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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia termasuk negara dengan iklim tropis yang memiliki flora dan 

fauna beranekaragam. Keanekaragaman jenis flora tersebut perlu dikaji dan 

dilakukan studi yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi. Berbagai macam 

flora yang tersebar di daratan Indonesia diantaranya Bryophyta, Pteridophyta 

hingga Spermatophyta. Penyebaran flora dapat ditemukan mulai dari dataran 

rendah hingga pegunungan dengan suhu yang berbeda. 

Kelimpahan tumbuhan paku di Indonesia tersebar merata hampir di 

seluruh kawasan maupun di suatu lokasi (Sarwono & Sunarmi, 2004). 

Tumbuhan paku merupakan divisi yang telah jelas mempunyai kormus dalam 

artian tubuhnya dapat dibedakan menjadi daun, batang dan akar. Namun, 

tumbuhan paku belum mengasilkan biji melainkan spora yang berada di 

permukaan bawah daun. Spora merupakan bintik-bintik yang tumbuh teratur 

baik menggerombol atau menyebar (Sastrapradja, 1980). 

Tumbuhan paku memiliki berbagai manfaat mulai dari manfaat untuk 

kesehatan hingga ekonomi. Beberapa manfaat tumbuhan paku diantaranya 

sebagai tanaman hias, sebagai sayuran, sebagai dekorasi dan buket bunga, 

juga sebagai bahan tambahan obat. Tumbuhan paku juga dapat dimanfaatkan 

sebagai sayur mayur hingga kosmetika (Khoiriyah, 2004). Selain itu, fungsi 

ekologi tumbuhan paku pada hutan yakni sebagai komponen pendukung 

terbentuknya vegetasi hutan dan penyerap air.  
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Setiap kawasan akan memiliki perbedaan keanekaragaman tumbuhan 

sesuai dengan iklim lingkungannya. Loveless dalam Jamsuri (2007) 

menjelaskan bahwasanya tumbuhan paku tumbuh pada berbagai habitat yang 

berbeda. Habitat tersebut meliputi kawasan dekat pantai hingga hutan hujan 

tropis seperti yang ada di Indonesia. Daerah hutan hujan tropis adalah tempat 

kelimpahan dan penyebaran tumbuhan paku yang cukup tinggi dibandingkan 

dataran rendah (Widhiastuti, 2006). 

Hutan hujan tropis biasanya terdapat di dataran tinggi salah satu tempat 

yang dapat ditumbuhi oleh tumbuhan paku yakni di kawasan Gunung Butak. 

Gunung Butak memiliki suhu kurang lebih 0°C - 10°C pada malam hari, 

sedangkan pada siang harinya kurang lebih pada suhu 15°C. Secara 

administratif, gunung Butak berelokasi di wilayah Blitar dan terletak 

diperbatasan antara kabupaten Blitar dengan Malang. Ketinggian yang 

dimiliki gunung butak yakni 2.868 mdpl dan berdekatan dengan gunung 

Kawi. Tipe hutan gunung butak merupakan hutan hujan tropis dan hutan 

lumut yang secara keseluruhan memiliki konfigurasi sedikit datar dan luas. 

Berdasarkan iklim dan letak geografis tersebut, hutan gunung Butak 

mendukung tumbuhan paku tumbuh. 

Hutan gunung Butak menjadi salah satu habitat bagi beberapa tumbuhan 

paku di Indonesia. Tumbuhan paku di kawasan ini belum dieksplorasi 

keanekaragaman jenisnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

petugas Perhutani yakni bapak Sardi yang bertugas di kawasan tersebut 

menyebutkan bahwasanya kawasan hutan gunung Butak belum pernah 
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diteliti. Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti dalam memilih lokasi 

penelitian.  

Hutan gunung Butak juga rentan terhadap kebakaran saat musim 

kemarau. Adanya peristiwa tersebut ditakutkan dapat menghilangkan jenis 

tumbuhan tertentu apabila belum teridentifikasi. Selain itu, penelitian yang 

telah dilakukan hanya pada sekitar air terjun maupun dataran rendah sehingga 

peneliti ingin mengetahui keragaman jenis tumbuhan paku pada wilayah 

dengan ketinggian yang berbeda. 

Kelimpahan tumbuhan paku yang masih belum diketahui di kawasan 

gunung Butak membuat peniliti tertarik untuk mengidentifikasi 

keanekaragaman tumbuhan paku. Identifikasi yang dilakukan dengan 

mengamati ciri morfologi paku bertujuan untuk memberikan data persebaran 

tumbuhan paku. Menurut Jhamtani dalam Sarwono (2004) mengemukakan 

bahwa banyak sekali jenis flora punah setiap hari di antaranya yakni 

tumbuhan paku. Oleh karena itu, identifikasi amat penting dilakukan untuk 

mengetahui berbagai jenis tumbuhan paku yang ada di hutan kawasan gunung 

Butak. 

Penelitian serupa pernah dilakukan di wilayah Batu namun berfokus pada 

beberapa lokasi air terjun dan hutan raya raden soerjo Cangar. Penelitian yang 

dilakukan oleh Efendi et al (2013) dengan judul Studi Inventarisasi 

Keanekaragaman Tumbuhan Paku di Kawasan Wisata Coban Rondo 

Kabupaten Malang berhasil menemukan 27 jenis paku yang terdiri dari 2 

divisi, 3 kelas, 4 ordo dan 14 famili.  
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Hasil yang didapatkan dalam proses identifikasi berupa foto dan 

klasifikasi serta keterangan ciri dari setiap tumbuhan paku yang berbeda. Data 

dari proses identifikasi akan dimanfaatkan untuk sumber belajar bagi siswa 

berupa draft atlas tumbuhan paku. Sehingga diharapkan siswa dapat memiliki 

sumber belajar tumbuhan paku yang relevan. 

Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya penelitian identifikasi dan 

klasifikasi tumbuhan paku di kawasan hutan gunung Butak yang dapat 

digunakan sebagai sumber belajar biologi di sekolah. Sehubungan dengan 

beberapa uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

Identifikasi Tumbuhan Paku di Kawasan Hutan Gunung Butak di Kota 

Batu Sebagai Sumber Belajar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis-jenis tumbuhan paku apa saja yang terdapat di kawasan  hutan 

gunung Butak? 

2. Bagaimana klasifikasi tumbuhan paku yang terdapat di kawasan hutan 

gunung Butak? 

3. Bagaimana implementasi hasil dari penelitian tumbuhan paku di 

kawasan hutan gunung Butak sebagai sumber belajar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui jenis tumbuhan paku yang berada di kawasan hutan 

gunung Butak. 

2. Mengetahui klasifikasi tumbuhan paku di kawasan hutan gunung 

Butak. 

3. Mengetahui implementasi hasil penelitian tumbuhan paku di kawasan 

hutan gunung Butak 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 penelitian identifikasi tumbuhan paku di lokasi yang 

berbeda. 

b. Bagi guru dan siswa 

Bagi guru diharapkan dapat digunakan sebagai bahan ajar dan bagi 

siswa diharapkan dapat digunakan sebagai sumber belajar sehingga 

memotivasi siswa agar mudah dalam mempelajari materi terkait. 
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c. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan sebagai laporan kepada Pemerintah Dinas 

Kehutanan Kota Batu sebagai data keanekaragaman hayati. 

2. Manfaat Keilmuan 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian 

serupa di wilayah yang berbeda. Selain itu juga berguna dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pertimbangan dalam 

sumber belajar. 

 

1.5 Definisi Istilah 

1. Identifikasi yaitu kegiatan mengumpulkan dan pencatatan data 

berdasarkan bukti dari sesorang atau benda dengan acuan yang 

ditetapkan agar dapat mengenali identitas seseorang atau suatu benda 

(Simpson, 2006). 

2. Tumbuhan paku yakni 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 

perkembangbiakan tumbuhan paku yakni berupa spora bukan biji 

(Tjitrosoepomo, 1994). 

3. 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). 
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4. Atlas merupakan buku atau kumpulan lembaran yang berisi ilustrasi

yang disertai keterangan di dalamnya (Widodo, 2014).

1.6 Batasan Penelitian 

Adapun batasan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi dilakukan dengan identifikasi oleh LIPI Purwodadi dan

melakukan lima langkah antara lain: mengacu pada kunci identifikasi,

mendeskripsikan ciri khas, membandingkan dengan spesimen,

membandingkan dengan foto, dan ahli tumbuhan paku. Kunci

identifikasi yang digunakan meliputi Holtum, 1965; Piggott, 1988:

Stenis, 2008, Manijkam, 1992 dan buku yang relevan lainnya disertai

sumber.

2. Penelitian dilakukan di kawasan jalur pendakian antara pos 2 dan 3

hutan di gunung Butak dengan melalui jalur pendakian dari kota Batu

desa Toyomerto.

3. Hasil penelitian akan digunakan sebagai sumber belajar biologi berupa

draft atlas tumbuhan paku.


