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Pendahuluan 

Keanekaragaman hayati merupakan kemelimpahan 

jutaan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme 

mengenai genetika dan ekosistemnya. Keanekaragaman 

berkembang dari keanekaragaman tingkat gen, tingkat 

jenis, dan tingkat ekosistem. Lingkungan adalah segala 

kesatuan ruang yang meliputi tempat tinggal makhluk 

hidup dan makhluk tak hidup dengan segala 

aktivitasnya yang saling berhubungan secara timbal 

balik.  

Keanekaragaman hayati tingkat gen merujuk pada 

berbagai macam informasi genetik yang terkandung 

dalam setiap makhluk hidup yang terjadi di dalam dan 

diantara populasi dengan spesies serta antara spesies 

dengan spesies. Keanekaragaman spesies merujuk pada 

keragaman spesies-spesies yang hidup. Sedangkan 

keanekaragaman ekosistem yang berkaitan dengan 

keragaman habitat, komunitas biotik, dan proses-proses 

ekologis serta keragaman yang ada dalam ekosistem 

dengan bentuk yang berbeda habitat. 

Kabupaten Gunung Kidul adalah wilayah terluas di 

Provinsi Yogyakarta dengan luas mencapai 46.63% dari 

seluruh wilayah Yogyakarta (Rahayu, 2008: 1-2). 

Lingkungan Pringombo, Gunung Kidul adalah 

lingkungan dengan tanah kering dan tersusun atas 

batuan kapur. Sehingga tumbuhan yang banyak 

ditemukan adalah tumbuhan yang memerlukan sedikit 

air seperti palawija dan jenis umbi. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) (Sugono et al, 2008) umbi 

diartikan sebagai akar, pangkal batang yang tumbuh 

membesar dan berisi sehingga dapat dimakan, pokok 

akar yang lurus menghujam ke tanah, dan bagian pasak 

yang terbenam di tanah (KBBI) (Sugono et al, 2008). 

Umbi-umbian diartikan sebagai sumber pangan 

pengganti beras pada musim paceklik di daerah kering.  

Penggunaan sumber belajar dalam proses 

pembelajaran keanekaragaman hayati di SMA hanya 

menggunakan bahan yang tertulis pada buku pegangan 

SMA, pesan yang disampaikan oleh pendidik, dan orang 

sebagai pendidik. Sehingga proses pembelajaran adalah 

pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher 

center. Menurut Wasisto (2013: 14) proses 

pembelajaran Kurikulum 2013 di sekolah berpusat pada 

peserta didik atau student center. Hal tersebut 

mendorong pendidik untuk mengembangkan 

Abstrak 

Karakteristik kurikulum 2013 yang berbasis pada kompetensi mendorong pendidik untuk 

mengembangkan kompetensi peserta didik di tingkat SMA dalam mengembangkan daya pikir dan 

kreativitasnya melalui kegiatan tematik mata pelajaran. Keanekaragaman hayati Gunung Kidul khususnya 

Pringombo didominasi oleh tumbuhan yang tidak memerlukan banyak air diantaranya adalah tumbuhan 

golongan umbi-umbian.  

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis dan famili dari tanaman umbi-umbian berdasarkan sifat 

morfologinya dan menganalisis potensinya sebagai sumber belajar biologi. Metode yang digunakan adalah 

penelitian eksplorasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan jelajah dan identifikasi dengan buku 

Flora of Java Spermatophytes Only karangan Backer, C.A. & Bakhuizen Van Den Brink serta analisis data 

menggunakan analisis deskripsi. Laporan hasil penelitian dianalisis potensinya sebagai sumber belajar. 

Penelitian di Pringombo, Gunung Kidul, Yogyakarta ditemukan 21 spesies sumber makanan umbi-umbian. 

Keseluruhan umbi-umbian terbagi dalam tujuh famili yaitu, Convolvulaceae, Euphorbiaceae, Araceae, 

Cannaceae, Dioscoreaceae, Marantaceae, dan Zingiberaceeae.  

Melalui analisis potensi laporan hasil penelitian berpotensi sebagai sumber belajar biologi SMA Kelas X 

materi Keanekaragaman hayati untuk mencapai Kompetensi Dasar 3.2 yaitu menganalisis data hasil observasi 

tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis dan ekosistem di Indonesia. Sehingga 

laporan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan contoh-contoh tingkatan keanekaragaman tingkat 

gen dan jenis pada materi keanekaragaman hayati. 

Kata kunci: keanekaragaman hayati, sumber makanan, umbi-umbian, sumber belajar biologi 
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kemampuannya dalam menggunakan sumber belajar, 

salah satunya menggunakan lingkungan.  

Menurut Assosiation of Education and 

Communication Technology (AECT) (Soeharto, 

2003:73) (Musfiqun, 2012: 129) lingkungan adalah 

suatu tempat dimana informasi disampaikan dan 

diterima yang meliputi lingkungan fisik dan lingkungan 

non fisik. Sumber belajar dari lingkungan secara 

langsung dapat dijadikan sebagai sumber belajar tanpa 

adanya penyerderhanaan dan modifikasi. Tetapi dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas sumber belajar dari 

lingkungan harus melalui penyerderhanaan dan 

modifikasi serta adakalanya dapat dikembangkan.  

Peran sumber belajar dalam proses pembelajaran 

bagi peserta didik menurut Suhardi (2012: 2-3) adalah 

(1) membangkitkan produktivitas pembelajaran dengan 

cara mempercepat laju belajar dan menggunakan waktu 

secara lebih baik, mengembangkan gairah belajar, 

memberikan kegiatan lebih ke arah individual, dan 

memberikan kesempatan untuk berkembang sesuai 

dengan kemampuannya. (2) memberikan dasar yang 

lebih ilmiah terhadap pengajaran dengan cara 

perencanaan secara lebih sistematik dan pengembangan 

bahan pengajaran yang dilandasi penelitian berdasarkan 

fakta yang ada di lingkungan. (3) Lebih memantapkan 

pengajaran dengan cara meningkatkan kemampuan 

dengan fasilitas berbagai media komunikasi, penyajian 

informasi dan data lebih konkrit, dan mengurangi sifat 

verbalistik dan abstrak dengan kenyataan yang nyata. 

Berdasarkan potensi laporan hasil penelitian, maka 

keanekaragaman umbi-umbian dapat dijadikan sebagai 

contoh materi biologi Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Kelas X Kompetensi Dasar (KD) 3.2 menganalisis data 

hasil observasi tentang berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan 

ekosistem di Indonesia. Sehingga penelitian bertujuan 

untuk mengetahui jenis umbi-umbian, famili dari umbi-

umbian dan potensi hasil penelitian sebagai sumber 

belajar biologi untuk mencapai KD 3.2 sehingga 

karakeristik Kurikulum 2013 yang  berbasis pada 

kompetensi yang ada dalam peserta didik. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

eksplorasi. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret-

April 2014 bertempat di wilayah Pringombo, Gunung 

Kidul, Yogyakarta. Prosedur penelitian sebagai berikut. 

Kegiatan jelajah  

Penelitian dilaksanakan dengan cara survei 

langsung ke wilayah Pringombo, Gunung Kidul, 

Yogyakarta. 

Kegiatan inventarisasi  

Dilakukan dengan cara mengamati tumbuhan umbi-

umbian yang tumbuh di lingkungan Pringombo, 

kemudian data ditulis dalam Tabel 1. serta dalam bentuk 

foto yang meliputi keseluruhan bagian tanaman, 

morfologi umbi/tuber, panjang, diameter, warna secara 

keseluruhan, dan warna bagian dalam setelah dipotong. 

Kegiatan identifikasi  

Dilakukan dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri 

morfologi organ vegetatif dan bentuk modifikasi dari 

organ vegetatif umbi-umbian yang nampak pada foto 

menggunakan Flora of Java Spermatophytes Only 

karangan Backer, C.A. & Bakhuizen Van Den Brink. 

Selanjutnya menentukan tingkatan taksonnya yang 

disesuaikan dengan sistem klasifikasi Wettsain.  

Teknik pengumpulan data dan  Instrumen penelitian  

Penelitian menggunakan cara observasi yang 

ditunjang dengan teknik wawancara kepada ketua 

kelompok tani Pringombo Bapak Wakiran, serta 

masyarakat sekitar Pringombo dan Instrumen penelitian 

menggunakan kartu data. 

Analisis data 

1. Analisis Data Eksplorasi 

Proses analisis data eksplorasi dilakukan dengan 

cara analisis deskriptif yaitu menentukan karakter 

kunci dari masing-masing spesies yang kemudian 

dibuat kunci determinasinya untuk memudahkan 

peserta didik dalam mempelajari keanekaragaman 

umbi-umbian.  

2. Analisis laporan hasil penelitian sebagai sumber 

belajar 

Proses analisis hasil penelitian sebagai sumber 

belajar didasarkan pada penelitian  Djohar (1987) 

(Suhardi, 2012: 8) dengan syarat sebagai berikut (a) 

Kejelasan ketersediaan objek dan permasalahan 

yang diangkat (b) Kesesuaian sasaran materi. (c) 

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran (d) 

Kejelasan informasi yang diungkap (e) Kejelasan 

pedoman eksplorasi (f) Kejelasan perolehan yang 

akan dicapai. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian dan identifikasi umbi-umbian di 

wilayah Pringombo, Kecamatan Rongkop, Kabupaten 

Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

ditemukan sebanyak 21 jenis umbi-umbian yang terbagi 

menjadi tujuh famili yaitu famili Convolvulaceae, famili 

Euphorbiaceae, famili Araceae, famili Cannaceae, 

famili Dioscoreaceae, famili Marantaceae, dan famili 

Zingiberaceae. Perbedaan masing-masing jenis umbi-

umbian yang ditemukan di Pringombo, Gunung Kidul 

dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Kunci Determinsi Tanaman Umbi-Umbian 

Berdasarkan Sifat Morfologi 

Kunci determinasi merupakan serangkaian 

pernyataan khusus yang digunakan untuk 

mengidentifikasi makhluk hidup yang sedang diteliti 

(Widiyadi, 2009: 2-3). Penggunaan kunci determinasi 

menurut Watson & Miller (2009) (Purnamasari et al, 

2012: 104) mampu mengembangkan daya pikir dan 

kreativitas peserta didik, dapat memotivasi belajar, dan 

memudahkan peserta didik dalam memahami, 

membandingkan, serta menganalisis materi mengenai 

klasifikasi. Berdasarkan pengamatan ciri morfologi umbi 

pada umbi-umbian dapat dibuat kunci determinasi 

sebagai berikut. 

1a. Tumbuhan yang menghasilkan rimpang ………... (4) 

  b. Tumbuhan yang menghasilkan umbi ………...…(2) 

2a. Umbi berasal dari bagian akar ……………...…...… 

 ………………………………….. 2.Euphorbiaceae  

  b. Umbi berasal dari bagian batang ……………… (3) 

3a. Permukaan umbi licin ………………….…….......... 

 ………………………………… 1. Convolvulaceae 

  b. Permukaan umbi tertutupi akar-akar serabut ……… 

 ………………………………….. 5. Dioscoreaceae 

4a. Permukaan rimpang kasap dengan rambut-rambut .. 

 …………………………………………. 3. Araceae 

  b. Permukaan rimpang memperlihatkan berkas sisik 

 sisik ……………………………………………. (5) 

5a. Permukaan rimpang dan bagian dalam rimpang 

 berwarna tidak sama ……………. 7. Zingiberaceae 

  b. Permukaan rimpang dan bagian dalam rimpang 

 berwarna putih ………………………………... (6) 

6a. Percabangan rimpang sangat dekat antara 0,1-0,5 

 cm ………………………………….. 4. Cannaceae 

  b. Percabangan rimpangnya jauh antara 1-1,5 cm …… 

 ……………………………………. 6. Marantaceae 

Analisis Laporan Hasil Penelitian Sebagai Sumber 

Belajar Biologi 
Sumber belajar menurut AECT (Soeharto, 2003: 73) 

(Musfiqun, 2012: 129) merupakan segala sesuatu yang 

mengandung informasi bagi peserta didik yang terdapat 

dalam enam kelompok, yaitu lingkungan, pesan, orang, 

bahan, alat, dan teknik. Pembelajaran biologi 

memerlukan suatu sumber belajar yang sesuai dengan 

karekter biologi sebagai ilmu alam. Penggunaan 

lingkungan sebagai sumber belajar sangat efektif dalam 

memecahankan permasalahan biologi.  

Salah satu permasalahan dalam biologi adalah 

mendeskripsikan spesies, pengelompokan makhluk 

hidup, dan pemahaman mengenai keanekaragaman 

hayati. Permasalahan tersebut dapat ditemukan pada 

materi biologi SMA Kelas X KD 3.2 menganalisis data 

hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman 

hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia.  

Sumber balajar yang diajarkan di sekolah 

berdasarkan penelitian Suhardi (2012: 7-8) termasuk 

dalam sumber belajar yang mengalami proses 

penyederhanaan (by design). Proses penyederhanaan 

laporan hasil penelitian menjadi sumber belajar terjadi 

karena dalam proses pembelajaran peserta didik tidak 

diajak untuk melakukan pengamatan secara langsung 

dilingkungan. Tetapi, ketika peserta didik diajak 

mengamati secara langsung di lingkungan sumber 

belajar tersebut digunakan tanpa mengalami 

penyederhanaan (by utilization). Oleh karena itu, suatu 

hasil penelitian harus dianalisis potensinya sebagai 

sumber belajar biologi yang baru.  Analisis laporan hasil 

penelitian sebagai sumber belajar biologi berdasarkan 

penelitian Djohar (1987) (Suhardi, 2012) sebagai 

berikut. 

1. Kejelasan ketersediaan objek dan permasalahan yang 

diangkat 

Objek dalam penelitian mengenai sumber makanan 

umbi-umbian. Menurut Sugono (2008) yang tertulis pada 

KBBI umbi-umbian merupakan segala jenis umbi yang 

meliputi umbi akar, umbi batang, umbi lapis, dan 

rimpang yang memiliki fungsi sebagai pengganti besar 

disaat musim paceklik. Berdasarkan hasil penelitian 

ketersediaan objek penelitian adalah 21 spesies yang 

terbagi menjadi tujuh famili. 

Permasalahan yang diangkat dalam laporan hasil 

penelitian adalah sifat morfologi dari sumber makanan 

umbi-umbian yang ditemukan di wilayah Pringombo, 

Gunung Kidul, Yogyakarta. Sifat morfologi yang 

berbeda tiap spesies memberikan banyak informasi 

kepada peserta didik mengenai ciri-ciri keanekaragaman 

hayati. Ditemukannya 21 spesies dengan tujuh famili, 

maka laporan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

contoh dalam proses pembelajaran mengenai 

keanekaragaman hayati.       

2. Kesesuaian sasaran materi 

Laporan hasil penelitian memuat materi mengenai 

keanekaragaman hayati. Baiquni (2007) menyebutkan 

ada tiga tingkatan yang sangat berbeda dalam 

mempelajari keanekaragaman hayati, antara lain 

keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem. 

Laporan hasil penelitian mengenai sumber makanan 

umbi-umbian dapat memberikan contoh mengenai dua 

tingkatan, yaitu pada tingkatan genetik dan spesies.  

Keanekaragaman genetik menurut Baiquni (2007) 

merujuk kepada informasi genetik yang terkandung 

dalam setiap makhluk hidup yang ada di dalam sehingga 

membedakan antara spesies lain di dalam populasinya. 

Laporan hasil penelitian yang dapat dicontohkan sebagai 

keanekaragaman genetik dapat dilihat pada Manihot 

esculenta Crantz yang termasuk famili Euphorbiaceae. 

Perbedaan warna tangkai daun menunjukkan dalam 

tubuh Manihot esculenta Crantz terdapat perbedaan 

genetik. 

   
M. esculenta cv 

UJ5 

M. esculenta cv 

Maneot 

M. esculenta cv 

Gemblong Ketan 

Gambar 1. Perbedaan Warna Tangkai Daun Manihot 

esculenta Crantz 

Keanekaragamn spesies menurut Baiquni (2007) 

merujuk pada keragaman spesies-spesies yang hidup di 

dalamnya. Keanekaragaman tingkat spesies sangat 

mudah diketahui. Hal ini terjadi karena memiliki sifat 

yang mencolok untuk diamati. Laporan hasil penelitian 
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yang menunjukkan keanekaragaman tingkat spesies 

antara lain dapat dilihat  pada famili Dioscoreaeceae 

yang sama dalam perawakannya dan umbinya. Famili 

Zingiberaceae yang memiliki persamaan bahwa 

umbinya membentuk rimpang dengan  nodus yang 

sangat jelas. Sedangkan pada famili Araceae memiliki 

persamaan pada daun, batang, serta umbi. 

   

   
Dioscorea alata Dioscorea esculenta Dioscorea hispida  

Gambar 2. Keanekaragaman Jenis pada Famili 

Dioscoreaceae Berdasarkan Habitus dan 

Umbinya 

3. Kejelasan informasi yang diungkap 

Informasi dalam laporan hasil penelitian untuk 

mencapai KD 3.2 menganalisis data hasil observasi 

tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati tingkat 

gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia, yaitu memahami 

pengertian keanekaragaman hayati, memahami 

keanekeragaman tingkat genetik, tingkat spesies, dan 

tingkat ekosistem, dan memahami perbedaan dan 

persamaan yang dimilikinya. Sehingga laporan hasil 

penelitian mampu menjelaskan tiap-tiap komponen 

tersebut. 

4. Kejelasan pedoman eksplorasi 

Pedoman eksplorasi dalam laporan hasil penelitan 

memerlukan prosedur kerja yang jelas. Prosedur kerja 

tersebut meliputi tempat penelitian, waktu penelitian, 

alat dan bahan, serta cara kerja. Penerapan prosedur 

kerja di sekolah memiliki keterbatasan waktu dan harus 

mempertimbangkan kemampuan peserta didik. Maka, 

perlu dilakukan seleksi dan modifikasi kegiatan yang 

dilakukan peserta didik. 

5. Kejelasan porolehan yang akan dicapai 

Kejelasan perolehan yang akan dicapai berdasarkan 

laporan hasil penelitian meliputi tercapainya tujuan 

pembelajaran yang ditujukan dengan meningkatnya 

nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

Simpulan 

Jenis umbi-umbian yang terdapat di daerah 

Pringombo, Gunung Kidul, Yogyakarta antara lain 

Ipomoea batatas (Linneus) Poiret, Manihot esculenta  

Crantz dengan tiga kultivar yaitu Manihot esculenta 

Crantz cv UJ5, Manihot esculenta Crantz cv Maneot, 

dan Manihot esculenta Crantz cv Gemblong Ketan, 

Alocasia macrorhiza Schott, Colocasia esculenta 

(Linneus) Schott, Xanthosoma sagittifolia K. Koch, 

Xanthosoma violaceum Schott, Canna edulis Ker. Gawl, 

Dioscorea alata Linneus, Dioscorea esculenta 

(Lovreiro) Berkill, Dioscorea hispida Dennstedt, 

Maranta arundinacea Billb. Ex Beurl,  Alpinia Galanga 

Willdenow, Curcuma aeruginosa Roxburgh, Curcuma 

domestica Valeton, Curcuma heyneana Valeton & Zijp, 

Curcuma soloensis Valeton, Kaempferia galanga 

Linneus, Kaempferia rotunda (Linneus) Blanco, dan 

Zingiber officinale Roscoe. Semua jenis umbi-umbian 

tersebut masuk ke dalam famili Convolvulaceae, famili 

Euphorbiaceae, Famili Araceae, famili Cannaceae, 

Famili Dioscoreaceae, famili Marantaceae, dan famili 

Zingeiberaceae. Serta hasil penelitian tentang 

keanekaragaman sumber makanan umbi-umbian di 

Pringombo, Gunung Kidul, Yogyakarta berpotensi 

sebagai sumber belajar biologi untuk mencapai KD 3.2 

menganalisis data hasil observasi tentang berbagai 

tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis dan 

ekosistem di Indonesia. 

 

Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, sebaiknya 

perlu dilakukan pengembangan bahan ajar sebagai 

perwujudan dari sumber belajar yang merupakan proses 

dan hasil penelitian. Selanjutnya, akan terlihat manfaat 

yang diperoleh dalam pembelajaran. 
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