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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tumbuhan paku (Pteridophyta) merupakan salah satu golongan tumbuhan 

yang hampir dapat dijumpai pada setiap wilayah di Indonesia. Tumbuhan paku 

dikelompokkan dalam satu divisi yang jenis-jenisnya telah jelas mempunyai 

kormus dan dapat dibedakan dalam tiga bagian pokok yaitu akar, batang, dan 

daun. Bagi manusia, tumbuhan paku telah banyak dimanfaatkan antara lain 

sebagai tanaman hias, sayuran dan bahan obat-obatan. Namun secara tidak 

langsung, kehadiran tumbuhan paku turut memberikan manfaat dalam memelihara 

ekosistem hutan antara lain dalam pembentukan tanah, pengamanan tanah 

terhadap erosi, serta membantu proses pelapukan serasah hutan. Berdasarkan 

tempat hidupnya, tumbuhan paku ditemukan tersebar luas mulai daerah tropis 

hingga dekat kutub utara dan selatan, mulai dari hutan primer, hutan sekunder, 

alam terbuka, dataran rendah hingga dataran tinggi, lingkungan yang lembab, 

basah, rindang, kebun tanaman, pinggir jalan paku dapat dijumpai (Loveless 

1989). 

Tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi dua bagian utama yaitu organ 

vegetatif yang terdiri dari akar, batang, rimpang, dan daun. Sedangkan organ 

generatif terdiri atas spora, sporangium, anteridium, dan arkegonium. Sporangium 

tumbuhan paku umumnya berada di bagian bawah daun serta membentuk gugusan 

berwarna hitam atau coklat. Gugusan sporangium ini dikenal sebagai sorus. Letak 

sorus terhadap tulang daun merupakan sifat yang sangat penting dalam klasifikasi 
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tumbuhan paku. Menurut Tjitrosoepomo (1994) divisi Pteridophyta dapat 

dikelompokkan ke dalam empat kelas yaitu  Psilophytinae, Lycopodiinae, 

Equisetinae dan Filiciane; dan menurut Steennis (1988), tumbuhan paku-pakuan 

dapat dibagi ke dalam 11 famili yaitu  Salviniceae, Marsileaceae, Equicetaceae, 

Selagillaceae, Lycopodiaceae, Ophiglossaceae, Schizaeaceae, Gleicheniaceae, 

Cyatheaceae, Ceratopteridaceae, dan Polypodiaceae. 

Berdasarkan jenis sporanya, tumbuhan paku dibedakan menjadi tumbuhan 

paku homospora, heterospora dan peralihan homospora heterospora. Tumbuhan 

paku homospora menghasilkan spora dengan ukuran sama yang tidak dapat 

dibedakan antara spora jantan dan betina, misalnya Lycopodium sp (paku kawat). 

Tumbuhan paku heterospora menghasilkan spora berbeda ukuran. Spora jantan 

berukuran kecil disebut mikrospora dan spora betina besar disebut makrospora, 

misalnya Selaginella sp (paku rane), Marsilea sp (semanggi) (Harris, 1955). 

 Famili yang akan diamati pada penelitian ini yaitu famili Salviniaceae 

yang terdiri atas 2 genus, yaitu Azolla dan Salvinia. Kedua genus ini memiliki 

penyebaran alami di daerah tropis dunia, seperti Asia, Amerika, Eropa, dan 

Afrika. Keduanya merupakan genus dari paku yang memiliki habitat di perairan. 

Spesies di genus ini memiliki ukuran kecil dan hidup di atas air sehingga famili 

ini merupakan paku air yang sangat sulit untuk diamati morfologinya dan bentuk 

sporanya (Suhono, 2012). 

Kegiatan sistematik tumbuhan hampir semuanya melibatkan sifat dan ciri 

tumbuhan beserta variasinya. Segala kesimpulan yang diambil orang dalam 

penelitian sistematik tumbuhan  hampir seluruhnya didasarkan pada evaluasi serta 



3 
 

korelasi sifat-sifat beserta cirinya. Sifat-sifat yang dipakai sebagai bukti 

taksonomi dalam mendeterminasi, mencirikan, dan menggolongkan jenis-jenis 

tumbuhan dapat berasal dari seluruh bagian dan dari semua fase selama proses 

pertumbuhan. Sifat yang dimaksud adalah sifat-sifat baik (mantap) yang terdapat 

pada tumbuhan seperti tidak mudah terpengaruh oleh faktor lingkungan, 

variasinya konsisten dan berkorelasi dengan sifat-sifat lainnya, serta tidak mudah 

termodifikasi oleh perubahan segregasi atau rekombinasi faktor genetika 

sederhana (Rifai, 1976). 

Bukti taksonomi biologi yang sering digunakan dalam pembuktian 

taksonomi adalah bukti struktural yang meliputi morfologi, anatomi, sitologi, 

palinologi, embriologi, dan genetika. Namun begitu dukungan dari bukti 

fungsional, perkembangan, lingkungan, dan tipe geografi yang merupakan dasar 

dari aktivitas sistemik tumbuhan dirasa juga perlu. Variasi yang diperlihatkan 

serbuk sari (pollen) dan spora antara lain jumlah, letak alur, dan lubang di 

permukaannya, begitu pula bentuk ukiran eksin dan bentuk umum maupun 

ukurannya sekarang dapat menjadi sumber bukti taksonomi yang penting 

(Pujoarinto, 2001). 

Palinologi merupakan ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang polen 

saja namun juga spora tumbuhan. Ruang lingkup pembelajaran palinologi lebih 

menekankan pada karakter morfologi yang berkaitan dengan dinding atau lapisan 

terluar dari polen dan spora yang resisten. Karakter morfologi polen dan spora 

yang terdiri atas tingkat exine, ornamentation exine, ukuran, dan bentuk 
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mempunyai nilai penting bagi taksonomi dan evolusi tumbuhan (Erdtman dalam 

Nair, 1991). 

Ilmu taksonomi biologi pada hakikatnya merupakan acuan dalam dunia 

pendidikan terutama pada proses pembelajaran, baik itu media atau bahan ajar. 

Guru dan siswa dapat bertukar pikiran dalam pengembangan ide dan pengertian. 

Pada proses komunikasi sering muncul masalah sehingga komunikasi tersebut 

tidak efektif dan efisien, antara lain disebabkan oleh kecenderungan verbalisme, 

ketidakpastian siswa dan kurangnya minat belajar. Salah satu upaya dalam 

mengatasi keadaan demikian yaitu menggunakan media dalam kegiatan 

pembelajaran, dan sebagai penyaji stimulus informasi, sikap juga untuk 

meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi (Sadiman, 2009). 

Media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah 

merupakan perantara. Media juga merupakan alat fisik yang dapat menyajikan 

pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Pembelajaran merupakan upaya yang 

dilakukan secara sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, 

mengorganisasi serta menciptakan sistem ingkungan dengan berbagai metode 

sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien dengan 

hasil yang optimal (Hanum, 2014). 

Media Belajar dalam Ilmu Biologi khususnya dalam materi Taksonomi 

sangat minim, maka dari itu media yang mudah untuk digunakan adalah media 

yang berbasis Multimedia yaitu Prezi.  Prezi adalah sebuah perangkat lunak untuk 

presentasi berbasis internet (SaaS). Selain untuk presentasi, Prezi juga dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagi ide di atas kanvas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Presentasi
http://id.wikipedia.org/wiki/SaaS
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virtual. Prezi menjadi unggul karena program ini menggunakan en:Zooming User 

Interface (ZUI), yang memungkinkan pengguna Prezi untuk memperbesar dan 

memperkecil tampilan media presentasi. Prezi pada awalnya dikembangkan oleh 

arsitek Hungaria bernama Adam Somlai-Fischer sebagai alat visualisasi arsitektur 

(Fischer, S. 2009). 

Prezi digunakan sebagai alat untuk membuat presentasi dalam bentuk 

linier maupun non-linier, yaitu presentasi terstruktur sebagai contoh dari 

presentasi linier, atau presentasi berbentuk peta-pikiran (mind-map) (Binham, 

2013). Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah Prezi diharapkan dapat 

memudahkan siswa dan guru dalam mempelajari taksonomi tumbuhan dan juga 

mengaplikasikan berbagai materi yang lain (Fischer, S. 2009). 

Pada penelitian ini diharapkan kita dapat mengetahui dan menganalisis  

perbedaan bentuk spora pada tumbuhan paku (famili Salviniaceae) sebagai bahan 

media belajar diantaranya Salvinia natans dan Azolla microphylla yang 

merupakan spesies tumbuhan paku berukuran kecil. Maka dari itu peneliti 

mengambil judul “Study Morfologi Spora Famili Salviniaceae Sebagai Bahan 

Media Pembelajaran Biologi”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbandingan bentuk morfologi spora famili Salviniaceae? 

2. Bagaimana pemanfaatan morfologi spora famili Salviniaceae menjadi 

bahan media pembelajaran biologi? 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zooming_User_Interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Zooming_User_Interface
http://id.wikipedia.org/wiki/Hungaria
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Adam_Somlai-Fischer&action=edit&redlink=1
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbandingan bentuk morfologi spora famili 

Salviniaceae. 

2. Untuk Mengetahui pemanfaatan morfologi spora pada famili Salviniaceae 

sebagai bahan media pembelajaran biologi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Mengetahui perbandingan (meliputi persamaan dan perbedaan) bentuk 

morfologi spora pada famili Salviniaceae.  

b. Pada aspek pendidikan guru dapat memanfaatkan preparat dan media 

untuk mengamati morfologi spora pada famili Salviniaceae sebagai 

bahan media pembelajaran biologi. 

2. Manfaat teoritis 

a. Bagi penulis dapat menambahkan pengetahuan tentang berbagai 

bentuk morfologi spora famili Salviniaceae sekaligus memperluas 

terapan keilmuan peneliti pada mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi. 

b. Bagi masyarakat dapat mempermudah masyarakat mengetahui jenis 

paku air terutama bagi petani di sawah. 

c. Bagi pendidikan yaitu sebagai tambahan bahan ajar Biologi berupa 

media berbasis mind mapping untuk menunjang materi Botani 

Tumbuhan Tinggi khususnya famili salviniaceae dan juga dapat 

digunakan pada jenjang SMA kelas X tentang tumbuhan paku. 
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E. Batasan Penelitian 

1. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu famili Salviniaceae di area 

persawahan Desa Tegalgondo Kab. Malang. 

2. Spesies dari famili Salviniaceae yang sering ditemukan yaitu Salvinia 

natans (genus Salvinia) dan Azolla microphylla (genus Azolla). 

3. Materi biologi yang digunakan sebagai penerapan dari penelitian ini yaitu 

materi Botani Tumbuhan Tinggi khususnya famili Salviniaceae 

F. Definisi Istilah 

1. Paku air merupakan nama sekelompok paku-pakuan berukuran kecil yang 

termasuk dalam ordo Salviniales yang kesemuanya hidup berasosiasi 

dengan air, baik mengapung atau tumbuh di tempat tergenang. 

2. Paku air merupakan famili Salviniaceae (paku air mengapung). Contoh 

spesies yang termasuk didalamnya yaitu kiambang atau Salvinia natans 

dan Azolla microphylla. 

3. Spora merupakan alat perkembangbiakan tanaman paku yang biasanya 

terletak di bagian akar, batang maupun pada daun tanaman paku. 

4. Media pembelajaran merupakan alat fisik yang dapat menyajikan pesan 

serta merangsang siswa untuk belajar, dan wujud tertentu yang dapat 

digunakan oleh peserta didik dalam belajar, sehingga mempermudah 

peserta didik dan guru dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai 

kompetensi tertentu. 


