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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Insekta atau serangga merupakan spesies hewan yang  jumlah nya 

paling dominan diantara spesies hewan lainnya dalam filum Arthropoda. Oleh 

karena itu serangga termasuk dalam  kelompok hewan  yang lebih besar dalam 

filum Arthropoda atau binatang beruas. Untuk mendapatkan gambaran yang 

lebih luas mengenai struktur serangga perlu ditinjau secara singkat dengan 

sistem pengelompokan atau yang sering disebut sistem klasifikasi (Hadi dkk, 

2009). Berdasarkan sistem klasifikasinya, insekta terdapat Sub filum 

Mandibulata yang  terbagi menjadi 6 kelas dan sub filum Chelicerata yang 

terbagi menjadi 3 kelas. Selain itu, kelas insekta terbagi menjadi dua subkelas 

yaitu sub kelas Apterygota dan Pterygota. Sub kelas Apterygota memiliki 4 

ordo, sedangkan sub kelas Pterygota terbagi menjadi menjadi 2 golongan yaitu 

Endopterygota yang terdiri dari 3 ordo dan Exopterygota yang terdiri dari 15 

ordo, salah satunya adalah ordo Orthoptera (Hadi dkk, 2009). 

  Ordo Orthoptera merupakan serangga yang memiliki ciri sayap depan 

yang berbentuk lancip, lurus agak tebal dan tak dapat dilipat. Sedangkan 

sayap belakangnya tipis seperti selaput berukuran lebar dan dapat dilipat pada 

waktu serangga tersebut beristirahat. Posisi kepala hypognatus, yaitu 

menghadap kebawah, mata majemuk terlihat jelas, ocellus terdapat 2 atau 3 

buah, tipe mulut menggigit mengunyah dan antenanya bersegmen banyak 

yang kadang-kadang bentuknya memanjang. Ciri yang nampak secara luar 

demikian merupakan ciri morfologi (Natawigena, 1990). Orthoptera 
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merupakan serangga yang sangat  beragam, mudah ditemukan dan sering 

terlibat dalam bidang pertanian. Jika ditinjau dari segi morfologinya, ordo 

orthoptera nampak memiliki perbedaan dan persamaan fenotipnya.  

  Adapun famili serangga Orthoptera yang telah teridentifikasi 

berdasarkan kunci determinasi diantaranya adalah sebagai berikut: 

Gryllotalpidae, Tridactylidae, Tetrigidae, Eumastacidae, Acrididae, 

Tanaocerridae, Gryllidae, Grillacrididae, Tettigoniidae (Boror, 1992). 

Perbandingan pembeda antara masing-masing serangga tidak dapat dijelaskan 

secara sederhana karena dalam satu kelompok serangga saja memiliki 

beberapa spesies dengan ciri masing-masing yang berbeda-beda (Busnia, 

2006). 

Selama ini terdapat berbagai kesulitan untuk menghasilkan  

klasifikasi serangga yang sempurna dan dapat diterima secara logis. Hal 

tersebut dapat disebabkan oleh ketidak jelasan filogeni karena diversifikasi 

oleh evolusioner yang sangat rumit. Faktor penyebab lain diantaranya adalah 

akibat adanya radiasi serangga, perbedaan morfologi pada fase serangga 

(pradewasa dan dewasa) dan perbedaan pada masing-masing kelompok 

sangat kecil faktor pembedanya. Sehingga para ahli taksonomi masih sangat 

sedikit sekali yang mempelajari serangga dari segi biologisnya dengan baik 

(Busnia, 2006). 

Keberadaan teknologi yang semakin canggih dapat berperan dalam 

perkembangan taksonomi. Salah satu contonhnya adalah komputer, dengan 

menggunakan bantuan komputer  maka berkembang suatu aliran yang 
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dikenal sebagai taksimetri atau taksonometri yang digunakan untuk 

menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara dua takson makhluk 

hidup melalui sistem pemberian nilai untuk kemiripan yang terdapat pada 

organ yang sama pada dua kelompok organisme yang berbeda dan kemudian 

dengan penerapan analisis kelompok (cluster analisis), dibentuk kelompok-

kelompok untuk menggambarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan 

diantara anggota kelompok. Jauh dekatnya hubungan antar  kesatuan 

taksonomi dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu fenetik dan filogenetik. 

Kekerabatan fenetik ditentukan oleh banyaknya persamaan sifat-sifat yang 

tampak, sedangkan kekerabatan filogenetik ditentukan berdasarkan asal usul 

nenek moyang sesuai perkembangan atau proses evolusi (Davis dan 

Heywood,dalamArrijani 2003). 

Dengan adanya metode taksimetri maka hubungan kekerabatan antara 

serangga orthoptera dapat dihitung kedekatannya. Menurut Hasanah (2009) 

taksinometri atau taksonomi numeric merupakan cabang dari ilmu taksonomi 

yang  menggunakan  metode kuantitatif dengan  bantuan  teknologi 

komputasi untuk melakukaan identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup. 

Penghitungan kekerabatan serangga orthoptera menggunakan metode 

taksimetri dilakukan berdasarkan penghitungan angka. Kekerabatan dihitung 

berdasarkan besarnya nilai koefisien asosiasinya. Semakin tinggi nilai 

koefisien asosiasinya maka semakin dekat kekerabatan fenetiknya. 

Kekerabatan fenetik ialah suatu gambaran hubungan organisme yang satu 

dengan yang lain, baik yang sekarang ada maupun yang hidup di masa silam 
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selama perkembangan sejarah filogenetiknya. Studi kekerabatan fenetik bisa 

dilakukan dengan menggunakan klasifikasi secara taksimetri. 

Klasifikasi serangga menggunakan taksimetri belum cukup umum 

dilakukan sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui angka 

hubungan kekerabatan fenetik serangga terutama ordo orthoptera. Maka, 

untuk mengetahui seberapa dekat kemiripan dari beberapa spesies serangga 

dalam  satu kelompok ordo dapat dilakukandengan membandingkan ciri 

morfologi (fenetik) dari familia orthoptera menggunakan metode taksimetri. 

Perbandingan ini dilakukan menggunakan contoh dari masing-masing famili. 

Klasifikasi makhluk hidup termasuk dalam pembelajaran materi 

biologi kelas X pada Kompetensi Dasar 3.8 “menerapkan prinsip klasifikasi 

untuk menggolongkan hewan kedalam filum berdasarkan pengamatan 

anatomi dan  morfologi serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan” dan 

4.8 “menyajikan data tentang perbandingan kompleksitas jaringan penyusun 

tubuh hewan dan perannya pada berbagai aspek kehidupan dalam bentuk 

laporan tertulis”. Agar dapat  mencapai kompetensi dasar tersebut, maka 

dapat  menggunakan hasil penelitian ini sebagai sebuah sumber belajar 

dengan memenuhi aspek-aspek yang berlaku. 

Sumber belajar merupakan sebuah sumber baik berupa data, orang dan 

wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik 

secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta 

didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. 

Pemilihan sumber belajar haruslah ditinjau dari beberapa aspek pemanfaatan 
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diantaranya dari segi kejelasan potensi, kejelasan sasaran, kesesuaian tujuan 

belajar, kejelasan info yang diungkap, kejelasan pedoman eksplorasi dan 

kejelasan perolehan.  

Pemilihan lokasi penelitian studi kekerabatan fenetik serangga 

orthoptera menggunakan  metode  taksimetri ini akan dilakukan di Arboretum 

Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji, Kota Wisata Batu. Pemilihan tempat 

penelitian berdasarkan pertimbangan lokasi dan observasi pendahuluan. 

Berdasarkan  observasi pendahuluan,  keberadaan serangga orthoptera pada 

daerah ini sangat mudah ditemukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitianini 

adalah : 

a. Bagaimana hubungan kekerabatan seranggaordo Orthoptera yang terdapat 

di Arboretum Sumber BrantasKota Wisata Batu? 

b. Apasaja yang menjadi ciri dominan hubungan kekerabatan antar famili 

serangga orthoptera? 

c. Bagaimana hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

biologi SMA kelas X? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan seranggaordo Orthoptera 

yang terdapat di Arboretum Sumber Brantas Kota Wisata Batu. 
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b. Untuk mengetahui ciri dominan kekerabatan antar family serangga 

orthoptera 

c. Untuk mengetahuicara menjadikan hasil penelitian sebagai sumber 

belajar biologi SMA kelas X. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat, 

diantaranya : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi pembelajaran klasifikasi serangga dan menambah wawasan 

keilmuan bagi peneliti selanjutnya atau menjadi acuan penelitian yang 

lebih mendalam lagi. Temuan yang akan didapat berdasarkan penelitian 

studi kekerabatan fenetik serangga ininantinya dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar biologiSMA kelas X. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini akan menambah pengetahuan dan wawasan 

peneliti tentang kekerabatan fenetik serangga menggunakan metode 

taksimetri di Arboretum sumber brantas yang merupakan area hutan 

lindung di daerah Batu.Sebagai seorang guru, hasil penelitian ini dapat 

memberikan wawasan tambahan kepada peserta didik pada materi 

klasifikasi serangga berdasarkan morfologi yang dikajikekerabatan 

fenetiknya menggunakan metode taksimetri. 
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1.5 Batasan Penelitian 

a. Penelitian ini dilakukan di Arboretum Sumber Brantas pada tiga titik 

stasiun yang telah ditentukan. 

b. Objek studi yang akan diamati hanya 7 famili dari ordo Orthoptera yang 

mudah ditemukan di Arboretum Sumber Brantas, Kota Wisata Batu. 

c. Pengamatan morfologi (kualitatif) berdasarkan tabel OUT (Operational 

taksonomi unit) yang telah disusun diantaranya: caput, thoraks, abdomen, 

kaki, antena, mata, sayap, dll (lihat lampiran 2). 

d. Analisis kekerabatan fenetik menggunakan metode taksimetri dengan 

perhitungan matematik menggunakan SPSS (Statistical Product and 

Service Solutions). 

1.6 Difinisi Istilah 

a. Kekerabatan fenetik adalah hubungan yang didasarkan berdasarkan 

kemiripan karakter fenotip, yang mungkin dapat berhubungan atau tidak 

berhubungan dengan pengelompokansecara evolusioner (Martasari,dkk 

2009).  

b. Morfologi adalah bagian biologi yang mempelajari bentuk dan struktur 

luar yang dapat dilihat menggunakan mata secara langsung maupun tidak 

langsung (Warsito, 2007). 

c. Serangga adalah hewan artropoda yang memiliki 6 kaki dan tubuhnya 

terdiri dari 3 bagian yaitu, kepala, toraks (dada), dan abdomen (perut) 

(Marshall, 2005). 
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d. Ciri serangga merupakan suatu penanda khas yang dimiliki oleh serangga 

secara morfologi dan dapat diamati serta digunakan sebagai dasar 

pengelompokan (Heirin, 2012). 

e. Orthoptera merupakan salah satu ordo dari kelas insekta, Othoptera berarti 

bersayap lurus, serangga yang tergolong dalam ordo ini melipatkan 

sayapnya pada saat istirahat secara lurus di atas tubuhnya (Arizzal, 2010). 

f. Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam karena keadaan alamnya 

mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem 

tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara 

alami (Wikipedia, 2013). 

g. Arboetum Sumber Brantas terletak di sebelah timur kaki gunung 

Anjasmoro ini memiliki udara yang sangat sejuk, dengan suhu rata-rata 

10,22 °C,  memiliki berbagai koleksi bunga dan pohon langka yang dapat 

digunakan untuk kegiatan penelitian/edukasi. Arboretum Sumber Brantas 

juga merupakan lokasi salah satu mata air Sungai Brantas, yang 

selanjutnya akan mengalir melalui Kota Malang, Blitar, Kediri, Jombang, 

Mojokerto, Surabaya, dan terakhir bermuara di Selat Madura (Heru, 

2013). 

h. Metode taksimetri atau taksonomi numeric didefinisikan sebagai cabang 

dari ilmu taksonomi yang menggunakan metode kuantitatif dengan 

bantuan teknologi komputasi untuk melakukaan identifikasi dan klasifikasi 

organisme (Hasanah, 2009 dalam Nikitasari 2012). 
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i. Sumber belajar semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu 

yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara 

terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta 

didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu 

(Achmad, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


