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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Morfologi daun tegakan yang diamati yaitu: 

a. Daun glodokan tiang (Polyalthia longifolia Sonn.), berjenis daun 

tunggal, bagian daun tidak lengkap, tata letak daun tersebar, bentuk 

lanset, pangkal runcing, tepi berombak, susunan tulang daun menyirip, 

ujung runcing, dagin daun seperti perkamen, permukaan atas dan 

bawah daun licin mengkilat, warna daunnya hijau. 

b. Ketapang (Terminalia catappa L.), berjenis daun tunggal, bagian daun 

tidak lengkap, tata letak daun tersebar, bentuk daun bulat telur 

sungsang, pangkal meruncing, tepi rata, susunan tulang daun 

menyirip, ujung meruncing, daging daun seperti perkamen, 

permukaan atas licin, permukaan bawah kasap, warna daunnya hijau. 

c. Mangga (Mangifera indica L.), berjenis daun tunggal, bagian daun 

tidak lengkap, tata letak tersebar, bentuk daun lanset, pangkal runcing, 

tepi rata, susunan tulang daun menyirip, ujung runcing daging daun 

seperti perkamen, permukaan daun licin, dan warna daun hijau. 

d. Bintaro (Cerbera manghas L.), berjenis tunggal, bagian daun tidak 

lengkap, tata letak daun tersebar, bentuk daun memanjang, ujung 

meruncing, tepi rata, susunan tulang daun menyirip, ujung meruncing, 

daging daun seperti perkamenn,  permukaan atas dan bawah daun licin
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mengkilat, warna daunnya hijau. 

e. Jambu semarang (Syzygium semarangense (Blume) Merr.&LPerry), 

berjenis daun tunggal, bagian daun tidak lengkap, tata letak daunnya 

berhadapan, bentuk daun memanjang, pangkal tumpul, tepi rata, 

susunan tulang daun menyirip, ujung runcing, daging daun seperti 

perkamen, permukaan atas dan bawah daun gundul, warna daunnya 

hijau. 

f. Nangka (Artocarpus heterophyllus Lamk.), berjenis daun tunggal, 

bagian daun tidak lengkap, tata letak daunnya tersebar, bentuk daun 

jorong, meruncing, pangkal meruncing, tepi rata, susunan tulang daun 

menyirip, ujung meruncing, daging daun seperti perkamen, 

permukaan atas licin, permukaan bawah kasap, warna daunnya hijau. 

g. Pucuk merah (Syzygium myrtifolium Walp.), berjenis daun tunggal, 

bagian daun tidak lengkap, tata letak daun tersebar, bentu daunnya 

lanset, pangkal runcing, tepi rata, susunan tulang daun menyirip, 

daging daun seperti perkamen, permukaan atas dan bawah daun  licin, 

warna daunnya hijau tua. 

h. Karet kebo (Ficus elastica Roxb. ex Hornem), berjenis daun tunggal, 

bagian daun tidak lengkap, tata letak daun berseling, bentuk daunnya 

jorong, pangkal meruncing, tepi rata, susunan tulang daun menyirip, 

daging daun seperti perkamen, permukaan atas dan bawah daun licin, 

warna daunnya hijau tua. 
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i. Beringin (Ficus benjamina L.), berjenis daun tunggal, bagian daunnya 

tidak lengkap, tata letak daunnya tersebar, bentuk daunnya jorong, 

pangkal tumpul, tepi rata, susunan tulang daun menyirip, daging 

daunnya seperti perkamen, permukaan atas licin mengkilat, 

permukaan bawah licin, warna daunnya hijau tua. 

j. Tanjung (Mimusops elengi L.), berjenis daun tunggal tunggal, bagian 

daun tidak lengkap, tata letak daun tersebar, bentuk daunnya jorong, 

pangkal tumpul, tepi berombak, susunan tulang daun menyirip, daging 

daun seperti perkamen, permukaan atas licin mengkilat, permukaan 

bawah licin, warna daunnya hijau tua. 

2. Hasil persentase uji validasi ahli media sebesar 90,17%, sedangkan hasil 

uji validasi ahli materi sebesar 66,87%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-

rata validitas buku saku morfologi daun tegakan secara keseluruhan 

mencapai persentase 78,52% dengan kategori valid. 

 

B. Rekomendasi 

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk 

mengetahui morfologi daun tegakan yang berjenis daun tunggal lainnya. 

2. Bagi penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas 

dan kepraktisan dari buku saku Morfologi Daun Tegakan. 


