diinginkan.

Banyak nama lain untuk boneka horta yaitu, boneka 
potty, boneka agri, boneka stocking atau dalam Bahasa 
Inggris Grassy Head atau Grass Head Doll. Media tanam 
boneka horta ini adalah serbuk gergaji. Dengan serbuk 
gergaji ini benih rumput atau tanaman akan mulai tumbuh 
setelah 5-7 hari. Pertumbuhan benih ini tergantung jenis 
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benihnya. Jika benih tumbuh dalam waktu sekian, diduga 
anak yang bermain boneka ini tidak sabar dan putus asa.

Untuk itulah kami mencari solusi supaya benih cepat 
tumbuh. Kami menggunakan media tanam yang berbeda 
yaitu arang sekam dan pupuk organik. 

II. TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah mencari media tanam supaya boneka 
horta cepat menumbuhkan tanamannya, sehingga si anak yang 
bermain boneka ini cepat melihan hasilnya.

III. TEORI DASAR

A. BENIH

Benih merupakan biji tanaman yang digunakan untuk tujuan 
pertanaman biji memiliki tiga bagian utama, yakni 

1. Lembaga(embrio)

2. Cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio

3. Pelindung biji, yakni kulit biji

B. PROSES PERKECAMBAHAN BENIH

 Proses perkecambahan benih merupakan suatu rangkaian kompleks 
dari perubahan perubahan morflogi, fisiologi dan biokimia.                
Tahap-tahap yang terjadi pada proses perkecambahan benih adalah: 



profesorcilik.wordpress.com

1. Penyerapan air oleh benih, melunakanya kulit benih dan hidrasi 
dari protoplasma

2. Terjadi kegiatan-kegiatan sel dan enzim-enzim serta naiknya 
tingkat respirasi benih 

3. Terjadi penguraian bahan-bahan seperti karbohidrat , lemak dan 
protein menjadi bentuk-bentuk yang melarut dan 
dintranslokasikan ke titik-titik tumbuh 

4. Asimilasi dari bahan-bahan tersebut diatas pada daerha 
meristematik untuk menghasilkan energy bagi pertumbuhan     
sel-sel baru

5. Pertumbuhan kecambah melalui proses pembelahan, pembesaran
dan pembagian sel-sel pada titik tumbuh.

Sementara daun belum dapat berfungsi sebagai organ untuk 
fotosintesa maka pertumbuhan kecambah sangat tergantuk pada 
persediayaan makanan yang ada dalam biji.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PERKECAMBAHAN BENIH

Perkecambahan benih dapat dipengaruhi oleh faktor dalam yang 
meliputi: tingkat kemasakan benih, ukuran benih , dormansi  dan 
penghambat pekecambahan, serta faktor luar yang meliputi: air, 
temperature, oksigen dan cahaya.

1. Tingkat kemasakan benih 

Benih yang dipanen sebelum mencapai tingkat kemasakan fisiologis 
tidak mempunyai visabilitas tinggi . pada beberapa jenis tanaman, 
benih yang demikian tidak akan dapat berkecambah. Hal ini diduga 
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benih belum memiliki cadangan makanan yang cukup dan 
pembentukan embio belum sempurna.

2. Ukuran benih

Karbohidrat, protein, lemak, dan mineral ada dalam jaringan 
penyimpanan benih. Bahan-bahan diperlukan sebagai bahan baku dan 
energy bagi embrio saat perkecambahan makin besar ukuran benih 
maka kandugan protein juga meningkat.

3. Dormansi

Benih dorman adalah benih yang sebenarnya hidup tetapi tidak mau 
berkecambah meskipun diletakkan pada lingkungan yang memenuhi 
sarat untuk berkecamabah. Penyebab dormansi anatara lain adalah: 
impermeabilitas kulit biji terhadap air atau gas-gas(sangat umum pada 
famili tanaman kacang-kacangan), embrio rudimenter, halangan 
perkembangan embrio oleh sebab-sebab mekanis, dan adanya bahan-
bahan penghambat perkecambahan. Benih dorman dapat dirangsang 
untuk berkecambah dengan perlakuan seperti:  pemberian suhu rendah
pada keadaan lembab, goncangan atau direndam dalam larutan asam 
sulfat.

4. Penghambat perkecembahan

Banyak zat zat yang diketahui dapat menghambat perkecambahan 
benih. Contuh zat zat tersebut: herbisida, auksin, bahan yang 
terkandung dalam buah, larutan manito dan NaCl, serta bahan yang 
menghambat prespirasi (sianida dan flourida).

5. Air
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Faktor  yang mempengaruhi mempengaruhi penyerapan air ada 2,
yaitu: sifat kulit pelindung benih dan jumblah air yang tersedia pada 
medium sekitarnya. Jumblah air yang diperlukan untuk berkecambah
bervariasi tergantung kepada jenis benih, umumnya tidak 
melampaui 2 atau 3 kali dari berat keringnya.

6. Temperatur

Temperatur yang terbaik adalah yang paling menguntungkan bagi 
berlangsungnya berkecambahan benih. Dibawah temperature 
minimum atau diatas temperature maksimum akan terjadi 
kerusakan benih dan terbentuknya kecambah abnormal.

7. Oksigen

Proses respirasi akan berlangung selama benih masih hidup. Pada 
perkecambahan berlangsung, proses respirasi akan meningkat 
disertai dengan meningkatnya pengambilan oksigen dan pelepasan 
karbondioksida, air dan  energi. Proses perkecambahan dapat 
terhambat bila penggunaan oksigen terbatas.

8. Cahaya

Kebutuhan benih terhadap cahaya untuk berkecambah berbeda 
beda tergantung pada jenis tanaman.benih yang dikecambahkan 
pada keadaan kurang cahaya atau gelap dapat menghasilkan 
kecambah yang mengalami etiolasi,yaitu terjadinya pemanjangan 
yang tidak normal pada hipokotil atau epikotil, kecambah pucat dan 
lemah.

D.MEDIA TANAM

Media tanam yang baik adalah media yang mampu menyediakan air 
dan unsur hara dalam jumlah cukup bagi pertumbuhan tanaman. 
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Proses penanaman dapat dilakukan dengan mengunakan berbagai jenis
media tanam seperti pasir, serbuk gergaji, arang sekam, cocopeat, 
jetolit, vermikulit, perlit, dan bahan organik.

a.media serbuk gergaji 

keungulan mengunakan serbuk gergaji sebagai media tanam yaitu: 

 banyak tersedia, karna serbuk gergaji merupakan produk 
sampingan dari industry pengolahan kayu non kertas

 Ringan 

 Mudah dibentuk, hanya dengan menambahkan sedikit air maka 
media serbuk gergaji mampu menyimpan air dalam jumlah 
banyak.

 Dapat menyimpa zat hara seperti halnya tanah 

Kekurangan media serbuk gergaji sebagai media tanam yaitu :

 Mudah dijangkiti jamur sehinga dapat mematikan akar tanaman 
akibat aktivitas jamur yang dapat menghasilkan temperataur yang
tinggi.

 Perlu pemantauan, karena ketika serbuk gergaji dalam keadaan 
sanggat kering, sifat granulanya akan muncul sehingga dapat 
mengurangi kemampuan dalam menyokong akar tanaman.

b.media arang sekam 

arang sekam adalah arang yang dihasilkan dari pembakaran kulit 
padi. Arang sekam mengandung phnetral, ringan, sirkuasi udara 
tinggi, kapasitas menahan air tinggi berwarna kehitaman. Arang 
sekam mempunyai sifat yang mudah mengikat air tidak mudah 
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mengumpal , harganya relative murah , bahanya mudah didapat, 
ringgan, steril dan mempunyai forositas yang baik

c.media pupuk organik

media pupuk organic sudah banyak mengandung unsur yang 
dibutuhkan pertumbuhan tanaman. Media yang digunakan adalah 
BOF(bio organic fertirizer), media ini mengandung Nitrogen, fosfor, 
kalium, magnesium dan mempunyai pH 7,5-8,5.

Media pupuk organik dapat menyimpan banyak air.

E. BAYAM

Bayam merupakan tumbuhan yang biasa di tanam untuk di konsumsi 
daunya sebagai sayuran hijau tumbuhan ini berasal dari amerika tropis 
namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Klasifikasi tanaman bayam 
adalah sebagai berikut:

 Kingdom : Plantae

 Divisi : Magnoliophyta

 Kelas : Magnoliopsida

 Ordo : Caryophyllales

 Famili : Amaranthaceae

 Genus : Amaranthus

 Species :

A. A. hybidus

B. A. tricolor

C. A. blitum
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D. A. spinosus 

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di laboratorium sains SMP Al Jannah 
Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, dari tanggal 9-15 
Januari tahun 2014. Bahan dan alat yang digunakan adalah: serbuk
gergaji, arang sekam, pupuk oraganik, benih bayam, stocking, 
sendok teh, gunting, gelas plastik kecil ukuran 100ml dan gelas 
plastik 240ml.

Cara pembuatan boneka horta:

-arang sekam dihaluskan dengan gilingan daging

-stocking panjang dipotong menjadi 4 bagian.

-ujung stoking diikat

-masukan benih bayam setengah sendok teh

-masukan 1 gelas 240ml serbuk gergaji/arang sekam/pupuk organik ke 
dalam stocking yang sudah berisi benih

-padatkan dengan tangan hingga rata

-ikat kembali stocking

-rendam stocking dalam air selama 6 jam.

-siapkan gelas 100ml yang diisi air setengahnya.

-masukan stocking yang sudah berisi benih ke wadah gelas plastic 
100ml.

-letakan benih diposisi bagian atas
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-diamkan dan amati , media apa yang keluar benih lebih dulu

-dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali dengan 5 wadah untuk 
memegang boneka horta. 

-pengamatan dilakukan setelah hari ketiga

V. DATA PENGAMATAN 

Pengamatan di lakukan pada hari ketiga setelah pembuatan 
boneka horta. Hasil pengamatan sebagai berikut :
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MEDIA TANAM

ARANG SEKAM SERBUK GERGAJI PUPUK ORGANIK

PENGAMATAN 1

Benih Sudah 
Tumbuh

ada ada -

Benih Yang 
Tumbuh

17 10 -

Tinggi Benih 1.2 mm 2,5 mm -

PENGAMATAN 2

Benih Sudah 
Tumbuh

ada ada Ada

Benih Yang 
Tumbuh

7 10 6

Tinggi Benih 1 mm 2,5 mm 1,5 mm

PENGAMATAN 3

Benih Sudah 
Tumbuh

Ada - -

Benih Yang 
Tumbuh

25 - -

Tinggi Benih 1,5 - -

PENGAMATAN 4

Benih Sudah 
Tumbuh

- - -

Benih Yang 
Tumbuh

- - -

Tinggi Benih - - -

PENGAMATAN 5

Benih Sudah 
Tumbuh

Ada Ada Ada

Benih Yang 
Tumbuh

5 4 5

Tinggi Benih 1,5 mm 1,4 mm 1,5 mm

Dalam bentuk grafik hasil pengamatannya sebagai berikut :
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Pertumbuhan  benih  lebih  cepat  di  media  arang sekam yang
dihaluskan hal  ini  dikarenakan arang sekam sudah diperbaiki
sifat fisiknya. Arang sekam yang halus lebih bisa menyerap air
dari  media  di  bawahnya  tetapi  tidak  secepat  serbuk  gergaji.
Meskipun  ia  bias  menyerap  air,  tetapi  air  yang  disimpannya
tidak terlalu banyak. Arang sekam juga merupakan media yang
praktis karena dia sudah steril dan netral. Tidak seperti serbuk
gergaji  yang  masih  banyak  mengandung  zat  tanin,
kemungkinan zat ini menghambat perkecambahan benih. Dan
kondisi  dalam media serbuk gergaji  terlalu lembab,  sehingga
benih  kekurangan  oksigen  untuk  perkecambahan  benih.
Begitupun  benih  dalam  media  pupuk  organik,  banyak
mengandung  air  dan  terlalu  lembab  sehingga  kekurangan
oksigen dan menghambat perkecambahan benih. 
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VI. KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan yang sudah dimasukan tabel ternyata media 
tanam untuk boneka horta yang terbaik adalah dengan arang sekam 
yang dihaluskan.
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Ket :      1. media serbuk kayu

2. media kompos

3. media arang sekam yang dihaluskan


