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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Keanekaragaman Gastropoda 

 Keanekaragaman adalah suatu makhluk hidup yang satu dengan yang 

lainnya tidak memiliki kesamaan, baik dari ciri-ciri, sifat, bentuk, ukuran dan 

warna. Jika ciri dari keanekaragaman telah dipenuhi oleh suatu populasi maka 

populasi tersebut dapat dikatakan seimbang. Oleh karena itu keadaan yang 

seimbang akan membentuk suatu ekosistem (Lihawa, 2013). Keanekaragaman 

biota dalam suatu perairan sangat tergantung pada banyaknya spesies dalam 

komunitasnya. Semakin banyak jenis yang ditemukan maka keanekaragaman akan 

semakin tinggi, meskipun nilai ini sangat tergantung dari jumlah individu masing-

masing jenis (Syafikri, 2008). 

 Keanekaragaman Gastropoda digambarkan dengan banyaknya spesies 

Gastropoda yang ditemukan dalam komunitasnya. Keanekaragaman Gastropoda 

juga bergantung pada faktor lingkungan berupa salinitas,  suhu, pH, DO, dan jenis 

substrat, serta kaitannya dengan kondisi lingkungan ekosistem yang ditempati 

Gastropoda, sehingga Keanekaragaman identik dengan kestabilan suatu 

eksosistem, yaitu jika keanekaragaman suatu eksositem relatif tinggi maka kondisi 

eksosistem tersebut cenderung stabil. Lingkungan ekosistem yang memiliki 

gangguan keanekaragaman cenderung sedang, pada kasus lingkungan ekosistem 

yang tecemar keanekaragaman cenderung rendah (Lihawa, 2013). 
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2.1.1.1 Karakteristik Gastropoda 

 Gastropoda berasal dari bahasa Yunani (Gaster=perut, podos=kaki), jadi 

Gastropoda merupakan hewan yang berjalan menggunakan perutnya. Gastropoda 

umumnya di masyarakat luas lebih dikenal dengan sebutan siput atau  bekicot. 

Menurut Nontji (1987) Gastropoda lebih umum dikenal dengan keong, 

cangkangnya berbentuk tabung yang melingkar-lingkar seperti spiral, Gastropoda 

merupakan moluska yang paling kaya akan jenis, di Indonesia diperkirakan 

terdapat sekitar 1.500 jenis Gastropoda. 

 Karakteristik dari Gastropoda secara morfologi terlihat pada cangkangnya. 

Sebagian besar cangkangnya terbuat dari bahan kalsium karbonat yang di bagian 

luarnya dilapisi periostrakum dan zat tanduk. Cangkang Gastropoda yang berputar 

kearah belakang searah dengan jarum jam disebut dekstral, sebaliknya bila 

cangkangnya berputar berlawanan arah dengan jarum jam disebut sinistral. 

Gastropoda yang hidup di laut umumnya berbentuk dekstral dan sedikit sekali 

ditemukan dalam bentuk sinistral (Dharma, 2005). Pertumbuhan cangkang yang 

melilin spiral disebabkan karena pengendapan bahan cangkang di sebelah luar 

berlangsung lebih cepat dari yang sebelah dalam (Nontji, 1987).  

 
Gambar 2.1 Morfolgi Gastropoda (Pechenik, 2005) 
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 Struktur anatomi menurut Handayani (2006) Gastropoda dapat dilihat pada 

susunan tubuh Gastropoda yang terdiri dari kepala, badan dan alat gerak. Hewan 

ini mempunyai kepala yang membawa dua pasang tentakel (satu pasang pendek 

dan satu pasang panjang). Selain tentakel di kepala juga terdapat mulut yang 

terdapat lidah parut dan gigi rahang. Menurut Dharma (2005) pada kepala terdapat 

sepasang alat peraba yang dapat dipanjang pendekan. Pada alat peraba ini terdapat 

titik mata untuk membedakan terang dan gelap.  

Gambar 2.2 Anatomi Gastropoda (Sumber: Pechenik, 2005) 

 
 Gastropoda memiliki badan yang di dalamnya terdapat alat-alat penting 

untuk hidupnya diantaranya ialah alat pencernaan, alat pernafasan serta alat 

genitalis untuk pembiakannnya. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, pharynx 

yang berotot, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. (Romimohtarto, 2001). 

 Kaki keong mempunyai cilia (bulu) dan mengandung kelenjar yang 

mensekresi lendir. Kelenjar Pedal yang terletak di bagian depan kaki, adalah 

kelenjar  lendir yang sangat penting di banyak Gastropoda. Bagi keong dan siput 

yang meluncur diatas permukaan keras, pergerakan dipengaruhi oleh gelombang 
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kontraksi otot yang menjalar sepanjang telapak kaki. Gelombang ini dapat berupa 

gelombang transversal atau diagonal terhadap sumbu panjang kaki (Heryanto, 

2013). 

 Tubuh siput Gastropoda terdiri dari empat bagian utama, yaitu kepala, 

kaki, isi perut dan mantel. Mantel siput Gastropoda terletak di sebelah depan pada 

bagian dalam cangkangnya. Makanan yang banyak mengandung kalsium karbonat 

dan pigmen masuk ke dalam plasma darah dan diedarkan ke seluruh tubuh, 

kemudian kalsium karbonat serta pigmen tersebut diserap oleh mantel, dan 

kemudian mantel ini mengeluarkan sel-sel yang dapat membentuk struktur 

cangkang serta corak warna pada cangkang. Tergantung dari pada faktor 

keturunan, struktur cangkang yang terdapat tonjolan-tonjolan ataupun duri-duri 

(Tirsa, 2010), jadi mantel tersebut merupakan arsitek dalam pembentukan struktur 

serta corak warna dari cangkang.  

 Lapisan struktur cangkang dinamakan lapisan prismatik. Celah-celah kecil 

dalam mantel dari beberapa jenis siput menghasilkan benda lainnya yang 

diletakkan di bagian luar cangkang yang disebut  periostracum. Siput-siput yang 

permukaan luar cangkangnya mengkilap seperti Cypraea dan Olivaini 

dikarenakan mantelnya keluar ke atas permukaan cangkang dan menyelimutinya 

dari dua arah yaitu dari sisi kiri dan sisi kanan. Pada umumnya cangkang siput 

yang hidup di laut lebih tebal dibandingkan dengan siput darat, hal ini 

dikarenakan banyak sekali kapur yang dihasilkan oleh binatang bunga karang 

yang hidup di laut. Munculnya warna pada cangkang juga dipengaruhi oleh 

intensitas cahaya. Pada perairan yang dangkal biasanya cangkang berwarna sangat 



16 

 

terang, sedangkan pada perairan yang dalam biasanya memiliki cangkang yang 

lebih gelap (Dharma, 1992). 

 Pertumbuhan dari siput dan kerang terjadi jauh lebih cepat di waktu 

umurnya masih muda dibandingkan dengan siput yang sudah dewasa. Ada siput 

yang tumbuh terus sepanjang hidupnya, tetapi ada pula yang pertumbuhannya 

terhenti setelah dewasa. Karena proses pertumbuhan siput muda cepat, maka jenis 

yang muda jauh lebih sedikit ditemukan dibandingkan dengan yang dewasa 

(Dharma, 2005). 

 Umur siput sangat bervariasi, ada beberapa jenis siput darat yang dapat 

berkembangbiak secara singkat dan dapat mengeluarkan telur-telurnya dua 

minggu setelah menetas, tetapi ada juga yang berumur sangat panjang sampai 

puluhan tahun. Menurut para ahli, umur siput dapat diperkirakan dengan melihat 

alur-alur pada bagian tepi luar cangkang (Pechenik, 2005). 

 
2.1.1.2 Klasifikasi Gastropoda 

 Gatropoda termasuk kedalam binatang yang tidak mempunyai tulang 

belakang, yang biasa disebut Avertebrata. Berikut sistem klasifikasi dari 

Gastropoda, yaitu: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Molluska  

Kelas  : Gastropoda (Pechenik, 2005) 

Gastropoda dibagi lagi menjadi 3 (tiga) subkelas, yaitu: 
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1) Subkelas Prosobranchia (Streptoneura) 

Prosobranchia merupakan subkelas terbesar pada kelas Gastropoda, jenis 

kelamin dari hewan ini termasuk jenis kelamin yang terpisah. Prosobranchia 

menurut Handayani (2006) memiliki dua buah insang yang terletak di anterior, 

sistem saraf terpilin membentuk angka delapan, tentakel berjumlah dua buah. 

Cangkang umumnya tertutup oleh operkulum. Kebanyakan hidup di laut tetapi 

ada beberapa yang di daratan seperti famili Cyclophoridae dan Pupinidae  

bernapas dengan paru-paru dan yang hidup di air tawar seperti famili Thiaridae. 

Subkelas Prosobranchia dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu sebagai berikut: 

(a) Archeogastropoda 

Karakteristik dari kelompok ini yaitu memiliki Bentuk primitif, memiliki 

insang bipectinate, cangkang simetris sekunder, umumnya hidup di laut. 

Contohnya: Trochus, Haliotis, Diodora, Calliostoma, & Neretina. 

(1) Subkelas Eogastropoda 

Kelompok ini terdiri dari siput dan merupakan leluhur dan petuah dari 

Gastropoda lainnya. 

a) Ordo Patellogastropoda 

Ordo ini merupakan siput sejati yang kebanyakan hidup di laut dan tidak 

lebih dari 1% merupakan spesies Gastropoda. memiliki radula yang yang tempat 

dan fungsinya berbeda dari Gastropoda lainnya. Ordo ini merupakan paling 

primitif dari dari kelompok Prosobranchia dan Kelas Gastropoda. Ordo ini 

merupakan siput yang rata dan tidak adanya kumparan/ gulungan, sehingga ordo 

ini kemungkinan leluhur dari keong yang memiliki kumparan. Kebanyakan 
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bersifat herbivora dan fertilisasi ekternal dengan bertelur. Terdapat 5 famili, tapi 

akan dijelaskan 4 famili saja, yaitu sebagai berikut: 

1) Famili Patellidae 

Anggota famili ini memiliki distribusi diseluruh dunia terutama di laut 

yang tenang. Contoh dari famil Patellidae yaitu Patella, Scutellastra. 

 
Gambar 2.3. Contoh Famili Patellidae (Carpenter, 1998) 

2) Famili  Acmeidae 

Contoh dari famili Acmeidae yaitu acmaea. 

3) Famili Lottidae 

Famili ini yang paling banyak dan sabur dari ordo PatelloGastropoda. 

Contoh dari famili Lottidae yaitu Lottia (Collisella), notoacmea, Patelloida, 

Tectura 

 
Gambar 2.4. Contoh Famili Lottidae (Carpenter, 1998) 

http://coa.acnatsi.org/conchnet
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4) Famili Nacellidae 

Contoh dari famili Nacellidae, yaitu Cellana, Nacella. 

(2) Subkelas OrthoGastropoda 

Subkelas ini terdiri dari sisa kelompok Proboranchia, kelompok 

ophistobranchi, dan kelompok Pulmonata. 

(a) Superordo Cocculiniformia 

Kelompok superordo ini memiliki anggota yang hidup di kedalaman 30 

meter sampai 9000 meter. Terbagi menjadi 7 famili, tapi hanya 2 famili saja 

yang akan dijelaskan, yaitu sebagai berikut: 

1) Famili Cocculinidae 

Terdapat 130 spesies di laut terdalam dari kedalaman 30 meter sampai 

3700 meter. banyak spesies pemakan kayu, tetapi beberapa spesies pemakan 

subtract, sisa tulang dari ikan yang sudah mati. Contoh dari famili Cocculinidae, 

yaitu Cocculina. 

2) Famili Choristellidae 

Tidak seperti anggota dari superfamili lainnya, yang hidup di perariran 

yang dalam, famili ini memiliki kumparan. Contoh, yaitu Choristella. 

 

Gambar 2.5. Contoh Famili Choristellidae (McLean, 1992) 
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(b) Superordo VestiGastropoda 

(1) Superfamili Pleurotomariooidea 

Superfamili ini terbagi menjadi 4 famili, tetapi hanya 2 famili yang akan 

dijelaskan, yaitu sebagai berikut: 

a) Famili Haliotidae 

Terdapat sekitar 50 spesies yang hidup di perariran dangkal dan substrak 

yang padat. Famili ini merupakan jenis keong herbivora dan dapat melekat 

sangat kuat. Daging famili ini biasanya dikonsumsi manusia dan cangkang yang 

besar digunakan untuk perabotan. Contoh, yaitu Haliotis. 

 
Gambar 2.6. Contoh Famili Haliotidae (Carpenter, 1998) 

 

b) Famili Neomphalidae 

Baru-baru ini dikumpulkan kelompok ArchoGastropoda di laut dengan 

kedalaman 2400 meter diretakan Galapagos Samudera Pasifik. Dipertimbangkan 

fosilnya karena banyak karakter primitifnya. Contoh, yaitu Neomphalus. 
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(2) Superfamili Fissurellacea 

a) Famili Fissurellidae 

Famili ini merupakan satu-satunya famili dari superfamili Fissurellacea. 

Disebut dengan siput lubang kunci karena memilik lubang yang sangat 

mencolok dibagian atas. Operkulumnya akan hilang pada metamorfosis. Hidup 

di lautan. Contoh, yaitu Fissurella, Emarginula, Emarginella, Diodora, 

Puncturella.  

 
Gambar 2.7. Contoh Famili Fissurellidae (Morris, 1975) 

 

(3) Superfamili Trochoidea 

Superfamili ini terbagi menjadi 8 famili tetapi hanya 2 yang dijelaskan, 

yaitu sebagai berikut; 

a) Famili Trochidae 

Semua spesies famili ini hidup di lautan dan bersifat herbivora. Contoh 

dari famili Trochidae, yaitu Gibbuulla, Margarites, Calliostoma, Cittarium, 

Tegula, Austrocochlea, Stomatella, Umbonium, Bankivia, Monodonta 
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Gambar 2.8. Contoh Famili Trochidae (Carpenter, 1998) 

 

b) Famili Turbinidae 

Semua spesies famili ini hidup di lautan dan bersifat herbivora. Memiliki 

operculum yang mengapur. Contoh dari famili Turbinidae, yaitu Astraea, Turbo. 

 
Gambar 2.9. Contoh Famili Turbinidae (Carpenter, 1998) 

 

(c) Superordo Neritopsina 

(1) Superfamili Neritoidea 

Superfamili ini memiliki 6 famili dengan 300 spesies, berikut penjelasaan 

3 famili dari superfamili Neritoidea: 
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a) Famili Neritidae 

Famili ini merupakan kelompok famili yang lebih maju dari kelompok 

Archeogastropoda, memiliki anatomi dan biologi reproduktif yang lebih 

kompleks. Spesiesnya hidup di laut, air tawar maupun terrestrial. Contoh dari 

famili Neritidae, yaitu Nerita, Smaragdia, Neritina. 

 
Gambar 2.10. Contoh Famili Neritidae (Carpenter, 1998) 

 

b) Famili Hydricenidae 

Merupakan keong terestrial dengan rongga mantel yang berbentuk paru-

paru. Contoh dari famili Hydricenidae, yaitu Hydrocena, Georissa. 

c) Famili Helicenidae 

Merupakan keong terrestrial yang hidup di rerumputan atau jarang di 

pohon. Contoh dari famili Helicenidae, yaitu Helicina, Alcadia. 

(b) MesoGastropoda 

Karakteristik dari kelompok ini yaitu memiliki insang unipectinate, 

umumnya di laut, radula dengan 7 gigi melintang. Semua spesies fertilisasi 

internal. Kebanyakan kelompok ini hidup bebas di laut, teretrial, air tawar ataupun 

parasitik. Superordo CaenoGastropoda 
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(1) Ordo Architaenioglossa 

Ordo ini memiliki rongga mantel yang dimodifikasi untuk respirasi. 

Terdapat 5 famili dari ordo, berikut penjelasan dari 4 famili: 

a) Famili Cyclophoridae 

Contoh dari famili Cyclophoridae, yaitu Leptopoma. 

b) Famili Pupinidae 

Contoh dari famili Pupinidae, yaitu Pupina 

c) Famili Viviparidae 

Merupakan suspension feeder di air tawar. Tentakel bagian kanan pada 

jantan merupakan modifikasi untuk keperluan kopulasi. Contoh dari famili 

Viviparidae, yaitu Viviparus, Notopala 

 
Gambar 2.11. Contoh Famili Viviparidae (Clowes, 1901) 

 
d) Famili Ampullaridae (Pilidae) 

Memiliki panjang 6 cm dan merupakan keong yang hidup di air tawar. 

Biasanya dijual sebagai rumah di aquarium. Memiliki rogga mantel yang 

terdapat kedua paru-paru dan insang. Contoh dari famili Ampullaridae, yaitu 

Asolene, Pomacia, Marisa. 
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Gambar 2.12. Contoh Famili Ampullaridae (Pilidae) (Clowes, 1901) 

 

(2) Ordo Sorbeoconcha 

Superfamili Cherithiiodae 

a) Famili Cerithiidae 

Famili ini hidup di lautan yang kebanyakan hidup di perairan dangkal 

dan pemakan detritus. Contoh dari famili Cerithiidae, yaitu Cerithium, Bittium, 

Litiopa, Batillaria. 

 
Gambar 2.13. Contoh Famili Cerithiidae (Carpenter, 1998) 

 
 

http://coa.acnatsi.org/conchnet
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b) Famili Pleuroceridae 

Merupakan kelompok famili Gastropoda secara luas distribusinya di air 

tawar seperti, sungai, kolam dan danau. Contoh dari famili Pleuroceridae, yaitu 

Pleurocera, Pachycilus, Leptoxis. 

c) Famili Turritellidae 

Merupakan famili yang hidup di laut sebagai suspension feeding. Contoh 

dari famili Turritellidae, yaitu Turritella, Vermicularia 

 
Gambar 2.14. Contoh Famili Turritellidae (Carpenter, 1998) 

 

d) Famili Potamididae 

Famili ini sangat berlimpah di mangrove dan laut yang berlumpur di 

daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Contoh dari famili Potamididae, yaitu 

Cerithidea, Terebralia. 

http://coa.acnatsi.org/conchnet
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Gambar 2.15. Contoh Famili Potamididae (Carpenter, 1998) 

 

e) Famili Thuaridae 

Famili ini hidup di air tawar dan air payau. Sering sekali hidup sebagai 

rumah bagi parasit disiklus hidup trematoda. Contoh dari famili Thhuaridae, 

yaitu Melanoides, Thiara. 

(3) Ordo Littorinimorpha 

a) Superfamili Littorinoidae 

1) Famili Littorinidae 

Merupakan siput laut yang sangat kecil dengan panjang mencapai 2,5 cm 

dan bersifat herbivora. kebanyakan hidup di daerah intertidal, bebereapa spesies 

hanya dapat ditemukan ketika pasang maksimal. Contoh dari famili Littorinidae, 

yaitu Littorina, Lacuna, Bembicium, Melarhaphe, Tectarius. 

 
Gambar 2.16. Contoh Famili Littorinidae (Carpenter, 1998) 

http://coa.acnatsi.org/conchnet
http://coa.acnatsi.org/conchnet
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2) Famili Pomatiasidae 

Merupakan keong terestrial yang hidup di daun dan lumut. Famili ini 

memiliki keunikan dari bipedalnya, mempunyai 2 pasang kaki yang digunakan 

untuk berjalan yang akan bergonta-gantian. Contoh dari famili Pomatiasidae, 

yaitu Pomatias. 

b) Superfamili Rissooidae 

1) Famili Bithynidae 

Hidup di air tawar sebagai suspension feeder dan sebagai tuan rumah dari 

siklus hidup parasite di intestinal (Opisthorchis tenuicollis). Contoh dari famili 

Bithynidae, yaitu Bithynia. 

 
Gambar 2.17. Contoh Famili Bithynidae (Long, 1985) 

 
2) Famili Hydrobiidae 

Memiliki bentuk tubuh yang kecil, kira-kira 6 mm. Paling banyak hidup 

di air tawar dan beberapa spesies hidup di air payau dan terestrial. Contoh dari 

famili Hydrobiidae, yaitu Hydrobia. 
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Gambar 2.18. Contoh Famili Hydrobiidae (Morris, 1975) 

 
3) Famili Caecidae 

Memiliki ukuran yang sangat kecil (milimeter). Spesies hidup di laut dan 

tipe keong yang berbentuk pipa. Contoh dari famili Caecidae, yaitu Caecum. 

 
Gambar 2.19, Contoh Famili Caecidae (Morris, 1975) 

 

c) Superfamili Stromboidea 

Terdapat 3 famili, berikut penjelasan 1 famili: 

1) Famili Strombidae 

Famili ini termasuk siput besar yang hidup di laut yang beriklim tropis. 

Secara ekonomis penting sebagai makanan. Contoh dari famili Strombidae, 

yaitu Strombus. 
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Gambar 2.20 Contoh Famili Strombidae (Carpenter, 1998) 

 

d) Superfamili Calyptraeacea 

Terdapat 4 famili, berikut penjelasan 1 famili yaitu: 

1) Famili Calyptraeoidae 

Famili ini merupakan jenis siput yang hidup di laut dan bersifat herbivora. 

Banyak spesies yang hidup sebagai suspension feeder, mengumpulkan makanan 

pada silia gill nya. Beberapa spesies yang hidup saling terhubung dimana betina 

berada dibagian bawah dan jantan dibagian atas. Kebanyakan spesies bersifat 

hermaprodit. Contoh dari famili Calyptraeoidae, yaitu Calyptraea (keong 

mangkok dan cawan), Crepidula (Siput selop). 

 
Gambar 2.21 Contoh Famili Calyptraeoidae (Morris, 1975) 

 

http://coa.acnatsi.org/conchnet
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e) Superfamili Veretoidea 

1) Famili Vermetidae 

Famili ini hidup sebagai suspension feeding, bersifat immobile di lautan. 

Contoh dari famili Vermetidae, yaitu Vermetus, Serpulorbis, Petaloconchus, 

Dendropoma. 

 
Gambar 2.22. Contoh Famili Vermetidae (Carpenter, 1998) 

 

f) Superfamili Cypraeoidea 

Terdapat 6 famili, berikut penjelasan 2 famili yaitu: 

1) Famili Cypraeidae 

Famili ini hidup di laut, terutama di perairan dangkal yang beriklim 

tropis. Keong jenis ini memiliki ukuran yang sangat kecil, halus dan mengkilat, 

biasanya memiliki panjang 4-7,5cm. Keong yang masih muda maupun yang 

tua tidak memiliki operkulum. Contoh dari famili Cypraeidae, yaitu Cypraea. 

 
Gambar 2.23 Contoh Famili Cypraeidae (Carpenter, 1998) 

http://coa.acnatsi.org/conchnet
http://coa.acnatsi.org/conchnet
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2) Famili Ovulidae 

Famili ini biasa disebut keong lidah burung bangau. Kebanyakn 

hidup di lautan yang beriklim tropis dan bersifat karnivora. Contoh dari 

famili Ovulidae, yaitu Cyphoma, Ovula, Simnia. 

 
Gambar 2.24 Contoh Famili Ovulidae (Carpenter, 1998) 

 

g) Superfamili Naticoidea 

1) Famili Naticidae 

Famili ini memiliki julukan keong bulan. Biasanya hidup di laut, pantai 

ataupun lumpur, yang merupakan predator dari bivalvia dan Gastropoda 

lainnya, dengan mengebor lubang sirkulasi sehingga siap memangsa dengan 

menggunakan sekresi kelenjar dan radula aktif dan menyisipkan tonjolan 

proboscis untuk dimakan.Terdapat naticid yang ektensif, dimana mengisi air 

kedalam rongga di kaki dan mengeluarkannya melalui pori-pori bagian 

belakang kaki sebelum kaki dapat menarik kembali. Contoh, yaitu Natica, 

Polinices, Lunatia.. 

http://coa.acnatsi.org/conchnet


33 

 

 
Gambar 2.25. Contoh Famili Naticidae (Carpenter, 1998) 

 

h) Superfamili  Tonnoidea 

Terdapat 8 famili, berikut penjelasan 3 famili yaitu: 

1) Famili Tonnidae 

Famili ini biasa disebut keong gentong. Hidup di laut dengan kedalaman 

sampai 5000 meter. Memangsa berbagai varisai invertebrata dan ikan dengan 

menyuntikkan asam sulfurik dan cairan paralik (melumpukan). Contoh dari 

famili Tonnidae, yaitu Tonna. 

 
Gambar 2.26 Contoh Famili Tonnidae (Carpenter, 1998) 

 

2) Famili Ranellidae (Cymatiidae) 

Famili ini merupakan keong yang memiliki panjang mencapai 50 cm. 

Hidup di laut yang beriklim tropis ataupun perairan yang hangat. Memangsa 

http://coa.acnatsi.org/conchnet
http://coa.acnatsi.org/conchnet
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moluska dan Holoturian, dengan cara asam sulfurik dan sering mencernanya 

secara keseluruhan. Contoh, yaitu Cymatium, Fusitriton, Charonia.  

 
Gambar 2.27 Contoh Famili Ranellidae (Cymatiidae) (Carpenter, 1998) 

 

3) Famili Bursidae 

Famili ini biasa disebut keong kodok. Kebanykan hidup di perairang 

dangkal dan bersifat karnivora yang memakan bermacam jenis cacing, 

dengan cara melumpuhkan dengan sekresi asam dan mencernanya secara 

langsung dengan cara memperluas proboscis dan esofagus. Contoh, yaitu 

Bursa. 

 
Gambar 2.28 Contoh Famili Bursidae  (Carpenter, 1998) 

http://coa.acnatsi.org/conchnet
http://coa.acnatsi.org/conchnet
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i) Superfamili Carinariodae 

1) Famili Atlantidae 

Famili ini memiliki bentuk tubuh yang sangat kecil, ramping dan 

cangkang berbentuk kumparan yang mudah pecah. Pada bagian kepala terdapat 

mata dan proboscis yang panjang. Biasanya memakan Gastropoda lain yang 

plantonik. Contoh dari famili Atlantidae, yaitu Atlanta. 

 
Gambar 2.29 Contoh Famili Atlantidae (Morris, 1975) 

 
2) Famili Carinariidae 

Famili ini memiliki bentuk yang sangat ramping dengan panjang tubuh 

mencapai 0,5 meter. Memiliki proboscis yang dapat meregang secara maksimal. 

Contoh dari famili Carinariidae, yaitu Carinaria. 

3) Famili Pterotracheidae 

Famili ini tidak memiliki cangkang, mantel, rongga matel dan proboscis. 

Panjang tubuh mencapai 20 cm transparan dan berbentuk silindris. Contoh dari 

famili Pterotracheidae, yaitu Pterotrachea. 
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Gambar 2.30 Contoh Famili Pterotracheidae (Peter, 2000) 

 

j) Superfamili Janthinoidea 

Terbagi menjadi 3 famili, berikut penjelasan 2 famili, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Famili Epitoniidae 

Famili ini merupakan eksoparasit dari anthozoa. Contoh dari famili 

Epitoniidae, yaitu Epitonium. 

 
Gambar 2.31 Contoh Famili Epitoniidae (Morris, 1975)  
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2) Famili Janthinidae 

Famili ini biasa disebut dengan keong violet. Semua jenisnya merupakan 

karnivora yang memakan planktonic hydrozoa. Semua spesies bersifat 

hermaprodit, dengan setiap individu awalnya jantan kemudian menjadi betina. 

Contoh, yaitu Janthina, Recluzia. 

 
Gambar 2.32 Contoh Famili Janthinidae (Morris, 1975)  

 

k) Superfamili Eulimoidea 

Terbagi menjadi 6 famili, tetapi hanya 2 famili yang akan dijelaskan, 

yaitu sebagai berikut; 

1) Famili Eulimidae 

Famili jenis ini hidup di laut dan bersifat ektoparasit di Echinodermata. 

Memiliki tubuh yang berubah-ubah dan memiliki proboscis yang panjang. 

Ukuran tubuh betina lebih panjang dari pada jantan. Contoh, yaitu Eulima, 

Melanella, Stilifer. 
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Gambar 2.33 Contoh Famili Eulimidae (Morris, 1975)  

 

2) Famili Entoconchidae 

Semua spesies famili ini merupakan parasit internal dari timun laut 

(Holothurian). Betina dewasa umumnya memiliki tubuh yang panjangnya 

mencapai 1,3 meter. Jantan memiliki tubuh yang mikroskopis dan biasanya 

menempel di jaringan yang betina. Kebanyakan famili ini dimasukkan ke 

dalam jenis Eulimidae. Contoh dari famili Entoconchidae, yaitu Entoconcha, 

Thyonicola.  

l) Superfamili  Triphoroidea 

1) Famili Triphoridea 

Famili ini hidup di laut. Memiliki cangkang dengan kumparan sinistral. 

Keong dewasa biasanya memakan bunga karang. Contoh dari famili 

Triphoridea, yaitu Triphora, Inella. 

 
Gambar 2.34 Contoh Famili Triphoridea (Morris, 1975)  
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(c) NeoGastropoda 

Karakteristik dari kelompok ini yaitu memiliki insang sebuah dan 

unipectinate, osphradium bipectinate, tepi cangkang bertakik, umumnya 

karnivora, memiliki probosis bergigi yang terdiri dari tiga gigi setiap deret.  

Semua spesies hidup di laut dan selalu fertilisasi internal. Contohnya: Urosalpinx, 

Buccinum, Busycon, Conus, & Murex. 

(1) Superordo NeoGastropoda 

a) Superfamili Muricoidea 

Superfamili ini terbagi menjadi 17 famili, tapi hanya 7 famili yang akan 

dijelaskan, yaitu sebagai berikut: 

1) Famili Muricidae 

Contoh dari famili Muricidae, yaitu Urosalpinx, Thais, Nucella, 

Concholepas, Drupa, murex, Ocenebra. 

 
Gambar 2.35 Contoh Famili Muricidae (Carpenter, 1998)  
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2) Famili Buccinidae 

Famili ini hidup di laut dan memiliki tubuh yang sangat panjang dan 

kebanyakan spesiesnya tergolong karnivora. Contoh dari famili Buccinidae, 

yaitu Buccinum, Neptunea, Colus. 

 
Gambar 2.36 Contoh Famili Buccinidae (Carpenter, 1998)  

 

3) Famili Columbellidae 

Famili ini biasanya disebut keong penyelam dan hidup di laut. 

Kebanyakan spesies memiliki ukuran tubuh yang kecil tidak lebih dari 0,5 cm. 

Beberapa spesies tergolong karnivora dan Herbivora. Contoh dari famili 

Columbellidae, yaitu Columbella, Anachis. 

 
Gambar 2.37 Contoh Famili Columbellidae (Carpenter, 1998)  
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4) Famili Nassariidae 

Famili ini biasa disebut sebagai keong lumpur ataupun keong keranjang 

yang termasuk golongan karnivora, pemakan bangkai, dan herbivora. Paling 

banyak  habitatnya di laut yang berlumpur ataupun berpasir, dan beberapa 

spesies hidup di perairan payau dan air tawar. Contoh, yaitu Nassarius, 

Ilyanassa. 

 
Gambar 2.38 Contoh Famili Nassariidae (Carpenter, 1998)  

 

5) Famili Melongenidae 

Famili ini biasa disebut sebagai siput mahkota. Hidup di laut dengan 

panjang mencapai 60 cm. Paling banyak tergolong karnivora, pemakan bangkai 

di perairan tawar dan beberapa spesies hidup di iklim tropis. Contoh, yaitu 

Melongena, Busycon. 

http://coa.acnatsi.org/conchnet
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Gambar 2.39 Contoh Famili Melongenidae (Carpenter, 1998) 

 

6) Famili Fasciolariidae 

Famili ini biasa disebut sebagai siput tulip. Hidup di laut dan panjangnya 

mencapai 60 cm. Contoh dari famili Fasciolariidae, yaitu Fasciolaria, 

Pleuroplaca. 

 
Gambar 2.40 Contoh Famili Fasciolariidae (Carpenter, 1998)  

 

http://coa.acnatsi.org/conchnet
http://coa.acnatsi.org/conchnet
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7) Famili Olividae 

Famili ini biasa disebut sebagai keong zaetun. Hidup di pantai berpasir 

yang beriklim tropis dan subtropis dan tergolong karnivora. Contoh dari famili 

Olividae, yaitu Oliva, Olivella. 

 
Gambar 2.41 Contoh Famili Olividae (Carpenter, 1998) 

 

b) Superfamili Conoidea 

Terbagi menjadi 3 famili, tetapi hanya 1 famili saja yang dijelaskan. 

Berikut penjelasannya, yaitu: 

1) Famili Conidae 

famili ini biasa disebut sebagai siput kerucut. Terdapat sekitar 500 spesies 

yang hidup di laut beriklim tropis dan batu koral dan tergolong karnivora. Siput 

ini memiliki sengitan beracun pada bagian gigi yang tajam yang memproduksi 

kelenjar racun dan disuntikkan ke mangsanya. Contoh dari famili Conidae, yaitu 

Conus. 

http://coa.acnatsi.org/conchnet
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Gambar 2.42 Contoh Famili Conidae (Carpenter, 1998) 

 
(2) Superordo Heterobranchia (Eutyneura) 

a) Superfamili Architectonicoidea 

1) Famili Architectonicidae 

Famili ini biasa disebut sebagai siput sundial (alat penunjuk waktu 

dengan bantuan bayangan matahari) dan berbentuk kerucut atau berbentuk 

disk. Hidup di perairan hangat pada kedalam mencapai 2000 meter. Siput ini 

tipikal pemakan cnidarian. Contoh dari famili Architectonicidae, yaitu 

Architectonica, Philippia. 

 
Gambar 2.43 Contoh Famili Architectonicidae (Carpenter, 1998)  

 

http://coa.acnatsi.org/conchnet
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b) Superfamili Pyramidelloidea 

1) Famili Pyramidellidae 

Terdapat 600 spesies yang hidup di laut dan sebagai predator ataupun 

ektoparasit dari invertebrata yang mencakup moluska. Famili ini menusukkan 

stylet tajamnya dan memasukkan kedalam prosboscisnya. Contoh dari famili 

Pyramidellidae, yaitu Pyramidella, Boonea, Odostomea. 

Gambar 2.44 Contoh Famili Pyramidellidae (Morris, 1975) 

 

2) Subkelas Opisthobranchia 

Menurut Pechenik (2005) opisthobranchia merupakan hewan yang 

jumlahnya relatif kecil pada kelas Gastropoda. Kelompok Gastropoda ini 

memiliki dua buah insang yang terletak di posterior, cangkang umumnya 

tereduksi dan terletak didalam mantel, nefridia berjumlah satu buah, jantung satu 

ruang dan organ reproduksi berumah satu. Kebanyakan hidup di laut. Subkelas 

ini dibagi kedalam delapan ordo yaitu: 
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(a) Ordo Cephalaspidea  

Cangkang terletak eksternal, besar dan tipis, beberapa jenis mempunyai 

cangkang internal, kepala besar dilengkapi dengan Cephalic Shield, parapodia 

biasanya ada dan lebar. Ordo ini hidup di laut dan tergolong karnivora, 

mencerna mangsanya secara utuh, menghancurkan mangsanya, namun ada juga 

yang herbivora. Contoh ordo Cephalaspidea adalah Bulla 

 
Gambar 2.45 Contoh Ordo Chepalaspidea (Peter, 2000)  

 
(b) Ordo Anaspidae 

Cangkang tereduksi jika ada terletak internal, kepala tanpa Cephalic 

Shield, rongga mantel pada sisi kanan menyempit dan tertutup oleh parapodia 

yang lebar. Berikut Famili dari ordo Anaspidea: 

1) Famili Aplysiidae 

Merupakan hewan herbivora dengan panjang mencapai 75 cm dan berat 

16 kg. Cangkang terletak internal dan itu mencakup mantel. Rongga mantel pada 

sisi kanan menyempit dan tertutup oleh parapodia yang lebar. hewan ini dapat 

berenang. Contoh Famili Aplysiidae adalah Aplysia. 
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Gambar 2.46 Contoh Famili Aplysiidae (Morris, 1975)  

 
(c) Ordo Thecosomata 

Cangkang berbentuk kerucut, rongga mantel besar, parapodia lebar dan 

merupakan modifikasi dari kaki yang berfungsi sebagai alat renang, hewan 

berukuran mikroskopik dan bersifat planktonik. Contoh ordo Thecosomata 

adalah Cavolinia. 

1) Famili Limacinidae (Spiratellidae) 

Famili ini berukuran kecil, hanya sampai 1 cm, tipe cangkang sinistral yang 

terdapat rongga mantel, operkulum dan osfradium. Semua spesies bersifat 

hermaprodit. Contoh dari famili Limacinidae, yaitu Limacina 

2) Famili Cavoliniidae (Cuvieriidae) 

Besar cangkang dari famili ini tidak lebih dari 5 cm. Cangkang berbentuk 

seperti botol dengan ujung seperti pentolan ataupun runcing. Hidup ditemperatur 

yang hangat maupun sedimen. Contoh dari famili Cavoliniidae, yaitu Cavolina, 

Clio 



48 

 

Gambar 2.47 Contoh famili Cavoliniidae (Morris, 1975) 

 

3) Famili Cymbulidae 

Semua spesies bersifat hermaprodit. Gastropoda dengan cangkang 

spiral. Contoh dari famili Cymbulidae, yaitu Glebba, Corolla, Cymbulia. 

(d) Ordo Gymnosomata 

Tanpa cangkang dan mantel, parapodia sempit, hewan ini berukuran 

mikroskopik dan bersifat planktonik. Misalnya Clione, Cliopsis, Pneumoderma. 

1) Famili Clionidae 

Tanpa cangkang, tidak mempunyai rongga mantel dan insang. Panjang 

tubuh tidak lebih dari 4 cm dan bersifat hermaprodit. Contoh dari famili 

Clionidae, yaitu Clione, Cliopsis, Pneumoderma, Clione limacina 

 
Gambar 2.48 Contoh famili Clionidae (Clowes, 1901) 
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(e) Ordo Nataspidea  

Cangkang terletak internal, eksternal atau tanpa cangkang. Rongga mantel 

tidak ada plicate gill satu buah, terletak disisi kanan. Contoh ordo Notaspidea 

adalah Umbraculum. 

1) Famili Pleurobranchidae 

Cangkang terletak internal, banyak mensekresikan cairan kelenjar dari 

faring dan kelenjar yang didistribusikan ke mantel. Anggota famili ini 

merupakan predator dan dapat berenang. Contoh dari famili Pleurobranchidae, 

yaitu Pleurobranchus, Berthella, Pleurobranchaea 

 
Gambar 2.49 Contoh Famili Pleurobranchidae (Clowes, 1901)  

 
(f) Ordo Acochilidiacea  

Tubuh kecil diliputi spikula, tanpa cangkang, insang ataupun gigi, 

Visceral mass besar dan memipih pada batas kaki. 

1) Famili Acochliidioidae 

Lebih banyak hidup di laut maupun di pantai berpasir. Tidak memiliki 

rongga mantel, ctenidia, ataupun cangkang. Sedikit spesies yang hidup di air 

tawar di Indonesia, Palau, dan India bagian Barat. Banyak spesies yang 

memiliki panjang hanya 2-5 mm, bersifat hermaprodit. Contoh, yaitu 

Acochliidium, Microhedyle 
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Gambar 2.50 Contoh famili Acochliidioidea (Jorger, 2007)  

 
(g) Ordo Sacoglossa (Ascoglossa) 

1) Famili Elysiidae 

Anggota famili ini tanpa cangkang. Biasanya kaki berada dilipatan lateral, 

yang disebut parapodia, yang terdapat dilipatan atas permukaan dorsal. Bersifat 

hermaprodit dan tergolong herbivora, paling panjang mencapai 1cm. Paling 

tidak terdapat spesies yang bersimbiosis dengan alga sehingga memberikan 

warna hijau yang begitu jelas. Contoh dari famili Elysiidae, yaitu Elysia. 

 
Gambar 2.51 Contoh Famili Elysiidae (Long, 1986) 
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2) Famili Juliidae  

Famili ini mempunyai 2 katup cangkang, tidak benar-benar meniru 

Molusca Bivalvia. Bagaimanapun, terdapat sisa gulungan cangkang seperti 

Gastropoda lainnya, yang bisa ditemukan disebelah kiri katup cangkang. 

Spesies secara khas hijau yang bersimbiosis dengan alga di jaringan, 

panjangnya lebih kecil dari 1 cm. Contoh, yaitu Berthelinia, Julia 

 
(h) Ordo Nudibranchia 

Cangkang tereduksi, tanpa insang sejati, bernafas dengan insang sekunder 

yang terdapat di sekeliling anus, rongga mantel tidak ada, permukaan dorsal 

tubuh dilengkapi cerata berupa tonjolan dari kelenjar pencernaan. Contoh ordo 

Nudibranchia adalah Glossodoris. 

 
Gambar 2.52 Contoh Ordo Nudibranchea (Long, 1985) 

 

(1) Subordo Doridina 

Anggota subordo ini meningkatkan insang tambahan, yang mengatur 

sirkulasi pada anus. yang terdiri dari perpanjangan sistem pencernaan. Hidup di 

laut dan bersifat hermaprodit. Paling banyak tergolong karnivora, biasanya 

memakan bunga karang (sponge). 
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a) Famili Polyceridae (Polyceratidae) 

Contoh dari famili Polyceridae, yaitu Polycera 

b) Famili Hexabranchidae 

Tersebar luas di daerah beriklim tropis yang mencapai panjang 30 cm 

dan berat 350 gram. Anggota famili ini dapat berenang. Contoh, yaitu 

Hexabranchus 

c) Famili Dorididae 

Contoh, yaitu Doris, Austrodoris, Rostanga. 

d) Famili Archidorididae 

Famili ini memiliki Plump, terutama sekali pada bagian soft-body keong, 

biasanya memiliki panjang tidak lebih dari 10 cm. Contoh, yaitu Archidoris 

e) Famili Discodorididae (Diaululidae) 

Contoh dari, yaitu Discodoris, Diaulula 

(2) Subordo Dendronotina 

Semua spesies yang termasuk dalam subordo ini berada di laut dan 

bersifat hermaprodit. 

a) Famili Tritoniidae (Duvaucellidae) 

Paling banyak bersifat karnivora, yang memakan soft coral 

(alcyonarians). contoh dari famili Tritoniidae, yaitu Tritonia. 

b) Famili Dendronotidae 

Tipe keong ini pemakan Hydroids. Contoh dari famili Dendronotidae, 

yaitu Dendronotus 
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Gambar 2. 53 Contoh Famili Dendronotidae (Long, 1986) 

 
c) Famili Tethydidae 

Memiliki pajang mencapai 30 cm. Cerata tidak biasanya lebar dan rata, 

kepala lebih mencolok yang menyusuri tentakel. Kepala mungkin mempunyai 

lebar 15 cm ketika dalam keadaan memperluas maksimal dan digunakan 

menangkap mangsa, yang mencakup udang-udangan dan ikan. Contoh dari 

famili Tethydidae, yaitu Melibe, Tethys 

d) Famili Dotoidae 

Contoh dari famili Dotoidae, yaitu Doto, Tenellia 

 
Gambar 2. 54 Contoh Famili Dotoidae (Clowes, 1901) 
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(3) Subordo Arminina 

a) Famili Arminidae 

Panjang tubuh hanya mencapai 5 cm dari pada Cerata. Insang tambahan 

terdapat diatas permukaan mantel tebal. Di perairan dangkal tergolong 

karnvora pada malam hari, seringkali terjadi biopendar, hal tersebut terjadi 

termasuk aktivitas mencari makan. Contoh dari famili Arminidae, yaitu Armina 

 
Gambar 2.55 Contoh Famili Arminidae (Ardila, 2002) 

  

(4) Subordo Aeolidina 

Siput dengan banyak Cerata di permukaa dorsal. Kebanyakan spesies 

memakan Cnidarian di perairan dangkal, tepatnya mereka memangsa 

nematosis untuk pertahanan mereka.  

a) Famili Falbellinidae 

Kebanyakan spesies memakan Hydrozoan. Contoh dari famili 

Falbellinidae, yaitu Corypella, Flabellina 

 
Gambar 2.56 Contoh Famili Falbellinidae (Long, 1986) 
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b) Famili Pseudovermidae 

Termasuk siput kecil, yang mempunyai panjang tubuh hanya 0,6 cm, 

beradaptasi untuk hidup intertial di didalam pantai berpasir. Tentakel dan 

rinofores tidak ada, dan cerata sangat kecil dengan posisi lateral. Contoh dari 

famili Pseudovermidae, yaitu Pseudovermis. 

c) Famili Tergipedidae (Cuthonidae) 

Memiliki panjang tidak lebih dari 2,5 cm. Salah satu spesies memakan 

Hydroid. Contoh dari famili Tergipedidae, yaitu Cuthona, Tenellia, Cratena, 

Phestilla. 

d) Famili Glaucidae 

Paling banyak bersifat karnivora, pemakan cnidarian, annelida, dan 

molusca. Termasuk pemakan siphonophores, merebut mangsanya nematosis. 

Siput ini termasuk siput yang berbahaya bagi manusia. Memiliki senjata pada 

penisnya seperti duri. Contoh dari famili Glaucidae, yaitu Glaucus, 

Hermissenda, Phidiana 

e) Famili Aeolididae 

Contoh dari famili Aeolididae, yaitu Aeolidia, Spurilla 

 
Gambar 2.57 Contoh Famili Aeolididae (Long, 1986) 
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(i) Rhodopemorpha 

1) Famili Rhodopidae 

Sangat kecil, panjangnya tidak sampai 0,4 cm. Keong ini tidak memiliki 

tentakel, banyak macam rongga mantel dan insang. Anggota famili ini hidup 

interestial dan di pantai berpasir di samudra Atlantik dan laut Mediteranian. 

Contoh dari famili Rhodopidae, yaitu Rhodope.A (Pechenik, 2005) 

 
Gambar 2.58 Contoh Famili Rhodopidae (Brenzinger, 2011) 

 
3) Subkelas Pulmonata 

Sub kelas adalah satu-satunya moluska yang berhasil beradaptasi di habitat 

yang relatif kering (darat) karena memiliki organ yang disebut ling yang 

memungkinkan mereka menghirup udara. Struktur ini berasal dari rongga mantel, 

memiliki dinding spons dan suplai darah yang banyak. Sekresi lendir yang cukup, 

membantu melindungi hewan ini dari kekeringan dan juga memudahkan untuk 

bergerak. Cangkang berbentuk spiral, kepala dilengkapi dengan satu atau dua 

pasang tentakel, sepasang diantaranya mempunyai mata, rongga mentel terletak di 

interior, organ reproduksi hermaprodit atau berumah satu. Subkelas ini dibagi 

menjadi dua ordo yaitu: 
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(a) Ordo Basomatophora  

Tentakel berjumlah dua pasang, sepasang diantaranya mempunyai mata di 

depannya, kebanyakan anggotanya hidup di air tawar, kosmopolitan. Contoh ordo 

Basomatophora adalah Siphonaria, Lymnaea, Physa, Gyraulus,  & Ferissia. 

 
1) Famili Siphonariidae 

Cangkang merupakan penutup dengan tonjolan di sisi kanan, dan rongga 

mantel merupakan rumah dari insang tambahan. salah satu spesies hidup bebas 

dan kebanyakan hidup dilaut, di daerah yang beriklim tropis, dan zona intertidal 

atas. Contoh dari famili Siphonariidae, yaitu Siphonaria 

 
Gambar 2.59 Contoh Famili Siphonariidae (Carpenter, 1998) 

 
2) Famili Amphibolidae 

Keong famili ini termasuk unik karena diantara paru-paru terdapat 

operkulum pada saat dewasa. Meskipun begitu famili ini mempunyai osfradium 

di rongga mantel. Contoh dari famili Amphibolidae, yaitu Amphibola crenata 

3) Famili Lymnaeidae 

Siput kolam dengan cangkang spiral external. Semua spesies hidup di air 

tawar. Contoh dari famili Lymnaeidae, yaitu Lymnaea 
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Gambar 2.60 Contoh Famili Lymnaeidae (Clowes, 1901) 

 
4) Famili Physidae 

Hidup di air tawar, dan bersifat hermaprodit yang dapat fertilisasi sendiri. 

Cangkangnya selalu sinistral. Contoh dari famili Physidae, yaitu Physa 

5) Famili Planorbidae 

Merupakan keong bertanduk dan hidup di air tawar. dang cangkang spiral 

sinistral. Anggota famili ini sangat penting dalam mentransmisi Schistomiasis. 

Contoh dari famili Planorbidae, yaitu Biomphalaria, Bulinus, Planorbis, 

Helisoma 

(b) Ordo Eupulmonata 

1) Subordo Actophila 

a) Famili Ellobiidae 

Hidup di perairan angkal, intertidal, laut dan sebagian kecil spesies hidup 

tereatrial. Mempunyai cangkang external berbentuk spiral, tidak mempunyai 

operculum dan osphradium. beberapa spesies hidup beabas planktonic seperti 

halnya pada Prosobranchia dan Opisthobranchia. Contoh dari famili Ellobiidae, 

yaitu Melampus, Ovatella, Ellobium 
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Gambar 2.61 Contoh famili Ellobiidae (Carpenter, 1998) 

 

2) Subordo Stylommatophora  

Tentakel berjumlah dua pasang, sepasang diantaranya mempunyai mata di 

ujungnya, kebanyakan anggotanya teresterial. Misalnya Achatina, Triodopsin, 

Limax. 

a) Famili Achatinellidae 

Famili ini dapat ditemukan di 3 tempat yaitu pulau Pasific yang mencakup 

Hawaii, tapi juga di Jepang, New Zealand, dan Australia. Contoh dari famili 

Achatinellidae, yaitu Achatinella 

 
Gambar 2.62 Contoh famili Achatinellidae (Kondo, 1962) 
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b) Famili Pupillidae 

Termasuk keong yang kecil yang biasanya memiliki panjang tidak lebih 

dari 1 cm. Merupakan anggota keong terestrial dengan lebih dari 500 spesies. 

Contoh dari famili Pupillidae,yaitu Pupilla, Orcula 

c) Famili Clausiliidae 

Termasuk keong teretrial dan bersifat ovovivipar. Lebih dari 200 genus 

yang tersebar di Asia, Amerika Selatan, Eropa. Semua anggotanya memiliki 

keunikan dari segi morfologi dan fungsi mekanisme compleksnya (Clausilium) 

untuk menutupi lubang yang terdapat pada cangkang. Contoh dari famili 

Clausiliidae, yaitu Clausila, Papillifera, Vestia 

 
Gambar 2.63 Contoh famili Clausiliidae (Sang, 2015) 

 

d) Famili Rhodoineidae 

Merupakan keong kuning yang hidupp terrestrial. Memiliki tubuh yang 

sangat kecil yaitu 2 cm dan cangkang yang mudah pecah. Contoh dari famili 

Succineidae, yaitu 

e) Famili Athoracophoridae 

Tergolong keong terrestrial. Luar biasa dari keong ini adalah system 

pernafasannya mirip dengan system trachea pada serangga. Keong ini biasanya 
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hidup di pohon dan semak-semak, paling banyak terdapat di Australia dan New 

Zealand. Contoh dari famili Athoracophoridae, yaitu Triboniophorus 

 
Gambar 2.64 Contoh famili Athoracophoridae (Burton, 2012) 

 

f) Famili Achatinidae 

Tergolong keong terrestrial dengan panjang cangkang mencapai 23 cm. 

Salah satu spesiesnya merupakan hama pada perkebunan  dan biasanya dimakan 

oleh manusia. Cangkang dari keong ini digunakan sebagi perabotan dan 

dekorasi. Contoh dari famili Achatinidae, yaitu Achatina fulica 

g) Famili Streptaxidae 

Mempunyai spesies sampai 500 spesies. Hidup di kotoran dan diatas 

batang kayu. Semuanya tergolong karnivora, pemakan keong lain ataupun 

annelida. Contoh dari femili Streptaxidae, yaitu Edentula obesa. 

h) Famili Limacidae 

Merupakan golongan keong terrestrial dan termasuk hama pada 

perkebunan yang ada di Eropa dan afrika dan dapat apat fertilisasi sendiri. 

Contoh dari famili Limacidae, yaitu Deroceras, Limax 

i) Famili Helicidae 

Contoh dari famili Helicidae, yaitu Helix, Cepaea 
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Gambar 2.65 Contoh famili Helicidae (Clowes, 1901) 

 

(c) Ordo Systellommatophora 

Tidak bercangkang, bentuk pipih oval, bagian dorsal lebih lebar. Di 

bagian kepala terdapat 2 pasang tentakel dengan ujungnya terdapat mata. 

Kebanyakan hidupnya terrestrial, sebagian bersifat amfibi yang dapat hidup di 

darat maupun di perairan atau laut. Sebagian spesies tergolong herbivore. 

Contoh daro ordo Systellommatophora, yaitu Onchidium, Peronia, 

Paraoncidium 

 
Gambar 2.66 Contoh Ordo Systellommatophora (Sosso, 2010) 
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2.1.1.3 Gastropoda pada Ekosistem Mangrove 

 Ekosistem mangrove merupakan tempat atau habitat yang cocok bagi 

kehidupan Gastropoda. Gastropoda dapat dijumpai mulai dari akar sampai 

permukaan dari vegetasi mangrove. Gastropoda penghuni ekosistem mangrove 

menurut Tuheteru (2014) terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut: 

(a) Kelompok Gastropoda asli mangrove, yaitu jenis Gastropoda yang seluruh 

atau sebagian besar hidupnya dihabiskan di ekosistem mangrove sehingga 

kepadatanya cukup tinggi. Jenis-jenis Gastropoda tersebut sangat jarang 

ditemukan di luar ekosistem. Sebagaian besar Gastropoda tersebut 

merupakan pemakan serasah dan banyak dijumpai di bangian tengah dan 

belakang hutan mangrove. Contoh, yaitu Cerithidae cingulate, 

Telescopium telescopium, Terebralisa sulcata, dan Terebralia palustris. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lihawa (2013), bahwa ada 

beberapa jenis Gastropoda yang hanya ditemukan sebagai epifauna yaitu 

jenis Telescopium-telescopium, Cerithidea cingulata, dan Terebralia 

sulcata.  Ketiga jenis ini merupakan Gastropoda asli ekosistem mangrove, 

dimana mereka lebih menyukai permukaan yang berlumpur atau daerah 

dengan genangan air yang cukup luas. 

(b) Kelompok Gastropoda fakultatif, yaitu jenis-jenis Gastropoda yang 

menggunakan ekosistem mangrove sebagai salah satu tempat hidupnya. 

Jenis-jenis Gastropoda tersebut memiliki frekuensi dan kepadatan tinggi 

hanya apabila kondisi memungkinkan untuk hidupnya, contohnya Littorina 

scabra. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ayunda (2011), bahwa 
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Gastropoda yang ditemukan salah satunya yaitu famili Littorinidae 

(Littorina scabra dan littorina undulata) dimasukkan dalam kelompok 

Gastropoda fakultatif  karena dapat ditemukan dalam jumlah yang besar 

baik didalam maupun diluar ekosistem mangrove, didukung dengan 

kemampuan sama baik yang dimiliki famili Littorinidae untuk hidup 

didalam ekosistem mangrove maupun diluar. 

(c) Kelompok Gastropoda pengunjung yaitu Gastropoda yang secara tidak 

sengaja ada di dalam ekosistem mangrove sehingga memiliki frekuensi dan 

kepadatan yang rendah. Kelompok tersebut umumnya hidup di area sempit 

disekitar pembatasan dengan ekosistem lain, yaitu di bagian muka hutan 

yang berbatasan dengan daratan. Barnes (1987) menyatakan bahwa 

beberapa jenis Gastropoda hidup menempel pada substrat yang keras dan 

ada pula yang hidup pada substrat yang lunak, yaitu pada lumpur, contohnya 

Nerita undata, dan Nerita signata. Berdasarkan penilitian yang dilakukan 

Ayunda (2011), bahwa Gastropoda yang termasuk kedalam kelompok 

Gastropoda pengunjung terdiri dari beberapa famili Cerithiidea, Muricidea, 

Neritiidea, Stromidae, Nasaridae, Coralliophilidae, Buccinidae, cymatiidae, 

Planaxidea, Melonginidae, dan Trochidae. disebut Gastropoda pengunjung 

karena frekuensi kehadiran dan jumlah individu didalam eosistem mangrove 

sangat rendah, sedangkan diluar habitat mangrove jauh lebih tinggi. Jenis-

jenis tersebut hadir karena ketidaksengajaan yaitu terbawa arus karena 

ekosistem tempat hidupnya berbatasan langsung dengan ekosistem 

mangrove. 
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2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Keanekaragaman Gastropoda 

2.1.2.1 Faktor Abiotik 

 Beberapa faktor abiotik yang mempengaruhi keanekaragaman Gastropoda, 

yaitu sebagai berikut: 

(a) Salinitas 

Salinitas dapat mempengaruhi penyebaran organisme benthos baik secara 

horizontal maupun vertikal. Secara tidak langsung mengakibatkan adanya 

perubahan komposisi organisme dalam suatu ekosistem (Lihawa, 2013). 

Gastropoda yang bersifat mobile mempunyai kemampuan untuk bergerak guna 

menghindari salinitas yang terlalu rendah. Kisaran salinitas yang optimal untuk 

kehidupan Gastropoda berada pada kisaran 28-34 ppm (Dharma, 1992).  

 Odum (1996) menjelaskan bahwa adanya kenaikan maupun penurunan 

salinitas biasanya dipengaruhi oleh penguapan, makin besar tingkat penguapan air 

laut di suatu wilayah, salinitasnya tinggi dan sebaliknya pada daerah yang rendah 

tingkat penguapan air lautnya maka daerah itu rendah kadar garamnya (makin 

besar/banyak curah hujan di suatu wilayah laut maka salinitas air laut itu akan 

rendah dan sebaliknya makin sedikit/kecil curah hujan yang turun maka salinitas 

akan tinggi), makin banyak sungai yang bermuara ke laut tersebut maka salinitas 

rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pribadi (2009), bahwa salinitas 

pada tempat penelitian berbeda-beda (16,99%-19,33%, 22,38%-27,82%) sehingga 

mempengaruhi variasi jenis Gastropoda yang ditemukan (24 jenis dan 19 jenis). 

Kelimpahan Gastropoda semakin tinggi dengan makin jauhnya lokasi dari pantai 
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karena adanya tekanan lingkungan yang berupa sampah organik maupun 

anorganik di sebagian besar pantai. 

(b) Suhu  

Suhu merupakan salah satu parameter penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan moluska. Suhu mempunyai pengaruh yang besar dalam ekosistem 

pesisir karena suhu merupakan faktor pembatas bagi beberapa fungsi fisiologis 

hewan air seperti migrasi, pemijahan, efisiensi makanan, kecepatan renang, 

perkembangan embrio dan kecepatan metabolisme. Oleh karena itu suhu 

merupakan parameter penting dalam pertumbuhan dan perkembangan 

Gastropoda. Kisaran suhu yang masih ditelorir oleh kehidupan organisme adalah 

25-300C (Lihawa, 2013).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rahmasari (2015), bahwa 

hasil pengukuran parameter lingkungan berupa suhu yaitu berkisar antara 28-

290C dan indeks keanekaragaman Gastropoda yang didapat tergolong kategori 

tinggi (3, 0075). Hal tersebut dikarenakan bahwa Gastropoda dapat melakukan 

proses metabolisme secara optimal pada kisaran suhu antara 25-350C. Suhu 

merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan dan distribusi makhluk hidup 

karena suhu berpengaruh terhadap proses metabolisme suatu organisme. 

(c) pH.  

Gastropoda umumnya membutuhkan pH air antara 6,5-8,5 untuk 

kelangsungan hidup dan reproduksi (Odum, 1996). Derajat keasaman ini 

digunakan untuk menggambarkan kondisi asam dan basa suatu larutan, selain  

berpengaruh langsung terhadap organisme makrozoobenthos di perairan, pH juga 
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berpengaruh secara tidak langsung. Apabila perairan mengalami perubahan yang 

mendadak sehingga nilai pH melampaui kisaran tersebut akan mengakibatkan 

tekanan fisiologis biota yang hidup di dalamnya dan berakhir dengan kematian 

(Lihawa, 2013).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fadhilah (2013), bahwa pH yang 

didapatkan pada masing-masing habitat yaitu berkisar antara 7-8, maka habitat-

habitatini masih sangat baik untuk menjadi tempat perkembangbiakan dari 

Gastropoda itu sendiri sehingga indeks keanekaraman yang didapatkan tergolong 

tinggi. Gastropoda umumnya dapat hidup secara optimal pada lingkungan dengan 

kisaran pH 5,0-9,0.  

(d) Jenis Substrat 

Adanya substrat yang berbeda-beda yaitu pasir, batu dan lumpur 

menyebabkan perbedaan fauna dan struktur komunitas dari daerah litoral. 

Menurut Nybakken (1992) dari semua pantai pasang surut, pantai berbatu yang 

tersusun dari bahan yang keras merupakan daerah yang paling padat 

makroorganisme dan mempunyai keragaman terbesar untuk jenis hewan maupun 

tumbuhan. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rahmasari (2015), bahwa masing-

masing lokasi penelitian memiliki tipe substrat yang berbeda. Pantai Jumiang 

memiliki tipe substrat berjenis pasir di semua zona intertidalnya. Pantai Talang 

Siring memiliki tipe substrat berjenis lempung berpasir di setiap zona 

intertidalnya. Pantai Bengkal memiliki tipe substrat berjenis lanau berlempung di 

setiap zona intertidalnya. Sehingga keanekaragaman Gastropoda yang didapatkan 
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dari tiga lokasi berturut-turut dari yang rendah yaitu Pantai Jumiang (1,6200), 

Pantai Talang Siring (2,0988), dan Pantai Bengkal (2,4398). Hal tersebut diartikan 

bahwa jenis substrat yang cocok pada kehidupan Gastropoda adalah jenis 

lempung. Jenis substrat tersebut berkaitan dengan kandungan oksigen dan 

ketersediaan nutrien dalam substrat. 

 
2.1.2.2 Faktor Biotik 

 Faktor biotik yang mempengaruhi keanekaragaman Gastropoda, yaitu 

sebagai berikut: 

(a) Pohon Mangrove 

Pohon mangrove yang sebagai produsen juga merupakan sumber makanan 

utama bagi Gastropoda. Daun-daun yang jatuh dari pohon mangrove menjadi 

sumber makanan dari Gastropoda kelompok herbivora. Pohon mangrove  juga 

berperan sebagai habitat Gastropoda mulai dari akar, batang maupun daun, 

contohnya Cerithiidae, Cassidulla, Littorina, dan lain-lain. Fauna mangrove 

menurut Aksornkoae (1993, terdistribusi secara horizontal mengikuti zonasi dari 

vegetasi-vegetasi mangrove yang terbentuk dan terdistribusi secara vertikal 

berdasarkan substrat mangrove, akar, daun, dan tutupan atau atap hutan 

mangrove. Oleh karena itu, dengan rusaknya hutan, maka akan mengurangi 

keragaman dari fauna yang hidup di dalamnya (Firly, 2008). 

(b) Fitoplankton dan hewan lain 

Fitoplankton merupakan sumber makanan utama bagi Gastropoda 

herbivora, contohnya Cerithiidae, Cassidulla, Littorina, dan lain-lain. Hewan lain 

yang bersifat karnivora akan ikut serta mempengaruhi keanekaragaman 
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Gastropoda, kompetisi dalam mencari makan maupun Gastropoda sendiri sebagai 

makanannya. Seperti halnya Gastropoda karnivora (Muricidae, Buccinidae, dan 

Melongenidae) umumnya memakan kerang, teritip, dan keong lain yang 

berukuran lebih kecil (Ayunda, 2011). 

 
2.1.3 Tinjauan tentang Mangrove 

2.1.3.1 Pengertian Mangrove 

 Istilah mangrove tidak diketahui secara pasti asal usulnya. Ada yang 

mengatakan bahwa istilah tersebut kemungkinan merupakan kombinasi dari 

bahasa Portugis dan Inggris. Bangsa Portugis menyebut salah satu jenis pohon 

mangrove sebagai mangue dan istilah Inggris grove, bila disatukan akan menjadi 

mangrove atau mangrave. Ada kemungkinan pula berasal dari bahasa Malay, yang 

menyebut jenis tanaman ini dengan mangi-mangi atau mangin. Mangrove adalah 

tanaman pepohonan atau komunitas tanaman yang hidup di antara laut dan daratan 

yang dipengaruhi oleh pasang surut (Margraf, 2012). 

 Mangrove merupakan suatu komunitas vegetasi pantai tropis yang 

didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohonan yang khas atau semak yang 

memiliki kemampuan untuk tumbuh di lingkungan laut (Nybakken, 1992). 

Bengen (2004) mendefinisikan hutan mangrove sebagai formasi tumbuhan litoral 

yang tumbuh di daerah pantai yang terlindung dari ombak besar dan umumnya 

tersebar di daerah tropis dan subtropis, sedangkan pengertian dari kata mangrove 

menurut Setiawan (2013) adalah vegetasi hutan yang tumbuh diantara garis 

pasang-surut tetapi mereka juga terdapat pada pantai karang dan daratan koral 

mati yang di atasnya ditimbuni selapis pasir (lumpur) atau pada pantai berlumpur. 
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2.1.3.2 Fungsi dan Peranan Mangrove 

 Mangrove merupakan contoh ekosistem yang banyak ditemui di sepanjang 

pantai tropis dan estuari. Ekosistem ini memiliki fungsi sebagai penyaring bahan 

nutrisi dan penghasil bahan organik, serta berfungsi sebagai daerah penyangga 

antara daratan dan lautan. Bengen (2004) menyatakan bahwa hutan mangrove 

memiliki fungsi dan manfaat, antara lain sebagai peredam gelombang dan angin 

badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen, penghasil 

sejumlah besar detritus dari daun dan pohon mangrove, daerah asuhan (nursery 

grounds), daerah mencari makan (feeding grounds) dan daerah pemijahan 

(spawning grounds) berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya; penghasil 

kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku arang, dan bahan baku 

kertas (pulp); pemasok larva ikan, udang, dan biota laut lainnya; dan sebagai 

tempat pariwisata (Firly, 2008). 

 
2.1.3.3 Zonasi pada Mangrove 

 Ekosistem mangrove dapat tumbuh dengan baik pada zona pasang-surut di 

sepanjang garis pantai daerah tropis seperti laguna, rawa, delta, dan muara sungai. 

Ekosistem mangrove bersifat kompleks dan dinamis tetapi labil. Kompleks, 

karena di dalam ekosistem mangrove dan perairan maupun tanah di bawahnya 

merupakan habitat berbagai jenis satwa daratan dan biota perairan. Dinamis, 

karena ekosistem mangrove dapat terus tumbuh dan berkembang serta mengalami 

suksesi serta perubahan zonasi sesuai dengan tempat tumbuh. Labil, karena 

mudah sekali rusak dan sulit untuk pulih kembali (Setiawan, 2013). Pertumbuhan  

mangrove akan menurun jika suplai air tawar dan sedimen rendah. 
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Menurut Magraf (2012) berpendapat bahwa zonasi mangrove dikontrol 

oleh interaksi penggenangan air pasang, salinitas, dan pengeringan tanah. Zonasi 

bervariasi di area yang berbeda dan tidak ada dua area yang benar-benar sama. 

Mangrove dapat dibagi berdasarkan frekuensi air pasang, yaitu sebagai berikut: 

(1) Zonasi Sonneratia atau Zonasi Avicennia yang terdekat dengan laut, akan

didominasi oleh Avicennia spp dan Sonneratia spp, tumbuh pada lumpur

lunak dengan kandungan organik yang tinggi. Avicennia spp tumbuh pada

substrat yang agak keras, sedangkan Avicennia alba tumbuh pada substrat

yang agak lunak.

(2) Zonasi Rhizopora, ke arah daratan lagi yang didominasi oleh Rhyzophora

mucronata dan Rhyzophora apiculata. Jenis Rhyzophora mucronata lebih

banyak dijumpai pada kondisi yang agak basah dan lumpur yang agak dalam.

Pohon-pohon yang dapat tumbuh setinggi 35-40 m.

(3) Zonasi Bruguiera, yang tumbuh pada tanah kuat dan cukup keras serta dicapai

oleh beberapa air pasang. Zonasi ini sedikit lebih tinggi dan biasanya

didominasi oleh Bruguiera cylindrical.

(4) Zonasi campuran, yang juga terdapat pada hutan ini mencakup Herutieria

littoralis, Exoicaria agallocha dan Xylocarpus granatum.

2.1.3.4 Ekosistem Mangrove di Kawasan Konservasi Mangrove Desa 

Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan 

Kecamatan Sepulu memiliki luas hutan mangrove sebesar 766.994,3 m2 

yang tersebar di lima desa yaitu Maneron 195.892,98 m2, Lembung Paseser

374.051,21 m2, Labuhan 130.038,62 m2, Sepulu 53.999,08 m2, Prancak 13.012,42
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m2. Konservasi mangrove di wilayah Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan 

tersebut merupakan salah satu wilayah konservasi di wilayah Madura yang sangat 

dilindungi dan dikelola dengan cukup baik, namun untuk dapat melakukan 

pengelolaan secara efektif terhadap kawasan konservasi mangrove tersebut,  maka 

diperlukan beberapa informasi dasar terkait dengan pola kesesuaian hidup 

mangrove, flora dan fauna yang berada di kawasan hutan mangrove dan juga 

faktor-faktor pendukung lainnya. 

Kawasan mangrove Labuhan ini terletak di desa Labuhan Kecamatan 

Sepulu atau sekitar 40 km dari arah utara Kota Bangkalan sebelum Pantai Siring 

Kemuning. Kawasan mangrove Desa labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten 

Bangkalan memiliki luas 130.038,62 m2. Kawasan mangrove Labuhan termasuk 

ekosistem pasang surut dan bekas kawasan tambak yang diubah menjadi area 

konservasi Mangrove. Kemudian dikembangkan menjadi Taman Pendidikan 

Mangrove oleh Kelompok Tani Mangrove “Cemara Sejahtera” yang merupakan 

kelompok binaan PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. 
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Gambar. 2. 67 Lokasi mangrove Labuhan Kecamatan Sepulu (Google map, 

2017) 

 

2.1.4 Tinjauan tentang Sumber Belajar 

2.1.4.1 Pengertian Sumber Belajar 

 Belajar-mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang tidak 

terlepas dari komponen-komponen lain yang saling berinteraksi di dalamnya. 

Salah satu komponen dalam proses tersebut adalah sumber belajar. Sumber belajar 

itu tidak lain merupakan daya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan belajar-

mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian atau 

secara keseluruhan. 

 Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk 

memfasilitasi belajar seseorang. Berdasarkan pendapat yang dikemukan oleh 

Suratsih (2010), sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber baik 

berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, 

baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam 
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mencapai tujuan belajar. Segala hal yang sekiranya diprediksikan dapat 

mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pembelajaran dapat 

dipertimbangkan menjadi sumber belajar. Berdasarkan pemahaman tersebut guru 

bukanlah satu-satunya sumber tetapi hanya salah-satu dari sekian sumber belajar 

lainnya. 

 Sumber belajar terbagi menjadi 6 golongan menurut Munajah (2015), 

pengertian dan contoh tiap-tiap bentuk sumber belajar tersebut dijabarkan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel. 2.1 Pengertian dan contoh setiap bentuk sumber belajar  
Sumber belajar Pengertian Contoh 

Pesan  Pelajaran/informasi yang 
diteruskan oleh komponen lain 
dalam bentuk ide, fakta, arti, 
dan data. 

Semua bidang studi atau mata 
pelajaran (untuk pendidikan anak usia 
dini adalah semua kegiatan yang dapat 
mengembangkan semua aspek dan 
kecerdasan anak). 

Orang/manusia Manusia yang bertindak sebagai 
penyimpan, pengolah dan 
penyaji pesan. Tidak termasuk 
mereka yang menjalankan 
fungsi pengembangan dan 
pengelolaan sumber belajar. 

Guru pembina, guru pembiming, tutor, 
pamong, murid, pemain, pembicara, 
tidak termasuk tim kurikulum, 
peneliti, produser, teknisi dan lain-lain 
yang tidak langsung berinteraksi 
dengan siswa. 

Bahan/material Sesuatu (biasa disebut media 
atau software) yang 
mengandung pesan untuk 
disajikan, melalui penggunaan 
alat ataupun oleh dirinya 

Transparansi, slide, film, film strip, 
audio tape, video, tape, modul, 
majalah, bahan pengajaran 
terprogram, dan lain-lain. 

Alat/peralatan Sesuatu (biasa pula disebut 
hardware atau perangkat keras) 
yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan yang 
tersimpan dalam bahan 

Proyektor, slide, film strip, film, OHP, 
LCD, video tape atau kaset recorder, 
pesawat televise, dan lain-lain. 

Teknik Prosedur rutin atau acuan yang 
disiapkan untuk menggunakan 
bahan, alat, orang, dan 
lingkungan untuk 
menyampaikan pesan 

Pengajaran terprogram belajar 
mandiri, mastery learning, discovery 

learning, simulasi, bcct, kuliah, 
ceramah, tanya jawab, active learning, 
joyful learning, attractive learning, 

multiple intelligences, approach, dan 
lain-lain. 

Lingkungan Situasi sekitar di mana pesan 
diterima. 

Lingkungan pikir, gedung sekolah, 
perpustakaan, laboratorium, dan lain-
lain. 

(Sumber: Munajah, 2015) 
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2.1.4.2 Manfaat Sumber Belajar 

Pemilihan suatu sumber belajar perlu dikaitkan dengan tujuan yang ingin 

dicapai dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, sumber belajar dipilih dan 

digunakan dalam proses belajar apabila sesuai dan menunjang tercapainya tujuan 

belajar (Abdullah, 2012). Secara umum manfaat sumber belajar yaitu: 

a) Dapat memberi pengalaman belajar yang konkret dan langsung kepada siswa.  

b) Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau 

dilihat secara langsung.  

c) Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yangada di dalam kelas.  

d) Dapat memberikan informasi akurat dan terbaru.  

e) Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan.  

f) Dapat memberikan motivasi positif bagi peserta didik.  

g) Dapat merangsang untuk berfikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut  

 
2.1.4.3 Sumber Belajar Biologi 

Biologi adalah ilmu yang memiliki ciri menggunakan benda hidup sebagai 

obyek studinya dengan demikian sumber belajar biologi tentunya memiliki 

kekhasan tersendiri dibandingkan sumber belajar lainnya. Suhardi (2012) 

menyatakan sumber belajar biologi adalah segala sesuatu, baik benda maupun 

gejalanya yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka 

pemecahan permasalahan biologi tertentu. Keberadaan sumber belajar dapat 

memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses belajar. 

lingkungan alam sekitar dalam pembelajaran biologi, merupakan 

laboratorium yang mempunyai peranan penting karena adanya gejala-gejala alam 



76 

 

yang dapat memunculkan persoalan-persoalan sains. Untuk mendapatkan obyek 

biologi, alam dengan segenap fenomenanya telah menyediakan informasi yang 

dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Permasalahannya di sini, mampukah 

kita menggali apa yang tersirat dalam fenomena tersebut sehingga alam dapat 

digunakan sebagai sumber belajar biologi (Suhardi, 2012). Syarat-syarat sumber 

belajar antara lain (Suhardi, 2012):  

a) Kejelasan potensi  

b)  Kesesuaian dengan tujuan belajar  

c)  Kejelasan sasaran  

d)  Kejelasan informasi yang dapat diungkap  

e) Kejelasan pedoman eksplorasi  

f)  Kejelasan perolehan yang diharapkan 

Sudjana (2007) membedakan sumber belajar menjadi 2 macam. Pertama 

yaitu sumber belajar yang siap digunakan dalam proses pembelajaran tanpa 

adanya penyederhanaan dan atau modifikasi (by utilization). Kedua yaitu Sumber 

belajar yang disederhanakan dan atau dimodifikasi (by design). 

 
2.1.5 Hasil Penelitian sebagi Sumber Belajar 

2.1.5.1 Kajian Proses dan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar harus melalui kajian 

proses dan identifikasi hasil penelitian. Agar dapat digunakan sebagai sumber 

belajar, maka penelitian tersebut dapat ditinjau dari kajian proses dan hasil 

penelitian. Proses kajian penelitian berkaitan dengan pengembangan keterampilan 

sedangkan hasil penelitiannya berupa fakta dan konsep.  
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Menurut Suhardi (2012), sumber belajar biologi adalah segala sesuatu baik 

benda maupun gejalanya yang dapat dipergunakan untuk memperoleh 

pengalaman dalam rangka pemecahan permasalahan biologi tertentu. Pada 

prinsipnya sumber belajar dapat dikategorikan menjadi sumber belajar yang siap 

digunakan dalam proses pembelajaran tanpa adanya penyederhanaan dan atau 

modifikasi (by utilization) misalnya pabrik dan museum serta sumber belajar yang 

disederhanakan atau dimodifikasi (by design) untuk membantu kegiatan 

pembelajaran seperti buku paket, modul, film dan video pembelajaran.  

Berdasarkan hasil penelitian potensi sumber belajar biologi SMA kelas X materi 

Keanekaragaman Hewan di kawasan konservasi mangrove desa Labuhan Sepulu 

Bangkalan Madura dapat dijadikan sumber belajar. Berdasarkan pada Suhardi 

(2012), bahwa suatu penelitian berpotensi sebagai sumber belajar harus memiliki 

ciri-ciri yang sesuai dengan persyaratan sumber belajar. Berikut pemaparan ciri-

ciri suatu penelitian yang digunakan sebagai sumber belajar, yaitu: 

a) Kejelasan potensi  

Besarnya potensi suatu objek dan gejalanya untuk dapat diangkat sebagai 

sumber belajar terhadap permasalahan biologi berdasarkan konsep kurikulum. 

Potensi suatu objek sendiri ditentukan oleh ketersediaan objek dan permasalahan 

yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan konsep-konsep dari 

hasil penelitian yang harus dicapai dalam kurikulum. Kejelasan potensi 

ditunjukkan oleh ketersediaan objek dan ragam permasalahan yang dapat 

diungkapkan dalam penelitian ini. Kawasan konservasi mangrove Labuhan 

Kecamatan Sepulu yang masuk dalam Wilayah kabupaten Bangkalan Madura 
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mempunyai peran dalam bidang pendidikan. Pengelolaan Kawasan konservasi 

mangrove Labuhan digunakan sebagai sumber belajar yang dapat diungkapkan 

sebagai berikut: 

1) Keberadaan kawasan konservasi mangrove Labuhan Kecamatan Sepulu yang 

masuk dalam Wilayah Kabupaten Bangkalan Madura  

2) Keanekaragaman jenis mangrove dan fauna lainnya (Gastropoda) yang 

ditemukan di kawasan konservasi mangrove Labuhan dengan ciri-ciri 

morfologinya beserta identifikasi dan inventarisasi. 

b)  Kesesuaian dengan tujuan belajar  

Kesesuaian yang dimaksud adalah hasil penelitian dengan kompetensi 

dasar (KD) yang tercantum berdasarkan kurikulum 2013 pada materi 

Keanekaragaman Hayati, yaitu terdapat pada kompetensi dasar (KD) 3.2 

Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati 

(gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia; dan 4.2 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. 

c)  Kejelasan sasaran  

Sasaran kejelasan penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian dan 

subjek penelitian. Sasaran objek atau sasaran pengamatan adalah menganalisis 

keanekaragaman hayati tumbuhan tingkat tinggi di kawasan Konservasi 

Mangrove Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Madura, sasaran 

subjek atau sasaran diperuntukkan adalah siswa SMA kelas X 
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d)  Kejelasan informasi yang dapat diungkap  

Kejelasan informasi dalam penelitian  ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu 

proses dan produk/ hasil penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum. Proses 

penelitian meliputi prosedur kerja dalam pelaksanaan penelitia, dan  produk/ hasil 

penelitian berupa konsep/ teori tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis 

berupa hewan Gastropoda. 

e) Kejelasan pedoman eksplorasi  

Kejelasan pedoman eksplorasi diperlukan produser kerja dalam 

melaksanakan penelitian yang meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan 

bahan, cara kerja, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Keterbatasan waktu 

di sekolah dan kemampuan siswa menjadi pertimbangan, karena itu perlu adanya 

pemilihan kegiatan yang dilaksanakan siswa. 

f)  Kejelasan perolehan yang diharapkan 

Kejelasan perolehan yang diharapkan kejelasan hasil berupa proses dan 

produk penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber belajar berdasar aspek-

aspek dalam tujuan belajar biologi yang meliputi perolehan kognitif, perolehan 

afektif, dan perolehan psikomotorik 

 
2.1.5.2 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai sumber belajar 

  Berkaitan dengan pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar, 

Miarso (2005) mengatakan bahwa pemanfaatan alam sebagai sumber belajar 

sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan tenaga pengajarnya. Berbagai 

faktor yang dapat mempengaruhi usaha pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber 

belajar, yaitu: (1) kemauan tenaga pengajar, (2) kemampuan tenaga pengajar 



80 

 

untuk dapat melihat alam sekitar yang dapat digunakan untuk pengajaran, dan (3) 

kemampuan tenaga pengajar untuk dapat menggunakan sumber alam sekitar 

dalam pembelajaran. Pemanfaatan sumber-sumber belajar tersebut harus sesuai 

dengan tujuan, kondisi, dan lingkungan belajar peserta didik 

 Lingkungan sekitar dapat diangkat sebagai sumber belajar biologi 

(Suhardi, 2007). Berbagai persoalan dapat diangkat dari lingkungan. Persoalan 

tersebut kemudian dapat diangkat dalam penelitian-penelitian ilmiah. Menurut 

Suhardi (2007) hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber belajar melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut: 

1) Identifikasi Proses dan Produk Penelitian 

Sebelum melakukan pengkajian terhadap proses dan produk hasil 

penelitian terlebih dahulu dilakukan pengkajian berdasarkan kurikulum 

pendidikan biologi yang berlaku. Berdasarkan pengkajian tersebut akan dapat 

dilihat kejelasan potensi ketersediaan objek dan permasalahan yang diangkat, 

kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, sasaran materi dan peruntukannya, 

informasi yang akan diungkap, pedoman eksplorasi dan perolehan yang akan 

dicapai. Langkah berikutnya pengkajian dilakukan dari segi proses, yang 

dijabarkan dalam langkah-langkah kerja ilmiah sebagai berikut: (a) Identifikasi 

dan perumusan masalah; (b) Perumusan tujuan penelitian; (c) Perumusan 

hipotesis; (d) Penyusunan prosedur penelitian; (e) Pelaksanaan kegiatan; (f) 

Pengumpulan dan analisis data; (g) Pembahasan hasil penelitian; (h) Penarikan 

kesimpulan. 
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 Pengkajian dari segi produk penelitian dilakukan dengan 

menggeneralisasikan fakta hasil penelitian menjadi konsep dan prinsip. Hasil 

identifikasi proses dan produk kemudian distrukturisasi dan diwujudkan dalam 

bentuk bagan untuk diangkat sebagai sumber belajar.  

2) Seleksi dan Modifikasi Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

 Hasil penelitian yang telah memenuhi syarat kemudian diseleksi dan 

dimodifikasi hasilnya dengan cara menyesuaikan prosedur kegiatan dengan 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tersebut adalah kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh peserta didik, misalnya penyediaan objek atau media, dan 

pelaksanaan penelitian bagi peserta didik, apakah dilaksanakan di laboratorium 

atau di lapangan. Produk penelitian yang berupa fakta, konsep, dan prinsip 

selanjutnya juga disesuaikan kurikulum biologi yang sedang berlaku. 

3) Penerapan dan Pengembangan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Biologi 

 Penerapan hasil penelitian diwujudkan dalam rancangan pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Pemilihan suatu sumber belajar perlu dikaitkan dengan 

tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, sumber 

belajar dipilih dan digunakan dalam proses belajar apabila sesuai dan menunjang 

tercapainya tujuan belajar. 
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2.3 KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar. 2. 68 Kerangka konseptual 
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