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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara dengan banyak keanekaragaman flora dan 

dan fauna. Salah satu jenis flora tersebut adalah tumbuhan paku (Pteridophyta). 

Pteridophyta memiliki habitat tersebar diseluruh bagian bumi, namun paling 

banyak ditemukan hidup di daerah tropika. Pteridophyta tidak ditemukan di 

daerah gurun dan daerah kutub bersalju. Pteridhopyta hidup tersebar luas di hutan 

tropika yang lembab.  Loveless (1989) dalam Jamsuri (2007) menjelaskan bahwa 

tumbuhan paku dapat tumbuh pada habitat yang berbeda. Berdasarkan tempat 

hidupnya, tumbuhan paku ditemukan mulai dari hutan primer, hutan sekunder, 

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

basah, rindang, kebun tanaman, dan pinggir jalan. 

Indonesia memiliki jumlah Pteridophyta yang melimpah karena Indonesia 

memiliki  iklim yang mendukung pertumbuhan Pteridophyta. Pteridophyta banyak 

ditemukan pada hutan tropika yang memiliki kelembaban tinggi. Di hutan tropika 

Pteridophyta menempati habitat yang ternaungi seperti epifit pada pepohonan atau 

pada dasar lantai hutan yang lembab. Pteridophyta di hutan, terlindung dari panas 

dan angin kencang. Beberapa jenis Pteridophyta dapat ditemukan di lahan terbuka  

membentuk belukar yang menutupi tanah-tanah kosong. Pteridophyta di lahan 

terbuka kebanyakan hidup soliter dan tumbuh lebih lambat dari Pteridophyta di 

daerah ternaungi (LIPI 1980). 
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Pteridophyta memiliki banyak   manfaat   bagi manusia, yaitu  sebagai 

tanaman hias, contoh   Platycerium, Adiantum, Asplenium dan Sellaginela. 

Sebagai sayuran yaitu   Marsilia crenata, Pteridium aquiline. Sebagai dekorasi 

dan karangan bunga yaitu Gleichenia linearis. Sebagai bahan obat-obatan yaitu 

Aspidium filixmas, Lycopodium clavatum (Jamsuri, 2007). Selain itu manfaat 

ekologi Pteridophyta adalah sebagai salah satu komponen pembentuk vegetasi 

hutan yang mampu menahan air hujan yang bermanfaat untuk mengurangi debit 

banjir dan penahan air (Polunin, 1990). 

Menurut Widjaja (1994) dalam Sarwono (2004) inventarisasi 

keanekaragaman flora di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1970, namun 

sampai sekarang belum selesai dilaksanakan. Diperkirakan di Indonesia terdapat 

25 ribu sampai 35 ribu jenis tumbuhan yang tumbuh tersebar di seluruh kawasan 

maupun yang tumbuh berkelompok dan bahkan ada beberapa yang hanya tumbuh 

di suatu lokasi. Hal ini diperkuat oleh Jhamtani (1993) dalam Sarwono (2004) 

yang mengemukakan bahwa banyak sekali  jenis tumbuhan punah setiap harinya. 

Banyak jenis akan hilang sebelum kita tahu bahwa jenis tersebut pernah ada 

sehingga nilai potensial jenis tersebut bagi pertanian dan kedokteran tidak pernah 

diketahui jika tidak segera dilakukan identifikasi dan inventarisasi. 

Tumbuhan paku  (Pteridophyta) juga diajarkan di sekolah mulai dari 

tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi pada jurusan IPA (Biologi). Di 

sekolah menengah atas (SMA) pengajaran tumbuhan paku (Pteridophyta) menurut 

kurikulum 2013 tercantum pada materi Keanekaragaman Hayati Tumbuhan 

Tingkat Tinggi. 
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Kurikulum 2013 lebih menekankan pada penanaman sifat, pengetahuan, 

nilai, dan karakter peserta didik yang berdasarkan pada pendekatan ilmiah 

(Scientific approach). Kurikulum 2013 juga menekankan pada korelasi antara 

sang pencipta dan manusia dimana pembelajarannya diawali dengan mengamati, 

menanya, mencoba, mengolah, dan meyajikan (Kementrian Pendidikan dan 

Budaya, 2013). Berdasarkan hal tersebut maka pengenalan objek biologi melalui 

sumber belajar pada siswa menjadi suatu hal yang sangat penting dalam 

pembelajaran biologi. 

Salah satu kawasan yang merupakan habitat tumbuhan paku adalah 

kawasan pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan paku di daerah ini 

belum terlalu dieksplorasi keanekaragaman jenisnya. Salah satu penyebabnya 

adalah kawasan Pulau Sumba yang sulit dijangkau. Pulau Sumba adalah pulau 

karang terangkat dengan daratan pulau seluas 11.854 km
2
.  Pulau Sumba terdiri 

atas tebaran perbukitan dataran rendah yang landai serta bertingkat-tingkat dengan 

ketinggian 0-1.225 meter dari permukaan laut dan pada sisi lain terdapat dataran 

rendah yang cukup luas. Jenis tumbuhan yang banyak dijumpai di daerah ini 

adalah Mahoni, Kemiri, Akasia, Delo, Jati, Cendana, Gaharu, Labung, Injiwatu, 

Kadoru, pinus, diselingi rotan dan kayu hutan lainnya (Data Kodim Sumba Barat, 

2014).  

Pulau Sumba merupakan salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur yang 

memiliki potensi keanekaragaman flora yang butuh digali dan dikelola secara 

baik. Kawasan geografis yang terbilang masih perawan menyimpan kekayaan 

hayati yang harus dijaga keberadaanya. Tidak terlalu banyak penelitian mengenai 
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Pteridophyta didaerah ini padahal survey keberadaan spesies tertentu di alam 

sangat diperlukan untuk mengetahui potensi sumber dayanya (Fachrul, 2012). 

Kajian keanekargaman juga bisa digunakan untuk indikator baik atau tidaknya 

suatu ekosistem.  

Penelitian terkait tumbuhan paku (Pteridophyta) pernah dilakukan di Pulau 

Sumba namun demikian hanya terfokus di kawasan Taman Nasional Laiwangi 

Wanggameti, Sumba Timur saja. Penelitian yang dilakukan oleh Darma dan 

Peneng (2007) dengan Judul Inventarisasi Tumbuhan Paku di Kawasan Taman 

Nasional Laiwangi-Wanggameti Sumba Timur,Waingapu, NTT berhasil 

menemukan 70 jenis tumbuhan paku dari 30 marga, namun demikian dari 

penelitian tersebut hanya terbatas sebagai data tumbuhan paku di kawasan Taman 

Nasional dan belum dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. 

Data hasil penelitian identifikasi Tumbuhan paku diharapakan dapat 

menjadi sumber belajar biologi. Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu 

diadakan penelitian dengan judul “IDENTIFIKASI TUMBUHAN PAKU 

(PTERIDOPHYTA) DI  KAWASAN PULAU SUMBA NUSA TENGGARA 

TIMUR SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Jenis tumbuhan paku apa saja yang ditemukan di kawasan Pulau Sumba Nusa 

Tenggara Timur? 

2. Bagaimana Klasifikasi Tumbuhan paku di kawasan pulau sumba nusa 

tenggara timur? 

3. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian tumbuhan paku yang ditemukan di 

kawasan Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Jenis tumbuhan paku yang ada  di kawasan Pulau Sumba 

Nusa Tenggara Timur. 

2. Untuk mengetahui klasifikasi jenis tumbuhan paku di kawasan Pulau Sumba 

Nusa Tenggara Timur. 

3. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil penelitian tumbuhan paku yang 

ditemukan di kawasan Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur sebagai Sumber 

Belajar Biologi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk ilmu pengetahuan, dapat memberikan informasi dan sumbangan  data 

base  tumbuhan paku (Pteridophyta) di kawasan Pulau Sumba Nusa Tenggara 

Timur  khususnya dan kekayaan tumbuhan paku (Pteridophyta) di Indonesia 

pada umumnya. 

2. Untuk sekolah memberikan alternatif sumber belajar tumbuhan paku dalam 

pembelajaran biologi. 

 

1.5 Definisi Istilah 

Untuk menghindari timbulnya pengertian ganda maka penulis perlu 

memberikan definisi istilah sebagai berikut : 

1. Identifikasi yaitu pengumpulan data dan pencatatan segala keterangan tentang 

bukti-bukti dari seseorang atau benda sehingga kita dapat menetapkan dan 

mempersamakan keterangan tersebut dengan acuan yang telah ditetapkan, 

dengan kata lain bahwa dengan identifikasi kita dapat mengetahui identitas 

seseorang atau suatu benda dan dengan identitas tersebut kita dapat mengenal 

seseorang dengan membedakan dari lain (Simpson, 2006). Pada penelitian ini 

identifikasi dimaksudkan menentukan nama jenis dan klasifikasi tumbuhan 

paku yang ditemukan berdasarkan ciri yang dimiliki. 

2. Tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang warganya telah jelas 

mempunyai kormus, artinya tubuhnya dengan nyata dapat dibedakan dalam 

tiga bagian pokoknya, yaitu akar, batang dan daun (LIPI, 1980), hidup 

 



7 
 

 
 

terestrial dan atau epifit, serta menyukai tempat yang lembab. Mengalami 

pergiliran keturunan dan bereproduksi generatif menggunakan  spora (Linda, 

2014). 

3. Pulau Sumba adalah pulau yang secara administratif masuk dalam Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. 

4. Sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang 

dan yang memungkinkan/memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber 

belajar ini dapat berupa guru/dosen, buku, film, majalah, laboratorium, 

peristiwa dan sebagainya yang memungkinkan individu berubah dari tidak 

tahu menjadi tahu (Sadiman  (1989) dalam Rohani (2004)). 

 

1.6 Batasan Penelitian 

1. Identifikasi dilakukan dengan 5 kegiatan yaitu menggunakan kunci 

identifikasi, deskripsi berdasarkan literatur, specimen pembanding, foto atau 

gambar serta institusi yang berkompenten. Dalam penelitian ini menggunakan 

kunci identifikasi   Holtum, 1965; Piggott, 1988: Stenis, 2008, Tjitrosoepomo, 

1994 dan buku lain yang relevan dan disebutkan sumbernya (Simpsons, 2006). 

2. Penelitian dilakukan di 9 desa yaitu  Desa Kahale, Desa Matakapore, Desa 

Mangganipi, Desa Burukaghu, Desa Malimada, Desa Baliloku, Desa 

Okawacu, Desa Umbulanggang, dan Desa Praingkareha. 

3. Hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi berupa buku 

pengayaan. 

 


