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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling penting. Tanpa air, 

proses kehidupan tidak dapat berlangsung. Meskipun air merupakan sumber daya 

alam yang dapat diperbarui oleh alam sendiri, tapi kenyataan ketersediaan air dalam 

tanah tidak bertambah. Di Indonesia akses air bersih masih sanggat sulit dan menjadi 

masalah bagi masyarakat dan pemerintah. Dimana sebagian air bersih yang 

digunakan oleh masyarakat berasal dari danau,sungai,waduk dan sumur. Pesatnya 

pembangunan yang terjadi di Indonesia dan bertambahnya jumlah penduduk menjadi 

salah satu factor meningkatnya kebutuhan air bersih, oleh karena itu pembangunan 

yang baik disertai dengan penyediaan kualitas dan kuantitas sumber air yang bersih 

(Dinarjati,2007). 

Sungai merupakan salah satu habitat air tawar yang tidak dapat  terhindar 

dari perubahan lingkungan. Dimana sungai sangat memiliki peranan yang sangat 

penting bagi kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas manusia seperti pembuangan 

limbah industry dan limbah rumah tangga mampu memyebabkan penurunan dari 

kualitas air sungai. Penambahan buangan yang berjumlah besar dari hulu hingga hilir 

sungai yang dilakukan secara terus menurus akan mengakibatkan sungai tidak 

mampu lagi mempertahankan kealamian dari sungai tersebut (Widyaastuti,2005). 
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Kualitas air disungai dapat menurun akibat dari dari adanya aktivitas 

manusia. Kualitas air di Indonesia telah banyak mengalami pencemaran yang 

diakibatkan dari limbah industry,pabrik dan limbah rumah tangga yang saat ini masih 

sangat perlu dilakukan perbaikan pada pemantauan kualitas air. Perubahan kualitas 

air dapat dilihat secara fisik dan kimia yang akan berpengaruh terhadap kehidupan 

organism yang terdapat didalam perairan tersebut. Terdapatnya suatu organism dalam 

perairan dapat digunakan sebagai bioindikator pada kualitas air tersebut. Pengukuran 

kualitas air sering dilihat dari parameter fisik dan kimia saja, dimana pengamatan 

kualitas air dapat dilakukan dengan melihat komponen organism yang terdapat pada 

perairan tersebut yaitu komponen biotic. Komponen biotic dapat memberikan 

gambaran pada kualitas air baik secara fisik,kimia dan biologi dari suatu perairan. 

Salah satu organism yang dapat digunakan sebagai bioindikator dari kualitas air 

adalah hewan makrozobentos, salah satu contoh dari makrozobentos adalah hewan-

hewan dari gastropoda yang terdapat diperairan. Dimana gastropoda yang hidup 

disuatu perairan sangat peka terhadap perubahan kualitas tempat hidupnya. Salah 

satunya adalah di aliran sungai kalistail yang terdapat di kecamatan tegalsari,banyak 

sekali dijumpai gastropoda dengan jenis yang berbeda (Odum,1993). 

Perubahan lingkungan perairan baik fisika,kimia dan penambahan bahan 

pencemaran dapat berpengaruh terhadap kelimpahan dan tingkat keanekaragaman 

Gastropoda tersebut (Wilhm,1997 dalam Munarto,2010). Gastropoda memiliki 

peranan penting dalam suatu perairan diantaranya sebagai organisme kunci dalam 

jarring-jaring rantai makanan. Gastropoda berfungsi sebagai predator atau pemangsa, 
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sebagai pemakan detritus, pemakan bangkai dan sebagai parasit di dalam sistem 

perairan (Goldman dan Horne,1983 dalam Munarto,2010). Hewan-hewan dari kelas 

Gastropoda memiliki banyak variasi atau jenis yang terbagi dari subkelas. 

Gastropoda adalah golongan invertebrate yang sebagian besar atau 

seluruhnya hidupnya berada dasar diperairan, bergerak secara lambat dengan ukuran 

lebih besar 1mm (Parson,dkk,1997 dalam Munarto,2010). Hewan anggota kelas 

gastropoda berjalan menggunakan perutnya, kepala jelas terlihat,mempunyai satu 

atau dua pasang tentakel. Sepasang diantaranya bersifat retraktil dan dilengkapi 

sebuah mata diujungnya, organ internal biasanya bersifat simetris dan terletak 

didalam cangkanya yang terpilin. Selain itu, hewan anggota kelas gastropoda 

memiliki banyak tipe cangkang, dimana banyak diantara jenis-jenis gastropoda 

mempunyai arti ekonomi penting bagi manusia dan dari beberapa jenisnya telah 

dibudidayakan. Hewan-hewan anggota kelas Gastropoda berdasarkan organ 

pernafasanya dapat dibedakan menjadi menjadi tiga subkelas yaitu subkelas 

Prosobranchia,subkelas Opisthobranchia dan subkelas Pulmonata (Boen dan Wisnu, 

1990:61). 

Dikawasan aliran sungai kalistail banyak sekali dijumpai oleh hewan-hewan 

gastropoda yang jumlahnya sangat melimpah,hal ini memungkinkan terjadinya 

pencemaran yang diakibatkan oleh limbah pabrik dan dari limbah rumah tangga. Pada 

aliran sungai kalistail selain limbah pabrik dan limbah rumah tangga banyak sekali 

dijumpai sampah dan kotoran dari hewan ternak. Aliran sungai kalistail yang 

merupakan salah satu aliran sungai besar yang terdapat di Kecamatan tegalsari yang 
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memiliki peranan penting bagi masyarakat sekitar,dimana sebagian masyarakat 

menggunakan air pada aliran sungai kalistail tersebut untuk mencuci dan mandi. 

Keberadaan suatu organism pada aliran sungai tersebut, dapat memberikan gambaran 

mengenai kualitas air secara fisik,biologi dan kimia dari suatu perairan. Keragaman 

dari hewan gastropoda yang terdapat pada sungai ataupun mangrove telah banyak 

dilakukan penelitian. Salah satunya adalah penelitian tentang “keanekaragaman 

Gastropoda air tawar di berbagai macam habitat di kecamatan tanambulava 

Kabupaten sigi”,tetapi dengan adanya penelitian tersebut masih kurang karena 

kondisi air secara fisik dan kimia belum dilakukan penelitian yang merupakan tempat 

hidup dari hewan gastropoda tersebut. Keragaman gastropoda yang terdapat pada 

aliran sungai kalistail yang dimungkinkan tercemar dapat digunakan sebagai sumber 

belajar, dimana dapat dipelajari yang meliputi jenis-jenis gastropoda, klasifikasi 

gastropoda, pengaruh gastropoda terhadap lingkungan perairan. 

Belajar merupakan kegiatan yang sehari-hari sering dilakukan oleh guru dan 

siswa disekolah. Belajar merupakan tindakan dan prilaku siswa yang 

komplek,kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari 

siswa dan guru. Proses belajar yang mengaktualisasikan ranah-ranah tersebut tertuju 

pada bahan belajar tertentu. Bahan belajar tersebut berupa keadaan alam, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, manusia dan bahan yang telah terhimpun dalam buku-buku 

pelajaran. Dimana dari segi guru proses belajar tersebut dapat terlihat sebagai prilaku 

belajar tentang suatu hal (Dimyati dan Mudjiono, 2006). 
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Pada proses belajar mengajar yang dilakukan guru terdapat beberapa 

komponen-komponen pembelajaran salah satunya adalah bahan ajar dan sumber 

belajar. Bahan pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses 

belajar mengajar. Tanpa bahan pembelajaran proses belajar mengajar tidak akan 

berjalan. Bahan adalah salah satu sumber belajar bagi anak didik. Bahan yang disebut 

sebagai sumber belajar (pengajaran) ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk 

tercapainya dari tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan sumber belajar 

merupakan salah satu komponen pembelajaran yang sangat dibutuhkan pada proses 

belajar mengajar.  

Sumber belajar merupakan salah satu unsure pendukung untuk tercapainya 

dari tujuan pembelajaran yang akan diterapkan oleh guru. Proses belajar mengajar 

sangat efisien apabila menggunakan sumber belajar yang nyata dan asli. Salah satu 

proses belajar mengajar yang banyak sekali hubunganya dengan kehidupan adalah 

pembelajaran biologi. Dimana pembelajaran biologi selalu berhubungan erat dengan 

lingkungan dan kehidupan nyata sehari-hari. Dimana obyek persoalan pembelajaran 

biologi banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan dilingkungan sekitar, 

dimana hal ini merupakan salah satu cara untuk mempermudah pada saat proses 

belajar mengajar yang dapat digunakan sebagai sumber belajar oleh guru dan peserta 

didik.  

Pengunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan mempermudah siswa 

dalam mempelajari materi yang disampaikan oleh guru karena hal tersebut sangat erat 

hubungannya dalam kehidupan,hal ini bertujuan untuk siswa tidak sulit mengingat 
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dan memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain untuk membantu 

proses belajar mengajar lingkungan dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

yang dilami oleh siswa, dimana siswa sering beranggapan bahwasanya pembelajaran 

biologi selalu menghafal dan sulit untuk dipahami. Biologi merupakan salah satu 

ilmu yang mempelajari mahluk hidup, dimana obyek dan persolannya terdapat 

dilingkungan sekitar. Dimana penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran biologi sangatlah tepat, karena lingkungan merupakan sumber belajar 

yang kaya akan keragaman dari berbagai jenis mahluk hidup baik dari komponen 

biotic dan abiotik. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan akan digunakan sebagai 

sumber belajar berupa poster yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam 

belajar. 

Berdasarkan hal tersebut yang telah dijelaskan pada paragraph di atas maka 

peneliti ingin melakukan penelitian tentang “ Studi Keanekaragaman Gastropoda 

Sebagai Bioindikator Pada Aliran Sungai Kalistail Kecamaatan TegalSari Kabupaten 

Banyuwangi Untuk Sumber Belajar Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan pada paragraph diatas,maka 

peneliti merumukan permasalahan sebagai berikut: 

1. Jenis-jenis Gastropoda apa sajakah yang dapat ditemukan pada aliran sungai 

kalistail kecamatan tegalsari kabupaten banyuwangi bedasarkan indeks 

keanekaragaman Shannon-Wienner? 
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2. Bagaimanakah parameter fisik dan kimia air sungai kalisetail kecamatan tegalsari 

kabupaten Banyuwangi? 

3. Adakah hubungan antara parameter fisik dan kimia lingkungan (pH, suhu, BOD, 

TSS, kecerahan,DO dan kuat arus) terhadap keanekaragaman Gastropoda pada 

aliran sungai kalisetail kecamatan tegalsari kabupaten banyuwangi? 

4. Bagaimanakah pemanfaatan hasil studi keanekaragaman Gastropoda yang 

ditemukan pada aliran sungai kalistail kecamatan tegalsari kabupaten 

banyuwangi sebagai sumber belajar cetak biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis jenis-jenis Gastropoda yang ditemukan pada aliran sungai kalistail 

kecamatan tegalsari kabupaten banyuwangi berdasarkan Indeks keanekaragaman 

Shanon-Wiener. 

2. Menganalisis bagaimanakah parameter fisik dan kimia air pada aliran sungai 

kalisetail kecamatan tegalsari kabupaten banyuwangi. 

3. Menganalisis adakah hubungan antara parameter fisik dan kimia lingkungan (pH, 

suhu, BOD, TSS, kecerahan,DO dan kuat arus) terhadap keanekaragaman 

Gastropoda pada aliran sungai kalisetail kecamatan tegalsari kabupaten 

banyuwangi 
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4. Menganalisis bagaimanakah pemanfaatan hasil studi keanekaragaman 

Gastropoda yang ditemukan pada aliran sungai kalistail kecamatan tegalsari 

kabupaten banyuwangi sebagai sumber belajar biologi berupa poster. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga 

dan melestarikan lingkungan. Selain itu, bagi pabrik industry tahu ataupun 

masrakat sekitar agar tidak membuang limbah secara langsung ke sungai dan 

memberikan informasi tentang kondisi perairan kepada masyarakat sekitar, 

sebagai bahan pertimbangan untuk tidak mempergunakan air tersebut, yang 

dimungkinkan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.  

2. Dalam bidang pendidikan khususnya bidang pembelajaran biologi hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan dari 

hewan-hewan kelas Gastropoda tentang klasifikasi mahluk hidup.  Selain itu, 

untuk mempermudah pembelajaran tentang hewan invertebrata, karena kelas 

Gastropoda merupakan salah satu kelas yang termasuk didalam Fillum Mollusca.  

3. Memberikan informasi kepada guru, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait 

bahwasanya lingkungan dapat digunakan sebagai sumber belajar yang efektif 

yang dapat mempermudah proses pembelajaran. Selain itu, hasil penelitian ini 

dapat memberikan informasi akan pentingnya Gastropoda pada lingkungan 

perairan sungai. 

 



9 
 

 
 

1.5 Batas Penelitian 

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran penelitian ini,maka perlu 

diberikan batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Studi keanekaragaman hewan Gastropoda pada aliran sungai kalisetail akan 

dilakukkan dengan membagi tempat pengambilan sampel sebanyak tiga setasiun, 

dalam satu stasiun berisi tiga plot. Penentuan plot pada setiap stasiun untuk 

memudahkan dalam pengambilan data dari jenis hewan gastropoda. 

2. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada aliran sungai kalisetail yang terletak di 

Dsn.Krajan RT.02 RW.04 Ds.Tegalsari Kec.Tegalsari Kab.Banyuwangi. 

3. Hasil dari studi keanekaragaman gastropoda akan digunakan sebagai sumber 

belajar berupa leaflet. 

4. Keanekaragaman gastropoda dari hasil penelitian merupakan materi biologi yang 

akan digunakan sebagai sumber belajar berupa poster dengan mempelajari cirri-

ciri, klasifikasi dan peranan hewan gastropoda. 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini diperlukan untuk menghindari adanya 

kesalah pahaman atau pengertian ganda, maka penulis perlu memberikan definisi 

istilah sebagai berikut: 

1. Indeks keanekaragaman adalah suatu pernyataan atau gambaran matematik yang 

melukiskan struktur kehidupan dan mempermudah dalam menganalisis tentang 

jenis dan jumlah organisme (Pakpahan, 2006).  
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2. Gastropoda adalah golongan invertebrate yang sebagian besar atau seluruhnya 

hidupnya berada dasar diperairan, bergerak secara lambat dengan ukuran lebih 

besar 1mm. Hewan anggota kelas gastropoda berjalan menggunakan perutnya, 

kepala jelas terlihat,mempunyai satu atau dua pasang tentakel. Sepasang 

diantaranya bersifat retraktil dan dilengkapi sebuah mata diujungnya, organ 

internal biasanya bersifat simetris dan terletak didalam cangkanya yang terpilin. 

Selain itu, hewan anggota kelas gastropoda memiliki banyak tipe cangkang yang 

bervariasi (Boen & Wisnu, 1990:63). 

3. Sungai kalisetail merupakan salah satu sungai yang terletak Dsn.Krajan RT.02 

RW.04 Ds.Tegalsari Kec.Tegalsari Kab.Banyuwangi dengan panjang sungai 25 

km. Sungai tersebut telah digunakan sejak lama oleh masyarakat sekitar untuk 

kebutuhan pribadi sebelum adanya sumur.  

4. Sumber belajar adalah sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat 

dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang 

(Udin,dkk,1991).  

5. Poster merupakan salah satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi 

berupa (studi literature, hasil riset atau studi kasus). Dengan demikian poster 

dapat digunakan sebagai sumber yang bertujuan mempermudah proses belajar 

(Taqwin, 2011). 


