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ABSTRAK 

 

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman adalah suatu hutan yang terletak di 

Provinsi Lampung, ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Kehutanan No. 

408/Kpts-II / 1993 Tanggal 10 Agustus.  Memiliki luas 22.249,31 ha. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui tumbuhan paku sejati terrestrial yang terdapat di 

Tahura Wan Abdul Rachman Youth Camp. Jenis penelitian ini deskriptif 

Eksploratif. Tehnik pengambilan sampel secara pupose sampling dengan 

menggunakana metode petak tunggal/plot. Hasil penelitian yang telah  dilakukan 

menunjuk bahwa di Tahura Wan Abdul Rachman, Youth Camp Kabupaten 

Pesawaran Lampung, telah ditemukan tumbuhan paku sejati terrestrial sebanyak 

5 famili yaitu  famili Davaliaceae, Pteridaceae, Schizaeaceae, Tectariaceae, dan 

Thelypteridaceae. Terdiri dari 7 spesies yaitu Adiantum latifolium, Christella 

dentate, Cyclosorus terminans.Davalia denticulata,Lygodium longifolium,  Pteris 

vittata L, dan Stenosomia sp. Dan satu spesies tumbuhan paku Lycopodinae dari 

Famili Sellaginelaceae yaitu,Sellaginella plana yang masuk dalam plot 

penelitian.  

 

Kata Kunci : Tahura Wan Abdul Rachman, Terestrial, Tumbuhan paku sejati 

(Filicinae) 
 

ABSTRACT 

 

Wan Abdul Rachman Forest Park, is a forest in located in lampung Province, 

determined by the Decree of The Minister of foresty No. 408 408/Kpts-II / 1993 

August 10
th

. It has a area of 22.249,31 ha. This study aims to determine the true 

terrestrial ferns in Wan Abdul Rachman Forest Park Youth Camp. This type of 

research is Eksploratif descriptif. The sampling technique used is purpose 

samplin, using single plot method. The result of the research that have been 

carried out show that in Wan Abdul Rachman Forest Park Youth Camp, 

Pesawaran Regency, Lampung. 5 families of true terrestrial ferns have been 

found, namely the Davaliaceae, Pteridaceae, Schizaeaceae, Tectariaceae, and 

Thelypteridaceae. Consists of 7 species, namely Adiantum latifolium, Christella 

dentate, Cyclosorus terminans.Davalia denticulata,Lygodium longifolium,  Pteris 

vittata L, and Stenosomia sp. And one species of fern Lycopodinae from 

Sellaginela Family, Sellaginela plana which is included in the research plot. 

 

 

Keywords : Terestrial,True Ferns (Fillicinae),Wan Abdul Rachman Forest 
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MOTTO 

اََّّٱۡلُعۡسََِّنَعََّّإِن َّ ََّرّبَِكَّف٧َََََّّّّٱىَصۡبَّفَإَِذاََّفرَۡغَتَّف٦ََََّّّيُۡسٗ  ٨ََّّٱرَۡغبِإَوََلٰ

Artinya : 

“ Karena sesungguhnya sesduah kesulitan itu terdapat suatu 

kemudahan,maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah 

hendaknya kamu mengharap.“ 

 (Q.s Al- Insyirah : 6-8) 

 

“ Ada yang lebih berharga di bandingkan uang yaitu waktu. Uang bisa dicari, 

namun waktu tak bisa di ulang kembali.“ 

(Fiersa Besari) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi dengan judul “Identifikasi Tumbuhan Paku Sejati Terestrial Di 

Taman Hutan Raya WanAbdul Rachman Kabupaten Pesawaran, Lampung” 

ini akan membahas mengenai pengidentifikasiantumbuhan paku yang terdapat di 

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman khususnya tentang tumbuhan paku 

sejati Teresrtial. Guna menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul 

proposal skripsi ini, maka sebagai langkah awal yang diambil penulis yaitu untuk 

menjabarkan beberapa kata yang menjadi variable dalam judul yang penulis 

ambil. Adapun beberapa kata tersebut yaitu sebagai berikut : 

 

1. Identifikasi 

Identifikasi merupakan suatu kegiatan yang terdapat dalam kegiatan 

taksonomi baik hewan maupun tumbuhan. Secara sederhana identifikasi 

merupakan suatu aktivitas atau kegiatandalam menentukan nama tumbuhan 

yang benar dan tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi
1
. 

 

2. Paku Sejati Terestrial 

Tumbuhan paku adalah tumbuhan perintis yang hidup diberbagai 

habitat.Tumbuhan paku (Pteridophyta) adalah suatu devisi yang warganya 

sudah memiliki kormus, yaitu tumbuhan yang tubuhnya dengan nyata dapat 

dibedakan menjadi tiga bagian yang meliputi akar, batang dan daun. 

Meskipun telah dapat dibedakan antara ketiga bagian tubuhnya, tumbuhan 

paku belum menghasilkan biji, sehingga tumbuhan paku masih tergolong 

dalam tumbuhan tingkat rendah
2
. 

 

3. Taman Hutan RayaWan Abdul Rachman 

Tahura (Taman Hutan Raya) adalah suatu hutan konversi sebagai kawasan 

pelestarian alam yang bertujuan untuk koleksi flora dan fauna alami ataupun 

buatan, jenis asli atau bukan asli, yang di manfaatkan guna kepentingan 

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan penunjang budidaya, budaya, 

pariwisata dan rekreasi. Taman Hutan Raya juga merupakan suatu wilayah 

sistem penyangga kehidupan terutama dalam pengaturan tata air, menjaga 

kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, serta 

pengawetan keanekaragaman hayati. 

                                                                   
1
Hasanuddin, Botani Tumbuhan Rendah.(Banda Aceh : Syiah Kuala University Press 

Darussalam,2018) : 130. 
2
yudi Syafrudin, Haryani Tri Saptari, And Sri Wiedarti, “Keanekaragaman Dan Potensi Paku 

(Pteridophyta) Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Cianjur (Tnggp),” Ekologia 16, no. 2 

(2016): 24. 



2 

 

 

 

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman adalah suatu Hutan yang 

memiliki letak 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. Taman Hutan Raya 

Wan Abdul Rachmandibagi menjadi beberapa blok pengelolaan, diantaranya 

blok koleksi tumbuhan yang digunakan untuk koleksi tanaman asli atau tidak 

asli, blok pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian serta 

pengelolaan hutan bersama dengan masyarakat
3
. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang 

berlimpah, serta memiliki berbagai macam jenis hutan disetiap daratan pulaunya. 

Luas hutan yang ada di Indonesia143,9 hektar (kira-kira 75 %) dari daratan. 

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat unik, memeberikan banyak 

manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan. Proses 

interaksi yang terjadi antara komponen-komponen penyusunnya selalu bersifat 

saling menguntungkan dan ketergantungan, sehingga setiap bentuk kehidupan 

dan ekosistem hutan memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal pemenuhan 

kebutuhannya akan kondisi lingkungan termasuk unsur-unsur iklim. 

 

Hutan merupakan paru-paru bumi serta tempat hidup berbagai jenis makhluk 

hidup baik hewan maupun tumbuhan. Di perkirakan terdapat 28.000 jenis 

tumbuhan yang begitu berlimpah.Salah satunya yaitu kelompok tumbuhan paku 

yang memiliki jenis lebih dari 10.000 jenis, yang sebagian besar tumbuh di 

Indonesia. Tumbuhan paku tumbuh subur dan berlimpah di Indonesia karena 

Indonesia memiliki iklim yang sesuai dan mendukung pertumbuhan tumbuhan 

paku dengan baik. Tumbuhan paku dapat tumbuh karena terdapat faktor abiotik 

yang mempengaruhinya.Faktor abiotik yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tumbuhan paku di antaranya yaitu suhu, intensitas cahaya, 

kelembaban tanah dan udara, dan pH tanah serta ketinggian tanah
4
. 

 

Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang dapat hidup diberbagai tempat 

atau Kosmopolitan baik secara epifit, terrestrial maupun akuatik.Selain memiliki 

habitat yang baik, tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan kormophyta 

atau bagian tubuhnya dapat dibedakan menjadi akar, batang dan daun.Secara 

garis besar tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi dua bagian utama yaitu 

organ vegetatifyang terdiri dari akar, batang, rimpang dan daun. Organ generatif 

                                                                   
3
Erwin, Afif Bintoro, and Rusita, “Keragaman Vegetasi Di Blok Pemanfaatan Hutan Pendidikan 

Konservasi Terpadu (Hpkt) Tahura Wan Abdul Rachman, Provinsi” 5, no. 3 (2017): 2. 
4
Melfa Aisyah Hutasuhut and Husnarika Febriani, “Keanekaragaman Paku-Pakuan Terestrial Di 

Kawasan Taman Wisata Alam Sicike-Cike,” Jurnal Biolokus 2, no. 1 (2019): 146–57, 

https://doi.org/10.30821/biolokus.v2i1.441. 
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terdiri atas spora, spongarium,anteredium dan arkegonium
5
. Paku terrestrial 

adalah tumbuhan yang tumbuh diatas tanah dengan keadaan yang lembab. 

Tumbuhan Paku (Pteridophyta) merupakan bagian dari keanekaragaman hayati 

yang berupa komunitas tumbuhan yang memiliki fungsi ekologis cukup penting 

di dalam ekosistem hutan maupun bagi kehidupan manusia. Tumbuhan paku 

adalah kelompokan tumbuhan yang termasuk kedalam devisi Pteridophyta yang 

tumbuhnya menempel pada pohon, kayu mati, kayu lapuk, tanah, batuan bahkan 

di sekitar selokan atau genangan air. Di Indonesia tumbuhan paku ini tumbuh 

dengan subur dikarenakan Indonesia memiliki kondisi lingkungan dan iklim yang 

medukung pertumbuhanya yaitu beriklim tropis dan dengan keadaan lingkungan 

yang lembab
6
. 

 

Tumbuhan paku yang ada di dunia ini dikelompokan menjadi empat kelas 

utama yaitu paku purba (Psilophytinae), paku kawat (Lycopodinae), paku ekor 

kuda (Equisetinae) dan paku sejati (Fillicinae)
7
.Arini dan Kinho (2012) 

menyatakan bahwa paku-pakuan dapat dibagi ke dalam 11 familiantara lain 

Marsileaceae, Equicetaceae, Salviniceae, Lycopodiaceae, Selagillaceae, 

Schizaeaceae,Ophiglossaceae, Cyatheaceae, Gleicheniaceae, Polypodiaceae dan 

Ceratopteridaceae8
. Setiap jenis daritumbuhan paku memerlukan kondisi 

lingkungan abiotik yang sesuai untuk bisa berkembang dengan baik. 

Sebagaimana dengan firman Allah q.s At-Thaha : 53 yang berbunyi : 

ِي ََّّٱَّل  َّلَُكُم ۡرَضََّجَعَل
َ
ََّّٱۡۡل َِّنَو ىَزَل

َ
ََّوأ َُّسُتٗٗل َّفِيَها َّلَُكۡم ََّوَسلََك َهآءََِّمۡهٗدا َناٗٓءََّّٱلس 

ۡخرَۡجَياَّةًَِِّ
َ
َََّّۦّٓفَأ ٰ َتاٖتََّشَّت  ۡزَوٰٗجاَّّنِوَّن 

َ
 ٥٣َّأ

Artinya :  

 

“ Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah 

menjadikan bagimu dibumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air 

hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-

tumbuhan yang bermacam-macam.“ (Q.s. At- Thaha : 53)
9
. 

 

                                                                   
5
Gembong Tjitrosoepomo. “Taksonomi tumbuhan rendah”. (Yogyakarta : Gadjah Mada 

Unyversity Press.2009) : 220. 
6
M. Musriadi, J. Jailani, and A. Armi, “Identifikasi Tumbuhan Paku (Pteridophyta) Sebagai 

Bahan Ajar Botani Tumbuhan Rendah Di Kawasan Tahura Pocut Meurah Intan Kabupaten Aceh 

Besar,”Jurnal Pendidikan Sains (Jps) 5, no. 1 (2017): 22–31, 

https://doi.org/10.26714/jps.5.1.2017.22-31. 
7
diah irawati dwi Ariani and julianus kinho, “Keragaman Jenis Tumbuhan Paku (Pteridophyta) Di 

Cagar Alam Gunung Ambang Sulawesi Utara (The,” Info BPK Manado 2, no. 1 (2012): 19. 
8
marina SilalahI, “Bahan Ajar Taksonomi Tumbuhan Rendah,” 2014. 

9
Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit 

Diponegoro,2005) 
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Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah SWT adalah Tuhan yang maha 

berkuasa atas semua makhluk yang ada dibumi, Allah telah menurunkan hujan 

kemudian menumbuhkan berbagai macam jenis tumbuhan beserta 

manfaatnya.Salah satunya seperti tumbuhan paku, yang memiliki banyak manfaat 

bagi ekosistem maupun bagi kehidupan manusia. 

 

Tumbuhan paku memiliki persebaran yang begitu luas. Jumlah yang sangat 

besar dapat dijumpai di hutan-hutan hujan tropik dan juga tumbuh subur didaerah 

beriklim sedang,di hutan-hutan, padang rumput yang lembab, dan sepanjang sisi 

jalan atau sungai. Di Indonesia dapat di jumpai sekitar 10.000 jenis tumbuhan 

paku, karena persebaranya yang besar dan penampilan yang khas, tumbuhan paku 

merupakan komponen vegetasi yang menonjol
10

.  Salah satu hutan yang ada di 

pulau sumatera khususnya di Provinsi Lampung yaitu Taman Hutan Raya Wan 

Abdul Rachman. Taman Hutan Raya merupakan salah satu hutan konverensi 

dengan fungsi sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan mengoleksi flora 

dan fauna baik alami maupun buatan, Janis asli atau non-asli, yang dimanfaatkan 

untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang 

budidaya, pariwisata dan rekreasi.Taman Hutan Raya juga merupakan wilayah 

sistem penyangga kehidupan terutama dalam pengaturan tata air, menjaga 

kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, serta 

pengawetan keanekaragaman hayati
11

. Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul 

Rachman ini dibagi menjadi beberapa blok pengelolaan diantaraya yaitu, 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
12

. Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman memiliki 

vegetasi yang terdiri dari vegetasi hutan primer, hutan sekuder, semak belukar 

dan alang-alang, kebun dan tanaman pertanian atau agroforestri. 

 

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman yang terletak di Desa Hurun, 

Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung atau sering di kenal 

dengan TAHURA Youth Camp letakmya tidak terlalu jauh dari kota Bandar 

lampung yaitu sekitar 14 km dari pusat kota
13

. Tahura Youth Camp ini memiliki 

ketinggian 67 mdpl dengan kelembaban sekitar 49% dengan suhu yang cukup 

                                                                   
10Herdina Sukma Pranita, Susriyati Mahanal, and Murni Sapta Sari, “Inventarisasi Tumbuhan 

Paku Kelas Filicinae Di Kawasan Watu Ondo Sebagai Media Belajar Mahasiswa,” Jurnal Seminar 

Nasional Pendidikan Dan Saintek 2, no. 1 (2016): 733–40. Hal 1 
11

Erwin, Afif Bintoro, “Keragaman Vegetasi Di Blok Pemanfaatan Hutan Pendidikan Konservasi 

Terpadu (Hpkt) Tahura Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung,” Jurnal Sylva Lestari 5, no. 3 

(2017): 2. 
12

Erwin, Afif bintoro dan rusita, Op.cit : 3 
13

Winarno et al., Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Lampung, 1 st ed. (Bandar Lampung : 

Pusaka Media, 2019) : 71. 
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panas yaitu sekitar 36ºC pada siang hari. Tahura Youth Camp merupakan tempat 

wisata dimana di dalamnya terdapat bumi perkemahan dan terdapat air terjun 

.Posisi air terjun dari bumi perkemahan bisa diakses dari 2 arah yaitu kiri dan 

kanan. Sebelah kiri jarak tempuh menuju air terjun sangat jauh kurang lebih 500 

meter, disebelah kanan terdapat air terjun tuhuh tingkatyang berasal dari satu 

aliran sungai. Air terjun tujuh tingkat memiliki ketinggian sekitar 2-7 meter 

disetiap tingkatanya. Untuk mencapai air terjun tujuh tingkat ini dapat diakses 

melalui jalan setapak dengan lebar 1 meter yang dibangun permanen sekitar 100 

meter dan lainya masih berupa jalan tanah. Di sekitar air terun ini terpadat 

vegetasi hutan alam dan tumbuhan yang sengaja ditanam dalam hutan tersebut
14

. 

Namun, penulis hanya melakukan penelitian sampai pada air terjun yang kedua 

saja, karena akses jalan menuju air terjun yang ketiga berupa jalan setapak yang 

terjal dan tinggi.  

 

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman memiliki ciri khas diantaranya yaitu 

wilayahnya sangat luas yaitu 22.249,31 ha,39 desa di Kabupaten Pesawaran. 

Secara adminidtrasi pemerintah wilayahTaman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul 

Rachman terletak pada tujuh kecamatan yaitu, gedong tataan, kedongdong, 

padang cermin, teluk betung barat, teluk betung utara, way lima, dan kemiling
15

. 

Pada Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Desa Hurun, Kecamatan Teluk 

Pandan, Pesawaran terdapat bumi perkemahan pada bagian tamannya sehingga 

banyak masyarakat yang mengenalnya dengan sebutan Youth Camp. Pada Youth 

Camp dijaga dan dirawat oleh pihak pengelola taman. Wilayah setelah taman 

pihak pengelola tidak menyentuhnya dan dibiarkan hidup secara alami.  

 

Taman Hutan Raya Wan Abdul RachmanYouth Camp, merupakan kawasan 

yang dijadikan sebagai blok koleksi sehingga tidak heran bahwa di Tahura Youth 

Campmemiliki kelimpahan tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendahnya 

yang cukup tinggi. Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman ini masih berupa 

hutan asri, didalamnya terdapat sungai, air terjun, kayu-kayu yang lapuk, dan 

bebatuan yang sangat cocok menjadi habitat tumbuhan tingkat rendah seperti 

paku-pakuan dan tumbuhan lumut. Sumber daya alam hayati yang dapat dijumpai 

di Tahura Wan Abdul Rachman Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Desa 

Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran berupa flora maupun fauna. 

Diantaranya fauna yang masih banyak dijumpai yaitu babi hutan, kera putih, dan 

berbagai jenis burung. Sedangkan, Berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan di Taman Hutan Raya Youth Camp Kabupaten Pesawaran Lampung 

banyak ditemukan tumbuhan baik tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Salah 

satu tumbuhan yang dapat di jumpai di Tahura Youth Camp, yaitu pohon durian, 

                                                                   
14

Winarno et al,Ibid, : 100. 
15

Gunardi Djoko Winarno et al., Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Lampung, 1st ed. 

(Bandar Lampung: Pusaka Media, 2019). hal : 11. 
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pohon Cokelat, pohon melinjo, Anggrek, dan bunga bangkai serta pohon-pohon 

yang hampir punah pun di lestarikan disana. Sedangkan tumbuhan lainnya yang 

dapat dijumpai yaitu hamparan tumbuhan paku terrestrial salah satunya yaitu 

Christella dentata dan Cyclosorus terminans yang begitu berlimpah. Dimana 

kedua jenis paku tersebut merupakan tumbuhan paku dari kelas sejati atau 

Fillicinae. kedua jenis paku tersebut banyak tumbuh dibawah-bawah pohon 

cokelat, dan disekitar sungai. Selain paku terrestrial disana juga dapat dijumpai 

tumbuhan paku epifit yang hidupya menempel pada tumbuhan lainnya contohnya 

tumbuhan paku Aspelium nidus. Selain itu, terdapat lumut yang hidup menempel 

pada bebatuan yang berada disekitar sungai.  

 

Dalam ekosistem hutan, paku-pakuan memiliki fungsi sebagai vegetasi 

penutup tanah untuk mencegah erosi, pencampur serasah bagi pembentukan hara 

tanah atau humus, produsen dalam rantai makanan, untuk menjaga kelembaban 

tanah, dan sebagai sumber plasma nutfah. Sedangkan dalam kehidupan manusia 

tumbuhan paku memiliki fungsi sebagai bahan pangan (sayuran), kerajinan 

tangan, tanaman hias maupun sebagai obat-obatan tradisional
16

. Dilihat dari 

peranan bagi ekosistem yang begitu banyak maka tumbuhan paku bisa digunakan 

sebagai indicator untuk mengetahui kualitas lingkungan disekitarnya, seperti 

keadaan tanah yang lembab karena pada umunya paku menyukai tanah yang 

lembab, kemudian sebagai produsen dalam rantai makanan dalam ekosistem 

hutan, mencegah erosi, dan yang terpenting keadaan ekosistem disekitarnya 

masih subur karena salah satu peran tumbuhan paku yaitu untuk membantu dalam 

pembuatan humus. Meskipun tumbuhan paku memiliki persebaran yang luas 

serta peranan yang begitu besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan 

disekitarnya, tumbuhan paku sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian 

dibandingkan dengan kelompok jenis tumbuhan lain
17

.  Banyak masyarakat yang 

belum mengetahui nama dan jenis tumbuhan paku, walaupun banyak yang 

memanfaatkannya seperti pakis untuk sayur, suplir untuk tanaman hias dan 

mungkin masih banyak lagi
18

. Sehingga perlu dilakukan identifikasi tumbuhan 

paku untuk mengetahui jenisnya
19

. 

 

 

                                                                   
16

Erwin Taslim Et Al., “Inventarisasi Jenis Paku-Pakuan (Pteridophyta) Teresterial Di Jalur 

Pendakian Nokilalaki Kawasan Taman Nasional Lore Lindu,” Biocelebes 13, no. 2 (2019): 152–61. 
17Hanifia Rizky et al., “Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Paku Terestrial Di Kawasan Hutan 

Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Banten,” BIOSFER : Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi 3, no. 

1 (2018): 7–12, https://doi.org/10.23969/biosfer.v4i1.1357. hal 7. 
18Novi Pusmanti, “Eksplorasi Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Paku Pakuan (Pteridophyta) Di 

Sekitar Taman Nasional Berbak (Studi Kasus Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh 

Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi)” (jambi: Uin Suta Jambi, 2017).hal : 4. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Identifikasi Tumbuhan Paku Sejati Terestrial di Tahura Wan Abdul 

Rachman, Desa Hurun, Kecamatan Teluk Panda, Kabupaten Pesawaran, 

Lampung, dengan alasan yang pertama karena memang belumada penelitian 

yang dilakukan dikawasan Tahura Wan Abdul Rachman khusunya Tahura Youth 

Camp.Sehingga, belum terdapat data informasi mengenai tumbuhan paku 

khususnya paku sejati terestrial apa saja yang terdapat di kawasan tersebut. 

Kemudian, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, di kawasan tersebut 

tumbuhan paku terutama paku Fillicinae banyak dijumpai salah satunya yaitu 

Cristella dentata dan Cyclosorus terminans yang banyak tumbuh di bawah pohon 

cokelat, sisi jalan setapak menuju air terjun dan disekitar aliran sungai. kemudian, 

Kondisi Tahura Youth Camp masih berupa hutan asri, yang memiliki banyak 

aliran sungai, air terjun, bukit, batu-batuan dan kayu-kayu lapuk yang merupakan 

habitat yang cocok untuk tumbuhan paku. 

 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

  Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu : 

a. Banyak masyarakat yang belum mengetahui nama atau jenis serta 

manfaat dari tumbuhan paku bagi lingkungan disekitarnya. 

b. Belum terdapat penelitian tentang identifikasi tumbuhan paku secara 

spesifik khususnya paku sejati terrestrial di Taman Hutan Raya Wan 

Abdul Rachman Youth Camp, Desa Hurun, Kecamatan Teluk 

Pandan,Kabupaten Pesawaran. 

 

2. Batasan Masalah 

Penulis hanya membatasi masalah untuk mengidentifikasi tumbuhan paku 

sejati Terestrial di Tahura Wan Abdul Rachman Youth Camp, Desa 

Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran,Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalahpada 

penelitian ini sebagai berikut : Tumbuhan paku sejati terestrial apa saja yang 

terdapat di Taman Hutan RayaWan Abdul Rachman Youth Camp Desa 

Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tumbuhan paku sejati terrestrial apa saja yang terdapat di Taman 

Hutan RayaWan Abdul Rachman Youth Camp, Desa Hurun, Kecamatan 

Teluk Panda,Kabupaten Pesawaran, Lampung. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 

 

1. Bagi akademis 

 Manfaat akademis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan 

untuk pengembangan penelitian mengenai tumbuhan paku yang lebih 

lanjut dan herbariumnya dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran 

mengenai tumbuhan paku. 

 

2. Bagi peneliti 

 Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan informasi 

mengenai tumbuhan paku sejati terrestrial apa yang terdapat di Taman 

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

Kabupaten Pesawaran, Lampung. 

 

3. Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberi informasi dan pengetahuan 

tentang jenis tumbuhan paku terrestrial di Taman Hutan Raya Wan Abdul 

Rachman, Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan,Kabupaten Pesawaran, 

Lampung. 

 

4. Bagi Pihak Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman 

 Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka bagi pihak Tahura 

dan member informasi tumbuhan paku apa saja yang terdapat di Tahura 

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

Lampung atau yang sering dikenal dengan Youth Camp. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berikut ini adalah kajian terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis 

ambil yaitu sebagai berikut : 

Seperti hasil penelitian dari Melfa Aisyah Hutasuhut dan Husnarika Febriani 

pada tahun 2019dengan judul “Keaekaragaman Paku-Pakuan Terestrial Di 

Kawasan Wisata Alam Sicike-cike”
20

.Menjelaskan bahwa hasil penelitian mereka 

mengenai tumbuhan paku jenis terrestrial di kawasan wisata alam sicike-cike, 

dilakukan pada tiga lokasi yaitu danau 1, danau 2 dan danau 3. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa pada ketiga lokasi tersebut terdapat 21 jenis tumbuhan 

paku yang termasuk dalam 14 famili dan 19 genus. Paku- paku tersebut tergolong 

kedalam dua ordo yaitu, Filicinales dan selaginalles yang memiliki dua kelas 

yaitu Filicineae dan Lycopodineae.  

                                                                   
20

Hutasuhut and Febriani, “Keanekaragaman Paku-Pakuan Terestrial Di Kawasan Taman Wisata 

Alam Sicike-Cike.” 
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Kemudian seperti hasil penelitian dari Muhammad A’tourrohman, M. Akmal 

Surur, Riza Eka Nabila, Sinta Dewi Rahmawati, Siti Fatimah, Dian Naili 

Ma’rifah dan Lianah tentang “ Keanekaragaman Jenis Paku-pakuan 

(Pteridophyta) dan Kajian Potensi Pemanfaatanya di Cagar Alam Ulolanang 

Kecubung”. Hasil penelitian tumbuhan paku yang dilakukan di Cagar Alam 

Ulolanang kecubung ini ditemukan 15 jenis tumbuhan paku dengan kelas 

Polypodiopsida yang terdiri atas enam family diantaranya yaitu Davalliaceae, 

Polyopdiaceae, Blechnaceae, Aspleniaceae, Lygodiaceae dan pteridaceae21. 

 

Serta penelitian dari Sri Rizkiani tentang “Identifikasi Tumbuhan Paku Sejati 

(Filicinae) Teresterial Di Gunung Pesagi Kabupaten Lampung Barat,” hasil 

penelitianya menjelaskan bahwa tumbuhan Paku Sejati (Filicinae) terestrial yang 

terdapat di Gunung Pesagi Kabupaten Lampung Barat diperoleh 6 jenis 

tumbuhan paku yang telah dikelompokkan dalam 3 famili diantaranya yaitu 

Pterisbiaurita, Nephrolepis biserrata, Nephrolepis fordilia, Nepholepis sp., 

Adiantum tenerum, dan Pteridium aquilinum. Yang terdiri dari 3 famili yaitu 

Nephrolepidaceae, Pteridaceae, dan Denstaedtiaceae.Padapenelitian ini juga 

ditemukannya tumbuhan paku jenis Sellaginella sp. yang masuk pada famili 

Sellaginellaceae22. 

 

Terakhir yaitu Skirpsi Dari Zakroni, mahasiswa Universitas Negeri Lampung 

yang melakukan penelitian tentang “Eksplorasi dan Karakterisasi Tumbuhan 

Paku Di Blok Pemanfaatan Sumber Agung Resort Bandar Lampung Taman 

Hutan Raya Wan Abdul Rachman Lampung. Penelitian ini dilakukan di Desa 

Sumber Agung, Kecamatan Kemiling tepatnya di Blok Pemanfaatan dengan hasil 

penelitian ditemukan sebanyak 37 jenis, 28 marga dan 14 suku tumbuhan paku
23

. 

 

Dari pemamaparan diatas maka penulis akan melakukan penelitian mengenai 

Tumbuhan Paku Sejati Terestrial Di Taman Hutan Raya Youth Camp , Desa 

Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. 

Pembedapenelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu  berbeda loksi 

serta hanya tumbuhan paku terrestrial saja yang menjadi sampel. Penulis akan 

melakukan penelitian jalur menuju air terjun satu dan dua di Tahura Wan Abdul 

                                                                   
21

Muhammad A’tourrohman et al., “Keanekaragaman Jenis Paku-Pakuan (Pteridophyta) Dan 

Kajian Potensi Pemanfaatannya Di Cagar Alam Ulolanang Kecubung,” BIOEDUSCIENCE: Jurnal 

Pendidikan Biologi Dan Sains 4, no. 1 (2020): 75, https://doi.org/10.29405/j.bes/4173-814991. 
22

Sri Rizkiani, “Identifikasi Tumbuhan Paku Sejati (Filicinae) Teresterial Di Gunung Pesagi 

Kabupaten Lampung Barat,” Uin Raden Intan (2019). 
23

Zarkoni, “Eksplorasi Dan Karakterisasi Tumbuhan Paku Di Blok Pemanfaatan Sumber Agung 

Resort Bandar Lampung Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (War) Lampung” (fakultas 

Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2018). 
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Rachman, Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, 

Lampung. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembehasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses 

penyusunan Proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab I ini berisi uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan diadakanya 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevandan sistematika pembahasan. 

 

BAB II DASAR TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori dan referensi yang menjadi landasan 

dalam mendukung penelitian ini diantanya yaitu, teroi tentang Pengertian 

tentang Identifikasi Tumbuhan,Pengertian Tumbuhan Paku, dimana 

didalamnya terdapat sub-sub pembahasan mengenai morfologi tumbuhan 

paku, daur hidup tumbuhan paku, faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan tumbuhan paku, dan klasifikasi tumbuhan paku. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi uraian tentang metode penlitian yang meliputi 

waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penenelitian, 

Populasi, sampel dan tehnik pengumpulan data, Definisi Operasional 

variable, Metode Pengumpulan Data, Instrumen penelitian dan Metode 

analisis data. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi uraian tentag hasil yang diperoleh dalam penelitian 

dan juga pembahasannya serta kontribusi penelitian dalam bidang 

pendidikan. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga 

rekomendasi. 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Identifikasi Tumbuhan 

Dunia tumbuhan ditaksir meliputi 300.000 jenis tumbuhan itu dalam 

klasifikasinya dibagi-bagi menjadi sejumlah devisi.Dan setiap devisi di bagi lagi 

kedalam takson yang lebih rendah, yaitu kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. 

Dan setai tumbuhan diberi nama sesuai dengan ketetapan yang terdapat dalam 

Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan24. Karena jumlah tumbuhan yang 

cukup banyak maka perlu adanya kegiatan identifikasi tumbuhan.Sehingga, dapat 

dengan mudah membedakan antara tumbuhan jenis yang satu dengan jenis yang 

lainnya. 

 

Masalah tentang identifikasi tumbuhan bukanlah hal yang baru dalam dunia 

penelitian mengenai tumbuhan. Namun, hal yang baru adalah keseragaman 

internasional menuju keseragaman dalam memberikan nama atau yang kita tahu 

dengan nama ilmiah. Untuk pengelompokan klasifikasi ini dapat disesuaikan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan menerapkan sistem 

filogenetik. 

 

Identifikasi adalah kegiatan dasar dalam taksonomi hewan maupun tumbuhan. 

Walaupun identifikasi adalah suatu kegiatan yang terpisah namun dalam 

praktiknya mencakup dua kegiatan yaitu klasifikasi dan tatanama. Secara ringkas 

identifikasi adalah suatu kegiatan dalam menentukan nama tumbuhan yang benar 

dan tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi. Untuk dapat melakukan 

kegiatan identifikasi tumbuhan, perlu memiliki hal-hal sebagai berikut
25

 : 

1. Pengetahuan tentang motede, ciri-ciri, serta istilah taksonomi. 

2. Pengetahuan tentang penggunaan buku pegangan serta sumber lain seperti 

herbarium. 

3. Pengalaman yang memadai dalam mengadakan identifikasi. 

Identifikasi tumbuhan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam 

menentukan nama tumbuhan yang benar dan tempatnya yang tepat dalam sistem 

klasifikasi. Dalam mengidentifikasi tumbuhan juga perlu mengetahui tentang 

morfologi tumbuhan. Memiliki ketelitian dalam melakukan pengamatan 

spesimen. Supaya pengamatan mengenai bagian tumbuhan dapat berjalan dengan 

baik, maka diperlukan peralatan yang memadai, seperti lensa tangan, jarum dan 

                                                                   
24

Gembong, Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan (Schizophyta, Thallophyta, Bryophyta, 
Pteridophyta) ( Yogyakartaa: Gajdah Mada University Press, 2009) : 1. 

25
Hasanuddin, Botani Tumbuhan Rendah.(Banda Aceh : Syiah Kuala University Press 

Darussalam,2018) : 130. 
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silet
26

. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam mengamati tumbuhan yang 

akan diidentifikasi sebagai berikut : 

a. Menentukan tumbuhan yang tergolong dalam herba atau berkayu. Jika 

herba termasuk tumbuhan semusim atau tahunan. 

b. Kemudian diamatai bagian bunganya. 

c. Menghitung jumlah daun kelopak dan mahkota. 

d. Mengamati apakah daun mahkota atau kelopaknya bersatu atau berpisah. 

e. Menghitung jumlah benang sari. Dan amati pelekatanya. Serta dicatat 

apakah tangkai sari atau kelopak sarinya terpisah atau bersatu. 

f. Menghitung jumlah putik, tangkai putik, dan kepala putik. 

g. Mengamati penampang melintang bakal buah. Kemudian menghitung 

jumlah ruangan. 

Mengidentifikasi tumbuhan yang memiliki jenis beranekaragam, tentunya 

memerlukan pengetahuan mengenai morfologi dari tumbuhan tersebut serta 

dengan mengguakan cara-cara yang dapat mempermudah dalam proses 

identifikasi. Oleh sebab itu, identifikasi tumbuhan bisa dilakukan dengan cara-

cara sebagai berikut
27

 : 

1) Ingatan 

Cara yang pertama yaitu menggunakan ingatan, yang mana cara 

determinasi ini dilakukan dengan cara mengingat tentang tumbuhan yang 

sudah kita kenal sebelumnya. 

2) Bantuan Ahli 

Yaitu dengan meminta bantuan orang-orang yang lebih mengetahui 

missal dosen atau seseorang yang ahli dalam bidang pengidentifikasian 

tumbuhan. 

3) Spesimen Acuan 

Pengidentifikasian ini dilakukan dengan melihat acuan (herbarium) 

dengan cara membandingkan tumbuhan yang sedang diidentifikasi 

dengan spesimen yang sudah diidentifikasi. 

4) Pustaka 

Pengidentifikasian menggunakan buku dilakukan dengan cara 

membandingkan ciri-ciri yang disebutkan dalam dalam bentuk deskirpsi 

dan juga gambar-gambar dari suatu pustaka atau buku dengan tumbuhan 

yang sedang diidentifikasi. 

5) Computer 

Pesatnya kemajuan teknologi yang begitu pesat, mempermudah proses 

pengidentifikasian. Yaitu dengan program MEKA (Multiple Entry Key 

algorit) yang dibuat oleh Duncan dan Maechan Dari University Of 

California, untuk proses pengidentifikasian tumbuhan. 

                                                                   
26

Hasanuddin, Ibid, 2018,130. 
27

Hasanuddin, Ibid, 2018, 6. 
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6) Kunci Determinasi 

Yaitu pengindentifikasian tumbuhan dengan menggunakan determinasi. 

Pendeterminasian dilakukan dengan menggunakan kunci secara bertahap. 

Berdasarkan cara penyusunan cirri yang harus dipilih, dikenal dengan 3 

macam kunci yaitu, kunci perbandingan (kunci table, kunci berlubang, 

dan kunci padat), kunci synopsis, dan kunci analisa atau dikhotim (kunci 

terakhir dan kunci parallel). 

 

B. Pengertian Tumbuhan Paku (Pteridophyta) 

Tumbuhan paku (Pteridophyta) adalah suatu devisi yang warganya sudah 

memiliki kormus, yaitu tumbuhan yang tubuhnya dengan nyata dapat dibedakan 

menjadi tiga bagian yang meliputu, akar, batang dan daun.Namun, pada 

tumbuhan paku alat perkembangbiakanya masih berupa sopra dan belum 

menghasilkan biji
28

. Oleh sebab itu, tumbuhan ini masih tergolong dalam jenis 

tumbuhan tingkat rendah. Dengan alasan tersebut ahli taksonomi membagi jenis 

tmbuhan menjadi dua kelompok yaitu Cryptogamae (tumbuhan spora, yang 

meliputi schizophyta, Thallophyta, Bryophyta, dan Pteridophyta)dan kelompok 

Phanerogame (tumbuh biji yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara 

perkawinan yang jelas). Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang memiliki 

sifat kosmopolitan. Maksudnya mampu bertahan hidup di berbagai kondisi atau 

habitat.Tumbuhan paku memiliki 2 bagian utama yaitu, organ vegetatif yang 

terdiri dari akar, batang dan daun, serta organgeneratif yang berupa spora, 

spongarium, anteredium dan arkegonium. Tumbuhan paku sudah memiliki sistem 

pembuluh dan juga alat reproduksinya menghasilkan spora
29

. 

 

Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri khusus yang membedakanya dengan 

tumbuhan yang lainya. Ciri-ciri tersebut diantaranya sebagai berikut
30

 :  

1. Daunnya menggulung ketika muda, khususnya pada golongan paku sejat. 

Misalnya pada kelas Pteropsida dan kelas Psilopsida. 

2. Umumnya memiliki daun steril atau tropofil, dan daun fertil atau sporofil. 

Kumpulan sporofil yang terdapat pada ujung batang atau cabnag dinamkan 

dengan Strobilus, serta kumpulan spongarium disebut dengan sorus. 

3. Batang tidak jelas, umumnya memiliki rhizome. 

4. Memiliki perakaran serabut.  

 

                                                                   
28

Gembong, Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan (Schizophyta, Thallophyta, 
Bryophyta, Pteridophyta). (Yogyakartaa: Gajdah Mada University Press, 2009) : 219. 

29
M. S. Pranita, H. S., Mahanal, S. and Sari, “Karakteristik Spora Tumbuhan Paku Asplenium 

Kawasan Hutan Raya R. .Soerjo.,” Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan. 2, 

no. 4 (2017): 454–58. 
30Advend Sri Rizky Sianturi, Amin Retnoningsih, and Saiful Ridlo, Eksplorasi Tumbuhan Paku 

Pteridophyta, 1st ed. (semarang: LPPM Universitas Negeri Semarang, 2020).: 16 



14 

 

 

 

Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang berkormus atau dapat dibedakan 

antara akar batang dan daunya. Tumbuhan paku tersusun dari bagian-bagian 

sebagai berikut
31

:  

a. Ental (frond) , yang dimulai dari pangkal tangkai dekat dengan rimpang, 

hingga daun paling atas. 

b. Rimpang (Rhizome), berupa batang tumbuhan paku yang menjalar. 

c. Tangkai (Stipe): tangkai dari ental paku-pakuan Tulang. 

d. Daun (Pinna): yaitu daun belahan pertama pada lamina. 

e. Tulang tengah (Midrib): ibu tulang daun utama yang terdapat pada ental. 

f. Daun fertil (fertile leaf): daun yang memiliki sporangia (daun reproduksi). 

g. Daun steril (sretile leaf): daun yang tidak terdapat spora. 

h. Sorus (majemuk: sori): kumpulan dari sporangium. 

i. Sporangium (majemuk: sporangia): yaitu tempat terbentuknya spora. 

j. Indusium (majemuk: indusia): yaitu jaringan yang berfungsi sebagai 

pelindung sorus. 

k. Ukel (Crozier): ental muda yang masih menggulung seperti pengait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Gambar Bagian-bagian Tumbuhan Paku
32

. 

                                                                   
31

Silvy Misye Agatha et al., Panduan Lapangan Paku-Pakuan (Pteridofita) Di Taman 

Margasatwa Ragunan, ed. Agung Sedayu et al., 1st ed. (Jakarta: Laboratorium Biologi FMIPA 

universitas negeri Jakarta, 2019) : 4. 
32

Agatha et al. Panduan Lapangan Paku-Pakuan (Pteridofita) Di Taman Margasatwa Ragunan, 

ed. Agung Sedayu et al., 1st ed. (Jakarta: Laboratorium Biologi FMIPA universitas negeri Jakarta, 

2019) : 5. 
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Pteridophyta (Tumbuhan paku) memiliki daur kehidupan yang menunjukan 

adanya dua keturunan yang saling bergantian. Gametofit pada tumbuhan paku 

isebut dengan Protalium. Protalium pada tumbuhan paku biasanya hanya 

berumur beberapa minggu dengan ukuran protalium hanya beberapa cm saja. 

Umumnya memiliki bentuk seperti jantung, berwarna hijau dan melekat pada 

substratnya dengan menggunakan rizoid. Pada Protaliumterdapat alat 

perkembangbiakan tumbuhan paku yaitu anteredium (yang terdapat pada bagian 

yang sempit) dan arkegonium (yang terdapat dekat dengan lekukan pada bagian 

yang lebar). Keduanya terletak dibagian bawah dari Protalium diantara rizoid-

rizoidnya. Dan akan terjadi pembuahan hanya dengan bantuan dari air
33

. Setelah 

terjadinya pembuahan , dari zigot akan tumbuh menjadi keterunan yang bersifat 

diploid yang disebut dengan sporofit. Dan kemudian sporofit inilah yang nantinya 

akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. 

 

Tumbuhan paku terdapat jenis-jenis yang memiliki ukuran yang sangat kecil 

dengan srtuktur yang masih sangat sederhana. Namun, ada juga tumbuhan paku 

yang berukuran besar dengan daun-daun yang panjangnya mencapai 2 meter 

bahkan lebih dengan struktur yang leboh rumit. Berdasarkan cara hidupnya, 

tumbuhan paku memiliki beberapa jenis dianratanya yaitu paku terrestrial (paku 

yang tumbuh diatas tanah), paku epifit dan paku air. Dalam taksonomi, 

Pteridophyta dibedakan menjadi empat kelas (termasuk juga paku kelas yang 

sudah punah), diantaranya sebagai berikut
34

 : 

 

1. Kelas Psilophytinae (Paku Purba). 

2. Kelas Lycopodinae (Paku Rambat atau Paku Kawat). 

3. Kelas Equisetinae (Paku Ekor Kuda). 

4. Kelas Filicinae (Paku Sejati). 

 

Bagi manusia tumbuhan paku memiliki banyak manfaat sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Firman Allah yaitu Q.S Asy-Syu’araa’ (26: 7)  : 

 

وََّ
َ
ۡرِضَّلَۡمَّيََرۡواَّْإََِلََّّأ

َ
ََّزۡوٖجََّكرِيٍمََّّٱۡۡل ِ

ۢنَتۡتَياَّفِيَهاَِّنوَُّكّ
َ
 ٧ََّكۡمَّأ

Artinya : 

 

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 

Kami tumbuhkan di bumiitu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? 

”( Q.SAsy-Syu’araa’(26: 7). 

                                                                   
33

Maria Ruma and Dominggus Nomnafa, “Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Paku 

(Pteridophyta) Di Oehala Desa Oelekam Timor Tengah Selatan,” Mipa Fst Undana 8, no. 1 (2010): 

50. 
34

Gembong, Tjitrosoepomo, Ibid. 226 
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Maksud dari ayat diatas adalah kita sebagai manusia harus lebih 

memperhatikan lingkungan atau bumi kita, di karenakan Allah telah menciptakan 

berbagai macam tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

Salah satunya seperti tumbuhan paku yang manfaatnya diantaranya yaitu sebagai 

tanaman hias, karena habitusnya yang beranekaragam berbagai jenis tumbuhan 

paku mendapat penghargaan tinggi sebagai tanaman hias misalnya seperti paku 

ekor merak (Adiantum farleyense), suplir ( Adiantum cuneatum) dan paku tanduk 

rusa ( Platycerium bifurcatum). Selain sebagai tanaman hias tumbuhan paku juga 

bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat- obatan misalnya paku Dryopterisfilix-

mas
35

. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, tumbuhan paku juga memiliki 

peran pentingdalam lingkungan ekologisnya, yaitu untuk memilihara ekosistem 

hutan yaitu untuk melindungi tanah dari erosi serta berperan sebagai 

pembentukan humus
36

. 

 

a. Morfologi tumbuhan Paku 

Tumbuhan merupakan tumbuhan yang dapat hidup diberbagai tempat  atau 

kosmopolit. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan kormus yang mana 

morfologi tubuhnya dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang dan 

daunnya.  Berikut penjelasan mengenai morfologi tumbuhan paku :  

 

1. Akar 

Organ tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan nutrisi dalam dari 

tanah adalah akar (root). Akar juga menambatkan tumbuhan vaskular, 

sehingga membolehkan sistem tunas bertambah tinggi
37

.Tumbuhan paku 

memiliki akar yang bersifat endogen dan tumbuh kesamping dari 

batang.Menurut poros bujurnya, pada embrio tumbuhan paku terdapat dua 

kutub yaitu kutub atas dan kutub bawah. Yang mana kutub atas nantinya 

akan membentuk suatu tunas (yang berkembang menjadi batang dan daun-

daun), dan yang bawah akan membentuk akar (kutub akar)
38

. Akar 

berfungsi untuk menunjang bagian atas tumbuhan, menyerap air dan zat 

makanan serta peenyalur zat makanan. Sistem perakaran pada tumbuhan 

paku bersifat rhizoid (pada generasi gametofit), dan akar serabut (generasi 

sporofit)
39

.  

 

                                                                   
35

Gembong, Tjitrosoepomo, Ibid, 258.  
36

Muhammad A’tourrohman et al., “Keanekaragaman Jenis Paku-Pakuan (Pteridophyta) Dan 

Kajian Potensi Pemanfaatannya Di Cagar Alam Ulolanang Kecubung. " Bioeduscience" , 4, No. 1 

(2020): 73-81” 
37

Neil A. Campbell,Biologi Edisi Kedelapan Jilid 2,(Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), h.178. 
38

Gembong, Tjitrosoepomo, Op.cit : 221. 
39

Hasanuddin, Botani Tumbuhan Rendah.(Banda Aceh : Syiah Kuala University Press 

Darussalam,2018). 
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2. Batang 

Pada tumbuhan paku kelas Filicinae ini ada yang memilki batang di 

dalam tanah yang pendek, pada bagian bawah masih mempunyai prostele, 

tetapi ke atas mengadakan diferensiasi dalam berkas pengangkutannya 

seperti pada bangsa Ophioglossales. Ada juga batangnya dapat mencapai 

besar satu lengan atau lebih, umumnya tidak bercabang dan pada ujungnya 

terdapat suatu rozet daun
40

.  

 

3. Daun 

Daun berfungsi dalam meningkatkan luas permukaan tubuh tumbuhan 

serta organ utama untuk fotosintesis dari tumbuhan vaskular.Daun dapat 

dikategorikan menjadi 2 yaitu mikrofil dan megafil. Mikrofil (Microphyll), 

yaitu daun kecil yang biasanya berbentuk duri yang disokong olehsuatu 

untai tunggal jaringan vaskular. Sebaliknya daun dengan sistem vascular 

yang sangat bercabang-cabang dinamakan megafill (megaphyll)41
. 

 

Semua warga Filicinae mempunyai daun-daun besar (makrofil) dan 

beranekaragam bentuknya.Memiliki tangkai dan tulang-tulang daun.Ketika 

muda daunya akanmenggulung pada bagian ujungnya, dan pada bagiaan 

bawahnya terdapat banyak spongarium
42

. Ada daun paku yang berukuran 

kecil (mikrofil) dan ada pula yang berukuran besar (makrofil).Ada daun 

tumbuhan paku yang khusus menghasilkan spora, daun ini disebut sporofil 

dan ada daun yang tidak menghasilkan spora, disebut tropofil. Akan tetapi, 

tidak semua tumbuhan paku memiliki tipe daun yang berfungsi khusus. 

Misalnya pada suplir.Bentuk daun pada tumbuhan paku muda dan dewasa 

berbeda.  

 

Pada tumbuhan paku muda daun akan menggulung, sedangkan pada 

tumbuhan paku dewasa berdasarkan fungsinya daunnya dapat dibedakan 

menjadi  3 yaitu 
43

: 

1) Tropofil : Daun khusus untuk fotosintesis dan tidak mengandung 

spora. 

2) Sporofil : Daun penghasil spora 

3) Trofosporofil, yaitu dalam satu tangkai daun, anak-anak daun ada 

yang menghasilkan spora dan ada yang tidak menghasilkan spora.  

 

                                                                   
40

Ariani and julianus kinho, “Keragaman Jenis Tumbuhan Paku (Pteridophyta) Di Cagar Alam 

Gunung Ambang Sulawesi Utara, Info BPK Manado, 2, No. 1, (2021) : 17. 
41

Neil A. Campbell. Biologi Edisi Kedelapan Jilid 2. (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), h.178. 
42

Gembong, Tjitrosoepomo, Op.cit. 258 
43Sianturi, Retnoningsih, and Ridlo, Eksplorasi Tumbuhan Paku Pteridophyta.ed. 1st ed. 

(semarang: LPPM Universitas Negeri Semarang, 2020). Hal : 20 
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b. Daur Hidup (Metagenesis) 

Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan dalam daur hidupnya, 

yang terdiri dari dua fase yaitu fase gametofit dan fase sporofit
44

. Tumbuhan 

paku yang biasanya kita jumpai merupakan bentuk dari fase sporofit yang 

menghasilkan spora. Bentuk fase gametofitnya berupa protalus dan protalium, 

yang berbentuk seperti tumbuhan kecil berupa lembaran-lembaran dengan 

warna hijau, menyerupai lumut hati, tidak memiliki akar (namun memiliki 

rhizoid), tidak memiliki batang dan daun
45

. Spora yang jatuh ditempat yang 

sesuai (lembab) kemudian akan tumbuh menjadi protalium. Kemudian 

protalium berkembang membentuk anteredium (organ penghasil 

spermatozoid) dan arkegonium (organ penghasil sel telur). Pembuahan pada 

tumbuhan paku mrmbutuhkan perantara salah satunya dengan perantara air 

yang menjadi media bagi spermatozoid berpindah ke arkegonium untuk 

membuahi sel telur. Kemudian ovum yang terbuahi berkembang menjadi 

zigot yang kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan paku baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 daur hidup tumbuhan paku
46

 

 

c. Faktor yang mempengaruhi hidup tumbuhan paku 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan paku 

diantranya yaitu, suhu,intensitas cahaya, pH tanah, kelembapan tanah dan 

kelembapan udara
47

. 

 

 

                                                                   
44

Julianus Kinho, Mengenal Beberapa Jenis Tumbuhan Paku Di Kawasan Hutan Payahe Taman 

Nasional Aketajawe Lolobata Maluku Utara, 1st ed. (Balai Penelitian Kehutanan Manado, 2009) : 

12. 
45

Julianhus, Kinho, Ibid, 12. 
46

Gambar proses metagenesis (On-line), dapat dilihat di. Wikiedia.org 

47
Hanifia Rizky et al., “Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Paku Terestrial Di Kawasan Hutan 

Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Banten,” BIOSFER : Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi 3, no. 

1 (2018): 7.  
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1. Suhu 

Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang pertumbuhanya sangat 

dipengaruhi oleh suhu. Suhu adalah derajad panas atau dingin yang 

diukur berdasarkan skala tertentu dengan menggunakan thermometer. 

Menurut Hoshizaki and Moran dalam Relita Imaniar (2017), 

menyatakan bahwa tumbuhan pakutumbuh didaerah tropis dengan 

kisaran suhu antara 21-27 ºC untuk mendukung pertumbuhanya
48

. Suhu 

sangat berperan penting bagi tumbuhan karena dapat mempengaruhi 

laju evaporasi sehingga dapat mempengaruhi laju keefektifan air dari 

tumbuhan tersebut.  

 

2. pH Tanah 

 pH merupakan derajad keasaman yang digunakan untuk menyatakan 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh tanah. Menurut Rukmana 

(1997 : 29) dalam Trikinasih Handayani (2017) menyatakan bahwa pH 

tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tumbuhan paku berkisar dari 5.5- 

6.5. Sedangkan menurut Day dan Joel (1987) menyatakan bahwa pada 

pH ˂ 5.5 sangat baik untuk pertumbuhan mikroorganisme misalnya 

bakteri, jamur yang berperan sangat baik bagi pertumbuhan tumbuhan 

paku itu sendiri
49

. 

 

3. Kelembaban Tanah 

 Kelembaban tanah merupakan jumlah air yang terkandung dalam tanah. 

Menurut  Rukmana  (1997)  dalam  Trikinasih  Handayani  (2017),  

menyatakan  bahwa kelembapan tanah yang sesuai dengan 

pertumbuhan tumbuhan paku berkisar dari 50%-80%. 

 

4. Kelembaban Udara 

 Kelembaban udara dapat diartikan sebagai jumlah uap air yang 

terkandung di udra tiapsatuan volume. Uap air ini berasal dari proses 

transpirasi maupun evaporasi. Dan kelembapan udara yang sesuai 

dengan tumbuhan paku yaitu 50%-80%. 

 

5. Intensitas Cahaya 

 Cahaya merupakan sumber energi utama bagi semua makhluk hidup. 

Khususnya pada tumbuhan berklorofil, cahaya matahari sangat 

                                                                   
48

Relita Imaniar, Pujiastuti Pujiastuti, and Siti Murdiyah, “Identifikasi Keanekaragaman 

Tumbuhan Paku Di Kawasan Air Terjun Kapas Biru Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang 

SertaPemanfaatannya Sebagai Booklet,” Jurnal Pendidikan Biologi 6, no. 3 (2017) : 341. 
49

Trikinasih Handayani et al., “Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Paku Di Kawasan Gunung Api 

Purba Nglanggeran Sebagai Sumber Belajar Biologi Sma Kelas x Materi Keanekaragaman Hayati,” 
in Seminar Nasional Kedua Pendidikan Berkemajuan Dan Menggembirakan (yogyakarta, 2017), 

686. 
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berperan penting dalam proses fotosintesis. Pertumbuhanpaku-

pakuanberdasarkantingkatkebutuhansinarmataharidikelompokkanmenja

di tiga yaitu
50

: 

 

a. Kelompok paku-pakuan yang menyukai tempat terlindung 

(heliofob) dan di dominasi oleh paku-pakuan yang berdaun halus 

atau kecil. Contohnya Adiantum sp, Pteris sp, dan Polypodium 

sp. 

b. Kelompok paku-pakuan yang hidup dalam keadaan sedikit 

terlindung (subheliofil). Contohnya Nephrolepis falkata. 

c. Kelompok paku-pakuan yang menyukai sinar matahari langsung 

(heliofil). Contohnya Selaginella (paku rane). 

 

C. Klasifikasi Tumbuhan Paku Sejati (Fillicinae) 

Paku kelas Fillicinae merupakan tumbuhan paku yang tumbuh mendominasi 

di Indonesia.Kelas Fillicinae memiliki jenis yang beranekaragam dalam bahasa 

sehari-hari lebih dikenal dengantumbuhan pakis yang sebenarnya. Dari segi 

ekologis, tumbuhan ini merupakan tumbuhan higrofit yang tumbuh ditempat-

tempat yang teduh, dan lembab, sehingga jika di tempat yang terbuka (panas) 

akan mengalami kerusakan yang diakibatkan penyinaran yang terlalu berlebih. 

Berdasarkan lingkungan hidupnya, tumbuhan paku Fillicinae ini di bedakan 

kedalam tiga golongan yaitu, paku tanah (terestrial), paku air, dan paku epifit
51

. 

Semua warga dari paku Fillicinae memiliki daun yang besar (makrofil), memiliki 

tangkai, memiliki banyak tulang-tulang. Ketika muda daunnya akan menggulung 

pada bagian ujungnya, dan pada bagian bawahnya terdapat banyak spongarium. 

Kelas Fillicinae yang sampai sekarang masih hidup dibedakan menjadi tiga 

golongan, diantanya yaitu
52

 : 

 

1. Anak Kelas Eusporangiatae 

a. Bangsa Ophioglossales 

Regnum : Plantae 

Divisi : Pteridophyta 

Kelas : Pteropsida 

Ordo  : Ophioglossales 

Famili  : Ophioglossaceae 

Genus  : Ophioglossum 

Spesies  : Ophioglossum vulgatum. 

                                                                   
50

Sri Rizkiani, “Identifikasi Tumbuhan Paku Sejati (Filicinae) Teresterial Di Gunung Pesagi 

Kabupaten Lampung Barat" jurnal Prosiding : Bandar Lampung, UIN Raden Intan, (2019) : 12. ” 
51

Gembong, Tjitrosoepomo,Taksonomi Tumbuhan : Schizophyta, Thallophyta, 

Bryophyta,Pteridophyta, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2009), 258. 
52

Gembong, Tjitrosoepomo, ibid, 258. 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Ophioglossum vulgatum
53

. 
 

Bangsa ini biasanya berupa tumbuhan terna yang memiliki batang 

pendek didalam tanah, dibagian bawah masih terdapat protostele dan 

bagian atas berdeferensiasi menjadi berkas pengangkut. Pada batangnya 

hanya terdapat satu daun, dengan tangkai panjang dan upih daun 

menyerupai selaput. Pada daun biasanya mempunyai bagian yang khusus 

untuk asimilasi, dan bagian lain yang fertil yang menghasilkan alat-

alat.reproduksi. bagian daun yang fertil itu berbentuk malai atau bulir dan 

keluar dari tangkai, dari tengah, atau dari tepi daun yang steril. 

Sporangiumbesar, hampir bulat, tidak mempunyai anulus, dindingnya kuat, 

membuka dengan suatu retak melintang atau membujur. Ophioglassaceae 

bersifat isospor. Memiliki protalium berumah satu, tidak mengandung 

klorofil, di dalam tanah, dan hidup sebagai saprofit dengan pertolongan 

cendawan mikoriza
54

. Anteredium dan arkegonium terbenam dalam 

jaringan protalium yang berbentuk seperti umbi dan memiliki umur sampai 

beberapa tahun.Beberapa jenis memiliki embrio yang berada didalam 

tanah dan berumur sampai beberapa tahun. Akarnya dibentuk terlebih 

dahulu dari daun dan tunasnya. Pada umumnya paku ini hidup sebagai 

paku tanah maupun epifit. Bangsa hanya memiliki satu suku saja yaitu 

Ophioglossaceae dan hanya terdiri dari beberapa jenis saja. Serta memiliki 

3 marga yaitu :  

 

 Ophioglossum,  atau sering disebut dengan “lidah ular kecil”karena 

bentuk daunnya, Genus ophioglossum memiliki 28 spesies diwakili 

oleh :O.vulgatum, O.reticulatum, O.pedunculosum, O.aitchisonii, 

O.nudicaule, O.costatum, O.pendulum, O.capense, O. lusitanicum, 

dan O. gramineum. Sebagian besar spesies ophioglossum adalah 

                                                                   
53

GambarOphioglossum vulgatum, (On-line), dapat dilihat di. Wikipedia.Org 
54

Gembong, Tjitrosoepomo,Taksonomi Tumbuhan : Schizophyta, Thallophyta, Bryophyta , 

Pteridophyta, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2009), h. 258-259. 
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tanaman terestrial yang dapat tumbuh di tanah yang kaya akan 

humus.
55

 

 Botrychium, merupakan tumbuhan paku yang biasanya hidup 

sebagai paku tanah tangkai daun yang fertil bercabang seperti malai, 

di sepanjang cabangnya sporangium tersusun dalam 2 baris. 

Contohnya di Eropa ada B. lunaria, sedangkan di Indonesia B. 

daucifolium dan B. ternatum.  

 Helminthostachys. Merupakan tumbuhan paku yang mempunyai 

sporangium, jika masak maka akan retak membujur. Daun yang 

steril terbagi tiga, hanya terdiri atas satu jenis, yaitu H. zeylanica.
56

 

 

b. Bangsa Marattiales 

Regnum : Plantae 

Divisi : Pteridophyta 

Kelas : Filicinae 

Ordo : Marattiales 

Famili : Marratiaceae 

Genus : Marattia 

Spesies : Marattia salincina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Marattia salincina57. 

 

Bangsa ini biasanya berupa tumbuhan paku tanah isospora, memiliki daun 

yang besar, menyirip ganda, dan memiliki spongarium dibagian bawah daun 

dengan dinding yang tebal dan tidak memiliki annulus, dalam suatu sorus 

spongarium berlekatan pada sinangium. Paku ini memiliki protalium, 

mikoriza endofitik, berwarna hijau, dan tumbuh diatas tanah serta memiliki 

bentuk seperti talus pada lumut hati yang tersusun dari beberapa sel. Bangsa 

                                                                   
55Pooja, Pteridophyta,(India : New Delhi, 2004),h. 134. 
56Gembong, Tjitrosoepomo,Taksonomi Tumbuhan : Schizophyta, Thallophyta, Bryophyta, 

Pteridophyta, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2009),h.259-260. 
57

Gambar Marattia salincina, (On-line), dapat dilihat di : http://wikimedia.org (28 Februari 

20201). 
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ini hanya memiliki satu suku yaitu Marattiaceae dan terdiri dari tiga marga 

diantaranya yaitu, Christensenia, Angiopteris, dan Marattia. Pada zaman 

Karbon, hidup paku berbentuk pohon yang tergolong dalm suku 

Marattiaceae, yang telah mencapai tinggi 10 m, antara lain Megaphyton.
58

 

 

2. Hydropterides(paku air) 

Paku jenis ini hampir semuanya hidup di air atau rawa. Bersifat 

heterospora. Makro dan mikrosporangium memiliki dinding tipis, tidak 

terdapat annulus dan letaknya pada badan pangkal daun. Hydropterides 

dibedakan menjadi dua suku yaitu :  

 Suku Salvinaceae, tumbuhan paku jenis ini terbagi menjadi dua marga 

duamarga (marga Salvina dan azolla) 

 Suku Marsileaceae, yang terbagi menjadi tiga marga ( marga Marsile, 

Pilularia dan Regnellidium ). 

 
Gambar 2.5 semanggi

59
. 

 

3. Leptopsorangiatae ( Filices) 

Anak kelas ini terdiri dari berbagai macam paku yang memiliki jumlah 

melimpah yang meliputi 90% dari semua marga dalam Filicinae.Anak kelas 

ini meliputi jenis- jenis paku dari yang terkecil (hanya beberapa mm saja) 

sampai yang terbesar (yang berupa pohon). Paku yang berupa pohon, 

batangnya dapat mencapai besar satu lengan atau lebih, umumnya tidak 

bercabang, dan pada ujungnya terdapat rozet daun, dengan daun menyirip 

ganda sampai beberapa kali. Memiliki daun yang ketika muda menggulung 

yang menjadi karakterisrik tumbuhan paku Fillicinae.  Spongarium dengan 

jumlah besar pada sisi bawah daun. Sporofil memiliki bentuk yang sama 

dengan daun-daun steril, hanya beberapa jenis sporofil berbeda dengan 

tropofil. Memiliki dinding spongarium yang terdiri dari selapis sel saja, 

                                                                   
58Gembong, Tjitrosoepomo,Taksonomi Tumbuhan : Schizophyta, Thallophyta, Bryophyta, 

Pteridophyta, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2009),h.260-261. 
59

Gambar Semanggi, (On-line), dapat dilihat dari : http://wikipedia.org. 
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kemudian bentuk spongarium berbeda-beda. Semua warga Filices 

menghasilkan isospora yang kemudian dari spora akan tumbuh menjadi 

protalium yang akan tumbuh menjadi dengan panjang bebera cm dengan umur 

terbatas. 

 

Anteredium dan arkegonium terletak pada satu protalium yaitu pada 

bagian yang tidak terkena sinar matahari atau sisi bawah protalium. 

Arkegonium akan terbentuk setelah protalium melakukan proses asimilasi 

untuk memenuhi kebutuhan makanan. Jika persediaan makanan sangat buruk 

makaarkegonium tidak akan terbentuk. Sementara itu anteredium terbentuk 

terlebih dahulu. Pada daun-daunya sering terdapat tunas adventif yang bisa 

lepas dan berperan dalam perkembangbiakan secara vegetative. 

Leptosporangiatae dibedakan menjadi 3 golongan yaitu : 

 Simplices, yang memiliki spongarium didalam sorus terjadi secara 

serempak. 

 Gradatae, memiliki spongarium didalam sorus yang muncul dari bagian 

atas kebawah (basipetall)Dan dari isospora akan tumbuh menjadi 

protalium. 

 Mixtae, pembentukan spongarium didalam sorus dan tidak beraturan. 

 

Kemudian letak spongarium pada sporofil masih harus diperhatikan, 

sehingga masing-masing golongan bisa dibedakan lagi menjadi spongarium 

yang terdapat pada teoi sporofil (Marginales) dan spongarium pada 

permukaan bawah sporofil (Superficiales). 

 

a. Famili Kelas Filices Terestrial  

Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang hidupnya kosmopolitan 

atau dapat hidup disemua habitat. Tumbuhan paku terrestrial merupakan 

tumbuhan paku yang dapat hidup diatas tanah terutama pada lingkungan 

yang lembab
60

. Tumbuhan paku terrestrial memiliki akar rimpang dan 

serabut, dengan batang yang kokoh serta dapat hidup pada tanah berbatu, 

daerah lembab dan kering, tempat terbuka tanpa naungan maupun tempat 

terbuka dengan naungan
61

.  Filices ini memiliki beberapa famili atau 

diantaranya yaitu
62

: 

 

                                                                   
60Alghifari, Salman. Chikmawati dan Tatik Sulistojorini, “ Keanekaragaman Jenis Paku Terestrial 

di Kawasan Gunung Bunder Taman Nasional Gunung Salak Bogor, Jawa Barat, IPB University, 
2020 ”. 

61
Julianus Kinho, Mengenal Beberapa Jenis Tumbuhan Paku Di Kawasan Hutan Payahe Taman 

Nasional Aketajawe Lolobata Maluku Utara, 1st ed. (Balai Penelitian Kehutanan Manado, 2009) : 

15.  
62

Gembong, Tjitrosoepomo,Taksonomi Tumbuhan : Schizophyta, Thallophyta, Bryophyta , 

Pteridophyta, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2009), h. 268. 
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1) Famili Osmundaceae 

Memiliki  ciri-ciri  sporangium  tidak tersusun berkelompok-

kelompok, hampir  atau  tidak bertangkai, tanpa annulus tetapi 

mempunyai sel-sel yang bergerombol berdinding tebal. Letak sporangia 

tersebar, sebagian menutupi sebagian besar dari permukaan bawah dari 

daun. Dilihat dari cara pembentukan sporangium yang tidak hanya dari 

sel epidermis saja serta tidak adanya annulus pada sporangium. 

Osmundaceae dianggap merupakan tumbuhan peralihan antara 

Eusporangiatae dan Leptosporangiatae
63

. Di Indonesia hanya terdapat 

satu spesies yaitu Osmunda javanica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Gambar 2.6Osmunda javanica64. 

 

2) Famili Schizaeaceae 

Pada sukuschizaeceae merupakan paku tanah yang akar berupa 

rimpang merayap, batangnya tega. Memiliki daun yang membelit 

kekanan atau kekiri, memiliki ciri- ciri sporangium tidak bertangkai 

atau hampir tidak bertangkai, saat masak membuka dengan suatu celah 

membujur
65

. Famili ini hidup dalam sporangia yang ditanggung pada 

pinnae khusus, berbeda dari pinnae vegetativ biasa. Pinnae membentuk 

sisir kecil, struktur menyirip dimana sporangia terbentuk. Pada paku ini 

memiliki rambut-rambut atau sisik- sisik. Suku ini memiliki 2 marga 

yaitu : 

 

 Schizae, merupakan tumbuhan paku yang memiliki daun-daun 

tegak arah atas, dengan ujung yang terdapat bagian fertil yang terbagi 

menyirip. Contohnya di Indonesia S.digitata, S. dichotoma. 

                                                                   
63Gembong, Citrosupomo, Taksonomi tumbuhan obat-obatan, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1994),h. 110. 
64

Gembong, Tjitrosoepomo,Taksonomi Tumbuhan : Schizophyta, Thallophyta, Bryophyta, 

Pteridophyta, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2009),h.270. 
65

vans steeins, “ Flora”, (Jakarta Timur : PT. Balai Pustaka, 2013). Hal : 81. 
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Regnum : Plantae 

Divisi  : Pteridophyta 

Kelas  : Polypodiopsida 

    Ordo              : Schizaeales 

Famili  : Schizaeaceae 

Genus  : Schizae 

Spesies : Schizaedigitata66
 

Gambar 2.7 Schizaedigitata67. 

 

 Lygodium, memiliki batang yang melilit. Sering kali jarang ada 

daun, dengan taju-taju daun yang tersusun menyirip. Contohya 

Lygodium circinnatum68. Jenis paku ini termasuk tumbuhan paku 

terestrial. Memiliki batang yang membelit, serta daun yang menyirip 

dengan membelit pada tumbuhan yang berada didekatnya dengan 

tepian daun yang berbentuk gerigi dan berwarna coklat serta memiliki 

hidup secara terestrial
69

. Schizaeceae dengan total 4 genus yang 

terbagi atas 190 spesies
70

. 

Regnum : Plantae 

Divisi : Pteridophyta 

Kelas : Filicinae 

Ordo : Schizales 

Famili : Schizaeaceae 

Genus : Lygodium 

Spesies : Lygodium circinnatum. 

                                                                   
66

Sri Rizkiani, “Identifikasi Tumbuhan Paku Sejati (Filicinae) Teresterial Di Gunung Pesagi 

Kabupaten Lampung BaraT.2020”hal : 35 
67

Sri Rizkiani,Ibid, hal : 35. 
68Gembong, Tjitrosoepomo,ibid .270 
69Jubaidah Nasution, Jamilah Nasution, and Emmy Harso Kardhinata, “Inventarisasi Tumbuhan 

Paku Di Kampus I Universitas Medan Area,” Klorofil 1, no. 2 (2018): 105–10. 
70Maarten J.M. Christenhusz and James W. Byng, “Phytotaxa.,” Phytotaxa 261, no. 3 (2016): 

201–17, https://doi.org/10.11646/phytotaxa.261.3.1. 
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Gambar 2.8Lygodium circinatum
71

. 

 

3) Famili Gleicheniaceae 

Gleicheniaceae merupakan jenis paku tanah atau terrestrial,memiliki 

akar berupa rimpang merayap. Memiliki daun menyirip bercangap, 

menyirip atau menggarpu, dan memiliki urat tulang daun bebas. Suku 

ini memiliki sorus pada bagian sisi bawah daunya, biasanya berbentuk 

bulat yang terdiri atas 2-12 spongaria yang duduk atau spongaria yang 

bertangkai
72

. Paku ini memiliki sisik-sisik dan di dalam sorus tidak 

tertutup oleh indusium. Suku ini memiliki satu marga yang paling 

terkenal yaitu :  

 

 Gleichenia merupakan tumbuhan paku yang memiliki daun 

panjang dengan bagian-bagian yang menyirip. Ujungnya sering 

dalam keadaan kuncup dalam waktu yang lama. Contohnya G. 

linearis, G. leavigata. 

 

Regnum : Plantae  

Devisi  : Pteridophyta  

Kelas  : Filicinae teresterial 

Ordo  : Filiciales 

Famili  : Gleicheniaceae 

Genus  : Dicranopteris  

Spesies : Dicranopteris linearis73. 

 

                                                                   
71Gambar Lygodium circinnatum, (On-line), Wikipedia.Org 
72

Vans steeins, “ Flora”, (Jakarta Timur : PT. Balai Pustaka, 2013). Hal : 82. 
73

Sri Rizkiani,” Identifikasi Tumbuhan Paku Terestrial di Gunung Pesagi Kabupaten Lampung 

Barat," jurnal Prosiding : Bandar Lampung, UIN Raden Intan, (2019) : 19” 
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Gambar 2.9Dicranopteris linearis74. 

 

4) Famili Polypodiaceae 

Suku Polypodiaceae Memiliki anggota famili paling banyak sekitar 

170 genera dan 7000 spesies. Sehingga, suku ini memiliki persebaran 

yang sangat luas khususnya pada daerah yang memiliki tingkat 

kelembaban tinggi. Ciri-ciri dari suku Polypodiaceae yaitu tidak ada 

batang yang sesugguhnya di atas tanah, tetapi adanya akar rimpang 

yang kerap kali bersisik. Daun mudanya menggulung secara spiral, 

daun monomorfik hingga dimorfik, circinate (crozier) pada bonggol,  

stipe umumnya articulate pada pangkal (jarang non articulate seperti 

Loxogramma), gundul atau bersisik.porangia umumnya menggulung 

bertangkai panjang, terkumpul dalam sorus yang terletak di bawah sisi 

daun, dan sorus umumnya memiliki indusium. Susunan sorus 

tergantung dari genusnya. Paku jenis ini dapat hidup secra terestrial, 

maupun secara epifit
75

.  Tumbuhan paku yang termasuk dalam famili 

Polypodiaceae yaitu Aglaomorpha heraciea. 

 

Regnum : Plantae  

Devisi : Pteridophyta  

Kelas : Filicinae teresterial 

Ordo : Filiciales 

Famili : Polypodiaceae 

Genus : Aglaomorpha 

     Spesies : Aglaomorpha heraciea76 

                                                                   
74Gambar Dicranopteris linearis. Wikipedia.org 
75

Sianturi, Retnoningsih, and Ridlo, Eksplorasi Tumbuhan Paku Pteridophyta.ed. 1st ed. 

(semarang: LPPM Universitas Negeri Semarang, 2020). Hal : 55.  
76Taslim et al., “Inventarisasi Jenis Paku-Pakuan (Pteridophyta) Teresterial Di Jalur Pendakian 

Nokilalaki Kawasan Taman Nasional Lore Lindu.”Biocelebes.13 no 2, 2019 : 156 
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           2.10  Gambar Aglaomorpha heraciea77. 

Memiliki  habit teresterial. Daun tunggal dantersusun pada batang 

yang sangat pendek, tepi daun bergerigi besar berwarna hijau muda. 

Memiliki akar berbulu dengan warna coklat tua. Memiliki sorus 

tersebar merata pada permukaan bagian bawah daun berwarna coklat 

kemerahan
78

. Suku Polypodiaceae ini memiliki beberapa anak suku 

diantaranya yaitu :  

Aspidiae, memiliki bentuk sorus agak bulat, dengan indisium yang 

keluar dari pertengahan sorus tersebut. Anak suku Aspidiaedapat 

dibedakan sebagai berikut :  

 

 Aspidium (Dryopteris), tumbuhan ini memiliki sorus berbentuk 

bulat atau jorong terdapat pada urat-urat daun bagian sisi bawah 

daun. Sori muda memiliki bentuk seperti ginjal Susunan daun 

menyirip atau menyirip ganda sampai bersusun. Rimpang paku 

tanah ini marayap, bangkit atau tegak. 

 

 Dryopteris filix-mas (L) Schott, memiliki rimpang yang dipenuhi 

dengan sisa-sisa tangkai daun. Daunya bertipe majemuk 

menyirip rangkap, letak sorusnya lebih mendekati ke tulang-

tulang tengah daripada ke tepi daun. paku ini biasanya hidup 

secara epifit maupun terestrial
79

.  

 

   

 

 

 

 

 

                                                                   
77Wikipedia.org 
78Taslim et al., “Inventarisasi Jenis Paku-Pakuan (Pteridophyta) Teresterial Di Jalur Pendakian 

Nokilalaki Kawasan Taman Nasional Lore Lindu.”Biocelebes.13 no 2, 2019 : 157. 
79Gembong, Citrosupomo, Taksonomi tumbuhan obat-obatan, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1994),h. 110. 



30 

 

 

 

 

 

  

 

    

   

 

 

  Gambar 2.11Aspidium filix-mas80. 

  

5) Famili Davallieae 

Tumbuhan berukuran memiliki ukuran kecil hingga sedang,rimpang 

menjalar, satu marga yaitu Davallia, marga ini memiliki sori berbentuk 

bulat memanjang yang terdapat pada bagian sisi bawah daun dan juga 

di tepi daun. Memiliki bentuk daun menyirip ganda atau lebih. 

Tumbuhan paku ini hidup sebagai paku epifit maupun terrestrial
81

. 

Contoh dari marga ini adalah Davallia denticulata.  

Regnum : Plantae  

Divisi  : Pteridophyta 

Kelas  : Filicinae 

Ordo      : Polypodiales 

Famili  : Polypodiaceae 

Genus  : Davallia 

Spesies  : Davallia Denticulata82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12Davallia denticulata83 

                                                                   
80Gambar aspidium filix-mas, (on-line), dapat di akses di : http://pinterest.com (11 januari 2020) 
81

Sianturi, Retnoningsih, and Ridlo, Eksplorasi Tumbuhan Paku Pteridophyta.ed. 1st ed. 

(semarang: LPPM Universitas Negeri Semarang, 2020). Hal : 69. 
82Musriadi, Jailani, and Armi,” Identifikasi Tumbuhan Paku (Pteridophyta) sebagai Bahan Ajar 

Botani Tumbuhan Rendah Di Kawasan Tahura Pocut Meurah Intan Kabupaten Aceh Besar,”Jurnal 

Pedidikan Sains, mo. (2017): 1-29. 
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Davallia denticulate memiliki rimpang menjalar panjang, bersisik 

dan berwarna cokelat, ental pinatus- tripinatifid, daun tersusun 

berseling dengan tepi daun bergerigi, venansi menggarpu. Tangkai 

panjang dengan warna hijau-kecokelatan. Sorus berada pada marginal 

daun berbentuk kantung. Davallia denticulate dapat hidup secara 

Terestrial,epifit maupun menempel pada batu atau litofit
84

. 

 

6) Famili Pteridaceae 

Suku ini memiliki ukuran kecil hingga sedang,rimpang menjalar, 

tegak, melengkung, umumnya bersisik, jarang dengan bulu, sisik coklat 

atau ada yang hitam, terkadang seperti kristal, warna- warni, margin 

umumnya rata, kebanyakan daun monomorfik, sedikit dimorfik, 

mengelompok atau tersebar jauh. sporangium umumnya bertangkai 

panjang, annulus vertikal, spora kebanyakan coklat, kekuningan atau 

tanpa warna
85

. Anak suku ini dapat dibedakan menjadi tiga marga yaitu 

: 

 Pteris, merupakan marga yang memiliki jenis paling banyak pada 

suku  Pteridaceae, yaitu sekitar 250- 300 jenis.  Dilihat dari segi 

morfologinya, tumbuhan ini memiliki sorus yang terletak ditepi 

daun
86

. contohnya Pteris Vitatta hidup secara terestrial. 

 

Regnum : Plantae 

Divisi  : Pteridophyta 

Class  : Filicopsida 

Ordo  : Polypodiales 

Famili  : Pteridaceace 

Genus : Pteris 

Spesies : Pteris vittata L
87

. 

 

                                                                                                                                                              
83

Wikipedia.Org 
84

Agatha et al., Panduan Lapangan Paku-Pakuan (Pteridofita) Di Taman Margasatwa Ragunan,, 

ed. Agung Sedayu et al., 1st ed. (Jakarta: Laboratorium Biologi FMIPA universitas negeri Jakarta, 

2019) : 12. 
85

Advend Sri Rizky Sianturi, Amin Retnoningsih, and Saiful Ridlo, Eksplorasi Tumbuhan Paku 

Pteridophyta, 1st ed. (semarang: LPPM Universitas Negeri Semarang, 2020) : 67 
86Ratih eka fitri astuti dan titien ngatinem praptowiryo, “anatomi paradermal daun enam jenis 

tumbuhan paku marga pteris,” jurnal krbogor 22, no. 1 (2019): 69–84. 
87

Deyan mentari,Ibid : Hal 46” 
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  Gambar 2.13Pteris vittata L

88
 

 

 Pteridium, sorusnya terletak pada ujung taju daun, indisium tidak 

sempurna. Memiliki rimpang yang merayap, daunya menyirip, 

tangkai daun memiliki banyak berkas pengangkut, contohnya P. 

aquilinum (paku garuda).  

 

Regnum : Plantae 

Divisi : Pteridophyta 

Kelas : Polypodiopsida 

Ordo : Polypodiales 

Famili             : Dennstaedtiaceae 

Genus  : Pteridium 

Spesies : P. aquilinum89
 

Gambar 2.14P. aquilinum90. 

 

 Adiantum, sorus berbentuk bangun ginjal, jorong maupun bangun 

garis yang terletak di tepi daun dan terlipat kebawah. Memiliki 

tipe daun majemuk, dengan bentuk menyirip atau menyirip 

ganda. Rimpangnya merayap, terkadang tegak. Contohnya yaitu 

                                                                   
88

Wikipedia.org 

 
89

Sri rizkiani,Identifikasi Tumbuhan Paku Terestrial di Gunung Pesagi Kabupaten Lampung 

Barat," jurnal Prosiding : Bandar Lampung, UIN Raden Intan, (2019) : 25. 
90

Sri rizkiani,Ibid, hal 25. 
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seperti Adiantumcuneatum (suplir),A. farleyanse (ekor merak), A. 

capilus-veneris91. 

 

 Regnum  : Plantae 

Divisi  : Pteridophyta   

Kelas  : Pteridopsida 

Ordo  : Polypodiales 

Famili  : Pteridaceae 

Genus  : Adiantum 

Spesies : A. capilus-veneris92
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

    

         Gambar 2.15Suplir(Adiantumcapillus-veneris) 

 

 Polypodium, ciri-ciri dari anak suku ini yaitu sorusnya tidak 

memiliki indisium serta memiliki bentuk sorus bulat memanjang. 

Terletak di bagian sisi bawah daun,serta memiliki bentuk daun dan 

rimpang yang bermacam-macam. Anak suku ini memiliki tempat 

habitat yang bermacam-macam baik secara terrestrial, epifit 

maupun akuatik. Suku Polypodiaceae memiliki dua bangsa yaitu 

Polypodium contohnya seperti, Polypodium vulgare, P. sinuosum, 

P. sundaicum, P. tribolum, P. feei.  Serta bangsa Acrostichum 

contohnya A. speciosum,  A. aureum  (paku laut).
93

 

 

Regnum : Plantae  

Divisi  : Pteridophyta 

Kelas  : Pteridopsida 

Ordo  : Polypodiales 

                                                                   
91Gembong, Tjitrosoepomo. Taksonomi Tumbuhan : Schizophyta, Thallophyta, Bryophyta, 

Pteridophyta, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2009), h. 283-286. 
92

Sri Rizkiani,” Identifikasi Tumbuhan Paku Terestrial di Gunung Pesagi Kabupaten Lampung 

Barat, " jurnal Prosiding : Bandar Lampung, UIN Raden Intan, (2019) : 29” 
93Gembong Tjitrosoepomo, Taksonomi tumbuhan (schizophyta, thallophyta, briophyta, 

pteridophyta), (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2009),, h. 289-293 
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Famili  : Polypodiaceae 

Genus  : Polypodium 

Spesies  : Polypodium vulgare94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Gambar 2.16Polypodium vulgare. 

 

7) Famili Matoniaceae 

Matoniaceae merupakan salah satu dari tiga keluarga pakis dari ordo 

Gleicheniales dari kelas Polypodiopsida.Suku ini memiliki marga yaitu 

Matonia. Diantaranya Matonia pectinata, dan Phanerosorusyang 

biasanya tumbuh di Kalimantan. Daunya menjari, panjang.Spongarium 

terdapat disekitar tiang sorus, ditutupi indisium berbentuk perisai. 

Belum memiliki protalium, serta memiliki annulus dan jalan keluar 

spora berbentuk serong. 

 

Regnum : Plantae  

Divisi : Pteridophyta 

Kelas : Pteridopsida 

Ordo : Polypodiales 

Famili : Polypodiaceae 

Genus  : Matonia 

Spesies : Matonia pectinata95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17Matonia pectinata96. 

                                                                   
94 Sri Rizkiani, Ibid, 30. 
95

Sri Rizkiani,  Op. Cit , 34 
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8) Famili Thyrsopteridaceae 

Suku ini sangat menyerupai dengan Dicksoniaceae, daunya terdapat 

bagian-bagian khusus yang fertil.Indisium dengan berbentuk bulat dan 

terdapat satu lubang pada bagian ujungnya
97

. 

  Regnum        : Plantae 

Divisi : Pteridophyta 

Kelas : Polypodiopsida 

Ordo : Cyatheales 

Famili : Thyrsopteridaceae
 

Genus : Thyrsopteridaceae 

Spesies : Thyrsopteridaceae elegans98
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18Thyrsopteridaceae elegans99 

 

9) Famili Cyatheaceae. 

Paku famili Cyatheaceae biasa berbentuk pohon,dan termasuk 

kedalam paku tanah atau terrestrial. Memiliki batang dengan berkas 

yang jelas. Memiliki  sorus  dengan  banyak  sporangium  dibagian  

bawah  permukaan  daunya  dan berbentuk seperti bola. Ada yang 

memiliki indisium (berbentuk seperti bola, piala atau mangkuk) dan ada 

yang tidak. Daunya tersusun secara rozet batang, menyirip ganda. Suku 

in imerupakan paku tiang, batang dengan berkas daun yang jelas. Suku 

ini yang terkenal ialah marga Cyathea (paku tiang), Alsophila dan 

Aslophilaglauc
100

. 

 

 

                                                                                                                                                              
96

Gambar Matonia pectinata, (On-line), dapat dilihat di : http://wikimedia.org(16 februari 2016) 
97

Sri Rizkiani, Loc.it,  34. 
98

Sri Rizkiani, ibid, 36. 
99

GambarThyrsopteridaceae elegans, (On-line), dapat dilihat di :http://wikimedia.org. 
100

vans steeins, “ Flora”, (Jakarta Timur : PT. Balai Pustaka, 2013). Hal : 82. 
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Regnum :Plantae 

Divisi :Pteridophyta 

Kelas : Pteridopsida 

Ordo : Cyatheales 

Famili     : Cyatheaceae 

Genus     : Cyathea 

Spesies       : Cyathea contaminans101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 pohon Paku Chathea102. 

 

10) Famili Nephrolepidaceae 

Famiili ini memiliki ukuran kecil hingga sedang, termasuk paku 

terrestrial, memiliki rimpang yang bersisik. Famiili ini memiliki satu 

genus yaitu Nephrolepis adalah genus sekitar 30 jenis pakis di keluarga 

Nephrolepidaceae (atau Dryopteridaceae dalam beberapa klasifikasi). 

Biasanya disebut sebagai pakis macho, Nephrolepis adalah satu-satunya 

genus dalam famili Nephrolepidaceae yang merupakan bagian dari 

eupolypodaIclade dari ordo Polypodiales, dikelas Polypodiopsida. 

Contohnya yaitu Nephrolepis biserrata103
.  

 

Regnum  : Plantae 

Divisi  : Pteridophyta 

Class  : Pteridopsida 

Ordo  : Filicales 

Famili  : Nephrolepidaceae 

Genus  : Nephrolepis 

       Spesies  : Nephrolepis biserrata104
. 

                                                                   
101

Sri Rizkiani,ibid. hal 23. 
102

Gambar pohon Paku Chathea, (On-line), dapat dilihat dari : http://wikipedia.org. (18 februari 

2016) 
103

Sri Rizkiani,ibid. hal 34. 
104

Sri Rizkiani,ibid. hal 34. 
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Gambar 2.20 Nephrolepis biserrata105

. 

 

11) Famili Dipteridaceae 
Famili ini memiliki rimpang panjang, ditutupi oleh bulu atau 

rambut, stipe lurus, tegak, lebih panjang dari pada lamina, beralur di 

adaxial, daunya dimorfik, daun steril berukuran lebih kecil dari pada 

daun fertil.  Salah satu spesies yang termasuk dalam famili ini adalah 

Dipteris conjugata106. 

Regnum  : Plantae 

Divisi  : Pteridophyta 

Class  : Pteridopsida 

Ordo  : Filicales 

Famili  : Dipteridaceae 

Genus  : Dipteris 

Spesies  : Dipteris conjugate107 

 

          
Gambar 2.21 Dipteris conjugate108. 

                                                                   
105

Sri Rizkiani,ibid. hal 34. 
106

Advend Sri Rizky Sianturi, Amin Retnoningsih, and Saiful Ridlo, Eksplorasi Tumbuhan Paku 

Pteridophyta, 1st ed. (semarang: LPPM Universitas Negeri Semarang, 2020) : 76 
107

Advend,Ibid. 75 
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Dipteris conjugate memiliki rimpang panjang, batangnya berwarna 

cokelat kehitaman dengan permukaan batang yang licin,. Bentuk 

daunnya seperti kipas, lembaran daunya tipis dan tidak kaku, 

permukaan bawah daun berbulu, warna daunnya hijau muda, tepi daun 

bergerigi dan bertoreh-toreh. Sorus terletak dibagian bawah permukaan 

daun yang letaknya tidak beraturan.  Habitat dari tumbuhan paku ini 

yaitu terrestrial atau paku tanah109.  

 

12) Famili Dryopteridaceae 

Famili ini memiliki ukuran yang kecil hingga besar, paku ini dapat 

hidup secara terestrial, epifit,  maupun epilitik. Memiliki rimpang yang 

melengkung atau terkadang memanjat, dan memiliki sisik. Daunya rata 

dengan tepi bergerigi. Sorus berbentuk bulat, terkadang spongarium 

menutupi bagian permukaan bawah daun. contoh tumbuhan yang 

termasuk kedalam famili ini diantaranya seperti Bolbitisvirens, 

Dryopteris sparsa, Elaphoglossum sp.  

Regnum  : Plantae 

Divisi  : Pteridophyta 

Class  : Pteridopsida 

Ordo  : Filicales 

Famili  : Dryopteridaceae 

Genus   : Dryopteris 

Spesies  : Dryopteris sparsa. 

            
Gambar 2.22 Dryopteris sparsa 

Paku Dryopteris sparsa memiliki rimpang yang pendek, tegak, serta 

memiliki sisik berwarna cokelat terang. Umumnya memiliki habitat 

secara terestrial dan menyukai tempat yang tertutup. Paku ini memiliki 

sorus melingkar dan spongarium berwarna putih kekuningan110.  

                                                                                                                                                              
108

Advend,Ibid. 75 
109

Advend,Ibid. 75 
110Advend, Ibid. 77.  
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b. Manfaat Tumbuhan Paku 

Tumbuhan paku memiliki jenis yang beraneka ragaman dan dapat hidup 

pada semua tempat atau habitat.  Dalam kehidupan tumbuhan paku memiliki 

banyak manfaat dan peranpenting yang diberikan. Manfaat dan peran tersebut 

diantranya yaitu 
111

: 

 

1. Tumbuhan paku bisa manfaatkan sebagai tanaman hias. Misalnya suplir 

atau adiantum, paku tanduk rusa atau Platycerium, paku sarang burung 

atau Aspelium, Nephrolepis, paku tiang atau  Alsophoila dan lainnya. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan obat. Misalnya Cyclophorus digunakan 

untuk obat pusing dan obat luar, Dryopteris digunakanuntuk cacing 

pita, Platycerium bifurcata untuk obat tetes telinga luar, dan 

Lycopodium untuk antidiuretik dan pencahat lemah dari sporanya. 

3. Sebagai bahan pangan atau sayuran. Misalnya Marsilea (semanggi), 

pteridium aquilinium atau paku garuda dan lain-lain.  

4. Untuk menjaga kesuburan tanah, seperti Azolla pinnata yang 

melakukan simbiosis dengan Anabaena (alga biru) sehingga dapat 

mengikat unsure dari udara.  

5. Gulma pertanian. Salvina natas (kembayang) untuk mengatasi 

penganggu tanaman padi. 

Selain manfaat yang sudah disebutkan diatas, tumbuhan paku juga 

memiliki peran penting bagi ekosistem hutan yaitu sebagai vegetasi penutup 

tanah untuk mencegah terjadinya erosi,  sebagai pencampuran serasah sebagai 

pembentuk hara tanah atau humus, sebagai produsen dalam rantai makanan, 

untuk menjaga kelembaban tanah dan sebagai sumber plasma nutfah
112

.   Dilihat 

dari peran tumbuhan paku bagi ekosistem lingkungan, maka tumbuhan paku 

dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kualitas lingkungan. 

Misalnya, kelembaban tanah, karena pada umunya tumbuhan paku menyukai 

daerah yang lembab. Kesuburan tanah, karena tumbuhan paku berperan 

sebagai serasah dalam pembentukan humus tanah. 

 

D. Booklet 

Booklet merupakan media pembelajaran dalam bentuk buku, yang berisi 

informasi mengenai sesuatu informasi yang bersifat tegas, jelas, dan menarik. 

Booklet biasanya memiliki ukuran kecil sehingga mudah untuk dibawa kemana-

mana. Booklet adalah sebuah buku kecil yang memiliki paling sedikit lima 

                                                                   
111Sianturi, Retnoningsih, and Ridlo, Eksplorasi Tumbuhan Paku Pteridophyta. 1st ed. (semarang: 

LPPM Universitas Negeri Semarang, 2020 : 88. 
112Taslim et al., “Inventarisasi Jenis Paku-Pakuan (Pteridophyta) Teresterial Di Jalur Pendakian 

Nokilalaki Kawasan Taman Nasional Lore Lindu.Biocelebes 13, no 2 (2019) : hal 152” 
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halaman tetapi tidak lebih dari empat puluh delapan halaman diluar hitungan 

sampul. Booklet bisa dijadikan sebagai media pembelajaran karena mengandung 

informasi-informasi penting yang isinya jelas, tegas, dan mudah dimengerti serta 

memiliki daya tarik karena disertai dengan gambar. Booklet bersifat informatif 

dengan desain yang menarik, sehingga dapat menimbulkan rasa ingin tahu 

peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan
113

.  

Booklet merupakan media cetak yang memiliki ciri- ciri yaitu sebagai berikut : 

 

1) Dilihat dari segi bentuk booklet : 

 Booklet merupakan lembaran kertas yang dicetak dalam ukuran kecil. 

 Disusun rapi dalam bentuk buku. 

 Memiliki ukuran 20-30 cm.  

2) Dilihat dari segi isi : 

Booklet berisi gambar atau ilustrasi yang kemudian di lengkapi dengan 

deskripsi atau penjelasan.  

 

Booklet merupakan sebuah buku dengan ukuran 5, 38 x 8, 27 cm (A5) dan 

tipis. Dalam pembuatan booklet maka penulis harus memahami unsur-unsur yang 

terdapat dalam pembuatan booklet. Booklet memiliki 4 Unsur yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kulit (Cover) 

Kulit buku terbuat dari kertas yang lebih tebal daripada kerta isi buku. 

Kulit buku memiliki fungsi sebagai pelindung dari isi buku. Untuk 

menarik perhatian pembaca kulit buku harus di desain dengan menarik, 

seperti memerikan ilstrasi yang sesuai dengn isi buku. 

2. Bagian Depan 

Bagian depan buku memuat halaman judul, halaman judul utama, daftar 

isi, kata pengantar, dan setiap nomor halaman buku menggunakan angka 

romawi kecil. 

3. Bagian Teks 

Bagian teks memuat bahan ajar yang aka disampaikan kapada peserta 

didik, yang terdiri dari judul bab dan sub bab. 

4. Bagian Belakang 

Bagian belakang buku terdiri atas dafar pustaka/daftar rujukan, glosarium, 

indeks, namun penggunaan glosarium dan indeks digunakan untuk buku 

yang menggunakan istilah khusus dan sering digunakan.  

 

Booklet yang berbentuk seperti buku memiliki beberapa prinsip dalam 

pembuatanya, yaitu sebagai berikut : 

                                                                   
113Kurnia Ratnadewi Pralisaputri, Heribertus Soegiyanto, and Chatrina Amuryani, “Pengembangan 
Media Booklet Berbasis SETS Pada Materi Pokok Mitigasi Dan Adaptas,” Jurnla GroEco 2, no. 2 

(2016): 147–154. 
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1. Visible yaitu memuat isi yang mudah untuk dilihat. 

2. Interesting yaitu memiliki penampilan yang menarik. Sehingga dapat 

menarik minat baca pembaca. 

3. Simple yaitu disajikan dalam bentuk sederhana. 

4. Useful yaitu bermanfaat untuk sumber ilmu pendidikan. 

5. Accourate yaitu benar dan tepat sasaran. 

6. Legitimate yaitu sah dan masuk akal. 

7. Structure yaitu tersusun secara baik dan runtut. 

 

Media pembelajaran Booklet memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Menimbulkan minat membaca bagi pembaca. 

2. Membantu mengatasi banyaknya hambatan. 

3. Membantu sasaran pendidikan untuk belajar lebih banyak dan cepat. 

4. Merangsang sasaran pendidikan untuk menerima dan meneruskan pesan-

pesan yang di sampaikan penulis melalui booklet tersebut.  

5. Mempermudah penyampaian informasi atau pengetahuan. 

6. Mempermudah pembaca untuk memperoleh informasi. 

7. Mendorong pembaca untuk memahami informasi apa yang disampaikan 

penulis melalui booklet tersebut.  

8. Membantu memperjelas pengertian yang diperoleh dari booklet.  

 

Media booklet memiliki kelebihan, diantaranya yaitu sebagai berikut
114

 : 

1. Dapat menarik minat peserta didik karena bentuknya yang lebih 

sederhana, memiliki banyak warna dan terdapat ilustrasi. 

2. Booklet bisa diberikan sewaktu-waktu kepada peserta didik. 

3. Informasi yang terdapat dalam booklet mudah dipahami karena dilengkapi 

gambar beserta deskripsi yang tegas,  jelas dan ringkas. 

4. Booklet mudah dibuat karena memiliki konsep yang sederhana dan jumlah 

halamannya yang tidak terlalu banyak. 

5. Biaya dalam pembuatan boolet relatif murah.  

 

                                                                   
114

Dewa Ayu Posmaningsih et al,  “The Influence Of Media Booklet in Behavior change Of 

waste Management In Elmentary School students,  South Denpasar,  Bali, ” Indian Journal of Public 

Healt, 9,no 8(2018) : 1506-1511 
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