
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Taksonomi  

2.1.1 Prinsip Taksonomi dan Klasifikasi 

  Kegiatan penyederhanaan keanekaragaman tumbuhan dengan identifikasi, 

tata nama, dan klasifikasi dapat melahirkan ilmu yang disebut dengan ilmu 

taksonomi tumbuhan.Taksonomi didasarkan pada kesamaan dan tidak kesamaan 

antar organisme yang di deskripsikan dari variasi karakteristik morfologinya 

(Wijayanti dkk., 2015). Klasifikasi menurut Tjitrosoepomo (2009) merupakan 

kegiatan memilah dan mengelompokkan tumbuhan yang didasarkan atas 

persamaan ciri dengan tujuan untuk menyederhanakan objek studi yang diamati 

serta mencari persamaan dalam keanekaragaman yang ada.  

2.1.2 Perkembangan Sistem Klasifikasi dalam Taksonomi Tumbuhan  

Klasifikasi digunakan untuk mengetahui kekerabatan antar tumbuhan. 

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, ilmu taksonomi terus 

mengalami kemajuan dari masa ke masa. Perkembangan sistem klasifikasi 

menurut Tjitrosoepomo (2009) terdiri dari: 

1. Periode Tertua 

Terjadi di zaman pra sejarah. Manusia belum mengenal sistem 

pengklasifikasian, namun secara tidak sadar mereka telah melakukan klasifikasi 

sederhana yaitu dengan cara memilah-milah tumbuhan yang berguna dan tidak 

sebagai bahan makanan. 
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2. Periode Sistem Habitus 

Terjadi sekitar abad ke-4 hingga ke-17 yang mana pengklasifikasian 

tumbuhan didasarkan pada habitus seperti pohon, semak, perdu, dan ternak. 

Ilmuwan Theoprastes memperkenalkan sistem klasifikasi tumbuhan yang 

didasarkan pada bentuk tekstur dan umur (tumbuhan berumur panjang, pendek, 

dan berumur 2 tahun). 

3. Periode Sistem Numerik 

Terjadi pada permulaan abad ke-18 yang ditandai dengan sistem 

pengklasifikasian yang didasarkan pada pengambilan kesimpulan mengenai 

hubungan kekerabatan antar tumbuhan, pada periode ini ilmuwan yang paling 

menonjol adalah Carolus Linnaeus. 

4. Sistem Klasifikasi Kontemporer 

Terjadi abad ke-20 muncul metode baru dalam taksonomi tumbuhan 

dengan menggunakan data melaui komputer. Melalui komputer inilah hubungan 

kekerabatan dapat dilihat dari morfologi maupun anatomi tumbuhan. 

 

2.2 Hubungan Kekerabatan 

Tjitrosoepomo (2009) menyebutkan bahwa hubungan kekerabatansuatu 

kelompok tumbuhan dapat diketahui melalui metode taksimetri. Hubungan 

kekerabatan itu sendiri menurut Arrijani (2003) adalah pola hubungan atau 

kesamaan antara kelompok tumbuhan berdasarkan sifat atau ciri tertentu dari 

masing-masing kelompok tumbuhan tersebut. Hubungan kekerabatan tumbuhan 
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dapat diketahui dengan cara dua pendekatan, yaitu kekerabatan secara filogenetik 

dan filogenik.  

2.2.1 Hubungan Filogenetik 

Radford (1986) dalam Nurcahyati (2010) menyebutkan bahwa metode 

filogenetik merupakan penunjuk hubungan kekerabatan yang didasarkan pada 

nilai evolusi dari masing-masing karakter. Lebih lanjut Tjitrosoepomo (2009) 

menyebutkan bahwa kekerabatan filogenetik suatu tanaman juga dilihat dari 

susunan DNA atau genetiknya. Berbagai pendapat tersebut bisa disimpulkan 

bahwa kekerabatan filogenetik merupakan sistem pengklasifikasian yang berguna 

untuk menyatakan hubungan kekerabatan suat kelompok tumbuhan dengan 

didasarkan pada filogeninnya. 

2.2.2 Hubungan Fenetik 

Menurut Stuessy (1990) dalam Ahsana (2011) fenetik merupakan suatu 

metode yang menggunakan keseluruhan bagian dari organisme untuk menentukan 

hubungan dan membentuk klasifikasi berdasarkan karakter yang bersifat 

diturunkan. Lebih lanjut menurut Nurcahyati (2010) kekerabatan fenetik tidak 

hanya didapat dari persamaan karakter kelompok tanaman secara fenotip berupa 

morfologi saja melainkan juga secara anatotomi, embriologi, dan fitokimia. 

(Hardianto dkk., 2007) menambahkan bahwa hubungan kekerabatan fenetik 

ditentukan dengan penerapan metode numerik yang terdiri dari pengelompokan 

koefisien asosiasi yang dilanjutkan dengan analisis kelompok.   
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2.3 Taksimetri 

2.3.1 Pengertian Taksimetri 

Taksonomi numerik atau taksimetri didefinisikan sebagai metode evaluasi 

kuantitatif mengenai kesamaan atau kemiripan sifat antar golongan organisme, 

dan penataan golongan-golongan itu melalui suat analisis yang dikenal sebagai 

analisis kelompok atau cluster analysis (Hardiyanto dkk., 2007). Tujuan dari 

taksimetri menurut Tjitrosoepomo (2009) adalah sebagai penunjuk hubungan 

kekerabatan suatu kelompok tumbuhan. Lebih lanjut Wijayanti dkk (2015) 

menambahkan tujuan dari taksimetri adalah untuk menentukan jauh dekatnya 

suatu hubungan kekerabatan antara dua takson tumbuhan secara kuantitatif 

dengan menggunakan analisis cluster atau analisis kelompok. Chasani (2006) 

dalam Ahsana (2011) mengemukakan bahwa metode numerik sangat 

menguntungkan untuk mempelajari variasi karena cepat, serempak, akurat, dan 

dapat digunakan berulangkali untuk berbagai sampel dan karakter. Di dalam 

aplikasi studi sistematik, taksonomi numerik mampu digunakan untuk 

memecahkan berbagai persoalan taksonomi termasuk batas, batas antar spesies, 

pembatasan taksa yang sulit, dan menentukan status spesies hibrida.  

2.3.2 Langkah-Langkah dalam Taksimetri 

Tujuan taksimetri yaitu untuk meningkatkan objektivitas dalam 

pengolahan data dari klasifikasi yang diperoleh. Langkah-langkah dalam 

taksimetri menurut Tjitrosoepomo (2009) adalah: 
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1. Pemilihan objek studi, dilakukan dengan memperhatikanOperasional 

Taksonomi Unit (OTU). Objek studi yang diamati dapat berupa individu, 

varietas, jenis, dan sebagainya. 

2. Pemberian kode pada ciri tumbuhan yang digunakan (Tjitrosoepomo, 2009). 

Ciri hanya ada dua tingkat yaitu jika karakter dimiliki oleh spesies ditandai 

dengan angka 1, dan jika tidak dimiliki oleh spesies ditandai dengan angka 0. 

3. Pengukuran kemiripan. Kemiripan ditentukan dengan membandingkan tiap ciri 

pada masing unit taksonomi operasional. Banyaknya kesamaan diberi angka 

yang dinyatakan dalam %. Sehingga angka-angka kemiripan itu akan berkisar 

dari 0 (tidak ada kemiripan) sampai 100 untuk keadaan persis sama (identik). 

4. Analisis Kelompok (Cluster Analysis), yaitu pengelompokan OTU yang sama 

ke dalam satu kelompok yang disebut dengan fenon. Setelah itu dilanjutkan 

dengan penataan secara hierarki dalam bentuk diagram yang disebut 

dendogram. 

5. Diskriminasi, bertujuan untuk menentukan ciri konstan yang dilihat dari nilai 

terbanyak dengan cara menelaah kembali ciri yang digunakan.   

 

2.4 Metode Pengukuran Kekerabatan Fenetik 

Parameter yang digunakan untuk menunjukkan hubungan kekerabatan 

fenetik tumbuhan adalah melalui ciri fenotipnya atau ciri yang nampak 

(morfologi, anatomi, embriologi, fitokimia) pada tumbuhan tersebut (Nurcahyati, 

2010). Ciri morfologi tumbuhan merupakan ciri yang terdapat pada tumbuhan 

yang dapat dilihat secara langsung oleh mata maupun lensa yang meliputi bentuk, 
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susunan, maupun tingkah laku yang digunakan untuk membandingkan antar 

tumbuhan satu dengan yang lainnya. 

 

2.5 Tanaman Krisan (Chrysanthemum) 

2.5.1 Morfologi Tanaman Krisan 

Krisan, Seruni, atau “Bunga Emas” (Golden Flower) bermakna 

persahabatan. Warna dan bentuk bunganya banyak pilihan sehingga menjadikan 

krisan populer sebagai bunga potong maupun bunga pot dikalangan petani 

produksi hingga konsumen bunga. Varietas bunga krisan tergantung warna dan 

bentuknya. Warna bunga krisan ada yang putih, kuning, orange, merah tua, merah 

muda, ungu, dan lain-lain. Sedangkan bentuk (tipe) bunganya ada yang tunggal 

besar dan banyak kecil.  

Beragam jenis krisan dibudidayakan untuk memenuhi preferensi 

konsumen. Berdasarkan jumlah bunga yang dipelihara pada satu tangkai, bunga 

krisan dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe spray dan tipe standar. Pada tipe 

spray, bunga terminal dibuang sehingga bunga-bunga lateral tumbuh dan mekar 

serempak. Pada tipe standar, bunga lateral dibuang sehingga pada satu tangkai 

disisakan satu bunga terminal yang tumbuh membesar (Kementerian Pertanian, 

2016). 

2.5.2 Habitat Tanaman Krisan 

Krisan berasal dari daerah beriklim sub tropis yang menyediakan sinar 

matahari rata-rata 16 jam sehari. Indonesia yang merupakan daerah beriklim tropis 

hanya menyediakan rata-rata cahaya matahari 12 jam sehari (Putu dkk., 2017). 
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Lebih lanjut Syafriyudin dan Novani (2015) menjelaskan bahwa 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.   

Jawa Barat memiliki banyak daerah yang cocok untuk budidaya krisan, pH 

tanah yang sesuai dan ketinggian wilayah pada 700-1200 meter diatas permukaan 

laut. Kabupaten yang merupakan sentra krisan di Jawa Barat adalah Cianjur, 

Bandung Barat dan Sukabumi, dari ketiga kabupaten tersebut Cianjur adalah 

kabupaten yang memiliki produksi krisan terbesar, bahkan menyumbangkan 50% 

produksi krisan di Jawa Barat (Purwono dkk., 2014). 

2.5.3 Manfaat dan Potensi Ekonomi Tanaman Krisan 

Sebagai bunga potong, tanaman krisan sangat populer di Indonesia 

terutama digunakan saat upacara seperti pernikahan, kematian, peresmian gedung, 

dan masih banyak digunakan di acara yang lainnya. Menurut Silva (2003) dalam 

Putu dkk., (2017) bahwa selain menjadi tanaman hias, krisan juga merupakan 

tanaman obat yang berkhasiat mengobati sakit perut, kepala, dan batuk. 

Krisan sangat potensial dikembangkan sebagai komoditas ekspor yang 

memberi kontribusi nyata terhadap penyerapan devisa negara. Sampai saat ini 

peluang pasar internasional bagi bunga krisan Indonesia masih terbuka lebar. 

Pasokan bunga krisan di pasar dunia didominasi oleh pelaku usaha yang berasal 

dari Belanda, Columbia, dan Italy yang mencapai total ekspor lebih dari 60% dari 
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nilai perdagangan dunia. Sementara negara-negara yang lain hanya mampu 

memasok sekitar 10% dari total permintaan dunia (Kementrian Pertanian, 2016). 

Krisan termasuk salah satu tanaman hias bunga potong dan bunga pot 

yang saat ini telah banyak dikembangkan dan mempunyai peluang besar untuk 

meningkatkan taraf hidup petani karena bernilai ekonomis cukup tinggi. Bunga 

krisan potensial untuk dikembangkan dan banyak diminati oleh masyarakat 

karena bentuk dan warna yang indah (Purwono dkk., 2014).  

 

2.6 Sumber Belajar 

2.6.1 Pengertian Sumber Belajar  

Keberagaman jenis yang terdapat pada tanaman krisan dapat dimanfaatkan 

sebagai alternatif sumber belajar bagi dunia pendidikan khususnya sebagai 

penunjang proses kegiatan belajar mengajar di sekolah terutama untuk peserta 

didik SMA. Mulyasa (2003) dalam Astuti (2011) menyebutkan bahwa sumber 

belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada 

peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, 

dan ketrampilan dalam proses belajar mengajar.  

Hal tersebut senada dengan pernyataan Assosiation Educational 

Communication an Technology (AECT) (1997) dalam Astuti (2011) yaitu semua 

sumber belajar baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan 

siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Salah satu komponen 
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kegiatan belajar mengajar, sumber belajar bertujuan untuk mentransmisikan 

rangsangan sebagai informasi kepada peserta didik. 

Berdasarkan pendapat diatas pada dasarnya sumber belajar merupakan 

segala sesuatu yang mengandung informasi dan dapat memfasilitasi peserta didik 

untuk mencapai tujuan belajar. Sumber belajar tidak hanya di dapat dari buku 

saja, namun lingkungan yang ada di sekitar dapat dipertimbangkan sebagai 

sumber belajar. 

2.6.2 Klasifikasi Sumber Belajar 

 Berbagai pendapat mengenai pengertian sumber belajar menunjukkan 

bahwa sumber belajar memiliki makna yang sangat luas. Untuk membatasinya 

menurut Mulyasa (2003) dalam Astuti (2011) membagi sumber belajar ke dalam 7 

jenis yaitu: 

1. Manusia (People) adalah orang yang menyampaikan pesan secara langsung, 

seperti guru konselor, administrator, yang diniati khusus dan disengaja untuk 

kepentingan belajar.   

2. Bahan (Materials) adalah segala sesuatu yang mengandung pesan 

pembelajaran misalnya film pendidikan, peta, grafik, buku paket, dan 

sebagainya.  

3. Lingkungan (Setting) adalah ruang dan tempat-tempat di mana sumber dapat 

berinteraksi dengan peserta didik. Misalnya perpustakaan, laboratorium, ruang 

micro teaching, dan sebagainya. 
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4. Alat dan Peralatan (Tool and Equipment) adalah sesuatu yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan misalnya LCD, komputer, tape recorder, dan sebagainya. 

5. Aktivitas (Aktivity) adalah sumber belajar yang biasanya merupakan kombinasi 

antar suat teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar. Misalnya 

simulasi dan karya wisata. 

6. Pesan (Message) adalah pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh  

komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Termasuk di dalamnya 

adalah semua bidang studi. 

7. Teknik (Technic) adalah prosedur atau acuan yang disiapkan untuk 

menggunakan bahan, peralatan, orang, serta lingkungan untuk menyampaikan 

pesan. Misalnya adalah pengajaran terprogram, belajar sendiri, simulasi, 

permainan, demonstrasi, kuliah, ceramah, dan tanya jawab. 

2.6.3 Manfaat Sumber Belajar 

 Penggunaan sumber belajar sebagai faktor penunjang keberhasilan 

pembelajaran perlu memperhatikan manfaat yang diperoleh. Adapun manfaat 

sumber belajar menurut Lasa (2007) dalam Astuti (2011) antara lain: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran serta membantu guru untuk 

menggunakan waktu secara lebih baik sehingga dapat lebih banyak 

mengembangkan gairah peserta didik. 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual serta 

memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannya. 
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3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah melalui perencanaan program 

pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan ajar yang 

dilandasi oleh penelitian. 

4. Memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampuan sumber 

belajar melalui penyajian informasi serta bahan secara lebih kongkrit. 

5. Memungkinkan belajar secara seketika yaitu mengurangi kesenjangan antara 

pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realita yang sifatnya 

kongkrit, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan cara 

menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografi. 

Pemahaman terhadap manfaat sumber belajar sangat penting bagi guru dan 

peserta didik. Dengan memahami secara benar dan mendalam diharapkan proses 

kegiatan belajar mengajar akan jauh lebih efektif sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

2.6.4 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar  

Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar harus melalui kajian 

proses dan identifikasi hasil penelitian. Proses kajian penelitian berkaitan dengan 

pengembangan keterampilan, sedangkan hasil penelitiannya berupa fakta dan 

konsep (Munajah dan Susilo, 2015).  

Menurut Suhardi dalam Munajah dan Susilo (2015) menyebutkan bahwa 

hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi harus memenuhi beberapa 

persyaratan sebagai berikut: 
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1. Kejelasan potensi: suatu objek ditentukan oleh ketersediaan objek dan 

permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan 

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

2. Kesesuaian dengan tujuan: keseuaian dengan KD pembelajaran. 

3. Kesesuaian sasaran: objek dan subjek penelitian. 

4. Kejelasan informasi yang diungkap: dapat dilihat dari 2 aspek yaitu 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. 

 Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk sumber belajar bisa ditemui di 

mana saja asalkan mengandung informasi yang dapat digunakan oleh peserta 

didik sebagai penunjang keberhasilan belajarnya. Penggunaanya pun bisa 

dilakukan secara individu maupun kelompok. Apapun bentuknya, semua sumber 

belajar memiliki fungsi untuk mempermudah peserta didik dalam belajar dan 

berperan sebagai pendorong tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Salah satu penyaji sumber belajar adalah guru. Seorang guru harus 

memiliki keahlian dan ilmu agar mampu membuat maupun menggunakan sumber 

belajar yang lain demi tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. 

 

 

 



19 

2.7 Kerangka Konsep 

Keterangan:   = Variabel diteliti 

  = Variabel tidak diteliti 

  = Menggunakan 

Keanekaragaman Hayati 

Flora Fauna 

Krisan 

Variasi Morfologi 

Taksimetri 

Hubungan Kekerabatan 

Fenetik Filogenetik 

Sumber Belajar 

Biologi 

Koefisien Asosiasi 

Analisis Kelompok 

Diskriminasi 

Analisis KI/KD 

Kurikulum 2016 




