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Pendahuluan  

Salah satu persoalan biologi yang menarik untuk 

dikaji adalah keanekaragaman makhluk hidup 

(biodiversity). Berdasarkan fakta yang ada, keberadaan 

keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dapat 

dimanfaatkan untuk proses pembelajaran biologi. 

Pembelajaran biologi pada prinsipnya memerlukan 

proses interaksi langsung antara peserta didik dengan 

objek. Namun pada kenyataannya, proses pembelajaran 

biologi masih sangat jarang yang membawa peserta 

didik untuk mempelajari objeknya secara langsung, 

padahal objek tersebut sangat mudah dijumpai di 

lingkungan sekitar. Pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar akan memberikan kesempatan belajar di 

luar kelas yang mempunyai dimensi ruang yang lebih 

terbuka dan dapat memotivasi serta membawa 

konsekuensi pada pengenalan secara cermat kondisi 

lingkungan itu sendiri. 

Lingkungan sebagai sumber belajar memiliki 

berbagai keuntungan yaitu mudah dijangkau, biaya 

murah, objek dan permasalahannya beranekaragam, 

peserta didik lebih mengenal alam sekitar, memperoleh 

pengetahuan yang benar-benar otentik dan nyata, dan 

banyak berlatih melakukan observasi yang penting 

dalam belajar biologi. Sumber belajar sebenarnya dapat 

diperoleh dari luar sekolah dengan memanfaatkan 

potensi lokal yang berbasis lingkungan. Salah satu 

potensi yang dapat dijadikan sumber belajar dari 

lingkungan luar adalah Taman Nasional Gunung Merapi 

(TNGM). Kawasan di daerah Plawangan TNGM 

memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi sehingga 

berpotensi sebagai sumber belajar yang menarik untuk 

diteliti dan membantu peserta didik dalam berinteraksi 

langsung dengan obyek baik flora maupun fauna. 

Salah satu jenis tumbuhan yang belum diketahui 

jenisnya di kawasan Plawangan TNGM adalah suku 

Asteraceae. Suku Asteraceae merupakan salah satu 

Kata kunci: Keanekaragaman, Suku Asteraceae, Plawangan Taman Nasional Gunung Merapi, Sumber Belajar. 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis suku Asteraceae di Kawasan Plawangan 

Taman Nasional Gunung Merapi sebagai Alternatif Sumber Belajar Biologi Kelas X Kompetensi Dasar 3.7 

Kurikulum 2013. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang mencakup kegiatan jelajah 

penentuan wilayah penelitian di Bukit Gandok Kawasan Plawangan Taman Nasional Gunung Merapi, 

pengambilan sampel dan identifikasi kemudian analisis deskriptif morfologi batang, daun ,dan bunga anggota 

suku Asteraceae dan dibuat kunci determinasi. Hasil penelitian dianalisis kelayakannya sebagai sumber 

belajar biologi sesuai syarat-syarat sumber belajar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kawasan Plawangan Taman Nasional Gunung Merapi telah 

ditemukan sebanyak 16 jenis anggota suku Asteraceae. Keenambelas anggota tersebut antara lain Ageratum 

conyzoides Sieber ex Steud, Bidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff, Conyza canadensis (L.) Cronquist, 

Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore, Emilia sonchifolia Benth, Erigeron sumatrensis Retz, 

Eupatorium inulifolium Kunth, Eupatorium odoratum Walter, Eupatorium riparium Regel, Porophyllum 

ruderale M.Gomez, Pseudelephantopus spicatus (Juss. ex Aubl.) C.F Baker, Synedrella nodiflora Gaertn, 

Tithonia diversifolia A.Gray, Tridax procumbens Linnaeus, Wedelia asperrima (Gardner) B.L.Turner, dan 

Wedelia trilobata (L.) Hitcth. Penelitian ini berpotensi sebagai alternatif sumber belajar biologi siswa SMA 

kelas X pada Kompetensi Dasar 3.7 Kurikulum 2013 yaitu mendeskripsikan konsep keanekaragaman gen, 

jenis, dan ekosistem melalui kegiatan pengamatan. Potensi dari segi proses meliputi penentuan obyek 

penelitian, penggunaan alat dan bahan, cara kerja, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan dari 

segi hasil adalah keanekaragaman suku Asteraceae sebagai contoh keanekaragaman tingkat jenis. 

Keanekaragaman Jenis Suku Asteraceae di Kawasan Plawangan 
Taman Nasional Gunung Merapi Sebagai Sumber Belajar Biologi 
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takson tumbuhan dengan keanekaragaman jenis yang 

cukup tinggi. Menurut Sudarsono, dkk (2005) suku 

Asteraceae mendominasi vegetasi bumi dengan jumlah 

anggota kurang lebih 22.000 jenis. Asteraceae memiliki 

tipe bunga epigenous yang membentuk suatu susunan 

padat berbentuk seperti cakram yang biasa disebut 

bunga cawan (Tjitrosoepomo, 2000: 334). 

Keanekaragaman jenis yang terdapat di kawasan 

Plawangan Taman Nasional Gunung Merapi belum 

dimanfaatkan sebagai alternatif sumber belajar, 

sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memanfaatkan TNGM sebagai alternatif sumber belajar 

biologi berdasarkan Kompetensi Dasar 3.7 pada 

Kurikulum 2013 yaitu mendeskripsikan konsep 

keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem melalui 

kegiatan pengamatan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kawasan Plawangan di 

Bukit Gandok Taman Nasional Gunung Merapi dan 

identifikasi di Laboratorium Matematika dan Ilmu 

pengetahuan Alam Universitas Ahmad Dahlan 

Yogyakarta. Waktu penelitian 9 Maret – 10 April 2014. 

Cara kerja dengan metode survei 

Survei pendahuluan yang dilakukan untuk 

mengetahui kondisi lingkungan di kawasan Plawangan 

Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Kemudian 

menjelajahi seluruh kawasan Plawangan TNGM tanpa 

plot. Dideskripsikan karakter morfologi suku 

Asteraceae meliputi batang, daun, dan bunga. Sampel 

suku Asteraceae yang diperoleh diambil foto/gambar 

menggunakan kamera digital sebagai inventaris, 

kemudian data dideskripsikan di Lembar Observasi. 

Spesies dari suku Asteraceae diidentifikasi dengan cara 

dibandingkan antara nama spesies dengan internet 

http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do dan 

deskripsi buku kunci determinasi Flora (Steenis, 1978), 

buku kunci determinasi Flora Of Java (Spermathophyes 

only) vol. II (Backer dan Bakhuzien, 1965) di 

Laboratorium Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 

Cara kerja dengan metode analisis isi 

Ditentukan objek penelitian yang terdiri dari data 

hasil penelitian keanekaragaman jenis suku Asteraceae 

dan keadaan lingkungan di kawasan Plawangan 

TNGM. Data hasil penelitian diidentifikasi dari segi 

proses dan produk. Dari segi proses dijabarkan langkah-

langkah metode ilmiah, sedangkan segi produk hasil 

penelitian diungkap secara lengkap berupa fakta, 

konsep, dan prinsip. Selanjutnya dianalisis lebih lanjut 

untuk mengetahui potensi data hasil penelitian 

mengenai keanekaragaman jenis suku Asteraceae di 

kawasan Plawangan TNGM jika digunakan sebagai 

alternatif sumber belajar biologi siswa SMA 

berdasarkan syarat sumber belajar yang baik. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan penelitian di kawasan Plawangan 

TNGM ditemukan 16 jenis suku Asteraceae yaitu: 

Ageratum conyzoides Sieber ex Steud, Bidens biternata 

(Lour.) Merr. & Sherff, Conyza canadensis (L.) 

Cronquist, Crassocephalum crepidioides (Benth.) 

S.Moore, Emilia sonchifolia Benth, Erigeron 

sumatrensis Retz, Eupatorium inulifolium Kunth, 

Eupatorium odoratum Walter, Eupatorium riparium 

Regel, Porophyllum ruderale M.Gomez, 

Pseudelephantopus spicatus (Juss. ex Aubl.) C.F Baker, 

Synedrella nodiflora Gaertn, Tithonia diversifolia 

A.Gray, Tridax procumbens Linnaeus, Wedelia 

asperrima (Gardner) B.L.Turner, dan Wedelia trilobata 

(L.) Hitcth. Deskripsi morfologi bunga tercantum pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Morfologi Bunga pada Tanaman Suku Asteraceae 

 
 

Proses dan hasil penelitian dimanfaatkan sebagai 

alternatif sumber belajar dan diharapkan dapat 

mewujudkan interaksi antara subyek belajar dengan 

obyek belajar. Menurut Djohar (Suhardi, 2012:8) suatu 

http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do


JUPEMASI-PBIO Vol. 1 No. 1 Tahun 2014, ISSN: 2407-1269 | Halaman 121-124 

 

123 
  

penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

melalui prosedur yaitu identifikasi proses dan hasil 

penelitian, pengkajian proses dan hasil yang relevan 

antara hasil penelitian dengan mata pelajaran Biologi 

SMA. Nilai yang dapat diambil dari proses penelitian 

adalah prosedur kerja penelitian yang sesuai dengan 

langkah-langkah metode ilmiah. Analisis Analisis 

potensi Hasil dan Proses Penelitian Berdasarkan Syarat-

Syarat Sumber Belajar tercantum pada Tabel 2 

Tabel 2. Analisis potensi Hasil dan Proses Penelitian Berdasarkan Syarat-Syarat Sumber Belajar 

 
 

Berdasarkan data hasil pengamatan, diperoleh 16 

spesies suku Asteraceae dengan 13 genus yang diurutkan 

nama spesies berdasarkan urutan alphabet. Hasil 

pengamatan ciri morfologi batang, daun, dan bunga suku 

Asteraceae di kawasan Plawangan TNGM dapat dibuat 

kunci determinasi sederhana sebagai suatu alat atau 

proses yang digunakan untuk identifikasi tumbuhan dari 

suku Asteraceae di TNGM yang belum diketahui 

namanya. 

Pelaksanaan proses penelitian menghasilkan fakta-

fakta yang selanjutnya menjadi konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip yang merupakan hasil penelitian. Dari 

segi proses dijabarkan langkah-langkah metode ilmiah 

secara sistematis meliputi: perumusan masalah, 

perumusan tujuan, penyusunan prosedur kerja, 

pelaksanaan penelitian, analisis data, pembahasan hasil 

penelitian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

selanjutnya diseleksi dari segi proses dan hasil penelitian 

sebagai alternatif sumber belajar mengacu pada 

kurikulum yang berlaku dan harus memenuhi 

persyaratan sebagai sumber belajar yang baik menurut 

Djohar dalam Suhardi (2012:8). 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa analisis syarat-syarat sumber belajar proses dan 

hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif sumber 

belajar Biologi SMA kelas X pada KD 3.7 Kurikulum 

2013 karena memenuhi semua prinsip suatu penelitian 

dapat dijadikan alternatif sumber belajar serta sistematis 

sehingga diperoleh alternatif sumber belajar yang 

bersifat kekinian sesuai dengan tuntutan kurikulum 

2013 yaitu pembelajaran yang berbasis riset 

kontekstual. Potensi dari segi proses meliputi penentuan 

obyek penelitian, penggunaan alat dan bahan, cara kerja, 

analisis data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan dari 

segi hasil adalah keanekaragaman suku Asteraceae 

sebagai contoh keanekaragaman tingkat jenis 

 

Saran 

Penelitian semacam ini perlu ditindak lanjuti untuk 

mengetahui jenis kenanekaragaman tanaman yang ada di 

kawasan Gunung Merapi 
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