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ABSTRAK 

I D E N TI FI KA S I  J EN I S  RUM PUT  D I KAMP U S  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

 

Oleh : 

PERLIANA 

Kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

memiliki beranekaragam tumbuhan yang hidup di area kampus yaitu 

pepohonan dan rumput-rumputan. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui jenis-jenis rumput yang ada di kampus Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. Metode yang digunakan yaitu petak 

tunggal (plot) dengan ukuran plot 2x2 m dengan 14 titik stasiun dan 

pada masing masing stasiun terdapat 2 plot. Berdasarkan area 

penelitian kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

diketahui memiliki luas wilayah sekitar 44,6 Ha lalu diambil 10% dari 

area tertutup sebagai sampel dalam penelitian. Penentuan titik stasiun 

pengamatan ini dilakukan dengan metode purposive sampling  yang 

dibagi kedalam 2 plot dengan  jarak antar plot pada jalur pengamatan 

adalah 10 meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 15 

spesies rumput yaitu Saccharum officinarum,  Poa annua,  Imperata 

cylindrica,  Eleusine indica,  Cenchrus echinatus,  Panicum 

scoparium,  Chrysopogon aciculatus,  Axonopus compresus,  

Cymbopogon citratus,  Cyperus bravefolius,  Cyperus rotundus,  

Cynodon dactylon,  Chloris virgate,  Pennicetum purpurium,  

Digitaria sanguinalis. 

 

Kata kunci : Rumput,  Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

 Penegasan judul bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

benar dan menghindari kesalahpahaman. Judul skripsi ini yaitu 

“Identifikasi Jenis Rumput Di Kampus Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung”dengan istilah-istilah sebagai berikut :  

1. Rumput  

Rumput merupakan tanaman yang begitu banyak dan 

beraneka ragam dalam bentuk dan strukturnya dari akar, 

batang, daun, buah/biji dan bunga. Jenis rumput-rumputan 

secara umum memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari 

tegak, menjalar, hidup semusim, atau juga bahkan 

tahunan.
1
 

2. Identifikasi  

Identifikasi merupakan kegiatan penting dari ahli Biologi 

untuk memperoleh pengetahuan. Dengan melakukan 

identifikasi pada morfologi tumbuhan juga dapat 

digunakan sebagai cara untuk mengklasifikasikan ke dalam 

kelompok tumbuhan tertentu.
2
 

3. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

UIN Raden Intan Lampung adalah Universitas Islam 

Negeri yang berada di Kecamatan Sukarame,  Kota Bandar 

Lampung,  Provinsi Lampung. Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung peringkat ke-11 sebagai perguruan 

tinggi dengan penataan dan infrastruktur lingkungan 

kampus versi lembaga pemeringkat kampus hijau 

berkelanjutan di dunia yaitu UI GreenMetic. Dengan 8 

embung dan 8000 titik resapan biopori serta 35% luas 

                                                             
1 Luis Enrique García Reyes,  Identifikasi Jenis Gulma Pada Lahan Perkebunan Kopi 

(Coffea) Dan Pinang (Areca Catechu) Bram Itam Kuala Tungkal,  Journal of 

Chemical Information and Modeling,  vol. 53,  2013. 
2 Mimien Henie Irawati dan Suhadi Suhadi Atok Masofyan Hadi,  “Karakteristik 
Morfo-Anatomistruktur Vegetatif Spesies Rhizopora Apiculata (Rhizoporaceae)” 03 

(2016): 165. 
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hutan kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung terus berupaya menjadi kawasan hijau dan paru-

paru wilayah Sukarame .
3
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

keanekaragaman tumbuhan (flora) terbesar di dunia. Hal ini 

dipengaruhi oleh posisi geografis Indonesia yang sangat 

menguntungkan, yaitu terletak di antara dua benua yaitu benua Asia 

dan benua Australia. Letak geografis ini dapat mempengaruhi 

persebaran tumbuhan di setiap daerah. Indonesia juga merupakan 

negara memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda salah satunya 

rumput. Tumbuhan rumput dikenal sebagai tumbuhan yang 

dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak pada masyarakat Indonesia. 

Selain itu, tumbuhan rumput  juga digunakan sebagai media 

penghijauan alam yang berfungsi untuk mengurangi polutan serta 

menjaga keseimbangan alam.
4
 

Rumput merupakan tumbuhan yang tumbuh secara liar dilahan 

pertanian, perkebunan atau tempat lain. Rumput merupakan tumbuhan 

yang dapat tumbuh dan hidup hampir di seluruh daerah terbuka atau 

terlindung baik di daerah tropis maupun subtropis. Beberapa jenis 

tumbuhan rumput liar yaitu rumput ilalang, rumput grinting, rumput 

teki, dan rumput gajah. Dan contoh rumput hias antara lain rumput 

swiss, rumput golf, rumput jepang, rumput gajah mini dan lain-lain. 

Rumput mempunyai ciri tumbuh berumpun dan jarang soliter. Batang 

pada permukaan tanah merayap, beruas, stolon di bawah permukaan 

tanah menjalar, bagian dalam batang berongga atau masif, tidak 

berkayu, pada ruas-ruas sering tumbuh akar, daunnya tunggal, tersebar 

berseling, bentuknya bulat memanjang, lanset atau pita, tulang daun 

sejajar, permukaannya kadang kadang berbulu, berpelepah, namun 

                                                             
3  https://www.radenintan.ac.id/rektor-sharing-tentang-penataan-dan-infrastruktur-uin-

di-medan/ 
4 Megawati Bohari dan Baiq Farhatul Wahida,  “Identifikasi Jenis-Jenis Poaceae di 
Desa Samata Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, ” Prosiding Seminar Nasional 

Mikrobiologi Kesehatan dan Lingkungan (2015): 121–125. 
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tidak bertangkai semu, bunga majemuk, bulir, tandan atau malai, 

umumnya terminal.
5
 

Jenis rumput-rumputan yang secara umum memiliki ukuran 

yang bervariasi. Mulai dari tegak, menjalar, hidup semusim, atau juga 

bahkan tahunan. Tumbuh-tumbuhan merupakan ciptaan Allah Swt 

yang diturunkan ke bumi dengan berbagai jenis, sebagaimana Allah 

SWT berfirman dalam Q.S. Thaahaa/20: 53.  

َمآِء َمآءٗ  ٗدا َوَسهََك نَُكمأ فِيهَا ُسبُٗٗل َوأَوَشَل ِمَه ٱنسَّ َض َمهأ َرأ ىَا بِهِۦٓ  ٱنَِّذي َجَعَم نَُكُم ٱۡلأ َزجأ فَأَخأ

ه وَّبَاٖت َشتَّىَٰ   ٗجا مِّ َوَٰ  ٣٥أَسأ

 Terjemahnya:  “Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai 

hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu 

di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari 

langit air hujan. Maka kami tumbuhkan 

dengan air hujan itu berjenis-jenis dari 

tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam”.6 

 

 Allah berfirman tentang kelimpahan dan hakikat penciptaan 

tumbuhan di bumi ini dalam firman Allah Swt dalam Q.S Al-Hijr/15 

ayat 19-20. 

ىَا فِيهَا  قَيأ هَا َوأَنأ وََٰ َض َمَددأ َرأ ُسوٖن  َوٱۡلأ ىأ ٖء مَّ ًأ ىَا فِيهَا ِمه ُكمِّ َش ًَ َوأَۢوبَتأ ِس ىَا نَُكمأ فِيهَا  ٩١َرَوَٰ َوَجَعهأ

ِسقِيَه   تُمأ نَهُۥ بَِزَٰ يَِش َوَمه نَّسأ  ٠٢َمَعَٰ

 Terjemahnya: “Dan Kami telah menghamparkan bumi dan 

menjadikan padanya gunung-gunung dan 

Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu 

menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan 

untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, 

dan (kami menciptakan pula) makhluk- 

                                                             
5 Trikinasih Handayani,  Nina Amanah,  and Universitas Ahmad Dahlan,  

“Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Strata Herba Di Kawasan Gunung Tidar Kota 

Magelang Sebagai Sumber Belajar Biologi Abstrak, ” Sendika : Seminar Nasional 

Pendidikan FKIP UAD 2,  no. 1 (2018): 85–90. 
6 Al-Qur’an,  Tim Penerjemah.”Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan 

Terjemahannya”.(2017) 
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makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi 

rezeki kepadanya”.
7
 

Dari kandungan beberapa ayat Allah SWT telah menjadikan 

bumi ini sebagai hamparan untuk menumbuhkan berbagai jenis 

tumbuh-tumbuhan, salah satunya tumbuhan rumput-rumputan. 

Rumput dapat berada di dataran rendah hingga dataran tinggi, di 

daerah yang basah hingga yang kering, di rawa–rawa yang berdiri 

sepanjang tahun maupun musiman dan dalam hutan–hutan. 

Penyebarluasan disebabkan karena mudah beradaptasi dengan iklim 

dan lingkungan, mudah bersaing dengan lain–lain tumbuhan, mudah 

tumbuh kembali dan dapat berkembangbiak melalui biji. Rumput 

merupakan famili tumbuhan yang sangat luas penyebarannya, 

memiliki sistem perakaran serabut yang berperan dalam pembentukan 

struktur tanah, titik tumbuh yang terdapat pada pangkal tanaman 

memungkinkan tumbuh kembali setelah pemotongan dan memiliki 

kemampuan membantu menutup tanah dengan cepat pada saat fase 

pertumbuhan pertama. Sifat-sifat pertumbuhan ini sangat erat 

hubungannya dengan keadaan air, unsur hara, keadaan tanah, cahaya 

dan temperatur.
8
 

Rumput mempunyai arti ekonomi yang sangat penting karena 

berfungsi sebagai penghasil pakan ternak, rumput merupakan tanaman 

yang paling efisien untuk merubah sinar matahari menjadi biomassa
9
. 

Biomassa tanaman merupakan ukuran yang paling sering digunakan 

untuk menggambarkan dan mempelajari pertumbuhan tanaman, 

karena relatif mudah diukur dan merupakan gambaran semua 

peristiwa yang dialami tanaman untuk mendapatkan penampilan 

keseluruhan pertumbuhan tanaman atau suatu organ tertentu.
10

 

Semakin besar ukuran biomassa tanaman semakin baik fungsinya 

                                                             
7 Al-Qur’an,  Tim Penerjemah.”Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan 

Terjemahannya”.(2017) 
8 Handayani,  Amanah,  and Dahlan,  “Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Strata Herba 
Di Kawasan Gunung Tidar Kota Magelang Sebagai Sumber Belajar Biologi Abstrak.” 

 
10 Seftianto, Singgih Ari, Anwar, Chairul, Putra, Rizky Wahyu Yunian. Menarik 

Minat Siswa Terhadap Mata Pelajaran Matematika Dengan Berbantuan Bahan Ajar 
Berbantuan Videoscribe. Seminar Nasisonal Matematika dan Pendidikan Matematika 

2020..(2020) 



40 

 

 

 

sebagai penutup tanah, pelindung tanah dari erosi, penyumbang bahan 

organik dan sumber pakan ternak.
9
 

Rumput dari segi ekologis merupakan manfaat yang paling 

penting dari sifat fisiknya, membantu mengurangi pencucian polutan, 

menahan butir debu yang dibawa dari tempat lain dan mengurangi 

hempasan air hujan pada permukaan tanah. Rumput bersifat 

fotoautotrof dan memiliki laju dan efisiensi fotosintesis paling tinggi 

diantara kelompok tumbuhan, sehingga berperan sebagai produsen 

utama dalam ekosistem. Tumbuhan penutup tanah ini dapat berfungsi 

dalam peresapan dan membantu menahan jatuhnya air secara 

langsung. Tumbuhan penutup tanah dapat berperan dalam 

menghambat atau mencegah erosi yang berlangsung secara cepat. 

Rumput-rumput memberikan tutupan tanah yang baik untuk 

mengurangi erosi dengan akar yang sangat halus akan membentuk 

bahan organik dan membantu penyusupan air ke dalam tanah.
11

  

Rerumputan yang terdapat pada suatu lahan dapat memperbaiki 

kondisi tanah dan membuat tanah menjadi lebih gembur. Lahan yang 

ditanami rumput juga tahan terhadap kekeringan, hal ini terjadi karena 

perakaran yang dalam Sistem perakaran rerumputan berhubungan 

dengan ruang poros dan struktur tanah, karena sistem perakaran dari 

rumput memegang dan mengikat partikel-partikel tanah, dan 

membantu memperbaiki struktur tanah.
12

 Bahkan di  beberapa tempat 

rumput sengaja ditanam, contoh rumput yang sengaja ditanam antara 

lain : rumput jepang, rumput gajahan besar dan mini, rumput gajahan 

mini varigata, alang-alang jaburan, dan masih banyak lagi. Untuk di 

kampus UIN Raden Intan Lampung rumput yang sengaja ditanam 

antara lain : rumput gajah mini dan rumput gajah mini varigata. 

Kampus UIN Raden Intan Lampung dengan kondisi fisik wilayah dan 

suhu rata-rata harian 24
o
C-33

o
C

 
yang tidak jauh berbeda 

memungkinkan adanya populasi rumput yang tumbuh. 

                                                             
9 Ciska Ariska,  “Identifikasi Potensi  Tumbuhan Liar Sebagai  Identification  Of The 

Potency Of Wild Plant. Ciska Ariska” 03 (2 017). 
11 Daud Ndjuka Tana,  Herayanti Panca Nastiti,  and Stefanus Tany Temu,  

“Komposisi Botani Dan Produksi Hijauan Makanan Ternak Musim Hujan Pada 

Padang Penggembalaan Alam Desa Oesao,  Kecamatan Kupang Timur Kabupaten 

Kupang, ” Jurnal Nukleus Peternakan 2,  no. 2 (2015): 144–151. 
12 Bohari and Wahida,  “Identifikasi Jenis-Jenis Poaceae Di Desa Samata Kabupaten 

Gowa Sulawesi Selatan.” 
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  Jenis rumput-rumputan yang berada di daerah tersebut secara 

umum memiliki ukuran dan jenis yang bervariasi, contoh rumput yang 

sengaja ditanam di kampus UIN Raden Intan Lampung antara lain 

rumput gajah mini. Namun minimnya informasi tentang 

beranekaragam jenis rumput yang ada di area kampus UIN Raden 

Intan Lampung, dikarenakan belum ada data terkait identifikasi 

rumput yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Identifikasi jenis 

rumput pada suatu daerah merupakan salah satu langkah untuk 

melihat keanekaragaman jenis rumput apa saja yang ada di daearah 

tersebut. Klasifikasi tumbuhan rumput pada suatu daerah yang 

ditumbuhi rumput merupakan indikasi bahwa daerah tersebut 

memiliki iklim kisaran suhu antara 25
o
C-32

o
C merupakan suhu 

optimal rumput di daerah tropis.
13

 

Kondisi geografis UIN Raden Intan Lampung yang dahulunya 

adalah persawahan dan rawa membuat lingkungan UIN Raden Intan 

Lampung tidak terlepas dari genangan air ketika turun hujan. 

Sebenarnya kondisi genangan yang sering terjadi beberapa titik telah 

teratasi dengan dibuatnya sumur resapan dan penanaman rumput, 

misalnya di halaman depan akademik pusat UIN Raden Intan 

Lampung, dulunya lokasi tersebut penuh genangan air ketika hujan 

turun namun sekarang berkat sumur resapan dan rumput yang 

ditanami genangan di lokasi tersebut sudah tidak ada lagi. Tentu saja 

titik genangan air di UIN Raden Intan Lampung belum semua teratasi, 

seperti masih bisa kita temui genangan air setelah hujan di sekitar 

fakultas syariah, seperti taman di seberang kantin, kelas didepan 

dekanat, dan perbatasan parkiran antara fakultas syariah dan dakwah.  

Tidak hanya di fakultas syariah didepan gedung praktikum 

biologi genangan air telah menimbulkan kerusakan halaman yang 

cukup parah dan  mengganggu mobilitas warga kampus, selain ada 

beberapa titik genangan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung 

yang jika kita amati lokasi tersebut memang tidak ditumbuhi oleh 

rerumputan. Tidak hanya genangan air, belum dikelolanya semua 

dataran di lingkup kampus UIN Raden Intan Lampung membuat 

banyak tumbuhnya tanaman liar dengan berbagai jenis termasuk 

                                                             
13Ciska Ariska,  “Identifikasi Potensi  Tumbuhan Liar Sebagai  Identification  Of The 

Potency Of Wild Plant. Ciska Ariska” 03 (2 017). 
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rumput yang membuat kesan tidak elok dipandang seperti di belakang 

GSG (Gedung Serba Guna), hutan mahoni disamping gedung rektorat 

baru dan beberapa lokasi lain yang berbatasan langsung dengan pagar 

luar.
14

 

Sebagai Kampus dengan predikat kampus hijau ke-10 versi 

lembaga pemeringkatan kampus hijau UI Green metric, penulis 

meyakini apabila pengelolaan tanaman rumput di UIN Raden Intan 

Lampung bisa lebih dimaksimalkan akan memberikan dampak yang 

signifikan pada perbaikan kualitas pada manajemen kampus hijau UIN 

Raden Intan Lampung. Pemaksimalan itu bisa dimulai dengan 

melakukan identifikasi jenis rumput tertentu yang memiliki pengaruh 

pada ekosistem dan  jenis rumput yang cocok tumbuh di area  kampus 

UIN Raden Intan Lampung,  sehingga peneliti tertarik untuk 

mengangkat penelitian dengan judul “Identifikasi Jenis Rumput di 

Kampus Uinversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang ada, maka penulis 

mengidentifikasi Fokus dan Sub-Fokus masalah sebagai berikut:  

1. Belum maksimalnya pemanfaatan rumput untuk menanggulangi 

genangan air di UIN Raden Intan Lampung 

2. Masih banyak rumput liar yang memberikan kesan kurang indah 

tumbuh dilingkungan UIN Raden Intan Lampung  

3. Belum adanya pengetahuan tentang jenis rumput tertentu yang 

memiliki pengaruh penting terhadap ekosistem  

4. Belum adanya penelitian identifikasi jenis rumput di area  kampus 

UIN Raden Intan Lampung 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu apa saja jenis rumput yang ada di kampus UIN Raden 

Intan Lampung. 

 

 

                                                             
14 Anwar, Chairul. Multikulturalisme, Globalisasi, dan Tantangan Pendidikan abad 

Ke-21. Yogyakarta. DIVA Press.(2019) 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis rumput 

yang ada di kampus UIN Raden Intan Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi kepada mahasiswa, peneliti, dan 

masyarakat tentang jenis jenis rumput  yang ada di kampus 

UIN Raden Intan Lampung. 

2. Bagi guru dapat digunakan untuk pengembangan materi 

dalam pembelajaran khususnya pada materi klasifikasi 

rumput . 

3. Salah satu alternatif peneliti dalam mengembangkan 

pengetahuan. Penelitian ini tidak hanya memusatkan 

pembahasan pada pengamatan bentuk dan jenis tetapi juga 

lokasi tempat tumbuh tumbuhan rumput tersebut untuk 

dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan 

Pada penelitian terdahulu, para peneliti telah melakukan 

berbagai penelitian tentang identifikasi rumput sehingga akan sangat 

membantu dalam mencermati masalah yang akan diteliti dengan 

berbagai pendekatan spesifik sebagai rujukan utama. Selain itu juga 

memberikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang 

relevan yang telah dilakukan oleh para peneliti:  

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ialah Identifikasi 

Jenis-Jenis Poaceae Di Area Kampus 2 UIN Alauddin. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui 

jenis-jenis Poaceae di Area kampus 2 UIN Alauddin. Metode yang 

dilakukan adalah plot, dimana meletakkan beberapa plot di daerah 

penelitian yang mewakili XIV stasiun. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan menunjukan bahwa hasil identifikasi menunjukkan 

bahwa di area kampus 2 UIN Alauddin terdapat 14 jenis antara lain 

Axonopus compressus, Bambusa apus, Bambusa vulgaris, Chloris 

barbata, Cynodon dactylon, Dactyloctenium aegyptium, Digitaria 

sanguinalis, Eleusin indica, Eragrotis amabilis, Eulalia amaura, 
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Imperata cylindrical, Paspalum commersonii, Pogonatherum 

paniceum, dan Sorghum halapenses.
15

 

Penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya ialah 

identifikasi jenis-jenis rumput di Di Desa Samata Kabupaten Gowa 

Sulawesi Selatan Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang 

dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis Poacea di Desa Samata 

Kabupaten Goea Sulawesi Selatan. Metode yang dilakukan adalah 

plot dengan membuat beberapa plot di daerah penelitian. Daerah 

peneitiannya sendiri dibagi menjadi 20 stasiun Hasil identifikasi 

menunjukkan bahwa di lokasi penelitian terdapat 18 jenis Poaceae 

yaitu Axonopus compressus, Bambusa apus, Bambusa vulgaris, 

Chloris barbata, Cymbopogon nardus Cynodon dactylon, 

Dactyloctenium aegyptium, Digitaria sanguinalis, Eleusin indica, 

Eragrotis amabilis, Eulalia amaura, Imperata cylindrical, Paspalum 

commersonii, Pennisetum purpureum, Pogonatherum paniceum, 

Sorghum halapenses, Oryza sativa dan Zea mays.16
 

 

H. Metode Penelitian 

a. Waktuudan TempattPenelitian  

Penelitian telah dilaksanakan bulan Agustus 2021,  

kegiatan dilakukan di area kampus UIN Raden Intan 

Lampung. 

                                                             
15 Megawati Bohari et al.,  “Identifikasi Jenis-Jenis Poaceae Di Area Kampus 2 UIN 

Alauddin” (2012). 
16 Bohari and Wahida,  “Identifikasi Jenis-Jenis Poaceae Di Desa Samata Kabupaten 

Gowa Sulawesi Selatan.” 
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Keterangan : 

Gambar 1.1 Titik penentuan pengambilan sampel plot
17

 

 

b. Alat dan Bahan Penelitian  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kamera, 

Tali Rafia, Gunting, Alat Tulis, Pinset, pisau, plastik 

spesimen, Doubletip, pH meter, thermometer, lux meter. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

Alkohol, buku taksonomi tumbuhan tinggi, ekologi hutan, 

flora, tumbuhan monokotil, jurnal, internet dan Rumput 

yang ada diarea kampus UIN Raden Intan Lampung. 

 

c.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 

metode petak tunggal (plot). Penelitian ini dilakukan  di 

area kampus UIN Raden Intan Lampung untuk mengambil 

sampel rumput dan mengambil gambar (dokumentasi), 

area sampel di bagi menjadi 14 titik stasiun yang ada di 

kampus UIN Raden Intan Lampung. 

 

 

                                                             
17 Sumber : Gambar Google earth pro 2021 
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d.  Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan  

a. Observasi Lapangan Langkah pertama yang 

dilakukan adalah menentukan lokasi penelitian. 

b. Menyiapkan alat dan bahan 

2. Tahap Pelaksanaan  

a. Pengambilan sampel Luas total area kampus UIN 

Raden Intan Lampung adalah 44, 6 hektar, luas area 

terbuka yaitu 37,3 Ha dengan 16 Ha daerah tertutup 

rumput. sampel diambil dari 10 % luas area tertutup 

rumput yang dibagi menjadi 14 titik stasiun dengan 

2 plot pada masing masing stasiun dengan jarak 

antar plot 10 m. Proses pengambilan sampel yaitu 

dengan metode petak tunggal atau plot. Soerianegara 

dan indrawan (1998) dalam Nicko Haryadi (2017) 

menyatakan variebel yang diteliti mengacu pada : 1. 

Vegetasi tingkat semai (<1.5 m) 1x1 atau 2x2 m, 

2.vegetasi tingkat pancang (ukuran tinggi minimal 1, 

5 m dengan diameter <12cm) 5x5 m, 3.vegetasi 

tingkat tiang (diameter pohom 12- <20 cm) 10x10 

m, 4. Vegetasi tingkat pohon (diameter >20cm) 

20x20 m.  Tumbuhan yang ditemukan pada plot 

tersebut diidentifikasi dengan cara mencandra 

berdasarkan ciri dan jenis morfologi rumput.
18

 

b. Penentuan plot untuk melakukan penelitian 

identifikasi rumput ini yaitu sebanyak lokasi 

tanaman yang akan diteliti. Luas area tertutup 

rumput 16 Ha intensitas sampling 10 %.
19

 Jumlah 

stasiun = 14, Jumlah Plot = 28 dan jarak antar plot 

10 m. Jumlah plot tersebut dianggap mampu 

mewakili keseluruhan tegakan rumput yang telah 

ditentukan sehingga mampu mengidentifikasi 

rumput yang ada disetiap area kampus UIN Raden 

                                                             
18

 Bohari et al.,  “Identifikasi Jenis-Jenis Poaceae Di Area Kampus 2 UIN Alauddin.” 
19 Menteri Kehutanan-II,  “Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala, ” Area 

(2009): 1–51. 
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Intan Lampung.
20

 Jarak antar plot Identifikasi yang 

akan di ambil untuk menduga jenis rumput dominan 

yang berada pada plot adalah kerapatan, frekuensi, 

dan dominansi rumput
21

 

c.  Mengambil gambar (dokumentasi) dokumentasi 

diambil baik ketika rumput berada disubstrat 

ataupun ketika diambil sebagai sampel.  

d. Mengidentifikasi jenis rumput-rumput yang 

dijumpai di lapangan berdasarkan ciri dan  

morfologinya. Data yang terkumpul meliputi nama 

ilmiah, ciri morfologi dan klasifikasi. Data 

pengamatan yang di peroleh dilakukan dokumentasi. 

e. Pembuatan herbarium  

f. Pengambilan sampel pada 14 titik stasiun 

dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 di  area 

kampus UIN Raden Intan Lampung. 

g. Mengukur parameter abiotik : intensitas cahaya (Lux 

meter), suhu dan kelembaban (Dygital Higrometer), 

pH (soil meter)  dan jenis tanah tempat tumbuh 

sampel. 

3. Tahapan kerja identifikasi 

a.  Identifikasi Tumbuhan 

         Pengamatan identifikasi jenis rumput dilakukan di UIN 

Raden Intan Lampung, sukarameBandar Lampung. Tumbuhan 

rumput yang terdapat pada petak diamati morfologinya 

berdasarkan bentuk batang, warna bunga, bangun daun, warna 

kepala sari,permukaan daun, pangkal daun, tepidaun, aroma 

dan warna batang. Data yang diamati berupa nama ilmiah, 

nama local, ciri-ciri morfologi, dan klasifikasi. Data yang di 

peroleh dicatat dalam buku dan juga dilakukan dokumentasi. 

Setelah dilakan pengamatan maka sampel dimasukkkan ke 

dalam plastik putih yang nantinya akan diidentifikasi di 

Laboratorium UIN Raden Intan Lampung 

                                                             
20 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementrian Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia,  Inventarisasi Hutan,  Journal of Chemical 
Information and Modeling,  vol. 53,  2013. 
21 Menteri Kehutanan-II,  “Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala.” 
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e.  Definisi Operasional Variabel 

a. Identifikasi merupakan kegiatan mencandra tumbuhan 

dengan melihat ciri dan morfologi rumput dengan panduan 

buku taksonomi.  

b. Identifikasi semua jenis rumput-rumputan yang ada di area 

kampus UIN Raden Intan Lampung. 

f.  Variabel Penelitian 

             Variabel penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu 

jenis-jenis rumput di area kampus  UIN Raden Intan Lampung. 

g. Teknik Analisis Data 

Data dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif atau diuraikan secara jelas dan selanjutnya 

ditampilkan dalam bentuk gambar atau foto. 

Data dari hasil penelitian juga dianalisis secara kuantitatif 

dengan cara mengukur parameter kuantitatif dalam analisis 

komunitas tumbuhan antar lain :  

Kerapatan (K) =  Jumlah Individu Setiap Jenis 

    Luas Seluruh Petak 

 

Kerapatan Relatif (KR)= Kerapatan Suatu Jenis  

    Kerapatan seluruh jenis  

 

Frekuensi (F)” =  Jumlah petak ditemukan suatu jenis 

    Jumlah seluruh petak 

 

Frekuensi Relatif (FR)” = Frekuensi suatu jenis  

    Frekuensi semua jenis 

 

Luas penutupan (coverage=C)= Luas penutupan  

    Luas seluruh petak  

 

CR   = Penutupan spesies 

    Penutupan Seluruh Spesies 

 

x100 

x100 
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Indeks Nilai Penting (INP) = KR+FR+CR 

 

Dominasi (D)” =   ∑         

 

Keanekaragaman(H)  = -∑(n.i/N)log (n.i/N) 

 

 

 

I.  Sistematika Pembahasan 

Sitematis pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam 

peroses penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada bab 1 ini berisi uraian dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, batasan masalah rumusan masalah, tujuan 

dilaksanakan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

relavan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB 2   LANDASAN TEORI  

Pada bab ini berisi teori tentang teori dan refrensi yang 

menjadi landasan dalam mendukung penelitian yang akan 

dilakukan. Teori tersebut berupa identifikasi, langkah 

identifikasi, rumput, klasifikasi rumput, pesebaran rumput, 

manfaat rumput.   

BAB 3  DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini berisi uraian tentang gambaran umum objek 

penelitian, penyajian fakta serta data penelitian. 

BAB 4 ANALISIS PENELITIAN 

        Pada bab ini berisi hasil analisis data penelitian dan 

temuan penelitian. 

BAB 5 PENUTUP 

         pada bab ini berisi simpulan dan rekomendasi  

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Identifikasi  

 Proses mengidentifikasi tumbuhan bertujuan untuk mengetahui 

identitas dari tanaman yang belum diketahui. Identifikasi dapat 

dilakukan dengan beberapa tahapan yakni mendeskripsikan tanaman 

dan menggunakan daftar kemungkinan. Tanaman yang akan 

diidentifikasi harus dideskripsikan semua bagian morfologinya. 

Penggunaan referensi harus mencakup semua kemungkinan yang akan 

terjadi dalam proses identifikasi. Tanaman asli ataupun tanaman 

naturalisasi dan flora daerah dapat pula digunakan dalam proses 

identifikasi tumbuhan yang belum diketahui. Kunci identifikasi 

merupakan serentetan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya harus 

ditemukan pada spesimen yang akan diidentifikasi. Bila semua 

pertanyaan berturut-turut dalam kunci identifikasi ditemukan sistem 

klasifikasi tumbuhan yang akan diidentifikasi dapat diketahui.
22 

 Identifikasi dilakukan dengan mengacu pada metode yang jelas 

dan harus sesuai dengan kajian ilmiah. Identifikasi biasanya dilakukan 

dengan mengamati ciri morfologi dengan mendeskripsikan secara 

detail. Identifikasi tanaman dapat dilakukan dalam 5 metode, 

diantaranya kunci taksonomi, menulis deskripsi tanaman, 

membandingkan spesimen, membandingkan gambar, dan pendapat 

lembaga atau ahli.
23

 

 

B. Langkah identifikasi 

Langkah berikutnya adalah mencoba membandingkan atau 

menyamakan ciri-ciri tumbuhan tadi dengan ciri-ciri tumbuhan 

lainnya yang sudah dikenal identitasnya, dengan memakai salah satu 

cara seperti. 

                                                             
22

 Desy Yanuarita Wulandari,  Murni Sapta Sari,  dan Susriyati Mahanal,  

“Identifikasi Tumbuhan Suku Poaceae Sebagai Suplemen Matakuliah 

Keanekaragaman Tumbuhan, ” Jurnal Pendidikan: Teori,  Penelitian,  dan 

Pengembangan 2,  no. 1 (2017): 97–124. 
23 Noor Hidayah,  Dina Naemah,  and Damaris Payung,  “Kecamatan Banjar Baru 
Utara The Identification of Trees on The Green Strip at Banjarbaru Sub-District North 

Banjarbaru” 03,  no. 2 (2020): 318–326. 
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a. Kunci Taksonomi    

Kunci taksonomi dapat diartikan sebagai perangkat 

identifikasi yang terdiri dari daftar kemungkinan yang 

mampu menyempit pada suatu keputusan akhir. Kunci 

taksonomi biasanya membagi kelompok yang lebih besar 

menjadi lebih kecil, natural (monofiletik) sub kelompok. 

Kunci taksonomi terlihat sebagai metode identifikasi yang 

paling praktis  digunakan, namun cara ini harus dianggap 

sebagai panduan bukan sebagai metode yang mudah. 
24

 

b. Membandingkan Spesimen   

Tumbuhan rumput yang didapatkan akan dibandingkan 

dengan awetan kering (herbarium). Metode ini dinilai 

efektif dalam mengetahui jenis tumbuhan rumput karena 

objek dapat dibandingkan secara nyata.  

c. Menulis Deskripsi Tanaman 

Tumbuhan paku akan lebih mudah dikenali dengan 

mengetahui secara detail ciri. Salah satu cara yakni dengan 

mendeskripsikan ciri-ciri dari tumbuhan paku secara detail. 

Deskripsi akan mempermudah dalam membedakan antara 

tumbuhan yang sudah diketahui dengan yang belum 

diketahui.
25

 

d. Membandingkan Gambar   

Mengidentifikasi tumbuhan dengan cara membandingkan 

objek dengan gambar atau ilustrasi. Metode ini memiliki 

kelemahan pada sumber gambar yang digunakan sebagai 

pembanding.   

e. Pendapat Lembaga atau Ahli  

Apabila dari beberapa metode belum dapat teridentifikasi, 

maka metode lain yakni dengan meminta pendapat orang 

yang dianggap berkompeten. Metode ini memerlukan waktu 

yang lama dan biaya dalam jasa identifikasi tumbuhan 

                                                             
24 Mulyati Tri,  “Komposisi Dan Struktur Vegetasi Hutan Mangrove Di Desa Kumu 

Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, ” Penelitian Hutan Dan Tanaman 1 

(2017): 85–98. 
25 Zulkarnain,  La Ode Alimuddin,  and Abdur Razak,  “Analisis Vegetasi Dan 
Visualisasi Profil Vegetasi Hutan Di Ekosistem Hutan Tahura Nipa-Nipa Di 

Kelurahan Mangga Dua Kota Kendari, ” Ecogreen I,  no. 1 (2015): 43–54. 
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tersebut. Lembaga atau ahli yang menguasai semua literatur 

akan lebih akurat dalam mengidentifikasi tumbuhan. 
26

 

  

Aturan pembuatan kunci determinasi, suatu alat yang diciptakan 

khusus untuk memperlancar pelaksanaan pendeterminasian tumbuh-

tumbuhan disebut kunci determinasi. Kunci determinasi dibuat secara 

bertahap, mulai dari suku, marga atau jenis dan seterusnya. Ciri-ciri 

tumbuhan disusun sedemikian rupa sehingga selangkah demi 

selangkah si pemakai kunci dipaksa memilih satu di antara dua atau 

beberapa sifat yang bertentangan, begitu seterusnya hingga akhirnya 

diperoleh suatu jawaban berupa identitas tumbuhan yang diinginkan. 

Beberapa syarat kunci determinasi yang baik antara lain:
27

 

1. Ciri yang dimasukkan mudah diobservasi, karakter internal 

dimasukkan bila sangat penting.  

2. Menggunakan karakter positif dan mencakup seluruh variasi 

dalam grupnya.  

3. Deskripsi karakter dengan istilah umum yang dimengerti 

orang.  

4. Menggunakan kalimat sesingkat mungkin, hindari deskripsi 

dalam kunci.  

5. Mencantumkan nomor couplet. 

6. Mulai dari ciri umum ke khusus, bawah ke atas.  

Dalam biologi penggolongan atau klasifikasi tumbuhan itu 

berarti proses pengaturan tumbuhan dalam tingkat-tingkat kesatuan 

kelasnya yang sesuai secara ideal. Ini dicapai dengan menyatukan 

golongan-golongan yang sama dan memisahkan golongan-golongan 

yang berbeda. Hasil proses pengaturan ini ialah suatu sistem 

klasifikasi, yang sengaja diciptakan untuk menyatakan hubungan 

kekerabatan jenis-jenis tumbuhan satu sama lainnya. Pemakaian 

dengan pengertian istilah klasifikasi dalam praktek sehari-hari 

                                                             
26 Meilina Indah Fitrianda,  Digital Digital Repository Repository Universitas 

Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas 

Universitas Jember,  2013. 
27 Andre Ronaldo,  Hari Prayogo,  and Muflihat,  “Identifikasi Jenis Pohon Famili 
Podocarpaceae Pada Hutan Pegunungan Atas Di Gunung Bawang Kabupaten 

Bengkayang Kalimantan Barat, ” Jurnal Hutan Lestari (2019) 7,  no. 1 (2019): 69–78. 
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biasanya bersimpang siur dan seringkali dipakai baik untuk proses 

pengaturannya maupun untuk sistem yang dihasilkan Setiap individu 

tumbuhan itu sekaligus dianggap termasuk dalam sejumlah takson 

(kesatuan taksonomi) yang jenjang tingkatnya berurutan.
28

  

Dengan demikian setiap kesatuan terbagi atas kesatuan-

kesatuan berikutnya yang lebih rendah tingkatnya dan seterusnya. 

Penentuan tingkat takson itu bergantung kepada besarnya derajat 

kesamaan sifat dan ciri-ciri yang dimiliki komponen-komponen di 

bawahnya, jadi bila ciri-ciri tertentu terlihat pada golongan tumbuhan 

yang besar jumlahnya, maka golongan tadi dapat diberi tingkat takson 

yang tinggi. Biasanya dalam golongan yang besar tadi dapat dilihat 

kelompok-kelompok lebih kecil yang berbeda satu sama lain 

berdasarkan kelainan ciri-ciri yang lebih kecil derajatnya. Kelompok-

kelompok ini dapat diberi tingkat takson yang lebih rendah tingkatnya, 

dan demikian seterusnya secara berturut-turut.
29

 

C. Rumput 

Rumput tergolong dalam tanaman monokotiledon (bijinya 

terdiri atas satu kotiledon atau disebut juga berkeping satu). Struktur 

rumput relatif sederhana, terdiri dari akar yang bagian atasnya silindris 

dan langsung berhubungan dengan batang. Batangnya berbuku, helai 

daunnya keluar dari pelepah daun (sheath) pada buku batang. Malai 

rumput terdiri atas beberapa bunga yang nantinya menghasilkan biji. 

Hampir semua rumput adalah tanaman herba (tidak berkayu) 

sedangkan ukuran, bentuk dan pola tumbuhnya sangat beragam.
30 

Daun tunggal, dua baris, kadang-kadang berbaris banyak, 

pelepah daun berkembang sangat baik, pada batas pelepah dan helaian 

daun kerap kali terdapat lidah, helaian daun duduk, hampir selalu 

berbentuk lanset atau garis, kedua sisi dari ibu tulang daun dengan 

                                                             
28 Novianti,  M. Sofwan Anwari,  and Reine Suci Wulandari,  “Keanekaragaman 

Vegetasi Di Hutan Lindung Gunung Semahung Desa Saham Kecamatan Sengah 

Temila Kabupaten Landak, ” Jurnal Hutan Lestari 5,  no. 3 (2017): 688–695. 
29 Ronaldo,  Prayogo,  and Muflihat,  “Identifikasi Jenis Pohon Famili Podocarpaceae 

Pada Hutan Pegunungan Atas Di Gunung Bawang Kabupaten Bengkayang 

Kalimantan Barat.” 
30 Husnah Latifah and Samuel A Paembonan,  “Banteng Sulawesi Selatan Potential 
Identification and Utilization of Medicine Plants in Production Forest of Sinoa 

District ,  Bantaeng ,  South Sulawesi” 9,  no. April (2020): 60–67. 
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beberapa tulang daun yang sejajar. Bunga tersusun dalam bulir, yang 

terdiri dari dua glumae atau daun yang serupa sisik atau lebih dari dua, 

yang duduknya berseling dalam dua baris berhadapan. Sebuah atau 

dua glumae pada bulir bagian yang bawah tidak berisi bunga, lainnya 

berisi sebuah daun mahkota yang berbentuk sisik atau palea kerap kali 

dua badan penggelembung, sebuah benang sari atau lebih dan sebuah 

bakal buah.
31

 

Rumput dapat tumbuh secara berumpun atau individu. Struktur 

pada bunga rumput berbeda dengan struktur bunga pada tumbuhan 

lainya dimana bunga rumput memiliki palea dan daun pelindung yang 

disebut gluma, yang terbagi atas gluma bawah dan gluma atas selain 

itu ukuran bunga yang sangat kecil sehingga diperlukan alat untuk 

mengamatinya, sedangkan pada tumbuhan lain daun pelindung bunga 

disebut barctea serta ukuran bunga lebih besar dari pada bunga 

rumput dan dapat dilihat secara kasat mata tanpa menggunakan alat.
32

 

Rumput dapat berada di dataran rendah hingga dataran tinggi, di 

daerah yang basah hingga yang kering, di rawa–rawa yang berdiri 

sepanjang tahun maupun musiman dan dalam hutan–hutan. 

Penyebarluasan yang dahsyat disebabkan karena mudah beradaptasi 

dengan iklim dan lingkungan, mudah bersaing dengan lain–lain 

tumbuhan, mudah tumbuh kembali dan dapat berkembang biak 

melalui biji. Rumput merupakan famili tumbuhan yang sangat luas 

penyebarannya, memiliki sistem perakaran serabut yang berperan 

dalam pembentukan struktur tanah, titik tumbuh yang terdapat pada 

pangkal tanaman memungkinkan tumbuh kembali setelah pemotongan 

dan memiliki kemampuan membantu menutup tanah dengan cepat 

pada saat fase pertumbuhan pertama. Sifat-sifat pertumbuhan ini 

sangat erat hubungannya dengan keadaan air, unsur hara, keadaan 

tanah, cahaya dan temperatur.
33

 

 

                                                             
31 Atok Masofyan Hadi,  “Karakteristik Morfo-Anatomi Struktur Vegetatif Spesies 

Rhizopora Apiculata (Rhizoporaceae). no,2 (2016):2-3” 
32 Tana,  Nastiti,  and Temu,  “Komposisi Botani Dan Produksi Hijauan Makanan 

Ternak Musim Hujan Pada Padang Penggembalaan Alam Desa Oesao,  Kecamatan 

Kupang Timur Kabupaten Kupang.” No.5(2017):16-17 
33 Handayani,  Amanah,  and Dahlan,  “Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Strata 
Herba Di Kawasan Gunung Tidar Kota Magelang Sebagai Sumber Belajar Biologi 

Abstrak.”(2017). 
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Rumput memperbanyak diri dengan bijinya, terdiri 8000 jenis 

penyebaran luas atau kosmopolit. Karena ukurannya yang kecil dan 

kadang-kadang dilengkapi dengan rambut halus sebagai alat 

penempel, maka biji-biji tersebut mudah menyebar oleh angin maupun 

binatang. Banyak jenis rumput menghasilkan pula tunas rimpang yang 

berguna untuk memperbanyak diri. Selain itu batang yang menyerap 

biasa disebut stolon, juga menghasilkan tunas-tunas baru. Pada jenis 

yang sudah potongan-potongan batang pun dipergunakan untuk 

memperbanyaknya. Rumput yang tidak mempunyai stolon dan rhizom 

umumnya membentuk rumpun, disebut bunch type grass mempunyai 

sifat produksi tinggi persatuan luas, cocok untuk rumput padang 

penggembalaan, ditanam pada daerah lereng tidak begitu efektif 

menahan erosi, tidak tahan defoliasi berat. Jenis rumput yang 

mempunyai stolon mempunyai sifat sebagai berikut sesuai untuk 

padang.
34

  

Rumput  juga dapat  mengurangi kecepatan aliran permukaan, 

mendorong perkembangan biota tanah yang dapat memperbaiki sifat 

fisik dan kimia tanah serta berperan dalam menambah bahan organik 

tanah sehingga menyebabkan resistensi tanah terhadap erosi 

meningkat. Rumput-rumput berperan penting untuk pengawetan 

tanah. Rumput-rumputan juga berperan sebagai media penghijauan 

alam, yang berfungsi untuk mengurangi polutan serta menjaga 

keseimbangan alam. Selain itu rumput dapat mendukung terwujudnya 

suatu hamparan hijau disuatu wilayah yang dapat membantu 

memperbaiki dan menjaga iklim mikro, meningkatkan nilai estetika 

dan menyuplai daerah resapan air serta menciptakan keseimbangan 

dan keserasian lingkungan fisik. Rerumputan yang terdapat pada suatu 

lahan dapat memperbaiki kondisi tanah dan membuat tanah menjadi 

lebih gembur. Lahan yang ditanami rumput juga tahan terhadap 

kekeringan, hal ini terjadi karena perakaran yang dalam Sistem 

perakaran rerumputan berhubungan dengan ruang poros dan struktur 

tanah, karena sistem perakaran dari rumput memegang dan mengikat 

                                                             
34 Wisyastuti Utami,  “Studi Keragaman Dan Fungsi Ekologis Pohon Pada Lanskap 

Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan  Srengseng Sawah,  Jagakarsa,  Jakarta 

Selatan, ” Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy 
and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg 26,  no. 4 (2013): 1–

37. 
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partikel-partikel tanah, dan membantu memperbaiki struktur tanah.
35

 

Rumput sebagai penutup tanah berperan dalam menahan daya 

tumbuk butir-butir hujan secara langsung kepada permukaan tanah 

sehingga penghancuran agregat tanah dapat dicegah, selain itu dapat 

menghambat daya laju aliran air sehingga dapat mengurangi 

pengikisan dan penghanyutan partikel-partikel tanah. Menurut hasil 

penelitian, jenis rumput tertentu sangat baik dikembangkan dalam 

usaha mengawetkan tanah-tanah kritis, karena selain pertumbuhan dan 

perkembangannya cepat, juga menunjang pembentukan agregat tanah, 

dan mengikat partikel-partikel tanah dengan kuat. 

Pada dasarnya ada dua faktor yang mempengaruhi produktivitas 

rumput yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan yang mencakup 

keadaan tanah dan kesuburannya, pengaruh iklim termasuk cuaca dan 

perlakuan manusia atau manajemen. Produktivitas rumput tergantung 

pada faktor-faktor seperti persistensi, agresivitas, kemampuan tumbuh 

kembali, sifat tahan kering dan tahan dingin, penyebaran produksi 

musiman, kesuburan tanah, dan iklim
36

. Produktivitas pada berbagai 

macam ekosistem berbeda dan hal ini banyak berkaitan dengan 

berbagai faktor lingkungan, seperti iklim, topografi, sifat tanah, letak 

geografis, air dan ketinggian dari permukaan laut atau elevasi.  

 

D. Ekosistem dan Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Rumput  

Peran rumput dalam suatu ekosistem adalah sebagai produsen. 

Rumput menghasilkan energi melalui fotosintesis dengan bantuan 

cahaya matahari dan unsur hara dari dalam tanah. Rerumputan yang 

terdapat pada suatu lahan dapat memperbaiki kondisi tanah dan 

membuat tanah menjadi lebih gembur. Lahan yang ditanami rumput 

juga tahan terhadap kekeringan, hal ini terjadi karena perakaran yang 

dalam Sistem perakaran rerumputan berhubungan dengan ruang poros 

dan struktur tanah, karena sistem perakaran dari rumput memegang 

                                                             
35

 Bohari et al.,  “Identifikasi Jenis-Jenis Poaceae Di Area Kampus 2 UIN 

Alauddin.no.2(2016):12-13” 
36Paramartha,  I. Nyoman Bayu,  A. A. A. S. Trisnadewi,  and Magna Anuraga Putra 

Duarsa. "Efisiensi pemanfaatan air beberapa jenis rumput lokal pada kadar air yang 

berbeda." Jurnal Pastura 9.1 (2019): 36-39. 
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dan mengikat partikel-partikel tanah, dan membantu memperbaiki 

struktur tanah. Ekosistem rumput ini meliputi faktor biotik dan juga 

abiotik. Faktor abiotik adalah komponen lingkungan berupa sumber 

daya tak hidup yang mencakup kondisi fisik dan kimia dalam 

ekosistem, sementara faktor biotik merupakan faktor yang berupa 

makhluk hidup atau tumbuhan
37

. Berbagai macam faktor yang berada 

di ekosistem rumput ini adalah: 

Faktor biotik atau komponen hidup yang dimiliki oleh 

ekosistem rumput ini memiliki jumlah dan  jenis yang beragam. 

Faktor biotik adalah semua faktor yang terdapat di dalam gen dan 

hormon. Gen berfungsi mengatur sintesis enzim untuk mengendalikan 

proses kimia dalam sel. Hal ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan 

dan perkembangan. Hormon merupakan senyawa organik tumbuhan 

yang mampu menimbulkan respon fisiologi pada tumbuhan.
38

 

Faktor abiotik merupakan komponen yang berasal dari benda 

tak hidup atau benda mati. Faktor abiotik yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan rumput yaitu berupa 

cahaya, suhu, pH, dan kelembaban. 

 

E. Klasifikasi Rumput 

Regnum  : Plantae 

Divisi    : Spermatophyta 

Kelas   : Angiospermae 

Anak kelas   : Monocotyledoneae 

Ordo    : Glumifora 

Famili    : Graminieae 

Genus   : 23 genus 

 

                                                             
37

 Evlin,  F.,  Nurcahyani,  E.,  Sumardi,  S.,  & Sri Wahyuningsih,  W. Kajian 

Tumbuhan Rumput-Rumputan Yang Tahan Terhadap Cekaman Kekeringan Dan 

Tanah Masam. Al-Hayat: Journal Of Biology And Applied Biology,  12. (2020). 

 
38 Nicko Haryadi,  “Struktur Dan Komposisi Vegetasi Pada Kawasan Lindung Air 
Terjun Telaga Kameloh Kabupaten Gunung Mas, ” Ziraa’ah Majalah Ilmiah 

Pertanian 42,  no. 2 (2017): 137–149. 



58 

 

 

 

Tabel 2.1 genus Poaceae39 

Spinifex   Axonopus 

Chloris Digitaria 

Andropogon Dactiloctenium 

Zea Eleusine 

Saccharum Leersia 

Coix Oryza 

Phragmites Ischaemum 

Pogonatherium Sporobulus 

Eragrostis Oplismenus 

Zoysia Cynodon 

Polytrias Imperata 

Paspalum  

 

Morfologi Rumput:  

Di dalam morfologi rumput akan dipelajari bagian-bagian 

tanaman. Bagian tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu bagian 

vegetatif dan bagian generatif. Bagian vegetatif terdiri dari akar, 

batang, daun. Bagian generatif terdiri dari bunga dan biji.
40

 

 

Gambar 2.1 Morfologi rumput.
41
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 C.G.G.J. Van Steenis,  Flora,  ed. Moeso Surjowinoto,  13th ed. (Jakarta Timur: PT 

Balai Pustaka,  2018). 
40 Sri Rahayu dan Anita Sindar RMS,  “penerapan metode naive bayes dalam 

pemilihan kualitas jenis rumput taman CV. Rumput Kita Landscape, ” Records 
Management Journal 1,  no. 2 (2018): 1–15. 
41 https://wiki.nus.edu.sg/display/TAX/rumput+teki (04  juli 2021) 
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Bagian rumput. 

1. Akar  

Akar pada rumput terdiri dari akar primer dan sekunder. Akar 

primer berkembang  setelah biji rumput berkecambah dan 

selama pertumbuhan dari biji yang berkecambah. Akar primer 

hanya tumbuh dengan waktu yang singkat yang kemudian 

akan digantikan dengan akar sekunder, yang berkembang dari 

bagian bawah buku dari batang muda. Akar sekunder 

merupakan akar serabut dan membentuk pasangan dibawah 

tanah saling mengelilingi dekat batang bagian bawah. Untuk 

tanaman yang mempunyai stolon seperti Cynodon dactylon 

dan Digitaia decumbens, perkembangan akar sekunder dari 

buku-buku stolon.  

 

2. Batang (Stem) 

Batang (stem) pada rumput sering juga disebut batang sejati 

(culm) yang berhubungan satu dengan yang lainnya, yang 

tersusun dari buku-buku (node) yang terpisah ruas (internode). 

Batang sejati merupakan batang utama tempat keluarnya 

bunga dan daun. Bentuk batang sejati ini umumnya silinder 

akan tetapi adapula yang agak gepeng, bagian dalamnya 

kosong kecuali pada buku. Bagian bawah dari batang kadang-

kadang gepeng seperti pada rumput Setaria splendida. Batang 

sejati kadang-kadang tidak berbulu dan ada yang berbulu 

pendek. Pada bagian atas  batang kadang-kadang terdapat 

bulu-bulu yang melingkar dibawah buku atau dibawah 

rangkum bunga (inflorescence).  

Terdapat beberapa modifikasi dari batang yaitu : 

a. Stolon merupakan modifikasi batang yang menjalar 

diatas permukaan tanah. Pada stolon yang menjalar diatas 

permukaan tanah, pada bukunya yang melekat pada tanah 

akan keluar akar, kemudian akan muncul anakan baru 

(tiller). Contoh tanaman yang mempunyai stolon yaitu: 

Pennisetum clandestinum, Cynodon nlemfuensis, 

Digitaria decumbens, Chloris gayana. 
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b. Rhizom merupakan modifikasi batang yang menjalar 

dibawah permukaan tanah. Rhizom dapat dibedakan 

dengan akar, karena pada rhizom terdapat buku. Pada 

buku-buku tersebut akan keluar akar dan anakan baru. 

Contoh tanman yang mempunyai rhizom adalah 

Paspalum notatum, Imperata cylindrical. Tanaman 

rumput yang mempunyai stolon atau rhizom atau 

keduanya cenderung membentuk hamparan yang lebat.  

3. Daun 

Daun pada rumput terdiri dari tiga bagian yaitu : 

a. Pelepah daun merupakan bagian daun yang berada 

dibagian bawah, berfungsi menjaga tunas muda. Pelepah 

daun umumnya melingkari batang, kadang-kadang 

muncul pada buku atau kadang-kadang muncul lebih 

panjang dari ruas sehingga  batang jadi tersembunyi. 

b. Helai daun merupakan bagian daun yang berada diatas 

pelepah daun. Helai daun merupakan bagian daun yang 

berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Pada 

helai daun terdapat tulang daun yang sejajar. Pada 

beberapa rumput, daunnya kadang-kadang halus atau 

kasar, hal ini karena adanya bulu-bulu. Beberapa rumput 

pada daunnya ada yang tidak berbulu dan daunnya 

terlihat licin. Bentuk helai daunnya bervariasi ada yang 

panjang, pendek, lebar maupun sempit. 

c. Ligula merupakan selaput tipis berwarna keputihan yang 

terletak diperbatasan antara pelepah daun dan helai daun, 

kadang-kadang terdiri dari  susunan bulu-bulu halus. 

Pada rumput mempunyai ligula yang bervariasi, sehingga 

dapat digunakan sebagai ciri pengenal untuk 

membedakan jenis-jenis rumput.  

 

4.  Bunga  

     Bunga majemuk merupakan kumpulan dari unit-unit yang 

di sebut Spikelet atau sumbu pokok yang disebut Rachis. 

Susunan spikelet dapat berupa bulir (Spike), tandan (Recame) 
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dan malai (Panicle), daun pelindung /sekam (Glume), dan satu 

atau lebih bunga disebut Floret. Pada inflorescence bentuk 

spike tidak ditemukan adanya tangkai yang menghubungkan 

spikelet dengan sumbu utamanya.Bentuk spike dan raceme 

tumbuh langsung pada tangkai yang berhubungan langsung 

dengan poros utama serta bagian perhiasan bunga yang 

kadang-kadang tereduksi bentuknya menjadi tonjolan-tonjolan 

atau sisik.    

 
Gambar 2.2 Bunga rumput

42
 

5. Buah / Biji 

Buah atau biji pada rumput bersifat kariopsis yaitu buah dan 

biji bersatu dalam butiran-butiran. Benang sari terdiri dari tiga 

atau enam dengan kepala sari bergoyang-gorang (versatil) 

gynoesium yang terdiri atas tiga dinding buah (carpel), bakal 

buah beruang satu dan setiap ruang berisi satu bakal biji, 

tangkai putik bercabang dua atau tiga.
43

 

Rumput berdaun sempit memiliki ciri khas sebagai berikut: 

daun menyerupai pita, batang tanaman beruas-ruas, tanaman tumbuh 

tegak atau menjalar dan memiliki pelepah/helaian daun.
44

 

 

 

                                                             
42 https://es.wikipedia.org/wiki/bunga  (04 juli 2021) 
43 Hartono Sudarnadi,  Tumbuhan Monokotil. Jakarta: Penebar Swadaya,  (2017). 
44 Sukarman Hadi Jaya Putra and Maryani Jeclin,  “Identifikasi Gulma Pada Kebun 
Singkong (Manihot Esculenta Crantz) Di Desa Nitakloang Kecamatan Nita 

Kabupaten Sikka Tahun 2018, ” Lumbung 18,  no. 2 (2019): 60–73. 



62 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3 Contoh rumput
45

 

 

F. Penyebaran Rumput  

Penyebaran tumbuhan rumput yaitu dengan biji proses 

perpindahan atau pergerakan biji pada tumbuhan dari tumbuhan 

induknya. Tumbuhan yang memiliki mobilitas sangat terbatas, 

sehingga membutuhkan faktor penyebar untuk memindah bijinya 

secara abiotik (air, angin, dan tanah) maupun biotik (burung, mamalia, 

dan serangga). Kemampuan berimigrasi sangat tergantung pada 

efesien pemencaran tumbuhan dan daya penyesuaian terhadap 

lingkungan tempat tumbuhan hidup (adaptasi) secara fisiologi.
46

 Biji 

dapat menyebar jauh dari tanaman induknya baik secara individu 

maupun bersama-sama dalam jumlah banyak sekaligus, dan dengan 

penyebaran yang bervariasi antara ruang dan waktu. Pola penyebaran 

benih ditentukan oleh mekanisme yang memiliki peran penting dalam 

pendapatan populasi dan struktur genetika dari populasi tumbuhan, 

juga interaksinya dengan spesies tumbuhan lain. Karena ukurannya 

yang kecil dan kadang-kadang dilengkapi dengan rambut halus 

sebagai alat penempel, maka biji-biji tersebut mudah menyebar oleh 

angin maupun binatang. 
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 Sumber pribadi (07 februari 2021) 
46 Bohari et al.,  “Identifikasi Jenis-Jenis Poaceae Di Area Kampus 2 UIN 

Alauddin.”2012. 
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G. Manfaat Rumput 

Tanaman rumput mempunyai adaptasi yang lebih baik terhadap 

temperatur dan curah hujan dibandingakan dengan family tanaman 

yang lainnya, baik di daerah panas (tropik), daerah dingin, kawasan 

gersang (kering) maupun di dataran tinggi. 75% spesies tanaman 

rumput ini digunakan sebagai hijauan makanan ternak. Rumput 

dikelompokan ke dalam 650-785 genus yang memiliki sekitar 12.000 

spesies. Family rumput kebanyakan merupakan tanaman C4 (C4 

photosynthetic pathway) yang dikarakteristikkan sebagai rumput 

musim panas (warm-season grass) dan tanaman C3 (cool-season 

grass) yang dikarakteristikkan sebagai tanaman musin dingin.
47

 

Rumput yang digunakan sebagai pakan ternak berasal dari 

rumput yang tumbuh bebas (tidak sengaja ditanam) dan rumput yang 

sengaja ditanam (rumput unggul). Sebagai pakan utama ternak 

ruminansia rumput mempunyai beberapa kelebihan diantaranya 

adalah: (1) sebagian rumput adalah palatabel bila umurnya belum tua; 

(2) hanya sedikit yang bersifat toksik; dan (3) mempunyai 

kemampuan tumbuh yang baik. Rumput dapat dipanen dengan cara 

pemotongan dan grazing yang selanjutnya dimanfaatkan oleh ternak 

secara langsung ataupun setelah penyimpanan. Secara umum output 

pemanfaatan rumput diekspresikan ke dalam bentuk energi.
48

 

Rumput parit atau jukut pait (Axonopus compressus) , rumput 

gegenjuran (Paspalum commersii) dan Rumput belulang (Eleusin 

indica)  selain berperan sebagai pakan ternak rumput parit juga 

berpotensi kuat sebagai antibiotik atau dapat dijadikan untuk 

mengatasi dan mencegah anti bakteri. Bambu hitam (Bambusa apus) 

dengan bentuk rebung mengkerucut dan ramping, pelepah rebung  

berwarna hijau muda sampai hujai tua. Pada masyarakat pedesaan, 

dari zaman dahulu kala rebung adalah bahan makanan yang populer, 

bagian kulit rebung dijadikan ekstrak untuk bahan obat, 

menghilangkan keracunan, menghilangkan dahak, memperlancar 

pencernaan, dan melangsingkan tubuh. Bambusa kuning (Bambusa 

vulgaris) dengan buah kuning kecoklatan, dinding batang kuning 

                                                             
47 Ibid. 
48 Anwar, Chairul, Siregar, Antomi, Hasanah, Uswatun, Widayanti. Efektivitas 
Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi : Pengaruhnya Tehadap Karakter 

Mahasiswa di Era Industri 4.0.Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah.(2018) 
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bergaris hijau membujur, daun hijau dengan permukaan kasar dan 

bangun lanset dengan ujung runcing danpangkal membulat membuat 

bambu ini cantik sebagai tanaman hias. Rumput kembang goyang 

(Chloris  babata) dan Rumput jepang (Digitaria sanguinalis)  rumput 

ini berfungsi untuk penetup tanah, menambah estetika dan penahan 

erosi tanah. Rumput kawat (Cynodom dactylon) rumput ini biasa di 

tanam di lapangan olahraga, seperti golf dan sepak bola serta penutup 

tanah di halaman rumah. Pogonatherum paniceum dan Eagrotis 

amabilis adalah  rurmput yang berfungsi selain sebagai pakan ternak, 

tanaman hias karena karakter perbungaannya dan warna bunganya 

sehingga menarik ditangkap mata secara langsung. Imperata 

cylindrica atau alang-alang meruupakan tanaman yang dari segi medis 

memliki manfaat sebagai obat, yakni bagian akarnya karena alang-

alang mengandung kersik dan damar. Rumput centel  (Shorgum 

halapenses) rumput ini dapat berfungsi sebagai penahan erosi pada 

kawasan pantai, karena rumput ini merupakan pengikat pasir yang 

kuat.
49

 

Kandungan protein kasar pada bagian daun rumput secara 

umum adalah nyata lebih tinggi dari bagian batang. Sementara 

kandungan Neural Detergent Fiber (NDF), Acid Detergent Fiber 

(ADF), dan lignin pada batang adalah lebih tinggi dari pada daun, 

rasio antara batang dan daun dapat dijadikan salah satu faktor untuk 

seleksi pada rumput tropis.
50
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 Bohari et al., “Identifikasi Jenis-Jenis Poaceae Di Area Kampus 2 UIN 

Alauddin.” 
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