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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hewan membentuk kerajaan (kingdom) terbesar dari lima kerajaan alami 

di dunia. Karakteristik yang membuat hewan mencapai keberhasilan besar 

diantaranya adalah kemampuan untuk menyesuaikan perilaku dan kemampuan 

untuk berpindah. Dengan hampir dua juta spesies  yang teridentifikasi hingga saat 

ini, dan bahkan lebih banyak lagi yang menanti ditemukan, hewan (juga disebut 

binatang atau fauna) adalah makhluk hidup yang paling beragam di planet. 

Selama lebih dari satu miliar tahun, hewan telah beradaptasi dengan dunia 

yang terus berubah di sekeliling mereka. Hewan membangun aneka gaya hidup 

dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Pada titik ekstrem, hewan mencakup 

predator bergerak cepat, seperti hiu, kucing besar, dan burung pemangsa. 

Sementara itu, terdapat sisa-sisa dunia hewan yang belum terdeteksi. Mereka 

hidup tidak terlihat di tanah atau di dasar laut dalam. Bersama-sama, mereka 

membentuk kerajaan (kingdom) hewan (Animalia), yaitu koleksi besar makhluk 

hidup yang dihubungkan oleh kondisi biologi serupa dan menghuni tempat 

dominan di Bumi (Barnes, 2010). 

Kingdom Animalia mencakup eukariota multiseluler yang memperoleh 

energi dengan memakan makanan. Sebagian besar memiliki saraf dan otot  serta 

dapat bergerak. Salah satu filum dari kingdom Animalia adalah filum Chordata. 

Filum Chordata mencakup hewan dengan batang yang diperkuat atau notokorda di 
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sepanjang tubuh mereka, untuk seluruh atau sebagian kehidupan mereka (Barnes, 

2010). Dalam filum Chordata terdapat subfilum Urochordata, Cephalochordata, 

dan Vertebrata. Subfilum vertebrata terbagi menjadi lima kelas, salah satunya 

adalah kelas mamalia (Campbell, 2003). Kelas mamalia mencakup Chordata yang 

berdarah panas, memiliki rambut, dan menyusui anak-anak. Mayoritas melahirkan 

anak (Barnes, 2010). 

 Kelas hewan menyusui, atau mamalia, mencakup berbagai hewan yang 

sering kita lihat – antara lain kuda, sapi, anjing, kucing, tikus besar dan kecil, biri-

biri, kambing, dan kelinci. Dalam kelas ini juga termasuk hewan yang jarang kita 

lihat sehari-hari seperti gajah, jerapah, badak, gorilla, ikan paus, ikan lumba-

lumba, kangguru dan platipus. Kesemuanya, baik yang sering kita jumpai maupun 

yang tidak, mempunyai kesamaan sifat tertentu, yaitu hewan bertulang belakang 

atau vertebrata (Cowan, 1999). 

Mamalia adalah kelompok organisme dengan tingkat keanekaragaman 

sangat tinggi, yang hidup di hampir setiap habitat di bumi. Mereka hidup di 

daratan, lautan, dan bahkan juga terbang di angkasa (Smith, 2004). Dari setiap 

hewan dalam kelas mamalia yang sangat beraneka ragam ini, tentunya terdapat 

banyak persamaan dan perbedaan ciri morfologinya. Sehingga memungkinkan 

untuk diungkap hubungan kekerabatan fenetiknya melalui metode taksimetri. 

Metode taksimetri atau taksonomi numerik didefinisikan sebagai metode evaluasi 

kuantitatif mengenai kesamaan atau kemiripan sifat antar golongan organisme, 

dan penataan golongan-golongan itu melalui suatu analisis yang dikenal sebagai 
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analisis kelompok (cluster analysis) kedalam kategori takson yang lebih tinggi 

atas dasar kesamaan-kesamaan tadi (Tjitrosoepomo, 2010). 

Koleksi mamalia yang terdapat di Museum Satwa Jawa Timur Park 2 

Batu-Malang sangat beraneka ragam, salah satunya adalah rusa (Cervus spp.). 

Salah satu daya tarik dari satwa rusa adalah rangganya. Dari masing-masing 

spesies rusa yang terdapat di Museum Satwa Jawa Timur Park 2 Batu-Malang 

tersebut dijumpai adanya persamaan-persamaan ciri morfologi disamping 

perbedaan-perbedaan yang mencirikan masing-masing jenis, sehingga dari hewan 

ini memungkinkan untuk diungkap kekerabatan fenetiknya melalui penerapan 

metode taksimetri.  

Mengingat Museum Satwa Jawa Timur Park 2 Batu-Malang adalah 

museum berbasis pendidikan dan pembelajaran satwa, maka konsep hubungan 

kekerabatan yang diperoleh dari hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan oleh 

Museum Satwa Jawa Timur Park 2 Batu-Malang sebagai tambahan sumber 

belajar Biologi bagi pengunjung, terutama bagi pengunjung museum yang sedang 

menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), karena taksimetri ini 

merupakan bagian dari ilmu taksonomi. Taksonomi sendiri merupakan salah satu 

konsep pada materi keanekaragaman hayati di semester dua pada pelajaran 

Biologi SMA kelas X. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, 

rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 

a. Bagaimana ciri morfologi rusa (Cervus spp.) yang terdapat di Museum Satwa 

Jawa Timur Park 2 Batu-Malang ? 

b. Bagaimana hubungan kekerabatan fenetik rusa (Cervus spp.) yang terdapat di 

Museum Satwa Jawa Timur Park 2 Batu-Malang berdasarkan hasil analisis 

metode taksimetri yang telah diterapkan ? 

c. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian ini sebagai tambahan sumber belajar 

Biologi di Museum Satwa Jawa Timur Park 2 Batu-Malang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui ciri morfologi rusa (Cervus spp.) yang terdapat di Museum 

Satwa Jawa Timur Park 2 Batu-Malang. 

b. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan fenetik rusa (Cervus spp.) yang 

terdapat di Museum Satwa Jawa Timur Park 2 Batu-Malang berdasarkan hasil 

analisis metode taksimetri yang telah diterapkan. 

c. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil penelitian ini sebagai tambahan sumber 

belajar Biologi di Museum Satwa Jawa Timur Park 2 Batu-Malang ? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:  

a. Memberikan informasi tentang ciri morfologi rusa (Cervus spp.) yang 

terdapat di Museum Satwa Jawa Timur Park 2 Batu-Malang. 

b. Memberikan informasi tentang hubungan kekerabatan rusa (Cervus spp.) 

yang terdapat di Museum Satwa Jawa Timur Park 2 Batu-Malang 

berdasarkan metode taksimetri yang telah diterapkan. 

c. Memberikan informasi bagi pengunjung (khususnya siswa SMA) tentang 

langkah-langkah sederhana dari taksimetri sebagai bagian dari taksonomi 

dalam penentuan hubungan kekerabatan makhluk hidup. 

d. Memberikan informasi bagi siswa SMA tentang konsep keanekaragaman 

konsep keanekaragaman hayati. 

e. Memberikan tambahan sumber belajar Biologi bagi Museum Satwa Jawa 

Timur Park 2 Batu-Malang. 

f. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sumber belajar Biologi yang ada 

di sekitar kita untuk diorganisasikan kedalam proses belajar mengajar. 

 

1.5 Batasan Masalah 

a. Penelitian ini dilakukan di Museum Satwa Jawa Timur Park 2 Batu-Malang 

dengan objek studi rusa (Cervus spp.) yang terdapat di museum tersebut. 

b. Terdapat enam spesies rusa yang ditemukan di museum tersebut yaitu Fallow 

deer (Dama dama), Moose (Alces alces), Roe deer (Capreolus capreolus), 

White-tailed deer (Odocoileus virginianus), Caribou (Rangifer tarandus), dan 

Red deer (Cervus elaphus). 
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c. Kekerabatan fenetik dengan menggunakan metode taksimetri ini didasarkan 

pada perhitungan matematik tentang persamaan dan perbedaan ciri-ciri 

morfologi yang diperlihatkan objek studi yang diamati. 

 

1.6 Definisi Operasional 

a. Kekerabatan fenetik adalah hubungan yang menunjukkan perbedaan dan 

persamaan fenotip secara keseluruhan pada saat dan kondisi yang sama 

(Saptawati, 1990). 

b. Metode taksimetri atau taksonomi numerik didefinisikan sebagai metode 

evaluasi kuantitatif mengenai kesamaan atau kemiripan sifat antar golongan 

organisme, dan penataan golongan-golongan itu melalui suatu analisis yang 

dikenal sebagai analisis kelompok (cluster analysis) kedalam kategori takson 

yang lebih tinggi atas dasar kesamaan-kesamaan tadi (Tjitrosoepomo, 2010). 

c. Rusa (Cervus spp.) adalah mamalia herbivora darat dari ordo Artiodactyla 

(hewan yang  memiliki kuku dengan jumlah jari kaki yang genap pada 

masing-masing kakinya) (Champbell, 2003). Salah satu ciri khas rusa adalah 

adanya rangga (tanduk rusa) yang berkembang setiap tahunnya. 

d. Jawa Timur Park 2 Batu-Malang adalah salah satu tempat wisata yang sarat 

dengan pengetahuan yang terletak di kota Batu. Di tempat wisata ini terbagi 

menjadi tiga lokasi utama, yaitu Museum Satwa, Hotel Pohon Inn, dan Batu 

Secret Zoo, semua kental dengan nuansa satwa dan alam. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanduk_rusa

