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 Indonesia memiliki keanekaragaman 
hayati melimpah dalam tipe ekosistem yang 
bervariasi, beraneka jenis tumbuhan, hewan, 
dan jasad renik yang dengan sendirinya 
dilandasi oleh besarnya variasi genetik 
menyebabkan plasma nutfah diminati banyak 
negara (Rifai,  2003). Pada era globalisasi 
pemanfaatan sumber daya genetik merupakan 
hal yang makin lama makin marak,untuk 
menghindari gejala pencurian sumber daya 
hayati yang akan dimanfaatkan di luar negeri 
atau oleh perusahaan di dalam negeri yang 
memperoleh sumber daya ini secara tidak sah  
telah dirancang suatu undang-undang 
mengenai pengelolaan sumber daya genetik. 
Hal ini termasuk akses terhadap sumber daya 
dan pembagian keuntungannya secara adil 
dan merata. Pelaksanaan  peraturan ini akan 
sangat tergantung pada pengetahuan pemilik 
keanekaragaman sumber daya genetik 
mengenai sumber daya genetik yang 
dimiliknya. Pengetahuan ini akan dapat 
diperoleh hanya dengan penyelanggaraan  
taksonomi.  
 Sementara itu, pada saat ini kita juga 
berpacu dalam berbagai aktivitas manusia 
yang menyebabkan kepunahan 
keanekaragaman hayati. Setiap tahun berjuta 

hektar hutan hujan tropik terancam musnah, 
beralih fungsi menjadi perumahan, 
perkebunan, dan pertambangan padahal 
kekayaan dan potensi spesiesnya belum 
diketahui.  Informasi keanekaragaman hayati 
pada tingkat spesies maupun genetik oleh 
karena itu  sangat diperlukan dalam upaya 
konservasi dan pengelolaan keanekaragaman 
hayati supaya dapat dimanfaatkan secara 
berkelanjutan. Hal tersebut merupakan 
sebagian dari tugas dan tantangan taksonomi 
saat ini dan masa depan di Indonesia. 
 Sebagai upaya untuk menjawab 
tantangan tersebut Indonesisa memerlukan 
ahli taksonomi yang dapat dicetak antara lain 
melalui jalur pendidikan formal seperti di 
Perguruan Tinggi. Menurut Adisoemarto 
(2003) kemunduran taksonomi di Indonesia 
sudah lama dirasakan. Sedikit sekali 
mahasiswa yang tertarik untuk mendalami 
karena menganggap taksonomi sebagai ilmu 
yang membosankan dan tidak berguna. 
Sebagai akibatnya, kepakaran taksonomi 
makin jauh dari populer. Jumlah pakar 
taksonomi di Indonesia bisa dihitung dengan 
jari, padahal kekayaan keanekargaman hayati 
yang harus ditangani dan diungkap sangat 
besar dan rumit. Apabila keadaan ini 
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dibiarkan maka masa depan yang suram bagi 
pertaksonomian Indonesia. Sebagai upaya 
mengatasi hal tersebut  oleh karena itu 
penulis merasa perlu mengangkat tulisan  
dengan judul  Pembelajaran Taksonomi 
Melalui Pendekatan  Kontekstual Sebagai 
Upaya  Peningkatan  Minat  Mahasiswa  pada  
Taksonomi . Dalam tulisan ini akan dibahas 
meliputi  pengertian taksonomi, peran dan 
fungsi taksonomi, dan pembelajaran 
taksonomi dengan pendekatan kontekstual. 
 
PENGERTIAN TAKSONOMI 
 Indonesia beriklim tropis dan terdiri 
atas ± 17.000 pulau mencakup ± 193 juta Ha 
daratan dan ± 500 juta Ha lautan, mempunyai 
keanekaragaman hayati yang tinggi. 
Keanekaragaman tersebut kemungkinan akan 
bertambah lagi antara lain karena adanya 
faktor genetik, mutasi, adaptasi, dan 
kompetisi. Keanekaragaman tidak hanya 
menyangkut bentuk tetapi juga sifat lainnya 
dan berhubungan dengan persyaratan untuk 
hidupnya, jenis satu mempunyai persyaratan 
hidup yang berbeda dengan jenis lainnya. 
Keanekaragaman terjadi akibat pertumbuhan 
dapat memanfaatkan alam lingkungannya 
secara efektif dan efisien  . 
  Manusia akan selalu berusaha 
mengenal tumbuhan yang ada disekitarnya 
dengan adanya keanekaragaman tumbuhan,. 
Salah satu kegiatan manusia untuk 
mempermudah mengenal tumbuhan adalah 
menggolongkan segala sesuatu yang ada 
disekitarnya. Penggolongan ini didasarkan 
atas keseragaman sifat dan ciri di dalam 
keanekargaman  itu sehingga akan diproleh 
keanekaragaman secara utuh (Stuessy, 1990). 
Dalam melakukan penggolongan itu ada dua 
kegiatan yang dilaksanakan terlebih dahulu, 
yaitu mengenal ciri objek yang akan 
digolongkannya dan menentukan 
identistasnya. Identifikasi objek dilakukan 
dengan cara menentukan atau memberi nama 
pada objek itu. Ketiga kegiatan yang meliputi 
pencirian, penamaan, dan penggolongan 
berlangsung secara cepat dan hampir 
sekaligus dilaksanakan. Pencirian, penamaan, 
dan penggolongan tumbuhan selalu giat 
dipelajari dan dilakukan orang yang ingin 
mendalami mengenai kehidupan tumbuhan. 
Asas-asas dari kegiatan tersebut secara 
khusus dipelajari dalam taksonomi 
(Pudjoarinto, 1993). 

 Menurut Davis & Heywood (1963) 
Taksonomi tumbuhan adalah ilmu yang 
mempelajari identifikasi, tatanama dan 
klasifikasi tumbuhan. Pengertian Taksonomi 
dan sistematika sering dianggap sebagai 
sinonim. Pengetahuan tentang 
identifikasi,penamaan dan penggolongan saja  
belum dapat menjawab atau menerangkan 
mengapa tumbuhan beraneka ragam, 
bagaimana asal usul tumbuhan dan 
bagaimana hubungan kekerabatan satu sama 
lain. Sebagai upaya untuk menjawab 
permasalahan  tersebut perlu dilakukan 
kegiatan pengkajian keanekaragaman dan 
hubungan kekerabatan dan yang lebih dikenal 
dikaji dalam biosistematik. 
 Objek utama dalam biosistematik  
adalah tidak menemukan nama tumbuhan 
tetapi menentukan hubungan kekerabatan  
suatu makhluk hidup  tumbuhan dengan yang 
lainnya sehingga dapat dikenali sepenuhnya  
kesamaan  dan perbedaannya. Karakter 
umum yang dimiliki bersama dan karakter 
khusus yang dimiliki hanya oleh 
kelompoknya, serta apakah karakter  itu tetap 
baik dari strukutur   luar maupun dalamnya. 
Hasil analasis dan sintesis karakter tersebut 
akan  dipakai untuk menata organisme 
tumbuhan tersebut ke dalam susunan hierarki 
tingkat takson  ordo, famili, dan sebagainya 
sehingga bersifat  sistematis. Penataan ini 
dimaksudkan agar alam hayati tersusun rapi 
dan harmoni oleh karena itu akan menjadi 
mudah untuk  dapat dipahami dan 
dimanfaatkan pada  kesejahteraan umat 
manusia (Stuuesy, 1990).. 
 
PERAN DAN FUNGSI TAKSONOMI  

  Taksonomi memiliki peran yang 
sesungguhnya dirasakan dalam berbagai jalur 
kehidupan, mulai dalam kehidupan sehari-
hari misalnya dalam menentukan pilihan 
bahan pangan, objek untuk hiburan, 
pencegahan penyakit, dan banyak segi 
kehidupan lain yang berkaitan dengan 
makhluk hidup. Dalam kehidupan 
pemerintahan taksonomi juga diperlukan. 
Kewenangan pemerintah untuk menentukan 
perencanaan dan pelaksanaan pelestarian 
alam misalnya dalam hal menjaga kelestarian 
sumber daya an mengatur perdagangan 
komponen makhluk hidup bahkan untuk 
menghindari masuknya spesies atau 
komponen makhluk hidup yang 
membahayakan ke dalam suatu kawasan. 
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Dalam pembangunan daerah khususnya yang 
bermodalkan kekayaan alam, berapa 
banyaknya dan segi-segi lain mengenai 
sumber daya ini akan memerlukan campur 
tangan taksonomi. Dalam dunia keilmuan, 
khususnya yang berhubungan dengan 
makhluk hidup taksonomi tidak dapat 
ditinggalkan. Pemuliaan tanaman dan ternak, 
penelitian di bidang biologi misalnya dalam 
fisiologi, ekologi, genetika melibatkan 
taksonomi. 
 Selain itu dilihat dari segi peran 
taksonomi dalam mengklasifikasi makhluk, 
jarak antarspesies, antar takson yang lebih 
tinggi, sehingga hubungan horisontal dan 
hubungan vertikal dapat diidentifikasi. 
Pengetahuan tentang hubungan ini sangat 
penting dalam praktek, di antaranya dalam 
menentukan manfaat suatu unit dalam hal 
perannya sebagai unit pengganti unit yang 
telah dikenal sebelumnya. Fenomena ini 
dapat berlaku untuk semua taraf 
keanekaragaman hayati, mulai dari taraf 
bawah-spesies sampai taraf yang lebih tinggi. 
Contoh, misalnya bila di suatu kawasan 
terdapat komponen keanekaragaman hayati 
yang mempunyai khasiat untuk tujuan 
tertentu, padahal komponen tersebut tidak 
terdapat di kawasan lain, maka bila kawasan 
lain ini hendak mengembangkan pemanfaatan 
yang sama dengan yang dilakukan terhadap 
komponen yang telah dimanfaatkan tersebut, 
kerabat terdekatnya yang terdapat di kawasan 
lain ini dapat diteliti secara langsung. 
Ketentuan mengenai derajat kedekatan 
kekerabatannya hanya dapat ditentukan oleh 
taksonomi. Inilah pentingnya klasifikasi yang 
disusun dengan penyelenggaraan taksonomi. 
 Menurut Adisoemarto (2008)apabila   
asas taksonomi yang terdiri atas empat 
komponen  yang saling berhubungan telah 
diterapkan  akan dapat diungkapkan identitas 
suatu komponen. Taksonomi yang 
mendalami unit yang digarap dengan 
mengungkapkan temuannya dari pendalaman 
ini akan membeberkan secara lengkap (atau 
mendekati tingkatan lengkap) sifat dan 
kandungan kemampuan unit yang digarap. 
Indentifikasi spesies dan pertelaannya akan 
membuka isi unit yang digarap. Taksonomi 
juga meletakkan unit yang digarap pada 
kelompok kekerabatan yang tepat.Tindakan 
ini telah mencantumkan tambahan unit yang 
tercakup dalam suatu kelompok kekerabatan 
yang bersangkutan. Tindakan ini telah 

membuka peluang untuk meningkatkan 
keanekaragaman pemanfaatan suatu unit 
keanekaragaman hayati. Sisi lain yang dapat 
terungkap juga ialah persebaran unit ini 
dalam dimensi ruangan (spatial) dan dimensi 
waktu (temporal). Hal ini penting untuk 
diketahui, karena pengelolaan unit-unit yang 
bersangkutan akan memerlukan informasi 
mengenai persebaran ini. Penghitungan 
secara kuantitatif dan kualitatif pun dapat 
dilakukan. Hasil dari penghitungan ini akan 
mempunyai dampak yang luas, di antaranya 
untuk menentukan laju pemunahan, derajat 
endemisme, dan pemantauan terhadap 
masuknya spesies asing yang 
membahayakan. 

Peran taksonomi seperti yang 
dianalisis di atas itu berpotensi dalam 
menentukan berapa derajat keanekaragaman 
hayati yang terdapat di Indonesia. Bila 
taksonomi diterapkan secara konsekuen 
terhadap keanekaragaman hayati, untuk 
setiap kelompok yang digarap akan dapat 
ditunjukkan kandungannya dengan lengkap. 
Taksonomi dengan penerapan  asas dan 
tahap-tahap pelaksanaannya mulai dari 
identifikasi, pendalaman mengenai 
kandungan unit yang diidentifikasi, 
pertelaannya secara lengkap, sampai 
penyebaran informasi mengenai unit yang 
digarap ini dan pemanfaatannya akan lebih 
nyata  sekaligus pelestariannya dapat 
dirancang dengan hasil yang maksimal. 
Penggarapan taksonomi  seperti ini, akan 
dapat diungkapkan betapa kayanya negeri 
kita dengan keanekaragaman hayati, yang 
secara rinci, jelas dan tegas akan dapat 
dihitung.. Penghitungan ini sangat penting 
dan diperlukan untuk membuktikan betapa 
kayanya negeri kita dan berapa yang dapat 
dimanfaatkan, serta untuk menentukan cara 
melestarikan keanekaragaman hayati..  
 
PEMBELAJARAN TAKSONOMI 
DENGAN PENDEKATAN KONSTEK - 
TUAL 
 
 Pembelajaran taksonomi di Indonesia 
pada masa sekarang ini secara umum 
memerlukan perhatian.Sedikit sekali 
mahasiswa yang tertarik untuk mendalami 
karena menganggap taksonomi sebagai ilmu 
yang membosankan dan tidak berguna 
Permasalahan timbul berdasarkan hasil 
identifikasi dari mahasiswa yang menempuh 
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matakuliah taksonomi terdapat beberapa 
anggapan antara lain menyatakan bahwa 
taksonomi merupakan pelajaran untuk 
menghafalkan nama makhluk hidup dalam 
bahasa latin. Sementara mahasiswa lain 
menyatakan bahwa taksonomi merupakan 
pelajaran yang diberikan hanya untuk 
mengetahui dan menghafal susunan urutan 
tingkat kategori dalam klasifikasi. Kenyataan 
ini tentu saja akan sangat membebani 
mahasiswa dan akibatnya menjadi tidak 
berminat terhadap taksonomi. Padahal  tidak 
ada manfaat apapun bagi orang yang hafal 
kedudukan takson dalam urutan klasifikasi. 
Semuanya dapat dilihat dalam buku teks 
taksonomi dan  lebih membosankan dan 
menyulitkan lagi ialah keharusan mahasiswa 
untuk hafal nama latin makhluk hidup. 
Sementara nama latin tersebut dapat dilihat 
dalam buku atau dalam daftar nama latin dan 
tidak harus dihafalkan. Ahli taksnomi yang 
sudah berpengalaman pun masih melihat 
acuan untuk memastikan nama latin makhluk 
yang ditanganinya. 
 Pembelajaran taksonomi dengan 
hanya sekedar mengenal nama latin dan 
kedudukan takson dalam hierarki 
klasifikasinya seperti itu tidak akan mampu 
berperan dalam mengungkap 
keanekaragaman hayati  Kesalahan 
pemahaman terhadap pembelajaran 
taksonomi ini  telah  menyebabkan hilangnya 
banyak peluang  untuk memanfaatkan 
keanekaragaman hayati. Pembelajaran 
taksonomi hanya dengan menghafal nama 
latin atau mengetahui kedudukan dalam 
klasifikasi saja tidak dapat mengungkap 
keanekaragaman yang ada oleh karena itu  
pembelajaran  menjadi abstrak dan tidak 
bermanfaat. Menurut Sumaatmadja (dalam 
Aunurrahman, 2009) dalam mengembangkan 
pendidikan sebagai proses pemberdayaan 
anak didik secara filsafati harus berpijak pada 
fakta dan realita. Proses pendidikan melalui 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus 
memberikan kesempatan yang seluasnya bagi 
peserta didik untuk mengembangkan senses 
of interest,sense of curiosity , sense of reality 
dan sense of discovery dalam mempelajari 
fakta untuk mencari kebenaran. Proses 
pembelajaran yang mengacu hal tersebut 
antara lain  adalah melalui pendekatan 
kontekstual. 
 Pendekatan kontekstual atau CTL 
(contextual teaching and learning) 

dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi 
dan manfaat fungsional pendidikan bagi 
seluruh siswa (Corebima, 2002) sedangkan 
menurut Suyatno(2007)  CTL  adalah suatu 
proses pendidikan yang bertujuan untuk 
membantu siswa memahami  
makna yang ada pada materi bahan ajar 
dengan menghubungkan dalam kontek 
kehidupan sehari-harinya dengan konteks 
kehidupan pribadi,sosial dan 
kultural.Beberapa pendapat tersebut secara 
keseluruhan dapat diartikan bahwa 
pendekatan kontekstual adalah suatu konsep 
belajar  yang membantu proses pembelajaran 
menghubungkan mata pelajaran dengan 
situasi dunia nyata. 
  Menurut Adisoemarto (2008)  
taksonomi dapat berperan dalam mengungkap 
keanekaragaman hayati  yang ada sehingga 
pembelajaran akan lebih bermakna  apabila  
diselenggarakan berdasarkan tiga pedoman  
1) memahami asas adalah  penting, karena 
merupakan  langkah pertama yang harus 
dilakukan dalam menyelenggarakan 
taksonomi. 2) mengikuti  perkembangan  
ilmu akan  sangat diperlukan  karena akan 
menyesuaikan kinerja taksonomi dan 
mendinamiskannya. 3) mewujudkan fungsi 
dan memainkan peran sehingga dapat  
menunjukkan taksonomi ada gunanya. 
 Memahami asas tidak dapat 
ditinggalkan karena asas merupakan pijakan 
yang akan dijadikan landasan dalam 
menyelenggarakan taksonomi.. Suatu 
tindakan diperlukan bila taksonomi akan 
dikembalikan ke kedudukannya sebagai 
disiplin ilmu yang diperlukan dalam 
mengelola keanekaragaman hayati. Salah 
satunya adalah meninggalkan taksonomi yang 
salah dan mengajarkan taksonomi yang benar 
yaitu mengikuti  asas taksonomi  sebagai 
pijakan sehingga pembelajaran akan lebih 
bermakna. Hal ini karena  dengan dasar 
pijakan tersebut taksonomi akan mampu 
mengungkapkan informasi yang terkandung 
di dalam makhluk hidup. Pembelajaran 
taksonomi dengan penerapan empat asas ini 
menyebakan mahasiswa  dapat  mempelajari 
peran taksonomi dalam   keanekaragaman 
hayati  secara langsung sehingga akan 
menjadi lebih meningkatkan minat untuk 
mempelajarinya. Indrafachrudi (1970) 
menyatakan prinsip umum dari minat 
berpusat pada aktifitas yang menimbulkan 
kepuasan yang mengurangi  tekanan atau 
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paksaan, sehingga apabila aktifitas yang 
dilakukan oleh mahasiswa  menarik perhatian  
maka akan timbul minat.  
 Asas taksonomi yang dijadikan 
landasan berupa empat komponen yang satu 
dengan yang lain saling berkaitan. 
Keempatnya oleh karena itu  tidak dapat 
dipisahkan dan harus diterapkan secara 
terpadu. Keempat asas ini diuraikan  sebagai 
berikut :1). spesies merupakan unit dasar 
dalam penyelenggaraan taksonomi; dengan 
unit dasar ini keanekaragaman hayati dapat 
ditakar dan diukur, dalam kuantita dan dalam 
kualita, dengan hitungan jumlah atau satuan 
komponen, termasuk pengungkapan sifat dan 
kemampuan masing-masing; 2). spesies 
merupakan unit yang hidup; harus disadari 
bahwa spesies tidak statis, tetapi dapat 
berubah dalam konteks kedinamisan, yaitu 
menyesuaikan diri, berkembang, dan 
menghasilkan rintisan pembentukan entitas 
baru; kedinamisan ini melibatkan seluruh 
spesies, artinya perubahan dan perkembangan 
yang terjadi tidak dalam keseragaman ;3.) 
terdapat keanekaragaman di dalam spesies; 
individu-individu di dalam spesies tidak 
dalam keseragaman, baik pada dimensi 
ruangan maupun dalam dimensi waktu; 4). 
karakter  individu di dalam spesies 
merupakan aset spesies dalam proses menuju 
kontinuum dan diskontinuum 
  Keanekaragaman di dalam spesies 
merupakan cerminan keanekaragaman 
totalitas karakter  di dalam spesies; dengan 
keanekaragaman totalitas karakter  ini 
dimungkinkan terjadinya perkembangan 
secara dinamis. Secara horisontal dan 
vertikal; secara horisontal terbentuk 
diskontinuum dan  termanifestasi dalam 
perbedaan satu spesies dengan spesies yang 
lain serta  secara vertikal terjalin hubungan 
kekerabatan atau fenomena kontinuum dan  
terwujud dalam susunan hierarki dalam 
klasifikasi.  
 Pembelajaran taksonomi dengan 
pendekatan kontekstual ini sangat  menarik 
minat mahasiswa  karena belajar menjadi  
aktif,menggunakan pendekatan 
holistik,mengalami langsung,terpadu dan 
dengan bimbingan. Pembelajar hendaknya 
menggalakkan strategi belajar kooperatif 
sehingga mahasiswa  dapat saling membantu  
mengklarifikasi konsep dan saling belajar 
informasi melalui diskusi mengenai isu 
pembelajaran yaitu mengkaitkan antara empat 

asas taksonomi dan keanekaragaman. 
Pembelajar merencanakan,menggunakan dan 
mengembangkan ketrampilan tingkat tinggi 
mahasiswa  dengan metode inkuiri dan tehnik 
bertanya yang tepat melalui tugas proyek. 
Menurut Suyatno (2007) ada tujuh konsep 
yang mendasari pembelajaran kontekstua 
yaitu  
konstruktivis,bertanya,inkuiri,komunitas 
belajar(kooperatif),pemodelan,refleksi dan 
penilaian autentik. 
 Pedoman kedua  pembelajaran 
taksonomi adalah mengikuti perkembangan   
ilmu dan pengetahuan.. Pelaku taksonomi 
harus peka terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan yang terjadi dalam kurun 
waktunya dan sadar akan proyeksi 
perkembangan ke masa mendatang. Davis & 
Heywood(1963)  menyatakan bahwa 
Taksonomi merupakan cabang ilmu yang 
merupakan dasar daripada botani, tetapi 
dilain pihak perkembangannya tergantung 
kepada kemajuan cabang ilmu biologi 
lainnya. Data yang diungkapkan sebagai hasil 
penelitian 
sitologi,genetika,anatomi.palinologi dan 
biologi molekular sangat berguna bagi 
biosistematik. Ditambahkan oleh Rifai (2003) 
sejalan dengan perkembangan dan tuntutan 
zaman, taksonomi sebaiknya ditekankan pada 
keanekaragaman  hayati yang terpilih dengan 
pemahaman yang berlandaskan pendekatan 
biologi molekul untuk menyiapkan 
mahasiswa memasuki era bioteknologi.  
 Taksonomi sebagai ilmu akan terus 
berkembang sejalan dengan besarnya minat 
untuk mencari berbagai pendekatan baru 
untuk menjelaskan evolusi dan sistematika 
dunia tumbuhan, perkembangan taksonomi 
telah berkembang jauh mencakup sistematik 
molekuler. Graham (2000) menyatakan 
bahwa para ahli taksonomi untuk penentuan 
jenis dengan cara yang lebih cepat dan teliti 
dalam melakukan identifikasi secara 
morfologi  perlu didukung dengan sistematik 
molekuler. Penanda morfologi adalah 
landasan dari taksonomi setelah itu baru diuji 
dengan penanda molekuler. Pendekatan 
dengan sistematik molekuler ini selain 
bermanfaat langsung untuk  kepentingan 
taksonomi dapat bermanfaat pula pada 
mahasiswa dalam memasuki era 
bioteknologi, sehingga proses pembelajaran 
taksonomi akan lebih menantang dan menarik  
sehingga akan menimbulkan minat pada 
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mahasiswa. Menurut Nurhadi(2002) 
pembelajaran dengan pendekatan kontekstual  
perlu  mengembangkan mahasiswa  yang 
literat ilmu dan teknologi yang membantunya 
mengembangkan diri untuk hidup dalam 
masyarakat sesuai dengan perkembangan 
ilmu dan teknologi yang berlaku.   
 Mewujudkan fungsi dan memainkan 
peran taksonomi merupakan pedoman ketiga 
dalam menyelenggarakan taksonomi. 
Pengembangan kebutuhan akan 
menginventarisasi kekayaan alam hayati yang 
dimiliki oleh suatu daerah adalah suatu hal 
yang menarik minat mahasiswa. Kebutuhan 
ini akan berkembang bila daerah yang 
bersangkutan akan melaksanakan 
pembangunannya dengan memanfaatkan 
sumber daya hayati yang terdapat di 
kawasannya. Seperti misalnya di daerah 
propinsi Jawa Timur yang mengembangkan 
jenis makroalga Gracilaria verrucosa. Tanpa 
pengetahuan mengenai kandungan kekayaan 
hayatinya, daerah yang bersangkutan akan 
sulit untuk merencanakan pembangunan yang 
terarah sehingga pemanfaatan sumber daya 
hayatinya dan pelestariannya akan terjamin. 
Undang-undang No. 22, tahun 1999, tentang 
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan 
Pemerintah No. 25, tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi sebagai Daerah Otonom 
mencanangkan perlunya pemanfaatan sumber 
daya daerah. 
 Nurhadi (2002) menyatakan bahwa  
lingkungan belajar dalam pembelajaran 
dengan pendekatan kontekstual hendaknya 
dikenal baik oleh mahasiswa  sehingga 
pembelajaran yang baru langsung berkaitan 
dengan kehidupan sehari-hari mereka yang 
dapat diamati,relevan dan praktis  sebagai 
sumber belajar. Hal ini menjadi penting  
untuk menggunakan sumber belajar yang 
bersifat lokal  mengingat pula bahwa  bahan 
ajar yang diterima mahasiswa  selama ini 
sering berdasarkan materi yang berasal dari 
daerah iklim sedang sebab buku yang dipakai 
ditulis oleh biologiwan belahan bumi 
utara.Sebagai akibatnya mahasiswa  jarang 
dapat cepat menghayati makna kehidupan 
tumbuhan yang ada, oleh karena itu perlu 
disusun bahan ajar dengan contoh tumbuhan 
berbasis kearifan lokal. 
 Pada prinsipnya pembelajaran 
dengan pendekatan kontekstual akan 
membantu mahasiswa untuk melihat  makna 

dari suatu materi pelajaran  dengan cara 
mengkaitkan antara materi pelajaran dengan 
situasi dunia nyata serta mendorong 
mahasiswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan 
dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari. 
Harapannya pembelajaran  dengan 
pendekatan kontekstual  ini  akan dapat 
meningkatkan minat mahasiswa  pada 
taksonomi. Perhatian kepada taksonomi 
memang harus diberikan secara penuh dan  
bersungguh-sungguh apabila kehadiran 
keanekaragaman hayati akan dapat dikelola 
secara berkelanjutan.  
 
  
SIMPULAN DAN SARAN 
 
1. Pembelajaran  taksonomi  dengan 

pendekatan kontekstual akan menarik 
minat mahasiswa apabila 
diselenggarakan berdasarkan tiga 
pedoman  1) memahami asas adalah  
penting, karena merupakan  langkah 
pertama yang harus dilakukan dalam 
menyelenggarakan taksonomi. 2) 
mengikuti  perkembangan ilmu   
pengetahuan akan  sangat diperlukan  
karena akan menyesuaikan kinerja 
taksonomi dan mendinamiskannya. 3) 
mewujudkan fungsi dan peran taksonomi  
. 

2. Pembelajaran dengan penerapan empat 
asas  taksonomi  diperlukan sehingga   
mahasiswa  dapat   mempelajari  peran 
keanekaragaman hayati  secara langsung 
oleh karena itu  akan menjadi lebih 
meningkatkan minat mahasiswa  

3. Perlu disusun bahan ajar dengan contoh 
tumbuhan berbasis kearifan lokal 
sebagai sumber belajar  sehingga 
pembelajaran akan lebih bermakna 

 
SARAN 
 Perhatian kepada taksonomi memang 
harus diberikan secara penuh dan  
bersungguh-sungguh  oleh semua pihak 
khususnya di perguruan tinggi sebagai 
produk sumber daya manusia  apabila 
kehadiran keanekaragaman hayati akan dapat 
dikelola secara berkelanjutan. 
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