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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang 

tinggi dan memiliki begitu banyak potensi alam. Potensi alam tersebut berupa 

flora dan fauna yang sebagian besar terdapat pada hutan tropis. Hutan tropis  

Indonesia  merupakan salah satu hutan  alam  tropika  basah  terbesar  dan  terkaya  

akan  keragaman  flora  dan  fauna. Sekitar  25.000 – 30.000  jenis (spesies)  

tumbuhan  berbunga  dan  berbiji  terdapat pada  hutan  alam  Indonesia  dan 

sekitar 4.000  jenis  berupa  pohon yakni  tumbuhan berkayu (Lekitoo, 2010). 

Menurut Sastrapradja dkk (1989) dalam Lekitoo (2010) Keragaman  flora  lainnya 

pada hutan tropis Indonesia adalah  lumut,  ganggang,  paku-pakuan, epifit, palem, 

anggrek, bambu dan tumbuhan bawah. Kekayaan tersebut disebabkan oleh 

biogeografi Indonesia yang membentang diantara 2 kawasan biografi utama yaitu 

Indomalaya dan Australasia. Sebaran hutan tropis di Indonesia terdapat di 

Sumatra, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi, Utara, Maluku Utara, dan Papua. 

Pulau Papua adalah Pulau terbesar kedua dalam wilayah Republik 

Indonesia setelah Pulau Kalimantan dan merupakan provinsi dengan luas daratan 

terbesar di Indonesia. Irian jaya (Papua) juga sebagai salah satu propinsi di 

Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam, berupa hutan seluas 

41.066.000 ha yang menyimpan berbagai keanekaragaman hayati baik flora dan 

fauna. Sebagai hutan tropis hutan irian jaya di pengaruhi suhu yang cukup tinggi 
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sepanjang tahun serta tidak memiliki perubahan musiman yang ekstrim, sehingga 

sebagian besar  flora dan faunanya terdapat dalam jumlah yang melimpah. 

Keadaan bio-hutan papua tersebut menempatkan papua dengan keanekaragaman 

flora dan fauna hutannya yang bersifat endemik dan melimpah (Wisnugroho, 

1998). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Lekitoo, 2010) data Sumber 

daya alam pada hutan papua diantaranya beberapa jenis tumbuhan  berkayu 

endemik terbatas dan luas di tanah Papua: Diospyros papuana; Alstonia beatricis; 

Campthostemon schultzii; Intsia acuminata; Eucalyptus pelita;  Avicennia 

eucalyptifolia dan beberapa jenis tumbuhan non kayu endemik terbatas dan luas di 

tanah Papua: Borassus heineanus; Buah merah (Pandanus  browsimus); 

Sararanga sinuoas; Sommieria leucophylla; Mucuna novoguinensis; Anggrek 

(Grammatophyllum speciosum). Tanaman anggrek khususnya yang ada di Papua 

memiliki banyak ragam jenisnya.  

Tanaman anggrek termasuk dalam famili Orchidaceae, suatu family yang 

sangat besar dan sangat bervariasi. Famili ini terdiri dari 800 genus dan tidak 

kurang dari 25.000 spesies (Gunawan, 1991). Bentuk dan sifat-sifatnya yang 

sangat bervariasi dan unik, serta jumlahnya yang besar ini, menyebabkan tanaman 

anggrek termasuk kelompok tanaman tersendiri (Limartha, 1979). Seperti halnya 

kelompok tumbuhan tinggi lainnya, anggrek lebih banyak tumbuh di daerah tropis 

dengan persebaran yang berbeda. Beberapa jenis diketahui mampu tumbuh dan 

berkembang pada daerah dataran rendah sampai ke dataran tinggi. Dilaporkan 

bahwa keanekaragaman jenis anggrek tertinggi terdapat pada ketinggian 500-2000 

m dpl (Limartha, 1979). Irian jaya (Papua) ditumbuhi aneka ragam bunga anggrek 
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yang penting dari New Guinea, meliputi 2.700 jenis lebih (Milliar,1978 dalam 

Kesaulija,2003).  

Wilayah Propinsi Papua yang luas dan sulit untuk dijangkau menyebabkan 

keberadaan anggrek belum dapat semua teridentifikasi. Salah satu hutan tropis 

yang ada di Papua terletak pada Kabupaten Mappi yaitu Hutan Gimikya. Hutan 

tersebut memiliki areal seluas 157,85 . Hutan Gimikya sendiri mempunyai 

kekayaan sumber daya alam yang tak terkira nilainya baik flora maupun faunanya. 

Salah satu kekayaan alam yang ada di hutan ini yaitu tanaman anggrek. Tanaman 

anggrek pada hutan tersebut belum pernah dilakukan penelitian sehingga perlu 

diteliti dengan mendeskripsikan dan mendokumentasikan spesies anggrek. Agar 

spesies anggrek pada hutan tersebut dapat diketahui dan dilestarikan 

keberadaannya. 

Keanekaragaman anggrek pada Hutan Gimikya merupakan sumberdaya 

hayati yang menarik untuk dipelajari dan dikaji dalam suatu ilmu yaitu biologi. 

Belajar biologi merupakan suatu kegiatan yang mengungkap rahasia alam yang 

berkaitan dengan makhluk hidup. Salah satu materi biologi yaitu keanekaragaman 

hayati, pada proses pembelajarannya tidak harus selalu dengan membaca dan 

menghafal, tidak pula sekedar interaksi komunikasi dan materi dari guru kepada 

siswa (transfer of knowledge). Pembelajaran biologi harus dapat menciptakan 

interaksi langsung antara siswa dengan objek belajar yang dipelajari yaitu 

lingkungan. Bedasarkan hasil penelitian Nugroho (2013) bahwa dapat 

memanfaatkan lingkungan yaitu cagar alam Ulolanang Kecubung dan hasil 

penelitian Septianingrum (2012) bahwa dapat memanfaatkan lingkungan dengan 
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adanya keanekaragaman buah pada tanaman buah naga (Hylocereus sp) di 

agrowisata  kusuma wanadri yang dijadikan sebagai sumber belajar pada materi 

keanekaragam hayati. Sehingga keanekaragaman anggek pada Hutan Gimikya 

dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar biologi yang menarik untuk 

materi keanekaragaman hayati yang memanfaatkan lingkungan dan dapat 

dijadikan penunjang pembelajaran biologi di Sekolah.  

Berdasarkan berbagai alasan di atas perlu dilakukan penelitian mengenai 

“Eksplorasi Keanekaragaman Anggrek pada Kawasan Hutan Gimikya 

Kabupaten Mappi Papua sebagai Sumber Belajar Materi Keanekaragaman 

Hayati” agar masyarakat mengetahui bahwasannya Negara Indonesia merupakan 

salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman anggrek yang sangat banyak 

dan perlu untuk dijaga kelestariannya agar tidak mengalami kepunahan serta hasil 

dari eksplorasi anggrek pada Hutan Gimikya berupa Jurnal dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar biologi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul rumusan masalah yaitu: 

1. Apa saja spesies anggrek yang terdapat pada Kawasan Hutan Gimikya 

Kabupaten Mappi Papua? 

2. Bagaimana keanekaragaman anggrek yang terdapat pada Kawasan Hutan 

Gimikya Kabupaten Mappi Papua? 

3. Bagaimana hasil penelitian ini dikembangkan menjadi sumber belajar 

biologi SMA? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan utama penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui spesies anggrek yang terdapat pada Kawasan Hutan Gimikya 

Kabupaten Mappi Papua. 

2. Mengetahui keanekaragaman anggrek pada Hutan Gimikya Kabupaten 

Mappi Papua sebagai bahan ajar materi keanekaragaman hayati. 

3. Hasil penelitian ini untuk dikembangkan menjadi sumber belajar biologi 

SMA kelas X melalui analisis KD, silabus dan RPP pada materi 

pembelajaran Keanekaragaman Hayati dan pembuatan bahan ajar jurnal. 

1.4 Manfaat 

1. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat menyumbangkan 

pengetahuan tentang Keanekaragaman Anggrek di Papua sehingga dapat 

dijadikan referensi sebagai sumber belajar biologi materi Keanekaragaman 

Hayati dan  dijadikan data keanekaragaman dan kelimpahan anggrek di 

Papua. 

2. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah keilmuwan bagi penulis pada pengetahuan terkait dengan 

eksplorasi keanekaragaman Anggrek dan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan 

topik ini. 

1.5 Definisi Istilah  

1. Eksplorasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelidiki 

suatu keadaan. 
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2. Keanekaragaman  hayati merupakan bermacam-macam atau beragam jenis 

keanekaragaman organisme yang menunjukkan  keseluruhan  atau totalitas  

variasi  gen,  jenis,  dan  ekosistem  pada  suatu  daerah.  

3. Anggrek merupakan tanaman hias yang memiliki bunga indah serta dapat 

bertahan lama. 

4. Sumber Belajar merupakan tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan 

orang yang memiliki  informasi  dan  dapat  digunakan  sebagai  wahana  

bagi  peserta  didik  untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. 

1.6 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah pada tujuan yang akan telah ditetapkan, 

maka dibuat batasan masalah yang meliputi: 

1. Keanekaragaman spesies anggrek diperoleh berdasarkan spesies tanaman 

anggrek yang ditemukan didalam plot-plot penelitian yang dibuat di Hutan 

Gimikya Kabupaten Mappi Papua. 

2. Data penunjang berupa jenis pohon inang dan foto/gambar kawasan hutan 

Gimikya Kabupaten Mappi Papua. 

3. Hasil eksplorasi anggrek pada hutan Gimikya Kabupaten Mappi 

digunakan  untuk  menyusun jurnal sebagai sumber belajar materi 

keanekaragaman hayati.  

 


