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Abstrak 

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, setelah 
Brasilia. Terdapat 28.000 jenis tumbuhan yang ditemukan di Indonesia dari 230.000 jenis 
tumbuhan yang dikenal di dunia (Romaidi dkk, 2012). Iklim tropis di Indonesia, membuat 
wilayah Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, salah satunya yaitu tumbuhan tingkat 
rendah. Penelitian di Hutan Rakyat dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2016. 
Penentuan lokasi pengambilan sampel disesuaikan dengan komponen utama hutan rakyat, 
tepatnya terdapat tiga kawasan yang dominan yaitu hutan pinus (HP), hutan agrokompleks 
(HA) dan hutan kopi (HK). Pengumpulan data dengan cara observasi dan pengamatan 
langsung serta membandingkan ciri morfologi tumbuhan lumut dan tumbuhan paku 
menggunakan gambar spesies yang telah diambil dan diawetkan. Menggunakan metode 
jelajah mengikuti pola persebaran lokasi yang didominasi tumbuhan lumut dan tumbuhan 
paku. Keanekaragaman tumbuhan rendah yang telah ditemukan dan diidentifikasi dari 
hutan rakyat diantaranya 9 spesies Bryophyta dan 21 spesies Pteridophyta. Sampel 
tumbuhan lumut dan paku disusun dalam sebuah media pembelajaran MIOTUM. 
Penggunaan MIOTUM sebagai media dan sumber belajar adalah untuk siswa kelas VII. 
Penilaian MIOTUM dilakukan oleh guru Biologi/IPA pada jenjang Sekolah Menengah 
Pertama yaitu validator pertama sebesar 86 % dengan kategori layak. Sedangkan hasil 
validator kedua sebesar 88,8 % dengan kategori layak. 
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Pendahuluan 

Keanekaragaman hayati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan 

bumi dan isinya, termasuk eksistensi manusia. Secara umum, kekayaan 

keanekaragaman hayati Indonesia belum semuanya diketahui, baik jumlah jenis maupun 

potensinya. Kekayaan keanekaragaman hayati kelautan dan keanekaragaman hayati 

terrestrial sebagian sudah diungkapkan, namun sebagian lain masih belum dieksplorasi, 

bahkan beberapa jenis akan terancam kepunahannya sebelum diketahui (LIPI, 2014: 21-

22). 

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di 

dunia, setelah Brasilia. Terdapat 28.000 jenis tumbuhan yang ditemukan di Indonesia 


