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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Bunga Krisan 

Klasifikasi tanaman krisan dalam sistem taksonomi tumbuhan yaitu 

sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Dycotyledonae 

Ordo : Asterales 

Famili : Asteraceae 

Genus : Chrysanthemum 

Spesies : Chrysanthemum morifolium 

(Linnaeus, 1980) 

Krisan merupakan tanaman hari pendek yang inisiasi dan perkembangan 

bunganya dikendalikan oleh panjang hari. Tanaman krisan membutuhkan cahaya 

lebih dari 13-16 jam sehari untuk tetap tumbuh secara vegetatif. Di daerah tropis 

seperti Indonesia kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh cahaya matahari 

yang lamanya rata-rata 12 jam sehari sehingga perlu ditambah dengan 

pencahayaan buatan dari lampu listrik yang biasanya dilakukan setelah matahari 

terbenam.Fotosintesis paling tinggi terjadi pada tengah hari yaitu dari jam sebelas 

siang sampai dua siang dan akan menurun tajam jika tertutup awan pada jam 

enam sore sampai enam pagi malah tidak berlangsung karena tidak ada cahaya 

matahari (Apriyanti, 2010). 
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Batang krisan tumbuh tegak berstruktur lunak dan berwarna hijau. Ciri 

khas pada tanaman ini diamati pada bentuk daunnya yaitu tepi bercelah dan 

bergerigi tersusun secara berselang-seling pada cabang atau batang. Perakaran 

tanaman krisan menyebar kesemua arah pada kedalaman 30–40 cm. Bunga krisan 

tumbuh tgeak pada ujung tanaman dan tersusun dalam tangkai berukuran pendek 

sampai panjang dan bentuk bunga beraneka ragam tergantung varietasnya 

(Rismunandar, 1995) 

Tanaman krisan yang kini dibudidayakan merupakan hasil persilangan 

kompleks dari beberapa spesies yang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. 

Varietas dengan berbagai karakteristik yang beredar di pasaran sudah ratusan 

jumlahnya, dengan adanya program pemuliaan tanaman yang semakin maju, 

varietas akan semakin bertambah. Varietas krisan terdiri dari dua tipe utama yaitu 

tipe standar (single) dan tipe bercabang banyak (spray). Dari tipe tersebut, 

tanaman krisan dapat dikelompokkan menjadi enam golongan yaitu : tanaman 

berbunga spider, pompon, anemone, incurved, standar, aster dan dekoratif (BPTP, 

2006).  

Menurut Rukmana dan Mulyana (2006) berdasarkan bentuk dan susunan 

floret, bunga krisan dapat diklasifikasikan dalam tipe bunga sebagai berikut.  

a. Single  

Bentuk bunga single merupakan bunga yang terdiri atas satu atau dua 

lapisan ray flower dengan disk flower di bagian tengahnya. Mempunyai 

mahkota 
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b. Anemone  

Bentuk bunga mirip dengan single tetapi mahkota bunga bagian 

pinggirnya tidak sepanjang single dan bagian tengah bunganya 

mempunyai bantalan.  

c. Spider 

Mahkota bunganya pipih dan panjang seperti kaki laba – laba. 

d. Pompom 

Berbentuk bulat seperti bola, mahkota bunganya menyebar ke semua arah 

dan piringan dasar bunga tidak tampak.  

e. Dekoratif 

Mirip dengan bentuk pompon, tetapi mahkota bunga bagian luarnya 

berkembang lebih panjang dari mahkota bunga bagian bawah 

Menurut Kofranek (1980) krisan dapat digolongkan ke dalam banyaknya 

kuntum bunga yang terdapat dalam satu tangkai, yaitu :  

1. Tipe standar, adalah tipe krisan yang mempunyai bunga tunggal per batang. 

Tipe ini dihasilkan dengan membuang calon bunga samping (lateral bud) 

dan membiarkan calon bunga utama (terminal bud) tumbuh dan 

berkembang sendiri.  

2. Tipe spray, adalah tipe krisan yang mempunyai bunga paling sedikit lima 

kuntum per batang. Tipe ini dihasilkan dengan membuang kuncup bunga 

utama dan membiarkan calon bunga samping.  
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2.1.2 Tanaman krisan berdasarkan sifat dan siklus hidup  

a. Krisan lokal  

    Krisan lokal sinonim dengan krisan kuno atau krisan non hibrida. Meskipun 

pada mulanya krisan berasal dari luar negeri, tetapi karena telah lama ditanam dan 

beradaptasi baik dilingkungan tropis Indonesia, dianggap sebagai krisan varietas 

lokal.  

b. Krisan introduksi  

    Krisan introduksi sinonim dengan krisan modern atau krisan hibrida. Ciri 

khas krisan introduksi antara lain adalah sifat hidupnya berhari pendek dan siklus 

hidupnya pun relatif singkat (pendek) sebagai tanaman annual. C. indicum hybr. 

Dolaroid, C. indicum hybr. Indianapolis (berbunga kuning), Cossa, Clingo, dan 

Fleyer (Berbunga putih), Alexandra Van Zaal (berbunga merah), dan Pink 

Pingpong (berbunga pink) (Nuryanto, 2006). 

2.1.3 Syarat Pertumbuhan Tanaman Krisan  

Krisan dapat  tumbuh baik di dataran tinggi (>800 m dpl) dengan pH tanah 

5,5-6. Penanaman di daerah pegunungan dengan pH tanah 5-5,5 perlu didahului 

dengan  pengapuran. Krisan memerlukan tanah dengan kesuburan sedang karena 

tanah yang subur akan mengakibatkan tanaman menjadi rimbun. Apabila ditanam 

di pot pH media yang sesuai adalah 6,2-6,7. Secara genetik krisan merupakan 

tanaman hari pendek, untuk mendapatkan pertumbuhan yang seragam dan 

produksi bunga yang tinggi, pertumbuhan vegetatifnya perlu diberi perlakuan hari 

panjang dengan penambahan cahaya lampu pijar atau neon. Daerah tropis seperti 

di Indonesia suhu rata-rata harian di dataran rendah terlalu tinggi untuk 

pertumbuhan tanaman krisan, suhu udara di siang hari yang ideal untuk 
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pertumbuhan tanaman krisan berkisar antara 200ᵒ–260ᵒC dengan batas minimum 

170ᵒC dan batas maksimum 300ᵒC. Suhu udara pada malam hari merupakan 

faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan tunas bunga. Suhu ideal berkisar 

antara 160–180ᵒC bila suhu turun sampai dibawah  160ᵒC, maka pertumbuhan 

tanaman menjadi lebih vegetatif bertambah tinggi dan lambat berbunga. Pada 

suhu tersebut intensitas warna bunga meningkat (Cerah) sebaliknya bila suhu 

malam terlalu tinggi dapat berakibat melunturnya warna bunga sehingga 

penampilan tampak kusam walaupun bunganya masih segar (Hasim dan Reza, 

1995).  

Kelembaban udara antara 70%-80% dinilai cocok untuk pertumbuhan 

tanaman krisan. Kelembaban udara yang tinggi mengakibatkan transpirasi 

(penguapan air) dari tanaman menjadi kecil dalam waktu pendek. Keadaan ini 

membuat tanaman selalu dalam keadaan segar. Untuk waktu yang agak lama, 

dengan tidak adanya sirkulasi air dalam tanaman menyebabkan penyerapan air 

danunsur hara terlarut dari dalam tanah juga sedikit. Kekurangan nutrisi 

kebalikannya, kelembaban udara yang rendah menyebabkan transpirasi tanaman 

menjadi tinggi. Air menguap dengan cepat melalui pori- pori daun dan perakaran 

ini berarti menyerap air dari tanah. Bila tanaman terlambat mengganti defisit air 

dalam pucuk-pucuk yang baru tumbuh menjadi layu atau mengeringnya tepian 

daun yang sudah dewasa (Hasim dan Reza, 1995).   

2.1.4 Keadaan iklim tanaman krisan  

a. Cahaya  

Umumnya varietas-varietas krisan komersial asal luar negeri termasuk 

tanaman hari pendek, sehingga untuk merangsang pertumbuhan vegetatif perlu 
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dipelihara dalam kondisi hari panjang. Indonesia yang terletak di daerah 

khatulistiwa mempunyai panjang hari sekitar 12 jam. Kondisi panjang hari 12 jam 

cocok untuk pertumbuhan tanaman krisan, tetapi kurang produktif untuk 

pembungaan.  

b. Suhu udara (temperatur)  

Di daerah tropis seperti Indonesia, suhu udara yang paling baik untuk 

pertumbuhan tanaman krisan adalah antara 200ᵒC–260ᵒC (siang hari). Toleransi 

tanaman krisan terhadap faktor suhu udara untuk tetap tumbuh baik adalah antara 

170ᵒC-300ᵒC. Suhu udara berpengaruh langsung terhadap pembungaan krisan. 

Suhu udara yang ideal untuk pembungaan adalah antara 160ᵒC-180ᵒC. Pada suhu 

tinggi  (lebih dari 180ᵒC) bunga krisan  cenderung berwarna kusam,  sedangkan 

suhu rendah (kurang 160ᵒC) berpengaruh baik terhadap warna bunga karena 

cenderung makin cerah.  

c. Curah hujan  

Air hujan merupakan salah satu sumber air yang dibutuhkan tanaman 

krisan agar tumbuh prima. Namun hujan deras atau keadaan curah hujan tinggi 

yang langsung menerpa tanaman krisan menyebabkan tanaman roboh, rusak dan 

kualitas bunganya rendah. Tanaman krisan membutuhkan air dalam jumlah 

memadai, tetapi tidak tahan terhadap air hujan deras. Oleh karena itu 

pembudidayaan krisan di daerah bercurah hujan tinggi dapat dilakukan didalam  

bangunan greenhouse.   

d. Kelembaban udara  

Tanaman krisan umumnya membutuhkan kondisi kelembaban udara (rH) 

tinggi. Pada fase pertumbuhan awal, seperti perkecambahaan benih atau 



 

14 
 

 

pembentukan akar bibit stek, diperlukan kelembapan udara antara 90%-95 %. 

Tanaman muda sampai dewasa tumbuh dengan baik pada kondisi ke-lembaban 

udara (rH) antara 70%-80%. Kelembaban yang tinggi perlu diimbangi dengan 

sirkulasi udara yang memadai disekitar kebun. Bila kelembapan udara tinggi, 

sementara sirkulasi udara jelek dapat menyebabkan mudah berkembang  

organisme penyebab penyakit, terutama cendawan (jamur).   

e. Karbondioksida  

Kadar CO2 yang ideal dan dianjurkan untuk memacu kemampuan 

fotosintesis tanaman krisan adalah anatara 600 ppm–900 ppm. Oleh karena itu, 

pada pembudidayaan tanaman krisan dalam bangunan tertutup, seperti rumah 

plastik dan greenhouse, dapat ditambahkan CO2 hingga mencapai kadar yang 

dianjurkan.  

f. Ketinggian tempat  

Mengingat tanaman krisan membutuhkan suhu udara untuk pertumbuhan 

antara 200ᵒC-260ᵒC dan pembungan pada suhu 160ᵒC–180ᵒC dengan  kelembaban 

udara antara  70%-80%, maka lokasi yang cocok untuk budidaya tanaman ini 

adalah di daerah berketinggian 700–1200 m dpl. 

2.2 Klasifikasi Chrysanthemum morifolium 

Bunga krisan atau yang dikenal bunga seruni berasal dari family 

asteraceae. Sedangkan krisan dengan spesies Chrysanthemum morifolium berasal 

dari genus Chrysanthemum. Chrysanthemum morifolium memiliki berbagai 

varietas yang sudah banyak dijumpai di masyarakat diantaranya yaitu C. 

morifolium var. reagen pink, C. morifolium var. puma purple, C. morifolium var. 

Evergreen, C. morifolium var. boris becker, C. morifolium var. Stroika, C. 



 

15 
 

 

morifolium var. remix purple, C. morifolium var. jaguar red, C. morifolium var. 

rhino white, C. morifolium var. Pasopati, C. morifolium var. Towntalk. Masing-

masing dari tumbuhan tersebut memiliki ciri yang nampak dari masing-masing 

varietasnya.  

2.2.1 Chrysanthemum morifolium var. Reagen orange  

Chrysanthemum morifolium var. Reagen orange termasuk ke dalam 

golongan tanaman yang berhabitus perdu. Bunga dari golongan ini termasuk ke 

dalam jenis bunga spray (satu batang terdiri dari beberapa tangkai bunga) yang 

berkisar antara 10-20 kuntum bunga. Bunga dari varietas ini memiliki ukuran 

yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil atau bisa dikatakan berukuran 

sedang. Tergolong dalam jenis spray dengan jumlah bunga dalam satu batang 10-

20 kuntum bunga. Bunga tumbuh di ujung tanaman menghadap ke atas. Bagian 

bunga terdiri atas bunga tabung dan bunga pita, yang mana bunga ini termasuk 

dalam golongan bunga tunggal karena hanya terdapat satu lapisan bunga 

(Purnobasuki, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.2.1 Chrysanthemum morifolium var reagen orange, 

 (Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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2.2.2. Chrysanthemum morifolium var. Puma white 

Chrysanthemum morifolium var. Puma white. Bunga dengan varietas ini 

merupakan tanaman berhabitus perdu yang memiliki tinggi dengan kisaran 88-92 

cm. Tergolong jenis spray dengan jumlah bunga dalam satu batang 16-20 kuntum, 

bunga dari varietas ini termasuk bunga dengan diameter yang kecil. Bentuk dari  

bunga ini yaitu anemone. Bunga dengan varietas ini mampu bertahan dari 16 

hingga 20 hari. Dapat tumbuh dengan baik apabila berada di dataran menengah 

sampai tinggi dengan ketinggian 700-1200 mdpl (Yuniarto dkk, 2013). 

 

 

 

 

 

 

       Gambar. 2.2.2 Chrysanthemum morifolium var. Puma white 

      (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

2.2.3    Chrysanthemum morifolium var. Boris becker. 

Chrysanthemum morifolium var. Boris becker merupakan bunga 

berhabitus perdu. Tergolong jenis spray dengan bentuk bunga pompom. Bunga 

dari varietas ini tergolong kecil dengan jumlah berkisar antara 10-20 kuntum pada 

satu batang, bunga tumbuh di ketiak daun. Bunga ini biasanya memiliki tinggi 

berkisar 80-100 cm. Bentuknya tergolong bunga cawan. Helaian bunga pita 

membentang ke luar (straight), bertekstur lunak, berbentuk oval, berwarna kuning 

gelap pada bagian ujung, memiliki tepi yang rata, ujung bunga pita bergerigi, 

permukaan bawah bunga pita terdapat guratan yang lebih jelas. Daun dari bunga 
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ini bercelah dan bergerigi berbentuk lonjong tipis dan berwarna lebih tua 

dibandingkan batangnya. Bunga ini biasa taham hingga berkisar 10-6 hari pasca 

panen (Purnobasuki, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.2.3 Chrysanthemum morifolium var. Boris becker 

                   (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

 

2.2.4 Chrysanthemum morifolium var. tiger. 

 

 Chrysanthemum morifolium var. tiger. Berhabitat perdu dengan tinggi 

tanaman berkisar 90-100 cm. Tergolong bunga dengan jenis spray yang memiliki 

bunga 10-20 kuntum setiap tangkainya. Bunga varietas tiger ini termasuk ke 

dlaam bunga dengan ukuran kuntum sedang. Bentuknya tergolong bunga cawan. 

Helaian bunga pita membentang ke luar (straight), bertekstur lunak, berbentuk 

lonjong, berwarna merah pada permukaan atas, sedangkan permukaan bawah 

berwarna lebih terang, memiliki tepi yang rata, ujung bunga pita meruncing, pada 

permukaan bawah bunga pita terdapat guratan yang lebih jelas. Jumlah bunga pita 

lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah bunga tabung.  Terdapat lima daun 

mahkota berwarna kuning menyatu seperti terompet yang memisah di ujung, putik 

menjulur lebih tinggi berwarna kuning serta kepala sari berwarna kuning Daun. 

Daun pembalut pada lapisan luar dan tengah memiliki tekstur lebih tebal, 
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sedangkan daun pembalut bagian dalam memiliki tekstur lebih tipis, halus dan 

licin (Purnobasuki, 2014). 

 

 

 

 

 

 

      Gambar. 2.2.4 Chrysanthemum morifolium var. Tiger 

            (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

2.2.5 Chrysanthemum morifolium var. Remix red 

Chrysanthemum morifolium var. Remix red. berhabitus perdu. Tergolong 

dalam jenis spray dengan jumlah bunga 26-28 kuntum setap batangnya. Tinggi 

tanaman yakni 86-92 cm memiliki batang bulat berwarna hijau lebih muda 

dibandingkan dengan warna daun. Bentuk daun menjari dengan gerigi kasar dan 

lekukan dalam yang tersusun secara berseling. Warna bunga pita : Kuning (yellow 

groups 7B Royal Hort.Colour chart) Pangkal berwarna merah (Greyed Orange 

groups 166B Royal Hort. Colour Chart) . bunga ini mampu bertahan hingga 15 

hari pasca panen, serta mampu tumbuh dengan baik apabila berada di dataran 

tinggi dengan altitude (700-1200 m dpl). Helaian bunga pita membentang ke luar 

(straight), bertekstur lunak, berbentuk lonjong memanjang, pada permukaan atas 

berwarna merah namun pada bagian ujung berwarna kuning, permukaan bawah 

berwarna lebih pucat daripada warna permukaan atas, memiliki tepi yang rata, 

ujung bunga pita meruncing, pada permukaan atas bunga pita terdapat guratan 

yang lebih (Yuniarto dkk, 2013). 
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Gambar. 2.2.5 Chrysanthemum morifolium var. Remix red 

                   (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

 

2.2.6 Chrysanthemum morifolium var. Jaguar red 

 

Chrysanthemum morifolium var. Jaguar red berhabitus perdu dengan 

tinggi tanaman 90-110 cm. Tergolong jenis standard dengan jumlah bunga dalam 

satu batang hanya satu kuntum dengan diameter bunga terbilang besar. Helaian 

bunga pita membentang ke luar (straight), bertekstur lunak, berbentuk lonjong 

Jumlah bunga tabung tergolong sedikit (± 35), tersusun padat menggerombol di 

tengah dan hanya bisa terlihat apabila bunga pita dibuang terlebih dahulu. Daun 

menjari dan berbentuk lonjong berwarna hijau lebih tua dibandingkan dengan 

batangnya. Memiliki sistem perakaran serabut, serta  serta mampu tumbuh dengan 

baik apabila berada di dataran tinggi dengan altitude (700-1200 m dpl). (Yuniarto 

dkk, 2010) 
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Gambar. 2.2.6 Chrysanthemum morifolium var. Jaguar red. 

      (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

2.2.7 Chrysanthemum morifolium var. pasopati. 

 

Chrysanthemum morifolium var. Pasopati berhabitus perdu dengan tinggi 

berkisar 89-99 cm. Tergolong jenis spray dengan jumlah bunga dalam satu batang 

12- 13 kuntum bunga setiap batangnya. Berdasarkan bentuknya tergolong bunga 

cawan yang tersusun atas bunga pita dan bunga tabung. Helaian bunga pita 

membentang ke luar (straight), bertekstur lunak, berbentuk lonjong, berwarna 

merah tua pada permukaan atas, serta berwarna merah lebih cerah pada 

permukaan bagian bawah, memiliki tepi yang rata, ujung bunga pita meruncing, 

pada permukaan bunga pita terdapat guratan yang lebih jelas pada permukaan 

bawah. Bunga berbentuk double dengan warna merah tua. Daun menjari dengan 

gerigi kasar dan lekukan dalam. Bunga mampu bertahan 12-13 hari, serta tumbuh 

dengan baik di daratan tinggi (Yuniarto, 2010) 

 

 

 

 

 

 

   Gambar. 2.2.9 Chrysanthemum morifolium var. pasopati.   

                              (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

2.2.8 Chrysanthemum morifolium var. towntalk. 

Chrysanthemum morifolium var. towntalk. C. morifolium var. Towntalk 

berhabitus perdu. Tergolong jenis spray dengan jumlah bunga dalam satu batang 
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10-20 kuntum berdiameter 6,7 ± 0,03 cm (tergolong ukuran sedang). Helaian 

bunga pita membentang ke luar (straight), bertekstur lunak, berbentuk lonjong, 

berwarna kuning, memiliki tepi yang rata, ujung bunga pita meruncing, pada 

permukaan bunga pita terdapat guratan yang lebih jelas pada permukaan bawah. 

Bunga tabung lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan bunga pita.  Daun 

pembalut tersusun mengelilingi cakram. Daun pembalut berwarna hijau. Susunan 

perlekatan daun pembalut berbentuk bintang. Perlekatan antar daun pembalut 

adalah terpisah, tersusun dalam 4 lapis dengan jumlah dan ukuran yang bervariasi 

antar lapisan. Sistem perakaran serabut dengan warna coklat. Batang berwarna 

lebih tua dibandingkan dengan warna daun (Purnobasuki, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar. 2.2.8. Chrysanthemum morifolium var. towntalk. 

       (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

2.3 Taksimetri 

2.3.1 Pengertian Taksmetri 

Taksonomi numerik atau taksimetri merupakan salah satu cara dalam 

klasifikasi. Taksimetri muncul secara kebetulan bersama-sama dengan pendekatan 

fenetik dalam klasifikasi. Taksimetri tidak menghasilkan data baru, bukan pula 

sistem pendekatan baru, tetapi metode baru dalam pengorganisasian data. 

Taksonomi numerik biasanya dilakukan dengan bantuan komputer sehingga 
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taksonomi numerik bisa digunakan dalam menentukan hubungan kekerabatan 

dalam pendekatan fenetik (Stace dalam Nikitasari, 2012) 

Taksimetri merupakan metode evaluasi kuantitatif mengenai kesamaan 

atau kemiripan sifat antar golongan organisme. Penataan golongan-golongan itu 

dilakukan melalui suatu analisis yang dikenal sebagai analisis kelompok ke dalam 

kategori takson yang lebih tinggi atas dasar kesamaan-kesamaan sifat tersebut 

(Tjitrosoepomo, 2009). Taksonomi numerik didasarkan atas bukti-bukti fenetik 

yaitu berdasarkan pada kemiripan atau kesamaan yang terlibat dari luar obyek 

studi yang diamati dan bukan atas dasar kemungkinan-kemungkinan 

perkembangan filogenetiknya. Kegiatan-kegiatan dalam taksonomi numerik 

bersifat empirik, operasional, dan data serta kesimpulannya selalu dapat diuji 

kembali melalui obervasi dan ekperimen (Tjitrosoepomo, 2009). 

Taksimetri adalah salah stau metode yang digunakan dalam penentuan 

jauh dekat hubungan kekerabatan. Metode ini digunakan untuk mengurangi efek 

subyektifitas peneliti di bidang taksonomi. Penentuan jauh dekatnya hubungan 

kekerabatan menggunakan sifat-sifat yang diberi bobot sama karena semua sifat 

dianggap sama pentingnya. Perbedaan sifat yang menentukan korelasi terlihat 

sesudah penelitians selesai (Sulasmi, 1997).  Tujuan uatama dari penerapan 

metode taksimetri yaitu untuk meningkatkan obyektifitas dalam pengolahan data 

dan repitabilitas hasil klasifijkasi data yang diperoleh (Aririjani, 2003).  

2.3.2 Langkah-langkah taksimetri 

Prosedur atau langkah yang harus ditempuh dalam penerapan taksimetri 

merupakan uraian yang disederhanakan. Langkah-langkah dalam metode 

taksimetri menurut Abler (1987) dalam Wijayanti, et.al (2015), meliputi: 
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1. Penilaian objek studi dilakukan dengan memperhatikan Operasional 

Taksonomi Unit (OTU). Penilaian objek studi dapat berupa individu, galur, 

varietas, janis dan seterusnya. Unit-unit yang dijadikan objek studi harus 

benar mewakili golongan organisme yang sedang diteliti. Unit terkecil 

sebagai objek studi disebut taksonomi operasional. 

2. Pemilihan ciri-ciri yang akan diberikan angka (skore) 

Pemberian kode pada ciri tumbuhan yang digunakan. Ciri hanya ada 2 

tingkat yaitu jika karakter yang dimiliki ditandai dengan angka 1 dan 

karakter yang tidak dimiliki ditandai dengan angka 0 (Rahadi, 2002 dalam 

Nurcahyani, 2006). 

3. Analisis kelompok 

Matrik kesamaan atau kemiripan kemudian disusun kembali, sehingga 

OTU yang mempunyai kesamaan paling tinggi dapat dikumpulkan jadi satu. 

Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang memungkinkan 

penentuan takson atau kelompok yang sekerabat. Kelompok-kelompok 

tersebut disebut fenom dan dapat disusun secara hirarki dalam suatu 

diagram yang disebut dendogram. Penyusunan kemiripan tertentu yang 

dianggap paling tepat untuk setiap tingkat yang sudah selesai dilakukan. 

4. Diskriminasi 

Pengklasifikasian sudah dilakukan selanjutnya menelaah kembali ciri-ciri 

yang dilibatkan dalam penelitian ini untuk menemukan ciri yang paling 

konstan paling bernilai untuk pembuatan kunci identifikasi dan diagnosis. 
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2.4 Hubungan Kekerabatan 

Hubungan kekerabatan suatu kelompok tumbuhan dapat diketahui melalui 

metode taksimetri (Tjitrosoepomo, 2009). Hubungan kekerabatan itu sendiri 

merupakan `pola hubungan kesamaan ciri maupun sifat tertentu yang dimiliki oleh 

suatu kelompok tumbuhan (Arrijani, 2003). Hubungan kekerabatan tumbuhan 

dapat diketahui dengan dua cara pendekatan yaitu pendekatan kekerabatan secara 

filogenetik dan fenetik. Hubungan kekerabatan dari suatu populasi organisme 

dapat dipelajari dengan menggunakan karakter morfologi sebagai acuan untuk 

melakukan karakterisasi (Pangestu et al., 2014).  

2.4.1 Kekerabatan Fenetik 

Kekerabatan fenetik dapat digunakan sebagai parameter untuk 

menunjukkan hubungan kekerabatan antar jenis tanaman (Ahsana, 2011). 

Kekerabatan fenetik tidak hanya didapat dari persamaan karakter kelompok 

tanaman secara fenotip berupa morfologi saja melainkan juga secara anatomi, 

embriologi, dan fitokimia (Nurcahyati, 2006). Setyawan dkk menambahkan 

bahwa hubungan kekerabatan fenetik ditentukan dengan penerapan metode 

numerik yang terdiri dari pengelompokkan koefisien asosiasi yang dilanjtkan 

dengan analisis klaster.  

2.4.2 Metode Pengukuran Kekerabatan Fenetik 

Parameter yang digunakan untuk menunjukkan hubungan kekerabatan 

fenetik tumbuhan adalah melalui ciri morfologi yang nampak dan ciri fenotipnya. 

Ciri morfologi tumbuhan merupakan ciri yang terdapat pada tumbuhan yang dapat 

dilihat secara langsung oleh mata meliputi bentuk, ukuran, maupun tingkah laku 

yang membedakan antara tumbuhan satu dnegan lainnya. Hubungan kekerabatan 
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tumbuhan dapat diketahui melalui suatu pendekatan taksonomi, pendekatan ini 

berisi tentang fakta-fakta dari semua karakter baik morfologi, anatomi, maupun 

biokimia (Weiner dalam Riana 2007) 

2.4.3 Ciri Morfologi 

 Karakter morfologi merupakan karakter yang paling mudah dilihat dan 

bukan karakter yang tersembunyi sehingga variasinya dapat dinilai lebih cepat 

dibanding karakter lainnya (Rahayu dan Handayani, 2008).  Menurut Rahajeng 

(2015) menyatakan bahwa karakter morfologi tanaman sangat penting untuk 

mendeteksi sifat khusus yang diinginkan, mengidentifikasi akses terduplikasi, dan 

penataan konservasi untuk keperluan konservasi.  

 Ciri morfologi masih menjadi karakter utama untuk mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan suatu takson tertentu, hal ini karena kemudahan dalam 

penentuan karakter morfologi, jumlah variasi yang banyak, ketersediaan istilah 

deskriptif dan kemudahan penggunaan koleksi herbarium (Chasani, 2006). 

Identifiaksi karakter morfologi adalah suatu kegiatan memeriksa keragaman 

aksesi berdasarkan sejumlah karakter penciri morfologi tanaman. Karakter 

tersebut dapat digunakan untuk membedakan satu spesies dengan spesies lainnya 

maupun varietas satu dengan varietas lainnya (Fajriyah, 2016).  

2.5 Tinjauan Tentang D’Salvia Florist 

D’Salvia Florist merupakan tempat pembibitan bunga krisan yang 

bertempat di Jl. Cemara Kipas No.36 Desa Sidomulyo Kota Batu. Tempat 

pembibitan ini berdiri sejak tahun  2006. Lahan pembibitan bunga seluas 1 Ha ini 

dimiliki oleh Bapak Thoha. Berbagai jenis bunga krisan ditanam di lahan tersebut. 
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Ada sekitar tiga spesies bunga yang berada di tempat pembibitan. Diantaranya 

yaitu, Chrysanthemum morifolium, Chrysanthemum Daisy, Chrysanthemum pom. 

Kebanyakan dari bunga yang terdapat di tempat pembibitan yaitu varietas bunga 

dari spesies Chrysanthemum morifolium. Terdapat sekitar 10 varietas Bunga 

krisan dari Spesies Chrysanthemum morifolium yaitu C. morifolium var. reagen 

pink, C. morifolium var. puma green, C. morifolium var. Evergreen, C. morifolium 

var. boris becker, C. morifolium var.reagen red, C. morifolium var. Remix red, C. 

morifolium var. jaguar red, C. morifolium var. rhino white, C. morifolium var. 

Pasopati, C. morifolium var. Towntalk. 

2.6 Tinjauan Tentang Sumber Belajar 

2.6.1 Pengertian sumber belajar 

Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan 

atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan 

seseorang dapat belajar secara individual. Dikatakan oleh Percival & Elington 

(1984) dalam Tahar & Enceng (2006) bahwa sumber belajar dapat berasal dari 

berbagai bentuk, misalnya orang, yakni ketika menyediakan diri mereka sebagai 

manusia sumber yang tersedia setiap saat sehingga dapat memecahkan kesulitan 

peserta ajar secara individual. Sumber belajar lain adalah laboratorium yang dapat 

digunakan setiap saat dari berbagai bentuk media instruksional seperti buku, 

catatan berstruktur, kaset video, berbagai program slide-tape, dan komputer. Eraut 

yang dikutip Seels & Richey (1994) dalam Tahar & Enceng (2006) menyatakan 

bahwa konsep sumber lebih mengacu pada pengertian sumber belajar yang lebih 

luas dan bukan diartikan sebagai sarana audiovisual. Oleh karena itu, sumber 

belajar dapat mencakup barang cetak, lingkungan, dan narasumber. 
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2.6.2 Klasifikasi Sumber Belajar 

Menurut Pranata (2013) dalam Rusnia (2016) ditinjau dari tipe asal-

usulnya sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yaitu 

sumber belajar yang secara khusus atau sengaja dirancang atau 

dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya, 

buku pelajaran, modul, program VCD pembelajaran, program audio 

pembelajaran, transparasi, CAI, dan lain-lain. 

2. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan (learning 

resources by utilization), yaitu sumber belajar yang secara tidak khusus 

dirancang atau dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, 

surat kabar, siaran televise, pasar, sawah, pabrik, museum, kebun binatang, 

terminal, olahragawan, dan lain-lain. 

2.6.3 Manfaat / fungsi sumber belajar 

Berhubungan dengan fungsi sumber belajar, menurut (Morrison, 2004) 

sumber belajar yang ada dapat difungsikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya dalam pembelajaran. Berikut ini adalah fungsi dari sumber belajar :  

(1) Meningkatkan produktivitas pembelajaran, melalui: percepatan laju belajar 

dan membantu pengajar untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan 

pengurangan beban guru/dosen dalam menyajikan informasi, sehingga dapat 

lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar murid/mahasiswa.  

(2) Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

melalui: pengurangan kontrol guru/dosen yang kaku dan tradisional serta 
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pemberian kesempatan kepada murid/mahasiswa untuk belajar sesuai dengan 

kemampuannya. 

(3)  Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, melalui: 

perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan 

bahan pembelajaran berbasis penelitian.  

(4)  Lebih memantapkan pembelajaran, melalui: peningkatkan kemampuan 

manusia dalam penggunaan berbagai media komunikasi serta penyajian data 

dan informasi secara lebih konkrit.  

(5)  Memungkinkan belajar secara seketika, melalui: pengurangan jurang pemisah 

antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya 

konkrit dan memberikan pengetahuan yang bersifat langsung.  

(6)  Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan 

adanya media massa, melalui: pemanfaatan secara bersama yang lebih oleh 

luas tenaga tentang kejadiankejadian yang langka, dan penyajian informasi 

yang mampu menembus batas geografis. 

2.6.4 Kriteria sumber belajar 

Secara umum hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sumber 

belajar yaitu :  

1. Ekonomis yaitu perlu dipertimbangkan ada atu tidaknya biaya sebelum 

penentuan penggunaan sumber belajar yang membutuhkan biaya. 

Misalnya penggunaan proyektor, laptop, laboratorium dan lain-lain 

2. Teknisi yaitu orang-orang tertentu yang dapat mengoperasikan alat 

tertentu yang akan dijadikan sumber belajar. Misalnya mengoperasikan 

proyektor dan lain-lain. 
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3. Bersifat praktis dan sederhana yaitu mudah dijangkau, mudah 

dilaksanakan, mudah didapat serta memudahkan dalam pengeluaran 

biaya. 

4. Bersifat fleksibel yaitu sesuatu yang dijadikan sumber belajar tidak 

boleh bersifat paten namun harus mudah dikembangkan dan dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran. 

5. Relevan dengan tujuan pemebelajaran yang dilakukan. 

6. Dapat membantu efisiensi dan kemudahan pencapaian tujuan 

pengajaran.  

2.6.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

 Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar harus melalui kajian 

proses dan identifikasi hasil penelitian. Proses ajian penelitian berkaitan dengan 

pengembangan ketrampilan sedangkan hasil penelitiannya berupa faktor dan 

konsep. 

 Menurut Suhardi dalam Munajah dan Susilo (2015), pemanfaatan hasil 

penelitian sebagai sumber belajar biologi harus memenuhi beberapa persyaratan 

sebagai berikut : 

1. Kejelasan potensi, suau objek ditentukan oleh ketersediaan objek dan 

permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan 

konsep-konsep dari hasil penelitian yang harus dicapai dalam kurikulum. 

2. Kesesuaian dengan tujuan, kesesuaian dengan KD pembelajaran 

3. Kejelasan sasaran, objek dan subjek penelitian 
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4. Kejelasan informasi yang diungkap, dilihat dari 2aspek yakni proses dan 

produk penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi, diperlukan prosedur kerja dalam 

melaksanakan penelitian 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan, kejelasan hasil berupa proses dan 

produk penelitian berdasarkan aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi. 

Pemilihan sumber belajar perlu dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai 

dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, sumber beljaar dipilih dan 

digunakan dalam proses belajar apabila sesuai dan menunjang tercapainya tujuan 

belajar ( Mulyasa, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

2.7 Kerangka Konsep 
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