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ABSTRAK

Annisa Rahmi (NIM: 12010038), Jenis-jenis Tumbuhan Paku yang terdapat
di Kawasan Air Terjun Timbulun Pisang Kenagarian Koto Anau Kecamatan
Lembang Jaya Kabupaten Solok, Padang, 2018
Tumbuhan paku merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki
keragaman tinggi serta persebaran yang luas termasuk Indonesia. Tumbuhan paku
adalah tumbuhan yang heterogen, dapat dijumpai diberbagai belahan bumi mulai
daerah pantai, dataran rendah, rawa, sawah, tegalan, kebun, sampai kawasan
pegunungan, bahkan dapat ditemukan di tebing-tebing curam, di tepi sungai,
maupun dekat sumber air panas, baik yang hidup ditanah, merambat atau
menumpang pada pohon. Kawasan Air Terjun Timbulun Pisang merupakan salah
satu air terjun yang baru dikunjungi oleh masyarakat. Air terjun ini dalam waktu
dekat akan dijadikan objek wisata potensial yang airnya berasal dari Gunung
Talang. Kondisi objek wisata ini didukung suasana lingkungan yang masih asri,
dengan akan dijadikannya kawasan air terjun ini sebagai objek wisata maka
dikhawatirkan akan terjadi gangguan terhadap ekosistem paku. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui Jenis-jenis Tumbuhan Paku yang terdapat di Kawasan Air
Terjun Timbulun Pisang Kenagarian Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya
Kabupaten Solok, serta mengetahui kondisi lingkungan di kawasan Air Terjun
Timbulun Pisang.
Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2017 sampai bulan Januari
2018 dengan metode survey deskriptif dan metode observasi langsung di
lapangan. Setiap ditemukan tumbuhan paku maka dikoleksi mulai dari jalan
menuju kawasan air terjun sampai tidak lagi ditemukan spesies yang baru,
kemudian diteruskan di hulu sungai air tejun dan dilanjutkan pada sisi kiri (timur)
dan kanan (barat) sungai. Teknik pengambilan sampel secara penelusuran
(tracking) langsung di kawasan Air Terjun Timbulun Pisang. Identifikasi sampel
dilakukan di Laboratorium Botani Program Studi Pendidikan Biologi STKIP
PGRI Sumatera Barat.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan jenis tumbuhan paku
pada Kawan Air Terjun Timbulun Pisang Kenagarian Koto Anau Kecamatan
Lembang Jaya Kabupaten Solok sebanyak 20 jenis. Termasuk ke dalam 2 kelas
yaitu Filicopsida terdapat 17 jenis dan kelas Lycopsida terdapat 3 jenis. Kondisi
lingkungan Kawasan Air Terjun Timbulun Pisang Kenagarian Koto Anau
Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok cocok untuk habitat tumbuhan paku.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman
hayati yang besar di dunia. Satu diantara kelompok tumbuhan terbesar adalah
paku (Pteridophyta). Tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang warganya telah
jelas mempunyai kormus, artinya tubuhnya dengan nyata dapat dibedakan dalam
tiga bagian pokok, yaitu akar, batang dan daun, namun demikian, pada tumbuhan
paku belum dihasilkan biji, alat perkembangbiakan tumbuhan paku yang utama
adalah spora (Tjitrosoepomo, 2009).
Tumbuhan paku memiliki daerah penyebaran yang terbatas, namun ada
pula yang sangat luas, sehingga dapat dijumpai diberbagai belahan bumi mulai
daerah pantai, dataran rendah, rawa, sawah, tegalan, kebun sampai kawasan
pegunungan, bahkan dapat ditemukan di tebing-tebing curam, di tepi sungai,
maupun dekat sumber air panas, baik yang hidup di tanah, merambat atau
menumpang pada pohon (Jamsuri, 2007). Sampai saat ini kelompok tumbuhan
paku kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan kelompok tumbuhan
lainnya, karena masyarakat menganggap tumbuhan ini kurang memberi manfaat
yang berarti bagi kehidupan, namun sebenarnya tumbuhan ini mempunyai arti
penting bagi keseimbangan ekosistem hutan antara lain sebagai pencegah erosi
dan pengatur tata guna air (Widhiastuti, 2006).
Tumbuhan paku tersebar luas diseluruh dunia, tetapi banyak didaerah
tropik lembab dan dipelihara secara ekstensif di kebun-kebun dan kamar kaca
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karena daunnya yang sangat menarik (Loveless, 1989). Penyebaran tumbuhan
paku sangat khas mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, meskipun
tumbuhan paku memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi serta mampu hidup
dalam kondisi lingkungan yang bervariasi, beberapa jenis tertentu terancam
kelestariannya karena rusaknya ekosistem akibat tekanan ekonomi dan teknologi.
Sebagai gambaran, tumbuhan paku yang hidup sebagai epifit kelangsungan
hidupnya sangat tergantung pada pohon yang menjadi tempat hidupnya,
sementara pohon-pohon di hutan yang menjadi tempat hidupnya banyak ditebang
oleh manusia (Jamsuri, 2007).
Air terjun sering kali terdapat di daerah dataran tinggi. Air Terjun
Timbulun Pisang merupakan salah satu air terjun yang baru dikunjungi oleh
masyarakat. Air terjun ini terdapat di daerah Solok, tepatnya di kenagarian Koto
Anau. Air terjun Timbulun Pisang dalam waktu dekat akan dijadikan objek wisata
potensial yang airnya berasal dari Gunung Talang dengan ketinggian mencapai 25
meter. Kondisi objek wisata ini didukung suasana lingkungan yang masih asri,
dengan akan dijadikannya kawasan air terjun ini sebagai objek wisata, maka
dikhawatirkan akan terjadi gangguan terhadap ekosistem tumbuhan paku.
Dari survei yang telah dilakukan bahwa pada kawasan air tejun Timbulun
Pisang Kenagarian Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok
memiliki keanekaragaman tumbuhan paku, namun tumbuhan paku di kawasan air
terjun tersebut belum diketahui spesiesnya dan belum pernah dilakukan penelitian,
karena kawasan tersebut masih belum ramai dikunjungi orang, sehubungan
dengan itu air terjun ini juga akan dijadikan sebagai objek wisata dan sekarang
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dalam tahap pengerjaan, jadi perlu diketahui jenis-jenis tumbuhan paku yang ada
disana. Berdasarkan hal ini memungkinkan ada spesies yang hilang setelah
kawasan ini dijadikan sebagai objek wisata. Penulis telah melakukan penelitian
dengan judul “Jenis-jenis Tumbuhan Paku yang terdapat di Kawasan Air Terjun
Timbulun Pisang Kenagarian Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten
Solok”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah
dari penelitian ini yaitu:
1.

Terjadinya gangguan terhadap ekosistem tumbuhan paku.

2.

Kelestarian tumbuhan paku terancam.

3.

Kawasan yang dijadikan sebagai objek wisata.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membatasi
masalahnya yaitu:
1.

Jenis-jenis tumbuhan paku yang ditemukan di kawasan Air Terjun Timbulun
Pisang Kenagarian Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok di
identifikasi sampai tingkat jenis.

2.

Kondisi lingkungan yang diukur adalah suhu udara, pH tanah dan
kelembaban udara.

D. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
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1.

Apa saja jenis-jenis tumbuhan paku yang ditemukan di Kawasan Air Terjun
Timbulun Pisang Kenagarian Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya
Kabupaten Solok.

2.

Bagaimana kondisi lingkungan di Kawasan Air Terjun Timbulun Pisang
Kenagarian Koto Anau Kecamatan Lemabang Jaya Kabupaten Solok.

E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1.

Mengetahui jenis-jenis tumbuhan paku yang terdapat di Kawasan Air Terjun
Timbulun Pisang Kenagarian Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya
Kabupaten Solok.

2.

Mengetahui kondisi lingkungan di Kawasan Air Terjun Timbulun Pisang
Kenagarian Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

F. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:
1.

Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai jenis-jenis tumbuhan paku yang
terdapat di Kawasan Air Terjun Timbulun Pisang.

2.

Sebagai informasi bagi mahasiswa dalam kajian mata kuliah Taksonomi
Tumbuhan Rendah.

3.

Bisa dijadikan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

4.

Memberi gambaran mengenai kondisi lingkungan di Kawasan Air Terjun
Timbulun Pisang Kenagarian Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya
Kabupaten Solok.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Morfologi Tumbuhan Paku
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman
hayati yang besar di dunia. Satu diantara kelompok tumbuhan terbesar adalah
paku (Pteridophyta). Tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang warganya telah
jelas mempunyai kormus, artinya tubuhnya dengan nyata dapat dibedakan dalam
tiga bagian pokok, yaitu akar, batang dan daun, namun demikian, pada tumbuhan
paku belum dihasilkan biji, alat perkembangbiakan tumbuhan paku yang utama
adalah spora (Tjitrosoepomo, 2009).
Kebanyakan paku memiliki perawakan yang khas sehingga tidak mudah
keliru dengan macam tumbuhan lain. Sebagian dari kekhasan itu ialah adanya
daun muda yang bergelung yang akan membuka jika dewasa, ciri yang hampir
unik ini disebut vernasi bergelung, sebagai akibat lebih lambatnya pertumbuhan
permukaan daun sebelah atas daripada sebelah bawah pada perkembangan
awalnya (Loveless, 1989).
Batang tumbuhan paku dapat berbentuk panjang, pendek, merambat atau
memanjat. Batang tumbuhan paku bercabang-cabang menggarpu (dikotom) atau
jika membentuk cabang-cabang ke samping, cabang-cabang baru itu tidak pernah
keluar dari ketiak daun (Jamsuri, 2007).
Dalam akar, batang dan daun telah terdapat jaringan pengangkut yang
tersusun atas bagian xylem dan floem yang belum terdapat pada tumbuhan lain
yang lebih rendah tingkat perkembangannya. Berkas-berkas pengangkut itu
5
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tersusun amfikribal (xylem ditengah dikelilingi oleh floem) dan dalam batang
seringkali terdapat lebih dari satu berkas pengangkut (Handayani dan Des, 2009).
Daun-daun terutama pada yang tinggi tingkat perkembangannya
mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan daun-daun tumbuhan berbiji, tetapi
untuk yang masih primitif daunnya masih sangat sederhana, belum mempunyai
helaian daun (lamina) dan dinamakan mikrofil (Handayani dan Des 2009).
Sporangium dan sporanya terbentuk pada daun, kadang-kadang dalam
ketiak daun dan hanya pada yang rendah tingkat perkembangannya sporangium
langsung terbentuk pada ujung tunas. Daun-daun yang fertil (sporofil) mempunyai
bentuk yang berlainan dengan daun-daun steril (trofofil). Spora hampir selalu
tidak mengandung klorofil, tetapi sering kali berwarna agak pirang karena
mengandung karotenoid. Sebagian besar tumbuhan paku bersifat homosfor atau
isopor (Handayani dan Des, 2009).

Gambar 1. Struktur Morfologi Tumbuhan Paku (Dodirullyanda, 2018)
B. Klasifikasi Tumbuhan Paku
Kurniawan (2009) mengatakan Divisi Pteridophyta yang mewadahi
kelompok tumbuhan paku, dari segi cara hidupnya ada spesies yang hidup
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teresterial (paku tanah), ada yang bersifat epifit (hidup menempel pada tumbuhan
lain) dan adapula yang hidup akuatik (paku air). Divisi tersebut di bagi menjadi 4
kelas berdasarkan tingkat perkembangannya, yaitu kelas Psilophytineae (Paku
purba) yang sudah punah, kelas Lycopodineae (Paku kawat), Kelas Equisetineae
(Paku ekor kuda) dan kelas Filicineae (Paku sejati).
1. Kelas Psilophytineae (Paku purba)
Psilophytineae merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering
dinamakan paku purba karena sebagian besar anggotanya telah punah. Jenis-jenis
yang sekarang ada hanya sebagian kecil saja dan di anggap sebagai sisa dari
segolongan tumbuhan paku yang semula meliputi jenis-jenis yang lebih banyak.
Anggota paku purba ada yang merupakan paku telanjang (tidak berdaun) dan ada
yang merupakan paku berdaun kecil (mikrofil) yang belum terdiferensiasi
(Tjitrosoepomo, 2011). Paku ini terdiri atas dua bangsa yaitu:
a. Bangsa Psilotales
Menurut Handayani dan Des (2009) bangsa Psilotales masih memiliki
beberapa anggota yang masih dijumpai sampai sekarang. Sporofit dari tumbuhan
ini tidak berakar, hanya mempunyai rizoid yang keluar dari batang dalam tanah.
Batangnya tumbuh merayap dengan cabang-cabang yang tumbuh tegak. Pada
cabang yang tegak ini keluar alat tambahan yang menyerupai sisik atau daun yang
kecil. Gametofit tidak berklorofil, hidup di dalam tanah sebagai saprofit atau
bersimbiosis dengan mikoriza. Contohnya Psilotum nudum.
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Gambar 2. Psilotum nudum (Caluff, 2006)
Deskripsi Tumbuhan
Tumbuhan paku ini tidak berakar, memiliki rhizoid. Batangnya
bercabang menggarpu, daun kecil berbentuk sisik, tidak bertulang dan tersusun
jarang (Handayani dan Des, 2009).
2. Kelas Lycopodineae (Paku kawat atau paku rambat)
Polunin (1990) menjelaskan bahwa paku kawat merupakan tumbuhan
rendah, bersifat terna, tubuhnya terdiferensiasi menjadi batang, akar dan daun.
Paku kelompok Lycopodiinae memiliki batang merayap atau tegak dan
bercabang-cabang. Daun kecil-kecil, tidak bertangkai, jumlahnya sangat banyak
dan tersusun rapat. Pada pangkal daun terdapat alat tambahan seperti lidah-lidah
(ligula). Tjitrosoepomo (2011) menjelaskan kelas ini terdiri dari 4 bangsa yaitu:
a. Bangsa Lycopodiales
Tjitrosoepomo (2011) menjelaskan bahwa pada bangsa ini batang
mempunyai berkas pengangkut yang masih sederhana, tumbuh tegak atau
berbaring dengan cabang-cabang menjulang ke atas. Daun-daun berambut
berbentuk garis atau jarum dan mempunyai satu tulang yang tidak bercabang.
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Akar biasanya bercabang menggarpu. Sporofil berbentuk segi tiga sama sisi,
mempunyai sporangium agak pipih, berbentuk ginjal. Letak sporangium pada sisi
atas daun dekat dengan pangkalnya. Terdiri dari suku Lycopodiaceae contohnya
Lycopodium clavatum, Lycopodium cernuum.

Gambar 3. Lycopodium crenuum (Lubis, 2009)
Deskripsi Tumbuhan
Daun tersusun spiral, tulang daun tidak bercabang, batang simpodial,
sporangium mempunyai spora yang berukuran sama.

Batang menjalarseperti

kawat, bercabang tak beraturan. Strobilus tumbuh pada ujung percabangan
(Holtum, 1967).
b. Bangsa Selaginellales
Menurut Tjitrosoepomo (2011) paku ini sebagian mempunyai batang
yang berbaring dengan sebagian berdiri tegak, bercabang-cabang menggarpu dan
mempunyai daun-daun kecil yang tersusun dalam garis spiral atau berhadapan dan
tersusun kesamping, yang dua baris lagi terdiri atas daun-daun yang lebih kecil
terdapat pada sisi atas cabang-cabang dan menghadap ke muka. Daun-daun itu
hanya mempunyai satu tulang tengah yang tidak bercabang dan jarang
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memperlihatkan diferensiasi dalam jaringan tiang dan jaringan bunga karang.
Akar-akar keluar dari bagian-bagian batang yang tidak berdaun yang dinamakan
pendukung akar. Terdiri dari satu suku yaitu Selaginellaceae, contohnya
Selaginella plana, Selaginella willdenowii.

Gambar 4. Selaginellala plana (Kinho, 2009)
Deskripsi Tumbuhan
Akar serabut, batang merayap atau menjalar, warna coklat kekuningan
dan sedikit beralur. Daun berwarna hijau dengan ukuran kecil, duduk daun
bersilangan, permukaan daun halus. Sorus terdapat pada ujung terminalia. Habitat
teresterial (Kinho, 2009).
c. Bangsa Lepidodendrales
Tumbuhan ini mencapai puncak perkembangan dalam zaman Devon,
Karbon dan Perm. Dalam zaman tersebut warga Lepidodendrales telah berbentuk
pohon-pohon mencapai tinggi sampai 30 m dan garis tengah batang sampai 2 m.
Daun-daunnya bangun jarum atau bangun garis, mempunyai lidah-lidah. Dalam
daun

terdapat

berkas

pengangkut

yang

sederhana

dan

jarang

sekali

memperlihatkan percabangan menggarpu, diferensiasi dalam jaringan tiang belum
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tampak. Daun gugur meninggalkan berkas, seperti bantalan yang merupakan sifat
yang khas bagi tumbuhan itu. Dari sisa-sisa pohon itulah sekarang digali batu
bara. Pada batang telah terdapat pula meristem semacam kambium gabus
(Tjitrosoepomo, 2011). Terdiri dari beberapa suku diantaranya Sigillariaceae dan
Lepidodendraceae, contohnya Sigillaria elegans dan Lepidodendron vasculare.

Gambar 5. Lepidodendron vasculare (Tjitrosoepomo, 2011)
Deskripsi Tumbuhan
Daunnya bangun jarum atau bangun garis, tersusun menurut garis spiral,
batangnya memperlihatkan lebih banyak percabangan dikotom, memiliki rimpang
(Tjitrosoepomo, 2011).
d. Bangsa Isoetales
Menurut Tjitrosoepomo (2011) tumbuhan yang tergolong dalam bangsa
ini berupa terna, sebagian hidup tenggelam dalam air, sebagian hidup pada tanahtanah yang basah. Batang seperti umbi, jarang sekali menggarpu. Dari batang
keluar akar-akar yang bercabang menggarpu. Terdiri atas daun-daun yang
berujung lancip, panjang sampai 1 m. Tiap daun mempunyai 4 saluran udara dan
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hanya satu ibu tulang yang tidak bercabang. Daun pada pangkalnya melebar,
mempunyai mesofil sederhana, dan pada sisi atas (dekat dengan pangkalnya)
mempunyai cekungan yang dinamakan foveum, diatas foveum terdapat lidah-lidah
berupa selaput berbentuk segitiga dengan pangkal yang terbenam. Ligula berguna
sebagai alat penghisap air dan zat-zat makanan. Terdiri atas satu suku saja yaitu
Isoetaceae contoh spesiesnya antara lain Isoetes lacustris, I. echinasporum , I.
duvieri dan I.maritima.

Gambar 6. Isoetes lacustris (Kurniawan, 2009 )
Deskripsi Tumbuhan
Batang

pendek,

membentuk

semacam

umbi,

dapat

mengalami

pertumbuhan menebal sekunder. Daun tegak, tersusun roset.. Habitat pada tanah
lembab (Usman, 2004).
3. Kelas Equisetineae (Paku ekor kuda)
Polunin (1990), mengatakan bahwa tumbuhan paku ini disebut tumbuhan
paku ekor kuda, yang masih tertinggal tergolong dalam satu marga, terdiri atas
tumbuhan berbentuk terna parenial, dengan batang dibawah tanah (rimpang) yang
penuh dengan akar-akar serabut, dan biasanya keatas membentuk batang-batang
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dalam udara yang tegak dan kaku, yang pada umumnya langsing tetapi berongga
dan pada buku-buku batangnya (bagian tempat terbentuknya daun) mempunyai
karangan tertutup yang terdiri atas daun-daun yang berbentuk seperti sisik. Batang
pada umumnya berwarna hijau dan dapat melakukan fotosintesis.
Kelompok tumbuhan paku ekor kuda juga merupakan tumbuhan yang
berumur panjang. Akar rimpang di bawah tanah, merayap. Batang berbuku,
silindris, berusuk atau bergaris membujur. Daun berkarang, kecil, daun dari tiap
karangan melekat hingga menjadi suatu saluran yang membujur pada ujung suatu
upih yang bergerigi. Sporangia tersusun menjadi bulir di ujung, dalam keadaan
lembab tergulung dan keadaan mengering menjadi lurus (Steenis, 2008). Menurut
Tjitrosoepomo (2011) kelas dari Equisetinae terdiri atas 3 ordo yaitu:
a. Bangsa Equisetales
Bangsa ini sebagian tumbuh di darat dan sebagian tumbuh di rawa. Di
dalam tanah tumbuhan ini mempunyai semacam rimpang yang merayap, dengan
cabang yang berdiri tegak itu hanya mencapai umur 1 tahun. Batang atau cabang
beralur dan terdiri atas ruas-ruas yang panjang. Pada penampang melintang,
batang kelihatan mempunyai suatu lingkaran berkas-berkas pengangkut kolateral,
dua lingkaran saluran-saluran antar sel dan satu ruangan udara lisigen di pusat.
Berkas pengangkut mempunyai susunan konsentris. Pada buku-buku batang
terdapat suatu karangan daun serupa selaput atau sisik, berbentuk meruncing,
mempunyai satu berkas pengangkut yang kecil. Beberapa contoh jenis paku ekor
kuda yang masih hidup dan ditemukan di Indonesia antara lain Equisetum debile.
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Gambar 7. Equisetum debile (Komaria, 2015)
Deskripsi Tumbuhan
Habitat teresterial, batangnya beruas-ruas, berwarna hijau. Sporangium
terdapat pada strobilus (Mardiastutik, 2010).
b. Bangsa Sphenophyllales
Tumbuhan dari bangsa ini hanya dikenal sebagai fosil dari zaman
Paleozoikum. Daun-daunnya menggarpu atau berbentuk pasak dan tersusun
berkarang dan setiap karang terdiri atas 6 daun. Contoh spesiesnya adalah
Sphenophyllum fertile, Sphenophyllum cuneifolium.

Gambar 8. Sphenophyllum cuneifolium (Tjitrosoepomo, 2011)
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Deskripsi Tumbuhan
Daun berbentuk pasak, tersusun berkarang. Tumbuhan terna dan dapat
memanjat, batang beruas (Tjitrosoepomo, 2011).
c. Bangsa Protoarticulatales
Tumbuhan ini telah mulai muncul di atas permukaan bumi pada
pertengahan zaman Devon. Diantaranya yang paling terkenal adalah anggota
marga Rhynia, berupa semak-semak kecil yang bercabang menggarpu. Daundaunnya tersusun berkarang tidak beraturan. Helaian daun sempit, berbagi
menggarpu, sporofil tersusun dalam suatu bulir, tetapi sporofil itu belum
berbentuk perisai, melainkan masih bercabang-cabang menggarpu tidak beraturan
dengan sporangium yang bergantungan. Contoh spesiesnya adalah Rhynia
elegans.

Gambar 9. Rhynia elegans (Mardiastutik, 2010)
Deskripsi Tumbuhan
Berupa semak-semak kecil yang bercabang-cabang menggarpu, daundaunnya tersusun berkarang tidak beraturan, helaian daun sempit berbagi
menggarpu, sporofil tersusun dalam satu bulir. Habitat teresterial (Tjitrosoepomo,
2011).
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4. Kelass Filicineae (Paku sejati)
Polunin (1990) mengatakan bahwa tumbuhan ini merupakan tumbuhan
paku yang sesungguhnya, yang mencakup sebagian besar tumbuhan paku yang
masih hidup, termasuk beberapa bentuk yang telah punah. Tumbuhan paku
merupakan tumbuhan parenial, kadang-kadang kecil mirip lumut, tetapi biasanya
mempunyai ukuran yang cukup besar. Batangnya berkisar dari langsing merayap
sampai tegak dan kokoh, dan dari bawah tanah sampai di dalam udara, atau
kadang-kadang di dalam air. Menurut Tjitrosoepomo (2011), kelas ini mencakup
beberapa Bangsa yaitu:
1. Bangsa Ophioglossales
Tumbuhan ini biasanya mempunyai batang di dalam tanah yang pendek,
pada bagian bawah masih mempunyai protostele, tetapi ke atas mengadakan
diferensiasi dalam berkas pengangkutnya. 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 pangkal, dari tengah, atau dari tepi daun yang steril. Sporangium
besar, hampir bulat, tidak mempunyai anulus, dindingnya kuat, membuka dengan
suatu retak melintang atau membujur. Contoh spesiesnya Ophioglossum
reticulatum, Botrychium ternatum dan Helminthostachys zeylanica.
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Gambar 10. Helminthostachys zeylanica (Kurniawan, 2009)
Deskripsi Tumbuhan
Sporangium ke segala arah, batang pendek, di dalam tanah, daun yang
steril terbagi tiga, masing-masing terbagi lagi dalam beberapa taju berbentuk
lanset (Tjitrosoepomo, 2011). Menurut Sastrapraja (1980) tumbuhan ini memiliki
akar rimpang yang bergading, sporangianya bergerombol dan membentuk tangkai
pendek.
2. Bangsa Marratiales
Tumbuhan ini memiliki daun amat besar, menyirip ganda sampai berkalikali. Sporangium pada sisi bawah daun, mempunyai dinding tebal, tidak
mempunyai cincin (anulus), membuka dengan suatu celah atau liang. Dalam suatu
sorus sporangium sering berlekatan menjadi sinangium. Kebanyakan paku ini
berupa paku tanah yang isopor. Protalium berumur panjang, mempunyai mikoriza
endofitik, tumbuh di atas tanah, berwarna hijau, bentuknya menyerupai talus
lumut hati yang terdiri atas beberapa lapis sel. Contoh spesiesnya Christensenia
aesculifolia, Angiopteis angustifolia, Angiopteris evecta dan Marattia fraxinea.
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Gambar 11. Angiopteris evecta (Kinho, 2009)
Deskrpsi Tumbuhan
Akar serabut, batang tegak, berbentuk rimpang, bagian pangkal batang
bersisik. Daun berwarna hijau, menyirip tunggal, ujung daun meruncing. Sorus
terletak di bawah daun, menyebar, tidak beraturan, bentuk sorus bulat, warna
coklat muda. Habitat teresterial (Kinho, 2009).
3. Bangsa Filicales
Bangsa Filicales merupakan kelompok paku sejati. Sporofitnya
bermacam-macam, ada yang seperti herba, ada yang tumbuh memanjat, epifit dan
ada yang berupa pohon. Batangnya berupa rhizom, daun yang masih muda selalu
tergulung disebabkan karena sel-sel pada sisi bawah daun lebih cepat
pertumbuhannya. Pada kebanyakan folicales, batang, tangkai daun (kadangkadang sebagian tangkai

daun) tertutup oleh suatu lapisan rambut-rambut

berbentuk sisik yang dinamakan palea.
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Gambar 12. Cyathea microdonta (Zuquim dan Prado, 2008).
Deskripsi Tumbuhan
Rhizom tegak, frond bipinnatus, tepi daun berigi, ujung daun runcing,
tipe helaian daun makrofil, tipe daun pinnatus, letak spora dibawah permukaan
daun, berwarna coklat. Habitat teresterial (Zuquim, 2008).
4. Bangsa Salviniaceae
Tumbuhan paku air terapung bebas, heterospor, tiap sporokarpium berisi
satu sorus dan tiap sorus hanya membentuk makro dan mikrosporangium saja.

Gambar 13. Salvinia natans (Robinsyard, 2018)
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Deskripsi Tumbuhan
Rhizom membulat, tanpa akar, mengapung bebas, daun berbentuk
karangan mengapung, dengan tangkai pendek dan mengapung. Habitat di air
(Usman, 2004).
5. Bangsa Marsileaceae
Bangsa Marsileaceae meliputi golongan kecil tumbuhan air yang hidup di
paya-paya dengan akar melekat di dasar atau di dalam lumpur, heterospor, makro
dan mikrosporangium terdapat dalam satu sorus, semua

sorus pada sporofil

terlindung dalam sporokarpium.

Gambar 14. Marsilea crenata (Komaria, 2015)
Deskripsi Tumbuhan
Batang merayap, daun bertangkai panjang dengan helaian yang biasanya
berbelah 4. Sporokarpium berbentuk ginjal atau jorong (Tjitrosoepomo, 2011).
C. Ekologi Tumbuhan Paku
Menurut Polunin (1994) tumbuhan paku berdistribusi dari tepi pantai
sampai ke gunung. Berdasarkan tempat tumbuh paku ini ada hidup di air, tanah
dan kemudian ada juga yang menumpang di pokok kayu.
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Tumbuhan paku banyak ditemukan di daerah tropis maupun subtropis
(Ekowari dan Rismunandar, 1994). Tumbuhan ini dapat dijumpai dalam jumlah
yang teramat besar di hutan-hutan tropika. Tumbuhan paku ini juga tumbuh
dengan subur di daerah beriklim sedang, mudah dijumpai di hutan-hutan, padang
rumput yang lembab sepanjang sisi jalan dan sungai.
Adapun faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi paku adalah iklim,
suhu, cahaya (sinar matahari) dan tanah. Umumnya tumbuhan dapat
mempertahankan kehidupan dengan aktifitas pertumbuhan yang normal yaitu
pada kisaran 10-400C (Ismael, 1994). Pada paku pertumbuhan dan penyebaran
juga dipengaruhi oleh suhu. Biasanya suhu yang baik untuk pertumbuhan paku
berkisar 12-150C . Namun ada juga jenis paku yang dapat hidup pada suhu 250C
(Simanjuntak, 1989).
Cahaya sangat vital bagi kehidupan organisme di alam, karena cahaya
merupakan sumber pokok dari energi. Secara langsung dan tidak langsung cahaya
akan mempngaruhi kehidupan. Sumber cahaya bagi kehidupan organisme pada
umumnya adalah dari sinar matahari (Ismail, 1994). Namun tumbuhan paku di
alam, jarang atau tidak pernah terkena cahaya sinar matahari secara langsung.
Karena tumbuhan paku lebih menyukai tempat terlindung, tetapi sebagian
tumbuhan paku juga menyukai cahaya matahari (Simanjuntak, 1989).
Tanah juga merupakan salah satu faktor pokok dari lingkingan fisik yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan, terutama pada kondisi alami (Ismail, 1994).
Beberapa jenis tumbuhan paku lebih banyak menyukai kondisi tanah dengan
derajat keasaman antara 5,5-6,5 (Simanjuntak, 1989).
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Kelembaban juga merupakan salah satu faktor pembatas dalam
pertumbuhan paku. Tanpa adanya kelembaban udara yang tinggi, umumnya
tumbuhan paku tumbuh tidak sehat. Menurut Thomas dan Garber (1999) tingkat
kelembaban 30% ialah persentase terendah yang masih dapat ditoleransi oleh
paku untuk pertumbuhannya. Kelembaban relatif yang baik bagi pertumbuhan
paku pada umumnya berkisar antara 60-80% (Hoshizaki dan Moran, 2001).
Tjitrosoepomo (1993) telah membagi tumbuhan paku dalam beberapa
kelompok berdasarkan habitatnya terbagi atas tiga yaitu:
1. Paku teresterial, yaitu tumbuhan paku yang hidup di tanah, mencakup
tumbuhan paku yang hidupnya tegak maupun menjalar.
2. Paku epifit, yaitu tumbuhan paku yang hidupnya menumpang pada tumbuhan
lain.
3. Paku akuatk, yaitu tumbuhan paku yang hidup di air, baik dibagian permukaan
maupun di bawah permukaan.
D. Herbarium
Menurut Simposon (2006) bahwa cara pembuatan herbarium sebagai
berikut:
1. Koleksi
Koleksi yang didapat di lapangan dicatat informasi penting seperti ciriciri morfologi, bentuk susunan spora, habitat, lokasi pengambilan, nama daerah
lokal, dll. Sampel yang didapatkan diberi label dan foto.
2. Pengawetan di lapangan
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a. Koleksi yang didapat di lapangan dimasukan ke dalam lipatan koran,
spesimen ditumpuk menjadi satu dan diikat dengan tali rafia, lalu dimasukan
ke dalam kantong plastik berukuran 50 kg.
b. Siram dengan spiritus sampai basah.
c. Lipat plastik, lalu ikat hingga udara tidak bisa keluar masuk dan diberi
lakban.
3. Pengapitan atau pengeringan
Koleksi yang didapatkan di lapangan dilapisi dengan kardus (40x30) cm
dan diikat dengan kuat. Kemudian dikeringkan dengan sinar matahari selama 2
atau tiga hari.
4. Pemisahan dan pengelompokan
Setelah kering spesimen dipisahkan dari kertas koran kemudian di susun
dan dikelompokan berdasarkan nomor koleksi dilapangan.
5. Pemberian nama label
Memberi label setiap spesimen yang telah kering dengan isi label adalah
tanggal koleksi, nama orang yang mengoleksi, nomor urut koleksi yang
dipunyai oleh setiap kolektor, famili (nama suku tumbuhan), spesies (nama
jenis), lokasi dll.
6. Mounting (penempelan)
Mounting yaitu penempelan spesimen yang telah kering pada kertas
mounting dengan cara menjahitkannya pada kertas mounting (ukuran 40x30)
cm
.
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7. Penyimpanan herbarium
Herbarium yang sudah dimounting dan diberi label disimpan pada tempat
penyimpanan seperti kotak atau lemari.
E. Manfaat Tumbuhan Paku
Tumbuhan paku merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki
kelompok spesies yang banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Tumbuhan paku memiliki manfaat ekologis dan manfaat ekonomis. Dalam hal
ekologis tumbuhan paku dapat menutup tanah di hutan sehingga air hujan tidak
langsung mengenai lantai hutan yang bisa mengakibatkan erosi. Sedangkan
manfaat ekonomis tumbuhan paku dapat dijadikan sebagai sayuran untuk
dikonsumsi manusia dan dapat juga dijadikan sebagai tanaman hias (Purbosari,
2016).
Menurut Sastrapradja (1980) jenis paku juga dimanfaatkan untuk sayuran
dan obat-obatan tradisional. Tumbuhan paku khususnya Cyathea sp. mempunyai
peranan yang sangat besar bagi keseimbangan ekosistem hutan antara lain sebagai
pencegah erosi dan pengatur tata guna air.
Beberapa jenis tumbuhan paku yang berasal dari Cagar Alam Gunung
Ambang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan sebagai tanaman
hias seperti jenis Asplenium pellucidum Lam., dan Dipteris congjugata Reinw.,
digunakan sebagai tali atau bahan pengikat seperti jenis Gleichenia hispida
Mett.ex Kuhn dan digunakan sebagai sayur seperti jenis Pteris mertensioides
Willd. (Arini, 2012).
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Pemanfaatan tumbuhan paku untuk berbagai jenis keperluan hidup,
sebenarnya telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu.
Masyarakat di daerah pedalaman telah memafaatkan tumbuhan paku untuk
membuat jamu atau obat tradisional dengan cara mengambil sari-sarinya. Selain
sebagai bahan obat tradisional, ada pula beberapa jenis tumbuhan paku yang
dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Beberapa manfaat tumbuhan paku yang lain
diantarnya adalah sebagai bahan kerajinan tangan, bahan bangunan, bahan
penggosok, bahan pelapis, tanaman hias, dekorasi pada upacara ritual kepercayaan
dan sebagai sumber nutrien dalam ekosistem (Kurniawan, 2009):
1. Tumbuhan paku sebagai bahan obat
Tumbuhan paku ternyata memiliki khasiat menyembuhkan berbagai
macam penyakit. Beberapa jenis penyakit yang dapat disembuhkan dengan
menggunakan obat yang berbahan dasar tumbuhan paku adalah patah tulang,
luka bakar, bisul, infeksi ringan, sakit tenggorokan, batuk, masuk angin, sakit
perut, nyeri pada saat menstruasi, luka setelah melahirkan, menjaga kesehatan
alat reproduksi dan sebagainya.
Luka memar yang terjadi karena patah tulang dapat disembuhkan dengan
menggunakan tumbuhan paku teresterial raksasa dari jenis Angiopteris evecta.
Caranya adalah dengan membubuhkan daun-daun dari tumbuhan paku tersebut
pada bagian yang patah.
Orang-orang di daerah pedalaman menggunakan beberapa jenis
tumbuhan paku untuk mengatasi gangguan saluran pernapasan. Tumbuhan
paku tersebut antara lain Helminthostachy zeylanica (untuk mengatasi batuk

26

rejan), Adiantum lunulatum yang dicampur merica hitam (untuk mengatasi
bronkhitis dan asma), Botrychium virginianum, atau dengan menggunakan
tumbuhan paku jenis Adiantum capillus veneris. Umumnya tumbuhan paku ini
diolah menjadi jamu yang diminum, ada pula yang ditambah dengan beberapa
bahan alami lain, kemudian dikeringkan menjadi serbuk obat.
Beberapa tumbuhan jenis tumbuhan paku yang dapat digunakan untuk
mengatasi luka bakar, luka sayat, infeksi ringan dan bisul. Luka ini dapat
disembuhkan dengan cara mengoleskan atau meminum jus dari tumbuhan paku
jenis Gleichenia linearis, Pteris ensiformis, Aspidium latifolium, Dryopteris
milneana, Dicranopteris linearis, Helminthostachys zeylanica, Lygodium
flexuosum, maupun Nephrolepis cordifolia. Untuk luka dalam yang
menyebabkan pendarahan, dapat diobati dengan meminum jamu dari tumbuhan
paku jenis Ophioglossum vulgatum, sedangkan untuk mengobati luka atau
keracunan karena digigit ular, dapat digunakan tumbuhan paku jenis
Botrychium virginianum.
Demam, sakit kepala, masuk angin juga dapat disembuhkan dengan
menggunakan

tumbuhan

paku

dari

jenis

Ophioglossum

reticulum,

Drymoglossum piloselloides, Selaginella flabellata, Cyclosorus, Adiantum
Philippense, Dryopteris cochleata, Cheilanthes farinosa dan Angiopteris
evecta. Rasa nyeri akibat sakit giggi maupun infeksi ringan pada mulut dapat
diobati dengan menggunakan tumbuhan paku dari jenis Pteridium aquilinum.
Tumbuhan paku juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan daerah
kewanitaan dan mengatasi gangguan seputar alat reproduksi wanita. Misalnya
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mengatasi nyeri pada saat menstruasi, mengobati luka setelah melahirkan,
meningkatkan kesuburan dan mengatur kelahiran (sebagai alat kontrasepsi).
Tumbuhan paku yang dimanfaatkan antara lain adalah Microsorum grossum,
Microsorrum commutatum, Ophioglossum reticulatum, Davallia solida, Pteris
tripartita, Pteris ensiformis, Selaginella flagellata, Dryopteris (untuk aborsi),
Dicranopteris linearis, Lygodium dichotomum dan Blechnum orientale
(sebagai alat kontrasepsi).
Kaum pria juga memanfaatkan tumbuhan paku sebagai obat untuk
mengatasi berbagai penyakit kelamin seperti spermatorrhea, gonorrhoea, nyeri
pada testis dan impoten. Tumbuhan paku yang dimanfaatkan adalah paku jenis
Lygodium flexuosum, Microsorum grossum dan Helminthostachys zeylanica.
2. Tumbuhan paku sebagai bahan pangan
Tumbuhan paku selain dimasak sebagai sayur, daun muda yang masih
menggulung dari beberapa spesies tumbuhan paku juga dapat dimakan
langsung sebagai lalap. Tumbuhan paku tersebut antara lain adalah
Helminthostaehys zeylanica, Diplazium esculentum, Stenochlaena palustris,
Pneuatopteris sogerensis, Lomagramma sinuata, Orthiopteris sp., Microlepia
speluncae,

Asplenuim

acrobryum,

Blechnum

orientale,

Ceratopteris

thalictroides, Cyathea angiensis, Diplazium asperum, Gleichenia sp., Marattia
sp., Selaginella opaca, Marsiela, Nephrolepis biserrata, Pteris moluccana,
Pteris tripartite dan Sphaerostephanos sp. Sedangkan tumbuhan paku jenis
Marattia salicina biasa dikonsumsi sebagai menu untuk diet.
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Jenis tumbuhan paku juga dapat diolah dan menghasilkan tepung.
Tepung biasanya diperoleh dari sari-sari makanan yang tersimpan dalam umbi.
Jenis tumbuhan paku yang diambil tepungnya antara lain adalah jenis Cyathea
(paku pohon), Blechnum indicum, Nephrolepis biserrata, Angiopteris sp. dan
Marattia salicina.
Tumbuhan paku juga dapat dimanfaatkan sebagai bumbu penyedap rasa.
Jaman dahulu, ketika garam dapur belum diproduksi, masyrakat di daerah
pedalaman menggunakan garam yang terbuat dari abu sisa pembakaran
tumbuhan paku jenis Asplenium acrobryum.
3. Tumbuhan paku sebagai bahan bangunan
Tumbuhan paku yang sering dimanfaatkan batangnya adalah tumbuhan
paku jenis Cyathea magna, Cyathea angiensis dan Cyathea contaminans.
Tumbuhan paku ini biasanya digunakan sebagai tiang pancang untuk membuat
pagar kebun, maupun sebagi tonggak dalam pembuatan pondok atau rumah.
Tumbuhan paku juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat
atap rumah, misalnya tumbuhan paku dari jenis Belvisia mucronata dan
Microsorium cromwellii yang dicampur dengan lumut. Di daerah dataran
tinggi, batang tumbuhan paku jenis Cyclosorus dan Dicranopteris dapat
digunakan sebagai pelapis tembok rumah.
4. Tumbuhan paku sebagai bahan kerajinan tangan
Jenis tumbuhan paku juga dapat dijadikan sebagai bahan pembuat
kerajinan tangan, misalnya dianyam menjadi ikat pinggang. Tumbuhan paku
yang digunakan adalah tumbuhan paku jenis Dicranopteris linearis,
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Polystichum linearis, Pteridium aquilinum, Angiopteris evecta, Arthropteris
palisotii, Pityrogamma calomelanos dan Gleichenia hirta.
Tumbuhan paku ada juga yang dianyam menjadi tali pengikat.
Tumbuhan paku yang digunakan adalah jenis tumbuhan paku pemanjat
Lygodium circinnatum.
5. Tumbuhan paku sebagai penghasil serat
Tumbuhan paku dapat dimanfaatkan untuk diambil seratnya. Jenis
tumbuhan paku ini adalah Cystodium sorbifolium. Tumbuhan paku jenis ini
menghasilkan banyak serat yang berwarna kuning keemasan pada bagian dasar
stipesnya. Di beberapa daerah, serat ini digunakan untuk membuat bantal.
6. Tumbuhan paku sebagai bahan penggosok
Tumbuhan paku jenis Equsetum debile batangnya mengandung kristal
silika, dan sangat bagus bila digunakan untuk menggosok mebel yang terbuat
dari kayu. Paku jenis ini juga dapat digunakan untuk menggosok atau
membersihkan peralatan masak dan peralatan makan.
7. Tumbuhan paku sebagai elemen taman dan dekorasi
Tumbuhan paku yang dimanfaatkan sebagai tanaman hias antara lain
adalah Adiantum

cuneatum, Adiantum tenerum, Adiantum trapeziforme,

Asplenium musifolium, Asplenium nidus, Cyathea magna, Cyathea sangirensis,
Cyathea contaminans, Drynaria rigidula, Nephrolepis falcata, Nephrolepis
biserrata, Nephrolepis duffii, Nephrolepis hirsuta, Phlebodium aureum,
Pityrogamma calomelanos, Platycerium wandae.
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Masyarakat di daerah pedalaman masih menggunakan tumbuhan paku
jenis tertentu sebagai ornamen untuk menghiasi badan ketika tengah
berlangsung upacara ritual adat tertentu, misalnya tumbuhan paku Nephrolepis,
oleh masyarakat pedalaman biasanya digunakan dalam upacara ritual kematian.
Masyarakat modern saat ini pun juga memanfaatkan daun tumbuhan paku yang
dikeringkan untuk menghiasi kartu ucapan, bingkisan buah, maupun dalam
pembuatan karangan bunga.
8. Tumbuhan paku sebagai model
Tumbuhan paku juga

sering digunakan sebagai

model

dalam

mempelajari perkembangan tumbuhan, karena mudah diperoleh, mudah
dibudidayakan, pertumbuhannya yang cepat dan mudah diamati, gametofit
tumbuhan paku sangat cocok untuk percobaan laboratorium. Contoh
spesiesnya adalah Pteridium aquilinum, Woodwardia virginica, Lygodium dan
Marsilea. Dalam percobaan tersebut dapat digunakan secara individual
maupun dikombinasi untuk membentuk modul.
9. Tumbuhan paku sebagai sumber nutrisi dan pupuk
Tumbuhan paku yang berperan sebagai sumber nutrisi bagi tumbuhan
lain adalah kelompok paku epifit yang hidup di hutan hujan. Nutrisi di dalam
hutan juga berasal dari guguran daun, cabang-cabang pohon, hewan yang mati
dan sebagainya, biasanya berlangsung cepat. Pohon dan dahan yang mati
menjadi sumber nutrisi utama untuk proses daur ulang selanjutnya.
Spesies paku air yang tumbuh liar ternyata juga banyak memberikan
manfaat bagi tanaman budidaya. Contohnya adalah spesies paku air yang
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banyak tumbuh di antara tanaman padi. Tumbuhan paku yang dimanfaatkan
sebagai pupuk organik adalah paku jenis Azolla pinnata.
F. Identifikasi Tumbuhan Paku
Tjitrosoepomo (1993) menyatakan bahwa melakukan identifikasi
tumbuhan berarti mengungkapkan atau menetapkan identitas (jati diri) suatu
tumbuhan, yang dalam hal ini tidak lain dari pada menentukan nama yang benar
dan tempatnya yang tepat dalam sistem sirkulasi. Untuk identifikasi yang telah
dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan ada beberapa cara yaitu:
1.

Menanyakan identifikasi tumbuhan yang tidak dikenal kepada ahli.

2.

Mencocokkan dengan deskripsi dan spesimen herbarium yang telah di
identifikasi.

3.

Mencocokkan dengan deskripsi dan gambar-gambar yang ada dalam buku
flora.

4.

Menggunakan

kunci

identifikasi

yaitu

kumpulan

pertanyaan

yang

menjawabnya harus ditemukan pada spesimen yang akan diidentifikasi.
5.

Penggunaan lembar identifikasi jenis yaitu sebuah gambar suatu jenis
tumbuhan yang disertai dengan nama dan klasifikasi dari jenis tumbuhan
yang bersangkutan.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan November 2017 – Januari
2018 di kawasan Air Terjun Timbulun Pisang Kenagarian Koto Anau Kecamatan
Lembang Jaya Kabupaten Solok. Identifikasi sampel dilakukan di Laboratorium
Botani Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat.
B. Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kamera
digital, pisau cutter, karung, spidol permanen, karung plastik, lakban, tali rafia,
benang jahit, hygrometer, termometer raksa dan soil tester. Sedangkan bahan
yang digunakan untuk pembuatan spesimen herbarium adalah tumbuhan paku,
label gantung, kertas koran, kardus, kertas mounting, kertas kalkir dan spiritus.
C. Deskripsi Daerah Penelitian
Penelitian jenis-jenis tumbuhan paku dilakukan di Kecamatan Lembang
Jaya Kabupaten Solok di Kenagarian Koto Anau, tepatnya di kawasan Air Terjun
Timbulun Pisang. Nagari Koto Anau terletak di kaki Gunung Talang, secara
geografis berada pada ketinggian 450 -1350 meter di atas permukaan laut dengan
topografi daerah berbukit-bukit dan lurah terjal yang dalam (BPS, 2015).
Nagari Koto Anau memiliki luas wilyah 48 km2. Berdasarkan letak
geografisnya, nagari Koto Anau sebelah utara berbatasan dengan nagari Muara
Panas (Kecamatan Bukit Sundi), sebelah selatan beratasan dengan nagari Batu
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Bajanjang, sebelah barat berbatasan dengan nagari Cupak (Kecamatan Gunung
Talang), dan sebelah timur berbatasan dengan nagari Batu Banyak.
Air Terjun Timbulun Pisang memiliki ketinggian mencapai 25 meter,
untuk menuju lokasi air terjun kita menempuh jarak ± 1 km.
D. Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Survey
Deskriptif dan metode Observasi Langsung di lapangan. Pengambilan sampel
dilakukan di lokasi kawasan Air Terjun Timbulun Pisang. Setiap ditemukan
tumbuhan paku maka akan dikoleksi mulai dari jalan menuju kawasan air terjun
sampai tidak di temukan jenis yang baru, kemudian diteruskan di hulu sungai air
terjun dan dilanjutkan pada sisi kiri (timur) dan kanan (barat) sungai. Teknik
pengambilan sampel secara penelusuran (tracking) langsung di kawasan Air
Terjun Timbulun Pisang pada lokasi penelitian.
E. Cara Kerja
1.

Dilapangan
1.1 Pengambilan sampel di lapangan
a.

Melakukan pengoleksian langsung ke lapangan dengan membawa
peralatan yang digunakan seperti pisau, lakban, label gantung, tali rafia,
karung plastik ukuran 50 kg, kamera dan alat-alat tulis.

b.

Melakukan pengkoleksian jenis tumbuhan paku yang ditemukan untuk
dijadikan herbarium kering, masing-masing diambil sebanyak 3 sampel
untuk setiap jenis.
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c.

Setiap sampel yang di dapat diberi label dan dilakukan pencatatan data
atau informasi penting berupa: bentuk morfologi, tipe spora, organ
tumbuhan yaitu ada atau tidaknya rambut atau sisik pada rhizom, habitat
dan bentuk hidup. Untuk setiap jenis tumbuhan paku yang ditemukan
kemudian difoto dan dikoleksi.

d.

Setelah selesai mengkoleksi kemudian sampel diawetkan dengan
menyusun setiap sampel satu persatu kedalam koran bekas dan diapit
dengan kardus dibagian luar (atas dan bawah), kemudian diikat dengan
tali rafia dan dimasukkan kedalam karung plastik ukuran 50 kg, lalu
disiram dengan spiritus secara merata, kemudian karung plastik dilakban.

1.2 Pengukuran Faktor Lingkungan
Pengukuran faktor lingkungan dilakukan di beberapa tempat dengan
ulangan sebanyak 3 kali.
a.

Cara pengukuran suhu udara yaitu dengan cara meletakkan termometer
pada tempat yang akan diukur suhunya, kemudian amati skala suhu yang
ditunjukkan oleh termometer, lalu dicatat.

b.

Cara pengukuran pH tanah yaitu dengan cara menancapkan soil tester
pada tanah yang akan diukur pHnya hingga seluruh bagian ujung logam
terbenam ditanah, kemudian amati skala yang ditunjukkan, lalu dicatat.

c.

Cara pengukuran kelembaban udara yaitu dengan cara meletakkan
hygrometer di tempat yang akan diukur kelembaban udaranya, tunggu
beberapa saat dan amati skala yang ditunjukkan oleh jarum.

2.

Di Laboratorium
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Tumbuhan paku yang dikoleksi dari lapangan diproses menjadi spesimen
herbarium meliputi:
a.

Pengeringan
Spesimen yang berasal dari lapangan dikeluarkan dari kantong plastik
dan disusun rapi, kemudian dikeringkan dengan cahaya matahari.

b.

Penempelan
Spesimen yang telah dikeringkan selanjutnya dijahit pada kertas
mounting dengan ukuran 30x40 cm yang dilengkapi dengan label
herbarium.

c. Identifikasi
Identifikasi

dilakukan

untuk

menemukan

jenis

tumbuhan

yang

didapatkan di lapangan dengan menggunakan spesimen herbarium yang
telah dikeringkan. Identifikasi tumbuhan paku menggunakan buku
Sundue (2006), Caluff (2006), Zuquim (2008).
d.

Pembuatan monograf dan kunci determinasi
Pembuatan monograf yang berisi informasi mengenai semua hal yang
berkaitan dengan setiap jenis tumbuhan berupa data morfologi yang
dibuat lengkap berdasarkan karakter-karakter yang dimilikinya. Kunci
determinasi yang terdiri dari karakter-karakter morfologi sebagai
pembeda dari keseluruhan jenis yang didapatkan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di kawasan air terjun
Timbulun Pisang Kenagarian Koto Anau Kecamata Lembang Jaya Kabupaten
Solok, ditemukan 20 jenis ( 10 suku, 3 bangsa dan 2 kelas).
Tabel 1. Jenis-jenis Tumbuhan Paku yang ditemukan di Kawasan Air Terjun
Timbulun Pisang Kenagarian Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya
Kabupaten Solok
Kelas
Filicopsida

Lycopsida

Bangsa
Filicales

Suku
Aspleniaceae
Blechnaceae
Cyatheaceae
Davalliaceae

Marga
Asplenium
Asplenium
Blechnum
Cyathea
Davallia

1.
2.
3.
4.
5.

Gleicheniaceae

Gleichenia

6.

Nephrolepidaceae Nephrolepis

7.

Polypodiaceae

Drynaria
Lastreopsis

8.
9.

Microsorum

10.

Phlebodium

11.

Pityrogramma

12.

Pteris
Pyrrosia

13.
14.

Thelypteridaceae Thelypteris

15.

Thelypteris

16.

Athyrium
Selaginella
Selaginella
Selaginella

17.
18.
19.
20.

Polypodiales Dryopteridaceae
Selaginellales Selaginellaceae

Ket: H= Habitat
T = Teresterial
E = Epifit
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Jenis
A. nidus Linn
Asplenium sp
B. occidentale L.
Cyathea sp.
D. denticullata
(Burm.) Mett
G. linearis (Burm.
F.) Clark
N. biserrata (Sw.)
Schott
D. sparsisora Moore
L. effusa (Sw.)
Tindale
M. grossum (S. B.)
Andrews
P. pseudoaureum
(Cav.) Lellinger
P. calomelanos (L.)
Link
P. longifolia L.
P. lanceollata (L.)
Farw
T. abrupta (Desv.)
Proctor
T. opulenta (Kaulf.)
Fosberg
Athyrium sp.
S. pedata Klothzsch
S. plana Hieron
S. wildenowii (Desv.)
Backer

H
E
T
T
T
T
T
T
E
T
T
E
T
T
E
T
T
T
T
T
T
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Dari 20 jenis tumbuhan paku yang didapatkan ditemukan tumbuhan paku
yang tumbuh teresterial sebanyak 80% dan tumbuhan paku yang tumbuh epifit
sebanyak 20%.
Untuk pengukuran faktor lingkungan diperoleh suhu udara sekitar 1819,50C, kelembaban udara berkisar antara 68-71% dan pH tanah 6,3.
Tabel 2. Kondisi lingkungan di Kawasan Air Terjun Timbulun Pisang Kenagarian
Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok
Faktor Lingkumgan
0

Suhu ( C)
Ph
Kelembaban (%)

Jalan Menuju Lokasi

Di hulu Air Terjun

19,5
6,3
58

18
6,3
71

B. PEMBAHASAN
Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa tumbuhan paku yang
didapatkan pada kawasan Air Terjun Timbulun Pisang ini jumlahnya 20 jenis
yang dikelompokkan ke dalam 10 suku. Jumlah jenis terbanyak terdapat pada
suku Polypodiaceae, yaitu sebanyak 7 jenis, suku Selaginellaceae 3 jenis, suku
Aspleniaceae 2 jenis, suku Thelypteridaceae sebanyak 2 jenis, suku Blechnaceaea,
Cyatheaceae,

Davalliaceae,

Dryopteridaceae,

Gleicheniaceae

dan

Nephrolepidaceae masing-masing 1 jenis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
Kawasn Air Terjun Timbulun Pisang baik untuk mendukung pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan paku seperti faktor fisik. Kawasan Air Terjun Timbulun
Pisang memiliki suhu antara 18-19,50C, kelembaban udara 58-71% dan pH tanah
6,3.
Suku Polypodiaceae merupakan suku yang paling banyak ditemukan.
Tingginya jumlah dari suku ini diduga karena spesies paku dari Polypodiaceae
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sebagian besar merupakan paku yang tumbuh di tanah terutama tanah yang
lembap dan ternaungi. Jenis yang habitatnya teresterial lebih banyak dibandingkan
dengan yang epifit, sedangkan suku Selaginellaceae memiliki 3 jenis, suku
Aspleniaceae dan suku Thelypteridaceae 2 jenis dan yang lain hanya memiliki 1
jenis saja. Menurut Holltum (1967) suku Polypodiaceae di memiliki jumlah jenis
yang banyak, telah ditemukan hampir 1000 jenis dan tersebar luas di daerah tropik
dan sub tropik, sebagian besar hidup epifit serta tergolong paku modern sehingga
jenis ini tercakup dalam kelompok ini memiliki adaptasi yang cukup tinggi
sehingga menyebabkan kelompok ini terdistribusi secara luas.
Dari 20 jenis paku yang ditemukan pada penelitian ini berbeda dengan
hasil penelitian Weni Susanti (2017) tentang Jenis-jenis Tumbuhan Paku di Hutan
Bukit Batu Putih Jorong Mudiak Palupuh Nagari Koto Rantang Kecamatan
Palupuh Kabupaten Agam yang memperoleh 16 jenis tumbuhan paku. Hal ini
dikarenakan adanya perbedaan lingkungan antara Hutan Bukit Batu Putih yang
memiliki suhu sekitar 280C, kelembaban udara 57% dan pH tanah 6,8, sedangkan
kawasan Air Terjun Timbulun Pisang memiliki suhu yang berkisar antara 1819,50C, kelembaban udara antara 58%-71%, dan pH tanah 6,3. Menurut
Mardiastutik (2010), tumbuhan paku kurang cocok di tempat kering. Biasanya
suhu yang baik untuk pertumbuhan paku berkisar 12-150C . Namun ada juga jenis
paku yang dapat hidup pada suhu 250C. Beberapa jenis tumbuhan paku lebih
banyak menyukai kondisi tanah dengan derajat keasaman antara 5,5-6,5
(Simanjuntak, 1989).
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Menurut Thomas dan Garber (1999) tinggakt kelembaban 30% ialah
persentase

terendah

yang

masih

dapat

ditoleransi

oleh

paku

untuk

pertumbuhannya. Kelembaban relatif yang baik bagi pertumbuhan paku pada
umumnya berkisar antara 60-80% (Hoshizaki dan Moran, 2001).
C. Monograf dari Jenis Tumbuhan Paku
1.

Asplenium nidus Linn.
Tumbuhan paku ini hidup epifit berumpun di bawah naungan, rhizom

bulat pendek, kuat, berdaging, bersisik coklat, warna hijau tua, bangun pita, daun
makrofil, ujung meruncing, pinggir rata, pertulangan daun menyirip, sorus
menyebar di bawah permukaan daun (super ficial) yang melekat disepanjang anak
tulang daun, warnanya coklat muda (Gambar 15). Deskripsi ini didukung oleh
Sastrapraja (1980) yang menyebutkan bahwa paku ini ujung daunnya meruncing
atau membulat, tepinya rata dengan permukaan yang berombak dan mengkilat.
Warna daun bagian bawah lebih pucat dengan garis coklat disepanjang anak
tulang daunnya. Pada garis-garis ini spora melekat, tangkainya sangat pendek,
kadang-kadang tidak tampak karena tertutup oleh bulu halus. Letak daun tersusun
pada batang yang sangat pendek, melingkar membentuk keranjang.
Paku ini tersebar luas di seluruh daerah tropika dan dapat tumbuh di
daerah pantai sampai di daerah pegunungan, tumbuhan paku ini sering ditemukan
tumbuh menumpang pada batang-batang pohon yang tinggi dan menyukai daerah
yang agak lembab dan tidak tahan terhadap sinar matahari langsung (Sastrapraja,
1980).
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Gambar 15. Asplenium nidus Linn.
2.

Asplenium sp.
Tumbuhan ini hidup teresterial di daerah yang lembab. Permukaan

batang halus. Bentuk daun pinnatus, warna hijau pucat, permukaan atas daun
berdaging dan permukaan bawah daunnya sedikit kasar dan banyak ditemukan
sporangium yang mengikuti alur urat daunnya. Sorus berwarna coklat terang.
Deskripsi ini sesuai dengan spesimen (Gambar 16).
Menurut Sastrapraja (1980), paku ini perawakannya kecil, tangkai daun
bagian atas beralur. Helaian daun yang terletak paling bawah ukurannya lebih
besar. Daunnya agak berdaging, dan warnanya agak hijau pucat. Sori terdapat
dekat pangkal lekukan anak daun. Sori-sori itu bergerombol dan warnanya coklat
terang.
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Gambar 16. Asplenium sp.
3.

Blechnum occidentale L.
Tumbuhan ini memiliki tipe helaian daun makrofil, tipe daun pinnatus,

letak spora menyebar dibawah permukaan daun (super ficial), tangkai ental
berwarna coklat, sori tersusun disepanjang tulang, anak daun berwarna hijau
kecoklatan saat muda dan berwarna coklat tua saat matang, habitat teresterial.
Hal ini sesuai pendapat Holltum (1967), rhizom pendek, tangkai ental
berwarna coklat. Ental muda berwarna merah hijau. Sori tersusun disepanjang
pertulangan daun, anak daun berwarna hijau. Tipe helaian daun makrofil, tipe
daun pinnatus, letak spora ditengah daun dan habitat teresterial.
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Gambar 17. Blechnum occidentale L.
4.

Cyathea sp.
Habitat teresterial, daun tripinnatus, bagian tepi daun bergerigi, bagian

ujungnya runcing, pertulangan daun menyirip. Tangkai licin, beralur, berwarna
coklat. Sorus berbentuk bulat, terletak di bawah permukaan daun. Bentuk sorus
super ficial.
Ferdinand (2008) menyatakan daun pada tumbuhan paku tampak jelas.
Daunnya selalu melingkar dan bergulung pada usia muda. Di bagian bawah
sporofil terdapat banyak bulatan kecil berwarna kecoklatan. Bulatan tersebut
berkumpul membentuk struktur yang disebut sorus.

43

Gambar 18. Cyathea sp
5.

Davallia denticulata (Burm. F.) Mett
Jenis tumbuhan paku ini hidup epifit di bawah naungan, mempunyai

rhizom bulat, panjang, menjalar, bersisik coklat, daun pinntus-tripinnatus, bangun
segitiga, kaku dan kuat, tepi daun bergerigi, warna hijau muda, tangkai berwarna
coklat, mengkilat, sorus marginal, berwarna coklat muda (Gambar 19). Deskripsi
ini didukung oleh Sastrapraja (1980) yang menyebutkan bahwa paku ini
rimpangnya kuat, berdaging dan agak menjalar, bila paku ini masih muda,
rimpang-rimpangnya ditutupi oleh sisik-sisik yang padat berwarna coklat terang,
daunnya berjumbai, bentuk daun segitiga, menyirip, ganda tiga atau empat,
tangkainya berwarna coklat gelap, mengkilat, helaian daunnya berbentuk segitiga

44

dengan tepi yang bergerigi, daun-daunnya kaku dan kuat, permukaan daun licin
mengkilat sehingga mudah sekali terlihat dengan jelas.
Lingkungan tempat tumbuh paku jenis ini didapatkan tumbuh pada
bagian bawah sampai bagian atas pohon dengan ketinggian ± 2 meter dari
permukaan tanah. Menurut Sastrapraja (1980) penyebaran paku ini meliputi Asia
tropika, Polinesia dan Australia, sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan
dapat ditanam di tempat-tempat yang terbuka.

Gambar 19. Davallia denticulata (Burm. F.) Mett
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6.

Gleichenia linearis (Burm. F.) Clarke.
Jenis tumbuhan paku ini hidup teresterial pada tempat terbuka, tangkai

pendek, langsing, bercabang dikotom. Daun pinnatus, hijau, kedudukan daun
berhadapan, pangkal pinna menyatu dengan pinna lainnya, sorus terletak pada tepi
daun (sub marginal) dan berbentuk bulat (Gambar 20).
Deskripsi ini didukung oleh Sastrapraja (1980) yang menyatakan bahwa
paku ini memiliki percabangan yang tiap-tiap cabang bercabang dua, masingmasing cabang akan bercabang dua lagi. Begitu seterusnya sehingga seluruh
tumbuhan menutupi tanah tempat tumbuhnya. Tunas yang tumbuh dari akar
rimpangnya berwarna hijau pucat yang ditutupi oleh bulu-bulu berwarna hitam.
Sorusnya terdapat pada setiap anak daun. Paku ini memiliki manfaat yang dapat
menyuburkan tanah dan menyerap racun disekitar tempat di tumbuh.
Meskipun tidak dibudidayakan, paku ini telah dimanfaatkan di tanah air
kita ini. Kulit batangnya dipergunakan untuk bahan baku kerajinan tangan. Bagian
dalam batangnya dianyam untuk memperkuat kopiah. Di beberapa daerah,
batangnya dimanfaatkan untuk mata pisau serta dimanfaatkan untuk obat
(Sastrapraja, 1980).
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Gambar 20. Gleichenia linearis (Burm. F.) Clarke.
7.

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott
Tumbuhan ini hidup teresterial berkelompok, memiliki rhizom tumbuh

tegak, warna hitam, tangkainya ditutupi rambut yang berwarna coklat. tangkai
bulat, dan kadang lebih panjang, beralur, keras, berwarna coklat muda. Daun
pinnatus, anak daun berselang seling, pangkal meruncing, ujung daun meruncing,
pinggir daun bergerigi. Sorus bulat, terletak mendekati tepi anak daun (sub
marginal) berwarna coklat, memiliki indisium berbentuk ginjal (Gambar 21).
Sesuai dengan pernyataan Sastrapraja (1980) paku ini tumbuhnya
berumpun dengan rimpang yang padat dan panjang. Rimpang-rimpang inilah yang
kelak membantu berkembangbiak dengan cepat. Entalnya panjang. Dapat
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mencapai 2 m. Daunnya

tunggal, yang letaknya agak berselang-seling.

Bentuknya meruncing, panjangnya 5 cm dan lebarnya 1,5 cm. Tangkai daunnya
rapat, pada permukaan tangkai daun terdapat bulu-bulu berwarna coklat tua. Daun
yang mandul lebih besar dari ukuran daun yang subur. Indusia terdapat di tepi
daun bagian bawah. Bentuknya hampir bulat, letaknya berderet. Jarak antara satu
indusia dengan yang lain berjauhan.

Gambar 21. Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott
8.

Drynaria sparsisora Moore.
Drynaria sparsisora Moore. merupakan spesies tumbuhan paku yang

hidupnya mengelompok, habitat epifit, rhizom menjalar, coklat, kaku. Daun fertil
bercanggap, warna hijau, daun steril bulat telur, pendek dan melebar di bagian
tengah, berwarna coklat, ujung tumpul, pangkal daun terbelah, tepi berombak,
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pertulangan daun menyirip. Deskripsi di atas sesuai dengan spesimen (Gambar
22).
Sastrapraja (1980) menjelaskan bahwa daun penyangga tumbuhan ini
pendek dan melebar dibagian tengahnya. Akar rimpangnya sering dipakai untuk
mengompres bagian tubuh yang memar atau bengkak karena terlalu banyak
berjalan, selain itu dipakai pula untuk menghilangkan bercak-bercak di muka
dengan cara melumaskan akar rimpangnya. Seperti beberapa jenis paku lain, ental
muda paku ini seringkali digunakan oleh orang Makasar untuk sayuran. Paku ini
hidupnya tersebar luas didaerah Srilanka, Malaysia sampai ke Polinesia dan
Australia tropika.

Gambar 22. Drynaria sparsisora Moore.
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9.

Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale
Tumbuhan paku ini tumbuh secara teresterial, dengan rimpang pendek.

Daun pinnatus, lancet, sorus bulat, terletak pada tepi bawah daun (sub marginal).
Deskripsi ini sesuai dengan spesesimen (Gambar 23).

Gambar 23. Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale
10. Microsorum grossum S. B. Andrews
Microsorum grossum habitat teresterial, rhizom berdaging, menjalar
panjang dan permukaan bersisik. Tangkai coklat, bersegi, permukaan berambut.
Daun pinnatius, tepi daun rata, costae bentuknya jelas, beralur dan terapung, sorus
bulat (super ficial), indusium bulat, besar, berwarna kuning sampai coklat,

50

posisinya berada dibawah permukaan daun, dua-tiga baris disamping kiri-kanan
costae.
Lingkungan tumbuh di tempat lembab ditepi sungai, didaerah
pegunungan. Tumbuhnya di pohon, batu dan tempat yang penuh dengan cahaya
matahari, membentuk daun elips, sorus besar berwarna kekuning-kuningan yang
terbenam dalam celah yang menonjol kepermukaan atas daun. Penyebaran jenis
paku ini tumbuh di Australia, Asia dan Afrika (Andrian, 2014).

Gambar 24. Microsorum grossum S. B. Andrews
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11. Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger
Tumbuhan paku ini hidup epifit. Daun pinnatus dengan warna dari hijau
cerah mejadi hijau ke abu-abuan. Memiliki rhizom dengan rimpang menjalar..
Sorus terletak dibagian bawah daun, berbentuk bulat.
Tumbuha paku ini biasanya dijumpai pada tempat terbuka. Pada
umumnya tumbuh menumpang pada tumbuhan lain atau menempel pada batu.
Rimpang menjalar, spora terletak dibawah permukaan daun, bergerombol dan
membentuk bulatan dan berjajar (Sastrapraja, 1980).

Gambar 25. Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger.
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12. Pityrogramma calomelanos (L.) Link.
Jenis tumbuhan paku ini hidup teresterial di tempat terbuka, rhizome
tegak, pendek, warna coklat kehitaman, memiliki rambut yang kaku berwarna
coklat tua. Tangkai bulat, mempunyai alur, berwarna hitam, tidak mempunyai
rambut, bagian pangkalnya berwarna hitam. Daun bipinnatus, pangkal daun
runcing, ujung daun runcing, pertulangan menyirip. Sporanya menyebar dibawah
permukaan daun (super ficial). Pinggir daun mikrofil. Seluruh permukaan bawah
daun tertutup oleh sejenis tepung berwarna putih kekuningan (Gambar 26).
Deskripsi ini didukung oleh Sastrapraja (1980) yang menyebutkan paku
ini berimpang pendek dan tegak, pada rimpang tersebut terdapat sisik yang
berwarna coklat, tangkai ental hitam, bersisik pada pangkalnya dan bagian yang
tidak bersisik mengkilat. Ental tersebut menyirip ganda dua, letaknya berselang
seling. Anak daun yang terletak di bagian pangkal adalah tunggal, sedangkan
yang bagian tengah dan ujung menyirip, yang paling ujung berlekuk-lekuk,
melancip pada bagian ujungnya. Sporanya menyebar dibawah permukaan daun.
Paku ini sering ditemukan tumbuh di daerah-daerah terbuka, pada tempat
yang berbatu-batu di lereng bukit, bekas-bekas tembok tua. Tumbuhan paku ini
dapat digunakan sebagai tanaman hias, meskipun orang masih jarang
mempergunakannya. Selain memiliki bentuk yang indah paku ini juga sangat
mudah tumbuh baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi sampai ketinggian
1200 m dpl (Sastrapraja, 1980).
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Gambar 26. Pityrogramma calomelanos (L.) Link.
13. Pteris longifolia L.
Tumbuhan ini ditemukan di daerah yang lembab. Bentuk daun pinnatus,
ental dengan bentuk daun lanset dan ukuran daunnya ada yang lebih besar dari
yang lainnya. Sporangium memiliki bentuk yang membulat. Deskripsi ini sesuai
dengan spesimen (Gambar 27).
Lingkungan tempat tumbuh jenis paku ini yaitu dibebatuan, tebing dan
menyukai tempat yang lembab. Pengenalan jenis ini dapat dikenali dengan
habitusnya berupa terna, rhizomnya pendek, daun pinnatus, sorus bulat seperti
garis memanjang dipinggir bawah permukaan daun (Sastrapraja, 1980).

54

Gambar 27. Pteris longifolia L.
14. Pyrrosia lanceollata (L.) Farw
Tumbuhan paku ini hidup secara epifit. Mempunyai akar serabut, batang
menjalar. Daun pinnatus, berwarna hijau agak tebal, tepi daun rata. Sorus terletak
dibawah daun, bergerombol pada bagian atas daun, berwarna coklat dengan
bentuk sorus bulat. Deskripsi ini sesuai dengan spesimen (Gambar 29).
Menurut Kinho (2009) tumbuhan ini mempunyai akar rimpang
berserabut, batang berupa rhizom yang menjalar. Daun berwarna hijau, agak tebal,
bentuk daun linear, memiliki tepi daun yang rata dengan permukaan daun licin.
Sorus letaknya dibawah daun, bergerombol pada sebagian daun bagian atas,
berwarna coklat dengan bentuk sorus bulat.
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Gambar 28. Pyrrosia lanceollata (L.) Farw
15. Thelypteris abrupta (Desv.) Proctor.
Jenis tumbuhan paku ini hidup teresterial di tempat terbuka, tumbuh
mengelompok, rhizom bulat, daun pinnatus, ujung daun runcing, tepi daun
bergerigi, tekstur kasar, sorus menyebar di permukaan bawah daun, bentuk bulat
dan berwarna coklat (Gambar 29).
Deskripsi ini didukung Zaquim (2008) yang menyebutkan paku ini hidup
teresteraial, panjang 50 cm – 1 m, frond pinnatus, sorus bulat, dengan indusium.
Lingkungan tempat tumbuh paku ini di daerah yang lembab dan kaya akan
humus, paku ini ditemukan di Amerika Selatan sampai Utara. Pengenalan
tumbuhan paku ini yaitu rhizome menjalar, bulat, tumbuh mengelompok, stipes
panjang. Frond pinnatus, makrofil, ujung daun meruncing, tepi berombak, tekstur
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kasar, sorus menyebar di bawah permukaan daun berbentuk bulat dan berwarna
coklat.

Gambar 29. Thelypteris abrupta (Desv.) Proctor.
16. Thelypteris opulenta (Kaulf) Fosberg.
Jenis tumbuhan paku ini hidup teresterial di tempat terbuka, mempunyai
rhizom bulat bersisik, berwarna coklat, daun makrofil, berlobus, ujung runcing,
pangkal membulat. Sorus bulat berwarna coklat, superficial, menyebar pada
permukaan daun menutupi sampai pada ujung daun. Permukaan batang bulat licin,
berwrna coklat (Gambar 30).

57

Deskripsi ini didukung oleh Sastrapraja (1980) yang menyebutkan paku
ini hidup teresterial memanjat, rhizome bulat, mempunyai sisik, coklat. Frond
sederhana, berwarna hijau, pinnatus, ujung daun runcing, tepi daun bergerigi,
ujung runcing. Sorus bulat berwarna coklat, menyebar pada permukaan daun
sampai pada ujung daun.

Gambar 30. Thelypteris opulenta (Kaulf) Fosberg.
17. Athyrium sp.
Tumbuhan paku jenis ini memiliki daun pinnatus, berwarna hijau
kecoklatan, spora berada dibawah permukaan daun dengan posisi menyirip
disetiap pertulangan anak daun, berwarna coklat. Deskripsi ini sesuai dengan
spesimen (Gambar 31).

58

Athyrium sp. ini hidup secara epifit atau teresterial. Sori pendek dengan
indusium. Batangnya pendek dan merayap. Tumbuhan paku ini tersebar di
Mexico, Paraguai Guianas, Antilles, Trinidad dan Tobago (Zaquim, 2008).

Gambar 31. Athyrium sp.
18. Selaginella pedata Klotzsch.
Spesies ini paku ini hidup teresterial, di tempat terbuka dan lembab.
Spesies ini memiliki batang yang pendek dan kasar, berwarna kecoklatan dan
keras. Daun berwarna hijau dan ukuran kecil. Spesies paku ini memiliki ciri daun
kecil, tunggal, pada cabang samping tersusun dalam 4 baris, yaitu 2 baris samping
terdiri dari daun besar yang kerapkali mudah rontok. Sporangia di dalam ketiak
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daun fertil (sporofil). Sporofil lebih besar dari sporangia, terkumpul menjadi bulir
terminal, persegi empat kadang-kadang agak pipih.
Menurut Zaquim (2008), paku ini tumbuh di daerah Venezuela, Brazil
dan Guianas.

Gambar 32. Selaginella pedata Klotzsch.
19. Selaginella plana Hieron
Habitat teresterial, memiliki akar serabut berwarna coklat, batang tegak,
bulat, kecil berbentuk seperti sisik dan berwarna coklat muda. Percabangan
menggarpu. Daun berukuran kecil, berwarna hijau muda, tersebar merata
diseluruh bagian batang dan tersusun menyirip. Tata letak daun pada batang
bersilang. Sporangium tersusun dalam bentuk strobilus yang terletak di ujung
batang, strobilus berbentuk lancip.
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Sesuai dengan pendapat Holltum (1967), rumput-rumputan merayap.
Cabang hampir selalu bercabang bentuk menyirip, tidak jauh berbeda dengan
batang utama. Daun samping mudah rontok, bulat telur memanjang menyerong,
dengan pangkal daun sedikit banyak berbangun jantung dengan sisi yang tidak
sama besar pada ujung yang mencolok, daun dari baris teratas lebih kecil melekat
menutup semacam genting, bulat telur panjang yang lancip, daun fertil berjelal
rapat, dari baris teratas menyerong ke samping, dari baris bawah melekat, lebih
pendek. Dari dataran sampai 1200 m, pada lapangan rumput yang tidak begitu
kering dan tegalan yang ditinggalkan.
Jenis tanaman ini sudah dikenal masyarakat sebagai tanaman hias.
Umumnya digunakan sebagai tanaman penutup tanah. Selain itu tanaman ini telah
lama dikenal sebagai obat penasak darah dan obat hulu hati (Sastrapraja, 1980).

Gambar 33. Selaginella plana Hieron
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20. Selaginella wildenowii (Desv.) Backer.
Jenis tumbuhan paku ini hidup teresterial di tempat terbuka, mempunyai
rhizom tegak, bersisik, percabangan tidak beraturan, tipe daun mikrofil, tidak
terlalu menutupi permukaan batang, berwarna hijau, berbentuk bulat lonjong,
menggerombol di ujung batang sehingga tampak menutupi batangnya. Batangnya
tegak dan bersisik halus dan sporangium terkumpul dalam bentuk strobilus yang
terletak diujung daun (Gambar 34).
Deskripsi ini didukung oleh Sastrapraja (1980) yang menyebutkan paku
ini termasuk jenis paku yang mempunyai daun berukuran kecil. Hidupnya di tanah
terutama di tempat yang basah baik di daratan tinggi hingga ketinggian 1200 m.
Entalnya berbentuk bulat lonjong, kecil dan kaku, menggerombol di ujung batang
sehingga tampak menutupi batangnya, berwarna hijau, rhizom tegak dan bersisik
halus, kadang-kadang mempunyai percabangan yang menyirip, daun mikrofil.
Ujung daun tumpul, hidup di tanah terutama di tempat yang basah baik dataran
rendah maupun dataran tinggi hingga ketinggian 1200 m dpl.
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Gambar 34. Selaginella wildenowii (Desv.) Backer.
D. Kunci Determinasi dari Jenis Tumbuhan Paku
Dari keseluruhan tumbuhan paku yang didapakan di Kawasan Air Terjun
Timbulun Pisang maka dapat dibuat kunci determinasi sebagai berikut:
Kunci determinasi kelas dari divisi Pteridophyta
1 a. Daun makrofil....................................................................................Filicopsida
b. Daun mikrofil..................................................................................... Lycopsida
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Kunci determinasi bangsa dari kelas Filicopsida
1 a. Sorus super ficial ............................................................................. Polypodiaes
b. Sorus submarginal................................................................................. Filicales
Dari bangsa Polypodiales ditemukan 1 suku yaitu Dryopteridaceae.
Dari suku Dryopteridaceae ditemukan i jenis yaitu Athyrium sp. dengan ciri ciri
daun berwarna hijau kecoklatan, spora berada dibawah permukaan daun dengan
posisi menyirip disetiap pertulangan anak daun, berwarna coklat.
Kunci determinasi suku dari bangsa Filicales
1 a. Daun pinnatus.......................................................................... Thelypteridaceae
b. Daun tidak pinnatus ..........................................................................................2
2 a. Spora mengikuti pertulangan daun................................................ Aspleniaceae
b. Spora tidak mengikutipertulangan daun ...........................................................3
3 a. Memiliki daun steril .................................................................... Polypodiaceae
b.Tidak memiliki daun steril ................................................................................4
4 a. Sorus searah ibu tulang daun ......................................................... Blechnaceae
b. Sorus tidak searah dengan ibu tulang daun .......................................................5
5 a. Sorus bulat...................................................................................... Davalliaceae
b. Sorus tidak bulat ...............................................................................................6
6 a. Batang bercabang dikotom......................................................... Gleicheniaceae
b. Batang tidak bercabang dikotom ......................................................................7
7 a. Bentuk sorus super ficial ................................................................ Cyatheaceae
b. Bentuk sorus sub marginal ................................................... Nephrolepidaceae

64

Dari suku Thelypteridaceae ditemukan 1 marga yaitu Thelypteris.
Dari marga Thelypteris ditemukan 2 jenis yaitu

Thelypteris abrupta dan

Thelypteris opulenta.
Kunci determinasi dari Marga Thelypteris
1 a. Sorus tersusun dekat tepi daun .......................................... Thelypteis opulenta
b. Sorus menyebar dibawah helaian daun ............................. Thelypteris abrupta
Dari suku Aspleniaceae ditemukan 1 marga yaitu Asplenium.
Dari marga Asplenium ditemukan 2 jenis yaitu Asplenium nidus dan Asplenium
sp.
Kunci determinasi dari Marga Asplenium
1 a. Permukaan daun licin ............................................................. Asplenium nidus
b. Permukaan daun kasar ................................................................ Asplenium sp.
Dari suku Polypodiaceae di temukan 7 marga yaitu Drynaria, Lastreopsis,
Microsorum, Phlebodium, Pityrogramma, Pteris dan Pyrrosia.
Dari marga Drynaria ditemukan 1 jenis yaitu Drynaria sparsisora dengan ciri
daun fertil bercanggap, warna hijau, daun steril bulat telur, pendek dan melebar
dibagian tengah, berwarna coklat.
Dari marga Lastreopsis ditemukan 1 jenis yaitu Lastreopsis effusa dengan ciri
rimpang pendek, daun pinnatus, lancet, sorus bulat terletak pada tepi bawah daun.
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Dari marga Microsorum ditemukan 1 jenis yaitu Microsorum grossum dengan ciri
stipes coklat, bergerigi, tepi daun rata, sorus bulat berwarna kuning, posisinya
berada dibawah permukaan daun.
Dari marga Phlebodium ditemukan 1 jenis yaitu Phlebodium pseudoaureum
dengan ciri daun pinnatus dengan warna hijau cerah menjadi hijau keabu-abuan.
Sorus terletak dibagian bawah daun, berbentuk bulat.
Dari marga Pityrogramma ditemukan 1 jenis yaitu Pityrogramma calomelanos
dengan ciri rhizom tegak, pendek, warna coklat kehitaman. Stipes bulat, daun
bipinnatus, spora menyebar dibawah permukaan daun. Seluruh permukaan bawah
daun tertutup oleh sejenis tepung berwarna putih kekuningan.
Dari marga Pteris ditemukan 1 jenis yaitu Pteris longifolia dengan ciri batang
tidak bercabang, letak daun berhadapan bersilang dan sejajar. Sporangium
memiliki bentuk membulat terletak sejajar dengan tepi daun.
Dari marga Pyrrosia ditemukan 1 jenis yaitu Pyrrosia lanceollata dengan batang
menjalar. Daun berwarna hijau agak tebal, tepi daun rata. Sorus terletak dibawah
daun, bergerombol pada bagian atas daun, berwarna coklat dengan bentuk sorus
bulat.
Kunci determinasi untuk suku Gleicheniaceae
Dari suku Gleicheniaceae hanya ditemukan 1 marga yaitu Gleichenia.
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Dari marga Gleichenia hanya ditemukan 1 jenis yaitu Gleichenia linearis dengan
ciri stipes pendek, langsing, bercabang dikotom. Daun pinnatus, kedudukan daun
berhadapan, sorus terletak pada tepi daun dan berbentuk bulat.
Dari suku Blechnaceae ditemukan 1 genus yaitu Blechnum.
Dari 1 genus Blechnum ditemukan 1 jenis yaitu Blechnum occidentale dengan ciri
daun pinnatus, letak spora menyebar dibawah permukaan daun, tangkai ental
berwarna coklat, sori tersusun disepanjang tulang anak dauan, berwarna hijau
kecoklatan saat muda dan coklat tua saat matang.
Dari suku Davalliaceae ditemukan 1 genus yaitu Davallia.
Dari genus Davallia ditemukan 1 jenis yaitu Davallia denticullata dengan ciri
memiliki rimpang kuat, berdaging dan agak menjalar. Bentuk daun segitiga
dengan tepi bergerigi, tangkainya berwarna coklat gelap, mengkilat, permukaan
daun licin dan mengkilat.
Dari suku Cyatheaceae ditemukan 1 genus yaitu Cyathea.
Dari genus Cyathea ditemukan 1 jenis yaitu Cyathea sp. dengan ciri daun
bipinnatus, pertulangan daun menyirip. Sorus bulat, terletak dibawah permukaan
daun.
Dari suku Nephrolepidaceae ditemukan 1 genus yaitu Nephrolepis.
Dari genus Nephrolepis ditemukan 1 jenis yaitu Nephrolepis biserrata dengan ciri
rimpang yang padat dan panjang. Tangkai ditutupi rambut yang berwarna coklat
muda. Daun pinnatus, anak daun berselang seling, pinggir daun bergerigi. Sorus
bulat, terletak mendekati tepi anak daun, berwarna coklat.
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Dari kelas Lycopsida ditemukan 1 bangsa yaitu Selaginellales.
Dari bangsa Selaginellales ditemukan 1 suku yaitu Selaginellaceae.
Dari suku Selaginellaceae ditemukan 1 genus yaitu Selaginella
Dari genus Selaginella ditemukan 3 jenis yaitu Selaginella pedata, Selaginella
Plana dan Selaginella wildenowii.
Kunci determinasi dari genus Selaginella
1 a. Daun menyerupai cakar ayam ............................................... Selaginella plana
b. Daun tidak menyerupai cakar ayam .................................................................2
2 a. Daun menutupi seluruh bagian batang .................................Selaginella pedata
b. Daun tidak menutupi seluruh bagian batang ................ Selaginella wildenowii
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa
spesies tumbuhan paku yang ditemukan di Kawasan Air Terjun Timbulun Pisang
Kenagarian Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok yaitu
sebanyak 20 jenis yang tergolong kedalam 10 suku, 3 bangsa dan 2 kelas.
Kawasan Air Terjun Timbulun Pisang baik untuk mendukung
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan paku, dimana suhu pada kawasan
tersebut antara 18-19,50C, kelembaban udara 58-71% dan pH tanah 6,3.
B. Saran
Untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan penelitian tentang jenis
paku di Kawasan Air Terjun Timbulun Pisang setelah dijadikan sebagai objek
wisata.
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LAMPIRAN
Lampiran 1: Peta Lokasi Penelitian

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
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Lampiran 2: Layout Penelitian

Gambar 2. Layout Penelitian
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Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

Pengkoleksian sampel

Identifikasi sampel

Penyortiran sampel
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Lampiran 4: Jenis Tumbuhan Paku yang didapat

Asplenium nidus

Asplenium sp.

Blechum occidentale

Cyathea sp.

Davallia denticullata

Drynaria sparsisora

Gleichenia lineris

Lastreopsis effusa

Microsorum grossum
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Nephrolepis biserrata

Phlebodium pseudoaureum Pityrogramma calomelanos

Ptreis longifolia

Pyrrosia lanceollata

Thelypteris opulenta

Athyrium sp.

Thelypteris abrupta

Selaginella pedata
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Selaginella plana

Selaginella wildenowii

Yayasan Pendidikan pGRr padang sumatera Barat
Sekolah ringgi Keguruan dan ilmu pendidikan

STKIP-PGRI SUMATERA BARAT

Status_Terakreditasi, perpanjangan lzin Operasional
nr."r ,1uu-ts$.aH.01.04 Tahun 20ll
Alamat : Kampus I Jl' Gunung Pangilun radLg
Telp: (0751)7053731-Fax (0751) 7053826
Kampus II Jl. Gajah Mada padang
Terdaftar di Kementriao Hukum dan uau riepuutitr
rnioneiia

E-Mail@

Website: &tp//www*b?-psat-,cte6az.ad.i/

Nomor: 7500 / A/ STKIP-AK / pcRI-SB / Z0t7

Lamp : -

Hal

:

,

Padang, 17 November 2017

Mohon lzin penelitian

Yth. Sdr. Wali Nagari Koto Anau Kab. Solok

di
Tempat
Dengan hormat.
Dengan ini kamimohon ninBapaw Ibu bagi mahasiswa
Sumatera Barat:
Nama

srKlp PGRI

Annisa Rahmi

NPM

12010038

Jurusan

PMIPA

Program Studi Pendidikan Biologi
Jenjang

s.l

untuk melakukan penelitian di tempat yang Bapak/ Ibu pimpin,
dalam rangka

penyusunan tugas akhir / skripsi denganjudul

:

"Jenis Tumbuhan paku yang Terdapat di Kawasan Air Terjun
fimbulun Piseng Kenagarian Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya
Kabupaten Sobk .
Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama Bapak/
Ibu, kami
ucapkan terima kasih-

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMA'TAN LEMBANG JAYA

NAGARI KOTO GADANG KOTO ANAU
Alamat : Jalan Raya Bukit Sileh

2/NKA-2017

- Koto Anau Kode pos :273g5

Koto Anau, 24 November 2017
Kepada Yth:
Ibu Pimpinan Yayasan STKIP -PGRI Sumbar

Di-

Padans

Dengan hormat,

Sehubrmgan dengan Surat
Pendidikan

(

STKIP

-

PGRI

dari Fakultas Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilnu
naiang Nomor : 7500/A/STKIp-AK/pczu-SB/2017

;

Tanggal 17 November 2017 dengan Perihal Mohon Izin Penelitian maka bersama ini kami
,
memberikan i#n kepada:

Nama

:

NPM

: 12010038

Junrsm

: PMIPA

Progrm Studi
V/alol penelitian

: Pendidikan
:

ANNISA RAIIMI

Biologi

November 2017

Untuk EEgYt't',n penelitian di Nagari Koto Gadang Koto Anau dalam rangka
Penulisan Tugas Arfrir / Skripsi yang berjudul u lenis Tunbuhan paku yang
Terdapat di

TaF Tddu
Lembanglaytf*fubk
Kawoson

Ab

Dan pada

hasil penelititr

Pisong Kenagarian Koto Gadang Koto Anau Kecantaton
u.

alilirpcndilian kami

p! tlt

mengharapkan agar saudara mengirimkan kepada kami

filekr.kan-

ip!-

Demilcinh
ucapkan

H il hi

smpaikan kepada

Saudara dan

atas perhatiannya kami

teridii'tasih-

AGARI

{*P
E1
UI
Cr\

\*

AOANG

ANAU.

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN LEMBANG TAYA

NAGARI KOTO GADANG KOTO ANIAU
Alarnat : Jalan Raya Bukit Sileh

- Koto Anau Kode Pos :27385

Koto Anau, 14 Februari 2018

Yth:

Kepada

Ibu Pimpinan Yayasan STKIP -PGRI Sumbar

Di-

Padane

Dengan honnat,

ini kami do'akan semoga Ibu berada dalam keadaan sehat walafiat saja
hendaknya, dan selalu sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin
Bersama

Yrabbal'alamin!
Sehubungan dengan telah selesainya Penelitian yang dilalnrkan oleh
|rJerna

ANNISA RAIIMI

Tempat/fgl. Lahir

Cupak, 11 Desember 1993

Alama

Jorong Bukik

Kili

:

Nagari Koto Baru.

Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
Judul Peaef,itian

: n lenis

Turubuhan Paku Yang Terdapat di Kawasan

Air Terjun

Timbulun Pisang Kenagarian Koto Gadang Koto Anau Kecamotan
Lembang laya Kabupoten Salak
Lokasi

Poclilim

Waktu Penelilia

Yang

Air Terjun Timbulun Pisang Nagari Koto Gadang Koto Anau
November

2Afi

sld,Januari 2018

mm lEil dei penelitiannya

Pemerimahm

n.

!*rEri Kmo

Demikiff H ili
ucapkan terimaH,

tersebut telah diseratrkan

I (Satu) rangkap kepada

Gadang Koto Anau.

kerrri sampaikan kepada Ibu dan atas perhatiannya kami

//n
'/.{Y
{l3/
lul--

tr$Sr$

=t
ar:\ V.

\

D,\

BUJAIYG

.

IABORATORIUM ZOOLOGI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOTOGI
SEKOTAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(sTKtPl PGR| SUMATERA BARAT
Lt 1 Gedung A Kampus t, Jl. Gunung pangilun padang
Telp (0751) 7O53S71

Nomor: 09/LAB.P.P .BtO / 0Z / Z}LB.
Yang bertanda tangan di bawah ini Penanggung
fawab Laboratorium Biologi
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Bara!
dengan ini menerangkan
bahwa:
Nama
NPM

Tempat/Tanggal lahir
Ieniang
Program Studi
Instansi
Pembimbing I
Pembimbing II
Lama Penelitian

ANNISA RAHMI
12010038
Cupak / 11 Desember 1993
S1

Pendidikan Biologi
STKIP PGRI Sumatera Barat
Dra. Nursyahra, M.Si
Lince Meriko, M.Si
30 hari

Telah men;relesaikan kegiatan penelitian di Laboratorium Biologi
STKIp pGRI
sumatera Barat dengan judul penelitian: 'fenis-jenis Tumbuhan paku
yr.rg ,".dupat di
Kawasan Air Teriun Timbulun Pisang Kenagarian Koto Anau
Kecamatan Lembang faya
Kabupaten Sololf l!'emikiantah surat keterangan ini kami buat
agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Mengetahu

Padang Februari 2018
rium Biologi

Biologi

Pf. Labo

[Yosmed

.

Tembusan:

1. Ketua Prodi Pendidihan Biologi STKIP
2. Arsip

pGRI Sumbar

idaya! M.Sil

