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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indrayana (2011) dalam bukunya mengatakan bahwa sungai Gandong 

merupakan salah satu sungai paling besar di Kabupaten Magetan dengan 

panjang 138.1 km yang melintasi Kecamatan Plaosan, Poncol, Magetan, 

Sukomoro, Bendo, Jiwan dan Mangunrejo, dimulai dari daerah sarangan 

hingga jalan raya Gorang gareng yang merupakan perbatasan antara kabupaten 

Magetan dan kabupaten Madiun. Berdasarkan keterangan dari pihak badan 

lingkungan hidup kabupaten Magetan sungai ini termasuk golongan kelas dua, 

dimana pemanfaatannya untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan 

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut. 

Sungai ini digunakan masayarakat untuk berbagai aktivitas 

diantaranya untuk mandi, buang air besar, buang air kecil, mencuci kedelai 

untuk bahan tempe, mencuci baju, selain itu juga terdapat buangan air limbah 

pabrik kulit industri kesungai tersebut. Berbagai aktifitas masyarakat tersebut 

dapat mengakibatkan perubahan faktor fisika kimia yang mempengaruhi 

keberadaan phytoplankton di dalam ekosistem perairan. Fachrul (2007) 

menjelaskan bahwa plankton diketahui merupakan salah satu produsen dalam 

sistem mata rantai makanan (food chain) dan jaring makanan (food web). 
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Keberadaan plankton sangat mempengaruhi kehidupan di perairan 

karena memegang peranan penting sebagai makanan bagi berbagai organisme 

laut. Berubahnya fungsi perairan sering diakibatkan oleh adanya perubahan 

struktur dan kuantitatif plankton. Berdasarkan habitatnya plankton dapat 

ditemui hidup diperairan, baik disungai, danau, laut, waduk dan perairan 

payau. Plankton ada yang dapat bergerak sendiri seperti hewan (zooplankton) 

dan ada juga plankton yang dapat melakukan asimilasi atau fotosintesis seperti 

tumbuhan (Fitoplankton). 

Fitoplankton merupakan mikroorganisme yang hidup melayang di 

dalam air dan memiliki sifat khas yaitu dapat berkembang secara berlipat 

ganda dalam jangka waktu yang relatif singkat, tumbuh dengan kerapatan 

tinggi, melimpah dan terhampar luas. Pertumbuhan phytoplankton ini 

dipengaruhi oleh faktor fisika dan kimia pada lingkungan tersebut. Faktor 

fisika yang mempengaruhi diantaranya adalah suhu, intensitas cahaya, 

kekeruhan, kecepatan arus, dan penetrasi cahaya. Sedangkan faktor kimia 

yang mempengaruhi phytoplankton ini digunakan sebagai nutrisi untuk 

metabolisme atau proses fisiologi organisme yang terdapat dalam bentuk 

makro nutrien maupun mikro nutrien. Nutrien yang paling dibutuhkan oleh 

organisme adalah unsur karkon, nitrogen dan fosfor. Nutrien ini dapat 

diperoleh dari berbagai sumber. 

Menurut keterangan dari pihak BLH (Badan Lingkungan Hidup) 

Magetan, sejauh ini belum pernah diketahui keanekaragaman phytoplankton 

dan hubungannya dengan faktor fisika kimia pada sungai gandong. 
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Keanekaragaman phytoplankton ini dapat digunakan juga digunakan untuk 

melihat kualitas air, perubahan faktor fisika dan faktor kimia pada sungai 

gandong akibat pembuangan limbah juga dapat mempengaruhi 

keanekaragaman fitoplankton sehingga organism ini juga dapat digunakan 

sebagai bioindikator pencemaran. Fachrul (2007) mengklasifikasikan tingkat 

pencemaran air berdasarkan persamaan indeks keanekaragaman Shanon-

Wiener dimana H’<1 maka komunitas biota tidak stabil atau kualitas air 

tercemar berat, jika 1< H< 1,6 maka stabilitas komunitas biota sedang atau 

kualitas air tercemar sedang, jika 1,6< H’<2 maka maka stabilitas komunitas 

biota ringan atau kualitas air tercemar ringan, sedangkan jika H’> 2 maka 

stabilitas komunitas biota dalam kondisi prima (stabil ) atau kualitas air bersih. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar 

biologi SMA kelas X pada tema protista, ciri dan karakteristik, serta 

perananya dalam kehidupan KD 3.5 dan 4.5. Sumber belajar disajikan dalam 

bentuk buku saku karena pada saat ini masih jarang sumber belajar yang 

didalamnya berisi tentang keadaan faktor fisika dan kimia pada sungai serta 

memuat langsung jenis-jenis phytoplankton atau mikro alga, klasifikasi serta 

ciri-ciri disertai gambar yang dikemas secara menarik, jelas dan ringkas, serta 

ukurannya yang kecil dan dapat dibawa kemana-kemana diharapkan dapat 

meningkatkan minat baca siswa, sehingga alasan inilah yang mendasari 

penulis untuk menuliskan hasil penelitian dalam bentuk buku saku. 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), buku saku adalah 

buku dengan ukurannya yang kecil, ringan, dan bisa disimpan di saku. 



4 
 

 
 

Sehingga praktis untuk dibawa ke mana-mana, dan kapan saja bisa dibaca. 

Selain sebagai sumber belajar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan acuan atau data sekunder untuk memperbaiki ekosistem lingkungan 

perairan sungai gandong di Kabupaten Magetan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Keanekaragaman phytoplankton di Sungai Gandong 

Kabupaten Magetan sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang penulis 

rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keadaan faktor fisik sungai gandong? 

2. Bagaimana keadaan faktor kimia sungai Gandong? 

3. Bagaimana keanekaragaman fitoplankton di sungai Gandong berdasarkan 

indeks keanekaragaman Shannon-wiener? 

4. Bagaimana hubungan faktor fisika dan faktor kimia terhadap 

keanekaragaman phytoplankton di sungai Gandong? 

5. Bagaimana penerapan hasil identifikasi keanekaragaman fitoplankton di 

sungai Gandong sebagai sumber belajar biologi dalam bentuk buku saku? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan dan tindakan mempunyai tujuan penelitian. Begitu 

pula dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi keadaan faktor fisik sungai gandong. 



5 
 

 
 

2. Untuk mengidentifikasi keadaan faktor kimia sungai Gandong. 

3. Untuk mengidentifikasi keanekaragaman phytoplankton di sungai 

Gandong berdasarkan indeks keanekaragaman Shannon-wiener. 

4. Untuk menganalisis hubungan faktor fisika dan faktor kimia terhadap 

keanekaragaman phytoplankton di sungai Gandong. 

5. Untuk mengetahui penerapan hasil identifikasi keanekaragaman 

fitoplankton di sungai Gandong sebagai sumber belajar biologi dalam 

bentuk buku saku. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Menambah informasi tentang keadaan sungai gandong dilihat dari faktor 

fisika, kimia dan biologi. 

2. Menambah pengetahuan tentang keanekaragaman jenis phytoplankton. 

3. Menambah wawasan tentang bagaimana menyusun sumber belajar dalam 

bentuk buku saku. 

4. Menambah sumber belajar biologi untuk meningkatkan pengetahuan 

masyarakat dalam bidang lingkungan. 

5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya penelitian dalam 

bidang hidrologi. 
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1.5 Definisi Istilah 

1. Keanekaragaman adalah berbagai macam (variasi) bentuk, penampilan, 

jumlah, dan sifat yang terdapat pada berbagai tingakatan makhluk hidup 

(Aslam, 2015). 

2. Phytoplankton adalah mikroorganisme nabati yang hidup melayang di 

dalam air, relatif tidak mempunyai daya gerak sehingga keberadaannya 

dipengaruhi oleh gerakan air serta mampu berfotosintesis (Fachrul, 2007). 

3. Sungai Gandong merupakan salah satu sungai di Kabupaten Magetan 

dengan panjang 138.1 km yang berdasarkan penelusuran google map 

bagian hulu terletak didaerah sarangan, sedangkan bagian hilir terletak di 

jalan raya gorang gareng yang merupakan perbatasan kabupaten magetan 

dan kabupaten madiun (Indrayana, 2011). 

4. Kabupaten Magetan adalah Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang 

terletak di kaki gunung Lawu sebelah timur yang membentang dari selatan 

ke utara dan memiliki tempat pariwisata yang banyak dikenal oleh 

masyarakat yaitu telaga sarangan (Pemkab Magetan, 2014). 

5. Sumber Belajar Biologi adalah berbagai atau semua sumber baik berupa 

data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, 

baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa 

dalam mencapai tujuan belajar (Kurniawan, 2007) dalam Jayanti (2012). 
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1.6 Batasan Penelitian 

1) Pengambilan phytoplankton dengan menggunakan ember dan plankton net 

size 20. 

2)  Penelitian di laksanakan di sungai Gandong Kabupaten Magetan yang 

dibagi 3 stasiun. Masing-masing stasiun terdapat 3 plot dan dilakukan 

pengulangan sebanyak 3 kali dengan waktu yang berbeda dalam hari yang 

sama, sehingga jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 27 sampel. 

3) Parameter yang diukur yaitu fisika dan kimia. Parameter fisika meliputi 

dari suhu, kekeruhan, warna, bau,intensitas cahaya, penetrasi cahaya dan 

kecepatan arus. Sedangkan uji kimia yang dilakukan yaitu nitrat dan pH. 

4) Analisis data yang digunakan adalah indeks keanekaragaman Shannon- 

wiener dan Correlation pearson dengan bantuan Statistical Program for 

Social Science (SPSS) versi 21. 

5) Hasil penelitian diterapkan sebagai sumber belajar SMA kelas X disusun 

dalam bentuk buku saku pada tema Protista, ciri dan karakteristik, serta 

perananya dalam kehidupan KD. 3.5 menerapkan prinsip klasifikasi untuk 

menggolongkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan peranya 

dalam kehidupan melalui pengamatan secara teliti dan sistematis dan 4.5 

merencanakan dan melaksanan pengamatan tentang ciri-ciri dan peran 

protista dalam kehidupan dan menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk 

model/charta/gambar. 


