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ABSTRAK 

 

KAJIAN MATERI GYMNOSPERMAE SEBAGAI BAHAN 

AJAR TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI  

 

Oleh: 

Anita Rahayu 

 

Modul merupakan komponen yang memegang peranan penting 

dalam proses pembelajaran. Modul memudahkan siswa untuk 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan materi pelajarannya. 

Keuntungan  menggunakan pembelajaran modular adalah informasi 

pembelajaran dapat lebih mudah diterima dan materi pembelajaran 

dapat didistribusikan secara lebih merata, yang memotivasi 

pembelajaran.  

Taksonomi tumbuhan tingkat tinggi merupakan salah satu mata 

pelajaran wajib yang harus dipelajari dalam kurikulum biologi. Tujuan 

kurikulum adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan 

siswa tentang klasifikasi tumbuhan tinggi. Hal inilah yang mendasari 

mata kuliah “Klasifikasi Tumbuhan Tinggi” harus memiliki buku teks 

berupa modul.  

Materi tentang Gymnospermae merupakan salah satu mata 

kuliah  pada mata kuliah Klasifikasi Tumbuhan Tingkat Lanjut. 

Gymnospermae adalah tanaman biji terbuka dengan kebiasaan semak, 

semak atau pohon. Materi kajian yang termasuk dalam modul ini 

meliputi definisi dan karakterisasi gymnospermae, siklus hidup 

gymnospermae, klasifikasi gymnospermae, dan peran gymnospermae. 

 

 

Kata Kunci: Modul, Taksonomi Tumbuhan Tinggi, 

Gymnospermae 
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MOTTO 

 

                          

               

 

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, 

agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah 

keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi 

keseimbangan itu.” 

 (QS. Ar-Rahman [55]: 7-9) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha yang menyangkut 

upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pendidikan yang berkualitas dapat secara komprehensif 

mengembangkan ranah hasil belajar: ranah emosi (sikap), ranah 

kognisi (pengetahuan) dan ranah psikomotor (keterampilan).
1
 

Pembelajaran dijadikan salah satu komponen fundamental untuk 

merealisasikan sebuah Negara yang makmur. Hal ini karena 

pendidikan selaku satu diantaradasar ukuran sebuahNegara, 

diantaranya aspek perekonomian, sehatan, sosialisasi, pertahan dan 

pengamanan. Penyempurnaan mutu pembelajaran di Indonesia 

pastilah lahur dijadikan keutamaan dalam membangunan bangsa ini 

juga sudah disisipkan pada pembukaan Undang-Uundang Dasar 1945 

alinea keempat.
2
 

Pendidikan juga merupakan suatu yang wajib bagi agama Islam untuk 

menaikan derajat seorang hamba menjadi lebih baik lagi. Manusia 

sebagai makhluk yang diberi kelebihan oleh Allah SWT berupa akal 

pikiran membutuhkan pendidikan untuk dapat mengolah akal 

pikirannya. Al-Qur’an telah memuat ayat mengenai pembahasan 

kedudukan pendidikan atau ilmu pengetahuan yang berbunyi sebagai 

berikut: 

                             

                             

         

                                                             
1Dyah Erlina Sulistyaningrum, Puguh Karyanto, Dan Widha Sunarno, 

“Pengembangan Modul Berbasis Model Pembelajaran Arias Untuk Memberdayakan 

Motivasi Dan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Keanekaragaman hayati,” Jurnal 
Inkuiri 4, No. I (2015): 104–16. 

2Nurul Khoiriyah Dan Puput Wanarti Rusimamto, “Implementasi Model 

Pembelajaran Assurance , Relevance , Interest , Assessment , Dan Satisfaction ( Arias 

) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Kompetensi Dasar Macam-Macam 
Rangkaian Flip-Flop Siswa Kelas X Tei Di Smk Negeri 2 Bangkalan,” Jurnal 

Pendidikan Teknik Elektro 05, No. 01 (2016): 175–81. 
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”Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu, 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah [8]: 11) 

 

Ayat berikut mengandung suatu perintah agar kita dapat giat dalam 

menuntut ilmu dikarenakan Allah SWT pasti menyediakan kedudukan 

diatas sebagian yang lain bagi mereka yang menjunjung ilmu. Makna 

lainnya yaitu harus memiliki etika dan akhlak saat di dalam suatu 

majelis. Etika dan akhlak itudiantaranya bertujuan guna  tercapainya 

sebuah kondisi tertib, sebuah kondisi nyaman, dan kondisi tenang saat 

sedangdidalam sebuah majelis hingga bisa terciptanya suasana lancar 

di dalam kita menuntut ilmu.
3
 

Proses untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan dapat diartikan 

sebagai belajar. Kegiatan pendidikan di universitas tentulah amat beda 

dibandingkan pendidikan sekolah. Pembelajaran di perguruan tinggi 

difokuskan untuk membekali mahasiswa agar siap menghadapi dunia 

kerja dan kehidupannya. Sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat 

mandiri, memiliki dasar logika, berinovasi, memiliki kreatifitas dan 

bisa menuntaskan problem yang terjadi di sekelilingnya menggunakan 

pengetahuan dan teknologi.
4
 Agar pencapaian tujuan pembelajaran 

dapat terealisasi, maka diperlukan sumber belajar yang harus 

disiapkan sebaik-baiknya. Mengembangkan ilmu biologi menjadi 

kkewajiban untuk dapat meningkatkan kualitas. Merode yang dapat 

digunakan adalah module. 

Module menjadi sarana yang amat penting untuk pembelajaran. 

Adanya module bisa mempermudah mahasiswa untuk menemukan 

materi belajar. Penggunaan module telah dikenal luuas dalam dunia 

pendidikan yang dinamakan Sistem Belajar Bermodul 

                                                             
3Abuddin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 

2009), 157. 
4Pani Aswin et al., “Studi Permasalahan Matakuliah Taksonomi Tumbuhan 

Sebagai Landasan Pengembangan Pembelajaran Pada Program Studi Biologi” 3, No. 

11 (2019): 1440–45. 
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(SBB).

5
Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan 

pembelajaran bermodul adalah dapat memotivasi mahasiswa dalam 

belajar dan mempermudah dalam mendapatkan info terkait, serta 

dapat membagi rata sumber bahan pembelajaran. 

Taksonomi Tumbuhan Tinggi menjadi bidang yang wajib diambil 

oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi. Ilmu ini 

diterapkan pada semester IV dengan bobot 3 SKS. Peningkatan 

pemahaman dan penguasaan mahasiswa pada ilmu Taksonomi 

Tumbuhan Tinggi dijadikan acuan dalam pembelajaran. Hal itu 

menjadi dasar guna sebaiknya diciptakannya sebuah module mengenai 

ilmu Taksonomi Tumbuhan Tinggi yang dirasa menjadi sangat 

penting untuk dapat melakukan evaluasi dan mengembangkan sebuah 

metode, serta dapat dimungkinkan pengguanaan modul secara 

mandiri.
6
 

Materi mengenai Gymnospermae menjadi menjadi topik 

pembahasan pada mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Tinggi. Menurut 

Gembong Tjitrosoepomo, floraGymnospermae mempunyai 7 genus 

yakni Pteridospermae, Gycadinae, Bennettinae, Cordaitinae, 

Ginkyoinae, Coniferae dan Gnetinae.7 Penggunaan modul 

dalampembahasan materi Gymnospermae secara spesifik dirasa perlu. 

Tujuannya adalah supaya mahasiswa dapat memahami sebuah materi 

secara mendalam. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan 

membuat modul berjudul Kajian Materi Gymnospermae Sebagai 

Bahan Ajar Taksonomi Tumbuhan Tinggi.  

 

B. Penjelasan Mengenai Modul 

Modul ini dapat dipakai untuk menyampaikan ilmu tentang: 

1. Pengertian dan Karakteristik Gymnospermae 

2. Daur Hidup Gymnospermae 

3. Klasifikasi Gymnospermae 

                                                             
5Parmin dan E Peniati, “Jurnal Pendidikan IPA Indonesia,” Jurnal 

Pendidikan IPA Indonesia 1, No. 1 (2012): 8–15. 
6Siti Sarah dan Siti Ngaisah, “Penggunaan Modul Berbasis Inkuiri Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Dan Karakter Mandiri Siswa,” Jurnal PPKM II, 2016, 

114–20. 
7Gembong Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta), 11th ed. 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013). 
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4. Peranan Gymnospermae 

 

C. Modul ini Bertujuan Untuk 

Tujuan dari ditulisnya modul ini yaitu: 

1. Mahasiswa dapat memberikan pengertian, penjelasan, dan 

karakteristik Gymnospermae 

2. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan mengenai daur hidup 

Gymnospermae 

3. Mahasiswa dapat membedakan klasifikasi Gymnospermae 

4. Mahasiswa dapat menyebutkan peranan Gymnospermae 

 

D. Petujuk Penggunaan Modul 

Berikut ini adalah cara yang efektif untuk menerapkan modul: 

1. Membaca dengan cermat dan teliti setiap materi dalam modul. 

2. Memahami setiap isi pokok materi. 

3. Kerjakanlah soal-soal evaluasi yang telah disajikan dengan tepat. 

4. Jangan ragu untuk mengulangi membaca jika mengalami 

kesulitan  saat mengerjakan soal evaluasi. 

5. Selamat belajar. 
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BAB II  

KAJIAN MATERI 

 

A. Pengertian dan Karakteristik Gymnospermae 

Gymnospermae merupakan satu dari berbagai flora dengan 

keunikan tersendiri. Istilah gymnospermae mengacu pada bahasa 

Yunani (gymnos) yang diartikan telanjang dan sperma yang berarti 

biji.
8
 Dapat disimpulkan gymnospermae yakni suatu tumbuhan yang 

bijinya tidak mempunyai pembungkus dan oleh karena ituu bijinya 

akan tampak dari luar. 

Keunikan dari gymnospermae yaitu mempunyai alat reproduksi 

yang mempunyai bentuk strobilus seperti yang terdapat pada 

tumbuhan paku-pakuan. Dan dia tidak mempunyai bunga serta 

memiliki sistemasi buah tunggal.
9
 Gymnospermae berupa tumbuhan 

tahunan berkayu dengan beragam habitus. Isi kayu  berasal dari  

bundel balok  yang disusun melingkar pada penampang batang. 

Gymnospermae juga dicirikan dengan adanya daun, biasanya daunnya 

hijau dan berduri, tidak adanya pembuluh di bagian xilem, serta tidak 

adanya sel yang berdekatan dengan floem. 

Dedaunan pada gymnospermae mempunyai bentuk beragam, keras, 

hijau, dengan bundel transportasi tidak bercabang atau berbentuk 

garpu. Tanaman biji terbuka tidaklah memiliki kelopak atau mahkota, 

sehingga tidak ada bunga asli. Bunganya juga berfungsi sebagai agen 

reproduksi yang disebut sporofil. Kelompok sporofil menjadi bentuk 

strobil atau kerucut. Ada gymnospermae dengan  runjung jantan dan 

betina dikatakan juga berumah satu. Di sisi lain, tanaman dengan 

ujung jantan dan  betina yang berbeda disebut rantai ganda (Dysis).
10

 

Kerucut jantan  menghasilkan gamet jantan (sperma), dan kerucut 

betina menghasilkan gamet betina (telur). Zigot terbentuk dari 

peleburan sperma dan sel telur. Zigot kemudian tumbuh menjadi 

embrio atau lembaga yang diselimutu kulit ari. Ada kulit biji, tetapi 

                                                             
8T Delevoryas, “Gymnosperm,” in Encyclopedia Britannica, 2022, 

https://www.britannica.com/plant/gymnosperm. 
9Suci Laelawati, Keanekaragaman Hayati (Jakarta: Perca, 2008). 
10Gembong Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta), 11th 

ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013). 
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bijinya tidak tertutup daun. Sebagai contoh, buah melinjo memiliki 

kulit biji  berwarna merah ketika sudah tua, tetapi tidak meiliki daun.
11

 

Gymnospermae menaungi kelompok Conifers (600-630 spesies), 

Cycads (130 spesies), Ginkgo (1 spesies), dan Gnetales (75-80 

spesies). Tumbuhan dengan biji terexpose ini adalah penghubung 

antara  tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Misalnya pada 

Cycadinae  mempunyai bentuk seperti palem,  daun kompleks seperti 

sirip membentuk roset batang, dan kuncup daun muda membulat 

seperti tandan pakis. Contoh lainnya dapat ditemukan pada famili 

Gnetophytes, yang memiliki daun bersirip seperti dikotil dan ikatan 

pembuluh yang  menyerupai pohon dalam kelompok angiosperma.
12

 

 

B. Daur Hidup Gymnospermae 

Gymnospermae mempunyai reproduksi seksual (genetatif) dan 

menciptakan biji. Dan menggunakan strobilas sebagai sarana 

reproduksinya. Penyerbukan paling sering terjadi dengan bantuan 

angin dan anemogami. Ketika penyerbukan berkurang, serbuk sari 

jatuh  langsung ke bakal biji. Selang waktu antara penyerbukan dan 

pembuahan tergoolong lama. Contohnya adalah siklus hidup pohon 

pinus: 

1) Pada sebagian besar spesies tumbuhan runjung, setiap pohon 

memiliki kerucut penghasil bakal biji dan kerucut penghasil serbuk 

sari.  

2) Mikrospora membelah secara meiosis menghasilkan mikrospora 

haploid. Mikrospora tumbuh menjadi satu butir serbuk sari 

(gametofit jantan yang tertutup serbuk sari).  

3) Sisik kerucut yang menghasilkan bakal biji memiliki dua bakal biji, 

masing-masing berisi sporangium raksasa.  

4) Penyerbukan terjadi ketika serbuk sari mencapai telur. Butir polen 

kemudian berkecambah ke dalam tabung polen dan perlahan 

melewati sporangium.  

                                                             
11Tjitrosoepomo. 
12Siti Sunarti dan Rugayah, “Keanekaragaman Jenis Gymnospermae di 

Pulau Wawoni , Sulawesi Tenggara ( The Diversity of Gymnosperm from Wawoni 

Island , S . E . Sulawesi .),” Jurnal Biologi Indonesia 9, No. 1 (2013): 83–92. 
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5) Ketika tabung polen berkembang, spora raksasa mengalami 

meiosis untuk menghasilkan empat sel haploid, salah satunya 

bertahan sebagai spora raksasa.  

6) Gametofit betina berkembang  dalam makrospora dan mengandung 

dua atau tiga alkegonia sekaligus untuk membentuk bakal biji.  

7) Saat  telur matang, dua  sperma  berkembang di saluran serbuk sari, 

yang meluas ke gametofit betina. Pembuahan terjadi ketika inti 

sperma dan sel telur bergabung.  

8) Pemupukan biasanya terjadi lebih dari satu tahun karena 

penyerbukan. Semua sel telur dapat dibuahi, tetapi biasanya hanya 

satu zigot yang tumbuh menjadi embrio. Telur adalah benih yang 

terdiri dari embrio, persediaan makanan, dan kulit biji.
13

 

 

 

Sumber: Campbell, Neil A, et.al. 

Gambar 2.1 Daur Hidup Gymnospermae 

 

C. Klasifikasi Gymnospermae 

Gymnospermae terbagi kedalam beberapa kelas yang sebagian 

telah punah, yaitu sebagai berikut: 

1. Pteridospermae  

Pteridospermatosus adalah fosil tumbuhan  yang mendiami Devonian, 

puncak di Karbon dan Permian, dan mungkin telah punah di 

                                                             
13Neil A. Campbell et al., Biology, ed. Wibi Hardani and Prinandita Adhika, 

8th ed. (Jakarta: Erlangga, 2008). 
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Mesozoikum. daun menyerupai daun pakis. Sporofil menyerupai daun 

biasa, tetapi belum berkumpul di bunga. Batangnya kecil, seperti 

merambat, tumbuh tegak dan memiliki xilem yang tumbuh lebih tebal 

di ujung atau ujung lengkung. Kayu sekunder memiliki trakea dengan 

bintik-bintik samping dan jari-jari inti yang lebar. 

Pteridospermae memiliki 2 suku antara lain: 

a. Lyginoteridaceae  

Batangnya menjulur, tapi sedikit bercabang, atau berjenjang. 

Elemen pohon seperti  gymnospermae tersusun secara radial. Terdapat 

kambium pada akar  dan batang, menunjukkan pertumbuhan 

penebalan sekunder. Bagian atas pohon berbentuk kipas. Sel telur 

memiliki piala. Lyginopteris adalah genus benih  Karbon  yang 

terpelihara dengan baik dari keluarga Lyginopteridaceae..
14

 Contoh 

spesiesnya yaituLyginopteris oldhamia. 

 
Sumber: alchetron.com/Lyginopteris 

Gambar 2.2 Lyginopteris oldhamia 

Regnum : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub divisi : Gymnospermae  

Kelas : Pteridospermae 

                                                             
14Alexandru Mihail et al., “Lyginopteris Royalii Sp . Nov . from the Upper 

Mississippian of North America,” Review of Palaeobotany & Palynologi 116 (2001): 

159–73. 
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Ordo : Pteridospermae 

Famili : Lyginoptridaceae 

Genus : Lyginopteris  

Spesies : Lyginopteris oldhamia15 

b. Medullosaceae 

Batangnya mempuyai stele yang banyak, masing-masing 

menunjukan perkembangan penebalan sekunder. Calon biji tidak 

mempunyai piala.
16

 

 

2. Cycadinae 

GenusCycadinae  mempunyai bangsaCycadeles, dan mempunyai 

sukuCycadaceae. GenusCycadinae terjadi pada akhir era 

Paleozoikum. GenusCycadinae dicirikan oleh kebiasaannya yang 

seperti pohon palem, berkayu, sedikit bercabang atau hampir tidak 

bercabang. Daunnya ditempatkan pada roset batang, daunnya bersirip, 

dan yang  muda menggulung seperti daun berduri. Sporofil bersifat 

dioecious dan selalu terletak di sporofil terminal, dan sporofil jantan 

berukuran besar yang terdiri dari banyak sporofil menyerupai sisik. 

Contoh tumbuhan adalah Cycas revoluta, Cycasrumpii.(Pakis haji).
17

 

 

 

Sumber: Campbell, Neil A, et.al. 

Gambar 2.3 Cycas revoluta 

                                                             
15Wikipedia, “Klasifikasi Lyginopteris,” n.d., 

https://id.wikipedia.org/wiki/lyginopteris. 
16Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta). 
17Tjitrosoepomo. 
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Regnum : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub divisi : Gymnospermae  

Kelas : Cycadopsida  

Ordo : Cycadales  

Famili : Cycadaceae 

Genus : Cycas  

Spesies : Cycas revoluta18 

 

3. Bennettinae  

 Genus ini sudah punah. Dari peninggalan yang ditemukan, 

mereka menjadi satu suku. Kini ia menjadi tumbuhan berkayu, 

famili Venesia, berbatang pendek layaknya umbi, atau cabang 

panjang seperti payung bercabang dua, teras di tengah, dan pohon 

kecil dengan daun menyirip. Strobilus terdapat di ketiak daun. 

Strobilas terdiri dari mikrosporofil saja atau keduanya.
19

Tumbuhan 

ini mendiami zaman Mesozoikum, terutama pada Zaman Trias 

Akhir dan Kapur Tengah, yang disebut zaman sikas.
20

 

 

4. Cordaitinae  

Kelas ini muncul pada awal  Karbon dan menghilang pada akhir 

Permian, termasuk  Coniferopsida. Tumbuhan ini biasanya berupa 

pohon setinggi hingga 30 m dan memiliki tali dan daun kerucut 

primitif.
21

 

Strobila jantan terbentuk dalam dua baris dibagian batang tebal di 

antara daun. Strobila betina memiliki susunan yang serupa. Bibit 

dipisahkan, setiap bibit berada pada batang seperti daun, masing-

masing dengan polong dengan bagian serbuk saridiperpanjang. Kelas  

                                                             
18Plantamor, “Klasifikasi Cycas Revoluta,” n.d., 

http://plantamor.com/species/info/cycas/revoluta. 
19Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta). 
20Agrawal and Danai, “Fossil Gymnosperms-A Review.” 
21Oxford University Press, “Cordaitales,” 2018, 

https://www.ensiklopedia.com/plants-and-animals/botany/botany-general/cordaitales. 
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Cordaites termasuk Cordaites. Salah satu contohnya adalah Cordy 

Tesla Ebisu.
22 

 

 

Sumber: alchetron.com/Cordaitales 

Gambar 2.4 Cordaites laevis 

 

Regnum : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub divisi : Gymnospermae  

Kelas : Cordaitinae 

Ordo : Cordaitales 

Famili : Cordaitaceae 

Genus : Cordaites 

Spesies : Cordaites laevis23 

 

5. Ginkgoinae 

Genus Ginkgoinae telah ada di era Mesozoikum dan Tersier. Kelas 

Ginkgoinae dicirikan  berbentuk pohon dengan tunas panjang dan 

pendek, daun batang kerucut panjang, atau kipas dengan tulang 

bercabang. Tumbuhan ini memiliki dua rumah, dan sporofil 

ditemukan di pucuk aksila yang pendek. Daun peralihan atau sporofil 

                                                             
22Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta). 
23Wikipedia, “Klasifikasi Cordaites Laevis,” n.d., 

https://id.wikipedia.org/wiki/cordaites. 
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aksila dan aksila jantan normal. Genus Ginkgoinae terdiri oleh satu 

genus Ginkyoales dan sukunya hanya ada satu yakni Ginkgoaceae. 

Contoh tumbuhan adalah ginkgo biloba.
24 

Ginkgo biloba mempunyai toleransi yang baik terhadap polusi 

udara dan merupakan pohon ornamental yang populer. Tumbuhan ini 

dikenal juga sebagai pohon rambut perawan. Ginkgo memiliki daun 

yang menyeruak dan berubah warna keemasan saat musim gugur.
25

 

 

 

Sumber: Campbell, Neil A, et.al. 

Gambar 2.5 Ginkgo biloba 

 

Regnum : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub divisi : Gymnospermae  

Kelas : Ginkgoopsida 

Ordo : Ginkgoales  

Famili : Ginkgoaceae  

Genus : Ginkgo  

Spesies : Ginkgo biloba26 

 

  

                                                             
24Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta). 
25Campbell et al., Biology. 
26Plantamor, “Klasifikasi Ginkgo Biloba,” n.d., 

http://plantamor.com/species/info/ginkgo/biloba. 
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6. Coniferae 

Ciri-ciri kelas tumbuhan runjung atau konifer yaitu kebiasaannya 

berupa perdu, perdu atau pohon, kebanyakan tajuk  berbentuk kerucut 

(conical = conical, ferrain = support) dan banyak berdaun, sering 

disebut tumbuhan runjung. Conifer atau kelas konifer terbagi menjadi 

beberapa negara. Yaitu, Taxares, Amusement puzzle, Podkar Palace, 

Pinares, dan Cupresares. 
 

a.  Bangsa Taxales 

Ini terdiri dari pohon dan semak, dan daunnya tersebar dan 

berbentuk tombak. Strobila adalah dioecious, dan strobila jantan 

adalah butiran ketiak daun atau jauh dengan mikrospora membentuk 

perisai bersisik. Ada dua suku di Taxales, keluarga Taxon dan 

keluarga Cephalotaxaceae. Contoh tumbuhan adalah Taxus baccata. 

 

Sumber: Wikispecies 

Gambar 2.6 Taxus baccata 

Regnum : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub divisi : Gymnospermae  

Kelas : Coniferae 

Ordo : Taxales   

Famili : Taxaceae 

Genus : Taxus 

Spesies : Taxus baccata27 

                                                             
27Plantamor, “Klasifikasi Taxus Baccata,” n.d., 

http://plantamor.com/species/info/taxus/baccata. 
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b.  Bangsa Araucariales 

Araucariaceae memiliki satu  suku yang disebut famili 

Araucariaceae. Batang dari famili Araucariaceae terdiri dari pohon-

pohon dengan daun tersebar, yang runcing atau berbentuk jarum, 

dengan tabung resin yang berada didalamnya. Tumbuhan  yang 

mempunyai rumah satu atau rumah dua, strobila jantan besar berada 

pada ujung cabang pendek dengan mikrospora bersisik dengan ketiak 

atau batang, dan strobila betina juga tersusun spiral besar, terdapat 

pada ujung cabang pendek dengan spora. Famili Araucariaceae terdiri 

dari dua genus, genus Araucariaceae dan genus Agathis. Contoh 

tumbuhan adalah Araucaria heterophylla (Norfolk pine). 

Araycaria heterophylla atau yang disebut cemara Norflok berasal 

dari pulau Norflok, sebuah pulau kecil antara Australia, New Zealand 

dan New Caledonia. Tumbuhan ini merupakan pohon yang memiliki 

tinggi hingga mencapai 65 m, batang utama tegak lurus dan bercabang 

simetris sehingga tampak seperti kerucut. Araucaria heterophylla 

tumbuh di daerah dingin atau dataran tinggi.
28

 

 

Sumber: Wikispecies 

Gambar 2.7 Araucaria heterophylla 

 

                                                             
28BALITHI, “Araucaria Heterophylla (Salisb) Franco,” in Ensiklopedia 

Tanaman Hias Tropis, 2019, http://balithi.litbang.pertanian.go.id/berita-633-

araucaria-heterophylla-salisb-franco.html. 
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Regnum : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub divisi : Gymnospermae  

Kelas : Coniferae 

Ordo : Araucariales  

Famili : Araucariaceae 

Genus : Araucaria  

Spesies : Araucaria heterophylla29 

 

c.  Bangsa Podocarpales 

Podocarpales memiliki satu gerbang yaitu  Podocarpaceae. 

Keluarga Yellowwood terdiri dari pohon atau semak dengan sisik, 

jarum, amphioxus, atau daun berbentuk garis, kadang-kadang oval, 

agura, atau tersebar, dengan tabung resin di dalamnya 1-3. Ada dua 

tanaman langka di tanaman ini. Contohnya yaitu Podocarpus 

imbricatus. 

 

Sumber: alchetron.com/Dacrycarus-imbricatus 

Gambar 2.8 Podocarpusimbricatus 

Regnum : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub divisi : Gymnospermae  

Kelas : Coniferae 

                                                             
29Plantamor, “Klasifikasi Araucaria heterophylla,” n.d., 

http://plantamor.com/species/info/araucaria/heterophylla. 
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Ordo : Podocarpales  

Famili : Podocarpaceae 

Genus : Podocarpus 

Spesies : Podocarpusimbricatus30 

 

d.  Bangsa Pinales 

Ada satu genus dalam famili Pinaceae, yaitu genus Pinaceae. 

Batang Pinaceae termasuk tumbuhan berkayu, daun berbentuk jarum, 

tumbuhan  hampir selalu sepihak, strobilas jantan adalah aksila atau 

ujung bertanduk pendek, dan strobilas betina adalah ujung atau aksila. 

timbangan. Filum ini terdiri dari 9 genera dan 215 spesies  menyebar 

di penjuru dunia, paling banyak di daerah dengan iklim cukup 

dingin.
31

Contoh tumbuhannya yaituPinus merkusii. 

Pinus merkusii memiliki daun dalam dua bundel. Batang jarum 

dasar dikelilingi oleh selubung bersisik  menyerupai selaput tipis 

dengan panjang ± 0,5 cm. Sisik kuncup buah dilengkapi perisai 

puncak jajaran genjang yang akhirnya lurus. Panjang kerucut buah 

adalah 7-10 cm. Bijinya berbentuk lonjong pipih dan panjang 6-7 

mm.
32

 

 

Sumber: Campbell, Neil A, et.al. 

Gambar 2.9 Pinus merkusii 

                                                             
30Plantamor, “Klasifikasi Podocarpus Imbricatus,” n.d., 

http://plantamor.com/species/info/podocarpus/imbricatus. 
31Agus Pudjoarinto, Modul 1 Gymnospermae, n.d. 
32Ulfah Juniarti, I Made Mayun, dan Maha Diputra, “Keragaman Genetik 

Pinus Merkusii Jungh . et de Vriese Strain Tapanuli,” Jurnal Silvikultur Tropika 04, 

no. 02 (2013): 88–99. 
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Regnum : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub divisi : Gymnospermae  

Kelas : Coniferae 

Ordo : Pinales  

Famili : Pinaceae 

Genus : Pinus 

Spesies : Pinus merkusii33 

 

e.  Bangsa Cupressales 

Cypress terdiri dari semak atau pohon dengan sisik daun atau sisik 

berbentuk jarum yang tersebar, menghadap, atau berwarna karang. Ia 

menabur sendiri di sisi atas. Ada dua suku di negeri cemara, famili 

Taxodiaceae dan famili Cupressaceae. Contoh tumbuhan adalah 

Thujaorientalis L. (pinus Jepang).
34

 

 

 

Sumber: Wikipedia 

Gambar 2.10 Thuja orientalis 

  

                                                             
33Plantamor, “Klasifikasi Pinus Merkusii,” n.d., 

http://plantamor.com/species/info/pinus/merkusii. 
34Tjitrosoepomo, Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta). 
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Regnum : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub divisi : Gymnospermae  

Kelas : Coniferae 

Ordo : Cupressales  

Famili : Cupressaceae 

Genus : Thuja 

Spesies : Thuja orientalis35 

 

7. Gnetinae 

Ciri-ciri kelas Gnetinae adalah kebiasaan berkayu dengan batang 

bercabang, tak adanya tabung resin, dedaunan tunggal & menghadap, 

bunga sesama jenis, kompleks, ditemukan di ketiak daun besar yang 

dilindungi. Selain itu, kelas Gnetinae memiliki perbungaan dan bunga 

betina kuncup biji  tegak (atrofi). Penyerbukan didapat denga 

perantara buluh bubuk yang mengandung dua inti berukuran berbeda 

dan dua daun papan. Kelas Gnetinae dibagi menjadi tiga bangsa: 

Epihedrales, Gnetales dan  Welwitschiales. 

 

a.  Bangsa Ephedrales 

Ephedrales memiliki satu gerbang, Ephedraceae. Genus 

Ephedraceae terdiri oleh banyak perdu bercabang dengan cabang 

berjajar berdampingan dengan daun bersisik hijau,  bunga laki-

lakimemiliki dua dedaun tenda (tepal), dan bunga wanita memiliki 

satu kuncup biji. kulit. Marga Ephedraceae hanyalah dibentuk oleh 

satu marga ialah marga Epedra. Contoh tumbuhannyayaitu Ephedra 

altissima. 

 

                                                             
35Plantamor, “Klasifikasi Thuja Orientalis,” n.d., 

http://plantamor.com/species/info/thuja/orientalis. 
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Sumber: Wikispecies 

Gambar 2.11 Ephedra altissima 

Regnum : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub divisi : Gymnospermae  

Kelas : Gnetinae 

Ordo : Ephedrales  

Famili : Epedraceae 

Genus : Ephedra 

Spesies : Ephedra altissima36 

 

b.  Bangsa Gnetales 

Gnetales memiliki satu genus yaitu genus Gnetaceae. Batang 

Gnetaceae terdiri dari pohon lurus, daun tunggal dengan kursi 

berhadapan, batang kambium, tidak ada tabung resin, dan bunga 

kompleks. Suku Gnetaceae hanya terdiri dari satu genus yaitu genus 

Gnetum, dan salah satu spesies yang banyak dikenalialah Gnetum 

gnemon (Melinjo).
37

 

 

                                                             
36Plantamor, “Klasifikasi Ephedra Altissima,” n.d., 

http://plantamor.com/species/info/ephedra/altissima. 
37Campbell et al., Biology. 
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Sumber: Campbell, Neil A, et.al. 

Gambar 2.12 Gnetum gnemon 

 

Regnum : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub divisi : Gymnospermae  

Kelas : Gnetinae 

Ordo : Gnetales  

Famili : Gnetaceae 

Genus : Gnetum  

Spesies : Gnetum gnemon38 

 

c.  Bangsa Welwitschiales. 

Welwitschiales memiliki satu gerbang, Welwitschiaceae. Batang 

Welwitschiaceae terdiri dari dua daun kontralateral berbentuk pita 

dengan panjang ± 2 m, serta tanaman dengan batang  hipokotil yang 

menebal seperti umbi-umbian. Hanya ada satu marga dalam famili 

Welwitschiaceae, yaitu marga Welwitschia. Contoh tumbuhan adalah 

Welwitschia mirabilis. Tanaman ini merupakan endemik digurun 

Afrika Barat Daya.
39

 

                                                             
38Plantamor, “Klasifikasi Gnetum Gnemon,” n.d., 

http://plantamor.com/species/info/gnetum/gnemon. 
39Campbell et al., Biology. 
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Sumber: Wikispecies 

Gambar 2.13 Welwitschia mirabilis. 

 

Regnum : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub divisi : Gymnospermae  

Kelas : Gnetinae 

Ordo : Welwitschiales  

Famili : Welwitschiaceae 

Genus : Welwitschia 

Spesies : Welwitschia mirabilis40 

 

D. Peranan Gymnospermae 

Tanamanberbiji terbuka memiliki peran yang penting bagi 

kehidupan manusia. Peranan itudiantaranya adalah: 

1) Ginkgo biloba, digunakan sebagai obat herbal di China sejak akhir 

abad ke-15. Di dalam ekstrak Ginkgo biloba terdapat antioksida, 

antivirus, antiinflamasi serta antikarsinogenik. Ekstrak ini juga 

dinyatakan mempunyai efek yang baik terhadap fungsi 

neurologis.
41

 

                                                             
40Plantamor, “Klasifikasi Welwitschia Mirabilis,” n.d., 

http://plantamor.com/species/info/welwitschia/mirabilis. 
41Muftia Jauristika Sarifuddin dan Nurul Annisa, “Kegunaan Ginkgo Biloba 

Untuk Pengobatan Penyakit Neurologis,” Al-Iqra Medical Journal: Jurnal Berkala 

Ilmiah Kedokteran 3, no. 1 (2020): 36–43. 
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2) Berdasarkan segi ekonomis, Pinusmerkusii dapat menjadi sumber 

produk yang menguntungkan. Getah pinus dapat menghasilkan 

keuntungan berupa gondolechem dan terpentin. Gondolechem 

digunakan untuk pernis, bahan pembuatan sabun, bahan  batik, 

bahan solder, tinta cetak, cat dan sebagainya. Terpentin, di sisi lain, 

bisa digunakan untuk  pelarut lilin dan untuk membuat kamper 

sintetis.
42

 

3) Cycas rumpii berkhasiat sebagai obat disentri, mengobati luka, dan 

pembersih darah setelah melahirkan. Daun Cycas rumpii 

mengandung saponin, flavonida, dan polifenol. Pakis dapat 

mengobati diabetes  dan pendarahan haid. Batang pakis dapat 

mengobati hepatitis. Daun pakis bisadimanfaatkan untuk menjadi 

infeksi kulit,obat bisul, luka bakar, atau bernanah. Daun pakis  

mempunyai kandungan kalsium dan fosfor, sehingga dapat juga 

digunakan untuk mengobati penyakit rematik.
43

 

4) Gnetum gnemon atau melinjo dapat memperkuat ketahanan tubuh 

dari radikal bebas karena kaya akan antioksidan. Melinjo juga 

dapat digunakan sebagai antimikroba alami untuk bahan pengawet 

makanan alami. Bunga, Daun muda, dan buahnya bisa diolah 

sebagai sayuran. Yang terpenting, bijinya bisa dikeringkan dan 

dimakan, direbus atau dibuat keripik.
44

 

5) Tanaman Ephedra dapat dimanfaatkan untuk mengobati asma, 

demam, dan flu. Tanaman dari anggota genus ini mengandung 

alkaloid efedrin dan pseudoefedrin yang memiliki sifat 

simpatomimetik dengan stimulan & kualitas dekongestan & secara 

kimiawi yaitu amfetamin.
45

 

 

  

                                                             
42Budiman Mampi, Abdul Hapid, dan Muthmainnah, “Produksi Getah Pinus 

(Pinus Merkusii Jung et de Vriese) Pada Berbagai Diameter Batang Menggunakan 

Sistem Koakan Di Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi,” Jurnal Warta 

Rimba 6, no. September (2018): 42–48. 
43M. Ilham Zarqony, Mirrotul Khaya, and L. Tomitatma Wijaya, “Manfaat 

dan Ekologi Gymnospermae,” 2017, 

https://www.scribd.com/document/362234798/Makalah-Kegunaan-Gymnospermae-

Ilham. 
44Ibid. 
45Ibid. 
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E. Rangkuman Materi 

Gymnospermae - tanaman biji terbuka dengan kebiasaan semak 

atau pohon, perdu, batang lurus  ataupun bercabang yang belum 

mempunyai bunga sejati, sporangia terpisah dari mana strobilly jantan 

dan betina terbentuk, penyerbukan seringkali dengan perantara angin ( 

anemogami) . 

Tumbuhan ini mempunyai 7 kelas, 3 diantaranya telah punah yaitu 

kelas Pteridospermae, Bennettinae dan Cordaitine yang hidup pada 

zaman Karbon dan Perm. Sedangkan 4 kelas yang masih tersisa antara 

lain Cycadinae, Ginkyoinae, Coniferae,dan Gnetinae. Kelas 

Cycadinae hanya memiliki 1 bangsa dan 1 suku, contoh spesiesnya 

yaitu Cycas rumpii (pakis haji). Sama halnya Cycadinae, kelas 

Ginkyoinae juga hanya memiliki 1 bangsa dan 1 suku, contoh 

spesiesnya ialah Gingko biloba.Kelas Coniferae memilikiBeberapa 

genus: Taxares, Amusement, Podocarpalace, Pinares, Cupresares. 

Contohnya spesies  genuskonifer adalah Pinus merkusii. Kelas 

Gnetinae dibagi menjadi tiga kebangsaan: Epihedrales, Gnetales dan  

Welwitschiales. Contoh spesies Gnetinae yaitu Gnetumgnemon. 

Tanaman Gymnospermae mempunyai peran utama bagi kehidupan 

manusia, diantaranya bisa dijadikan sumber olahan-pangan, sebagai 

bahan baku obat-obatan tradisional, sebagai komoditas perdagangan, 

sebagai bahan bangunan, industri & masih banyak lagi. 

 

 

 

  


