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Pendahuluan  

Perubahan kurikulum pendidikan dari kurikulum 

2006 menjadi kurikulum 2013 seharusnya diimbangi 

dengan perubahan sumber belajar yang dapat menarik 

peserta didik untuk lebih aktif, kreatif, inovatif dalam 

berfikir sehingga dapat mengembangkan pengetahuan 

yang lebih luas. Sumber belajar yang dapat menarik 

perhatian peserta didik merupakan sumber belajar yang 

dapat melibatkan langsung peserta didik dengan objek 

yang dipelajari karena pada hakekatnya proses belajar 

biologi merupakan interaksi antara peserta didik dengan 

objek yang diamati. Oleh sebab itu pemilihan sumber 

belajar untuk mendukung proses pembelajaran 

sangatlah penting. 

Implementasi penggunaan sumber belajar sampai 

saat ini belum dikembangkan menjadi sumber belajar 

yang lebih menarik dan tepat dalam rangka membantu 

pencapaian kompetensi dasar peserta didik. Hal ini 

merupakan salah satu masalah dalam sumber belajar 

yang ada, sehingga menyebabkan pola pikir peserta 

didik yang kurang kreatif dalam memperluas wawasan 

pengetahuannya. Kreatifitas pola pikir siswa untuk lebih 

aktif dapat juga dibentuk dengan memanfaatkan 

lingkungan sekolah maupun potensi lokal sebagai 

sumber belajar. 

Potensi lokal dapat dikembang kan dan digunakan 

sebagai sumber belajar dengan memanfaatkan potensi 

yang ada sebagai sumber permasalah- an, ide, atau 

gagasan yang dapat digunakan untuk kepentingan 

belajar dan mendukung proses pembelajaran biologi. 

Yogyakarta memiliki potensi lokal sekaligus tempat 

wisata yang kaya keanekaragaman sumber daya alam 

hayati salah satunya yaitu Taman Nasional Gunung 

Merapi (TNGM). Keanekaragaman yang terdapat di 

kawasan Plawangan TNGM terdiri dari berbagai macam 

jenis tumbuhan salah satunya keanekaragaman jenis 

suku Leguminosae. 

Menurut Tjitrosoepomo, (2010:202-203), Allaire 

dan Brady (2013:1) Suku Leguminosae memiliki ciri 

khas pada buah dan susunan bunga yang berbeda 

sehingga dibagi menjadi tiga sub-suku yaitu 

Kata kunci: Keanekaragaman, Suku Leguminosae, Taman Nasional Gunung Merapi, Sumber Belajar 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Potensi Sumber Belajar berdasarkan Keanekaragaman Jenis 

Suku Leguminosae di Kawasan Plawangan Taman Nasional Gunung Merapi. 

Metode yang digunakan adalah metode survei yang mencakup kegiatan dokumentasi serta identifikasi 

jenis tumbuhan suku Leguminosae. Hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk 

mengetahui ciri morfologi suku Leguminosae serta analisis proses dan hasil penelitian sebagai alternatife 

sumber belajar biologi siswa SMA kelas X. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kawasan Plawangan Taman Nasional Gunung Merapi ditemukan 

17 spesies tumbuhan suku Leguminosae. Spesies tersebut antara lain terdiri dari tiga sub-suku yaitu sub-suku 

Mimosoideae diperoleh 9 spesies antara lain Mimosa pudica L., Mimosa invisa Mart., Calliandra calothrysus 

Meissn, Calliandra portoricensis Bth., Leucaena leucocephala (Lmk) De Wit., Acacia deccurens (Wendl.) 

Willd., Albizia lophantha (Willd.) Bth., Albizia falcata (L.) Back dan Albizia chinensis (Osb.) Merr. sub-suku 

Papilionoideae diperoleh enam spesies antara lain Glirisidia sepium (Jacq.) Steud., Centrosema pubescens 

Bth., Crotalaria incana L, Crotalaria striata DC., Indigofera suffruticosa Mill, dan Desmodium triquetrum 

(L.) DC. sub-suku Caesalpinoideae diperoleh dua spesies yaitu : Cassia surattensis Burm.f., dan Delonix 

regia Raf. Proses dan hasil pengamatan ciri morfologi suku Leguminosae berpotensi digunakan sebagai 

alternatif sumber belajar biologi siswa SMA kelas X pada Kompetensi Dasar 3.7 mendeskripsikan konsep 

keanekaragaman gen, jenis ekosistem melalui kegiatan pengamatan. Potensi proses yang diperoleh meliputi 

kegiatan observasi, prosedur pelaksanaan penelitian, penggunaan alat dan bahan, analisis data, sedangkan 

potensi hasil yang diperoleh meliputi contoh keanekaragaman tingkat jenis dan konsep adanya 

keanekaragaman jenis. Hal ini didukung dengan adanya buku tambahan materi Keanekaragaman Jenis 

Tumbuhan Suku Leguminosae. 

Keanekaragaman Jenis Suku Leguminosae di Kawasan Plawangan 
Taman Nasional Gunung Merapi Sebagai Alternatif Sumber Belajar 

Biologi Siswa SMAKelas X 
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Mimosoideae, Papilionoideae, dan Caesalpinoideae. 

Keanekaragaman jenis suku Leguminosae tersebut 

dapat diketahui datanya dengan melaksanakan 

identifikasi berdasarkan pengamatan ciri morfologinya. 

Hasil penelitian dan identifikasi keanekaragaman jenis 

tumbuhan suku Leguminosae di kawasan Plawangan 

TNGM diharapkan dapat dikembangkan dan 

dimanfaatkan sebagai alternatif sumber belajar biologi 

siswa SMA kelas X pada materi keanekaragaman 

tingkat jenis. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian merupakan penelitian survei lapangan 

yang dilaksanakan di kawasan Plawangan di Bukit 

Gandok dan Pronojiwo Taman Nasional Gunung 

Merapi dan identifikasi dilakukan di Laboratorium 

Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam Universitas 

Ahmad Dahlan Yogyakarta. Waktu penelitian 11 Maret 

–5 April 2014. 

Cara kerja dengan metode survei: 

a. Survei pendahuluan untuk mengetahui kondisi 

lingkungan di kawasan Plawangan TNGM. 

b. Jelajah kawasan Plawangan tepatnya daerah Gandok 

dan Pronojiwo melalui jalur pendakian. 

c. Suku Leguminosae yang dijumpai di TNGM diambil 

foto/gambar menggunakankamera digital sebagai 

bukti penelitian, kemudian data dimasukkan di 

Lembar Observasi yang mencakup karakter 

morfologi batang, daun, bunga dan buah 

d. Tumbuhan suku Leguminosae diidentifikasi 

menggunakan buku kunci determinasi Flora (Steenis, 

1978), buku kunci determinasi Flora Of Java 

(Spermathophyes only) vol. II (Backer dan 

Bakhuzien, 1965) kemudian dibandingkan antara 

nama spesies dengan internet melalui 

http://www.ipni.Org/ipni/plantnamesearchpage.do  di 

Laboratorium Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 

Metode Analisa Data 

a. Hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif kemudian dianalisa lebih lanjut 

menggunakan analisis isi untuk mengetahui potensi 

hasil penelitian jika digunakan sebagai alternatif 

sumber belajar biologi siswa SMA kelas X. 

b. Analisa sumber belajar berdasarkan proses dan hasil 

yang diperoleh dari penelitian dengan memperhatikan 

sistematika metode penelitian dan syarat-syarat 

sumber belajar menurut Shardi (2012:8), yaitu: 

1. Kejelasan potensi 

2. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

3. Kejelasan sasaran materi 

4. Kejelasan informasi yang dapat diungkap 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi 

6. Kejelasan perolehan yang didapat 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian di kawasan Plawangan tepatnya di 

daerah Gandok dan Pronojiwo diperoleh 17 spesies suku 

Leguminosae yang terbagi menjadi tiga sub-suku yaitu 

Mimosoideae, Caesalpinoideae dan Papilionoideae. Sub-

suku Mimosoideae diperoleh 9 spesies yaitu: Mimosa 

pudica L., Mimosa invisa Mart., Calliandra calothrysus 

Meissn, Calliandra portoricensis Bth., Leucaena 

leucocephala (Lmk) De Wit., Acacia deccurens 

(Wendl.) Willd., Albizia lophantha (Willd.) Bth., Albizia 

falcata (L.) Back dan Albizia chinensis (Osb.) Merr. sub-

suku Papilionoideae diperoleh enam spesies yaitu : 

Glirisidia sepium (Jacq.) Steud., Centrosema pubescens 

Bth., Crotalaria incana L, Crotalaria striata DC., 

Indigofera suffruticosa Mill, dan Desmodium triquetrum 

(L.) DC. Sub-suku Caesalpinoideae diperoleh dua 

spesies yaitu : Cassia surattensis Burm.f., dan Delonix 

regia Raf. Data ciri karakter morfologi Suku 

Leguminosae disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Karakter ciri morfologi suku Leguminosae 

 
Keterangan: *: simetri bunga aktinomorfik, ↑: simetri bunga zigomorfik, B : bendera (vexillum), S : sayap (alae), C : lunas (carina)

Berdasarkan data hasil penelitian (Tabel 1.) suku 

Leguminosae dibagi menjadi tiga sub-suku yang 

disajikan dalam Tabel 2. Perbedaan ciri tersebut 

membuktikan bahwa terdapat keanekaragaman jenis 

http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do
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tumbuhan berdasarkan perbedaan ciri morfologi antara 

satu jenis tumbuhan dengan jenis yang lain dalam satu 

suku Leguminosae. Hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai sumber belajar biologi siswa SMA kelas X pada 

materi Keanekaragaman tingkat jenis. Namun 

sebelumnya perlu dilakukan analisis isi tentang proses 

dan hasil penelitian yang dikaitan dengan syarat-syarat 

sumber belajar pada Tabel 3. 

Tabel 2. Perbandingan sub-suku Mimosoideae, Papilionoideae dan Caesalpinoideae 

Pembanding Mimosoideae Papilionoideae Caesalpinoideae 

Tipe bunga Bunga majemuk (Bongkol) Bunga majemuk (tandan) Bunga majemuk (tandan) 

Susunan bunga - Berbentuk kupu-kupu Berbentuk kupu-kupu 

Jumlah kelopak 4-5 berlekatan 2-5 berlekatan 5 berlekatan 

Jumlah mahkota 4-5 bebas 5 terdiri dari 1 bendera,2 

sayap bebas,2 lunas 

berlekatan 

5 terdiri dari 2 lunas 

bebas, 2 sayap bebas, 1 

bendera 

Letak bendera - Di luar sayap Di dalam sayap 

Aestivasio mahkota - Imbrikata turun Imbrikata naik 

Jumlah stamen 2 kali lipat jumlah daun 

mahkota 

Kebanyakan 10, biasanya 9 

berlekatan, 1 bebas 

(diadelphous) 

Kebanyakan 10 bebas 

atau berlekatan 

Simetri bunga Aktinomorfik Zigomorfik Zigomorfik 

Tabel 3. Hasil analisis isi Potensi Penelitian Berdasarkan Syarat-syarat Sumber Belajar 

Kompetensi Dasar 

3.7 

Syarat-syarat Sumber 

Belajar 
Penjelasan 

Kesesuaian hasil 

penelitian dengan 

sumber belajar 

Mendeskripsikan 

Keanekaragaman gen, 

jenis, ekosistem 

melalui kegiatan 

pengamatan 

Kejelasan potensi Objek dan permasalahan yang diungkap berdasarkan 

hasil penelitian merupakan kejelasan potensi hasil 

penelitian. 

 

√ 

Kesesuaian dengan 

tujuan belajar 
 Mendeskripsikan dan Memahami keanekaragaman 

tingkat jenis tetapi tidak dapat membandingkan 

dengan keanekaragaman tingkat gen dan ekosistem. 

 Memahami tentang sistem klasifikasi tumbuhan dan 

penggunaan kunci determinasi. 

 

√ 

 

√ 

Kejelasan sasaran 

materi 

Kejelasan sasaran untuk subjek belajar yaitu siswa 

SMA kelas X dan sasaran materi keanekaragaman 

tingkat jenis. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

adanya perbedaan ciri morfologi yang terjadi dalam 

satu family dengan spesies yang berbeda. Hal ini 

membuktikan adanya keanekaragaman jenis(spesies). 

√ 

Kejelasan informasi 

yang diungkap 

Informasi yang diungkap berupa proses dan hasil 

penelitian. Informasi berupa proses, siswa dapat 

melaksanakan metode ilmiah dalam kegiatan 

pengamatan di lapangan. Informasi berupa hasil 

penelitian yaitu berupa hasil penelitian 

keanekaragaman jenis tumbuhan suku Leguminosae 

yang digunakan sebagai tambahan materi 

keanekaragaman tingkat jenis. 

√ 

Kejelasan pedoman 

eksplorasi 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

diungkap tentang prosedur pelaksanaan penelitian 

di lapangan, penggunaan alat dan bahan, 

penentuan tempat penelitian berdasarkan 

fenomena alam, pengamatan di lapangan, analisis 

data dan penarikan kesimpulan. Implementasi 

proses pembelajaran untuk siswa SMA perlu 

memperhatikan waktu,fasilitas yang tersedia, 

biaya dan kemampuan siswa. 

√ 

Kejelasan perolehan 

yang diharapkan 

Berdasarkan penelitian diperoleh proses dan 

produk yang berupa hasil penelitian kemudian 

diolah menjadi konsep-konsep yang dikaitkan 

dengan Kompetensi Dasar 3.7. 

√ 

Keterangan : √ : sesuai dengan syarat-syarat sumber belajar

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 
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selanjutnya diseleksi dari segi produk sebagai alternatif 

sumber belajar yang mengacu pada kurikulum 2013. 

Analisis hasil penelitian sebagai alternatif sumber 

belajar biologi siswa SMA kelas X berdasarkan syarat-

syarat sumber belajar menurut Suhardi (2012: 8) 

meliputi kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan, 

kejelasan sasaran, kejelasan pedoman eksplorasi, 

kejelasan informasi yang diungkap, serta kejelasan 

perolehan yang diharapkan. Selain itu juga dikaitkan 

dengan kurikulum 2013. Hasil analisis isi berdasarkan 

syarat-syarat sumber belajar tercantum dalam Tabel 3. 

Hasil penelitian Keanekaragaman Jenis Suku 

Leguminosae dapat digunakan untuk mencapai 

Kompetensi Dasar 3.7 mendeskripsikan 

keanekaragaman tingkat jenis melalui kegiatan 

pengamatan namun Keanekaraga- man tingkat gen dan 

ekosistem tidak dapat tercapai. 

Perolehan dari penelitian juga dapat dilihat dari 

beberapa aspek diantaranya aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Berdasarkan data analisis proses dan 

hasil penelitian Keanekaragaman Jenis Suku 

Leguminosae di Kawasan Plawangan Taman Nasional 

Gunung Merapi berpotensi sebagai alternatif sumber 

belajar biologi siswa SMA kelas X pada materi 

keanekaragaman tingkat jenis. Selain itu ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik dapat tercapai melalui 

kegiatan pengamatan di lapangan. Hal ini sesuai dengan 

kurikulum 2013 yang memadukan ketiga ranah tersebut 

dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa Jenis-jenis tumbuhan suku Leguminosae di 

kawasan Plawangan Taman Nasional Gunung Merapi 

terdapat 17 spesies yang terdiri dari tiga sub-suku yaitu 

9 spesies Sub-suku Mimosoideae, 6 spesies Sub-suku 

Papilionoideae dan 2 spesies Sub-suku Caesalpinoideae. 

Proses dan hasil penelitian Keanekaragaman Jenis 

Suku Leguminosae di Kawasan Plawangan Taman 

Nasional Gunung Merapi berpotensi jika digunakan 

sebagai alternatif sumber belajar biologi untuk siswa 

SMA kelas X. 

 

Saran 

Penelitian survei tentang keanekaragaman tanaman 

di Kawasan Plawangan Taman Nasional Gunung Merapi 

sangat perlu ditingkatkan lebih lanjut guna mengatahu 

keanekaragaman yang lain, sehingga nanti dapat 

dijadikan sebagai alternative sumber belajar biologi. 
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