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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati.
Keanekaragaman hayati meliputi keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan
ekosistem. Wilayah geografis yang menguntungkan membuat ekosistem di
Indonesia sangat beragam seperti, ekosistem hutan bakau; ekosistem pantai;
ekosistem padang rumput; ekosistem air tawar; ekosistem savana dan lain-lain
(Ridhwan, 2012). Setiap ekosistem tersebut memiliki keragaman flora dan fauna
masing-masing. Keragaman flora di Indonesia menduduki urutan ketujuh dunia
dengan jumlah spesies terbanyak mencapai 20.000 spesies, dan 40% dari spesies
tersebut merupakan tumbuhan endemik (Kusmana & Hikmat, 2015), namun jumlah
tersebut dari tahun ketahun terus mengalami penurunan (Purnomo et al., 2015).
Jumlah spesies tumbuhan dengan status terancam punah di Indonesia
setiap tahun mengalami peningkatan (Latuputty, 2017). Pada tahun 2009 hingga
2010 jumlah tanaman terancam punah sebanyak 386 jenis, jumlah ini berubah
menjadi 394 jenis pada tahun 2011, menjadi 393 jenis pada tahun 2012, dan menjadi
404 jenis pada tahun 2013 (Purnomo et al., 2015). Adapun berdasarkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang
dilindungi terdapat kurang lebih 126 spesies tumbuhan dalam 15 famili yang
berbeda ditetapkan sebagai tumbuhan yang dilindungi, diantarannya seperti famili
Araceae (Amorphohalus titanum), Araucariaceaea (Agathis labillardieri),
Arecaceae

(Agathis

borneensis),

Asteraceae

(Anaphalis

javanica),

Dipterocarpaceae (Dipterocarpus cinereus), Fagaceae (Castanopsis argentea),
Lauraceae (Beilschmiedia madang), Leguminaceae (Intsia palembanica),
Malvaceae

(Heritiera

globosa),

Orchidaceae

(Coelogyne

pandurata),

Nephentaceae (Nephenthes spp.), Rafflessiaceae (Rafflesia spp.), Simaroubaceae
(Eurycoma apiculata), Taxaceae (Taxus sumatrana), dan Thymelaceae (Aetoxylon
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sympetalum). Jumlah ini akan terus mengalami peningkatan seiring dengan adanya
kerusakan habitat, pemanfaat berlebih, pencemaran lingkungan, invasi spesies
asing dan faktor internal dari spesies itu sendiri (Widyatmoko, 2019).
Indonesia menduduki peringkat kesembilan dalam hal jumlah tumbuhan
terancam di dunia (Willis, 2017). Beberapa jenis tanaman bahkan sudah masuk
dalam kondisi genting (Endangered spesies), hal ini dikarenakan adanya resiko
kepunahan yang tinggi di alam (LIPI, 2017); terjadi penurunan jumlah populasi
secara drastis selama sepuluh tahun terakhir akibat penyusutan habitat; dan kegiatan
eksploitasi yang berlebih (Purnomo et al., 2015). Kegiatan pemanfaatan yang
berlebih dan kurangnya usaha pembudidayaan juga menjadi faktor penyebab
semakin berkurang jumlah tumbuhan (Saleh & Hartana, 2018), oleh karena itu
perlu adanya kegiatan penyelamatan lingkungan melalui kegiatan konservasi.
Kegiatan konservasi merupakan salah satu langkah nyata dalam
mengupayakan kelestarian alam di Indonesia termasuk kelestarian tumbuhan
langka. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki kewajiban yang sama dalam
melaksanakan kegiatan konservasi (Rachman, 2012). Unsur masyarakat yang
memiliki potensi sangat besar dalam kegiatan konservasi adalah pelajar, hal ini
dikarenakan pelajar memiliki waktu yang lebih lama dalam mempelajari makhluk
hidup dan konservasinya (Bhuiyana et al., 2010). Lingkungan sekolah juga
memiliki potensi yang besar dalam menanamkan pemahaman siswa tentang
konservasi tumbuhan langka (Christita & Mayasari, 2018).
Kurikulum pada tingkat sekolah dasar dan menengah di Indonesia
sebenarnya sudah memperkuat upaya konservasi (Harun, 2013). Nilai-nilai
pendidikan karakter pada Kurikulum 2013 juga menuntut siswa untuk lebih
mengenal kearifan lokal yang meliputi aspek religius, saling menghargai, jujur,
kreatif, cinta tanah air, demokratis, rasa ingin tahu yang tinggi, rasa peduli terhadap
sosial dan rasa peduli terhadap lingkungan (Silalahi, 2015). Meskipun demikian,
pemahaman masyarakat terkait konservasi masih belum maksimal (Leksono et al.,
2014).
Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 SMA yang membahas mengenai
konservasi adalah Kompetensi Dasar 3.2 materi biologi kelas X yang berbunyi

3

“Menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta
ancaman dan pelestariannya beserta ancaman dan pelestariannya” dan Kompetensi
Dasar 4.2 yang berbunyi “Menyajikan hasil observasi berbagai tingkat
keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya”. Tujuan
dimasukkannya materi konservasi pada materi biologi SMA adalah agar siswa
mampu meningkatkan kemampuan literasi mengenai biodiversitas makhluk hidup
(Erdoǧan, Kostova, & Marcinkowski, 2009). Penyisipan materi konservasi
diharapkan mampu membuat generasi penerus lebih memahami konservasi.
Kegiatan pembelajaran yang memiliki visi untuk kegiatan konservasi memiliki
dampak yang signifikan terhadap sikap kepedulian siswa pada konservasi
lingkungan (Susilo, Prasetya, & Ngabekti, 2016).
Kebanyakan masyarakat termasuk guru masih salah dalam memaknai
konservasi, konservasi seharusnya tidak hanya sebagai kegiatan perlindungan
spesies, namun juga kegiatan pemanfataan spesies secara lestari (Hagenbuch et al.,
2009). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Leksono,
Rustaman, & Redjeki (2013) diketahui hanya 3% guru di Kota/Kabupaten Serang
yang memahami konsep konservasi dengan benar, sehingga 97% guru memiliki
pengetahuan yang kurang tentang konservasi, 90% guru juga tidak pernah
mengikuti kegiatan pelatihan konservasi. Hasil penelitian Dikmenli, (2010)
menunjukkan bahwa mahasiswa calon guru biologi dari Fakultas Pendidikan
Ahmet Kelesoglu Universitas Selcuk di Turki memiliki pemahaman konseptual
yang tidak lengkap tentang krisis keanekaragaman hayati dan pembangunan yang
berkelanjutan, serta mengabaikan hubungan antara keanekaragaman dan efek
aktifitas manusia terhadap keanekaragaman hayati.
Materi konservasi seharusnya jauh lebih baik dilakukan diluar kelas dan
menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar (Ramadoss & Moli,
2011), maupun menggunakan bantuan media pembelajaran yang interaktif
sehingga siswa dapat lebih aktif dan lebih peduli terhadap lingkungan (Taufiq,
Dewi, & Widiyatmoko, 2014). Penumbuhan sikap kepedulian terhadap kelestarian
tumbuhan langka dipengaruhi oleh cara guru dalam mengajarkan konsep
konservasi terhadap siswanya. Semakin tinggi kualitas proses belajar mengajar
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mengenai konservasi, maka akan semakin tinggi pula kepedulian siswa terhadap
lingkungan (Taufiq, Dewi, & Widiyatmoko, 2014).
Pendidikan tentang konservasi memiliki pengaruh yang sangat kuat
terhadap komitmen siswa dalam melakukan pelestarian spesies dan habitat dari
spesies, selain itu prestasi intelektual yang dimiliki siswa tentang konsep konservasi
memiliki pengaruh yang besar mengenai argumen siswa terhadap aktifitas
pelestarian spesies dan habitat (Caro, Mulder, & Moore, 2003). Beban kurikulum
yang berlebih, dengan sifat materi yang abstrak membuat proses belajar siswa
menjadi kurang efektif (Çimer, 2012). Bahan ajar dan media pembelajaran yang
digunakan guru pun belum beragam dan cenderung monoton (Leksono et al., 2014).
Keabstrakan materi juga membuat kebanyakan guru lebih mengandalkan buku teks
dengan sistem penyampaian yang terpusat pada guru (Susiana et al., 2017).
Kegiatan belajar mengajar yang terpusat pada buku teks membuat siswa menjadi
kurang aktif. Proses pembelajaran cenderung konvensional serta kenyataan bahwa
siswa lebih berfokus terhadap nilai yang melewati kriteria ketuntasan minimal dari
pada kemampuan memahami, juga merupakan salah satu alasan rendahnya
hubungan pemahaman siswa terhadap aktivitas konservasi (Hadi & Ainy, 2020).
Profil pemahaman konsep menunjukkan proses berpikir seseorang,
sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam mendesain proses peningkatan
kualitas pembelajaran (Firdaus et al., 2019). Memahami berkaitan dengan aktifitas
membangun pengertian dari berbagai sumber baik dalam bentuk bacaan, pesan,
maupun dalm sebuah komunikasi (Gunawan & Palupi, 2016). Memahami
biokonservasi berarti dapat diartikan sebagai aktifitas

seseorang dalam

memandang kegiatan konservasi. Adapun profil pemahaman konservasi tumbuhan
langka dapat diartikan sebagai gambaran mengenai kemampuan seseorang untuk
mengerti mengenai konservasi tumbuhan langka serta sikap yang ditunjukkan
terhadap kegiatan konservasi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan
maka penelitian ini berjudul “Analisis Profil Pemahaman Siswa Dan Guru Terkait
Konsep Biokonservasi Tumbuhan Langka Indonesia”.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang dapat diidentifikasi
antara lain :
1. Jumlah status tumbuhan langka yang semakin meningkat.
2. Sumber belajar dan media pembelajaran mengenai konservasi tumbuhan langka
masih terbatas.
3. Pembelajaran berpusat pada buku teks.
4. Materi mengenai konservai pada buku teks masih kurang.
5. Kurangnya perhatian siswa terhadap pemahaman dan lebih mementingkan nilai
yang melebihi angka kriteria ketuntasan minimal.

C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah, pembatasan masalah pada penelitian ini
antara lain :
1. Cakupan materi terbatas hanya pada satu materi yaitu materi konservasi pada
pembahasan tumbuhan langka Indonesia sesuai dengan Kurikulum 2013 materi
biologi kelas X SMA pada Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2.
2. Profil pemahaman siswa dan guru mengenai konservasi tumbuhan langka di
Indonesia.
3. Subjek penelitian adalah siswa kelas X dan XI MIPA SMA tahun ajaran
2020/2021 dan guru biologi SMA.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas,
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana profil pemahaman siswa SMA mengenai konsep biokonservasi
tumbuhan langka di Indonesia ?
2. Bagaimana profil pemahaman guru biologi terkait konsep biokonservasi
tumbuhan langka di Indonesia?
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E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai
dalam penelitian ini adalah untuk :
1. Mengetahui profil pemahaman siswa SMA mengenai konsep biokonservasi:
kasus tumbuhan langka di Indonesia.
2. Mengetahui profil pemahaman guru biologi terkait konsep biokonservasi: kasus
tumbuhan langka di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :
1. Manfaat Teori
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai
profil pemahaman siswa SMA mengenai konsep biokonservasi tumbuhan
langka di Indonesia.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang
profil pemahaman guru terkait konsep biokonservasi tumbuhan langka.

2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian
selanjutnya.
b. Bagi Siswa, memberikan informasi mengenai kondisi pemahaman siswa
sehingga dapat meningkatkan semangat dalam menuntut ilmu.
c. Bagi guru, memberikan informasi mengenai kondisi pemahaman guru
sehingga guru dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki agar dapat
mempersiapkan murid-murid yang cerdas dan memiliki sikap yang baik
terhadap lingkungan
d. Bagi Sekolah, memberikan informasi mengenai persepsi dan pemahaman
guru da siswa sehingga dapat lebih baik lagi dalam meningkatkan kualitas
sekolah.

