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1.1 Latar Belakang  

Tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang anggotanya telah jelas 

mempunyai kormus, artinya tubuhnya dengan nyata dapat dibedakan dalam tiga 

bagian pokoknya, yaitu akar, batang, dan daun. Namun demikian, pada tumbuhan 

paku belum dihasilkan biji (Tjitrosoepomo, 2005). Pada tumbuhan berbiji, daur 

hidupnya dapat diikuti dari biji, kecambah, pohon, sampai pada pembentukkan 

biji kembali. Daur hidup tumbuhan paku juga serupa, tetapi bukan biji yang 

dihasilkan melainkan spora (Nasional-LIPI, 1980).   

Jenis tumbuhan paku berdasarkan cara hidupnya, diantaranya terdapat jenis 

paku yang hidup terestrial (paku tanah), paku epifit, dan paku air. Usaha 

pengenalan dan pengidentifikasian tumbuhan paku umumnya dilakukan dengan 

mengamati ciri morfologi, seperti akar, batang, daun, dan sorus. Ciri utama dalam 

pengenalan Pteridophyta adalah spora (Prihanta, 2004). Ciri-ciri lain sebagai 

pembeda taksonomi adalah sporangium, sorus, indusia, dan venasinya. Oleh 

karena itu pengenalan terhadap tumbuhan paku perlu dilakukan berdasarkan sudut 

pandang morfologi spora pada tumbuhan paku.   

Contoh genus tumbuhan paku epifit adalah Pyrrosia. Marga ini umumnya 

hidup secara epifit. Ciri khas morfologi terletak pada bagian daun, yaitu daun 

steril dan fertil. Contoh genus tumbuhan paku tanah (terestrial) adalah Pteris. 

Pteris adalah tumbuhan paku terestrial atau epifit dengan ukuran yang bervariasi 
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diantara spesiesnya. Perbedaan ciri morfologi yang dimiliki oleh kedua genus 

tersebut juga terletak pada bagian sorus. Pada genus Pyrrosia umumnya bentuk 

sorus bulat dengan posisi dalam 1 baris atau lebih serta letak sorus tersebut 

kadang-kadang memanjang atau beberapa sori berfusi menjadi rantai panjang 

yang disebut coenosori (Stuart, 2008). Pada genus Pteris letak sori terdapat pada 

tepi daun dan memanjang sepanjang tepi, serta tertutup oleh indusium palsu yang 

terbentuk oleh lipatan dari pinggir lamina (bagian daun yang melebar) (Kamau, 

2012).  

Warna sorus pada masing-masing genus tersebut terdapat perbedaan, yakni 

pada genus Pyrrosia berwarna kuning sedangkan pada Pteris berwarna pucat 

hingga kehitaman. Berdasarkan perbedaan ciri khas yang terdapat pada sorus 

genus Pyrrosia dengan Pteris ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam hal 

morfologi spora keduanya. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap 

perbandingan morfologi spora dari genus Pyrrosia dengan Pteris sehingga pada 

akhirnya dapat menambah kelengkapan data ciri morfologi dari tumbuhan paku 

selain dengan menggunakan data morfologi berdasarkan akar, batang, daun, dan 

sorus.   

Serbuk sari dan spora dicandra berdasarkan sifat-sifat morfologi yang 

meliputi: unit, bentuk (pandangan polar dan ekuatorial), ukuran, apertura (tipe, 

jumlah, dan posisi) dan ornamentasi. Sifat-sifat tersebut di atas adalah yang 

minimal diperlukan untuk pencandraan, dan yang memungkinkan untuk diamati 

menggunakan mikroskop cahaya (Susandarini, 2014). 
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Morfologi spora pada tumbuhan paku tersebut dapat diketahui dengan cara 

pengamatan pada preparat menggunakan mikroskop cahaya dan mikroskop 

elektron. Menurut Heriyanto (2012), upaya yang dapat dilakukan untuk lebih 

mengenal Pteridophyta adalah melalui bidang pendidikan. Menurut Sari (2012), 

secara sederhana juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi ciri-ciri morfologi 

spora pada tumbuhan paku serta untuk menyusun kunci identifikasi tumbuhan 

paku. Menurut Prasetyo (2014), karakter morfologi polen dan spora yang terdiri 

atas aperture, tingkat exine, ornamentation exine, ukuran dan bentuk mempunyai 

nilai penting bagi taksonomi dan evolusi tumbuhan. Media pembelajaran biologi 

lainnya yang dimaksud adalah media pembelajaran yang berbasis multimedia 

dengan menggunakan perangkat lunak (software) Adobe Flash CS6 dalam bentuk 

Compact Disk (CD). Menurut Riandi (2014), penggunaan media berupa gambar, 

foto, model, video atau animasi itu tergantung pada apa yang akan diajarkan 

kepada para siswa, apakah tentang struktur atau proses. Apabila tentang struktur 

akan lebih baik menggunakan objek asli, kecuali untuk struktur yang berupa 

molekuler seperti membran sel misalnya. Akan tetapi, kalau tentang suatu proses 

mungkin media video atau animasi akan lebih baik digunakan sebagai media.   

Preparat merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat efektif 

dalam proses pembelajaran biologi pada materi struktur tumbuhan paku. Hal ini 

mengacu pada kompetensi dasar (KD) 3.7 kelas X SMA. Kompetensi dasar (KD) 

yang digunakan yakni menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan 

tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan pengamatan morfologi dan metagenesis 
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tumbuhan. Pada proses pembelajarannya tidak hanya mengandalkan buku teks 

tetapi tidak lepas dari lingkungan dan perlu membutuhkan suatu media 

pembelajaran berupa preparat spora tumbuhan paku. Preparat spora tumbuhan 

paku tersebut sangat diperlukan dalam percobaan/praktikum tentang struktur 

tumbuhan paku, sehingga dapat membantu siswa dan mahasiswa dalam 

pengamatan morfologi spora pada tumbuhan paku.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian 

tentang “Studi Perbandingan Morfologi Spora Pada Tumbuhan Paku Genus 

Pyrrosia Dengan Pteris Sebagai Media Pembelajaran Biologi“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah perbandingan karakter morfologi spora pada tumbuhan paku 

genus Pyrrosia dengan Pteris? 

2. Bagaimanakah pemanfaatan hasil pengamatan morfologi spora pada 

tumbuhan paku genus Pyrrosia dengan Pteris sebagai media pembelajaran 

biologi?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan perbandingan karakter morfologi spora pada tumbuhan 

paku genus Pyrrosia dengan Pteris.   

2. Mengetahui pemanfaatan preparat morfologi spora pada tumbuhan paku 

genus Pyrrosia dengan Pteris sebagai media pembelajaran biologi.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Beberapa manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara praktis 

a. Mengetahui perbandingan (meliputi persamaan dan perbedaan) ciri 

morfologi spora pada tumbuhan paku genus Pyrrosia dengan Pteris.    

b. Pada aspek pendidikan, guru dapat memanfaatkan preparat yang telah dibuat 

untuk pengamatan morfologi spora pada tumbuhan paku genus Pyrrosia 

dengan Pteris sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran biologi.    

2. Secara teoritis 

a. Menambah wawasan keilmuwan bagi penulis pada pengetahuan tentang 

berbagai macam ciri morfologi spora pada tumbuhan paku genus Pyrrosia 

dengan Pteris. Sekaligus memperluas serta mengimplementasikan ilmu 

pada mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi dan Mikroteknik.   
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b. Menambah kelengkapan data morfologi berupa ciri morfologi spora dari 

tumbuhan paku genus Pyrrosia dan Pteris. 

c. Sebagai tambahan media pembelajaran biologi yang berbasis multimedia 

dengan menggunakan perangkat lunak (software) Adobe Flash CS6 tentang 

morfologi spora pada tumbuhan paku genus Pyrrosia dengan Pteris yang 

dapat digunakan disekolah pada jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) 

kelas X (sepuluh) dan perguruan tinggi semester IV (empat).    

 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus permasalahan, maka perlu 

dirumuskan batasan penelitian sebagai berikut: 

a) Pada penelitian ini tumbuhan paku dengan genus Pyrrosia yang digunakan 

adalah Pyrrosia lingua, Pyrrosia piloselloides dan Pyrrosia lanceolata.  

b) Pada penelitian ini tumbuhan paku dengan genus Pteris yang digunakan 

adalah Pteris vittata, Pteris ensiformis dan Pteris biaurita.  

c) Organ tumbuhan paku yang diamati adalah spora. Morfologi spora yang 

diamati meliputi beberapa karakter, seperti tipe/jenis, bentuk, ukuran dan 

tipe ornamentasi spora.   

d) Materi biologi yang digunakan sebagai penerapan dari penelitian ini, yakni 

materi botani tumbuhan tinggi terutama spora pada tumbuhan paku dan 

materi mikroteknik terutama pada metode asetolisis. 
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e) Metode yang digunakan adalah menggunakan metode asetolisis dan SEM 

(Scanning Electron Microscope).  

f) Media pembelajaran biologi yang digunakan sebagai produk penelitian ini 

adalah media pembelajaran biologi yang berbasis multimedia dengan 

menggunakan perangkat lunak (software) Adobe Flash CS6.   

 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Studi morfologi adalah pendeskripsian dan identifikasi terhadap spesimen  

(Sari, 2012). Studi perbandingan morfologi dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai studi perbandingan struktur dan bentuk luar dari spora 

tumbuhan paku genus Pyrrosia dengan Pteris.   

b) Spora merupakan bentukan hasil pembelahan meiosis dari sel induk spora 

yang merupakan tahapan dalam perkembangbiakan generatif tumbuhan 

paku, terletak di dalam sporangium (Sari, 2012).  

c) Ornamentasi adalah pahatan yang terdapat pada bagian dinding spora bagian 

terluar atau yang biasa disebut eksin (Sari, 2012).  

d) Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai 

perantara antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran agar proses 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mendapat hasil 

yang optimal (Himmah, 2013). 
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e) Adobe Flash CS6 merupakan program animasi berbasis vektor yang telah 

banyak digunakan oleh para animator untuk membuat berbagai animasi. 

Sekarang ini program Adobe Flash CS6 telah mampu mengolah teks 

maupun objek dengan efek tiga dimensi sehingga tampak lebih menarik 

(MADCOMS, 2013). Selain itu menurut Purnama (2013) keberadaan 

software ini mampu membantu dan memudahkan pemakai dalam 

menyelesaikan pekerjaan, seperti pekerjaan animasi, presentasi dan 

membuat CD interaktif.  

 

 

 

 

 


