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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hutan mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah 

pasang surut yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat 

surut dengan komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam (Kusmana, 

2008). Banyak yang menyebutkan daerah tersebut sebagai hutan pantai, mangal, 

dan hutan mangrove. Kawasan hutan mangrove memiliki banyak sekali fungsi 

ekologis. Selain berperan dalam  mengatur iklim mikro, melindungi pesisir pantai 

dari gelombang tinggi air laut, hutan tersebut berfungsi juga sebagai tempat 

berlindung dan berkembang biak berbagai jenis burung, mamalia, reptil, serangga. 

Selain itu, sumberdaya pesisir hutan mangrove juga berfungsi secara ekonomi 

bagi masyarakat sekitar karena dapat menghasilkan hasil hutan dan jasa 

lingkungan yang menunjang berbagai kebutuhan hidup dan macam aktivitas 

ekonomi (Setyawan, 2002).  

Indonesia merupakan negara yang mempunyai hutan mangrove  paling 

luas di dunia. Hutan mangrove Indonesia merupakan salah satu potensi sumber 

daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Berdasarkan laporan Awwaluddin dkk 

(2011), dari data kementrian kehutanan 2008 menyebutkan luas hutan mangrove  

di 15 provinsi di Indonesia berjumlah 4.390.756,46 ha, luas tersebut merupakan 

27% dari luas hutan mangrove di seluruh dunia yang luasnya sekitar 15,9 juta ha. 

Sedangkan menurut FAO (2007) bahwa Indonesia mempunyai hutan mangrove 

seluas 3,062,300 juta hektar pada tahun 2005, yang merupakan 19% dari total luas 
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hutan mangrove di seluruh dunia. Bahkan luasan hutan mangrove di Indonesia 

pernah menempati peringkat pertama pada tahun 1992 (Kusmana, 2008). 

Hutan mangrove merupakan habitat dari salah satu keanekaragaman hayati 

yang dapat dibanggakan Indonesia yaitu serangga. Serangga merupakan golongan 

hewan yang jumlahnya paling banyak di muka bumi ini dan mempunyai peranan 

yang sangat penting pada suatu ekosistem. Keanekaragaman serangga diyakini 

dapat digunakan sebagai salah satu bioindikator kondisi suatu ekosistem (Haneda, 

2013). Serangga merupakan bio indikator kesehatan hutan. Penggunaan serangga 

sebagai bioindikator akhir-akhir ini dirasakan semakin penting dengan tujuan 

utama untuk menggambarkan adanya keterkaitan dengan kondisi faktor biotik dan 

abiotik lingkungan (Subekti, 2011).  

Serangga mempunyai peranan penting dalam perombakan materi-materi 

organik di hutan mangrove. Mangrove mendapatkan makanan dari hasil 

pengomposan yang dilakukan oleh serangga dan mikroorganisme lainnya. Selain 

itu, serangga juga berperan sebagai pergantian daun mangrove, dengan memakan 

daun-daun mangrove dalam jumlah besar (Muhyidin, 2011). Serangga bisa saja 

merugikan ataupun menguntungkan dan juga serangga mempunyai peranan 

penting di dalam sistem ekologi hutan mangrove. Oleh karena itu, pentingnya 

peranan serangga dalam ekosistem dan begitu banyak jenis serangga yang belum 

teridentifikasi, maka upaya untuk mengkaji keanekaragaman serangga dalam 

ekosistem hutan menjadi suatu objek yang layak untuk dilakukan. 
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Penelitian mengenai serangga yang terdapat di mangrove masih jarang 

dilakukan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muhyidin, 2011) di Hutan 

Mangrove Leuweung Sancang Cibalong Kabupaten Garut terdapat 57 spesies, 31 

serangga teridentifikasi sampai spesies, 8 serangga sampai tingkat genus, dan 18 

serangga sampai tingkatan familia. Serangga yang ditemukan terdiri dari 10 ordo, 

diantaranya ordo Blattodea, Collembola, Coleoptera, Diptera, Dermaptera, 

Hemipter, Homoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Orthoptera. Keanekaragaman 

serangga di lokasi ini termasuk dalam kategori sedang (H’= 1.61079) dengan 

produktivitas yang cukup dan kondisi ekosistem yang cukup seimbang dengan 

tekanan ekologi sedang.  

Pantai Siwil terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 

Pacitan. Pantai siwil memiliki karakteristik luas pantai 1 hektar dengan panjang 

500 meter dan lebar 200 meter. Jenis mangrove yang ada di pantai siwil yaitu 

Rhizophora sp yang merupakan hasil penanaman, dengan substrak berpasir. 

Pantai siwil di Kabupaten Pacitan secara umum kondisinya cukup bagus karena 

potensi lahan yang sesuai untuk syarat tumbuh dari tanaman mangrove relatif 

sempit dan selain itu kesadaran dari warga masyarakat akan fungsi hutan 

mangrove juga relatif masih kurang (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Pacitan, 2014). Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2016 di 

Pantai Siwil Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan di 

temukan adanya keanekaragaman jenis serangga. Berdasarkan wawancara dengan 

pengelola pantai yaitu bapak Yanto sampai saat ini, belum ada informasi yang 
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mengkaji keanekaragaman serangga di mangrove Desa Sidomulyo Kecamatan 

Ngadirojo Kabupaten Pacitan sehingga perlu diadakan penelitian. 

Hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. Sumber 

belajar biologi adalah segala sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk belajar, 

baik yang khusus dirancang untuk belajar maupun tidak. Bertitik tolak dari 

pengertian tersebut, sebenarnya sumber belajar itu ada dimana-mana, baik itu 

sumber belajar yang sengaja dirancang untuk keperluan belajar maupun yang 

secara alamiah tersedia di lingkungannya (Sungkono, 2010). Sumber belajar 

biologi ini akan digunakan sebagai sumber belajar di wisata outbound pendidikan 

Di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 

 Wisata outbound pendidikan Desa Sidomulyo  merupakan suatu bentuk 

dari pembelajaran yang dilakukan di alam terbuka untuk kalangan siswa dan 

masyarakat umum. Kegiatan di  wisata outbound pendidikan tersebut berupa 

game kekompakan, belajar mengenai penyu, belajar mengenai mangrove. 

Pembelajaran mengenai hewan yang ada di mangrove khususnya serangga belum 

diberikan, sehingga untuk menambah informasi mengenai hewan serangga, serta 

sebagai sarana untuk mengembangkan kesadaran siswa dan masyarakat akan 

pentingnya serangga di ekosistem mangrove, perlu adanya sumber belajar yang 

sesuai untuk panduan wisata outbound pendidikan. Sumber belajar yang 

digunakan berupa ensiklopedia yang dilengkapi dengan foto, gambar dan 

pembahasan serangga sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami dan 

mengetahui jenis-jenis serangga yang ada di Pantai Siwil Desa Sidomulyo 

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 
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  Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, peneliti menganggap sangat 

penting untuk dilakukan penelitian tentang “Studi Keanekaragaman Serangga 

Berdasarkan Distribusi Temporal di Mangrove Desa Sidomulyo Kecamatan 

Ngadirojo Kabupaten Pacitan sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana keanekaragaman serangga berdasarkan distribusi temporal 

yang ditemukan di mangrove Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo 

Kabupaten Pacitan?   

1.2.2 Bagaimana struktur komunitas serangga di mangrove Desa Sidomulyo 

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan? 

1.2.3 Apakah hasil penelitian “Studi Keanekaragaman Serangga berdasarkan 

Distribusi Temporal Di Mangrove Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo 

Kabupaten Pacitan” dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi SMA? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Menganalisis keanekaragaman serangga berdasarkan distribusi temporal di 

mangrove Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 

1.3.2 Menganalisis struktur komunitas di mangrove Desa Sidomulyo Kecamatan 

Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 
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1.3.3 Mengetahui “Studi Keanekaragaman Berdasarkan Distribusi Temporal  

Serangga Di Mangrove Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 

Pacitan” dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

1.4.1 Secara teoritis 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan 

terkait keanekaragaman serangga yang ditemukan di Mangrove Desa Sidomulyo 

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, baik tentang serangga, keanekaragaman 

serangga sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada berbagai 

bidang yang berkaitan yaitu invertebrata, ekologi. 

1.4.2 Secara praktis 

1.4.2.1 Bagi peserta outbound 

 Penelitian ini di harapkan agar dapat menerapkan prinsip 

klasifikasi untuk menggolongkan hewan berdasarkan pengamatan 

morfologi di Pantai Siwil Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo 

Kabupaten Pacitan.  

1.4.2.2 Bagi masyarakat  

 Penelitian ini diharapkan dapat semakin memperkaya wawasan 

masyarakat terkait kehidupan serangga di Pantai Siwil Desa 

Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 

 



  

 

7 

1.4.2.3 Bagi peneliti lanjutan  

 Manfaat bagi peneliti lanjut adalah sebagai dasar untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai Keanekaragaman Serangga 

berdasarkan Distribusi Temporal Serangga Di Mangrove Desa 

Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 

 

1.5 Batasan masalah 

 Peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut: 

1.5.1 Jenis serangga yang diidentifikasi adalah serangga diurnal, nokturnal yang 

terbang dan berada di bakau berasal dari mangrove Desa Sidomulyo 

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 

1.5.2 Pengamatan menggunakan teknik direct sweeping dilakukan pada waktu 

pagi pukul 07.00-09.00 WIB siang pukul 11.00-13.00 WIB dan sore hari 

pukul 15.00-17.00 WIB. Pengamatan menggunakan perangkap lampu ligh 

trap pukul 18.00-06.00 WIB. 

1.5.3 Struktur komunitas yang di sajikan meliputi kepadatan populasi/ diversity, 

frekuensi kehadiran, indeks nilai penting, indeks keanekaragaman jenis, 

indeks kemerataan/evennes serangga (Suin, 2012). 

1.5.4 Faktor biotik yang di gunakan adalah serangga. Sedangkan faktor abiotik 

yang di ukur meliputi suhu udara, kelembaban udara, intensitas cahaya, 

kecepatan angin. 

1.5.5 Sumber belajar yang menjadi produk penelitian berupa ensiklopedia. 
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1.6 Definisi Istilah  

Adapun definisi operasional sebagai berikut: 

1.6.1 Keanekaragaman atau Diversitas adalah ciri suatu area yang menyangkut 

keragaman organisme hidup, kumpulan organisme, komunitas biotik dan 

proses biotik yang masih bersifat alamiah maupun yang sudah diubah oleh 

manusia (Leksono, 2011). 

1.6.2 Distribusi temporal adalah persebaran serangga berdasarkan waktu yang di 

batasi oleh faktor-faktor geologi dan ekologi yang cocok, sehingga terjadi 

perbedaan jumlah serangga berdasarkan waktu penangkapan (Subekti, 

2011).  

1.6.3 Serangga adalah salah satu anggota kerajaan binatang yang mempunyai 

jumlah anggota terbesar, jumlah keseluruhan jenis-jenis yang berbeda dapat 

mencapai 30 juta (Borror, 1996).  

1.6.4 Mangrove adalah ekosistem yang terdapat di antara daratan dan lautan dan 

pada kondisi yang sesuai mangrove akan membentuk hutan yang ekstensif 

dan produktif (Mulyadi, 2010).  

1.6.5 Desa Sidomulyo adalah sebuah desa di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten 

Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, yang berjarak 50 Km dari Ibu kota 

Kabupaten dan dapat dijangkau dengan segala jenis kendaraaan (Wikipedia, 

2015). 

1.6.6 Sumber belajar biologi adalah  segala sesuatu yang dapat dipergunakan 

untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan permasalahan 

biologi dan memudahkan terjadinya proses belajar (Suhardi, 2012). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Ngadirojo,_Pacitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pacitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pacitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

