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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Sungai Setail 

Sungai Setail merupakan salah satu sungai terpanjang di Kabupaten 

Banyuwangi. Di antara sungai yang lain, sungai Setail melewati 3 kecamatan 

yaitu kecamatan Gambiran, Kecamatan Purwoharjo, dan Kecamatan Muncar. 

Sungai Setail memiliki fungsi dan nilai yang tinggi bagi kehidupan manusia dan 

kehidupan liar. Sayangnya kegiatan manusia dapat berdampak menurunkan 

kualitas air sungai setail. Penurunan kualitas air sungai Setail pada akhirnya akan 

menurunkan fungsi dan nilai ekosistem sungai setail bagi manusia dan kehidupan 

liar yang ada di dalam sungai (Kurniawan, 2005).  

Sungai Setail merupakan hasil lekukan materi erupsi dari letusan gunung 

raung. Sungai tersebut mengalir ke wilayah selatan kemudian ke timur Kabupaten 

Banyuwangi dan bermuara di selat Bali atau Samudera Hindia. Sungai Setail 

memiliki Panjang 73,35 km, Sungai Setail digunakan secara langsung oleh 

masyarakat. Seperti sungai lainnya sungai Setail juga merupakan ekosistem 

terbuka. Aktivitas manusia di darat seperti kegiatan pertanian, perkebunan, rumah 

tangga misalnya memasak, amndi, mencucui dan sebagainya (Suciningtyas, 

2016).  
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2.2 Makrozoobenthos 

2.2.1 Invertebrata Makrozoobenthos 

Organisme yang hidup di dasar perairan dan tersaring oleh saringan yang 

berukuran mata saring 1,0x1,0 milimeter atau 2,0x2,0 milimeter,yang pada 

pertumbuhan dewasanya berukuran 3-5 milimeter. Berdasarkan letaknya 

dibedakan menjadi infauna dan epifauna, dimana infauna adalah kelompok 

makrobentos yang hidup terpendam di bawah lumpur, sedangkan epifauna adalah 

kelompok makrobentos yang hidup dipermukaan substrat. 

Makrozoobentos sering dijadikan indikator pencemaran kualitas perairan, 

yaitu dikarenakan organisme ini mempunyai kepekaan yang berbeda-beda 

terhadap berbagai jenis bahan pencemar, kemampuan mobilitasnya rendah, mudah 

ditangkap serta kelangsungan hidupnya panjang (Simamora, 2009). 

Berbagai jenis hewan benthos ada yang berperan sebagai konsumen primer 

dan ada pula yang berperan sebagai konsumen sekunder atau konsumen yang 

menempati tempat yang lebih tinggi. Pada umumnya hewan benthos merupakan 

makanan alami bagi ikan-ikan pemakan di dasar bottom feeder (Pennak., dkk. 

1978).  

Invertebrata  makrozoobenthos adalah hewan yang tidak bertulang belakang, 

mudah dilihat tanpa bantuan mikroskop dan hidup disubstrat dasar perairan (Rini, 

2007). Invertebrata makrozoobenthos terutama yang bersifat herbivor dan 

detrivor, dapat menghancurkan makrofit akuatik yang hidup maupun yang mati 

dan serasah yang masuk ke dalam perairan menjadi potongan-potongan yang lebih 
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kecil, sehingga mempermudah mikroba untuk menguraikannya menjadi nutrien 

bagi produsen periran.  

Berdasarkan teori Shelford (Odum, 1993:13) Invertebrata makrozoobenthos 

dapat bersifat toleran maupun bersifat sensitif terhadap perubahan lingkungan. 

Organisme yang memiliki kisaran toleransi yang luas akan memiliki penyebaran 

yang luas juga. Sebaliknya orgnisme yang kisaran toleransinya sempit (sensitif) 

maka penyebarannya juga sempit. 

Invertebrata makrozoobenthos lebih banyak dipakai dalam pemantauan 

kualitas air karena memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 

a) Sifat hidupnya yang relatif menetap/tidak berpindah-pindah, meskipun kualitas 

air tidak mengalami perubahan. 

b) Dapat dijumpai pada beberapa zona habitat akuatik dengan berbagai kondisi 

kualitas air. 

c) Masa hidupnya cuup lama, sehingga keberadaannya memungkinkan untuk 

merekam kualitas lingkungan di sekitarnya. 

d) Terdiri atas beberapa jenis yang memberi respon berbeda terhadap kualitas air. 

e) Relatif lebih mudah untuk dikenali dibandingkan dengan jenis 

mikroorganisme. 

f) Mudah dalam pengumpulan/pengambilannya, karena hanya dibutuhkan alat 

yang sedrhana yang dapat dibuat sendiri (Arisandi, 2001).  

2.2.2 Morfologi Makrozoobenthos 

Jenis makrozoobentos yang dapat di ketemukan di perairan air tawar dapat 

dilihat pada Gambar 1 dan 2 berikut. 
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Gambar 1. Beberapa contoh makrozoobentos kelompok Gastropoda 

(Sumber: Pratiwi dkk, 2004). 
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Gambar 2. Beberapa contoh makrozoobentos kelompok Oligochaeta dan 

Gastropoda (Sumber: Odum, 1993) 
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2.3 Faktor Fisika Kimia yang Mempengaruhi Kualitas Air 

Klasifikasi dan kriteria kualitas air di Indonesia diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 82 Tahun 2001. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, 

kualitas air diklasifikasikan menjadi empat kelas yaitu: 

a. Kelas I: dapat digunakan sebagai air minum atau untuk keperluan 

konsumsi lainnya. 

b. Kelas II: dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, 

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan dan mengairi tanaman.  

c. Kelas III: dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air 

tawar,peternakan dan mengairi tanaman 

d. Kelas IV: dapat digunakan untuk mengairi tanaman 

Secara sederhana, kualitas air dapat diduga dengan melihat kejernihannya dan 

mencium baunya. Namun ada bahan-bahan pencemar yang tidak dapat diketahui 

hanya dari bau dan warna, melainkan harus dilakukan serangkaian pengujian. 

Hingga saat ini, dikenal ada dua jenis pendugaan kualitas air yaitu fisik-kima dan 

biologi (Rahayu, 2009). Adapun faktor fisik-kimia perairan yang mempengaruhi 

kualitas air adalah sebagai berikut : 

2.3.1 Suhu 

Salah satu  faktor pembatas dalam ekosistem perairan adalah suhu, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Suhu perairan berasal dari radiasi 

matahari yang mengalami perubahan transformasi energi cahaya dari matahari 

berubah menjadi energi panas sehingga mempengaruhi suhu di perairan. 
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Suhu perairan juga dapat dipengaruhi oleh oleh fluktuasi aliran air sungai dari 

bagian hulu hingga ke hilir. Secara umum daerah hulu mempunyai fluktuasi suhu 

yang paling kecil, kemudian sepanjang aliran sungai menuju hilir fluktuasi suhu 

tahunan akan semakin besar. Suhu yang layak untuk organism air tawar antara 20-

30
o
C. Suhu yang tidak lebih dari  30

o
C tidak akan berpengaruh drastis terhadap  

makrozoobentos (Ginting, E.H, 2006). 

Air sungai yang suhunya naik akan menggangu kehidupan hewan airdan 

organisme air lainnya karena kadar oksigen terlarut dalam air akan turun 

bersamaan dengan kenaikan suhu. Padahal setiap kehidupan memerlukan oksigen 

oksigen untuk bernafas. Oksigen yang terlarut dalam air dalam air berasal dari 

udara yang secara lambat terdifusi ke dalam air. Makin tinggi kenaikan suhu air 

makin sedikit oksigen yang terlarut didalamnya (Wardhana, W.A, 2001)Suhu 

dapat mempengaruhi sebaran organisme di suatu ekosistem atau habitat. S 

Selain itu, sebaran suhu secara vertikal ternyata dapat mempengaruhi 

distribusi mineral di dalam perairan karena dimungkinkan terjadinya pembalikan 

lapisan air. Apabila dikaitkan dengan aktivitas metabolisme organisme perairan, 

maka perubahan suhu air dapat mempengaruhi laju kehidupan dan 

pertumbuhannya (Kurniawan,   2013).  

Suhu air merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas 

serta memacu atau menghambat perkembangbiakan organisme perairan. Pada 

umumnya peningkatansuhu air sampai skala tertentu akan mempercepat 

perkembangbiakan organism perairan. Perubahan suhu dapat menjadi isyarat bagi 
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12rganism untuk memulai atau mengakhiri berbagai aktivitas, misalnya 

reproduksi (Nybakken, 1988). 

2.3.2 Kedalaman 

Perairan dangkal cenderung memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perairan yang lebih dalam. Pada kondisi perairan yang 

dangkal, cahaya matahari dapat menembus seluruh badan air sehingga mencapai 

dasar perairan (Ginting, E.H, 2006). Pada musim kemarau dengan kedalaman 

yang jauh lebih dangkal dari musim penghujan makrozoobentos yang ditemukan 

tentu lebih padat dan beragam. 

2.3.3 Kecerahan 

Kecerahan merupakan ukuran besarnya cahaya matahari kedalam perairan. 

Cahaya matahari yang masuk keperairan sebagian akan diserap dan sebagian lagi 

akan dipantulkan keluar dari permukaan air. Nilai kecerahan dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya bahan-bahan tersuspensi, kekeruhan, warna 

perairan, kepadatan plankton,waktu pengukuran serta ketelitian orang yang 

mengukur (Setyaningthias, 2006). Kecerahan terutama disebabkan oleh bahan-

bahan tersuspensi yang bervariasi dari ukuran koloid sampai dispersi kasar, 

kekeruhan di suatu sungai tidak sama sepanjang tahun, air akan sangat keruh pada 

musim penghujan karena aliran air maksimum dan adanya erosi dari daratan. 

Intensitas cahaya di suatu perairan dengan kedalaman tertentu merupakan 

keterkaitan faktor-faktor variabel seperti penyerapan cahaya oleh air, keberadaan 

plankton, partikel-partikel anorganik dan organik, dan bahan-bahan terlarut 
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lainnya di perairan tersebut. Intensitas cahaya di perairan dapat mempengaruhi 

tingkat kesuburan perairan maupun keberadaan organisme pengganggu perairan 

(Kurniawan, 2009). 

2.3.4 Kecepatan Arus 

Kecepatan arus air akan mempengaruhi substrat dasar dari suatu perairan, 

sumbermakanan melalui perpindahan nutrien dan adaptasi organisme yang hidup 

dibadan air atau di dasar perairan. Organisme yang hidup di perairan yang 

berarusderas akan memiliki adaptasi dari segi ukuran, bentuk, dan kebiasaan 

hidup yangkhusus (Allan, 1995 dalam Alma Sina, 2005). 

Pada air mengalir terdapat dua zona utama yaitu zona air deras dan zona air 

tenang. Zona air deras merupakan daerah dangkal dengan arus yang deras yang 

menyebabkan  dasar sungai bersih dari endapan. Zona ini dihuni oleh bentos yang 

dapat melekat kuat pada dasar. Sedangkan zona air tenang merupakan bagian 

perairan yang dalam dengan arus lambat. Biasanya ada endapan lumpur yang 

menyebabkan dasarnya lunak (Odum. 1993).  

2.3.5 pH (Derajat Keasaman) 

pH menggambarkan konsentrasi ion 13rganism yang yang ada dalam 

perairan, kemampuan air untuk mengikat atau melepaskan sejumlaj ion hydrogen 

akan menunjukkan apakah perairan tersebut bersifat asam atau basa. Perairan 

yang netral memiliki pH 7. Bila pH lebih besar dari 7 perairan akan bersifat basa, 

dan jika pH lebih kecil dari 7 perairan akan bersifat asam (Barrus At, 2002). 
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Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai pH 

berkisar antara 6,5-7,5. Air dapat bersifat asam atau basa tergantung pada 

konsentrasi ion hydrogen di dalam air. Air limbah dan bahan buangan dari 

kegiatan industry yang dibuang ke sungai akan mengubah pH air yang pada 

akhirnya dapat mengganggu kehidupan organism didalam air (Wardana, W.A, 

2001). 

2.4 Tinjauan tentang Sumber Belajar 

2.4.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber  belajar  merupakan  segala  sesuatu  yang  dapat  dipergunakan  

untuk kepentingan  proses  atau  aktivitas  pengajaran  baik  secara  langsung  

maupun  tidak langsung,  diluar  diri  peserta  didik  (lingkungan)  yang  

melengkapi  diri  mereka  pada saat  pengajaran  berlangsung.    Arif  S.  Sadiman  

mengemukakan  bahwa  sumber  belajar  merupakan  segala  macam sumber  yang  

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

memudahkan  terjadinya  proses  belajar.  Dengan  kata  lain,  sesungguhnya  

tidak  ada bahan  yang  jelas  mengenai  sumber  belajar,  sebab  segala  sesuatu  

yang  bisa mendatangkan  manfaat  atau  mendukung  dan  menunjang  individu  

untuk  berubah  ke arah  yang  lebih  positif,  dinamis  atau  berkembang. 

Merurut Jasmiko dkk (2010), Sumber  belajar  adalah  semua  sumber  

(yang  meliputi  data,orang  dan  barang)  yang mungkin  dapat  digunakan  oleh  

pebelajar  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  dalam  bentuk kelompok,biasanya  

dalam  bentuk informal  untuk  memberikan  kemudahan belajar. Sediman (2006) 

mendefinisikan  sumber  belajar  sebagai  segala  sesuatu  yang dapat digunakan 
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untuk belajar, yakni dapat berupa orang, benda, pesan, bahan (Sediman dalam 

Liandani, 2006).  AECT (1977) mengartikan sumber belajar sebagai semua 

sumber (data, manusia, dan barang) yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu 

sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar dan meliputi 

pesan, orang, material, alat, teknik, dan lingkungan.  

2.4.2 Macam-macam Sumber Belajar 

Menurut Warsita dalam Pranata (2013) ditinjau dari tipe dan asal-usulnya, 

sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yaitu 

sumber belajar yang secara khusus atau sengaja dirancang atau 

dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

Contohnya, buku pelajaran, modul, program VCD pembelajaran, 

program audio pembelajaran, transparasi, CAI, dan lain-lain. 

2. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan 

(learning resources by utilization), yaitu sumber belajar yang secara 

tidak khusus dirancang atau dikembangkan untuk keperluan 

pembelajaran, tetapi dapat dipilih dan dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. Contohnya, surat kabar, siaran televisi, pasar, sawah, 

pabrik, museum, kebun binatang, terminal, pejabat pemerintahan, 

tenaga ahli, pemuka agama, olahragawan, dan lain-lain. 
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2.5 Penggunaan Flipchart Sebagai Sumber Belajar 

Flipchart dalam pengertian sederhana adalah lembaran-lembaran kertas 

menyerupai album atau kalender berukuran 50X75 cm, atau ukuran yang lebih 

kecil 21X28 cm sebagai flipbook yang disusun dalam urutan yang diikat pada 

bagian atasnya . Flipchart dapat digunakan sebagai media penyampai pesan 

pembelajaran. Penggunaan Flipchart merupakan salah satu cara guru dalam 

menghemat waktunya untuk menulis di papan tulis. Lembaran kertas yang sama 

ukurannya dijilid jadi satu secara baik agar lebih bersih dan baik. Penyajian 

informasi ini dapat berupa: (a) Gambar-gambar, (b) Huruf-huruf, (c) Diagram, (d) 

Angka-angka. Sajian pada Flipchart tersebut harus disesuaikan dengan jumlah dan 

jarak maksimum siswa melihat Flipchart tersebut dan direncanakan tempat yang 

sesuai dimana dan bagaimana Flipchart tersebut ditempatkan. 

Penyusunan Flipchart dilakukan dengan tahap sebagai berikut :  

1. Tentukan tujuan pembelajaran. Seperti pada umumnya dalam 

pembuatan media pembelajaran, langkah pertama adalah menentukan 

tujuan. Tujuan perlu dirumuskan lebih khusus apakah tujuan bersifat 

penguasaan kognitif, penguasaan keterampilan tertentu atau tujuan untuk 

penanaman sikap. Perlu juga tujuan dirumuskan secara operasional dalam 

bentuk indikator atau tujuan pembelajaran khusus (TPK). 

2. Menentukan bentuk Flipchart. Seperti yang telah dijelaskan di atas 

bahwa Flipchart secara umum terbagi dalam dua sajian, pertama Flipchart 

yang hanya berisi lembaran-lembaran kertas kosong yang siap diisi pesan 

pembelajaran, seperti halnya whiteboard namun Flipchart berukuran kecil 
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dan menggunakan spidol sebagai alat tulisnya. Kedua, Flipchart yang 

berisi pesan-pesan pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya yang 

isinya bisa berupa gambar, teks, grafik, bagan dan lain-lain. Berdasarkan 

tujuan yang telah kita tentukan di maka pilih bentuk Flipchart mana yang 

akan dibuat atau disiapkan. 

3. Membuat ringkasan materi. Materi yang disajikan pada media Flipchart 

tidak dalam bentuk uraian panjang, dengan menggunakan kalimat 

majemuk seperti halnya pada buku teks namun materi perlu disarikan, 

diambil pokok-pokoknya. Setiap pokok bahasan atau sub pokok bahasan di 

seleksi mana yang menjadi pokok materi yang perlu disiapkan. Dengan 

demikian perlu dirumuskan materi-materi tersebut dengan cara membuat 

outline materi dalam kertas terpisah misalnya dalam buku catatan atau 

dalam kertas HVS yang akan dituangkan ke dalam Flipchart. 

4. Merancang draf kasar (Sketsa). Membuat Flipchart yang baik dan 

menarik diperlukan variasi penyajian tidak hanya berisi teks namun 

diperkaya dengan gambar atau foto yang relevan dengan materi dan 

tujuan. Draf kasar yang dimaksud di sini adalah sketsa yang langsung 

dibuatkan di lembaran-lembaran kertas flipchart menggunakan pensil yang 

dapat dihapus jika sudah selesai dibuat. Membuat draf kasar perlu 

dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan dalam pembuatan serta 

mengatur tata letak yang baik, selain itu diperlukan juga untuk 

memudahkan pewarnaan. 
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5. Memilih warna yang sesuai. Agar Flipchart yang kita buat lebih menarik, 

salah satu upayanya adalah menggunakan warna yang bervariatif. 

Flipchart yang hanya menggunakan satu warna misalnya hitam saja atau 

biru saja, kurang menarik bagi siswa sekolah dasar. Menurut penelitian 

bahwa siswa SD cenderung menyukai tampilan media yang berwarna 

dibanding hitam putih. Warna juga akan membantu memfokuskan 

perhatian pada materi penting. 

6. Menentukan ukuran dan bentuk huruf yang sesuai. Supaya mudah 

dibaca dalam jarak yang cukup jauh misalnya 10 meter dalam ruangan 

kelas, maka sebaiknya ukuran huruf pada Flipchart cukup besar. Ukuran 

huruf ini disesuaikan dengan seberapa banyak tulisan, jika tulisan sedikit 

berarti ada cukup ruang untuk membuat huruf menjadi lebih besar. Selain 

memperhatikan ukuran huruf, perlu diperhatikan juga bentuk huruf. Huruf 

dekoratif dengan banyak variasi cenderung susah dibaca dalam ukuran 

yang agak kecil dengan jarak yang jauh, atau huruf sambung. 
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2.6 Kerangka Konsep 
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