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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman 

hayati terbesar di dunia. Tingginya keanekaragaman hayati Indonesia ini 

diuntungkan oleh letak geografisnya. Indonesia terletak pada garis 6° LU – 11° 

LS dan 95° BT – 141° BT. Dengan demikian, Indonesia terletak di daerah 

beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Letak ini menyebabkan 

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Posisinya yang berada di 

kawasan tropis memberikan banyak kondisi habitat ideal sepanjang waktu. 

Wilayahnya terdiri atas belasan ribu pulau, dan menjadi pertemuan kawasan 

biogeografi antara Oriental dan Australia. (IDS,2013). Keanekaragaman hayati 

adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi 

bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati 

disebut juga biodiversitas (biodiversity), meliputi keseluruhan berbagai variasi 

yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. 

Keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor 

lingkungan yang memengaruhi fenotip (ekspresi gen). (Subardi,2009) 

Capung (Odonata) merupakan salah satu jenis keanekaragaman hayati 

yang dimiliki oleh Indonesia. Odonata merupakan serangga terbang pertama yang 

ada di dunia. Ia muncul sejak jaman karbon (360-290 juta tahun yang lalu) dan 

masih bertahan hingga sekarang. Jenis capung yang ada di Indonesia sekitar 700 
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spesies yakni sekitar 15% dari 5000 spesies yang ada di dunia (IDS, 2013). 

Odonata adalah kelompok serangga yang berukuran sedang sampai besar dan 

seringkali berwarna menarik. Tubuh odonata terdiri dari kepala (cephal), dada 

(toraks), perut (abdomen) yang langsing dan panjang, dan memiliki enam tungkai.  

Serangga ini menggunakan sebagian besar hidupnya untuk terbang. Capung juga 

memiliki tubuh yang langsing dengan dua pasang sayap, dan memiliki pembuluh 

darah jala. Selain itu capung juga memiliki antenna pendek yang berbentuk 

rambut, alat mulut tipe pengunyah, dan mata majemuk yang besar ( Silvy Olivia 

Hanum, 2013). 

Segera setelah kawin, capung betina siap untuk meletakkan telur-

telurnya dengan berbagai cara sesuai dengan jenisnya, ada yang menyimpannya 

disela-sela batang tanaman, ada pula yang menyelam ke dalam air untuk bertelur. 

Oleh sebab itu, capung selalu terikat dengan air untuk meletakkan telur-telurnya 

maupun untuk kehidupan nimfanya. Ketika baru menetas nimfa terlindung oleh 

selaput tipis, tingkatan ini disebut pronimfa. Setelah  bersentuhan dengan air 

selaput tipis terbelah dan muncul nimfa instar. Dalam perkembangan nimfa 

menjadi capung dewasa mengalami pergantian kulit, tergantung jenis dan 

adaptasinya dengan lingkungan. Pergantian kulit berkisar antara 6-15 kali. (Miller, 

1995). Jika masa kematangannya sudah selesai lalu mencari lingkungan air untuk 

masa pembiakan. Seekor nimfa dapat hidup di dalam air selama beberapa bulan 

hingga tahun dan sangat sensitive terhadap kondisi air yang tercemar kondisi ait 

yang baik dapat diketahui dari keberadaan nimfa disuatu perairan. Karena itu 

capung dapat dijadikan bioindikator pencemaran air (Siti Salma, 2013). 



3 

 

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa 

setelah Sungai Bengawan Solo. Sungai kebanggaan masyarakat Jawa Timur ini 

memiliki luas area sekitar 12.000 km persegi dan panjang sungai mencapai 320 

km.Sungai Brantas bersumber dari Sumber Brantas Kota Batu, tepatnya di lereng 

Gunung Arjuna dan Anjasmara, lalu mengalir ke Blitar, Tulungagung, Kediri, 

Jombang, Mojokerto, dan akhirnya ke Surabaya (Selat Madura atau Laut Jawa). 

Jumlah penduduk di wilayah tersebut mencapai 14 juta jiwa atau 40 persen di 

antara total penduduk Jawa Timur. Sungai Brantas merupakan sumber utama 

kebutuhan air baku untuk konsumsi domestik, irigasi, kesehatan, industri, 

rekreasi, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Namun, kondisi Sungai Brantas 

saat ini ternyata memprihatinkan, meski diakui fungsinya sangat besar bagi 

kehidupan masyarakat. Tingkat pencemaran sungai ini telah melewati ambang 

batas dan berpengaruh negatif terhadap kehidupan biota perairan serta kesehatan 

penduduk yang memanfaatkan air sungai. Bahan pencemar berasal dari limbah 

domestik, limbah pertanian, limbah taman rekreasi, limbah pasar, limbah hotel, 

limbah rumah sakit, dan limbah industri. Pembuangan sampah di sepanjang 

sempadan maupun langsung ke aliran Sungai Brantas bisa merugikan penduduk 

sekitar dan di kawasan yang lebih rendah. Sampah yang menumpuk menimbulkan 

bau busuk karena fermentasi, menjadi sarang serangga dan tikus, serta bisa 

menimbulkan kebakaran karena adanya gas metana di tumpukan sampah. Air 

yang mengenai sampah akan mengandung besi, sulfat, dan bahan organik yang 

tinggi ditambah kondisi BOD (bio chemical oxygen demand) dan COD (chemical 

oxygen demand) yang melebihi standar air permukaan. Hasil pengukuran 
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turbiditas air Sungai Brantas di Kota Malang, daerah yang masih tergolong 

sebagai hulu, menghasilkan kisaran angka 14 hingga 18 mg/l. Kisaran itu telah 

melebihi kekeruhan maksimum (5 mg/l) yang dianjurkan dari Baku Mutu Air 

pada Sumber Air Golongan A (Kep 02/MENKLH/I/1988). 

Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi ideal yang diharapkan. 

Kondisi ideal sungai Brantas tercermin pada Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 

2001 tentang konservasi air. Dalam peraturan daerah tersebut, disebutkan bahwa 

segala jenis kegiatan yang menimbulkan limbah (cair maupun padat) harus 

memiliki instalasi pengolahan air limbah (minimal pengolahan sederhana seperti 

sumur resapan) (Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001, 2012). Hal ini 

dilakukan agar kualitas air sungai Brantas tetap terjaga. Namun, peraturan dan 

kenyataan di lapangan sangatlah tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini mendasari 

pentingnya pengukuran kualitas air sungai Brantas secara berkala agar dapat 

diketahui kondisi terkini air sungai Brantas. Pengukuran kualitas air dapat 

dilakukan dengan menggunakan banyak indikator yaitu fisik, kimia, dan biologi. 

(Husamah,2013) 

Kualitas air secara biologis juga perlu diperhatikan karena kehidupan 

biologis yang langsung terkena dampak dari pencemaran yang terjadi. Kualitas 

biologis dapat diukur dengan menggunakan metode biomonitoring 

(bioassessment). Biomonitoring adalah monitoring kualitas air secara biologi yang 

dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme petunjuk 

(bioindikator) yang hidup di dalam air. Kelompok organisme petunjuk yang 

umum digunakan dalam pendugaan kualitas air adalah plankton, bentos, nimfa 
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odonata dan nekton (ikan). Kelompok tersebut digunakan dalam pendugaan 

kualitas air karena dapat mencerminkan pengaruh perubahan kondisi fisik dan 

kimia yang terjadi di perairan dalam selang waktu tertentu. Selain itu, bioindikator 

juga dipilih karena merupakan indikator kualitas ekologis sungai Brantas yang 

semakin terancam kehidupannya akibat pencemaran oleh limbah (padat maupun 

cair). (Rahayu et al., 2009) 

Salah satu organisme yang dijadikan sebagai bioindikator adalah 

capung (Odonata). Kepekaan nimfa Odonata terhadap perubahan lingkungan 

membuat mereka menjadi bagian dari bioindikator yang paling terlihat jelas dari 

kesehatan lingkungan. Berkurangnya jumlah Odonata pada suatu daerah bisa 

menjadi indikasi dari perubahan kualitas kesehatan air dan lingkungan (Mark 

Klym, 2003). 

Capung (Odonata) merupakan salah satu bagian dari kelas insekta dan 

termasuk  keanekaragaman fauna di Indonesia, yang diajarkan disekolah mulai 

tingkat sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi pada jurusan tertentu 

terutama jurusan biologi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nomor  69 Tahun  2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur 

Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dalam Kompetensi Dasar ” 

Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman  hayati 

Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai 

keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan 

dalam berbagai bentuk media informasi.  
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Sebuah komunikasi pembelajaran sangat dibutuhkan peran media dan 

sumber belajar untuk lebih meningkatkan keefektifan pencapaian atau suatu 

kompetensi. (Heriyanto, 2012). Berdasarkan pendekatan yang digunakan KBM 

sains (Biologi), harus menempatkan siswa sebagai pusat perhatian utama. Peran 

guru dalam menentukan pola KBM dikelas bukan ditentukan oleh didatik-metodik 

’apa yang akan di gunakan”, melainkan pada ”bagaimana menyediakan dan 

memperkaya pengalaman belajar anak”. Pengalaman belajar yang diperoleh 

melalui serangkaian kegiatan dengan mengeksplorasi lingkungan melalui interaksi 

aktif (Tjan Kiaw Nio, 2001). Beradasarkan hal tersebut maka pengenalan objek 

biologi secara langsung melalui sumber belajar pada siswa menjadi sebuah 

keharusan dalam pembelajaran biologi. 

Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai guru PPL di MAN 1 Malang 

dari Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang belum 

banyak didapatkan data publikasi tentang jenis-jenis dan belum dilakukan 

penelitian untuk penggunaan sumber belajar disekolah. Berdasarkan uraian di atas 

maka perlu dilakukan penelitian untuk studi keragaman Odonata di sungai Brantas 

yang dapat digunakan sebagai database Odonata dan pemanfaatanya sebagai 

media belajar biologi di sekolah. Sehubungan dengan kepentingan tersebut maka 

dilakukan penelitian dengan judul; ” Studi Keanekaragaman Capung  

(Odonata) Di Sungai Brantas Malang  Sebagai Sumber Belajar Biologi” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah  

1. Jenis Odonata apa saja yang diketemukan di Sungai Brantas Malang? 

2. Bagaimana indeks nilai penting Odonata yang ditemukan di kanan-kiri 

Sungai Brantas Batu-Malang? 

3. Bagaimana keanekaragaman jenis Odonata  yang diketemukan di sungai 

Brantas Malang? 

4. Bagaimana kemerataan setiap jenis Odonata  yang diketemukan di sungai 

Brantas Malang? 

5. Adakah korelasi antara faktor abiotik (fisika-kimia) dengan jumlah jenis 

Odonata di sungai Brantas Malang? 

6. Bagaimana tingkat pencemaran aliran Sungai Brantas Batu-Malang 

berdasarkan Famili Biotik Indeks? 

7. Bagaimana cara pemanfaatan Odonata yang ditemukan di Sumber 

Brantas sebagai sumber belajar Biologi?  

 

1.3 Tujuan Peenelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui jenis-jenis Odonata apa saja yang diketemukan di 

Sungai Brantas Malang. 

2. Untuk mengetahui indeks nilai penting Odonata yang di temukan di 

kanan-kiri sungai Brantas Batu-Malang. 
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3. Untuk mengetahui keanekaragaman jenis Odonata  yang diketemukan di 

sungai Brantas Malang. 

4. Untuk mengetahui kemerataan setiap jenis Odonata  yang diketemukan di 

sungai Brantas Malang. 

5. Untuk mengetahui korelasi antara faktor abiotik (fisika-kimia) dengan 

jumlah jenis Odonata di sungai Brantas Malang. 

6. Untuk mengetahui tingkat pencemaran aliran Sungai Brantas Batu-

Malang berdasarkan Famili Biotik Indeks. 

7. Memanfaatkan Odonata yang ditemukan di Sumber Brantas sebagai 

sumber belajar Biologi.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya: 

1. Secara Teoritik 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi 

peneliti selanjutnya atau menjadi dasar acuan bagi penelitian yang lebih 

mendalam berkenaan dengan Odonata di sungai Brantas Malang dan daerah-

daerah lain.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan semakin memperkaya wawasan peneliti terkait 

kehidupan Odonata di sungai Brantas Malang dan pemanfaatanya sebagai 
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bioindikator kualitas air. Penelitian ini juga memperkuat pemahaman peneliti 

tentang metode-metode penelitian bidang ekologi khususnya Odonata dan 

penyusunan sumber belajar biologi. 

b. Bagi Siswa  

Sebagai seorang guru, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan 

kepada peserta didik tentang keanekaragaman jenis yang ada dilingkungan sekitar 

dan penerapan ilmu biologi pada kehidupan sehari-hari terutama pada materi 

keanekaragaman hayati SMA kelas X. 

c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pemerintah khususnya berbagai lembaga terkait seperti jasa tirta,PDAM, dan 

Pemerintah Kota dan Kabupaten Malang, yaitu dengan lebih memperhatikan 

penggunaan lahan didaerah sekitar sungai Brantas dan menerapkan pengolahan 

limbah baik rumah tangga, industri dan pertanian, yang lebih mementingkan 

keanekaragaman hayati dan ekosistem. Hasil penelitian ini nantinya dapat 

memberikan masukan juga bagi masyarakat mengenai penting menjaga kualitas 

air. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Odonata yang diamati adalah semua jenis Odonata yang dihitung 

dengan rumus Indeks Shannon and Weaner. 

2. Identifikasi dilakukan dengan teknik indentifikasi Simpson, 2006 yaitu bisa 

dilakukan dengan 5 kegiatan yaitu menggunakan kunci identifikasi, deskripsi 
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berdasarkan literatur, specimen pembanding, foto atau gambar serta institusi 

yang berkompenten. Identifikasi penelitian dilakukan berdsarkan identifikasi 

menggunakan Buku Naga Terbang Wendit (IDS,2013) dan buku lain yang 

relevan dan disebutkan sumbernya.    

3. Keanekaragaman jenis Odonata di diskripsikan dari hasil indeks 

keanekaragaman jenis dengan rumus Shannon-Weaner 

4. Kemerataan jenis Odonata di diskripsikan dari hasil indeks kemerataan jenis 

dengan rumus Shannon-Weaner 

5. Pengaruh faktor lingkungan abiotik (fisika-kimia) terhadap jumlah jenis 

mesofauna tanah dianalisis dengan menggunakan analisis Correlation 

Pearson dengan bantuan Statistical Program for Social Science (SPSS) 21 

dan Microsoft Excel. 

6. Sumber belajar yang menjadi produk penelitian adalah bahan ajar cetak 

dalam bentuk leaflet (Depdiknas,2008) 

1.6 Definisi Istilah 

1. Keanekaragaman atau Diversitas adalah cirri suatu area yang menyangkut 

keragaman organism hidup, kumpulan organism, komunitas biotik dan proses 

biotik yang masih bersifat alamiah maupun yang sudah diubah oleh manusia 

(Leksono, 2011). Keanekaragaman dapat dihitung dengan rumus Indeks 

Shannon and Wiener (Fachrul, 2012). 

2. Odonata adalah kelompok serangga yang berukuran sedang sampai besar dan 

seringkali berwarna menarik. Tubuh odonata terdiri dari kepala (cephal), dada 
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(toraks), perut (abdomen) yang langsing dan panjang, dan memiliki enam 

tungkai.  Serangga ini menggunakan sebagian besar hidupnya untuk terbang 

3. Bioindikator atau indikator ekologi adalah organism atau bagian dari suatu 

kelompok organism yang sensitive terhadap gejala perubahan dari lingkungan 

akibat aktifitas manusia yang menekan lingkungan dan merusak system biotik 

(Suheriyanto, 2012). 

4. Kualitas air adalah merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari 

karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan 

ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas 

air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem 

air dan kesehatan manusia terhadap air minum. 

5. Bahan ajar merupakan informasi yang terdiri dari alat dan teks tertulis 

maupun tidak tertulis yang disusun secara sistematis, digunakan untuk 

membantu pendidik dalam melakasanakan kegiatan belajar mengajar 

sehingga tercipta lingkungan/suasana yang nyaman bagi peserta didik untuk 

belajar (Triyono, 2009). 

 

 


