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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap makhluk hidup yang berada di suatu lingkungan akan saling 

berinteraksi, interaksi terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup itu 

sendiri maupun makhluk hidup dengan lingkungan. Jenis interaksi yang terjadi 

yaitu mendapatkan makanan, suhu yang tepat untuk hidup, atau mendapatkan 

pasangan untuk berkembang biak, hal ini terjadi dalam suatu ekosistem. Menurut 

UU Lingkungan Hidup No.32 (2009) ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan 

hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi 

dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. 

Ekosistem terdiri atas beberapa komponen yang saling berhubungan  dan 

tidak dapat dipisahkan antara komponen yang satu dan komponen yang lain. 

Kehilangan atau kekurangan satu komponen tidak dapat dikatakan suatu 

ekosistem karena tidak terjadi interaksi, komponen-komponen penyusun 

ekosistem yaitu makhluk hidup dan lingkungan. Ekosistem menurut Kartawinata 

(1979) merupakan suatu kumpulan integral dari berbagai komponen abiotik (fisika 

dan kimia) dan biotik (organisme hidup) saling berinteraksi membentuk suatu unit 

fungsional, tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung antara keduanya, 

sehingga perubahan satu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya. 

Hubungan makhluk hidup dan lingkunganya terjadi dalam semua tipe 

ekosistem baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Setiap ekosistem memiliki 

kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan siklus biologis di dalamnya, 
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karena masing-masing ekosistem memiliki kekhasan, seperti halnya dalam 

ekosistem mangrove. 

Ekosistem mangrove adalah tipe ekosistem yang khas terdapat di 

sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. 

Mangrove tumbuh pada pantai yang terlindung atau yang datar, biasanya di 

sepanjang sisi pulau yang terlindung dari angin atau di belakang terumbu karang 

di lepas pantai yang terlindung. Ekosistem mangrove yang merupakan ekosistem 

peralihan antara darat dan laut, mempunyai peranan penting dalam memelihara 

keseimbangan siklus biologi di suatu perairan (Poedjirahajoe, 2007). 

Ekosistem mangrove dapat menyediakan habitat yang baik bagi kolonisasi 

berbagai fauna yaitu dengan adanya naungan, substrat dasar yang lembab, pohon 

sebagai tempat menempel dan yang terpenting yaitu kelimpahan detritus organic 

sebagai makanan. Dengan demikian ekosistem mangrove sangat besar 

pengaruhnya bagi kelangsungan hidup setiap fauna mangrove. Kusrini (2000) 

membagi fauna mangrove berdasarkan habitatnya yaitu: 1) fauna yang hidup 

menempel di  pohon mangrove (Arboreal) contohnya yaitu: ular pohon, primata, 

burung dan serangga; 2) fauna yang hidup di atas permukaan tanah (surface 

fauna/epifauna) contohnya yaitu berbagai jenis moluska seperti kepiting, kerang 

dan berbagai invertebrata lainnya; 3) fauna yang hidup meliang di dalam tanah 

(infauna) yaitu kepiting dan gastropoda. 

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa  gastropoda  merupakan salah satu 

kelompok moluska yang dapat hidup di berbagai habitat, seperti di darat, di air 

tawar dan yang terbanyak di laut. Keberhasilan mendiami berbagai habitat ini 
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menunjukkan tingginya kemampuan adaptasi lingkungan hewan ini. Sekitar 

55.000 jenis menempati habitat yang terbesar dari pantai hingga laut dalam, 

sebagian besar  gastropoda  hidup di perairan laut dangkal (Tuheteru, 2014). 

Secara ekologis, jenis gastropoda penghuni hutan mangrove memiliki 

peranan yang besar dalam kaitannya dengan rantai makanan, karena disamping 

sebagai pemangsa detritus, gastropoda juga berperan dalam merobek atau 

memperkecil serasah yang baru jatuh. Perilaku gastropoda dan beberapa moluska 

lainnya dalam memecah atau menghancurkan serasah mangrove untuk dimakan, 

disisi lain sangat besar perananya dalam mempercepat proses dekomposisi serasah 

(Agussalim, 2013). 

Keberadaan dan kelimpahan gastropoda sangat ditentukan oleh adanya 

vegetasi mangrove yang ada di daerah pesisir. Tekanan dan perubahan lingkungan 

dapat mempengaruhi jumlah jenis gastropoda, dengan demikian menurunnya 

jumlah tegakan hutan yang merupakan jumlah individu dalam lapisan tajuk dapat 

berpengaruh terhadap keberadaan gastropoda penghuni hutan mangrove. 

Berdasarkan penelitian Azmita (2013), bahwa tingginya kelimpahan 

makrozoobentos di ekosistem mangrove didukung oleh tingginya BOT sedimen 

yang berasal dari serasah pohon mangrove. rendahnya kelimpahan 

makrozoobenthos pada daerah mangrove alami kemungkinan dikarenakan 

pencemaran perairan yang disebabkan oleh aktifitas pekerja kapal dan nelayan. 

Salah satu ekosistem Mangrove yang berada di daerah peralihan yaitu di 

Kawasan Konservasi mangrove (Taman Pendidikan Mangrove) Desa Labuhan 

Sepulu Bangkalan Madura, sehingga diperkirakan memiliki potensi dan 
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keanekaragaman Gastropoda yang cukup tinggi. Hutan mangrove di kawasan ini 

masih tergolong mangrove alami, sehingga perlu dipertahankan dan dijaga 

kelestariannya. Hutan mangrove yang berada di Desa Labuhan tersebut terbagi 

menjadi tiga zonasi berdasarkan jenis mangrove yang mendominasi diantaranya, 

zonasi Sonerita yang didominasi oleh mangrove oleh Avicennia spp dan 

Sonneratia spp, zonasi Rizhopora yang didominasi oleh mangrove Rhyzophora 

mucronata dan Rhyzophora apiculata, dan zonasi Bruguiera yang didominasi oleh 

mangrove Bruguiera cylindrical.  

Mempertahankan dan menjaga kelestarian hutan mangrove diperlukan data 

dan informasi tentang kondisi kawasan agar tidak terjadi kesalahan didalam 

pengelolaannya. Penelitian tantang gastropoda yang pernah dilakukan oleh  

Mundzir (2016) tentang “Keanekaragaman Hayati Gastropoda di Kawasan Hutan 

Mangrove Desa Baban kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep” belum 

memberikan informasi secara khusus tentang  keanekaragaman jenis dan  karakter 

morfologi, makrobentos Gastropoda yang berada di kawasan konservasi 

mangrove desa Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. 

Data dasar mengenai Gastropoda baik keanekaragaman maupun kajian 

taksonominya masih sangat terbatas, informasi tentang jenis dan kekerabatan 

Gastropoda sangat penting dalam sistematika (Karyanto, 2004). Karakter 

taksonomi suatu spesies mencakup semua karakter biologi yang dapat 

membedakannya dari spesies yang lain, meliputi morfologi, fisiologi, molekul air, 

perilaku, ekologi, dan geografi. Mengingat pentingnya Gastropoda di dalam 

proses dekomposisi awal di hutan mangrove khususnya di setiap zonasi mangrove 
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dan sampai saat ini belum ada penelitian yang khusus maka dirasakan perlu untuk 

melakukan penelitian tentang Keanekeragaman Jenis Gastropoda di setiap zonasi 

mangrove kawasan Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan Madura 

sehingga dapat dijadikan sumber belajar Biologi. 

Guru adalah seorang pendidik, dan pendidik adalah orang dewasa dengan 

segala kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mengubah psikis dan pola pikir 

anak didiknya dari tidak tahu menjadi tahu serta mendewasakan anak didiknya. 

salah satu hal yang harus dilakukan oleh guru adalah mengajar di kelas, salah satu 

yang penting adalah performance guru di kelas untuk menguasai keadaan kelas 

sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Selain belajar di kelas, 

guru juga harus bisa mengajar di luar kelas, dalam hal ini sering disebut dengan 

studi lapangan, dengan proses belajar seperti ini, peserta didik akan lebih 

memahami materi dan konsep mengenai hal yang dipelajari karena mengamati 

secara langsung dengan demikian guru harus menerapkan metode pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. 

Beberapa observasi yang telah dilakukan mengenai metode pembelajaran 

dalam kelas khususnya pada materi pembelajaran keanekaragaman hayati di 

Indonesia, beberapa murid mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam 

memahami materi keanekaragaman hayati yaitu tidak terlalu mengerti konsep 

keanekaragaman hayati yang disampaikan oleh guru ketika pembelajaran di kelas 

dilakukan dengan metode diskusi dan presentasi serta penguatan materi dari 

gurunya. Hasil observasi lainnya yaitu observasi ke guru biologi kelas X SMA 

Negeri 1 Gebong, metode yang digunakan dalam pembelajaran keanekaragaman 
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hayati adalah ceramah dan diskusi yang disertai dengan media LCD. Hasil belajar 

peserta didiknya masih di bawah nilai ketuntasan minimal. Guru kurang 

meamanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan jarang mengajak 

peserta didiknya melakukan eksplorasi lingkungan sekitar dalam melakukan 

pembelajaaran. 

Kompetensi Dasar (KD) pembelajaran keanekaragaman hayati di 

Indonesia (Peraturan Kementrian Riset dan Teknnologi) yaitu pada point 3.2 

Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati 

(gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia dan point 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. 

Berdasarkan kopetensi dasar tersebut guru harus memberikan metode 

pembelajaran yang mampu membuat peserta didiknya aktif dalam memahami 

materi pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi diatas, ketika guru mengajar dengan metode 

diskusi dalam kelas peserta didik cenderung pasif dalam memahami materi 

Keanekaragaman hayati terutama pada konsep keanekaragaman jenis, maka 

diperlukan metode pembelajaran lain untuk membantu peserta didik memahami 

materinya dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar (Studi 

Lapangan). Banyak peserta didik yang kurang paham materi pembelajaran yang 

diajarkan dalam kelas, maka dianggap perlu adanya proses belajar mengajar untuk 

pengenalan objek biologi secara langsung di lapangan. 



7 
 

Peserta didik kelas X pada materi pembelajaran berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati di Indonesia akan mengamati secara langsung bagaimana 

keanekaragaman hayati (gastropoda) di Indonesia, khususnya di desa Labuhan 

Sepulu, Bangkalan. setelah melihat dan mengetahui beberapa jenis dari gastrpoda, 

peserta didik harus menganalisis hasil pengamatan yang terdiri dari jenis-jenis 

gastropoda, dan ekosistem sekitar gastropoda, serta mampu menyajikan 

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. 

Biologi sebagai dimensi produk merupakan wujud dari hasil belajar siswa 

meliputi sumber fakta, sumber teori, sumber prinsip, dan sumber konsep (Efendi, 

2013). Biologi merupakan mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh siswa 

SMA kelas X, materi keanekragaman hayati sangat erat kaitannya degan 

ekosistem lingkungan. oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa sangatlah 

penting untuk dilakukan penelitian tentang “Studi Keanekaragaman 

Gastropoda Berdasarkan Zonasi Mangrove di Kawasan Konservasi 

Mangrove Pantai Labuhan Sepulu Bangkalan Madura Sebagai Sumber 

Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Besrdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 
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1. Jenis gastropoda apa saja yang ditemukan di setiap zonasi mangrove kawasan 

Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan Madura? 

2. Bagaimana keanekaragaman jenis yang ditemukan di setiap zonasi mangrove 

kawasan Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan Madura? 

3. Bagaimana kemerataan jenis gastropoda yang ditemukan di setiap zonasi 

mangrove kawasan Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan 

Madura? 

4. Jenis apakah yang mendominasi dari gastropoda yang ditemukan di setiap 

zonasi mangrove kawasan Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan 

Madura? 

5. Bagaimana cara pemanfaatan gastropoda yang ditemukan di setiap zonasi 

mangrove kawasan Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan 

Madura sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan jenis/spesies gastropoda di setiap zonasi mangrove kawasan 

Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan  

2. Mendeskripsikan keanekaragaman jenis yang ditemukan di setiap zonasi 

mangrove kawasan Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan 

Madura 

3. Mendeskripsikan kemerataan jenis/spesies gastropoda di setiap zonasi 

mangrove kawasan Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan 

Madura 
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4. Mendeskripsikan jenis yang mendominasi dari  gastropoda di setiap zonasi 

mangrove kawasan Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan 

Madura 

5. Memanfaatkan gastropoda yang ditemukan di setiap zonasi mangrove 

kawasan Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan Madura sebagai 

sumber belajar biologi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya: 

 

1. Secara Teoritik 

Memberikan informasi tentang keanekaragaman jenis/spesies Gastropoda di 

kawasan Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan Madura dan 

memberikan masukan bagi penelitian yang selanjutnya meneliti daerah di 

kawasan Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan Madura dan daerah-

daerah lain. 

 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan semakin memperkaya wawasan peneliti terkait 

kehidupan gastropoda di kawasan konservasi mangrove di setiap zonasi 

mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan Madura. Penelitian ini juga memperkuat 

pemahaman peneliti tentang metode-metode penelitian bidang ekologi khususnya 

gastropoda dan penyususnan sumber belajar biologi. 



10 
 

b. Bagi Siswa 

Sebagai seorang guru, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan 

kepada peserta didik tentang keanekaragaman jenis yang ada di lingkungan 

sekitar dan penerapan ilmu biologi pada kehidupan sehari-hari terutama pada 

materi keanekaragaman hayati SMA kelas X. 

c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi 

pengelola di kawasan Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan Madura 

dalam mengelola kawasan konservasi. Memberikan kesadaran masyarakat untuk 

melestarikan flora dan fauna, dan menghargai lingkungan pesisir pantai kawasan 

Konservasi Mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan Madura. 

 

1.5 Definisi Istilah 

1. 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 (Laksono, 2007). 

Keanekaragaman dapat dihitung dengan rumus indeks Shannon and Wiener 

(Ira, 2015) 

2. Gastropoda adalah hewan bertubuhlunak, berjalan dengan perut (gaster). 

Gerakan gastropoda disebabkan oleh adanya kontraksi-kontraksi otot seperti 

gelombang dimulai dari belakang menjalar ke depan dan sebagian besar 

bercangkang, meskipun ada juga yang tidak bercangkang (Fadhilah, 2013). 
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3. Mangrove adalah 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). 

4. Pantai adalah daerah interaksi antara laut dan daratan (daerah daratan yang 

ternasuk pantai yang masih dipengaruhi oleh daratan seperti pengaruh 

sedimentasi, sungai dan salinitas yang relatif rendah (<32%) untuk daerah 

tropis) (Muhaimin, 2013). 

5. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan 

kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, 

pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar (Suratsih, 

2010). 


