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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman 

makhluk hidup yang melimpah di dunia. Indonesia tidak hanya kaya akan fauna, 

namun banyak jenis flora tersebar di seluruh bagian wilayah Indonesia. Salah satu 

flora yang kaya akan jenis tersebut adalah tumbuhan paku (Pteridophyta) yang 

hampir dapat diketemukan di seluruh wilayah Indonesia (Arini dan Kinho, 2012) 

dan lebih dari 10.000 jenis paku terdapat di Indonesia (Suraida, dkk., 2013). 

Tumbuhan paku merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dijumpai 

hampir diseluruh wilayah indonesia. Daerah hutan hujan tropis adalah tempat 

kelimpahan dan penyebaran tumbuhan paku yang cukup tinggi (Widhiastuti, 

2006). Selain itu mulai dari tropika yang lembab sampai melampaui lingkaran 

Afrika merupakan lokasi pesebaran tumbuhan paku yang cukup luas 

(Tjitrosoepomo, 1983). 

Keindahan pada tumbuhan paku memiliki daya tarik masyarakat yang 

cukup tinggi. Selain itu tumbuhan paku juga dapat digunakan sebagai tanaman 

holtikultura. Menurut Polunin (1994) menyatakan bahwa tumbuhan paku yang 

sering digunakan sebagai tanaman hias adalah famili Licopodiinae karena 

tumbuhan suka panas, serta tumbuhan paku yang sering digunakan dalam 

pembuatan karangan bunga adalah paku kawat (Lycopodium sp.). Dalam hal ini, 

dapat dikatakan bahwa tumbuhan paku mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. 
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Selain itu, tumbuhan paku juga dapat dimanfaatkan sebagai sayuran, obat-obatan 

tradisional dan kosmetika (Khoiriyah, 2004). 

Tumbuhan paku memiliki peranan yang sangat penting dalam ekosistem. 

Pada ekosistem hutan, tumbuhan paku berperan dalam pelapukan batuan dan 

tanah (Purwanti, 2014). Selain itu membantu menjaga lahan pegunungan terhadap 

bahaya erosi serta mengatur tata guna air dalam tanah sehingga membuat tanah 

tetap lembab (Sujalu, 2014). Secara tidak langsung tumbuhan paku memelihara 

ekosistem hutan, tumbuhan, dan manusia. 

Tumbuhan paku memiliki tubuh tumbuhan yang dapat dibedakan secara 

nyata pada bagian pokoknya, antara batang, daun, dan akar, sehingga tumbuhan 

ini tergolong ke dalam divisi yang warganya memiliki kormus (Tjitrosoepomo, 

2011). Pertumbuhan pucuk yang melingkar, pada permukaan bawahnya terdapat 

bintik-bintik (spora) yang tumbuh teratur dalam barisan, atau menggerombol, atau 

menyebar yang merupakan ciri tumbuhan paku secara umum (Sastrapradja, 1980). 

Salah satu tempat distribusi tumbuhan paku yang baik berada di kawasan 

Air Terjun Tancak Kembar, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa 

Timur yang mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi. Berdasarkan Forum 

Bondowoso (2009), air terjun Tancak Kembar berada di lereng Pegunungan 

Argopuro yang berhawa sejuk di kawasan hutan lindung dengan ketinggian 900 

meter dpl., dengan ketinggian air terjun 77 meter. (Widharsa, 2015).  

Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa flora di air terjun Tancak 

Kembar masih belum diketemukan naskah eksplorasi keanekaragaman, terutama 

Pteridophyta. Pengamatan awal pada daerah ini juga menunjukkan adanya 
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aktifitas masyarakat yang dapat merusak tumbuhan paku di sekitar air terjun 

Tancak Kembar. Pengenalan keanekaragaman dan kemelimpahan tumbuhan paku 

dapat dimanfaatkan pada berbagai kepentingan, termasuk pendidikan di sekolah. 

Materi tumbuhan paku di sekolah diajarkan pada salah satu pokok bahasan 

mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas pada mata pelajaran biologi. Pada 

Sekolah Menengah pengajaran tumbuhan paku menurut Kurikulum 2013, 

Pedoman Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Biologi (Depdiknas, 2001), tercantum 

dalam Kompetensi Dasar: 3.7. Merenapkan prinsip klasifikasi untuk 

menggolongkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan pengamatan morfologi 

dan metagenesis tumbuhan serta mengaitkan peranannya dalam kelangsungan 

kehidupan di bumi dan Kompetensi Dasar 4.7. Menyajikan data tentang morfologi 

dan peran tumbuhan pada berbagai aspek kehidupan dalam bentuk laporan 

tertulis. 

Pengalaman belajar bisa didapatkan melalui berbagai metode yang 

digunakan pada KBM di sekolah. Menempatkan siswa sebagai pusat perhatian 

utama adalah pendekatan yang seharusnya dilakukan untuk membuat penalaran 

siswa semakin berkembang. Suyono (2011) menyatakan bahwa lahirnya 

pengetahuan timbul karena adanya pengalaman yang terjadi berulang kali. 

Slameto (2003) menambahkan bahwa, pengalaman belajar bukan hanya 

tergantung pada materi pembelajaran, namun juga pengalaman yang mengacu 

kepada interaksi pembelajaran dengan kondisi eksternalnya sehingga menyangkut 

pada kognitif, afektif dan psikomotor. Berdasarkan hal tersebut pengenalan objek 
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secara langsung menjadi sebuah hal yang penting dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya penelitian identifikasi dan 

klasifikasi tumbuhan paku di kawasan air terjun Tancak Kembar yang dapat 

digunakan sebagai baseline data Pteridophyta dan pemanfaatannya sebagai media 

belajar biologi di sekolah. Sehubungan dengan kepentingan tersebut maka 

dilakukan penelitian yang berjudul Identifikasi Tumbuhan Paku (Pteridophyta) 

di Kawasan Air Terjun Tancak Kembar Kabupaten Bondowoso Sebagai 

Sumber Belajar Biologi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Jenis-jenis tumbuhan paku (Pteridophyta) apa saja yang terdapat di 

Kawasan Air Terjun Tancak Kembar Kabupaten Bondowoso? 

2. Bagaimana klasifikasi tumbuhan paku (Pteridophyta) yang terdapat di 

Kawasan Air Terjun Tancak Kembar Kabupaten Bondowoso? 

3. Bagaimana implementasi hasil penelitian Pteridophyta di kawasan Air 

Terjun Tancak Kembar Kabupaten Bondowoso sebagai sumber belajar 

biologi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan paku (Pteridophyta) yang terdapat 

di kawasan Air Terjun Tancak Kembar Kabupaten Bondowoso. 

2. Untuk mengetahui klasifikasi tumbuhan paku (Pteridophyta) di kawasan 

Air Terjun Tancak Kembar Kabupaten Bondowoso. 

3. Untuk mengetahui implementasi hasil penelitian Pteridophyta di kawasan 

Air Terjun Tancak Kembar Kabupaten Bondowoso sebagai sumber belajar 

biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi peneliti 

lain mengenai pemanfaatan Pteridophyta di kawasan Air Terju Tancak 

Kembar Kabupaten Bondowoso sebagai sumber belajar biologi. 

Penelitian ini juga menambah pemahaman peneliti lain mengenai 

metode-metode yang digunakan dalam penelitian di bidang ekologi 

tumbuhan khususnya Pteridophyta dan sumber belajar biologi untuk 

selanjutnya diimplementasikan pada sub materi Pteridophyta dalam 

Plantae di sekolah. 
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b. Bagi Guru dan Siswa 

Bagi guru hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar 

Pteridophyta dalam pembelajaran biologi dan bagi siswa dapat 

digunakan sebagai sumber belajar dengan memanfaatkan lingkungan 

secara langsung akan mendukung proses belajar dan pencapaian tujuan 

pembelajaran sehingga membangkitkan motivasi dan minat belajar pada 

siswa. 

c. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi manfaat sebagai laporan 

kepada Pemerintah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur tentang 

keanekaragaman tumbuhan paku (Pteridophyta) yang ada di kawasan Air 

Terjun Tancak Kembar Kabupaten Bondowoso dan bahan 

pengembangan wisata education khususnya di kawasan Air Terjun 

Tancak Kembar Kabupaten Bondowoso. 

2. Manfaat Keilmuan 

Hasil penelitian ini secara keilmuan dapat dimanfaatkan sebagai 

referensi bagi penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan 

Pteridophyta di daerah-daerah lain. Hasil penelitian ini sangat berguna 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik dalam bidang akademisi 

maupun dalam di masyarakat. Selain itu harapan hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

proses belajar mengajar sebagai upaya memperbaiki dan mengembangkan 

mutu pembelajaran biologi. 
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1.5 Batasan Istilah 

Untuk menghindari timbulnya pengertian ganda maka penulis perlu 

memberikan definisi istilah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini identifikasi yang dimaksudkan adalah menentukan 

nama jenis dan klasifikasi Pteridophyta yang ditemukan berdasakan ciri-

ciri yang dimiliki masing-masing tumbuhan. 

2. Tumbuhan paku (Pteridophyta) merupakan suatu divisi tumbuhan yang 

jelas memiliki kormus, yaitu memiliki akar, batang, dan daun, belum 

menghasilkan biji, hidup epifit atau terestrial, serta habitat di tempat 

lembab. Alat perkembang biakan tumbuhan paku berupa spora 

(Tjitrosoepomo, 1994). 

3. Penelitian ini dilakukan pada daerah air terjun Tancak Kembar adalah 

daerah kawasan wisata air terjun di Kecamatan Pakem Kabupaten 

Bondowoso, dengan panjang area adalah 3 km. 

4. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan 

kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu 

optimalisasi hasil belajar (AECT, 1994). Dengan kata lain sumber belajar 

adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang 

berupa buku teks, media cetak, media pembelajaran elektronik, nara 

sumber, lingkungan alam sekitar, dan sebagainya (Sumiati, 2008). 

  

 

 


