
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi 

dan memiliki banyak potensi alam. Potensi alam tersebut berupa flora dan fauna 

yang sebagian besar terdapat pada hutan tropis. Hutan tropis Indonesia merupakan 

salah satu hutan alam tropika basah terbesar dan terkaya akan flora dan fauna. 

Sekitar 25.000 –30.000 jenis tumbuhan berbunga dan berbiji terdapat pada hutan 

alam Indonesia dan sekitar 4.000 jenis berupa pohon yakni tumbuhan berkayu 

(Lekitoo, 2010). 

Menurut Sastrapradja dkk (1989) dalam Lekitoo (2010) Bahwa keragaman 

flora lainnya pada hutan tropis Indonesia adalah lumut, ganggang, paku-pakuan, 

epifit, palem, anggrek, bambu dan tumbuhan bawah. Kekayaan tersebut 

disebabkan oleh biogeografi Indonesia yang membentang diantara 2 kawasan 

biografi utama yaitu Indomalaya dan Australasia. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Lekitoo (2010) data 

sumber daya alam pada hutan di Indonesia di antaranya beberapa jenis tumbuhan 

berkayu endemik terbatas dan luas dan ada beberapa jenis tumbuhan non kayu 

endemik terbatas dan luas Borassus heineanus; Buah merah (Pandanus 

browsimus); Sararanga sinuoas; Sommieria leucophylla; Mucuna novoguinensis; 

(Grammatophyllum speciosum).  

Tanaman anggrek khususnya yang ada di indonesia memiliki banyak ragam 

jenisnya. Tanaman anggrek termasuk dalam famili Orchidaceae, suatu family 
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yang sangat besar dan sangat bervariasi. Famili ini terdiri dari 800 genus dan 

tidak kurang dari 25.000 spesies (Gunawan, 1991). Bentuk dan sifat-sifatnya yang 

sangat bervariasi dan unik, serta jumlahnya yang besar ini, menyebabkan tanaman 

anggrek termasuk kelompok tanaman tersendiri (Limartha, 1979). Seperti halnya 

kelompok tumbuhan tinggi lainnya, anggrek lebih banyak tumbuh di daerah tropis 

dengan persebaran yang berbeda. Beberapa jenis diketahui mampu tumbuh dan 

berkembang pada daerah dataran rendah sampai ke dataran tinggi.  

Anggrek adalah tanaman hias yang banyak diminati oleh para kolektor 

anggrek maupun masyarakat pada umumnya. Anggrek menjadi daya tarik 

tersendiri karena bunganya yang memiliki variasi warna dan mempunyai nilai jual 

yang tinggi. Dendrobium merupakan salah satu genus anggrek yang paling banyak 

disukai konsumen, karena bunganya tahan lama dan tidak mudah rontok, dengan 

bentuk dan warna yang sangat bervariasi, serta mudah dalam pengepakan 

(Widiastoety, D., 2003). 

 Seiring berjalannya waktu, tingkat permintaan anggrek baik dari para 

kolektor, pebisnis tanaman hias dan konsumen semakin meningkat. Permintaan 

anggrek yang terus meningkat belum mampu dipenuhi oleh produsen anggrek 

Produksi tanaman anggrek di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2012-

2014. Pada tahun 2012 jumlah produksi anggrek 20.727.891 tangkai, tahun 2013 

sebanyak 20.277.672 tangkai dan pada tahun 2014 sebanyak 19.739.627 (Badan 

Pusat Statistik, 2016). 

Dilaporkan bahwa keanekaragaman jenis anggrek tertinggi terdapat pada 

ketinggian 500-2000 m (Limartha, 1979). Ditumbuhi aneka ragam bunga anggrek 
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meliputi 2.700 jenis lebih (Milliar, 1978 dalam Kesaulija, 2003). Wilayah 

Propinsi Maluku utara yang luas dan sulit untuk dijangkau menyebabkan 

keberadaan anggrek belum dapat semua teridentifikasi. Salah satu kekayaan alam 

yang ada di hutan ini yaitu tanaman anggrek. Tanaman anggrek pada hutan 

tersebut belum pernah dilakukan penelitian mendokumentasikan sehingga perlu 

diteliti dengan mendeskripsikan dan spesies anggrek. Agar spesies anggrek pada 

hutan tersebut dapat diketahui dan dilestarikan keberadaannya. 

Anggrek (Orchidaceae) anggrek merupakan salah satu famili tumbuhan yang 

mempunyai variasi cukup tinggi dan sangat menarik. Diperkirakan di dunia 

terdapat sekitar kurang lebih 20.000 spesies anggrek yang terdiri atas 700- 800 

marga (Simpson 2006). Sebagian besar anggrek merupakan tumbuhan 

kosmopolitan yang hampir tersebar di seluruh bagian dunia, tetapi pada daerah 

vegetasi yang terbatas. Seperti halnya kelompok tumbuhan tinggi lainnya,  

anggrek lebih banyak terdapat di daerah tropik dengan daerah persebaran yang 

tidak merata. Spesies anggrek dapat tumbuh pada daerah dataran rendah sampai 

ke daerah dataran tinggi, akan tetapi penyebaran beberapa spesies anggrek 

beranekaragam pada setiap interval ketinggian tertentu yang dapat menentukan 

tumbuhan anggrek hidup survival (Sadili, 2013). 

Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa 

yang mudah dipahami oleh siswa, sesuai usia dan tingkat pengetahuan mereka 

agar mereka dapat belajar secara mandiri dengan bimbingan minimal dari 

pendidik (Andi Prastowo, 2012). Penggunaan modul dalam pembelajaran 
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bertujuan agar siswa dapat belajar mandiri tanpa atau dengan minimal dari guru. 

Di dalam pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator.  

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sukiman (2011) yang menyatakan 

bahwa modul adalah bagian kesatuan belajar yang terencana yang dirancang 

untuk membantu siswa secara individual dalam mencapai tujuan belajarnya. 

Siswa yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menguasai 

materi. Sementara itu, siswa yang memiliki kecepatan rendah dalam belajar bisa 

belajar lagi dengan mengulangi bagian-bagian yang belum dipahami sampai 

paham. 

Menurut Rudi Susilana dan Cepi Riyana (2008) modul merupakan suatu 

paket program yang disusun dan didesain sedemikian rupa untuk kepentingan 

belajar siswa. Pendekatan dalam pembelajaran modul menggunakan pengalaman 

siswa. 

Berdasarkan berbagai alasan diatas perlu dilakukan penelitian mengenai 

“Studi Jenis-Jenis Tumbuhan Anggrek di Pulau Makian Hasil Penelitian 

diJadikan Modul Pembelajaran Pada Mata Kuliah Keanekaragaman 

Tumbuhan” agar masyarakat mengetahui bahwa. Negara Indonesia merupakan 

salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman anggrek yang sangat banyak 

dan perlu untuk dijaga kelestariannya agar tidak mengalami kepunahan. 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka didapat identifikasi masalah 

adalah Apa saja jenis tanaman anggrek yang ditemukan di kawasan hutan Pulau 

Makian.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul rumusan masalah yaitu: 

1. Apa saja jenis tumbuhan anggrek yang ditemukan di pulau makian ? 

2. Bagaimana menyusun dan memvalidasi modul pembelajaran yang layak 

digunakan pada mata kuliah keanekaragaman tumbuhan anggrek ? 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan utama penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui jenis tumbuhan anggrek di Pulau Makian 

2. Untuk mengetahui hasil validasi modul pembelajaran pada mata kuliah 

keanekaragaman tumbuhan. 

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah pada tujuan yang akan telah ditetapkan, maka 

dibuat batasan masalah yang meliputi:  

1. Data penunjang berupa jenis pohon inang dan foto/gambar kawasan 

hutan Pulau Makian digunakan Sebagai modul pembelajaran pada mata 

kuliah keanekaragaman tumbuhan. 

2. Hasil ekspolari anggrek pada hutan Pulau Makian digunakan sebagai 

modul pembelajaran pada mata kuliah keanekaragaman tumbuhan. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan tentang 

Keanekaragaman Tumbuhan Anggrek di pulau Makian sehingga dapat digunakan 

Sebagai  modul pembelajaran pada mata kuliah keanekaragan tumbuhan . 
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2. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuwan bagi 

penulis pada pengetahuan terkait dengan keanekaragaman tumbuhan anggrek dan 

dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya 

yang berkaitan dengan topik ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


