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     ABSTRAK 

Identifikasi Lumut Hati Dan Lumut Tanduk Di Taman Hutan 

Raya Wan Abdul Rachman Youth Camp Kabupaten Pesawaran 

Lampung 

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman adalah salah satu Hutan 

yang terletak di Pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Lampung yang 

ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Kehutanan No. 408/Kpts-

II / 1993 Tanggal 10 Agustus yang memiliki luas 22.249,31 ha. 

Tujuan diadakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tumbuhan 

lumut hati dan lumut tanduk yang terdapat di Taman Hutan Raya Wan 

Abdul Rachman, Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten 

Pesawaran, Lampung.  

Lumut merupakan kelompok tumbuhan tingkat rendah yang tumbuh 

meluas di daratan. Lumut hati berasal dari kata Latin (hepaticae, hati) 

yang mengacu pada gametofit yang berbentuk hati dari anggota-

anggotanya. Lumut tanduk berasal dari kata Yunani keras yang 

artinya, tanduk yang mengacu pada bentuk sporofit yang panjang dan 

meruncing. Sporofit biasanya dapat tumbuh setinggi 5 cm.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey eksploratif.  

Populasi yang digunakan yaitu tumbuhan lumut yang ada di Taman 

Hutan Wan Abdul Rachman, Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, 

Kabupaten Pesawaran, Lampung. Analisis data penelitian  

menggunakan deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah 5 spesies lumut hati yaitu Marchantia 

geminate Reinw. Et al., Marchantia paleacea Bertol, Marchantia 

polymorpha L., Plagiochila asplenoides (L.) Dumort, Riccia 

sorocarpa Bisch dan 1 spesies lumut tanduk yaitu Notothylas javanica 

(Sande Lac.) Gottsche. Dengan substrat yang berbeda-beda 

diantaranya ada yang tumbuh di batu, pohon, dan tanah. 

Kata kunci : Identifikasi, Lumut (bryophyta), Lumut hati, Lumut 

tanduk, Survey eksploratif 
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       ABSTRACT 

Identification Of Liverworts And Hornworst In Wan Abdul 

Rachman Forest Park Youth Camp Pesawaran Regency 

Lampung 

 

The Wan Abdul Rachman Forest Park is one of the forests located on 

the island of Sumatra, precisely in the province of Lampung which 

was stipulated by the Decree of the Minister of Forestry No. 408/Kpts-

II / 1993 On 10 August which has an area of 22,249.31 ha. The 

purpose of this study was to determine the liverworts anpd hornworts 

found in the Wan Abdul Rachman Forest Park, Hurun Village, Teluk 

Pandan District, Pesawaran Regency, Lampung.  

 

Moss is a group of lower plants that grow widely on land. Liverworts 

are derived from the Latin word (hepaticae, liver) which refers to the 

heart-shaped gametophyte of its members. Horn moss comes from the 

Greek word hard which means, horn which refers to the long, tapered 

shape of the sporophyte. The sporophyte can usually grow to a height 

of 5 cm. 

 

The research method used is an exploratory survey method. The 

population used is moss plants in Wan Abdul Rachman Forest Park, 

Hurun Village, Teluk Pandan District, Pesawaran Regency, Lampung. 

Analysis of research data using descriptive qualitative. 

 

The results of this study were 5 species liverworts Marchantia 

geminate Reinw. Et al., Marchantia paleacea Bertol, Marchantia 

polymorpha L., Plagiochila asplenoides (L.) Dumort, Riccia 

sorocarpa Bisch and 1 species  hornworts Notothylas javanica (Sande 

Lac.) Gottsche. With different substrates, some of which grow on 

rocks, trees, and soil. 

 

Keywords : Identification, Mosses (bryophyta), Liverworts, 

Hornworts, Explorative Survey 
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MOTTO 

                         

                           

            

Artinya : Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya 

Allah menurunkan air dari langit, Maka diaturnya menjadi sumber-

sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-

tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu 

kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur 

berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. 

(Q.S Az-zumar (39) : 21) 
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                                                  BAB I
 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

     Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk 

menghindari kesalahpahaman maka penulis menjelaskan beberapa 

kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang 

dimaksudkan adalah IDENTIFIKASI TUMBUHAN LUMUT 

HATI DAN LUMUT TANDUK DI TAMAN HUTAN RAYA 

WAN ABDUL RACHMAN YOUTH CAMP KABUPATEN 

PESAWARAN LAMPUNG. Adapun uraian pengertian istilah yang 

terdapat dalam judul proposal ini sebagai berikut :  

1. Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap suatu 

ciri-ciri fenomena secara jelas dan terperinci
1
. Identifikasi 

tumbuhan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk 

mengungkapkan dan menetapkan identitas atau jati diri 

tumbuhan, dalam hal ini adalah menentukan nama tumbuhan 

yang benar serta tempatnya yang tepat dalam sistem 

klasifikasi. Klasifikasi merupakan susunan tingkatan 

taksonomi makhluk hidup yang digunakan untuk 

mempermudah pengelompokan makhluk hidup. Identifikasi 

dan klasifikasi dapat diawali dengan melakukan pengamatan 

pada karakter atau ciri morfologi pada tanaman atau spesies, 

karakter yang muncul inilah yang dapat digunakan untuk 

proses identifikasi
2
. 

2. Lumut merupakan kelompok tumbuhan tingkat rendah yang 

tumbuh meluas di daratan. Lumut sejatinya adalah tumbuhan 

kecil yang tumbuh menempel pada substrat (batu, pohon, 

kayu, dan tanah). Kehidupan lumut dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan seperti suhu, kelembaban dan cahaya. Perbedaan 

toleransi tiap spesies tumbuhan lumut terhadap faktor 

                                                             
1Jaki Walidi dan Satria Abadi, "Identifikasi Penyakit Sundep, Wereng Dan 

jamur Pada Padi Dengan Menggunakan Metode Fuzzy Saw," Jurnal biologi 4, no. 3 

(July 2017): 5-10. 
2Isti Qomah, Sulifah Aprilya Hariani, dan Siti Murdiyah, "Identifikasii 

Tumbuhan Berbiji (Spermatophyta) Di Lingkungan Kampus Universitas Jember,”, 

Jurnal biologi 6, no. 2 (2015): 8. 
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lingkungan akan berpengaruh terhadap tingkat adaptasi,                             

komposisi jenis, dan distribusi tumbuhan lumut
3
. 

3. Lumut hati berasal dari kata Latin (hepaticae, hati) yang 

mengacu pada gametofit yang berbentuk hati dari anggota-

anggotanya. Seperti Marchantia. Pada abad pertengahan, 

bentuk lumut hati diduga merupakan pertanda bahwa 

tumbuhan tersebut dapat membantu menangani penyakit hati. 

Beberapa lumut hati, termasuk Marchantia, disebut sebagai 

taloid karena gametofitnya yang berbentuk pipih
4
.   

4. Lumut tanduk berasal dari kata Yunani keras yang artinya, 

tanduk yang mengacu pada bentuk sporofit yang panjang dan 

meruncing. Sporofit biasanya dapat tumbuh setinggi 5 cm. 

Tidak seperti sporofit lumut hati atau lumut daun, sporofit 

lumut tanduk tidak memiliki seta dan hanya terdiri atas 

sporangium
5
.  

5. TAHURA Wan Abdul Rachman merupakan salah satu Taman 

Hutan Raya yang terletak di Pulau Sumatera tepatnya di 

Provinsi Lampung. TAHURA Wan Abdul Rachman memiliki 

kawasan yang dibagi menjadi blok-blok pengelolaan 

diantaranya adalah blok koleksi tumbuhan yang digunakan 

untuk koleksi tanaman asli dan tidak asli, blok perlindungan 

sebagai tempat untuk melindungi tumbuhan, satwa, dan 

ekosistem, blok pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, 

penelitian serta pengelolaan hutan bersama masyarakat
6
. 

B. Latar Belakang Masalah 

     Indonesia memiliki banyak sekali berbagai jenis tumbuh-tumbuhan 

dan hewan di seluruh wilayah provinsi di Indonesia yang tersebar luas 

disetiap daerah. Hampir di setiap daerah memiliki spesies endemik 

                                                             
3Titi Endang, Jumiati Jumiati, dan Dyah Pramesthi I. A, “Inventarisasi 

Jenis-Jenis Lumut (Bryophyta) di Daerah Aliran Sungai Kabura-Burana Kecamatan 
Batauga Kabupaten Buton Selatan,” Jurnal Biologi Tropis 20, no. 2 (13 Mei 2020): 

160-161, https://doi.org/10.29303/jbt.v20i2.1807. 

 4Neil A Campbell dkk, Biologi edisi 8 jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2008),  

174. 
5Gembong tjirosoepomo, Taksonomi Umum edisi 10 (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2010), 175. 
6Erwin, Afif Bintoro, dan Rusita Rusita, "Vegetation Diversity in Utilization 

Block, Integrated Conservation Education Forest, Wan Abdul Rachman Great Forest 

Park, Lampung Province," Jurnal Sylva Lestari 5, no. 3 (31 July 2017): 1-11, 

https://doi.org/10.23960/jsl351-11. 
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yang merupakan ciri khas daerah tersebut untuk mudah dikenal oleh 

orang banyak. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki dua 

musim dan letak geografis diantara dua benua yaitu Asia dan 

Australia. Faktor-faktor inilah yang menjadikan Indonesia negara 

yang dikenal oleh dunia yang memiliki kekayaan jenis flora dan fauna 

yang tinggi7. 

     Megabiodiversity adalah sebutan untuk negara Indonesia karena 

menjadi pusat keanekaragaman hayati di dunia8. Keanekaragaman 

yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya adalah tumbuhan. 

Tumbuhan di Indonesia ada yang tingkat rendah dan tingkat tinggi, 

keterkaitan antara tumbuhan dan lingkungan pun tidak lepas dari 

perananan faktor biotik dan abiotik. Kedua faktor ini yang menunjang 

keberhasilan tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah 

untuk terus tumbuh dan berkembang biak. Kenekaragaman hayati ada 

yang mikroorganisme dan makroorganisme, yang hidup di dataran 

rendah, dataran tinggi, lembah, lautan, danau, dan lainnya. 

     Dijelaskan dalam surat (An-naba 78 : 14-16) dan surat (Az-zumar 

39 : 21) Allah berfirman : 

اٗجا َوأَ  ِت َماٗٓء ثَجَّ ا َووَبَاٗتا  ٤١وَشۡنىَا ِمَه ٱۡنُمۡعِصَزَٰ ٍت  ٤١نِّىُۡخِزَج بِهِۦ َحبّٗ
َوَجىََّٰ

  ٤١أَۡنفَافًا 

     Artinya: “Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah   

supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan 

tumbuhan tumbuhan, dan kebun-kebunyang lebat” [An-

Naba' 78: 14-16] 

  

                                                             
7Shahabuddin, “Research on insect biodiversity in Indonesia: Dung beetles 

(Coleoptera: Scarabaeidae) and its role in ecosystem,” Biodiversitas, Journal of 

Biological Diversity 6, no. 2 (2005): 141–146, 
https://doi.org/10.13057/biodiv/d060215. 

8Kharis Triyono, "Keanekaragaman Hayati Dalam Menunjang Ketahanan 

Pangan,"  INNOFARM: Jurnal Inovasi Pertanian 11, no. 1 (2013): 12–22. 
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بِيَع فِي ٱۡۡلَۡرِض ثُمَّ يُۡخِزُج بِهِۦ  َمآِء َماٗٓء فََسهََكهُۥ يَىََٰ َ أَوَشَل ِمَه ٱنسَّ أَنَۡم تََز أَنَّ ٱَّللَّ

ا ثُمَّ يَۡجَعهُهُۥ حُ  هُ ُمۡصفَّزٗ وُهُۥ ثُمَّ يَِهيُج فَتََزىَٰ ۡختَهِفًا أَۡنَىَٰ نَِك َسۡرٗعا مُّ ًمۚا إِنَّ فِي َذَٰ طََٰ

ِب   ١٤نَِذۡكَزيَٰ ِۡلُْونِي ٱۡۡلَۡنبََٰ

     Artinya :“ Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa 

sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka 

diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian 

ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang 

bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu 

kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian 

dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi 

orang-orang yang mempunyai akal.”  

     Diturunkannya hujan melalui awan oleh Allah SWT untuk 

membuat tanaman menjadi segar, dapat tumbuh dengan cepat. Di 

dalam awan terdapat air yang merupakan komponen yang sangat 

penting dalam kelangsungan makhluk hidup yang ada di muka bumi. 

Dengan adanya air, tumbuhan akan tumbuh subur dan berkembang 

menjadi lebih besar. Banyaknya tumbuhan yang ada di suatu wilayah 

akan berguna bagi manusia untuk digunakan sebagai sumber makanan 

dan penghidupan. Jika tidak ada hujan akan menyebabkan tumbuhan 

di bumi ini akan menjadi kering dan mati. Korelasi kedua surat diatas 

dengan keanekaragaman hayati adalah perubahan iklim yang terjadi di 

Indonesia akan mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman dan 

menyebutkan kekayaaan hayati yang ada didalamnya.  

     Indonesia memiliki hutan hujan tropis seperti Brazil dan Kongo 

yang terbentang mulai dari ekosistem pantai, dataran rendah sampai 

dataran tinggi atau pegunungan. Hutan hujan tropis merupakan salah 

satu tempat tinggal bagi keanekaragaman spesies flora dan fauna 

termasuk lumut. Penempatan nya dapat dilakukan dengan melihat 

identifikasi dari masing-masing jenis lumut. Keberadaan nya dapat 

ditemukan dalam hutan, menempel di atas kayu, dan di atas tanah
9
. 

                                                             
9Ibid., 4. 
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Dengan demikian lumut membantu menyuburkan tanah melalui 

penyediaan nutrisi bagi tumbuhan sehingga hutan tumbuh dengan 

subur. 

 

     Dalam surat ash-shu’ara , Allah SWT Berfirman : 

 

  ٧أََو نَۡم يََزۡوْا إِنًَ ٱۡۡلَۡرِض َكۡم أَۢوبَۡتىَا فِيهَا ِمه ُكمِّ َسۡوٖج َكِزيٍم 

     Artinya : “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi , 

berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu 

berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? [ash-

shu’ara 26 : 7] 

     Dalam penjalasan ayat diatas dapat dikorelasikan bahwa kita 

sebagai khalifah di bumi memiliki banyak tumbuhan yang bermanfaat 

yang dapat digunakan oleh manusia. Sebagai penghuni bumi manusia 

paipurna mandiri dan bisa bertanggung jawab untuk diri sendiri serta 

lingkungan sekitar
10

. Hal ini dikarenakan ilmu pendidikan yang erat 

kaitannya terhadap ilmu alam dengan manusia
11

. Ilmu Pendidikan dan 

alam mempunyai upaya untuk memahami suatu perbedaan dalam diri 

manusia, dan bagaimana supaya peredaan tersebut bisa diterima dan 

tidak menyebabkan deskriminarif dari perilaku serta sikap dari hati 

seseorang
12

. Keanekaragaman yang sudah Allah berikan untuk kita 

semua sebaiknya dirawat agar kelestariannya tetap terjaga. 

     Lumut merupakan bagian dari keanekaragaman hayati yang kurang 

mendapatkan perhatian. Sekitar 24.000 spesies Bryophyta yang 

dikenal dan semua lumut membutuhkan kondisi lingkungan yang 

lembab untuk siklus kehidupannya.Tumbuhan lumut merupakan 

kelompok tumbuhan tingkat rendah terbesar setelah tumbuhan tingkat 

                                                             
10

Chairul Anwar, “Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tujuan 

Filosofis”, (Yogyakarta; SUKA-Press, 2014), 60., n.d. 
11Chairul Anwar, “Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer”, 

(Yogyakarta; IRCiSoD, 2017)., n.d. 
12Chairul Anwar, “Multikulturalisme Globalisasi, Dan Tantangan 

Pendidikan”, (Yogyakarta; DIVA Press, 2019), 56., n.d. 
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tinggi. Ada sekitar 1.500 keanekaragaman jenis lumut yang tersebar di 

Indonesia. Tumbuhan lumut merupakan jenis tumbuhan yang bersifat 

piokilohidrik yaitu tekanan turgor sel-sel tubuhnya bergantung pada 

kelembaban lingkungan dan juga termasuk kedalam kelompok 

tumbuhan epifit yang banyak ditemukan tumbuh di batang pohon, 

kayu mati, kayu lapuk, tanah, atau bebatuan dengan lingkungan yang 

lembab dan penyinaran yang cukup
13

. 

    Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 divisi yaitu lumut hati 

(Hepaticae), lumut tanduk (Anthocerotopsida), lumut daun/ sejati 

(Bryopsida)
14

. Lumut merupakan kelompok tumbuhan yang cukup 

menarik dan tersebar luas. Habitat lumut dapat hidup di atas tanah, 

bebatuan, kayu, dan ada yang beberapa yang hidup di dalam air. Pada 

umumnya lumut kurang beradaptasi pada kehidupan daratan bahkan 

sebagian besar hidup pada tempat yang lembab dan terlindungi. 

Meskipun demikian lumut dapat bertahan hidup pada musim kemarau 

khusunya lumut sejati. Lumut akan mengalami peremajaan pada saat 

air tersedia kembali. 

     Lumut merupakan salah satu bagian kecil dari flora yang belum 

banyak tergali, dan juga merupakan salah satu bagian penyokong 

keanekaragaman flora. Secara ekologi lumut dapat mengabsorsi dan 

tempat menyimpan air hujan , mencegah erosi tanah,dan juga substrat 

perkecambahan biji. Selain itu lumut hati bertalus (Marchantia) dan 

lumut hati berdaun bermanfaat sebagai obat karena memiliki zat 

antibiotik dan anti fungsi. Didalam tubuh lumut terdapat oil bodie 

yang mengandung senyawa metabolit sekunder yang terdapat 

golongan terpenoid dan senyawa aromatik didalamnya untuk 

dijadikan sebagai bahan obat.  

     Lumut memiliki kegunaan dalam keseimbangan ekosistem yang 

salah satunya adalah sebagai tumbuhan perintis yang mampu tumbuh 

pada lahan yang rusak. Dikatakan demikian karena tumbuhan lumut 

                                                             
13Hasmiati W, Adnan Fatmah, Hiola, “Potensi Keragaman Bryophyta di 

Kabupaten Enrekang sebagai Sumber Belajar di SMA,” 2, no. 3 (Mei 2017): 257. 
14Ardila Putri Wiadril, Rivo Yulse Viza, dan Rozana Zuhri, "Identifikasi 

Tumbuhan Lumut (Bryophyta) di Sekitar Air Terjun Sigerincing Dusun Tuo, 

Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin," Jurnal biologi dan biosains 1, 

no. 2 (Desember 2018): 6-10. 
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dapat menghancurkan batu-batuan menjadi tanah yang dapat di 

gunakan sebagai tempat tumbuh bagi tumbuhan lainya. Tumbuhan 

lumut yang tumbuh di lantai hutan dapat menahan erosi, mengurangi 

bahaya banjir dan mampu menyerap air sehingga dapat menyediakan 

air pada musim kemarau. Lapisan lumut yang tebal dipermukaan 

batang dapat membantu menangkap dan menyimpan air serta menjaga 

kelembapan hutan. Lumut juga menyediakan tempat hidup bagi 

tumbuhan epifit seperti berbagai jenis anggrek dan lumut-lumutan 

serta bagi hewan-hewan kecil seperti katak, kadal, siput dan berbagai 

jenis serangga. Setelah lumut dapat tumbuh di suatu area, area tersebut 

akan cocok untuk perkecambahan tumbuhan yang lainnya. Lumut 

dapat mempengaruhi dekomposisi dan pertumbuhan ekosistem pada 

setiap lahan yang ditumbuhinya. Lumut yang tumbuh dapat membantu 

pengendalian air. Jadi semakin tinggi keanekaragaman lumut yang 

hidup maka akan semakin membaik keadaan ekosistemnya.  

     TAHURA Wan Abdul Rachman Kabupaten Pesawaran Lampung 

terletak di Pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Lampung. Memiliki 

luas 22.249,31 ha yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan No. 408/Kpts-II/1993 Tanggal 10 Agustus 1993. Kawasan 

TAHURA Wan Abdul Rachman terbagi menjadi blok-blok 

pengelolaan diantaranya blok koleksi tumbuhan yang digunakan untuk 

koleksi tanaman asli dan tidak asli, blok perlindungan sebagai tempat 

untuk melindungi tumbuhan, satwa, dan ekosistem serta blok 

pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian serta pengelolaan 

hutan bersama masyarakat
15

.  

     TAHURA Wan Abdul Rachman merupakan wilayah sistem 

penyangga kehidupan terutama dalam pengaturan tata air, menjaga 

kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim 

mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus unsur hara dan pusat 

pengawetan keanekaragaman hayati bagi Provinsi Lampung. Selain 

itu TAHURA Wan Abdul Rachman juga memiliki fungsi pokok 

                                                             
15Erwin, Bintoro, dan Rusita, “Vegetation Diversity in Utilization Block, 

Integrated Conservation Education Forest, Wan Abdul Rachman Great Forest Park, 

Lampung Province,”. Jurnal Sylva Lestari 5, no. 3 (31 July 2017): 4, 

https://doi.org/10.23960/jsl351-11. 
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sebagai hutan konservasi, yaitu kawasan pelestarian alam untuk tujuan 

koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli 

dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, 

ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, 

pariwisata dan rekreasi
16

. 

     Kondisi vegetasi di TAHURA Wan Abdul Rachman tediri dari 

hutan primer maupun sekunder, dan pepohonan besar seperti pohon 

durian, kakao, karet, semak belukar dan alang-alang. Vegetasi hutan 

primer berada pada daerah perbukitan dan pegunungan yang sulit 

dijangkau oleh masyarakat 
17

. Lokasi ini mempunyai ketinggian 67 m 

dari permukaan laut, kelembaban yang relatif kecil 59 % dan suhu 

yang panas 36 
o
C pada siang hari. TAHURA Wan Abdul Rachman 

memiliki air terjun yang terbentang disebelah kanan dan kiri yang 

memiliki aliran air yang cukup deras, kondisi diwilayah tersebut 

sangat mendukung pertumbuhan lumut. 

     Penelitian sudah sering dilakukan di wilayah Kemiling tetapi untuk 

wilayah Youth Camp di desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran belum pernah dilakukan penelitian. Terdapat 

banyak pepohonan yang besar membuat cahaya matahari yang masuk 

ke dalam kawasan air terjun hanya sedikit sehingga kelembapan tinggi 

dan suhunya rendah sangat baik untuk tempat hidup lumut. Wilayah 

alamnya yang masih asri dan terjaga kelestariannya membuat tempat 

ini cocok untuk habitat lumut. Oleh karena itu peneliti memilih 

TAHURA Wan Abdul Rachman di Pesaawaran untuk melakukan 

penelitian identifikasi tumbuhan lumut hati dan lumut tanduk.    

     Lumut hati dan lumut tanduk menjadi objek penelitian karena 

ukurannya yang tergolong makroskopis. Selain itu hal ini juga didasari 

pada peranan lumut terhadap ekosistem dalam membantu penyuburan 

tanah. Penulis memilih lumut hati sebagai bahan penelitian karena 

mengingat bahwa lumut jenis ini pada dasarnya banyak ditemukan di 

                                                             
16Handoko dan Arief Darmawan, "Perubahan Tutupan Hutan Dii Taman 

Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura War)," Jurnal Sylva Lestari 3, no. 2 (11 

August 2015): 43, https://doi.org/10.23960/jsl2343-52. 
17Ibid, 3. 
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area hutan dan sekitar air terjun, dan dapat menjaga kesuburan tanah. 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi 

mengenai jenis-jenis tumbuhan lumut hati dan lumut tanduk, serta 

dapat menjadi salah satu sumber ilmu dalam proses pembelajaran 

yang berkaitan dengan materi tersebut. Maka dari itu, peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul ”Identifikasi Lumut Hati dan 

Lumut Tanduk di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman 

Kabupaten Pesawaran Lampung.” 

C. Fokus dan Sub-Fokus Masalah 

     1. Fokus Penelitian 

     Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas , fokus masalah 

yang didapat dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi lumut hati 

dan lumut tanduk yang ada di TAHURA Wan Abdul Rachman Youth 

Camp Kabupaten Pesawaran Lampung. 

     2. Sub-Fokus Masalah Penelitian 

     Berdasarkan fokus penelitian diatas maka sub-fokus masalah nya 

adalalah morfologi , habitat , dan klasifikasi yang dimulai dari pintu 

masuk TAHURA Wan Abdul Rachman Youth Camp sampai lokasi 

air terjun ketiga. 

D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan fokus dan sub-fokus masalah di atas , maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah lumut hati dan lumut tanduk apa saja 

yang ada dikawasan TAHURA Wan Abdul Rachman Youth Camp 

Kabupaten Pesawaran Lampung ? 

E. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui adalah lumut hati dan lumut tanduk apa saja 

yang ada dikawasan TAHURA Wan Abdul Rachman Youth Camp 

Kabupaten Pesawaran Lampung. 
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F. Manfaat Penelitian 

     Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian 

adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang    

tumbuhan lumut hati dan lumut tanduk yang ditemukan di 

TAHURA Wan Abdul Rachman Youth Camp Kabupaten 

Pesawaran Lampung. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi guru biologi 

pada materi lumut. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman bagi 

peneliti dalam mencari ilmu untuk menyusun tugas akhir 

mahasiswa. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

     Penelitian Afiatry Putrika, Shela kartika wijaya, Astari dwiranti 

dan Mega atria yang berjudul “Keanekaragaman Spesies Lumut Hati 

Epifit Dan Rekaman Baru Untuk Jawa” menggunakan metode 

pengambilan sampel yaitu jelajah dengan hasil tumbuhan lumut 

didapatkan 10 spesies lumut hati epifit. 

     Penelitian Agus paryono, Elvi rusmiyanto P.W dan Mukarlina 

yang berjudul “Inventarisasi Lumut Hati bertalus (Kelas 

Machantiopsida) Di Taman Kota Pontianak” menggunakan metode 

jelajah dengan hasil tumbuhan lumut yang didapatkan 4 spesies lumut 

hati kelas Machantiopsida yaitu Mannia sp, Marchantia poleacea, 

Riccica fluitan dan Riccia Sorocarpa. 

     Penelitian Repik Febriansah yang berjudul “Identifikasi 

Keanekaragaman Marchantiophyta Di Kawasan Air Terjun 

Parangkikis Pagerwojo Tulungagun menggunakan meode jelajah 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa di kawasan Air Terjun 

Parangkikis terdapat dua kelas, yaitu Marchantiopsida dan 

Jungermanniopsida. Pada kelas Marchantiopsida hanya terdapat satu 

ordo, yaitu Marchantiales. Sedangkan pada kelas Jungermanniopsida 

meliputi tiga ordo yaitu Jungermanniales, Porellales, dan 

Pallviciniales. 
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     Penelitian Siagian, Arin ulfiana mubarokah, Nunik sri dan Ariyanti 

yang berjudul “Keanekaragaman Lumut Tanduk (Anthocerotophyta) 

Di Kawasan Gunung Slamet” menggunakan metode jelejah dengan 

hasil tumbuhan lumut yang didapatkan sebanyak 6 spesies yaitu 

Dendroceros difficilis, Anthoceros punctatus, Folioceros fuciformis, 

Phaeoceros carolinianus, Phaeoceros exiguus, dan Megaceros 

flagellaris. 

     Penelitian Gurnita supandi yang berjudul “Identifikasi jenis-jenis 

Tumbuhan Lumut Hati (Marchantiophyta) Di Hutan Cagar Alam Situ 

Patenggang” menggunakan metode purposive sampling dengan hasil 

tumbuhan lumut yang didapatkan sebanyak 9 spesies dari dua kelas, 

empat ordo, tujuh family, dan sembilan genus.  

     Penelitian ini berjudul “Identifikasi Lumut Hati dan Lumut Tanduk 

di TAHURA Wan Abdul Rachman Kabupaten Pesawaran Lampung” 

pembaharuannya dilakukan di tempat yang belum pernah diadakan 

penelitian yaitu Desa Hurun Kecamatan Teluk Panda , Pesawaran 

Lampung. Dengan hasil penelitian yaitu berupa herbarium kering dan 

kunci determinasi. 

H. Metode Penelitian 

     1. Waktu Dan Tempat Penelitian 

          Penelitian ini dilakukan pada pada bulan Mei 2021 di TAHURA 

Wan Abdul Rachman Youth Camp yang berada di desa Hurun 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.  

     2. Alat dan Bahan  

         Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kamera, alat tulis, lup, carter, pisau, kertas karton, kotak spesimen, 

botol selai, tali rapia, larutan fiksatif, alkohol, termometer, luxmeter, 

higrometer, meteran, label, double tipe, buku identifikasi dan 

determinasi yaitu Guide to the Liverworts and Hornworts of Java dan 

buku mengenal tumbuhan Lumut bryophyta, jurnal dan internet. 

     3. Populasi Dan Sampel 
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         Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tumbuhan lumut 

ada di kawasan TAHURA Wan Abdul Rachman Youth Camp. Sampel 

dalam penelitian ini adalah lumut hati dan lumut tanduk yang 

ditemukan di kawasan TAHURA Wan Abdul Rachman Youth Camp. 

     4. Metode Penelitian 

         Metode penelitian yang digunakan adalah survey eksploratif 

yaitu pengamatan langsung ke lokasi penelitian atau menjelajah area 

pengamatan di TAHURA Wan Abdul Rachman Youth Camp. Objek 

dalam penelitian ini adalah lumut hati yang ditemukan dilokasi 

penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode jelajah dan 

tehnik purposive sampling. Peneliti menelusuri dan mencari lumut 

hati pada jalur lokasi pengambilan sampel dan mengambil sampel 

yang ditemukan pada saat penjelajahan
18

. 

4. Prosedur Penelitian 

    a. Tehnik Pengambilan Sampel 

   Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil tumbuhan 

lumut hati dan lumut tanduk yang ditemukan di habitatnya dengan 

tahapan sebagai berikut:  

1) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan  

2) Pengamatan secara langsung di lapangan dengan tehnik 

jelajah, yaitu melakukan penjelajahan atau penelusuran 

tempat-tempat yang banyak ditumbuhi oleh lumut hati dan 

lumut tanduk di wilayah penelitian. Jarak Pengambilan 

sampel yaitu 1.100 meter yang dilakukan pada seluruh bagian 

jalur yang dilewati dengan batas wilayah pada lokasi air terjun 

dibuat dua jalur yaitu masing-masing lebar 50 m ke kiri dan 

50 m ke kanan. Lumut yang diambil adalah lumut yang 

menempel pada tanah, batu, kulit batang kayu yang sudah 

mati, dan pepohonan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

                                                             
18Sari Rahayu Rahman, Indah Panca Pujiastuti, dan Sulawesi Barat,, 

"Identifikasi Tumbuhan Lumut Di Kabupaten Majene," Jurnal biologi 3, no. 4 (5 

September 2018): 5-59. 
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koleksi lumut yang beragam dan rata sehingga tidak ada jalur 

yang terlewati. Penjelajahan wilayah dilakukan dari titik awal 

mulai dari pos tiket masuk TAHURA Wan Abdul Rachman 

sampai air terjun ketiga karena jalur menuju air terjun 

keempat sampai ke tujuh mempunyai kemiringan sekitar 60
o
,
 

penelitian ini juga dilakukan pada saat musim hujan dan bulan 

puasa tentu akan membuat licin dan sangat terjal. Penjelajahan 

dimulai pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB. 

3) Setelah itu lumut hati dan lumut tanduk yang ditemukan pada 

substratnya langsung difoto ditempat menggunakan kamera. 

Jika obyek yang ditemukan masih hidup maka dilakukan 

pencatatan ciri-ciri morfologi, kondisi lokasi obyek dan 

dokumentasi obyek secara detail untuk keperluan identifikasi, 

sedangkan untuk obyek yang ditemukan telah mati akan 

dilakukan pencatatan kondisi lokasi obyek dan 

didokumentasikan untuk keperluan identifikasi lanjut.
19

  

4) Mengambil sampel lumut dengan cara mencongkel bagian 

bawah lumut menggunakan pisau agar lumut yang didapat 

dalam keadaan utuh. 

5) Kemudian mengamati objek dengan mikroskop agar terlihat 

jelas bagian-bagian lumut.  

6) Lumut hati dan lumut tanduk yang ditemukan kemudian 

dimasukkan kedalam kotak spesimen untuk proses identifikasi 

lebih lanjut. 

      

    b. Pembuatan Kunci Determinasi  

1) Determinasi dilakukan dengan cara mencocokkan spesimen 

dengan melihat ciri-cirinya apakah sama atau tidak dengan 

yang ada dibuku determinasi.
20

 

2) Proses determinasi menggunakan literatur buku acuan yang 

digunakan yaitu : Guide to the Liverworts and Hornworts of 

                                                             
19Ibid,. 59. 
20Rinaldi Rizal Putra dan Diana Hernawati, "Identifikasi Tumbuhan Lumut 

di Kawasan Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat," Jurnal 

biologi 5, no. 2 (Desember 2020): 68. 
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Java dan buku mengenal tumbuhan Lumut bryophyta , jurnal 

dan internet. 

    

    c. Identifikasi Lumut 

        Identifikasi lumut dalam penelitian dilakukan sebagai berikut : 

1) Setelah lumut hati dan lumut tanduk didapat maka dilakukan 

pengamatan pada tubuh lumut warna, bentuk tubuh lumut 

serta faktor lingkungan seperti suhu, pH, kelembaban tanah, 

kelembaban udara, dan intensitas cahaya. 

2) Lumut hati dan lumut tanduk yang telah diamati ciri-cirinya 

secara morfologi diidentifikasi berdasarkan kemiripan antara 

objek yang ditemukan dengan literatur.  

3) Hasil pengamatan dicatat ditabel pengamatan untuk proses 

analisis data yaitu melakukan identifikasi lumut menggunakan 

kunci determinasi dan masing-masing jenis yang diperoleh 

dideskripsikan. 

4) Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menjelaskan data 

yang ditemukan secara deksriptif kualitatif yaitu 

mendeskripsikan ciri-ciri morfologi lumut yang ditemukan 

dan dilengkapi dengan gambar-gambar.
21

  

5) Selanjutnya dari data tersebut dilakukan identifikasi dan 

pengklasifikasian lumut hati berdasarkan kemiripan antara 

obyek yang ditemukan dengan literatur. Literatur yang 

digunakan adalah dan beberapa literatur dari internet.
22

 

 

   d. Pembuatan Herbarium Lumut 

       Pembuatan herbarium dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Spesimen yang sudah ditemukan kemudian direndam dalam 

larutan fiksatif selama 48 jam. 

2) Setelah itu mengisi botol selai dengan alkohol 75% sebagai 

pengawetnya. 

                                                             
21Ibid,. 8  
22Opcit, 95 
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3) Meletakkan lumut yang sudah direndam sebelumnya (dalam 

larutan fiksatif) dalam botol penyimpanan. 

4) Mengatur posisi lumut sedemikian rupa agar memudahkan 

dalam proses pengamatan. 

5) Memberikan identitas spesimen yang dicantumkan seperti 

nama spesies, lokasi ditemukan spesimen dan waktu 

ditemukan spesimen. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

    Sistematika pembahasan dalam penulisan proposal skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab I ini berisi uraian dari 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus 

masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II LANDASAN TEORI : Pada bab ini berisi uraian teori dan 

referensi yang menjadi landasan dalam mendukung penelitian ini 

diantanya yaitu, teori tentang pengertian identifikasi tumbuhan, 

pengertian tumbuhan lumut, morfologi tumbuhan lumut, siklus 

hidup lumut, klasifikasi tumbuhan lumut, habitat lumut dan faktor 

yang mempengaruhi lumut. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN : Pada bab ini berisi 

tentang uraian objek penelitian dan penyajian fakta dan data 

penelitian. 

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN : Pada bab ini berisi 

uraian tentang temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel 

dan dijelaskan secara deskriptif. 

BAB V PENUTUP : Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran agar penelitian tentang lumut lebih baik lagi.  
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                                           BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Identifikasi Tumbuhan 

     Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati dan hewani. 

Untuk mempermudah mengenali dan mengingat setiap spesies maka 

perlu dilakukan identifikasi. Sebanyak 300.000 jenis tumbuhan 

klasifikasinya dibagi menjadi sejumlah devisi. Dan setiap devisi 

dibagi lagi kedalam takson yang lebih rendah, yaitu kelas, bangsa, 

suku, marga, dan jenis
23

. Identifikasi merupakan kegiataan dasar 

dalam taksonomi tumbuhan dan hewan. Proses identifikasi mencakup 

dua kegiatan yaitu klasifikasi dan tatanam. Dapat dijelaskan bahwa 

identifikasi adalah proses menentukan apakah persamaan atau 

perbedaan antara dua makhluk hidup (hewan atau tumbuhan) sama 

atau tidak. Untuk melakukan identifikasi harus memiliki pegangan 

sumber ilmu seperti buku pegangan, jurnal dan lainnya. Tumbuhan 

yang akan diidentifikasi mungkin belum dikenal atau sudah dikenal 

oleh dunia pendidikan. Penentuan nama baru harus mengikuti aturan 

dalam Kode Internasional Tatanama Tumbuhan (KITT).
24

 

     Identifikasi tumbuhan bukanlah masalah yang baru dalam dunia 

penelitian mengenai tumbuhan. Keseragaman internasional menuju 

keseragaman dalam memberikan nama atau yang kita tahu dengan 

nama ilmiah adalah hal yang baru dalam identifikasi. Dalam hal ini 

menerapkan sistem filogenik dapat membantu dalam proses 

klasifikasi. 

     Mengidentifikasi hewan atau tumbuhan yang beragam memerlukan 

pengetahuan morfologi tubuh organisme. Proses identifikasi harus 

                                                             
23Gembong Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan (Schizophyta, 

Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta) (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 
2018), 1. 

24Hasanuddin, Botani Tumbuhan Rendah (Banda Aceh: Syiah Kuala 

University Press Darussalam, 2018), 5. 
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dilakukan dengan teliti   agar pengamatan terhadapat hewan dan 

tumbuhan dapat berjalan dengan baik. Identikasi tumbuhan dapat 

dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
25

 

   1. Ingatan 

       Untuk melakukan identifikasi tumbuhan memerlukan ingatan 

yang kuat tentang tumbuhan yang sebelumnya pernah kita lihat. 

   2. Bantuan ahli 

  Cara yang kedua yaitu meminta bantuan kepada peneliti yang 

lebih dahulu meneliti, dosen ataupun ahli dalam bidang 

pengidentifikasikan tumbuhan. 

   3. Spesimen Acuan 

        Cara yang ketiga adalah dengan cara membandingkan spesimen 

yang diperoleh dari hasil penelitian dengan spesiemen yang sudah 

diidentifikasi. 

   4. Pustaka Buku 

        Cara yang keempat adalah melihat apakah tumbuhan yang kita 

identifikasi sama dengan yang ada didalam buku atau tidak dengan 

melihat deskripsi dan keterangan gambarnya.  

   5. Kunci Determinasi 

        Untuk melakukan identifikasi menggunakan kunci determinasi 

harus dilakukan secara bertahap. Karena setiap kunci memiliki 

batas kemampuan masing-masing, ada kunci yang hanya memuat 

sampai ordo famili, genus atau bahkan sampai tingkat spesies. 

Selain itu wilayah tumbuhan juga diperhatikan apakah di Indonesia 

atau Australia. 

 

                                                             
25Ibid,. 6. 



19 
 

 
 

   6. Komputer 

   Seiring perkembangan teknologi pengidentifikasian tumbuhan  

dapat dipermudah menggunakan program MEKA (Multiple Entry 

Key algorit) yang dibuat oleh Duncan dan Maechan Dari 

University Of California, untuk proses pengidentifikasian 

tumbuhan.
26

 

B. Pengertian Lumut  

     Bryophyta berasal dari kata bryon artinya lumut dan phyton berarti 

lembab atau basah, yang bila digabungkan menjadi satu kata berarti 

tumbuhan yang hidup ditempat-tempat lembap atau basah. Lumut 

memiliki sekitar 16.000 spesies yang dikelompokkan menjadi tiga 

kelas yakni lumut hati (Hepaticeae), lumut daun (Musci), dan lumut 

tanduk (Anthocerotae). Lumut (Bryophyta) merupakan salah satu 

divisi pada tumbuhan tingkat rendah yang memiliki hubungan 

kekerabatan dengan ganggang hijau. Bryophyta merupakan bagian 

dasar dari pohon filogenik untuk tumbuhan yang ada di wilayah 

daratan dengan struktur tubuh yang mempunyai fase gametofit dan 

sporofit berumur pendek
27

.  

     Lumut merupakan kelompok tumbuhan berklorofil yang talusnya 

mempunyai struktur seperti organ akar, batang, dan daun. Akan tetapi 

semua organ tersebut tidak sejati karena tidak adanya sistem jaringan 

yang terkoordinasi membentuk struktur organ. Misalnya tidak ada 

sistem pembuluh angkut xilem dan floem
28

.  

   Tumbuhan lumut tidak berpembuluh dan tidak menghasilkan biji, 

untuk melakukan ransportasi air dan mineral yang dibutuhkan maka 

brophyta memiliki jaringan sederhana yang khusus untuk transportasi 

internal air, nutrisi, dan makanan yang dibutuhkannya. 

Keanekaragaman dan kelimpahan tumbuhan lumut berbeda-beda 

tergantung pada kondisi lingkungan, antara lain ketinggian tempat. 

                                                             
26Ibid,. 7. 
27Marheny Lukitasari, Mengenal Tumbuhan Lumut (Bryophyta) Deskripsi 

Klasifikasi, Potensi Dan Cara Mempelelajarinya (Jawa Timur: CV AE Media 
Grafika, 2018), 10. 

28Akhmadi, Bahan Ajar Botani Tumbuhan Rendah (Universitas Palangka 

Raya: Palangka Raya, 2015), 34. 
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Ketinggian tempat memberikan variasi iklim mikro, khususnya 

kelembapan udara
29

. 

     Bryophyta termasuk salah satu penyokong keanekaragaman flora. 

Tumbuhan lumut tersebar luas dan merupakan kelompok tumbuhan 

yang menarik. Mereka hidup diatas tanah, batuan, kayu, dan kadang-

kadang didalam air. Tumbuhan Lumut (bryophyta) merupakan 

tumbuhan yang relatif kecil, tubuhnya hanya beberapa milimeter saja. 

Hampir semua jenis tumbuhan lumut merupakan tumbuhan darat 

(terrestrial), walaupun kebanyakan dari tumbuhan ini masih menyukai 

tempat-tempat yang basah. Tumbuhan lumut berwarna hijau karena 

mempunyai sel-sel dengan plastida yang menghasilkan klorofil a dan 

b dan juga lumut bersifat autrotof maksudny adalah lumut dapat 

membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis
30

. 

     Lumut hati berasal dari kata Latin (hepaticae, hati) mengacu pada 

gametofit yang berbentuk hati dari anggota-anggotanya, seperti 

Marchantia. Beberapa lumut hati, termasuk Marchantia, disebut 

sebagai taloid karena gametofitnya yang berbentuk pipih.  Lumut hati 

atau hepaticopsida merupakan suatu organisme yang memiliki ukuran 

kecil dengan bentuk tubuh yang pipih, mirip seperti lembaran, dan 

memiliki lobus. Lobus sendiri merupakan suatu istilah untuk 

menyebut struktur talus dari lumut hati. Lumut hati tidak mempunyai 

bunga, akan tetapi masih dapat menghasilkan spora dengan bentuk 

kapsul
31

. 

     Lumut tanduk berasal dari kata Yunani (keras, tanduk) mengacu 

pada bentuk sporofit yang panjang dan meruncing. Sporofit biasanya 

dapat tumbuh setinggi 5 cm. Tidak seperti sporofit lumut hati atau 

lumut daun, sporofit lumut tanduk tidak memiliki seta dan hanya 

terdiri atas sporangium. Sporangium melepaskan spora matang ketika 

pecah terbuka, dimulai dari ujung tanduk. Gametofit, yang biasanya 

berdiameter 1-2 cm, biasanya tumbuh secara horizontal dan seringkali 

dilekati oleh sporofit majemuk. Lumut tanduk seringkali merupakan 

                                                             
29Ibid, 2 
30Cut Raihan, Nurasiah, dan Nurlia Zahara, “Keanekaragaman tumbuhan 

lumut (Bryophyta) di Air Terjun Peucari Jantho Kabupaten Aceh Besar,” Prosiding 
Seminar Nasional Biotik 5, no. 2 (2018): 51-439. 

31
Neil A  Campbell  dkk,  Biologi, edisi 8, jilid 2  (Jakarta: Erlangga, 2008), 

174. 



21 
 

 
 

spesies pertama yang mengolonisasi wilayah terbuka dengan tanah 

lembab
32

. 

 

C. Struktur Tubuh Lumut  

 

     Hampir sebagian besar jenis lumut yang ditemui memiliki bentuk 

tubuh yang kecil meskipun dapat ditemui juga lumut yang memiliki 

bentuk struktur tubuh yang besar hingga mencapai ukuran setengah 

meter. Ukuran lumut yang terbatas atau kecil mungkin disebabkan 

oleh ada tidaknya sel berdinding sekunder yang berfungsi sebagai 

jaringan penyokong seperti layaknya yang ada pada tumbuhan 

berpembuluh (tumbuhan tingkat tinggi). 

     Bentuk tubuh lumut adalah sekelompok kecil tumbuhan penghuni 

tanah yang paling primitif. Tubuh tanaman lumut berbeda dengan 

ganggang yang kompleks. Ganggang lebih kompak dan lebih 

terlindung dari pengeringan. Namun, lumut relatif sederhana di bagian 

bawah dan hampir mirip dengan talus alga. Talus alga tumbuh 

menghadap ke tanah dan seperti thallus. Talus melekat pada substrat 

organ halus, uniseluler, seperti rambut yang disebut rhizoid. Organ-

organ bryophyta ini tidak sama dengan tanaman-tanaman tingkat 

tinggi. Lumut tidak memiliki karakteristik jaringan pembuluh dari 

batang, daun dan akar tanaman yang lebih tinggi. Selain itu, lumut 

adalah generasi haploid sedangkan tanaman tingkat tinggi mewakili 

generasi diploid.  

     Dalam tubuh lumut hati terdapat alat penyimpan air atau dapat 

menjadi kering tanpa mengakibatkan kematian. Diantara lumut hati 

ada yang tidak memiliki klorofil , yaitu golongan cryptothallus dan 

hidup sebagai saprofit. Sebagian lumut hati juga mempunyai sel-sel 

yang mengandung minyak. Minyak itu terdapat dalam bentuk yang 

spesifik.
33

 Sedangkan lumut tanduk memiliki tubuh seperti lumut hati 

yaitu berupa talus, tetapi sporifitnya berupa kapsul memanjang. 

Perkembangbiakan pada lumut tanduk hampir sama pada lumut hati. 

                                                             
32Gembong Tjitrosoepomo, Taksonomi Umum (Yogyakarta : Gadjah Mada 

Unipersity Press. 2010), 74. 
33Gembong Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan (Yogyakarta: Gadjah 

Mada Unyversity Press. 2018), 186. 
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Sel lumut tanduk hanya mempunyai satu kloroplas. Mempunyai 

gametofit lumut hati, perbedaannya terletak pada sporofit.              

     Tumbuhan lumut hati memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1.  Talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur batang dan 

daun, sedangkan akar berupa rizoid. 

2.  Talus gametofit berbentuk pipih dorsiventral. 

3. Pada permukaan dorsal gametofit dibentuk anteridium dan 

arkegonium yang bentuknya seperti payung.  

4.  Talus sporofitnya berukuran sangat kecil, sehingga hampir tidak   

     terlihat. 

34
 

35
 

                          Gambar 2.1 : Stuktur lumut hati 

                                                             
34Ghoirun Nisak Febrianti, Skripsi: ”Identifikasi Tumbuhan Lumut 

(Bryophyta) Di Lingkungan Universitas Jember Serta Pemnafaatannya Sebagai Buku 
NonTeks” (Jember: Universitas Jember, 2015), 10. 

35Neil A  Campbell  dkk,  Biologi edisi 8  jilid 2   (Jakarta:  Erlangga, 2008), 

174. 
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     Tumbuhan lumut tanduk memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur “batang” dan 

“daun”, sedangkan “akar” masih berupa rhizoid.  

2. Talus gametofit berbentuk pipih dorsiventral.  

3. Pada permukaan dorsal talus gametofit dibentuk gametangium, 

yaitu antheridium dan arkegonium.  

4. Talus sporofitnya berbentuk seperti tanduk atau jarum yang 

ramping (kecil), dan pertumbuhannya terjadi karena pembelahan sel-

sel dasar pada daerah kaki. 

 

36
 

Gambar 2.2 : Struktur lumut tanduk 

 

     Gambar diatas menjelaskan struktur tubuh lumut hati dengan 

bagian yang terlihat talus, gemma, midrib, arkegonium, anteridium, 

arkegoniofor dan reseptakel arkegonium. Didalam arkegonium lumut 

hati terdapat dasar, seta, dan kapsul. Lumut tanduk memiliki struktur 

tubuh berupa sporofit berbentuk memanjang seperti kapsul dan 

gametofit dengan talusnya yang pipih. 

     Gametofit memiliki rhizoid, caulid (bentuk seperti batang) dan 

phyllids (daun tidak sempurna). Rhizoid menempel pada gametofit 

merupakan struktur uniseluler yang lentur. Pada lumut hati dan lumut 

tanduk memiliki caulid yang multiseluler, bercabang, berwarna 

cokelat. Caulid tumbuh secara vertikal atau horizontal dengan anatomi 

                                                             
36Ibid, 174. 
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yang tidak berdeferensiasi, sangat sederhana, dengan kandungan 

epidermis korteks dan silinder sentral. 

     Tumbuhan lumut juga memiliki struktur yang disebut calyptra 

yaitu tutup kecil yang terdapat pada jaringan yang menutupi bagian 

atas sporofit selama perkembangannya. Calyptra memiliki fungsi 

untuk mencegah jaringan dibawah sporofit mengalami kekeringan
37

. 

 

D. Bentuk Gametofit Dan Sporofit Lumut 

 

     1. Lumut Gametofit 

         Gametofit (bersifat haploid) lebih menonjol dibandingkan 

generasi sporofit. Lumut pada masa gametofit membentuk struktur 

batang dan daun, melakukan fotosintesis, mebentuk organ reproduksi, 

yaitu anteridium dan aregonium. Gametangium jantan disebut 

anteridium dan gametangium betina disebut arkegonium. Anteridium 

menghasilkan banyak gamet jantan berflagellum (spermatozoid), 

sedangkan arkegonium menghasilkan satu gamet betina (ovum atau  

sel telur) yang tidak berflagellum dan berukuran lebih besar dari 

spermatozoid
38

.      

           Arkegonium berbentuk seperti botol dengan bagian yang lebar 

disebut perut, dan bagian yang sempit disebut leher. Bagian perut dan 

leher ini memiliki dinding yang terdiri atas selapis sel. Bagian perut 

arkegonium memiliki satu sel pusat besar yang akan membelah 

menjadi sel telur dan sel saluran perut yang terletak pada  

pangkal leher. Pembelahan ini terjadi sebelum arkegonium masak 

(siap untuk dibuahi). Bagian dalam leher terdapat sel-sel saluran leher 

yang letaknya di atas sel saluran perut. Anteridium berbentuk bulat 

atau seperti gada dengan dinding yang tersusun atas selapis sel-sel 

mandul. Bagian dalam anteridium tersusun atas sejumlah  

besar sel induk spermatozoid berbentuk spiral pendek yang memiliki 

                                                             
37Marheny Lukitasari, Mengenal Tumbuhan Lumut (Bryophyta) Deskripsi 

Klasifikasi, Potensi Dan Cara Mempelelajarinya (Jawa Timur: CV AE Media 

Grafika, 2018), 38.  
38

Hasanuddin,   Botani   Tumbuhan   Rendah   (Banda   Aceh:  Syiah  Kuala 

University Press Darussalam, 2018), 127. 
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inti dan dua bulu cambuk pada bagian depan
39

. Berikut morfologi 

organ reproduksi lumut: 

40
 

Gambar 2.3: Lumut Gametofit 

     Keterangan : a. Anteridium 

                                         b. Sperma dari sphaerocarpus 

                  c. Arkegonium 

 

     2. Lumut Sporofit 

          Lumut Sporofit Fase sporofit lumut (sporogonium) terdiri dari 

sel-sel dengan kromosom yang berpasangan (bersifat diploid). Lumut 

sporofit selalu menumpang pada lumut gametofit untuk memperoleh 

air dan mineral. Ukuran lumut sporofit lebih kecil dari pada 

gametofitnya. Sporofit pada sebagian besar lumut memiliki tempat  

pembentukan spora yang disebut kotak spora (sporangium)
41

. Berikut 

morfologi sporofit lumut tanduk : 

                                                             
39

Gembong Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan (Scyzophyta, 

Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta), (Yogyakarta:UGM Press, 2018), 180. 
40

B.R. Vashishta, A.K. Sinha, dkk,  Botany  for Degree Students Bryophyta,  

(New Delhi: Chand and Company, 2011), 4. 
41

Opcit, 128. 
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42
 

                                  Gambar 2.4: Lumut sporofit  

 

E. Siklus Hidup Lumut  

 

     Lumut memiliki dua alat perkembangbiakan yaitu arkegonium dan 

anteridium. Berdasarkan letak alat kelamin pada lumut dibedakan 

menjadi lumut berumah satu (homotalus) bisa terjadi apabila 

anteridium dan arkegonium dihasilkan oleh satu gametofit dan lumut 

berumah dua (heterotalus) yang anteridium dan arkegonium 

dihasilkan oleh gametofit yang berbeda. Gamet dalam lumut 

berkembang dalam gametangium jantan yang disebut anteridium 

berbentuk bulat serta gametangium betina yang disebut arkegonium.. 

Didalam anteridium terdapat sejumlah sel spermatozoid berbentuk 

spiral pendek yang sebagian besar terdiri atas inti dan terdapat bulu 

cambuk. 
 

     Ukuran tubuh lumut relatif kecil dan memiliki fase seksual yang 

disebut gametofit dalam siklus reproduksinya. Fase gametofit 

merupakan fase dominan dalam siklus hidup lumut dibandingkan fase 

sporofitnya dan gamet dibentuk secara meiosis dalam gametangia 

multiseluler. Struktur sporofit yang berperan dalam menghasilkan 

spora merupakan fase lanjutan dalam siklus reproduksinya. Sporofit 

berperan menghasilkan spora yang biasanya menempel pada struktur 

                                                             
42

Glime, Bryophyte Ecology. Volume 1. Physiological Ecology. (Ebook), h.  

2-4-2. Diakses tanggal 20 September 2021 dari situs http://digital 

commonsmtu.edu/bryophyte-ecology/. 

http://digital/
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gametofit tumbuhan lumut tersebut. Gametofit pada lumut bewarna 

hijau dan berdaun (disemua lumut dan sebagian besar lumut hati) atau 

juga dapat berbentuk talus (pada beberapa lumut hati dan lumut 

tanduk). Gametofit akan menghasilkan gamet haploid yang akan 

menyatu untuk membentuk zigot dan kemudian zigot berkembang 

menjadi sporofit yang diploid. Pergiliran keturunan siklus hidup lumut 

akan terus berlangsung untuk menunjang reproduksi kehidupan lumut 
43

. Struktur sporofit tubuh lumut terdiri dari vaginula, seta, apofisis, 

kaliptra, kolumela. Sporofit tumbuh pada gametofit menyerupai daun. 

Gametofit berbentuk seperti daun dan dibagian bawah terdapat rizoid 

yang berfungsi menyerap nutrisi dan zat hara dari dalam tanah. Pada 

lumut hati talus dan sporogonium tumbuh kebawah atau horizontal 

bukan mengarah ke atas. Berikut adalah gambaran siklus hidup lumut 

hati: 

 

44
 

Gambar 2.5: Siklus Hidup Lumut  

 

     Pergiliran keturunan pada lumut mengalami dua fase yaitu fase 

sporofit dan gametofit. Kedua fase tersebut akan bergabung menjadi 

satu struktur tubuh lumut dengan bagian bawah adalah gametofit dan 

bagian atas adalah sporofit. Generasi gametofit meliputi rhizoid, talus, 

batang, dan daun. Pada bagian ujung batang biasanya akan dihasilkan 

arkegonium (alat perkembangbiakan betina) dan antheredium (alat 

perkembangbiakan jantan). Spora yang bergerminasi akan 

                                                             
43Opcit,. 46. 
44Neil A Campbell dkk, Biologi edisi 8 jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2008), 87 
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berkembang dan tumbuh menjadi protonema lumut hati (protonema). 

Protonema pada lumut hati ada dua jenis yaitu protonema jantan dan 

betina. Selanjutnya gametofit betina akan membentuk arkegoniofor 

tempat dimana arkegonium berada. Arkegoniofor ini memiliki bentuk 

yang seperti talus atau kuncup pada lumut hati Marchantia 

polymorpha begitu juga dengan gametofit jantan akan membentuk 

anteridiofor tempat anteridium penghasil sperma. Gametofit betina 

akan menggunakan arkegonium untuk menghasilkan sel telur yang 

berada di dalam arkegonium. Sperma akan membuahi sel telur dengan 

cara memindahkan sperma ke arkegonium pada gametofit betina yang 

memiliki dua flagella yang membantu untuk proses pembuahan. 

Sperma akan berkembang menjadi embrio dan tumbuh membentuk 

struktur tiga daerah yaitu kaki tempat melekat sporofit ke gametofit, 

kapsul elips tempat menghasilkan sel induk spora dan seta sebagai 

titik pertemuan kaki dan kapsul tersebut. Perkembangan embrio 

sangat tergantung pada nutrisi yang didapatkan oleh tanaman induk 

terutama difase awal pertumbuhannya. Masuknya nutrisi untuk embrio 

yang baru terbentuk adalah melalui transfer nutrisi melalui saluran 

yang terbentuk diantara gametofit dan sporofit yang disebut plasenta. 

Kemudian sel induk spora akan membelah secara meiosis 

menghasilkan spora yang haploid. Spora tersebut akan tersembur 

keluar dan membentuk organisme baru.
45

 

     

F. Klasifikasi Lumut  

 

     1. Lumut Hati 

          Lumut hati merupakan tumbuhan yang kurang menyolok mata 

dibandingkan dengan lumut daun. Tubuh lumut hati dibagi menjadi 

beberapa lobus, yang bentuknya pasti mengingatkan seseorang akan 

lobus hati pada hewan. Hutan tropis merupakan rumah bagi spesies 

lumut hati dengan keanekaragaman yang paling besar
46

.Divisi ini 

dinamakan lumut hati dikarenakan talus pada beberapa spesies tampak 

berupa lembaran yang menyerupai hati. Sebagian Hepaticae memiliki 

                                                             
45Ibid,. 48-49. 
46Neil A Campbell dkk, Biologi edisi 8 jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2008), 

160. 
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umbi dibagian bawah talus yang berfungsi sebagai cadangan makanan 

jika musim kemarau. Rizoid lumut ini tersusun atas satu sel 

(uniseluler). Rizoidnya yang tidak bercabang yang  

terlatak di bawah tangkai atau lembaran talus
47

. 

     Pergiliran keturunan pada divisi ini belum terlalu jelas memisah. 

Lumut gametofit dapat menghasilkan alat kelamin jantan (anteridium) 

saja atau betina (arkegonium) saja, dan ada juga yang dalam satu talus 

mengahsilkan keduanya. Reproduksi secara seksual pada lumut ini 

dengan terjadinya fertilisasi antara sel sperma dan sel ovum. 

Reproduksi secara aseksual dengan pembentukan tunas atau  

kuncup yang sering disebut gamma
48

. 

     Lumut hati memiliki alat penghasil spora (sporangium) dengan 

kaki pendukung yang disebut seta dan dilindungi oleh struktur yang 

disebut elater. Setelah sporangium matang, seta menegak karena 

tekanan air dalam sel-selnya dan akan mendorong spora untuk keluar 

dari sporangium. Spora matang akan keluar ketika sporangium pecah 

dan elater juga membuka karena dipicu oleh udara yang kering
49

. 

     Reproduksi lumut hati secara seksual akan membentuk protonema 

yang selanjutnya akan tumbuh menjadi lumut gametofit. Protonema 

lumut hati hanya berkembang menjadi suatu buluh yang pendek pada 

kebanyakan spesiesnya. Sebagian besar dari lumut hati di dalam suatu 

bagian dari selnya mengandung minyak dalam bentuk yang spesifik  

yang belum pernah ditemukan pada tumbuhan lain. Minyak tersebut 

adalah kumpulan tetes-tetes minyak atsiri. 

     Lumut hati (hepaticeae) dikelompokkan dalam tiga kelas, yaitu: 

kelas Marchantiopsida, kelas Jungermanniaopsida dan kelas 

Haplomitriopsida. Lumut hati memiliki perbedaan bangsa yaitu lumut 

hati bertalus (marchantiales) dan lumut hati berdaun (jungermaniales) 

didominasi dengan bentuk tumbuhan dominan talus yang menempel 

pada permukaan tanah. Memang dibutuhkan pengamatan yang teliti 

                                                             
47 Gembong Tjitrosoepomo, Taksonomi tanaman Obat-obatan  (Yogyakarta  

: Gadjah Mada Unyversity Press. 2016), 94. 
48Budi suhono,  Ensiklopedia  Dunia  Tubuhan   Lumut  (Jakarta: Lentera 

abadi, 2012), 27. 
49Marheny Lukitasari, Mengenal Tumbuhan Lumut (Bryophyta) Deskripsi 

Klasifikasi, Potensi Dan Cara Mempelelajarinya (Jawa Timur: CV AE Media 

Grafika, 2018), 17. 
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untuk membedakan dua bangsa pada lumut hati tersebut. Hal ini 

karena daun yang menempel pada  jungermaniales hanya sedikit (satu 

atau dua lembar saja) sehingga akan sangat sulit untuk membedakan 

apabila daun tersebut belum nampak dalam struktur tubuh lumut hati. 

Daun yang ada pada lumut hati bukanlah tipe daun sejati seperti 

umunya kita temui pada tumbuhan tingkat tinggi. Struktur daun 

tersebut tidak memiliki pelepah dan biasanya hanya terdiri dari 

susunan sel berjajar yang sederhana dan menebal
50

. 

a. Kelas Marchantiopsida 

             Talus pada kelas ini berbentuk seperti pita lebih kurang 2 cm, 

berdaging, bercabang-cabang mengarpu, dan mempunyai satu rusuk 

dibagian tengah yang tidak begitu jelas. Sisi bawah talus terdapat 

sisik-sisik perut atau sisik-sisik vertal dan rizoid. Sisik-sisik perut 

tersusun dari selapis sel-sel yang menyerupai daun, sedangkan rizoid 

memiliki penebalan dinding sentripentral, hingga sel-sel rizoid 

seakan-akan terbagi oleh sekat-sekat yang tidak sempurna. Salah satu 

contoh spesies yang tergolong dalam kelas Marchantiopsida dapat 

dilihat pada gambar berikut:  

 

51
 

                        Gambar 2.6: Marchantia polymorpha 

       

     Kelompok Machantia polymorpha  merupakan salah satu contoh 

dari kelas lumut hati. Memiliki bentuk lembaran-lembaran dengan 

daun yang bewarna kehijauan dan berbentuk seperti kuping pada 

                                                             
50Sriwiyati, Ayo Mempelajari Lumut (Semarang: Alprin, 2019), 55.  
51Ibid,. 69. 
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bagian tepinya. Lumut ini tumbuh menggerombol dan tingginya hanya 

beberapa sentimeter. Rhizoid yang berada di bawah permukaan daun 

berfungsi untuk mengumpulkan zat hara
52

.  

b. Kelas Jungermaniopsida 

             Bentuk tubuh masih sederhana menyerupai Marchantia, talus 

berbentuk pita, sempit dan percabangan mengarpu. Kebanyakan telah 

mempunyai semacam batang yang tumbuh dorsivental dengan 

bercabang-cabang banyak. Spesies pada kelas ini selain memiliki dua 

daun di bagian samping yang berjajar, juga memiliki sederetan 

bagian-bagian semacam daun lagi yang terletak pada sisi bawah, dan 

dinamakan daun-daun perut atau amfigastrium. Perkembangan 

anteridium dan perkembangan permulaan embrionya sedikit berbeda 

dari cara-cara yang telah dikenal pada lumut hati. Arkegoniumnya 

memiliki periketium yang dikelilingi oleh bagian-bagian yang 

mempunyai bentuk yang khusus, seperti pada bunga tumbuhan tinggi 

(Angiospermae)
53

. Kelas ini memiliki satu ordo yaitu jungermaniales 

memiliki ciri talusnya kebanyakan kecil, hidup diatas tanah, batang 

pohon dan juga epifit pada dedaunan pepohonan. Bentuk talus 

jungermaniales seperti marchantia yaitu berbentuk pita, sempit dan 

bercabang menggarpu. Pada bagian yang menyerupai batang terdapat 

dua baris daun kecil yang tersusun agak miring. Berikut contoh dari 

kelas jungermaniopsida: 

 

 
Gambar 2.7: Pellia epiphylla 

                                                             
52

Rizkina  Fajriah,  ”Keanekaragaman  Lumut  (Bryophytes)  Pada Berbagai 

Substrat Di Kawasan Sungai Pucok Krueng Raba Kecamatan Lhoknga Kabubaten 
Aceh Besar Sebagai Referensi Praktikum Ekologi Tumbuhan,” (Banda Aceh: UIN 

Ar-Raniry Darussalam 2018), 29. 
53Ibid, 30. 
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c. Kelas Haplomitriopsida  

            Haplomitrium berasal dari bahasa Yunani, yaitu aplos 

(sederhana) dan mitrion (mangkuk kecil). Nama ini diberikan karena 

spesies ini memiliki kaliptra (penutup kapsul) yang mirip dengan 

mangkuk kecil. Marga ini memiliki 15 spesies dengan ukuran 

maksimum 10 cm yang dapat dijumapi di tepi sungai, disekitar air 

terjun dan di daerah pengunungan yang lembab dan ternanung. Lumut 

hati yang tergolong dalam marga ini yaitu Haplomitrium andium, 

Haplomitrium blumei, Haplomitrium chilensis, Haplomitrium 

dentatum, Haplomitrium gibbsiae, Haplomitrium grollei, 

Haplomitrium hookeri, Haplomitrium intermedium, Haplomitrium 

kashyapii, Haplomitrium minutum, Haplomitrium mnioides, 

Haplomitrium monoicum54
. Contoh gambar spesies dari kelas 

Haplomitriopsida dapat dilihat berikut ini: 

 
  Gambar 2.8: a. Haplomitrium gibbsiae  b. Haplomitrium hookeri 

   

     2. Lumut Tanduk 

        Lumut tanduk memiliki jumlah sekitar 100 spesies. Habitat 

utamanya di tepi danau, tepi sungai atau selokan. Nama untuk lumut 

ini berasal dari bahasa Latin yaitu Anthoceros (tanduk) dan phyta 

(tumbuhan). Dinamakan demikian karena sporofit pada lumut tanduk 

bentuknya seperti kapsul memanjang yang tumbuh menyerupai 

tanduk. Lumut ini memiliki talus yang melebar mirip dengan lumut 

hati. Talus berupa lempengan tipis berbentuk bulat dengan tepi 

berambut atau bergerigi. Talus ini menempel di tanah dengan bantuan 

                                                             
54Ibid, 31-32. 
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rizoid. Siklus hidupnya lebih dominan fase gametofit dari pada fase 

sporofit. Sporogonium tidak bertangkai dengan bentuk seperti buah 

polongan. Struktur bagian dalam sporangium tersusun oleh jaringan 

yang terdiri atas deretan sel-sel mandul yang dinamakan kolumela. 

Kolumela itu disebungi oleh jaringan yang kemudian akan 

menghasilkan spora yang disebut arkespora. Selain spora arkespora 

juga menghasilkan sel-sel mandul yang dinamakan elatera
55

. Lumut 

ini terdiri dari dua kelas yaitu Leiosporocerotopsida dan 

Anthocerotopsida. Contoh spesies dari lumut tanduk sebagai berikut: 

56
 

Gambar 2.9: Anthoceros punctatus 

 

G. Habitat Lumut 

      

     Lumut memiliki habitat untuk tumbuh pada berbagai macam 

substrat. Biasanya lumut hidup ditempat yang lembab dan dingin. 

Lumut epifit hidup pada bagian tubuh pohon, diantaranya pada 

permukaan batang pohon, ranting, dan permukaan daun. Lumut epifit 

dipengaruhi oleh struktur permukaan kulit kayu dan sangat peka 

dalam merespons perubahan iklim mikro berupa suhu udara, 

kelembapan, dan intensitas cahaya di sekitar tempat tumbuhnya, 

                                                             
55Glime, Bryophyte Ecology. Volume 1. Physiological Ecology. (Ebook), 

h.5-9-13. Diakses tanggal 5 Oktober 2021 dari situs 

http://digitalcommons.mtu.edu/bryophyte-ecology/. 
56Ibid, 7. 
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sehingga lumut epifit dapat dijadikan sebagai indikator perubahan 

kondisi lingkungan atau perubahan habitat.
57

 

     Syarat utama lumut bisa hidup adalah kelembapan yang cukup dan 

cenderung tinggi kecuali di laut. Mayoritas lumut hati hidup di hutan 

tropis dan beberapa lumut tanduk muncul sebagai epifit di hutan. Di 

dalam hutan lumut epifit tidak terdistribusi secara merata tetapi 

menunjukkan pola distribusi yang khas, yang dapat dikaitkan dengan 

preferensi mikroklimat spesies individu. Beberapa spesies hidup 

berada di bawah naungan yang teduh dari hutan dan yang lainnya 

dapat ditemukan pada tempat yang lebih kering dan terluar dari 

mahkota pohon yang tinggi.
58

 

     Lumut hidup di tempat yang lembab dan tidak terkena matahari 

langsung. Lumut hidup di tanah yang lembab, batu besar, pada batang 

kayu mati, menggantung pada cabang pohon, kulit pohon dan daun. 

Lumut yang tumbuh di hutan tropis akan terlihat seperti permadani. 

Permadani lumut di lantai hutan menjadi substrat yang sesuai untuk 

perkecambahan biji dan pertumbuhan benih. Beberapa spesies lumut  

beradaptasi sebagai tumbuhan air, sedangkan spesies lain tumbuh 

pada musim basah dan menjadi dorman ketika musim kering. 

Meskipun dapat ditemukan hampir di semua tempat, namun tidak 

ditemukan lumut yang hidup di laut. Habitat lumut dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu:  

1. Hutan meliputi hutan tropis dan sekunder. Lumut di hutan terdapat 

pada kulit pohon baik cabang, ranting maupun daun. Lumut juga dapat 

tumbuh pada tanah di lantai hutan.  

2. Bukan hutan meliputi gunung berbatu, ekosistem tundra, padang 

rumput, air terjun dan air yang mengalir dari gunung
59

 

                                                             
57Ainun Nadhifah, Kiki Zakiyyah, dan Ikhsan Noviady, “Keanekaragaman 

lumut epifit pada marga Cupressus di Kebun Raya Cibodas, Jawa Barat,” 3, no. 3 
(Desember 2017): 397. 

58Marheny Lukitasari, Mengenal Tumbuhan Lumut (Bryophyta) Deskripsi 
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59Compiled Tomas Hallingbäck dan Nick Hodgetts, Mosses, Liverworts, 
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     Habitat khusus lumut yaitu terbagi menjadi beberapa yaitu:   

1. Xerophytic yaitu hidup dengan beradaptasi pada habitat yang kering 

2. Disturbed sites yaitu hidup di lokasi yang telah terganggu sebagai 

pioneer.  

3. Epizoic yaitu hidup di atas badan insekta dan moluska. 

4. Epiliths (Saxicolous) yaitu hidup menempel di batu 

     Lumut mempunyai adaptasi morfologi dan fisiologi khusus 

terhadap kondisi iklim mikro. Adaptasi ekologi lumut tercermin dalam 

arsitektur dasar atau bentuk kehidupan tumbuhan lumut menjadi tujuh, 

yaitu Turfs (berumput), Cuchions (berbentuk seperti bantalan), Mats 

(berbentuk seperti karpet/ tikar), Wefts (seperi anyaman benang), Fans 

dan Pendants (berbentuk seperti kipas). Bentuk kehidupan  

merupakan adaptasi khusus terhadap relung ekologi dan 

mencerminkan kondisi habitat, terutama terkait dengan kelembaban. 

Adaptasi lumut terhadap cahaya membentuk kondisi habitat pada 

lokasi yang terbuka dan teranungi. Adaptasi ini dapat dibedakan 

menjadi tiga yaitu shade epifit, sun epifit dan generalist epifit.
60

 

H. Faktor Lingkungan Yang Mempengaruhi Lumut 

 

     Pertumbuhan lumut disuatu tempat dipengaruhi oleh adanya faktor 

lingkungan. Faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi adalah 

faktor biotik dan faktor abiotik.  

     Faktor abiotik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan lumut 

antara lain pH, suhu, kelembapan, intensitas cahaya. pH tanah yang 

baik untuk pertumbuhan lumut yaitu kisaran 4,9-8,3. Sungai dan air 

terjun memiliki pH sekitar 7 yang memungkinkan banyak lumut yang 

tumbuh disekitarnya. Untuk pH 1-3,5 sulit untuk pertumbuhan lumut 

karena bersifat asam. Berikut adalah faktor-faktor lingkungan yang 

mempengaruhi tumbuhan lumut, yaitu: 

                                                             
60Lilih Khotimperwati, dkk, “Perbandingan Komposisi Tumbuhan Lumut 
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1. Temperatur 

     Temperatur dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

semua jenis tumbuhan terutama pada kegiatan absopsi air, fotosintesis, 

transpirasi, respirasi, perkecambahan dan reproduksi. Temperatur 

yang rendah maupun tinggi memiliki pengaruh yang hampir sama, 

Faktor temperatur tersebut mempengaruhi pada proses metabolisme 

tumbuhan. Pengaruh dari temperatur rendah di sebabkan karena 

terbentuknya es didalam protoplas, sehingga terjadi difusi dalamair 

yang berbentuk sel yang mengakibatkan matinya sel. Demikin pula 

pada tumbuhan didaerah yang memiliki temperatur tinggi, dapat 

mengakibatkan tumbuhan akan layu karena banyak air yang 

ditranspirasikan ke udara dibandingkan yang diabsopsi oleh akar. 

Tingginya temperatur mengakibatkan tumbuhan menjadi layu, apabila 

keadaan tersebut berlangsung lama akan menyebabkan kematian. 

2. Kelembaban udara  

    Kelembaban udara adalah banyaknya air yang ada diudara. 

Kelembaban udara berkaitan erat dengan suhu, apabila semakin 

rendah suhu maka kelembaban udara akan meningkat. Transpirasi 

sangat dipengaruhi oleh kelembaban udara, kelembaban udara yang 

semakin rendah mengakibatkan proses transpirasi akan semakin 

tinggi. Kelembaban juga mendukung pertumbuhan lumut, pada 

umumnya lumut memerlukan kelembaban yang relatif tinggi untuk 

menunjang pertumbuhannya. Lumut dapat hidup pada kisaran 

kelembaban antara 70%-98 %.
61

 Kebanyakan tumbuhan lumut hidup 

berkoloni dan jarang ditemukan tumbuhan lumut yang hidup individu, 

koloni tumbuhan lumut tersebut biasanya memiliki bentuk kehidupan 

yang khas. 

 

3. Suhu tanah 

    Suhu tanah juga faktor yang mempengaruhi tumbuhan. Suhu tanah 

yang rendah dapat mengurangi rata-rata penguapan air dan juga 

                                                             
61Tiara Kusuma Wati, Bekti Kiswardianta, and Ani Sulistyarsi, 
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pertumbuhan dari akar. Dalam situasi suhu tanah yang rendah 

menyebabkan pertumbuhan yang sangat lambat pada tumbuhan. Suhu 

tanah dipengaruhin oleh suhu udara, Intensitas cahaya matahari yang 

diserap tanah dan juga air didalam tanah. Lumut kebanyakan memiliki 

suhu optimal untuk pertumbuhan sekitar 15  -25   C. 

 

4.Intensitas Cahaya  

   Intensitas cahaya adalah faktor penting yang mempengaruhi 

terjadinya keanekaragaman dan juga penyebaran tumbuhan. Adaptasi 

yang terjadi terhadap cahaya, ada beberapa tumbuhan membutuhkan 

banyak cahaya, dan ada juga tumbuhan yang tidak membutuhkan 

banyak cahaya. 

     Intensitas cahaya sangat mempengaruhi tumbuhan dan hewan 

dalam lingkungan. Semua ekosistem dipengaruhi oleh intensitas 

cahaya sebagai pertumbuhan produksi primer. Fotosintesis sangat 

bergantung dengan adanya sinar sampai tingkat maksimum yang di 

perlukan. Kurangnya intensitas cahaya akan menghambat laju dari 

proses fotosintesis, pada saat intensitas cahaya berlebih, menyebabkan 

tingkat kejenuhan sinar. Tingkat kejenuhan sinar pada setiap 

tumbuhan memili batas yang berbeda-beda. Intensitas cahaya matahari 

yang masuk berpengaruh terhadap suhu dan kelembapan yaitu 

semakin rendah intensitas cahaya yang sampai ke permukaan bumi, 

maka suhu akan semakin rendah dan kelembaban semakin tinggi.  

 

I. Booklet Sebagai Media Pembelajaran 

     Pengertian booklet menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah: 

media cetak berupa selembaran, atau majalah berisi bahasa singkat 

atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu 

organisasi atau lembaga untuk kelompok profesi tertentu. Booklet 

adalah sebuah buku kecil yang memiliki paling sedikit lima halaman 

tetapi tidak lebih dari empat puluh delapan halaman. Booklet berisikan 

informasi-informasi penting, suatu booklet isinya harus jelas, tegas, 

mudah dimengerti dan akan lebih menarik jika booklet tersebut 

disertai dengan gambar. Booklet bersifat informatif, desainnya yang 

menarik dapat menimbulkan rasa ingin tahu, sehingga peserta didik 
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bisa memahami dengan mudah apa yang disampaikan dalam proses 

pembelajaran. Booklet sebagai media pembelajaran yang efektif dan 

efisien yang berisikan informasi-informasi penting, yang dirancang 

secara unik, jelas, dan mudah dimengerti sehingga menjadi media 

pendamping yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran 

peserta didik
62

. 

    Ada yang mengatakan bahwa istilah booklet berasal dari buku dan 

leaflet, artinya media booklet merupakan perpaduan antara leaflet 

dengan buku atau sebuah buku dengan format (ukuran) kecil seperti 

leaflet. Struktur isinya seperti buku (ada pendahuluan, isi, penutup) 

hanya saja cara penyajian isinya jauh lebih singkat daripada sebuah 

buku. Adapun kelebihan booklet adalah strukturnya tidak tebal 

sehingga tidak sulit untuk dibawa, lebih terperinci dan jelas karena 

bisa lebih banyak mengulas tentang pesan yang disampaikan, booklet 

dapat dipelajari setiap saat karena desainnya berbentuk buku. Booklet 

juga memuat informasi relative lebih banyak di bandingkan dengan 

poster. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana mudah dipamahi 

oleh peserta didik dan menarik sesuai dengan topik yang dibahas. 

     Kekurangan booklet adalah memerlukan tenaga ahli untuk 

membuatnya, booklet tidak dapat menyebar langsung keseluruh objek, 

karena disebabkan keterbatasan penyebaran dan jumlah halaman yang 

dapat dimuat dalam booklet. Booklet yang baik diterapkan dengan 

mengaplikasikan berbagai gambar yang menarik dan menjadi bagian 

penting dari booklet. Peserta didik lebih menyukai booklet yang 

setengah atau satu halaman penuh dengan gambar yang disertai 

beberapa petunjuk yang jelas. Lebih baik lagi apabila dari sepenuh isi 

booklet itu memuat ilustasi gambar. 

     Booklet sebagai media pembelajaran yang berbasis teknologi 

media cetak merupakan salah satu solusi pengembangan media belajar 

yang dapat digunakan sebagai sumber belajar di kelas. Peneliti 

menyarankan hal ini, karena booklet merupakan media belajar dalam 

                                                             
62Kurnia Ratna Dewi Pralisaputri, Heribertus Soegiyanto, dan Chatarina 

Muryani, “Pengembangan Media Booklet Berbasis Sets Pada Materi Pokok Mitigasi 

Dan Adaptasi Bencana Alam Untuk Kelas X SMA,” 2, no. 2 (2016): 9-12. 
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bentuk cetak yang didesain unik dan menarik, memuat inti sari materi 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, visualisasi yang lebih 

dominan dengan gambar yang jelas, dan lebih fleksibel dibawa 

kemana saja karena ukurannya yang kecil. Booklet sebagai inovasi 

dalam pengembangan media belajar juga dapat digunakan sebagai 

salah satu strategi dalam menarik minat belajar siswa terhadap mata 

pelajaran biologi, sehingga akan berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa
63

. 

     Booklet memiliki beberapa unsur yang tidak berbeda dari unsur-

unsur yang terdapat pada buku. Unsur atau bagian pokok yang secara 

fisik terdapat dalam buku yaitu :  

1. Kulit (cover) dan isi buku Kulit buku terbuat dari kertas yang 

lebih tebal dari kertas isi buku, fungsi dari kulit buku adalah 

melindungi isi buku. Kulit buku terdiri atas kulit depan atau 

kulit muka, kulit punggung isi suatu buku apabila lebih dari 

100 halaman dijilid dengan lem atau jahit benang tetapi jika 

buku kurang dari 100 halaman tidak menggunakan kulit 

punggung. Agar lebih menarik kulit buku didesain dengan 

menarik seperti pemberian ilustrasi yang sesuai dengan isi 

buku dan menggunakan nama. 

2. Bagian depan memuat halaman judul, halaman kosong, 

halaman judul utama, halaman daftar isi dan kata pengantar, 

setiap nomor halaman depan buku teks menggunakan angka 

Romawi kecil.  

3. Bagian teks memuat bahan yang akan disampaikan kepada 

siswa, terdiri atas judul bab dan sub judul, setiap bagian dan 

bab baru dibuat pada halaman berikutnya dan diberi nomor 

halaman yang diawali dengan angka 1.  

4. Bagian belakang buku terdiri atas daftar pustaka, glosarium 

dan indeks, penggunaan glosarium dan indeks dalam buku 

hanya jika buku tersebut banyak menggunakan istilah
64

. 

                                                             
63Ibid, 10-12. 
64Imtihana Mutia dkk, “Pengembangan Buklet Berbasis Penelitian Sebagai 

Sumber Belajar Materi Pencemaran Lingkungan di SMA,” 3, no. 2 (2016): 40-42. 
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