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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu  negara yang memiliki keanekaragaman 

hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Jumlah flora dan fauna yang ada di 

dunia, diperkirakan 17% berada di Indonesia. Tingginya tingkat keanekaragaman 

hayati tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis dengan tingkat 

curah hujan yang tinggi (Supeni, 1994; Suryana, 2009). Hutan tropis  Indonesia  

merupakan salah satu hutan  alam  tropika  basah  terbesar  dan  terkaya  akan  

keragaman  flora  dan  fauna. Sekitar  25.000 – 30.000  jenis (spesies)  tumbuhan  

berbunga  dan  berbiji  terdapat pada  hutan  alam  Indonesia  dan sekitar 4.000  

jenis  berupa  pohon yakni  tumbuhan berkayu (Lekitoo, 2010). Sebaran hutan 

tropis di Indonesia terdapat di Sumatra, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi, Utara, 

Maluku Utara, dan Papua (Sastrapradja dkk, 1989). 

Keanekaragaman spesies tumbuhan dan binatang yang ada di hutan hujan 

tropis sangat tinggi. Jumlah spesies pohon yang ditemukan dalam hutan hujan 

tropis lebih banyak dibandingkan dengan yang ditemukan pada ekosistem yang 

lainnya. Misalnya, hutan hujan tropis di Amazonia mengandung spesies pohon 

dan semak sebanyak 240 spesies (Indriyanto, 2006.). Hutan hujan tropis yang 

masih utuh mempunyai jumlah spesies tumbuhan yang sangat banyak. Hutan 

hujan tropis Indonesia telah banyak dikenali ratusan spesies rotan, spesies pohon 

tengkawang, spesies anggrek hutan, dan beberapa spesies umbi-umbian sebagai 
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sumber makanan dan obat-obatan. Tajuk pohon hutan hujan tropis sangat rapat, 

ditambah lagi adanya tumbuh-tumbuhan yang memanjat, menggantung, dan 

menempel pada dahan-dahan pohon, misalnya rotan, anggrek, dan paku-pakuan 

(Indriyanto, 2006.). 

Salah satu jenis keanekaragaman hayati dari kelompok flora yang ada di 

Indonesia adalah tumbuhan paku (Sastrapradja,1985; Suryana, 2009). Tumbuhan 

paku juga dipelihara secara ekstensif di kebun-kebun dan rumah kaca, karena 

daunnya sangat menarik (Loveless, 1989). Selain itu tumbuhan paku juga 

berperan dalam kesuburan tanah, diantaranya yaitu Azolla pinnata yang 

mempunyai cara bersimbosis dengan Anabaena (alga biru), hal ini dapat mengikat 

unsur nitrogen dan udara. Pemanfaatan yang tidak diimbangi oleh pembudidayaan 

yang merupakan ancaman berkurangannya keanekaragaman Pteridophyta di alam 

(Darma, 2006). Tumbuhan paku dapat tumbuh pada habitat yang berbeda 

(Loveless, 1989). Tumbuhan paku (pteridophyta) dapat dikelompokkan kedalam 

empat kelas yaitu Psilophitinae, Lycopodiinae, Equisetinae, dan Filiciane 

(Tjitrosoepomo, 2010) ; dan menurut Steennis (1988) tumbuhan paku dapat dibagi 

ke dalam 11 famili yaitu Salviniceae, Marsileaceae, Equisetinae, Selagillaceae, 

Lycopodiinae, Ophiglossaceae, Schizaeaceae, Gleicheniaceae, Cyatheaceae, 

Ceratopteridaceae, dan Polypodiaceae.  

Kelimpahan dan penyebaran tumbuhan paku sangat tinggi terutama di 

daerah hujan tropis dibandingkan dengan kawasan hutan lainnya. Jones (1987) 

mengelompokkan hutan hujan tropis sebagai vegetasi tumbuhan paku mulai dari 

hutan dataran rendah, hutan ketinggian sedang, dan hutan dataran tinggi. 
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Tumpuhan paku juga banyak dihutan pegunungan (Ewusie, 1990; Widhiastuti et 

al., 2006). Hutan di Kalimantan mempunyai lebih dari 40.000 spesies tumbuhan, 

dan merupakan hutan yang paling kaya spesiesnya di dunia. Di antara 40.000 

spesies tumbuhan tersebut, terdapat lebih dari 4.000 spesies tumbuhan yang 

termasuk golongan pepohonan besar dan penting. Setiap hektar hutan tropis 

seperti tersebut mengandung sedikitnya 320 pohon yang berukuran garis tengah 

lebih dari 10 cm. 

Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar di wilayah Indonesia bahkan 

pulau Kalimantan ini adalah pulau yang mendapatkan mandat sebagai paru-paru 

dunia. Luas Pulau Kalimantan mencapai lebih dari tiga perempat Borneo, pulau 

terbesar ketiga di dunia. Borneo terkenal sebagai tempat yang sangat kaya dengan 

keanekaragaman hayati  dan menjadi rumah orangutan (Pongo pygmaeus), yang 

merupakan salah satu ikon konservasi, serta 15,000 spesies tanaman berbunga 

(Mackinnon et al., 1996). 

WilayahKalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah hutan yang besar 

menyebabkan keberadaan tumbuhan paku belum dapat teridentifikasi. Hutan yang 

sulit dijangkau terutama di kabupaten Balangan, kecamatan Tebing Tinggi. Hutan 

di daerah kabupaten Balangan ini masih banyak yang dapat kita jumpai, bahkan 

masih banyak hutan di daerah ini yang masih belum terjangkau.  Hutan gunung 

Hauk yang berada di kabupaten Balangan merupakan hutan yang sangat diminati 

pengunjung dari berbagai daerah. Hutan gunung Hauk ini memiliki keindahan 

tersendiri yang membuat para wisatawan meminati, hanya saja jalan yang dilalui 

sangat berbahaya, harus ada yang mendampingi. Hutan gunung Hauk ini 



4 
 

mempunyai ketinggian 1.325 mdpl. Sebuah kawasan Pegunungan Meratus yang 

memiliki keindahan alam dan kekhasan kehidupan budaya masyarakat lokal. 

Terletak di Desa nya Dayak Pitap atau di sebut juga dengan Desa Ajung 

kecamatan Tebing Tinggi  Kabupaten Balangan. 

Gunung Hauk ini juga disebut Mahameru nya dari kabupaten Balangan. 

Puncak gunung ini terlihat beberapa kota seperti kota Tanjung, Barabai dan 

sekitarnya. Hutan gunung Hauk ini mempunyai beberapa sungai kecil, semak 

belukar dan tebing-tebing yang curam. Daerah hutan gunung Hauk banyak 

terdapat pohon-pohon yang berukuran besar. Dalam perjalanan mendaki gunung 

ini juga terdapat potensi wisata lain seperti lembah lumut dan air terjun di 

kawasan hutan. Hutan gunung Hauk ini termasuk dalam hutan hujan tropis zona 2 

karena hutan gunung hauk ini memiliki ketinggian 1.325 mdpl. Secara umum, 

ekosistem hutan hujan tengah didominasi oleh genus Quercus, Castanopsis, 

Nothofagus, dan spesies pohon anggota famili Magnoliaceae. 

Hutan gunung Hauk sendiri mempunyai kekayaan alam yang sangat tak 

ternilai baik fauna maupun floranya, salah satu kekayaan alamnya yaitu tumbuhan 

paku yang belum pernah diteliti sehingga perlu diteliti dari jenis tumbuhan paku 

sendiri dengan mendokumentasikan. Agar tumbuhan paku yang ada di Hutan 

gunung Hauk ini dapat diketahui dan dilestarikan. Seiring dengan perkembangan 

dunia dan tuntutan kurikulum 2013 di sekolah menengah atas (SMA), maka perlu 

adanya perkembangan bahan ajar kontekstual dan erat kaitannya dengan 

pemahaman mengenai aspek sosial, budaya dan lingkungan alam (kemendikbud, 

2013). Keanekaragaman tumbuhan paku di hutan gunung Hauk ini sangat menarik 
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untuk dipelajari dimateri Biologi. Materi Pteridophyta telah dibahas pada 

pembelajaran SD, SMP, dan SMA. Potensi alam yang kaya dapat dipergunakan 

sedemikian rupa sebagai sumber belajar bagi siswa lembaga pendidikan 

sekitar.Salah satu langkahnya yang bisa menjadi alternatif yaitu perlu dilakukan 

pendekatan jenis Pteridophyta di hutan gunung Hauk kabupaten Balangan 

Kalimantan Selatan yang kemudian digunakan pemanfaatannya sebagai sumber 

belajar yang berupa booklet. 

Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Studi Keanekaragaman Tumbuhan Paku pada Kawasan Hutan 

Gunung Hauk Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan sebagai Sumber 

Belajar Biologi” agar masyarakat mengetahui bahwasannya Negara Indonesia 

merupakan salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan 

paku yang sangat tinggi salah satunya di Pulau Kalimantan Selatan tepatnya hutan 

gunung Hauk kabupaten Balangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul rumusan masalah yaitu: 

1. Apa saja jenis Pteridophytayang ditemukan di kawasan hutan gunung 

Hauk Kabupaten Balangan? 

2. Bagaimana keanekaragaman Pteridophyta yang terdapat pada kawasan 

Hutan Gunung Hauk Kabupaten Balangan? 

3. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian ini dikembangkan menjadi 

sumber belajar biologi SMA? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan utama penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui jenis-jenis Pteridophytaapa saja yang ditemukan di kawasan 

hutan gunung Hauk Kabupaten Balangan. 

2. Mengetahui keanekaragaman Pteridophyta yang terdapat pada Hutan 

Gunung Hauk Kabupaten Balangan sebagai bahan ajar materi 

Pteridophyta. 

3. Hasil penelitian ini untuk dikembangkan menjadi sumber belajar biologi 

SMA kelas X melalui analisis KD pada materi Pteridophyta. 

 

1.4 Manfaat 

1. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat menyumbangkan 

pengetahuan atau informasi kepada para pendidik tentang 

Keanekaragaman jenis tumbuhan paku di Kalimantan Selatan sehingga 

dapat dijadikan referensi sebagai sumber belajar biologi materi 

Pteridophyta. 

2. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan keilmuwan bagi penulis pada pengetahuan terkait dengan 

keanekaragaman Tumbuhan paku dan dan dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar biologi pada materi Plantae di jenjang SMA kelas X. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Tujuan batasan penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya supaya efektif dan efisien serta mengingat 

keterbatasan kemampuan peneliti, maka peneliti akan membatasi masalah-

masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Keanekaragaman jenis paku yang diamati adalah semua jenis paku yang 

ditemukan. 

2. Daerah hutan yang diteliti yaitu pada hutan gunung Hauk Kabupaten 

Balangan. 

3. Metode yang digunakan adalah dengan metode jelajah. 

4. Pengambilan sampel dilakukan dikawasan hutan gunung Hauk Kabupaten 

Balangan. 

5. Faktor lingkungan abiotik yang di ukur adalahPh tanah, kelembaban tanah, 

suhu,kelembaban udara, dan intensitas cahaya menggunakan data primer. 

 

1.6 Definisi Istilah  

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian, maka istilah-istilah penting dalam 

skripsi ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Keanekaragaman  hayati  (biodiversitas)  adalah keanekaragaman  

organisme  yang  menunjukkan  keseluruhan  atau totalitas  variasi  gen,  

jenis,  dan  ekosistem  pada  suatu  daerah. Keseluruhan  gen,  jenis  dan  

ekosistem  merupakan  dasar  kehidupan  di bumi.  Mengingat  pentingnya  
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keanekaragaman  hayati  bagi  kehidupan maka  keanekaragaman  hayati  

perlu  dipelajari  dan  dilestarikan (Munifah, 2012). 

2. Tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan yang telah memiliki system 

pumbuluh sejati (kormus) tetapi tidak menghasilkan biji untuk 

bereproduksi (Tjitrosoepomo, 2010). 

3. Sumber Belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk 

kepentingan aktivitas pengajaran  secara langsung maupun tidak langsung, 

untuk peserta didik di lingkungan yang melengkapi diri mereka pada saat 

pengajaran berlangsung (Rohani, 2004). 

 

 


