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LATAR BELAKANG 

•Salah satu yang harus dipelajari di KSAT, khususnya 
Subdivisi Ketam, adalah tentang morfologi tumbuhan. 

•Mempelajari morfologi tumbuhan menggunakan foto 
terkadang tidak representatif karena bisa jadi tidak 
dilakukan secara benar. 

•Dalam suatu pembelajaran, diperlukan media yang 
representatif. 

•Dibuat suatu media pembelajaran baru, yaitu Botanical 
Deconstruction. 



• Botanical deconstruction adalah teknik memisahkan organ 
tumbuhan yang kemudian ditata kembali dengan pola tertentu 
yang representatif dan memperhatikan unsur estetika dalam 
peletakannya. 

• Manfaat :  

1. Membantu menambah pemahaman tentang struktur 
morfologi tumbuhan. 

2. Dapat digunakan sebagai herbarium digital, untuk media 
pendukung dalam pembelajaran morfologi tumbuhan. 

 

 

LATAR BELAKANG 



• Jika dibandingkan dengan media pembelajaran lain 

Kelebihan : dapat di zoom-in dan zoom-out, menambah 
kreativitas, mudah penyimpanannya. 

Kekurangan : menghabiskan waktu, proses pembuatan 
tidak mudah. 

• Jika dibandingkan dengan preparat asli 

Kelebihan : mudah disebarluaskan. 

Kekurangan : tidak mengetahui keadaan secara real 
morfologi tumbuhannya. 

LATAR BELAKANG 



TUJUAN 

•Untuk memudahkan mahasiswa biologi maupun 
masyarakat luar dalam mempelajari morfologi 
tumbuhan. 



Hymenocallis littoralis 
(Spider Lily) 



METODE/PELAKSANAAN 

• Alat 

1. Mini studio foto, terbuat dari 
kardus bekas, kertas layangan 
warna putih, dan kertas karton 
warna putih. 



2. Lampu belajar 2 buah 

3. DSLR / kamera HP 

4. Botol flakon 

METODE/PELAKSANAAN 



• Bahan 

Gymnospermae : Pinus merkusii 

Angiospermae 

Dikotil  : Allamanda cathartica, Catharanthus roseus, Hibiscus 
rosa-sinensis, Lagerstroemia speciosa, Rivina humilis 

Monokotil : Neomarica longifolia 

Pterydophyta : Nephrolepis sp. 

METODE/PELAKSANAAN 



• Cara Kerja 

1. Buat mini studio foto. 

2. Lakukan botanical deconstruction. 

3. Foto hasil botanical deconstruction. 

METODE/PELAKSANAAN 



HASIL 

Pinus merkusii (Tusam Sumatera) 

Analisis morfologi : 
 Daun majemuk, satu tangkai terdiri dari 

beberapa helai daun. 
 Panjang daun ± 10-20 cm. 
 Bagian pangkal daun diselubungi sisik berupa 

selaput tipis, spiral. 
 Terdapat selaput bumbung (ochrea). 
 Daun seri garis, dengan bentuk jarum 

(acerose). 
 Ujung daun runcing (acute). 
 Pangkal daun rata (truncate). 
 Tepi daun rata (integer), tidak dijumpai sinus 

(lekukan ke dalam) dan angulus (lekukan ke 
luar). 

 Warna daun hijau hingga hijau kekuningan. 
 



Allamanda cathartica (Golden trumpet) 

HASIL 
Analisis morfologi : 
 Batang yang tua berwarna coklat, tunas muda 

berwarna hijau; silindris. 
 Daun bertangkai, hanya ada tangkai dan 

helaian daun, tanpa upih. 
 Bentuk daun jorong; ujung daun meruncing; 

pangkal daun meruncing; tepi daun rata; 
pertulangan daun menyirip (penninerve). 

 Permukaan daun halus. 
 Panjang daun ± 6-16 cm. 
 Duduk daun berkarang (vertillate), pada satu 

batang tumbuh 3 sampai 4 helai daun. 
 Bunga berwarna kuning; berbentuk seperti 

terompet. 
 Bunga banci, simetri banyak, calyx 5, corolla 5 

berlekatan, benangsari 5 berlekatan, putik 1. 
 



Catharanthus roseus (Tapak dara) 

HASIL 
Analisis morfologi : 
 Bentuk daun bulat telur terbalik (obovate); 

ujung daun membulat (rotundate); pangkal 
daun tumpul (obtuse); pertulangan daun 
menyirip (penninerve). 

 Duduk daun menyirip berseling (disticha). 
 Daun berwarna hijau. 
 Panjang daun ± 2-6 cm; lebar daun ± 1-3 cm. 
 Tangkai daun pendek. 
 Bunga aksial (muncul dari ketiak daun). 
 Calyx kecil. 
 Corolla berbentuk terompet (hypocrateryform), 

tabung mahkota lebih panjang dari mangkuk 
mahkota. Ujung corolla melebar. 

 Bunga sympetala. 
 Warna bunga ungu, putih, merah jambu, biru. 



Hibiscus rosa-sinensis (Kembang sepatu) 

HASIL 

Analisis morfologi : 
 5 helai calyx, dilindungi oleh kelopak tambahan 

(epicalyx); 5 helai corolla; putik 5, ada bulu halus di 
kepala putik; benangsari ∞ 

 Bunga berbentuk terompet (hypocrateryform). 
 Bunga berwarna merah. 
 Memiliki androginofor (pendukung benang sari dan 

putik). 
 Tangkai putik berbentuk silinder panjang, dikelilingi 

tangkai sari berbentuk oval yang bertaburan 
benangsari. 

 Bentuk daun bulat telur (ovate); ujung daun meruncing 
(acuminate); pertulangan daun menyirip (penninerve); 
pangkal daun membulat; tepi daun bergerigi (serrate) 
(sinus runcing, angulus runcing). 
 
 



Lagerstroemia speciosa (Bungur) 

HASIL 

Analisis morfologi : 
 Daun seri elips, berbentuk jorong; ujung daun 

meruncing (acuminate); pangkal daun tumpul 
(obtuse); pertulangan daun menyirip (penninerve). 

 Panjang daun ± 8-15 cm; lebar daun ± 3-7 cm. 
 Duduk daun  berlawanan. 
 Bunga aksial atau malai. 
 Corolla berjumlah 6; berwarna ungu; lebat/menyebar, 

mencolok (speciosa) 
 Calyx berbentuk corong/lonceng, berjumlah 6. 
 Putik berwarna merah muda/ungu. 
 Benangsari banyak. 

 
 
 



Rivina humilis (Bloodberry) 

HASIL 
Analisis morfologi : 
 Panjang daun 15 cm; lebar daun 9 cm; panjang 

tangkai daun 1-11 cm. 
 Bentuk daun bulat telur (ovate); ujung daun 

meruncing (acuminate); pangkal daun 
meruncing (acuminate); pertulangan daun 
menyirip (penninerve). 

 Bunga tandan (bunga bertangkai nyata dan 
duduk pada aksis, bunga tersebar); panjang 4-
15 cm; panjang batang 1-5 cm; panjang 
gagang bunga 2-8 mm.  

 Panjang sepal 1,5-3,5 mm; warna putih/hijau 
hingga merah muda atau keunguan. 

 Buah glossy; warna berry merah cerah. 



HASIL 

Neomarica longifolia (Yellow Walking Iris) 

Analisis morfologi : 
 Warna bunga kuning, ada bintik-bintik warna 

coklat kemerahan di bagian tengah. 
 Daun panjang dan ramping berbentuk pedang. 
 Daun berwarna hijau. 
 Bentuk daun lanset; tepi daun rata. 
 Panjang daun mencapai 30 cm. 
 Batang tegak, kaku, kurus. 

 



Nephrolepis sp. (Paku pedang) 

HASIL 

Analisis morfologi : 
 Batang berkayu; warna kecoklatan; permukaan 

batang halus, namun seperti ada rambut-rambut 
halus. 

 Daun majemuk menyirip; ada percabangan pada 
tulang daun. 

 Jenis daun mikrofil (daun kecil-kecil). 
 Pada ujung urat daun terdapat sporangium, tertata 

rapi di sepanjang tepi daun. 
 Permukaan daun halus dan bersisik. 
 Panjang daun umumnya 2 cm dan lebar daun 1 cm. 
 Bentuk daun jorong; tepi daun bergerigi. 

 
 



• Setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. 

• Kelebihan botanical deconstruction : 

1. Lebih efektif dan efisien : preparat disimpan dalam digital, 
               mudah disebarluaskan 

2.  Mudah penyimpanannya 

3. Mudah dibawa dan digunakan 

4. Bisa di zoom-in dan zoom-out 

5. Menambah kreativitas 

 

PEMBAHASAN 



PEMBAHASAN 
• Kekurangan botanical deconstruction : 

1. Menghabiskan waktu. 

2. Proses pembuatan tidak mudah. 

3. Perlu banyak persiapan. 

4. Butuh waktu sangat luang. 

5. Tidak mengetahui keadaan morfologi tumbuhan secara real. 



• Botanical deconstruction memiliki further implication terutama 
dalam bidang ilmu biologi, diantaranya : 

1. Sebagai media penunjang pembelajaran bagi mahasiswa 

2. Mengembangkan kreativitas 

3. Disimpan sebagai herbarium digital, menambah koleksi 
herbarium di Fakultas Biologi UGM. 

PEMBAHASAN 



• Kendala yang dialami selama melakukan proyek Botanical 
Deconstruction : 

1. Kesulitan dalam menemukan kardus berukuran besar. 

2. Dekonstruksi harus dilakukan pada hari yang sama ketika 
preparat/spesies diambil. 

3. Masih ada bayangan akibat cahaya lampu kurang terang. 

PEMBAHASAN 



• Untuk melakukan botanical deconstruction, penggunaan 
morfometri disesuaikan dengan tujuannya. Apabila tumbuhan 
yang dikonstruksi merupakan satu marga, maka dalam 
mendekonstruksi boleh ditambah dengan morfometri untuk 
mengetahui hubungan kekerabatan dan variasi dalam marga 
tersebut. 

PEMBAHASAN 



• Tidak terdapat aturan tertentu dalam penataan botanical 
deconstruction, apakah harus selalu persegi, persegi panjang, 
atau melingkar. Penataannya disesuaikan dengan tujuan dari 
pembuatan botanical deconstruction itu sendiri, lebih 
menonjolkan sisi estetika atau ilmu pengetahuannya. 

• Untuk tujuan ilmu pengetahuan, khususnya media 
pembelajaran, penataan botanical deconstruction sebaiknya 
dibuat per-bagian tubuh tumbuhan, sehingga mudah untuk 
dipahami. 

PEMBAHASAN 



• Informasi yang dapat diberikan dari botanical deconstruction 
sejauh ini masih berupa makromorfologi. 

• Dikarenakan bagian-bagian tubuh tumbuhan yang terjangkau 
oleh kamera adalah yang memiliki ukuran besar, seperti batang, 
daun, dan bunga. 

• Untuk melihat morfologi tumbuhan yang berukuran kecil, 
sebaiknya menggunakan kamera dengan lensa mikro. 

PEMBAHASAN 



• Resolusi kamera yang digunakan dalam botanical 
deconstruction disesuaikan dengan tujuan pembuatan botanical 
deconstruction, untuk segi estetika atau ilmu pengetahuan. 

• Apabila untuk segi ilmu pengetahuan, sebaiknya resolusi yang 
digunakan yang paling bagus, dengan kata lain saat di zoom-in 
foto morfologi tumbuhan terlihat dengan jelas. 

 

PEMBAHASAN 



• Kelebihan botanical deconstruction jika dibandingkan dengan 
herbarium biasa : 

1. Herbarium biasa memiliki warna kecoklatan akibat dari proses 
preservasi dengan menggunakan oven. Sementara botanical 
deconstruction sebagai herbarium digital memiliki warna yang 
lebih bervariasi, karena berupa foto, sehingga warnanya seperti 
preparat yang asli. 

2. Pada herbarium biasa, kelengkapan organ tumbuhan yang dapat 
dipreservasi masih terbatas, sementara pada botanical 
deconstruction dapat menunjukkan organ tumbuhan yang 
lengkap. 

PEMBAHASAN 



KESIMPULAN 

• Morfologi tumbuhan dapat lebih mudah dipelajari dan dipahami dengan 
adanya media digital Botanical Deconstruction. 



• Perlu dilakukan proyek lebih lanjut, terutama dalam segi 
pencahayaannya agar meminimalkan munculnya bayangan dari 
organ tumbuhan yang didekonstruksi, seperti menambah lampu 
sebagai sumber cahaya dari sisi atas mini studio. 

SARAN 



TERIMAKASIH 




