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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia memiliki sekitar 25.000 spesies tumbuhan berbunga yang 

jumlahnya melebihi daerah-daerah tropika lainnya di dunia, seperti Amerika 

Selatan dan Afrika Barat (Zuhud, 2008). Bunga krisan dari spesies 

(Chrysanthemum morifolium) merupakan salah satu andalan kekayaan flora 

Indonesia (Rahayu, 2016).  Chrysanthemum morifolium merupakan spesies 

dengan jenis varietas yang melimpah, sehingga tidak heran jika banyak yang 

menggemari bunga ini karena ragam jenisnya yang bervariasi.  Menurut Rukmana 

dan Mulyana (1997) terdapat 1000 varietas krisan yang tumbuh di dunia. Selain 

Chrysanthemum morifolium masih ada beberapa spesies krisan dengan macam 

varetas yang melimpah antara lain C. daisy, C. indicum, C. coccineum, C. 

frustescens, C. maximum, C. hornorum, dan C. parthenium. Varietes krisan yang 

banyak ditanam di Indonesia umumnya di introduksi dari luar negeri, terutama 

dari Belanda, Amerika Serikat dan Jepang.  

Krisan merupakan tanaman bunga hias yang populer dan sangat prospektif 

untuk dikembangkan (Puslitbanghort, 2006). Makhota bunga yang beragam warna 

dan bentuk menjadikan bunga ini memiliki nilai ekonomis dan estetika yang 

tinggi. Tidak heran jika masyarakat banyak menggemari bunga ini karena 

keindahannya. Pada bunga krisan dikenal warna dasar putih, kuning, merah, dan 

keunguan.  Keberagaman warna makhota bunga krisan merupakan ciri khas dari 

masing-masing varietas. Macam-macam varietas bunga yang ada berasal dari 
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adanya pemuliaan tanaman krisan. Salah satu upaya pemuliaan tanaman krisan 

yaitu dengan adanya teknik persilangan yang menjadikan suatu variasi. Beberapa 

persilangan menghasilkan ribuan nuansa dari warna dasar tersebut, seperti krem 

(putih kekuningan), pink (merah jambu), jingga dan hijau. Dalam satu warna 

tersebut masih terdapat warna gradasinya, misalnya warna gradasi dari kuning 

adalah kuning pucat, kuning muda, kuning cerah, kuning emas, kuning kunyit, 

kuning kehijauan, dan seterusnya (DSN, 2007).  

Teknik pemuliaan bunga krisan dilakukan dengan berbagai cara selain 

dengan penyilangan juga dapat dilakukan dengan sistem stek pucuk dan 

penyerbukan bunganya diatur khusus (Nuryanto, 1996). Pemuliaan krisan 

merupakan upaya atau tindakan mengubah susunan genetik sehingga diperoleh 

tanaman yang menguntungkan bagi industri florikultura (Misra,et al, 2003). 

Pemuliaan tanaman didasarkan atas teori genetika  dan genetik sel dengan sasaran 

utama melakukan manipulasi gen sebagai sumber pewarisan sifat untuk 

mendapatkan jenis unggul yang diharapkan (Marwoto, 2014). Selain itu, menurut 

Dwimahyani (2001) metode kultur jaringan untuk beberapa tanaman seperti 

anggrek dan krisan lebih efisien dibandingkan melalui biji. Dengan semakin 

berkembangnya cara pengembangan bunga krisan maka diperoleh varietas baru 

yang jauh lebih beragam (Wuyanto, 2006). Spesies-spesies baru yang dihasilkan 

akan menunjukkan keberagaman dalam karakter morfologi (Sulasih, 2011). 

Keberagaman karakter morfologi yang hampir mirip dari setiap jenis krisan akan 

menunjukkan masing-masing cirinya, namun hingga saat ini belum ada 

pembahasan lebih lanjut mengenai ciri morfologi masing-masing varietas yang 
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nantinya dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatannya, karena akan 

terdapat ciri pembeda antar varietasnya. 

Hubungan kekerabatan dapat diukur berdasarkan kesamaan sejumlah karakter 

dengan asumsi bahwa karakter-karakter berbeda disebabkan oleh adanya 

perbedaan susunan genetik (Hariati, 2003). Hubungan kekerabatan dapat 

dipelajari dengan adanya penanda yang dapat diamati. Penanda adalah karakter 

yang dapat diturunkan yang berasosiasi dengan genotipe tertentu.  Penanda 

digunakan sebagai alat untuk melakukan karakterisasi genetik baik secara 

molekuler maupun morfologi yaitu dengan pengamatan langsung terhadap 

fenotipe (Kartikaningrum, 2002). Selain itu untuk mengetahui hubungan 

kekerabatan antar jenis yang satu dengan yang lain adalah dengan melihat 

kemiripan ciri morfologinya (Fatimah, 2013).  

Penentuan hubungan kekerabatan fenetik secara kualitatif ditentukan dengan 

cara membandingkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh masing-

masing takson : dengan menggunakan sejumlah persamaan karakter (morfologi, 

anatomi, embriologi, palinologi, sitologi, kimia, biologi reproduksi, ekologi, dan 

fisiologi) (Fitriana, 2014). Ciri morfologi yang dapat digunakan sebagai penanda 

untuk mengetahui hubungan kekerabatan tumbuhan meliputi akar, batang, daun, 

bunga, buah, dan sebagainya. Pada bunga krisan kenampakan ciri morfologi yang 

nampak jelas untuk diamati yakni dari bunga, daun, batang yang nampak secara 

jelas. Variasi pada bunga krisan terdapat pada bentuk dan warna bunga yang 

beranekaragam. Keragaman jenis varietas krisan yang cukup banyak tentunya 

terdapat persamaan dan perbedaan ciri morfologi yang memungkinkan untuk 
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diketahui hubungan kekerabatan antar spesies krisan. Salah satu metode yang 

dapat digunakan untuk mengetahui hubungan kekarabatan bunga krisan yaitu 

menggunakan metode taksimetri. Metode taksimetri merupakan metode evaluasi 

kuantitatif mengenai kesamaan kemiripan sifat antar golongan organisme, dan 

penataan golongan-golongan itu melalui suatu analisis kelompok ke dalam 

kategori takson yang lebih tinggi atas dasar kesamaan-kesamaan tadi 

(Tjitrosoepomo,2010).  

Kegiatan pembibitan  bunga krisan banyak dilakukan oleh petani bunga 

hias.  Salah satu tempat pembibitan bunga krisan yakni kebun krisan D’Salvia 

yang berlokasi di daerah Sidomulyo Batu. Beberapa jenis varietas bunga krisan 

yang ada di tempat pembibitan yaitu jaguar, pom, raegen pink, reagen kuning, 

reagen violet dan masih banyak lagi. Sehingga tempat pembibitan tersebut 

memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat penelitian tentang pengamatan 

morfologi bunga krisan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu 

dilakukannya penelitian terkait “Studi Morfologi Dan Hubungan Kekerabatan 

Berbagai Varietas Chrysanthemum Morifolium Menggunakan Metode Taksimetri 

Sebagai Sumber Belajar Biologi SMA” yang nantinya hasil penelitian akan 

dijadikan sumber belajar materi ciri dan klasifikasi tumbuhan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana ciri morfologi berbagai varietas Chrysanthemum morifolium di 

pembibitan bunga krisan sidomulyo Batu? 

2. Bagaimana hubungan kekerabatan berbagai varietas Chrysanthemum 

morifolium berdasarkan ciri morfologi menggunakan metode taksimetri? 
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3. Bagaimana penerapan hasil penelitian studi kenampakan morfologi dan 

hubungan kekerabatan dijadikan sebagai sumber belajar biologi SMA? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, diperoleh tujuan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui ciri morfologi berbagai varietas Chrysanthemum 

morifolium di pembibitan bunga krisan  D’Salvia Sidomulyo Batu.  

2. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan berbagai varietas 

Chrysanthemum morifolium berdasarkan ciri morfologi menggunakan 

metode taksimetri. 

3. Untuk mengetahui penerapan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

biologi SMA. 

1.4 Manfaat 

Berdasarkan penelitian ini maka akan diperoleh manfaat yaitu:  

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini mengkaji terkait dengan ciri morfologi berbagai varietas 

Chrysanthemum morifolium yang terdapat di tempat pembibitan bunga 

krisan Batu. Melalui penelitian ini akan diperoleh data tentang ciri 

morfologi yang digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan dari 

bunga krisan. Selain itu, melalui penelitian ini akan lebih banyak 

didapatkan referensi yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.  
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b. Secara Praktis 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar Biologi 

khususnya materi Biologi SMA kelas X semester II materi ciri dan 

klasifikasi tumbuhan. 

2. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada peserta didik 

tentang keberagaman ciri morfologi tumbuhan yang dijadikan sebagai 

penanda hubungan kekerabatan antar tumbuhan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini akan semakin memperkaya wawasan peneliti terkait ciri 

morfologi sebagai kunci untuk mengetahui hubungan kekerabatan 

berbagai jenis tumbuhan khususnya Chrysanthemum morifolium.  

1.5 Batasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini maka akan diperoleh batasan-batasan penelitian 

sebagai berikut:  

a. Penelitian didasarkan dengan melihat ciri kenampakan morfologi yang 

terdapat pada tumbuhan krisan (akar, batang, daun, dan bunga) khusunya 

pada delapan varietas yang diamati. 

b. Sampel penelitian yang digunakan yakni segala jenis varietas 

Chrysanthemum morifolium yang terdapat di tempat pembibitan bunga 

krisan sidomulyo 

c. Studi hubungan kekerabatan menggunakan metode taksimetri berdasarkan 

ciri morfologi. 
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d. Penelitian dilakukan di pembibitan bunga krisan D’Salvia Sidomulyo 

Batu. 

1.6 Definisi Istilah 

Berdasarkan penelitian tersebut maka diperoleh berbagai definisi istilah 

sebagai berikut:  

a. Morfologi  

Morfologi (biologi), adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk 

organisme, terutama hewan dan tumbuhan yang mencakup bagian-

bagiannya (Ramlan, 1985). 

b. Hubungan kekerabatan 

Hubungan kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap 

 identitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui 

keturunan biologis, sosial, maupun budaya (Tjitrosoepomo, 2009). 

c. Varietas  

Suatu populasi tanaman dalam satu spesies yang menunjukkan ciri 

pembeda yang jelas. 

d. Pembibitan Bunga Krisan 

Penyemaian bibit bunga krisan untuk ditanaman atau diternakkan.  

e. Sumber Belajar Biologi 

Sumber belajar biologi adalah segala sesuatu baik benda maupun 

gejalanya, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam 

rangka pemecahan permasalahan Biologi tertentu (Suhardi, 2008). 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan

