
 
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Keanekaragaman hayati di bumi ini sangat beragam jenisnya. 

Indonesia sendiri yang merupakan negara tropis yang tercatat sebagai negara 

kaya akan keanekaragaman hayati, jauh lebih tinggi dibanding  Amerika Latin 

dan Afrika (Adrianto dkk,2011). Suhartini (2009) menyebutkan 

keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut ditandai dengan keragaman 

ekosistem, jenis dalam ekosistem, dan plasma nutfah (genetic) yang terdapat 

didalam setiap jenisnya.   

 Negara Indonesia yang terdiri dari daratan dengan luas 1,9 juta km 

dengan garis pantai sepanjang 80,791 km ini diketahui memiliki tumbuhan 

sebanyak 28.000 jenis yang hidup secara alami (Astirin,2000). 

Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia menjadi unggulan dunia karena 

dianggap sebagai pusat keanekaragaman tumbuhan ekonomi dunia, lebih 

lanjut Hardiyanto (2007) menyatakan bahwa berbagai jenis tumbuhan tersebut 

diketahui memiliki potensi yang cukup besar sebagai penghasil bahan nabati 

dan obat- obatan.  

 Carollus Linnaeus membuat sistem penamaan atau sistem binomial 

yang berfungsi untuk mempermudah pengidentifikasian keberagaman 

tumbuhan (Starr and Taggart et al.,2005). Menurut Tjitrosoepomo (2009), 

klasifikasi merupakan kegiatan memilah dan mengelompokkan tumbuhan 

 1 
 



yang didasarkan atas persamaan ciri, dan tujuan dari klasifikasi adalah untuk 

menyederhanakan objek studi yang diamati serta mencari persamaan dalam 

keanekaragaman yang ada. 

 Tjitrosoepomo (2009) menyatakan bahwa pada abad ke 20 terjadi 

perkembangan ilmu taksonomi yang disertai dengan penerapan metode 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan computer. Menurut Shukla dan 

Misra (1982) dalam Suratman (2000) penerapan metode kuantitatif disebut 

sebagai taksonomi numerik yang digunakan untuk menyusun klasifikasi 

berdasarkan persamaan sifat fenotip beberapa spesies.  

 Taksonomi numerik atau taksimetri merupakan metode evaluasi 

kuantitatif untuk mencari persamaan sifat antar golongan organismeee serta 

penataan golongan- golongan yang dikenal sebagai analisis kelompok (cluster 

analysis) (Tjitrosoepomo,2009). Sebagaimana dinyatakan oleh Arrijani (2003) 

tujuan utama dari taksonomi numerik adalah untuk meningkatkan objektifitas 

dalam pengolahan data yang diperoleh. Lebih lanjut Tjitrosoepomo (2009) 

menyatakan bahwa  taksimetri ini didasarkan pada persamaan sifat- sifat 

fenotip objek studi yang diteliti, bukan dari perkembangan filogenetiknya 

 Rustaman (2003) menyatakan bahwa pembelajaran taksonomi 

tumbuhan sangat kurang mendapatkan perhatian, khususnya dari kalangan 

pelajar yang menganggap bahwa taksonomi hanya bersifat hafalan dan 

membosankan. Lebih lanjut Adisoemarto (2003) dalam Subagja (2006) 

menyatakan bahwa rasa bosan tersebut terjadi akibat sempitnya pemahaman 

taksonomi yang hanya ditekankan pada pengklasifikasian saja, sehingga 
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pelajar hanya menghafal klasifikasi dan nama ilmiah tanpa mengetahui 

spesimennya.  

 Penelitian tentang taksonomi tumbuhan dianggap sangat diperlukan 

khususnya untuk para pelajar, agar peserta didik tidak hanya menghafal nama 

ilmiah tumbuhan saja (Subagja, 2006). Hal ini juga sesuai dengan kurikulum 

2013, pada pelajaran biologi SMA kelas X, terdapat materi sistem klasifikasi 

tumbuhan yang terdapat pada Kompetensi Inti (KI) 3, dan Kompetensi Dasar 

(KD)  3.7 yang  berisi tentang penerapan prinsip klasifikasi untuk 

menggolongkan tumbuhan kedalam divisio berdasarkan pengamatan 

morfologi dan metagenesis tumbuhan serta mengaitkan peranannya dalam 

kelangsungan kehidupan di bumi (Permendikbud, 2013).  

 Taksimetri sangat berguna dalam mempermudah proses penggolongan 

tumbuhan maupun tanaman yang ada di Indonesia, diantaranya yaitu tanaman 

familia Liliaceae yang merupakan jenis tanaman  hias dan ada pula  beberapa 

berupa bawang- bawangan, termasuk didalamnya adalah tanaman bawang 

merah, bawang prei, andong, lidah mertua, lidah buaya, dan lily. Berdasarkan 

hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa 

berbagai tanaman Liliaceae tersebut ada yang terlihat mirip dan banyak pula 

yang terlihat berbeda secara kasat mata. Sehingga masyarakat awam atau yang 

kurang mengerti tentang tanaman akan beranggapan bahwa tanaman tersebut 

tidak memiliki hubungan kekerabatan. Selain alasan diatas, saat ini penelitian 

yang sering dilakukan terhadap anggota tanaman familia Liliaceae hanya 

berupa penelitian kandungan kimia serta manfaatnya yang ada pada beberapa 
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spesies seperti Allium cepa L, Sanseivera tifasciata Prain, dan Aloe barbandis 

Mill. Sedangkan penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan 

kekerabatan antar genus yang terdapat pada familia Liliaceae belum pernah 

dilakukan. 

Berdasarkan fakta diatas, peneliti ingin melakukan pengamatan tentang 

ciri morfologi dari tanaman familia Liliaceae yang diambil dari Kota Batu 

Jawa Timur.  Alasan pengambilan tanaman di Kota Batu Jawa Timur karena 

beberapa tanaman familia Liliaceae tumbuh subur di daerah tersebut sehingga 

dapat digunakan sebagai sampel studi. Spesies tanaman yang digunakan 

sebagai bahan penelitian diantaranya adalah  Allium ascalonicum, Allium 

fistulosum, Aloe barbadensis, Lilium longiflorum Thunb., Sanseviera 

trifasciata, Hemerocallis minor Will., dan Chlorophytum comosum 

Thunb.Baker., Tanaman- tanaman tersebut sebagai perwakilan beberapa genus 

dari familia Liliaceae yang tumbuh di Kota Batu, sedangkan genus dari 

familia Liliaceae yang lainnya tidak digunakan karena habitatnya yang berada 

di luar negeri khususnya Asia Selatan dan Barat ,Afrika, dan Eropa.    

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan kekerabatan 

antar tanaman familia Liliaceae melalui ciri- ciri morfologinya, sehingga 

diharapkan dapat membantu pemahaman peserta didik SMA khususnya. Oleh 

sebab itu peneliti menggunakan judul “Studi Kekerabatan Fenetik Pada 

Tanaman Familia Liliaceae Dengan Metode Taksimetri Sebagai Sumber 

Belajar Biologi”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

     Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana hubungan kekerabatan pada tanaman familia Liliaceae?  

b. Bagaimana ciri umum yang dimiliki oleh familia Liliaceae? 

c. Bagaimana ciri pokok yang dimiliki oleh familia Liliaceae? 

1.3 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan : 

a. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan pada tanaman familia Liliaceae  

b. Untuk mengetahui ciri umum yang dimiliki familia Liliaceae  

c. Untuk mengetahui ciri pokok yang dimiliki familia Liliaceae 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai : 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Menyumbangkan pengetahuan tentang hubungan kekerabatan 

fenetik   pada tanaman familia Liliaceae sebagai sumber belajar biologi 

pada materi sistem klasifikasi tumbuhan. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan bagi penulis pada pengetahuan 

tentang hubungan kekerabatan fenetik pada familia Liliaceae. 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun batas penelitian ini meliputi : 

a. Lokasi yang digunakan untuk studi ini adalah Kota Batu Jawa Timur 
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b. Pengamatan morfologi yang dilakukan yaitu pada bagian bunga, batang, 

daun, dan akar, sedangkan untuk bagian buah dan biji tidak diamati 

dikarenakan pada saat melakukan pengamatan sampel tanaman sedang tidak 

dalam masa berbuah, sehingga bijinya pun tidak dapat diamati.  

c. Kekerabatan fenetik diukur dengan menggunakan metode taksimetri 

dengan perhitungan matematik tentang persamaan dan perbedaan morfologi 

yang diperlihatkan objek studi yang diamati 

d. Produk penelitian berupa handout tentang ciri- ciri morfologi dan 

hubungan kekerabatan familia Liliaceae. 

1.6 Definisi Istilah 

      Definisi istilah di dalam penelitian ini adalah : 

   a. Kekerabatan adalah kesamaan sifat atau ciri tertentu antar organisme dari 

masing-masing kelompok organisme tersebut (Arrijani, 2003).  

b. Fenetik adalah kemiripan yang nampak pada suatu objek yang diamati secara 

morfologi bukan didasarkan pada perkembangan filogenetiknya 

    (Tjitrosoepomo, 2009).  

  c. Taksimetri adalah cara untuk menentukan suatu kekerabatan antara dua takson 

tumbuhan dengan menggunakan analisis cluster atau kelompok 

(Tjitrosoepomo, 2009). 

  d. Sumber belajar adalah segala hal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan 

untuk keberhasilan pembelajaran. Sumbernya bisa berupa manusia maupun 

non manusia yang dirancang maupun dimanfaatkan (Kasrina dkk, 2012). 
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