
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Keanekaragaman hayati merupakan kehadiran berbagai macam variasi bentuk 

penampilan, jumlah, dan sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan jenis, dan 

tingkat genetika (Saptasari, 2007). Indonesia merupakan negara dengan 

keanekaragaman hayati (biodiversity) yang tinggi, termasuk keanekaragaman 

hayati lautnya. Salah satu organisme laut yang banyak dijumpai hampir di seluruh 

pantai di Indonesia adalah makroalga.  

Makroalga merupakan tanaman tingkat rendah yang umumnya tumbuh 

melekat pada substrat tertentu seperti pada karang,  lumpur, pasir, batu dan benda 

keras  lainnya. Menurut Fernandes and Cortes (2005) makroalga mudah 

beradaptasi di semua jenis substrat, termasuk menempel di bagian karang hidup 

yang mengalami pelapukan,tumbuh memencar dan berkompetisi dengan 

komunitas  karang  hidup.  

Habitat  utama makroalga  adalah zona  pasang  surut. Menurut Bold and 

Wyne (1985) makroalga merupakan biota penting sebagai salah satu komponen 

utama penyusun ekosistem pesisir juga ikut berperan dalam menjaga 

keseimbangan ekosistem. Selain itu makro alga merupakan salah satu sumberdaya 

alam hayati laut yang bernilai  ekonomis dan memiliki peranan ekologis sebagai 

produsen yang tinggi dalam rantai makanan dan habitat biota-biota laut (Littay, 

2014).
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Pantai Walakiri merupakan salah satu pantai di kabupaten Sumba Timur, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki keanekaragaman makroalga yang 

sangat tingi. Perairan pantai Walakiri sangat tenang dan kondisi ekologisnya 

cocok untuk pertumbuhan makroalga. Namun, dewasa ini kondisi ekosistem 

pesisir perairan Walakiri mengalami perubahan, seperti rusaknya ekosistem 

perairan pantai. Penyebab utama perubahan ini tidak hanya karena  faktor 

alamiah, seperti angin, ombak dan arus, namun kondisi ini tambah diperburuk 

dengan aktivitas masyarakat, yaitu aktivitas pengunjung pantai dan budidaya 

rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pantai Walakiri. Kondisi ini 

tentunya turut mempengaruhi kehidupan dan keberadaan sumberdaya laut yang 

ada di alam, termasuk makroalga, karena keberadaan makroalga  sangat rentan 

terhadap berbagai aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Adanya berbagai 

aktivitas manusia dapat menurunkan kualitas ekosistem pesisir pantai Walakiri, 

sehingga akan mempengaruhi keanekaragaman makroalga.  

Pada penelitian keanekaragaman untuk mengidentifikasi obyek yang diamati 

memerlukan alat ukur, diantaranya adalah menggunakan ciri morfologi.  Kajian 

morfologi tumbuhan berupa aspek-aspek penampakan luar tumbuhan, seperti 

bentuk, struktur, dan corak dari bagian-bagian tumbuhan. Ciri morfologi 

mempunyai peran penting di dalam sistematika, karena walaupun banyak 

pendekatan yang dipakai dalam menyusun sistem klasifikasi, namun semuanya 

berpangkal pada ciri morfologi. Selain itu pendekatan ini memberikan jalan 

tercepat memperagakan keanekaragaman dunia tumbuhan, dan dapat dipakai 
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sebagai sistem pengacuan umum yang dapat menampung pernyataan data-data 

dari bidang lainnya. Ciri morfologi mudah untuk dilihat sehingga variasinya dapat 

diamati dengan cepat jika dibandingkan dengan ciri-ciri lainnya, karena 

pembatasan takson yang baik dilakukan dengan menggunakan ciri yang mudah 

dilihat, dan bukan oleh ciri yang tersembunyi (Rahayu dkk, 2008). 

Makroalga pada pelajaran Biologi tingkat SMA/MA diajarkan pada materi 

Protista mirip tumbuhan yang berdasarkan pada Permendiknas Nomor 22 tahun 

2006 mengenai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SMA-MA mata 

pelajaran Biologi, tercantum dala kompetensi dasar : 2.3 Menyajikan ciri-ciri 

umum filum dalam kingdom Protista, dan peranannya bagi kehidupan. 

Buku teks Biologi di SMA/MA sebagian besar hanya menjelaskan ciri-ciri 

umum dari protista mirip tumbuhan dan tidak diuraikan lebih mendetail mengenai 

klasifikasinya. Agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan yang lebih luas 

mengenai makroalga tidak sekedar yang dijelaskan dalam buku teks, guru 

memerlukan sumber belajar selain buku teks yang digunakan dalam pembelajaran 

materi tersebut. Sumber belajar yang dimaksud bisa berupa buku nonteks salah 

satunya adalah buku pengayaan. Buku pengayaan merupakan buku yang dapat 

memperkaya dan meningkatkan penguasaan ipteks, keterampilan, dan membentuk 

kepribadian peserta didik. Buku pengayaan itu sendiri, tidak ada aturan yang 

mengikat karena buku pengayaan ini salah satu buku pelengkap perpustakaan. 

Buku pengayaan sangat penting untuk menambah wawasan peserta didik selain 

pengatahuan yang didapatkan dari buku teks (Kusmana, 2008). 
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Penelitian tentang keanekaragaman makroalga di pantai Walakiri, kabupaten 

Sumba Timur ini perlu dilakukan untuk untuk mengetahui status terkini dari  

potensi sumber daya laut makroalga yang ada di pantai Walakiri, sehingga 

diharapkan dapat memberikan gambaran kekayaan makroalga di pantai walakiri 

serta pemanfaatanya sebagai sumber belajar Biologi di sekolah. Sehubungan 

dengan kepentingan tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul: 

“Keanekaragaman Makroalga Berdasarkan Ciri Morfologi Di Pantai 

Walakiri, Kabupaten Sumba Timur Sebagai Sumber Belajar Biologi ”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah keanekaragaman makroalga yang ditemukan di pantai 

Walakiri, kabupaten Sumba Timur berdasarkan ciri morfologi, indeks 

keanekaragaman, kepadatan, frekuensi, dan dominansi? 

2. Bagaimanakah pemanfaatan keanekaragaman makroalga yang terdapat di 

pantai Walakiri, kabupaten Sumba Timur berdasarkan ciri morfologi sebagai 

sumber belajar Biologi tingkat SMA? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk : 

1. Mendeskripsikan keanekaragaman makroalga yang terdapat di pantai 

Walakiri, kabupaten Sumba Timur berdasarkan ciri morfologi, indeks 

keanekaragaman, kepadatan, frekuensi, dan dominansi. 
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2. Memanfaatkan hasil keanekaragaman makroalga yang terdapat di pantai 

Walakiri, kabupaten Sumba Timur berdasarkan ciri morfologi sebagai sumber 

belajar Biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, bagi: 

1. Pendidikan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan dalam 

memberikan vairasi sumber belajar pada mata pelajaran Biologi SMA materi 

protista mirip tumbuhan, dalam hal ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

berupa  buku pengayaan. 

2. Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai jenis-jenis makroalga yang terdapat di pantai Walakiri yang dapat di 

konsumsi, dibudidayakan dan di manfaatkan oleh masyarakat setempat, dan juga 

bagi pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam mengembangkan potensi 

sumberdaya alam makroalga di pantai Walakiri. 

3. Peneliti 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

keterampilan peneliti dalam penelitian keanekaragaman makroalga pada bidang 

ilmu botani tumbuhan tingkat rendah. 
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1.5 Batasan Penelitian 

 Penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut : 

1. Daerah pantai Walakiri yang akan diteliti adalah daerah surut pantai pada tiga 

stasiun penelitian. Pengambilan sampel dilakukan pada 3 stasiun pengamatan 

dengan menggunakan metode transek kuadrat. 

2. Kenakeragaman berdasarkan ciri morfologi meliputi ciri warna talus, bentuk 

talus, tipe percabangan, bentuk holdfast,  dan  substansi talus.  

3. Keanekaragaman berdasarkan parameter ekologi dalam penelitian ini 

menggunakan kepadatan, yaitu kepadatan total dan kepadatan relatif; indeks 

keanekaragaman Shannon-Wienner (H’); frekuensi kehadiran, yaitu frekuensi 

total dan frekuensi relatif; dan indeks dominansi. 

4. Faktor lingkungan kehidupan makroalga dalam penelitian ini meliputi suhu air 

laut, pH air laut, salinitas dan jenis substrat. 

5. Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar berupa buku 

pengayaan mata pelajaran biologi tingkat SMA pada materi protista mirip 

tumbuhan. 

 

1.6  Definisi Operasional 

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

jumlah dan sifat makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya 

daratan, lautan, dan ekosistem akuatik yang mencakup keanekaragaman 

genetika, jenis dan ekosistem.  
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2. Makroalga adalah alga berukuran makroskopis yang sebagian besar hidupnya 

di perairan laut. Pada masyarakat umum makroalga lebih dikenal dengan 

nama rumput laut. 

3. Ciri morfologi adalah ciri yang menunjukkan bentuk dan susunan tubuh 

makhluk hidup yang dapat dilihat dengan kasat mata (Rukmana, 2014). 

4. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang diperlukan guru maupun peserta 

didik dalam membantu proses belajar mengajar. 

5. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yaitu 

manusia, hewan, dan tumbuhan beserta lingkungannya. 

 


