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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara mega-biodiversity dengan tingkat 

keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, ditandai dengan ekosistem, jenis dalam 

ekosistem, dan plasma nutfah (genetik) yang berada di dalam tiap jenisnya. Namun, 

Indonesia juga merupakan negara dengan tingkat keterancaman lingkungan yang 

tinggi, terutama terjadinya kepunahan jenis dan kerusakan ekosistem, yang dapat 

menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan salah 

satu wilayah prioritas konservasi keanekaragaman hayati dunia (Suhartini, 2009). 

Kedudukan istimewa dalam hal keanekaragaman hayati ini menjadi semakin unik 

dari sisi faunanya karena dari sekitar 500-600 jenis mamalia besar yang dimiliki 

(36% jenis endemik) dari 35 jenis primata yang ada di dunia (25% jenis endemik) 

dari 78 jenis burung paruh bengkok dan dari 121 jenis kupu-kupu, 25 % dari spesies 

tumbuhan berbunga (Latupapua, 2013). 

Hutan mangrove khususnya di Jawa Timur, dari tahun ke tahun luasnya 

semakin berkurang, dari luasan kurang lebih 7.750 ha menjadi sekitar 500 ha. 

Kawasan ekosistem mangrove yang tersisa diperkirakan kurang dari 1%, dengan 

adanya penurunan luasan kawasan mangrove tersebut di daerah Jawa Timur 

diperlukan adanya konservasi melalui cara inventarisasi dan mengetahui kondisi 

keanekaragaman flora, fauna dan jasad renik serta ekosistemnya, agar kerusakan 

yang terjadi pada ekosistem mangrove tidak bertambah luas (Suhardjono, 2007).  
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Hutan mangrove pada umumnya dapat hidup di sepanjang garis pantai 

Indonesia serta tumbuh dan berkembang pada area yang terkena pasang surut air 

laut yang merembes pada aliran sungai yang terdapat di sepanjang pesisir pantai 

(Mangkay, 2012). Hutan mangrove merupakan tumbuhan yang sangat khas, karena 

dapat tumbuh di daerah dengan salinitas tinggi, selain itu mangrove merupakan 

habitat dari berbagai macam organisme, salah satu contohnya adalah dari kelompok 

Moluska yaitu Gastropoda. Ekosistem mangrove merupakan habitat yang sangat 

cocok untuk organisme yang biasa hidup di sekitar daerah genangan air yang berada 

dibawah tegakan mangrove (Febrita, 2015). 

Gastropoda atau yang lebih kita kenal dengan nama siput atau keong 

merupakan hewan yang bergerak dengan menggunkan perutnya (gaster= perut dan 

podos=kaki). Gastropoda memiliki cangkang tunggal dan berbentuk tabung yang 

spiral atau melingkar, tapi ada juga gastropoda yang tidak memiliki cangkang 

(Roring, 2013). Gastropoda merupakan kelas terbesar dari Moluska, kurang lebih 

75.000 jenis yang ada telah teridentifikasi dan 15.000 diantaranya dapat dilihat 

dalam bentuk fosil. Fosil dari gastropoda telah tercatat sejak dari zaman Cambrian. 

Penyebaran Gastropoda sangat luas dengan bermacam-macam habitat, meliputi 

mangrove, daerah pasang surut sampai kedalaman 8200 m, sehingga dapat 

dikatakan bahwa kelas Gastropoda merupakan kelas yang paling berhasil dan 

mampu dalam beradaptasi dibandingkan dengan kelas yang lain (Siradju, 2013). 

Keberadaan Gastropoda dalam ekosistem mangrove di Indonesia masih terus 

dipelajari. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan 
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habitat yang bervariasi sehingga sangat dimungkinkan adanya berbagai jenis 

Gastropoda. 

Dahuri (2008) menyatakan bahwa kelimpahan dan distribusi gastropoda 

ataupun bivalvia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi lingkungan, 

ketersediaan sumber makanan, predasi dan kompetisi. Tekanan dan perubahan 

lingkungan bisa mempengaruhi jumlah jenis dan struktur gastropoda ataupun 

bivalvia. Masalah utama dari kerusakan ekosistem mangrove berasal dari ulah 

manusia yang tidak bertanggung jawab merubah hutan mangrove menjadi lahan 

lain seperti perumahan, perindustrian, pertambakan dan pertanian, dan juga 

semakin meningkatnya permintaan pasar terhadap produksi kayu yang 

menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan mangrove.  

Dampak ekologis akibat berkurang dan rusaknya ekosistem hutan mangrove 

adalah hilangnya berbagai spesies fauna yang berasosiasi dengan hutan mangrove, 

khususnya adalah Gastropoda yang dalam jangka panjang akan mengganggu 

keseimbangan ekosistem mangrove (Romimohtarto, 1998). Odum (1993) 

menyatakan pentingnya Gastropoda dalam proses dekomposisi awal dalam hutan 

mangrove, dan Gastropoda merupakan organisme yang sangat peka terhadap 

perubahan lingkungan perairan. Gastropoda memiliki peranan sebagai bioindikator 

perairan. Gastropoda merupakan salah satu hewan aquatik yang dapat dijadikan 

bioindikator apabila terjadi pencemaran disuatu perairan, hal ini tidak lepas dari 

Gastropoda yang memiliki sifat mobilitas yang lambat, habitat di dasar perairan dan 

pola makan detritus (Budhiati, et al., 2008).  Sampai saat ini belum ada penelitian 

tentang Gastropoda kawasan hutan mangrove Desa Baban Kecamatan Gapura 
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Kabupaten Sumenep sehingga perlu dilakukan penelitian tentang keanekaragaman 

Gastropoda di kawasan mangrove tersebut, karena hasil penelitian ini cocok 

dijadikan sumber belajar berupa booklet tentang keanekaragaman hayati 

Gastropoda di kawasan hutan mangrove Desa Baban Kecamatan Gapura Kabupaten 

Sumenep pada SMA Kelas X pada Bab berbagai tingkat keanekaragaman hayati di 

Indonesia khususnya materi keanekaragaman jenis. dan Adanya penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan informasi keanekaragaman Gastropoda di 

kawasan hutan mangrove Desa Baban Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.  

Booklet merupakan buku berukuran kecil yang berisi tulisan dan gambar 

menarik, yang isinya tidak lebih dari 30 halaman. Booklet dapat dikjadikan sumber 

belajar karena menurut Rahman (2012) booklet dapat meningkatkan perhatian dan 

motivasi belajar peserta didik. Sumber belajar menurut Association Educational 

Comunication and Technology dalam kasrina (2012) yaitu berbagai sumber atau 

semua sumber berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa 

dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah 

siswa dalam mencapaitujuan belajar. Sumber belajar yaitu segala macam sumber 

yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan atau 

memudahkan terjadinya proses belajar. Biologi merupakan dimensi proses yang 

mengandung keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dimiliki peserta didik untuk 

mendapatkan dan mengembangkan pengetahuan biologi, dimensi proses ini sangat 

terkait dengan kemampuan metakognisi peserta didik.  

Biologi sebagai dimensi produk merupakan wujud dari hasil belajar siswa, 

meliputi sumber fakta, sumber teori, sumber prinsip, dan sumber konsep (Efendi, 
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2013). Biologi adalah  mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh siswa SMA 

kelas X, materi keanekaragaman hayati sangat erat kaitannya dengan ekosistem 

lingkungan. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa sangatlah penting untuk 

dilakukan penelitian tentang “Keanekaragaman Hayati Gastropoda di Kawasan 

Hutan Mangrove Desa Baban Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep 

sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Jenis-jenis Gastropoda apa saja yang ditemukan di kawasan hutan mangrove 

Desa Baban Kabupaten Sumenep? 

2. Bagaimana struktur komunitas Gastropoda di kawasan hutan mangrove 

Desa Baban Kabupaten Sumenep? 

3. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian tentang keanekaragaman 

Gastropoda di kawasan hutan mangrove Desa Baban Kabupaten Sumenep 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui jenis-jenis Gastropoda yang ditemukan di kawasan hutan 

mangrove Desa Baban Kabupaten Sumenep. 

2. Mengetahui struktur komunitas Gastropoda di kawasan hutan mangrove 

Desa Baban Kabupaten Sumenep. 

3. Memanfaatkan keanekaragaman gastropoda di kawasan hutan mangrove 

Desa Baban Kabupaten Sumenep sebagai sumber belajar biologi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu dalam 

matapelajaran biologi pada umumnya dan ekologi pada khususnya, untuk 

mengembangkan khasanah ilmu tentang keanekaragaman Gastropoda, serta 

memberikan informasi atau referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan 

Gastropoda di kawasan hutan mangrove Desa Baban Kabupaten Sumenep. 

1.4.2 Praktis 

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat praktis, yaitu : 

1. Sebagai dasar guru dan peserta didik dalam mengembangkan pelajaran 

biologi khususnya bab Keanekaragam hayati dan bab Invertebrata. 

2. Sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian 

tentang keanekaragaman Gastropoda di kawasan hutan mangrove di 

kawasan setempat. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Faktor lingkungan yang diamati adalah suhu, pH, salinitas, substrat 

dasaran.  

2. Dalam menentukan struktur komunitas keaneakaragaman Gastropoda 

yang ada di kawasan hutan mangrove Desa Baban Kabupaten Sumenep 

menggunakan indeks kepadatan, indeks nilai penting, indeks 

keanekaragaman, indeks kemerataan, dan indeks dominansi.  
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3. Sumber belajar yang menjadi dikembangkan dari hasil penelitian adalah 

Booklet keankeragaman hayati Gastropoda di hutan mangrove Desa 

Baban Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Keanekaragaman Jenis atau spesies adalah ciri yang terdapat pada setiap 

tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologinya (Efendi, 2013) 

2. Gastropoda adalah hewan yang bergerak dengan menggunakan perutnya 

(Roring, 2013) 

3. Hutan mangrove adalah satu daerah dengan ekosistem yang khas dan 

dipengaruhi oleh pasang surut air laut (Sukardjo, 1984) 

4. Booklet adalah buku berukuran kecil yang berisi tulisan dan gambar 

menarik, yang isinya tidak lebih dari 30 halaman (Darmoko dalam 

Pralisaputri, 2016) 

5. Sumber belajar menurut Association Educational Comunication and 

Tehnology dalam (Kasrina, 2012) yaitu berbagai sumber atau semua 

sumber berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa 

dalam belajar, baiksecara terpisah maupun terkombinasi sehingga 

mempermudah siswa dalam mencapaitujuan belajar. 

 

 

 

 


