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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia memiliki berbagai jenis kekayaan alam yang melimpah, salah 

satunya adalah hutan tropis yang dimiliki kekayaan keanekaragaman hayati baik 

flora maupun fauna. Total spesies yang diketahui hampir 10.000 (diperkirakan 

3000 di antaranya tumbuhan di Indonesia), sebagian besar tumbuh di daerah 

tropika basah yang lembab (LIPI, 1980). Tingginya tingkat  keanekaragaman 

hayati tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis dengan tingkat 

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

Salah satu jenis keanekaragaman hayati dari kelompok flora yang ada di Indonesia 

adalah tumbuhan paku (Sastrapradja, 1985; Suryana, 2009) yang merupakan 

tumbuhan kormophyta berspora yang dapat hidup dengan mudah di berbagai 

macam habitat dan di mana saja baik secara epifit, terestrial maupun di air 

(Ewusie, 1990; Widhiastuti et al., 2006). 

 Kekayaan flora di Indonesia khususnya jenis tumbuhan paku melimpah di 

daerah hujan tropis, karena menurut Tjitrosomo (1985) tumbuhan paku tersebar 

luas dari tropika yang lembab sampai melampaui lingkaran Afrika. Tumbuhan 

paku juga banyak terdapat di hutan pegunungan dan tumbuh dengan subur di 

daerah beriklim sedang, di hutan-hutan, padang rumput yang lembab, sepanjang 

sisi jalan dan sungai (Ewuise, 1990; Widhiastuti et al., 2006).  
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 Banyaknya jenis tumbuhan paku di Indonesia dengan keanekaragamannya 

menjadikan salah satu pembentuk vegetasi hutan yang mampu mengurangi debit 

banjir dan penahan air yang berfungsi untuk mengurangi debit banjir dan penahan 

air yang berfungsi sebagai sumber air. Tumbuhan paku memiliki jenis yang 

heterogen, baik ditinjau dari segi habitus maupun cara hidupnya (Tjitrosoepomo, 

2005). Di sisi lain, tumbuhan paku juga memiliki nilai ekonomi yang cukup 

tinggi, terutama pada keindahannya dan sebagai tanaman holtikultura, sebagai 

tanaman hias (Daryanti, 2009). 

 Penyebaran dan keanekaragaman tumbuhan paku memang sangat besar, 

begitu pula dengan potensi dan manfaatnya yang cukup penting. Sastrapradja 

(1985) menjelaskan bahwa tumbuhan paku juga dapat dimanfaatkan untuk 

sayuran dan obat-obatan tradisional, misalnya tajuk langit (Helminthostachys 

zeylanica (Linn) Hook.) merupakan salah satu tumbuhan paku yang telah lama 

digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional penyembuh pendarahan 

(Fitrya & Anwar, 2009), dan tumbuhan paku Cyathea mempunyai peranan yang 

besar bagi keseimbangan ekosistem hutan antara lain sebagai pencegah erosi dan 

pengatur tata guna air, juga digunakan sebagai bahan sayur (Hartini, 2006). 

Bahkan kegiatan inventarisasi keanekaragaman flora di Indonesia sudah mulai 

sejak Rumphius pada tahun 1970, namun sampai sekarang belum selesai 

dilaksanakan (Sunarmi & Sarwono, 2004). Namun, menurut Suryana (2009) data 

dasar tumbuhan paku berkenaan dengan komposisi, keanekaragaman dan 

distribusi belum banyak terungkap. 
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 Banyaknya manusia yang kurang peduli akan pentingnya menjaga hutan 

membuat banyaknya jenis tumbuhan di hutan menjadi punah sia-sia. Jhamtani 

(1993) di dalam Sunarmi & Sarwono (2004) menjelaskan bahwa laju kepunahan 

jenis akibat perbuatan manusia saat ini di Indonesia telah sampai pada tingkat 

menghawatirkan. Diperkirakan bahwa hampir 140 jenis tumbuhan paku punah 

setiap harinya. 

 Kepunahan terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu akibat 

perubahan lingkungan global yang merusak, telah menyebabkan laju kepunahan 

meningkat secara dramatis. Apabila ini terjadi, akibatnya adalah kepunahan 

massal (mass extinction), saat ini banyak sekali spesies menjadi punah di seluruh 

dunia (Campbell & Reece, 2008). Guna menghindari kepunahan jenis tumbuhan 

yang semakin menghawatirkan, maka perlu diupayakan konservasi serta reboisasi 

agar tidak mengurangi diversitas kekayaan alam serta kearifan lokal suatu 

wilayah. Salah satu tumbuhan yang dapat mengalami kepunahan antara lain 

tumbuhan paku. 

 Dengan banyaknya jenis tumbuhan paku yang terdapat di hutan tropis 

Indonesia hal ini banyak sekali mempertimbangkan tentang penyebaran tumbuhan 

paku yang memiliki potensi dan manfaat untuk masyarakat dan lingkungan 

sekitar. Sehingga perlu dilakukannya penelitian mengenai tumbuhan paku, hal ini 

dikarenakan belum lengkapnya data yang ada mengenai biodiversitas tumbuhan 

paku dan kearifan lokal masyarakat terhadap pemanfaatan tumbuhan paku di 

Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu. 
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 Khususnya di kawasan-kawasan wisata yang ada di Indonesia seperti Taman 

Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu yang secara geografis Taman Hutan 

Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu terletak pada 7° 40’ 10” - 7° 49’ 31” LS 

dan 112° 22’ 13” - 112° 46’ 30” BT. Taman Hutan Raya Raden Soerjo Cangar 

Kota Batu secara keseluruhan memiliki konfigurasi bervariasi antara datar, 

berbukit dan gunung-gunung dengan ketinggian antara 1.000-3.000mdpl, 

sehingga udara di sana sangat dingin dan sejuk. Menurut klasifikasi iklim Schmid 

dan Ferguson Taman Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu termasuk tipe 

iklim C dan D dengan curah hujan rata-rata 2.500 - 4.500 mm per tahun. Suhu 

udara pada malam hari berkisar antara 50°C–100°C dan pada musim kemarau 

mencapai 40°C. Kelembaban udara cukup tinggi yaitu berkisar antara 42–45 % 

terendah dan tertinggi dapat mencapai 90–97%, sedangkan tekanan udara berkisar 

antara 1.007 – 1017,5 mm Hg. Jenis tanah yang ada termasuk regosol yang 

berasal dariabu vulkanis intermedia dengan warna coklat kekuningan dan bersifat 

sangat pekat terhadap erosi (Hanik & Sutrisno, 2012). Berdasarkan letak geografis 

dan kondisi yang disebutkan di atas, diperkirakan kawasan wisata Taman Hutan 

Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu memiliki kekayaan tumbuhan paku yang 

cukup banyak. Namun, hingga saat ini belum ada data tentang biodiversitas dan 

kearifan lokal tumbuhan paku di kawasan tersebut. 

 Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu adalah salah 

satu kawasan yang kaya dengan tumbuhan paku dan berbagai jenis tumbuhan 

lainnya. Sebagaimana hasil pengamatan peneliti pada kawasan tersebut memiliki 

kekayaan alam dengan berbagai jenis tumbuhan paku. Kearifan lokal pada 

 



5 
 

masyarakat di kawasan tersebut yang menjaga kelestarian hutan sekitar dengan 

bergotong royong menjaga kelestariannya. Sehingga menjadi daya tarik berbagai 

pengunjung untuk meneliti berbagai jenis tumbuhan di lingkungan sekitar dan 

kearifan lokal masyarakat di kawasan tersebut untuk mengetahui dan mengenali 

berbagai macam jenis tumbuhan yang ada di sekitar kawasan Taman Hutan Raya 

Raden Soerjo Cangar Kota Batu. 

 Agar tidak terjadi hal yang serupa, maka untuk menjaga dan juga dapat 

diinformasikan lebih jauh, maka hasil penelitian biodiversitas dan kearifan lokal 

tumbuhan paku di Taman Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu sangat 

perlu dilakukan pembukuan yang dapat menghimpun seluruh jenis tumbuhan paku 

sehingga menjadi buku biodiversitas dan kearifan lokal tumbuhan paku di 

kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu. 

 Berdasarkan media pembelajaran yang sangat efektif dalam proses 

pembelajaran biologi pada materi struktur tumbuhan paku. Maka, hal ini dapat 

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

yang digunakan yakni menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan 

tumbuhan ke devisio berdasarkan pengamatan morfologi dan metagenesis 

tumbuhan. Pada proses pembelajaran tidak hanya mengandalkan lingkungan 

sekitar sebagai pengamatan langsung tetapi memerlukan media pembelajaran 

burapa buku tumbuhan paku yang berisikan tentang gambar dan struktur 

tumbuhan paku, sehingga dapat membantu siswa dan mahasiswa dalam 

pengamatan perbedaan morfologi sorus (spora) pada tumbuhan paku. 
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 Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka perlu kiranya peneliti 

ingin melakukan penelitian dengan judul “STUDI KEARIFAN LOKAL 

TERHADAP BIODIVERSITAS TUMBUHAN PAKU PADA MASYARAKAT 

DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA RADEN SOERJO CANGAR KOTA 

BATU (Dikembangkan Sebagai Buku Pembelajaran Tumbuhan Paku)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kearifan lokal masyarakat terhadap tumbuhan paku di kawasan 

Taman Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu ? 

2. Bagaimana biodiversitas jenis tumbuhan paku yang ada di kawasan Taman 

Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu ? 

3. Bagaimana pemanfaatan biodiversitas tumbuhan paku yang ditemukan di 

kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu sebagai sumber 

belajar buku pembelajaran tumbuhan paku ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui kearifan lokal masyarakat tentang tumbuhan paku di kawasan 

Taman Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu. 

2. Mengetahui biodiversitas jenis tumbuhan paku yang ada di kawasan Taman 

Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu. 
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3. Memanfaatkan hasil penelitian yang ditemukan sebagai buku pembelajaran 

tumbuhan paku. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara praktis 

a. Memberikan informasi dan data terbaru tentang biodiversitas dan kearifan 

lokal berbagai jenis tanaman paku yang terdapat di kawasan Taman Hutan 

Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu. 

b. Pada aspek pendidikan, guru dapat memanfaatkan buku tumbuhan paku 

yang telah dibuat untuk identifikasi pada segi morfologi spora (sorus) pada 

tumbuhan paku sehimgga hasilnya dapat digunakan sebagai sumber belajar 

biologi. 

 

2. Secara Teoritis 

a. Memberikan informasi dalam ilmiah kepada masyarakat secara umum 

tentang penelitian yang terkait, sehingga menjadi sumber data terbaru bagi 

pengembangan wisata di kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Cangar 

Kota Batu. Khususnya mengenai biodiversitas dan kearifan lokal berbagai 

jenis tanaman paku yang terdapat di kawasan Taman Hutan Raya Raden 

Soerjo Cangar Kota Batu . 

b. Menambah wawasan keilmuan bagi penulis pada pengetahuan tentang 

berbagai jenis tumbuhan paku dan berbagai macam ciri morfologi spora 
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(sorus) pada tumbuhan paku. Sekaligus dapat mengimplementasikan ilmu 

pada mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka batasan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Kearifan lokal yang dimaksud adalah peran masyarakat pada kawasan Taman 

Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu dalam menjaga kelestarian dan 

mengetahui jenis tumbuhan paku apa saja yang terdapat di area tersebut. 

2. Pada penelitian ini data biodiversitas diperoleh melalui jelajah tumbuhan 

paku yang hidup di kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota 

Batu pada area Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa 

Timur. 

3. Jenis tumbuhan paku yang di data adalah semua jenis tumbuhan paku yang 

ada di dalam kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu. 

4. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo 

Cangar Kota Batu, yaitu tepat di kawasan Taman Hutan Raya dengan 

menggunakan metode jelajah dan survei tentang kearifan lokal masyarakat 

terhadap tumbuhan paku. 

5. Tumbuhan paku yang dilakukan pengamatan adalah tumbuhan paku terestrial 

dan epifit yang ditemukan di kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo 

Cangar Kota Batu . 
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6. Untuk mengetahui kearifan lokal pada tumbuhan paku dilakukan dengan 

metode wawancara langsung kepada masyarakat sekitar di kawasan Taman 

Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu. 

7. Pada penelitian yang dilakukan di kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo 

Cangar Kota Batu dilakukan dengan cara pendokumentasian, yaitu dengan 

mengambill gambar (foto) tumbuhan paku dalam bentuk utuh dan juga 

gambar detail yang menjadi ciri utamannya berupa sorus, melakukan 

herbarium pada jenis tumbuhan paku dalam bentuk utuh, dari hasil penelitian 

tumbuhan paku tersebut akan disusun serta dilaporkan dalam bentuk buku 

berupa foto tumbuhan paku. 

 

1.6 Batasan Istilah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan menghindari timbulnya 

pengertian ganda, maka penulis perlu memberikan definisi istilah sebagai berikut: 

1. Studi adalah pendidikan, pelajaran dan penyelidikan (Partanto & Barry, 

1994), sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia studi diartikan 

sebagai penelitian ilmiah, kajian dan telaahan. 

2. Kearifan lokal adalah suatu kekayaan budaya lokal tentang pandangan 

hidup atau tata nilai dari perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi 

dengan lingkungan tempatnya hidup atau tinggalnya secara arif (Suyono, 

2010). 

3. Biodiversitas adalah keanekaragaman organisme hidup atau keanekaragaman 

spesies disuatu area, habitas atau komunitas (Leksono, 2011). 
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4. Indikator Biodiversitas yang diteliti meliputi kelembahan suhu, kelestarian 

hutan sekitar, dan banyaknya jenis yang ditemukan. 

5. Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah satu devisi tumbuhan yang telah 

jelas memiliki kormus, artinya tubuhnya dengan nyata dapat dibedakan dalam 

tiga bagian utama yaitu akar, batang, dan daun. Meskipun demikian, pada 

tumbuhan paku yang utama adalah berupa spora (Tjitrosoepomo, 2005). 

6. Taman Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu merupakan salah satu 

kawasan konservasi yang memiliki kekayaan alam baik flora dan faunannya 

yang dapat di lestarikan dengan keadaan lingkungannya yang menunjang 

sebagai tempat penelitian dan wisata (Wiwin, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


