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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anggrek (bahasa Latin: Orchidaceae) merupakan kelompok tanaman yang 

memiliki keanekaragaman cukup besar. Tanaman anggrek meliputi 25.000–

30.000 spesies dan merupakan 10% dari jumlah tanaman berbunga di dunia 

(Tuhuteru et al., 2012). Famili Orchidaceae terdiri dari sekitar 5.000 jenis yang 

tersebar luas di Indonesia. Sebanyak 1.327 jenis tumbuh di pulau Jawa dan 

selebihnya tumbuh di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau 

lainnya (Nurmaryam, 2011). 

Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias yang banyak 

diminati oleh masyarakat Indonesia. Bunganya yang indah dengan warna, bentuk 

dan corak yang beragam, serta dapat bertahan lama menyebabkan tanaman ini 

memiliki nilai estetika dan ekonomis yang tinggi. Bunga yang telah mekar 

sempurna dapat bertahan 2–3 minggu. Pesona bunganya yang indah merupakan 

daya tarik yang paling memikat (Syukur et al., 2012). Keunggulan tanaman 

anggrek ditentukan oleh warna, ukuran, bentuk, susunan, jumlah kuntum bunga 

per tangkai, panjang tangkai dan daya tahan kesegaran bunga (Widiastoety et al., 

2010 dalam Hartati & Darsana, 2015). 

Salah satu upaya melestarikan anggrek dapat dilakukan melalui kegiatan 

pemuliaan tanaman, salah satunya dengan melakukan penyilangan. Kegiatan 

penyilangan anggrek memerlukan indukan atau tetua yang memiliki sifat unggul 

sehingga dapat dihasilkan hibrida-hibrida baru dengan sifat yang unggul pula. 
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Namun demikian, upaya persilangan interspesifik maupun intergenerik tanaman 

anggrek sebagai upaya menjaga kelestarian anggrek sering kurang berhasil karena 

terdapat kendala, seperti abnormalitas pada meiosis, rendahnya fertilitas dan 

sterilitas tepungsari (Lee et al., 1990 dalam Purwantoro et al., 2005). Hambatan 

tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan persilangan salah satunya dipengaruhi 

oleh kedekatan dalam hubungan kekerabatan (Purwantoro et al., 2005). 

Hubungan kekerabatan antara dua individu atau populasi dapat diukur 

berdasarkan kesamaan sejumlah karakter dengan asumsi bahwa karakter-karakter 

berbeda disebabkan oleh adanya perbedaan susunan genetik (Hadiati, 2003). 

Hubungan kekerabatan dari suatu populasi organisme dapat dipelajari dengan 

menggunakan penanda (marker) sebagai alat untuk melakukan karakterisasi 

genetik baik secara molekuler maupun morfologis yaitu dengan pengamatan 

langsung terhadap fenotipe (Kartikaningrum et al., 2002). Penanda adalah 

karakter yang dapat diturunkan yang berasosiasi dengan genotipe tertentu. 

Penanda dapat digolongkan atas penanda morfologis, sitologis atau yang terbaru 

penanda molekuler (Herrero et al., 1996). 

Penanda morfologi pada tanaman meliputi akar, batang, daun, bunga, 

buah, dan sebagainya. Menurut Pangestu et al. (2014), pada anggrek, karakter 

morfologi daun dan bunga merupakan karakter yang digunakan sebagai penanda 

untuk membedakan antar kelompok tanaman. Bunga merupakan penanda dalam 

membedakan spesies anggrek dalam satu genus, karena variasi morfologi terdapat 

pada bunga. Purwantoro et al. (2005) menyatakan bahwa variasi yang ada pada 

anggrek terletak pada bentuk bunga, ada yang mirip kalajengking (Arachnis), 
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kupu-kupu (Phalaenopsis) dan kantung (Paphiopedilum), selain itu jumlah 

kuntum, ukuran dan warna kuntum juga terlihat keragaman yang cukup banyak. 

Keragaman anggrek yang cukup banyak tentunya terdapat banyak 

persamaan dan perbedaan pada ciri-ciri morfologinya, sehingga memungkinkan 

untuk diketahui hubungan kekerabatan antar spesies anggrek tersebut. Salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan anggrek 

adalah dengan menggunakan 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 analisis kelompok 

(cluster analysis) ke dalam kategori takson yang lebih tinggi atas dasar kesamaan-

kesamaan tadi (Tjitrosoepomo, 2010). 

Kegiatan pemuliaan anggrek banyak dilakukan oleh pemelihara atau 

pembudidaya anggrek. DD’ Orchid Nursery merupakan salah satu kebun anggrek 

yang ada di Kota Batu yang telah melakukan kegiatan pemuliaan anggrek dengan 

menyilangkan indukan-indukan dengan karakter tertentu. Anggrek yang menjadi 

koleksi DD’ Orchid beranekaragam, diantaranya dari genus Dendrobium, Vanda, 

Ascocentrum, Spathoglottis, dan Paphiopedilum. Berdasarkan hal tersebut maka 

di tempat ini memungkinkan untuk dilakukan pengamatan morfologi anggrek 

untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar spesies anggrek. Penelitian ini 

akan dikembangkan menjadi sumber belajar biologi, yang diharapkan dapat 

menjadi sumber belajar bagi peserta didik khususnya pada mata pelajaran Biologi 

kelas X SMA pada materi pokok Tumbuhan. 
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Materi Tumbuhan merupakan salah satu materi dalam pembelajaran 

biologi Kurikulum 2013 kelas X semester genap. Kompetensi dasar yang 

diharapkan mampu dicapai oleh siswa adalah “Menerapkan prinsip klasifikasi 

untuk menggolongkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan pengamatan 

morfologi”. Mata pelajaran Biologi dalam pembelajarannya berkenaan dengan 

gejala-gejala alam baik yang berupa benda maupun peristiwa alam, sumber belajar 

dari alam sangatlah diperlukan karena sumber belajar dapat memudahkan siswa 

untuk belajar. Pembelajaran dengan memanfaatkan alam sekitar dan berbagai 

hasil penelitian akan memberikan kesempatan kepada guru untuk tidak hanya 

bercerita secara verbal sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa lebih bersifat 

konkrit dan siswa dapat lebih memahami materi yang diajarkan (Abdul et al., 

2013).   

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kekerabatan pada 

beberapa spesies anggrek dari genus Dendrobium, Vanda, Ascocentrum, 

Spathoglottis, dan Paphiopedilum berdasarkan ciri morfologi menggunakan 

metode taksimetri di DD’ Orchid Nursery dan mengembangkan menjadi sumber 

belajar biologi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah ciri morfologi beberapa spesies anggrek di DD’ Orchid 

Nursery? 
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2. Bagaimanakah hubungan kekerabatan antar spesies anggrek di DD’ Orchid 

Nursery berdasarkan hasil analisis menggunakan metode taksimetri yang telah 

diterapkan? 

3. Bagaimanakah bentuk pemanfaatan hasil penelitian ini sebagai sumber belajar 

biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi ciri morfologi beberapa spesies anggrek di DD’ 

Orchid Nursery. 

2. Untuk menganalisis hubungan kekerabatan antar spesies anggrek di DD’ 

Orchid Nursery berdasarkan hasil analisis menggunakan metode taksimetri 

yang telah diterapkan. 

3. Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan hasil penelitian ini sebagai sumber 

belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar mengenai ciri morfologi tanaman. Berdasarkan hasil pengamatan, 

penelitian ini dapat dikaitkan pada mata pelajaran Biologi SMA kelas X 

Kurikulum 2013 dengan Kompetensi Dasar yaitu “Menerapkan prinsip klasifikasi 
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untuk menggolongkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan pengamatan 

morfologi”. 

2. Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya pecinta anggrek 

tentang teknik praktis untuk mengenal dan mempelajari anggrek dengan 

menggunakan metode taksimetri, serta menambah wawasan tentang klasifikasi 

anggrek dan usaha untuk melestarikan anggrek. 

3. Manfaat Teoritis 

Temuan-temuan menarik, rekomendasi, dan saran yang diberikan dalam 

penelitian dapat dijadikan sebagai titik tolak oleh para peneliti selanjutnya terkait  

kajian kekerabatan anggrek yang mendukung kegiatan pemuliaan, pemeliharaan, 

dan pembudidayaan anggrek sehingga bermanfaat dalam upaya konservasi 

anggrek Indonesia.  

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini dilakukan di kebun DD’ Orchid Nursery yang berlokasi di Jalan 

Ir. Soekarno No. 48, Kota Batu dengan objek studi sebanyak 17 spesies dari 5 

genus Anggrek (Orchidaceae). 

2. 17 spesies  yang ditemukan di kebun DD’ Orchid Nursery yaitu 10 spesies 

dari Genus Dendrobium, 2 spesies dari Genus Vanda, 1 spesies dari Genus 

Ascocentrum, 2 spesies dari Genus Spathoglottis, dan 2 spesies dari Genus 

Paphiopedilum. 

3. Analisis hubungan kekerabatan anggrek didasarkan pada pengamatan 

morfologi dengan menggunakan metode taksimetri. 
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4. Sumber belajar yang menjadi produk dari penelitian ini adalah sumber belajar 

biologi yang ditujukan untuk SMA kelas X dengan materi Tumbuhan. 

Kompetensi Dasar pada materi ini yaitu “Menerapkan prinsip klasifikasi 

untuk menggolongkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan pengamatan 

morfologi”. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Anggrek merupakan salah satu tumbuhan berbiji, tergolong tanaman hias, 

termasuk keluarga Orchidaceae (Syaifiatul, 2011).  

2. Ciri morfologi adalah bentuk organ luar dari tumbuhan meliputi akar, batang, 

daun, bunga, buah, dan sebagainya (Ramdiah, 2015). 

3. Kekerabatan adalah pola hubungan atau kesamaan antar kelompok organisme 

berdasarkan sifat atau ciri tertentu dari masing-masing kelompok organisme 

tersebut (Arrijani, 2003). 

4. Taksimetri atau taksonomi numerik adalah salah satu metode yang dipakai 

dalam penentuan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara dua takson 

(Sulasmi, 1997). 

5. Sumber belajar adalah 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 (Irwan et. 

al, 2000). 

 

 

 




