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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat 

keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kekayaan alam yang dimiliki dapat 

memberikan manfaat bagi kehidupan, baik pada masa sekarang maupun pada 

masa yang akan datang (Suhartini, 2009). Indonesia merupakan negara agraris 

dimana memiliki banyak pulau yang merupakan habitat dari flora maupun fauna 

yang beranekaragam. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati inilah yang 

membuat Indonesia bisa digunakan sebagai laboratorium alam untuk mempelajari 

keanekaragaman tumbuhan (Triyono, 2013). 

Indonesia memiliki sekitar 25.000 spesies tumbuhan berbunga yang 

jumlahnya melebihi daerah-daerah tropika lainnya di dunia, seperti Amerika 

Selatan dan Afrika Barat (Zuhud, 2008). Kekayaan alam yang dimiliki bisa 

dimanfaatkan makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Salah satu sumber 

daya yang sering dimanfaatkan yaitu tumbuhan. Manusia sering memanfaatkan 

tumbuhan untuk kebutuhan mereka sehari-hari (Walujo, 2011). Familia 

Solanaceae merupakan familia dari tumbuhan angiosperma yang sangat  

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Spesies dari familia ini sering dimanfaatkan 

sebagai bahan makanan bagi manusia, seperti kentang, tomat, dan terong (Knapp, 

2004). 

Familia Solanaceae memiliki 90 genus dan 2.500 spesies diantaranya 

berupa pohon, perdu, dan herba (Smith, 2002). Anggota familia Solanaceae 
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memiliki bentuk morfologi yang beragam, mulai dari yang habitatnya di gurun 

sampai hutan hujan tropis, sehingga familia Solanaceae sangatlah bervariasi 

(Knapp, 2004). Tumbuhan dari familia Solanaceae yang sering ditemukan di 

lingkungan sekitar kita yaitu dari genus Solanum, Capsicum, Brugmansia, dan 

Lycopersicon. Dilihat dengan sekilas anggota familia Solanacea terlihat berbeda, 

misalnya saja Solanum tuberosum L. (kentang) dengan Lycopersicon 

lycopersicum L. (tomat) sehingga masyarakat yang kurang mengerti tentang 

tumbuhan sering beranggapan bahwa tanaman tersebut tidak memiliki hubungan 

kekerabatan. 

Taksonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang identifikasi, 

tatanama, dan klasifikasi objek biologi (Tjitrosoepomo, 2009). Taksonomi 

didasarkan pada kesamaan dan tidak kesamaan antar organisme yang di 

deskripsikan dari variasi karakteristik morfologinya (Luchsinger, 1979). Menurut 

Mace (2004) dalam Garcia (2008) taksonomi yang mengkaji tentang morfologi 

disebut dengan taksonomi alfa karena kajian dari taksonomi alfa hanya terbatas 

pada deskripsi morfologinya saja. Penggolongan atau klasifikasi dilakukan dalam 

mempelajari keanekaragaman tumbuhan untuk mencari kesamaan berdasarkan 

sifat dan ciri dari organ tumbuhan tersebut. Klasifikasi pada hakikatnya bertujuan 

untuk mencari keseragaman dalam keanekaragaman pada suatu objek biologi 

(Tjitrosoepomo, 2009). 

Pembelajaran taksonomi kurang mendapatkan perhatian dari kalangan 

pelajar karena menurut pandangan mereka taksonomi adalah ilmu yang kurang 

berkembang. Apabila dilihat dari kenyataannya sebenarnya taksonomi bukanlah 
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ilmu yang tidak berkembang karena sampai sekarang ini masih banyak spesies 

yang belum dikenali sehingga inventarisasi masih sangat diperlukan (Subagja, 

2005).  Menurut Mayr & Ashlock (1991) dalam Subagja (2005) pada 

kenyataannya taksonomi sangat bermanfaat untuk bidang biologi terapan seperti 

kesehatan masyarakat, pertanian, konservasi, pengelolaan sumber daya, obat-

obatan maupun teoritis. 

Jauh dekatnya suatu hubungan kekerabatan antara dua takson tumbuhan 

bisa ditentukan dengan cara taksimetri atau taksonomi numerik (Tjitrosoepomo, 

2009). Menurut pendapat Shukla sebagaimana dikutip (Suratman, 2000) bahwa 

hubungan kekerabatan dapat digunakan untuk menyusun klasifikasi dengan 

menggunakan taksonomi numerik. Analisis cluster atau analisis kelompok dalam 

taksimetri digunakan untuk penataan golongan-golongan ke dalam kategori takson 

berdasarkan kesamaan sifat yang dimiliki (Hardiyanto, 2007). Taksonomi 

numerik tidak didasarkan pada perkembangan filogenetiknya melainkan 

berdasarkan bukti fenetik suatu objek yang diamati (Tjitrosoepomo, 2009).  

Pembelajaran tentang taksonomi tumbuhan sangat diperlukan bagi siswa 

pada pembelajaran biologi dalam materi sistem klasifikasi untuk menggolongkan 

suatu organisme. Pembelajaran taksonomi tumbuhan melibatkan siswa secara 

langsung untuk berinteraksi dengan suatu objek dan permasalahan biologi 

sehingga siswa tidak hanya menghafal klasifikasi dan nama ilmiahnya saja tetapi 

mampu mengembangkan kemampuan berfikir dan menemukan konsep dari hasil 

penelitian.   
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Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Studi Hubungan Kekerabatan Fenetik pada Familia Solanaceae dengan 

Taksimetri sebagai Sumber Belajar Sistem Klasifikasi”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah hubungan kekerabatan fenetik pada familia Solanaceae dengan 

menggunakan metode taksimetri? 

2. Bagaimanakah ciri morfologi yang spesifik pada familia Solanaceae? 

3. Bagaimanakah menerapkan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi 

pada materi sistem klasifikasi di SMA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan fenetik pada familia Solanaceae 

dengan menggunakan metode taksimetri. 

2. Untuk mengetahui ciri morfologi yang spesifik pada familia Solanaceae. 

3. Untuk mengetahui penerapan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi 

pada materi sistem klasifikasi di SMA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Praktis 

Menyumbangkan pengetahuan tentang hubungan kekerabatan fenetik pada 

familia Solanaceae sebagai sumber belajar biologi tentang sistem klasifikasi. 
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1.4.2. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuwan bagi penulis pada pengetahuan tentang 

hubungan kekerabatan fenetik pada familia Solanaceae. 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Pengamatan yang dilakukan hanya pada familia Solanaceae yang mudah 

ditemukan terutama di Dusun Junggo. 

2. Pengamatan morfologi yang dilakukan yaitu pada bunga, batang, daun, akar, 

buah, dan biji. 

3. Produk yang dihasikan berupa handout tentang sistem klasifikasi tumbuhan  

1.6 Definisi Istilah 

1. Kekerabatan fenetik adalah pola hubungan antara kelompok tumbuhan yang 

tidak didasarkan pada sejarah keturunannya melainkan hanya berdasarkan 

persamaan sifat-sifat yang dimiliki (Stuessy dalam Arrijani, 2003). 

2. Familia adalah suatu kategori yang ukurannya sangat bervariasi, dari yang 

sangat kecil hanya terdiri dari satu genus dan beberapa spesies saja dan ada 

yang sangat besar terdiri atas puluhan genus dan ratusan spesies 

(Tjitrosoepomo, 2009). 

3. Solanaceae adalah familia yang tersebar di daerah tropika dan beriklim ugahari 

yaitu iklim pegunungan yang bersifat ekstrim yaitu apabila siang suhu udara 

panas dan apabila malam suhu udara dingin yang diantaranya berupa pohon, 

perdu, dan herba. Contohnya seperti kentang, tomat, terong, dan cabai 

(Tjitrosomo, 1983). 
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4. Taksimetri adalah cara untuk menentukan jauh dekatnya suatu hubungan 

kekerabatan antara dua takson tumbuhan dengan menggunakan analisis cluster 

atau analisis kelompok (Tjitrosoepomo, 2009). 

5. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang bisa mempermudah siswa mencapai 

tujuan pembelajaran baik berupa manusia, buku, media massa dan alam 

lingkungan yang digunakan dalam proses pembelajaran (Djamarah, 2010). 

6. Sistem klasifikasi adalah pengelompokkan makhluk hidup dalam satu kategori 

yang mirip satu sama lain (Kimball, 1992). 

 


