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Abstrak 

Gunung Tidar merupakan gunung yang terletak di kota Magelang dengan ketinggian 200 m 

sampai 460 m dpl. Vegetasi tumbuhan yang dimiliki merupakan vegetasi tegakan yang 

relatif rapat. Terdapat banyak tumbuhan paku yang tumbuh di Gunung Tidar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan paku tanah di kawasan Gunung Tidar 

Kota Magelang, serta hubungan antara ketinggian dengan keanekaragaman tumbuhan paku 

tanah yang tumbuh di Gunung Tidar tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

eksploratif, dilakukan dengan metode observasi dan hasilnya dianalisis secara deskriptif. 

Penelitian dilakukan dengan membuat plot berukuran 1x1 m2 pada sisi utara dan selatan di 

ketinggian I (200 ‒ 330 m dpl) dan ketinggian II (330 ‒ 460 m dpl), masing-masing 

sebanyak 10 plot. Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu terdapat 28 jenis tumbuhan 

paku tanah di kawasan Gunung Tidar. Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan paku tanah 

pada ketinggian I sebesar 1,0897 yang berarti keanekaragamannya sedang, sedangkan pada 

ketinggian II sebesar 0,9287 yang berarti keanekaragamannya rendah. Keanekaragaman 

jenis tumbuhan paku tanah dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan berhubungan erat 

dengan faktor lingkungan. 

Kata kunci: identifikasi, keanekaragaman, tumbuhan paku, gunung tidar 

 

Pendahuluan 

Gunung Tidar merupakan gunung yang terdapat di Kota Magelang dengan 

ketinggian mencapai 200-460 m dpl. Secara fisik kawasan Gunung Tidar adalah 

kawasan yang memiliki vegetasi tumbuhan dengan tegakan yang relatif rapat dan 

merupakan kawasan tidak berpenghuni yang selanjutnya disebut kawasan inti atau core 

area (Badan Perencanaan Kota-Pemerintah Kota Magelang, 2006). Secara keseluruhan 

luas kawasan studi Gunung Tidar adalah 259,49 ha. Pada kawasan ini banyak ditumbuhi 

jenis-jenis tumbuhan paku, baik dari jenis paku tanah maupun epifit. 

Di muka bumi ini terdapat sekitar 10.000 jenis tumbuhan paku dan tidak kurang 

dari 3000 jenis tumbuhan paku tersebut tumbuh di Indonesia (Setijati Sastrapradja, 

1979). Menurut Gembong Tjitrosoepomo (2003), warga tumbuhan paku amat heterogen 

baik ditinjau dari segi habitus maupun cara hidupnya, terlebih bila diperhitungkan pula 

jenis paku yang telah punah. Ada jenis-jenis paku yang sangat kecil dengan daun-daun 
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yang kecil-kecil pula dan struktur yang masih sangat sederhana. Ada pula tumbuhan 

paku yang besar dengan daun-daun yang mencapai ukuran panjang sampai 2 meter atau 

lebih dengan struktur yang rumit. 

Tumbuhan paku merupakan salah satu tumbuhan yang sudah 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 antara lain tumbuhan paku dapat 

dijadikan sebagai sayuran untuk dikonsumsi manusia dan dapat juga dijadikan sebagai 

tanaman hias. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan paku tanah di 

kawasan Gunung Tidar Kota Magelang, serta hubungan antara ketinggian dengan 

keanekaragaman tumbuhan paku tanah yang tumbuh di Gunung Tidar tersebut. 

Harapannya setelah diketahui jenis-jenis dan keanekaragaman tumbuhan paku di 

Gunung Tidar dapat menjadi dasar bagi langkah pemanfaatan tumbuhan paku secara 

lebih luas, khususnya bagi masyarakat Magelang. 

Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif dengan memaparkan 

kenyataan atau fakta yang benar-benar ada dan ditemukan di alam. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan membuat plot secara purposive sampling di setiap 

ketinggian (200 ‒ 330 m dpl dan 330 ‒ 460 m dpl) pada sisi utara dan sisi selatan 

dengan ukuran tiap plot seluas 1 x 1 m
2
. Tumbuhan paku tanah yang berhasil ditemukan 

diamati dan diidentifikasi menggunakan buku identifikasi tumbuhan paku yang ditulis 

oleh C.G.G.J Van Steenis (1979), Setijati Sastrapradja (1996) dan Holttum (1978). 

Selain itu, diidentifikasi pula faktor lingkungan di area tempat tumbuh tumbuhan paku 

dalam plot yang sudah ditentukan meliputi faktor klimatik (Suhu udara, kelembaban 

udara dan intensitas cahaya) dan faktor edafik (Kelembaban tanah dan pH Tanah). 

Analisis data yang diperoleh meliputi dua hal. Yang pertama, analisis 

keanekaragaman tumbuhan paku tanah dilakukan dengan menggunakan indeks 

keragaman Shannon-Wiener. Selanjutnya, analisis hubungan keanekaragaman 

tumbuhan paku tanah dengan ketinggian dan faktor lingkungan dilakukan dengan 

menggunakan analasis deskriptif. 
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Hasil dan Pembahasan 

Jenis tumbuhan paku tanah hasil identifikasi di Gunung Tidar disajikan dalam 

Tabel 1. 

Tabel 1. Jenis Tumbuhan Paku Tanah di kawasan Gunung Tidar 

No. 
Jenis Tumbuhan Paku 

Tanah yang ditemukan 

Ketinggian 

I (200 – 330 m dpl) II (330 – 460 m dpl) 

Utara Selatan Utara Selatan 

1. Gleichenia linearis √ √ √  

2. Amphineuron sp √ √ √  

3. Pityrogramma calomelanos √  √  

4. Sellaginella willdenowii √    

5. Davalia denticulata √ √ √ √ 

6. Adiantum polyphyllum √ √ √ √ 

7. Diplazium esculentum √ √ √ √ 

8. Notholaena hirsuta √ √ √  

9. Botrychium daucifolium √ √  √ 

10. Polypodium virginatum √ √ √ √ 

11. Pteris ensiformis √ √ √ √ 

12. Dicksonia blumei √    

13. Neprolepis hirsutula √ √   

14. Tectaria grandidentata √ √ √  

15. Polypodium phimatodes  √ √ √ 

16. Adiantum cuneatum  √   

17. Dryopteris rufescens  √  √ 

18. Asplenium tenerum  √   

19. Lygodium flexuosum  √   

20. Polypodium trilobum  √   

21. Nephrolepis bisserata   √   

22. Cyathea contaminans     √ 

23. Leucostegia pallida  √   

24. Heterogonium pinnatum  √   

25. Dryopteris subarborea  √   

26. Cyathea squamulata √    

27. Humata repens    √ 

28. Asplenium glaucophyllum   √ √ 

 Jumlah 15 21 12 11 

 Total jenis tumbuhan paku  25 16 

 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tumbuhan paku tanah yang disajikan 

pada Tabel 1, jumlah total jenis tumbuhan paku tanah yang ditemukan di kawasan 

Gunung Tidar Kota Magelang paling banyak adalah pada ketinggian I, yaitu sebanyak 

25 jenis, dengan perincian sebagai berikut: pada sisi sebelah utara ditemukan 15 jenis 

sedangkan pada sisi selatan ditemukan 21 jenis. Kemudian pada ketinggian II, jumlah 

total jenis tumbuhan paku tanah yang ditemukan adalah 16 jenis, dengan perincian 
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sebagai berikut: 12 jenis tumbuhan paku tanah ditemukan pada sisi utara dan 11 jenis 

ditemukan pada sisi selatan. 

Dari pengamatan tersebut diketahui bahwa tidak semua tumbuhan paku berada 

pada kedua  ketinggian. Jenis tumbuhan paku  yang hanya dapat ditemukan pada 

ketinggian I, antara lain Selaginella willdenowii, Adiantum cuneatum, Dicksonia 

blumei, Nephrolepis hirsutula, Leucostegia pallida, Heterogonium pinnatum, 

Dryopteris subarborea, Cyathea squamulata, Asplenium tenerum, Lygodium flexuosum, 

Polypodium trilobum, Polypodium phimatodes dan Nephrolepis bisserata. Sedangkan 

jenis tumbuhan paku yang hanya ditemukan pada ketinggian II adalah Cyathea 

contaminans, Humata repens dan Asplenium glaucophyllum. 

Tabel 2. Kondisi Faktor Klimatik dan Edafik di Kawasan Gunung Tidar pada 

Ketinggian I (200-330 m dpl) dan Ketinggian II (330-460 m dpl) 

Faktor Lingkungan Rata-rata di setiap ketinggian 

I (200 – 330 m 

dpl) 

II (330 – 460 

m dpl) 

a. Klimatik   

Suhu Udara 25,05
0
C 23

0
C 

Kelembaban Udara 75% 78,85% 

Intensitas Cahaya 6364 candela 3588,2  

candela 

b. Edafik   

Kelembaban tanah 3,19% 3,53% 

pH Tanah 5,7 5,5 

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh terlihat adanya variasi kondisi klimatik 

maupun edafik pada ketinggian yang berbeda di kawasan Gunung Tidar. 

Hubungan antara ketinggian dengan keanekaragaman tumbuhan paku tanah 

dapat dilihat secara deskriptif. Berikut ini merupakan data hubungan antara ketinggian 

dan keanekaragaman tumbuhan paku tanah di kawasan Gunung Tidar kota Magelang. 
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Tabel 3. Data hubungan antara ketinggian, indeks keanekaragaman dan jumlah 

jenis tumbuhan paku tanah di kawasan Gunung Tidar Kota Magelang 

Ketinggian Jumlah 

jenis tumbuhan 

paku 

Indeks 

keanekaragaman 

Definisi 

keanekaragaman 

I (200 – 330 

m dpl) 

25 1,0897 Sedang 

melimpah 

II(330 – 460 

m dpl) 

16 0,9066 rendah 

 

Menurut Barus (2002), tinggi rendahnya nilai keanekaragaman juga dipengaruhi 

oleh faktor jumlah spesies, jumlah individu dan penyebaran individu masing-masing 

spesies. Nilai keanekaragaman digunakan untuk menunjukkan seberapa besar tingkat 

keanekaragaman dalam suatu komunitas. Suatu komunitas dikatakan mempunyai 

keanekaragaman spesies yang tinggi apabila terdapat banyak spesies dengan jumlah 

individu masing-masing spesies yang relatif merata. Apabila suatu komunitas hanya 

terdiri dari sedikit spesies dengan jumlah individu yang tidak merata berarti komunitas 

tersebut mempunyai keanekaragaman yang rendah. 

Masing-masing ketinggian yang berbeda (ketinggian I dan ketinggian II) dalam 

penelitian ini memiliki variasi kondisi lingkungan yang menyebabkan perbedaan jumlah 

jenis dan indeks keanekaragaman tumbuhan paku tanah. Suatu tempat memiliki 

keanekaragaman tinggi jika pada tempat terseebut terdapat jumlah jenis individu yang 

melimpah. Pada ketinggian I dan ketinggian II terlihat adanya perbedaan yang 

mencolok dalam hal jumlah jenis yang ditemukan. Indeks keanekaragaman antara dua 

ketinggian yang berbeda tersebut juga memiliki selisih yang cukup berpengaruh. Pada 

ketinggian I indeks keanekaragamannya adalah 1,0897, sehingga dapat dikatakan bahwa 

tingkat keanekaragamannya adalah sedang. Sedangkan pada ketinggian II, indeks 

keanekaragamannya adalah 0,9066, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

keanekaragamannya adalah rendah. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa adanya 

perbedaan ketinggian yang mencakup perbedaan faktor lingkungan yang dimiliki 

berpengaruh terhadap keanekaragamn jenis tumbuhan paku tanah. 
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Kesimpulan 

Jenis tumbuhan paku tanah yang dapat ditemukan pada berbagai ketinggian di 

kawasan Gunung Tidar Kota Magelang adalah sebanyak 28 jenis. Indeks 

keanekaragaman tumbuhan paku pada ketinggian I (200-330 m dpl) adalah sebesar 

1,0897 yang berarti keanekaragamannya sedang. Sedangkan indeks keanekaragaman 

pada ketinggian II (330-460 m dpl) adalah 0,9066 yang berarti keanekaragamannya 

rendah. Keanekaragaman jenis tumbuhan paku di Gunung Tidar Kota magelang 

memiliki hubungan dengan ketinggian tempat dan terkait dengan faktor-faktor 

lingkungan. Pada ketinggian tempat yang berbeda, ditemukan bahwa keanekaragaman 

tumbuhan pakunya pun berbeda. 
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