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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati nomor dua di 

dunia yang memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan berbagai kekayaan alam 

lainnnya yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Menurut Ummi (2007) 

jenis–jenis fauna yang ada di Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 220.000 

jenis, yang terdiri atas ± 200.000 jenis serangga (kurang dari 17% fauna serangga 

di dunia), 4000 jenis ikan, 2000 jenis burung, dan 1000 jenis reptil dan amphibi. 

Keanekaragaman jenis-jenis fauna di Indonesia yang melimpah tersebut 

mendorong kita bagaimana untuk tetap mengupayakan pelestarian 

keanekaragaman hayati yang masih tersisa sebelum mengalami kepunahan.  Salah 

satu kelompok serangga yang masih jarang diketahui jenis dan spesiesnya tetapi 

mempunyai peran sangat penting dalam ekosistem adalah Semut.  

Semut merupakan serangga yang tergolong dalam Bangsa Hymenoptera 

pada Suku Formicidae (Zulkarnain, 2006). Semut adalah kelompok serangga yang 

berdasarkan jumlah jenis, sifat biologi dan ekologinya sangat penting (Noor,  

2008). Semut dapat ditemukan pada setiap ekosistem kecuali di daerah kutub dan 

memiliki peran sebagai indikator ekologi di dalam ekosistem dan spesiesnya 

diperkirakan mencapai 15.000 spesies yang tersebar di kepulauan maupun daratan 

yang luas (Latumahina, 2011). Fungsi semut di dalam ekologi yaitu sebagai 

predator, pengurai dan herbivor dalam ekosistem telah menjadi subjek intensif 

yang menarik untuk diteliti dalam segala aspeknya (Noor, 2008). Menurut Setiani 
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(2010), semut juga memiliki kepekaan terhadap tekanan yang ada di 

lingkungannya, sehingga dapat digunakan sebagai indikator gangguan habitat. 

Semut dapat dijadikan sebagai indikator biologi terhadap perubahan 

lingkungan karena mudah diidentifikasi, biomassa dominan, taksonomi relatif 

maju, dan kondisi hidup yang sensitif pada perubahan lingkungan (Agosti dkk., 

2000).  Keanekaragaman semut di wilayah tropis pada umumnya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adanya predasi, kelembapan, tempat membuat sarang, 

ketersediaan makanan, struktur dan komposisi tanaman serta topografi  (Dakir, 

2009), sedangkan menurut Noor (2008) keanekaragaman dan kekayaan semut 

dapat mengalami penurunan berdasarkan ketinggian yaitu dari tempat yang rendah 

ke tempat yang tinggi sehingga semut dapat digunakan untuk membantu 

memahami kaidah ekologi, biomonitoring untuk tujuan konservasi dan 

pengelolaan kawasan.  

Habitat organisme hewan tanah yang banyak mengalami perubahan 

kondisi lingkungan salah satunya adalah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas 

Hulu Kota Batu.  DAS Brantas Hulu merupakan salah satu DAS yang paling 

berkembang dalam konservasi DAS di antara sungai-sungai di Indonesia (Hasan, 

2003). DAS Brantas Hulu memiliki luas sekitar 17.334 ha atau sekitar 9,6% dari 

total luas DAS Sumber Brantas, antara tahun 1997 sampai tahun 2001, telah 

terjadi deforestasi di DAS Sumber Brantas seluas 1.597 ha, yang dialihgunakan 

sebagai kawasan pertanian tanaman semusim khususnya sayuran (Widianto, 

2010). Prioritas perkembangan usaha pariwisata di Kota Batu telah meningkatkan 
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jumlah pemukiman, perumahan, perkantoran, hotel, villa, kompleks pertokoan dan 

lain sebagainya (Rahayu, 2012).  

DAS Brantas Hulu Kota Batu yang mengalami banyak perubahan kondisi 

lingkungan salah satunya yaitu di DAS Brantas Hulu yang berada di Dusun Wukir 

Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo.  Berdasarkan RTRW Kota Batu Tahun 

2010-2013 pada pasal 14 Kecamatan Junrejo tergolong dalam Bagian Wilayah 

Kota (BWK) II yang berfungsi sebagai wilayah utama pengembangan pemukiman 

kota, kawasan pendidikan dan pemerintahan (Pemkot Batu, 2007). Aktifitas 

manusia yang dilakukan di DAS Brantas Hulu Dusun Wukir Desa Torongrejo 

Kecamatan Junrejo yang dilakukan dengan adanya pengalihan fungsi lahan 

menjadi kawasan pertanian dan pemukiman membawa dampak pada penurunan 

kondisi sumberdaya alam, terutama sumberdaya tanah, air maupun organisme 

tanah khususnya pada komunitas semut. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan 

struktur vegetasi dan komposisi spesies yang tumbuh, serta lapisan serasah yang 

ada di permukaan tanah. Kondisi ini akan berdampak terhadap hilangnya habitat 

asli biodeversitas di atas permukaaan tanah, maupun biodeversitas di dalam tanah 

terutama karena pengaruh pemadatan dan penurunan pori makro akibat praktek 

pengolahan lahan (Simanjuntak, 2005). 

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan dan perkembangan sains 

dan teknologi yang semakin pesat, serta pelajaran biologi yang yang 

membutuhkan hafalan yang bagus, maka perlu adanya sumber belajar biologi 

yang menarik, menyenangkan dan dapat memperluas pemahaman konsep biologi 

mengenai materi keanekaragaman hayati SMA kelas X dengan menggunakan 
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multimedia dalam bentuk Flash Player. Materi keanekaragaman hayati di SMA 

kelas X yang mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar 3.2 

Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati 

(gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia, sehingga dengan adanya penelitian Semut 

akan menambah wawasan peserta didik mengenai keanekaragaman hayati yang 

terdapat di Indonesia khususnya mengenai struktur komunitas Semut dan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi keanekaragaman Semut di dalam ekosistem, 

peserta didik diharapkan mampu menjaga dan melestarikan keanekaragaman 

hayati Indonesia.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menganggap sangat penting 

untuk dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Keanekaragaman Semut Di 

Daerah Pemukiman Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Hulu Dusun Wukir 

Sebagai Sumber Belajar Biologi SMA Kelas X.” 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Jenis Semut apa sajakah yang ditemukan pada daerah Pemukiman DAS 

Brantas Hulu Dusun Wukir? 

2. Bagaimana kelimpahan setiap jenis Semut yang ditemukan pada daerah 

Pemukiman  DAS Brantas Hulu Dusun Wukir? 

3. Bagaimana indeks keanekaragaman Semut yang ditemukan pada DAS 

Brantas Hulu Dusun Wukir? 
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4. Bagaimana kemerataan Semut yang ditemukan pada daerah Pemukiman DAS 

Brantas Hulu Dusun Wukir? 

5. Bagaimana Indeks Nilai Penting (INP) setiap jenis Semut yang ditemukan 

pada daerah Pemukiman DAS Brantas Hulu Dusun Wukir? 

6. Bagaimana hasil penelitian keanekaragaman Semut di daerah Pemukiman 

DAS Brantas Hulu Dusun Wukir dapat dipergunakan sebagai sumber belajar 

biologi SMA kelas X? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengidentifikasi jenis Semut apa saja yang ditemukan pada daerah 

DAS Brantas Hulu Dusun Wukir. 

2. Untuk menentukan kelimpahan setiap jenis Semut yang ditemukan pada 

daerah Pemukiman DAS Brantas Hulu Dusun Wukir. 

3. Untuk menentukan indeks keanekaragaman Semut yang ditemukan pada 

daerah Pemukiman DAS Brantas Hulu Dusun Wukir. 

4. Untuk menentukan kemerataan Semut yang ditemukan pada daerah 

Pemukiman DAS Brantas Hulu Dusun Wukir. 

5. Untuk menganalisis Indeks Nilai Penting (INP) setiap jenis Semut yang 

ditemukan pada daerah Pemukiman DAS Hulu Dusun Wukir. 

6. Untuk menampilkan hasil penelitian keanekaragaman Semut di daerah 

Pemukiman DAS Brantas Hulu Dusun Wukir sebagai sumber belajar biologi 

SMA kelas X.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya adalah: 

1.   Teoritis  

Hasil penelitian keanekaragaman Semut ini dapat dimanfaatkan sebagai 

referensi maupun menjadi pijakan bagi penelitian yang lebih mendalam berkenaan 

dengan ekologi fauna tanah khususnya Semut di DAS Brantas Hulu maupun 

DAS-DAS di daerah-daerah lain, pengaruh tipe habitat atau penggunaan lahan 

terhadap kehidupan Semut, dan mengenai studi morfologi Semut.   

2.   Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini akan semakin menambah wawasan peneliti mengenai 

keanekaragaman Semut di DAS Brantas Hulu Dusun Wukir dan peran Semut 

sebagai bioindikataor perubahan lingkungan. Penelitian ini juga memperkaya 

pemahaman peneliti mengenai metode-metode penelitian di bidang ekologi 

khususnya keanekaragaman  Semut dan penyusunan sumber belajar biologi SMA 

untuk selanjutnya diimplementasikan pada materi keanekargaman hayati kelas X 

SMA semester ganjil berdasarkan kurikulum 2013. 

b. Bagi Pendidikan  

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dikembangkan menjadi 

sumber belajar biologi dalam bidang kajian keanekaragaman hayati kelas X SMA 

semester ganjil berdasarkan kurikulum 2013. Untuk lebih memperkaya wawasan 

pendidik maupun peserta didik mengenai keanekaragaman Semut dan memiliki 
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kepekaan untuk menjaga keberlangsungan fungsi DAS maupun lingkungan 

sekitar tempat tinggal. 

c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait  

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah 

khususnya berbagai lembaga terkait seperti BPDAS, dan Pemkot Batu yaitu 

dengan menerapkan strategi pengolahan DAS dan pemanfaatan lahan yang lebih 

mementingkan keseimbangan ekosistem dan konservasi mengenai 

keanekaragaman hayati. 

 

1.5  Batasan Masalah  

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Daerah studi dalam penelitian ini adalah daerah Pemukiman yang masih 

menunjukkan masyarakat agraris yang berada di Dusun Wukir Desa 

Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu yang berada di Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Brantas Hulu.  

2. Identifikasi dilakukan dengan teknik identifikasi Simpson 2006 yaitu 

menggunakan kunci identifikasi identifikasi, deskripsi berdasarkan literatur, 

specimen pembanding, foto atau gambar dan institusi yang berkompeten. 

3. Parameter ekologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

parameter kelimpahan relatif, keanekaragaman jenis, kemerataan, kepadatan, 

frekuensi dan INP.   

4. Parameter yang mendukung sebagai bioindikator dalam penelitian ini yaitu 

parameter biologi pada kelimpahan individu semut pada daerah penelitian.  
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5. Indeks keanekaragaman jenis menggunakan  indeks Shannon-Wiener (H’). 

6. Pengukuran sifat fisika berupa suhu, pH dan kelembaban tanah sedangkan 

sifat kimia tanah berupa pengukuran C-Organik.  

7. Pemanfaatan Sumber belajar dilakukan dengan menyusun media flash player 

dengan melakukan uji kelayakan kepada ahli media.  

   

1.6  Definisi Istilah  

1. Keanekaragaman atau diversitas adalah suatu variabilitas antara makhluk 

hidup dari semua sumber daya termasuk di daratan, ekosistem – ekosistem 

perairan, dan kompleks ekologis termasuk juga keanekaragaman dalam 

spesies diantara spesies dan ekosistem (Ummi, 2007). 

2. Semut merupakan serangga yang tergolong dalam Bangsa Hymenoptera pada 

Suku Formicidae yang ditemukan pada setiap jenis ekosistem kecuali di 

daerah kutub dan memiliki beragam peran dalam ekosistem dan sangat 

melimpah di kepulauan maupun daratan yang luas dan diperkirakan mencapai 

15.000 spesies (Latumahina, 2011). 

3. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh 

batas alam seperti punggung bukit-bukit atau gunung maupun batas buatan 

seperti jalan atau tanggul dimana air hujan yang turun di wilayah tersebut 

memberi kontribusi aliran ke titik kontrol (Suripin, 2004).  

4. Sumber belajar merupakan berbagai sumber baik itu berupa data, orang atau 

wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar baik yang 

digunakan secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar (Darmono, 2007).  


