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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keanekaragaman hayati di dunia ini sangat tinggi. Keanekaragaman tersebut 

dapat tercermin dari kekayaan jenis tumbuhan, seperti pohon-pohonan, semak 

belukar, perdu, tanaman merambat, epifit,  lumut, jasad renik, ganggang, jamur, 

dan kekayaan faunanya (Aqla, 2010). Keanekaragaman pada makhluk hidup 

tersebut meliputi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, 

warna, dan sifat-sifat lainnya. Akibat tingginya tingkat keanekaragaman hayati 

maka ilmuwan terdorong untuk mencari cara terbaik untuk mempermudah 

mempelajarinya, yaitu dengan membuat sistem pengelompokan makhluk hidup 

berdasarkan kesamaan ciri dan sifat yang disebut dengan sistem klasifikasi, yang 

dipelajari dalam suatu cabang ilmu biologi yaitu taksonomi. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya adalah ilmu taksonomi. Menurut 

Sneath and Sokal (1973), Salah satu contoh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi adalah keberadaan komputer. Komputer dapat digunakan dalam 

mempelajari klasifikasi tumbuhan dengan menggunakan metode kuantitatif yang 

melahirkan metode baru dalam bidang taksonomi, yang disebut dengan taksonomi 

numerik atau yang biasa dikenal sebagai taksimetri (Luchsinger, 1979). 

Taksimetri merupakan metode evaluasi kuantitatif mengenai kesamaan sifat antar 

golongan organisme, dan penataan golongan-golongan itu melalui suatu analisis 
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kelompok (Tjitrosoepomo, 2009). Taksimetri digunakan untuk mengukur jauh 

dekatnya kekerabatan antar spesies dalam satu takson berdasarkan persamaan sifat 

dan ciri morfologi (bukti fenetik) yang ditata melalui analisis kelompok dan 

digambarkan dalam bentuk dendogram (Tjitrosoepomo, 2009). 

Salah satu contoh makhluk hidup adalah tumbuhan. Tumbuhan yang ada di 

Indonesia banyak sekali jumlahnya dan jenisnyapun beragam. Keberagaman 

tersebut meliputi bentuk, ukuran, jumlah, frekuensi, warna, dan sifat-sifat lain dari 

tumbuhan tersebut. Keberagaman antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang 

lain ada yang banyak ada juga yang sedikit. Semakin sedikit keberagaman sifat 

yang dimiliki antar spesies, maka kemiripannya semakin tinggi, sehingga 

kekerabatannya semakin dekat.  

Tumbuhan yang berada dalam satu tingkat takson famili pada umumnya 

memiliki ciri morfologi yang hampir sama (Tjitrosoepomo, 2009). Salah satu 

contoh familia adalah Poaceae. Spesies-spesies di dalam familia Poaceae memiliki 

kesamaan morfologi berupa daun yang berbentuk lanset, daun memiliki ligula, 

dan bunga yang tidak memiliki mahkota (berbentuk bulir) (Steenis, 2008). Sama 

halnya dengan yang diungkapkan oleh Steenis, Backer dan Backuizen (1968) juga 

menyatakan bahwa ciri-ciri dari familia Poaceae yaitu memiliki daun berbentuk 

bulat memanjang, lanset atau pita, tulang daun sejajar, permukaannya kadang-

kadang berbulu, berpelepah, bunga majemuk, bulir, tandan atau malai, umumnya 

terminal. Benang sari umumnya berjumlah 3. 

Poaceae atau juga biasa dikenal dengan suku rumput-rumputan termasuk 

dalam kelas Liliopsida yang banyak dijumpai di daerah tropis dan subtropis 
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(Simpson, 2006). Secara garis besar familia Poaceae terdiri atas beberapa sub-

familia (anak suku), antara lain: Bambusoideae, Pooideae, dan Panicodeae 

(Steenis, 2008). Beberapa contoh tanaman yang termasuk dalam familia Poaceae 

adalah Oryza sativa (padi), Zea mays (jagung), dan Saccharum officinarum (tebu) 

(Suhono dan Tim LIPI, 2010). 

Poaceae merupakan tanaman yang dapat dengan mudah dijumpai dan 

jumlahnya sangat banyak, selain itu Poaceae juga berperan dalam kehidupan 

manusia, baik menguntungkan ataupun merugikan. Peran Poaceae yang 

menguntungkan adalah dapat digunakan sebagai bahan pangan, papan, dan obat. 

Sedangkan peran yang merugikan adalah banyak anggota familia Poaceae hidup 

sebagai gulma (Solikin, 2003). 

Meskipun spesies dalam familia Poaceae bila dilihat sekilas memiliki 

perbedaan morfologi, namun bila diperhatikan secara lebih detail, spesies-spesies 

tersebut memiliki persamaan morfologi dan beberapa ciri morfologi tertentu akan 

dapat selalu ditemukan pada spesies familia ini, sehingga dapat digolongkan 

menjadi satu familia. Berdasarkan kesamaan dan perbedaan morfologi ini 

nantinya akan diteliti jauh dekatnya kekerabatan antar spesies dengan 

menggunakan metode taksimetri. Karena pada penelitian-penelitian Poaceae 

sebelumnya hanya sebatas identifikasi morfologi, anatomi, dan sifat 

biokimiawinya saja,  maka peneliti tertarik untuk mengetahui kekerabatan fenetik 

familia poaceae berdasarkan identifikasi morfologi. 

Kekerabatan antara dua individu dapat diukur berdasarkan kesamaan dan 

perbedaan sejumlah karakter. Kekerabatan dapat dianalisis melalui 
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pengelompokan organisme berdasarkan kemiripan karakter fenotip (morfologi) 

yang dimiliki. Kekerabatan, klasifikasi, dan ciri morfologi dari Poaceae ini dapat 

digunakan sebagai sumber belajar. Dalam melaksanakan suatu kegiatan belajar 

mengajar sudah seharusnya guru memanfatkan sumber belajar untuk 

mengilustrasikan suatu materi agar mudah dimengerti sehingga mempermudah 

siswa untuk mecapai tujuan belajar. Pada hakikatnya sumber belajar mencakup 

artian yang luas dan kompleks. Segala hal yang dapat dijadikan pendukung dan 

dimanfaatkan di dalam kegiatan pembelajaran dapat dijadikan sebagi sumber 

belajar (Kasrina, 2012). Menurut Djohar (1974) pemilihan sumber belajar 

haruslah ditinjau dari beberapa aspek pemanfaatan diantaranya dari segi kejelasan 

potensi, kejelasan sasaran, kesesuaian tujuan belajar, kejelasan info yang 

diungkap, kejelasan pedoman eksplorasi, dan kejelasan perolehan (Suratsih, 

2010). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa saja ciri morfologi yang ditemukan pada spesies anggota familia 

Poaceae? 

2. Bagaimana jarak kekerabatan fenetik pada spesies-spesies anggota familia 

Poaceae menggunakan metode taksimetri? 

3. Bagaimana penerapan hasil penelitian ini bila dijadikan sebagai sumber 

belajar biologi untuk SMA kelas X? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui ciri morfologi spesifik yang ditemukan pada  spesies familia 

Poaceae. 

2. Mengetahui jauh dekatnya kekerabatan fenetik pada spesies-spesies anggota 

familia Poaceae menggunakan metode taksimetri. 

3. Mengetahui penerapan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi SMA 

kelas X. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pengetahuan tentang ciri morfologi pada spesies-spesies di 

dalam familia Poaceae. 

b. Memberikan pengetahuan tentang dasar pengelompokan tanaman yang 

diteliti ke dalam familia yang sama yaitu familia Poaceae. 

c. Memberikan informasi tentang jauh dekatnya kekerabatan antar spesies di 

dalam familia Poaceae. 

2. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan keilmuan dengan mengetahui kekerabatan spesies dalam 

familia Poaceae dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran 

tentang klasifikasi tumbuhan, serta dapat menjadi acuan penelitian yang lebih 

mendalam lagi bagi penelitian selanjutnya. Temuan yang didapat berdasarkan 
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penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi SMA 

kelas X. 

 

1.5 Batasan Masalah  

1. Spesies yang yang diambil berdasarkan spesies yang termasuk dalam familia 

Poaceae yang ditemukan dalam penjelajahan di desa Mulyoagung Kecamatan 

Dau. 

2. Karakteristik yang diamati adalah ciri morfologi pada daun, batang, akar, dan 

bunga. 

3. Sampel familia Poaceae yang diambil hanya yang ada bunganya saja dan 

masih tampak benang sari dan putiknya. 

4. Hasil penelitian ini digunakan untuk menyusun sumber belajar biologi SMA 

kelas X. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Kekerabatan dalam sistematik tumbuhan adalah pola hubungan atau total 

kesamaan antara kelompok tumbuhan berdasarkan sifat atau ciri tertentu dari 

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

2. Familia merupakan takson 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). 
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3. Poaceae adalah tanaman berbunga yang memiliki bagian-bagian berupa daun 

yang berbentuk lanset, daun memiliki ligula, dan bunga yang tidak memiliki 

mahkota (berbentuk bulir) (Steenis, 2008). 

4. Morfologi adalah bentuk dan susunan luar tubuh tumbuhan (Tjitrosoepomo, 

2000). 

5. Taksimetri adalah metode evaluasi kuantitatif mengenai kesamaan atau 

kemiripan sifat antar golongan organisme dan penataan golongan-golongan itu 

melalui suatu analisis yang dikenal sebagai analisis kelompok kedalam 

kategori takson yang lebih tinggi atas dasar kesamaan-kesamaan tadi 

(Tjitrosoepomo, 2009). 

6. Sumber Belajar Biologi adalah semua sumber untuk proses belajar materi 

biologi baik berupa data, manusia, maupun barang yang dapat digunakan oleh 

pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk 

memperlancar proses belajar dan meliputi pesan, orang, material, alat, teknik, 

dan lingkungan (Kasrina, 2012).  

 


