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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Ular Phyton reticulatus 

.Ular Phyton reticulatus merupakan ular terpanjang di antara jenis ular yang 

lainnya, memiliki ukuran yang besar, tidak berbisa (non venomous) serta memiliki 

pola lingkaran-lingkaran besar yang berbentuk jala. Pola inilah yang membuat 

masyarakat tertarik untuk menjadikan satwa ini sebagai hewan peliharaan 

(Rahmayani, 2014). 

Phyton reticulatus ini sangat bervariasi dengan motif jaringan atau rantai 

disertai warna dasar perak abu-abu atau perak coklat. Motif yang dimiliki 

punggungnya merupakan ciri khas warna dasar dari ular ini. Masing-masing 

Phyton reticulatus dari daerah sebaran memiliki keunikan pada corak dan warna 

sisiknya, Gambar 1. (1) Phyton reticulatus Jawa identik dengan warna cream 

bercampur dengan coklat atau perak sedangkan pada (2) Phyton reticulatus 

Albino memiliki perpaduan warna kuning dan putih disepanjang sisi dorsal 

dengan pola lingkaran berbentuk jala (Soespandi, 2004). 

 

 

 

(1) (2) 

Gambar 1. Ular Phyton reticulatus: (1).Phyton reticulatus Jawa; (2).Phyton 

reticulatus Albino. 

(Sumber: Telnoni, 2016). 
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2.1.1 Klasifikasi Phyton reticulatus 

Klasifikasi ular Phyton reticulatus adalah sebagaimana berikut. 

Phylum  : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Class  : Reptilia 

Subclass   : Lepidosauria 

Ordo  : Squamata 

Subordo  : Serpentes 

Family  : Phytonidae 

Genus  : Phyton 

Species  : Phyton reticulatus 

(Iskandar dalam Rahmayani, 2014) 

 

2.1.2 Habitat Phyton reticulatus 

Ular Phyton reticulatus memiliki habitat di hutan dataran rendah sampai 

ketinggian 0-1.300 meter di atas permukaan laut (mdpl), semak berbatu, rawa, 

kebun, pinggiran kota, bahkan didalam rumah, ular Phyton dewasa dapat lebih 

sering ditemukan di darat pada siang dan malam hari sedangkan ular Phyton yang 

masih muda lebih muda sering ditemukan di atas pohon (Marlon, 2014). 

 

2.1.3 Morfologi Phyton reticulatus 

Phyton reticulatus merupakan phyton yang paling besar di antara spesies 

lainnya yang masih ada saat ini, selama masa hidupnya panjang tubuh ular ini 

dapat mencapai 11 meter dengan bobot badan mampu mencapai 158 kg 

(Matswapati, 2009). Bentuk tubuh langsing dengan lingkar tubuh berotot yang 

cenderung tetap membulat dari pada memipih dengan motif jaringan atau rantai 

dengan warna dasar perak abu-abu atau perak coklat, tidak hanya itu motif pada 
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punggungnya menandakan ciri khas warna dasar dari ular ini dengan garis tepi 

berwarna hitam dengan kuning, orange atau coklat (Telnoni, 2016). 

Ular Phyton reticulatus merupakan satwa ektotermik yaitu satwa dengan 

produksi panas tubuh yang sangat terbatas dan mekanisme kontrol pengembalian 

produksi panas sangat rendah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan panasnya 

harus mengambil panas dari lingkungannya. Pengambilan panas dari 

lingkungannya dilakukan dengan berjemur di bawah sinar matahari langsung, 

panas tubuh ini dibutuhkan untuk proses metabolisme dan mencerna makanan, 

suhu normal yang dibutuhkan 26,7ºC - 30ºC, diluar suhu tersebut ular lebih 

banyak diam untuk meminimalisasi energi yang terpakai dari hasil pencernaan 

makanannya (Matswapati, 2009). 

Ular Phyton reticulatus merupakan hewan yang aktif di malam hari dan 

memiliki kemampuan berkamuflase yang sangat baik, ular ini bukan jenis ular 

yang agresif, ia cenderung menunggu mangsanya hingga berada pada jarak 

serangan (membunuh) mangsanya dengan cara melilit dan melumpuhkan mangsa 

hingga tidak dapat bergerak dan kesulitan bernafas, lalu menyantapnya dimulai 

dari bagian kepala lebih dahulu agar lebih mudah dalam proses menelan. Satwa 

buruan ular Phyton reticulatus sangat beragam mulai dari mamalia (kecil hingga 

besar), burung atau unggas serta biawak (Siregar, 2014). 

Ular Phyton reticulatus termasuk ovipar (bertelur), secara normal ular dapat 

ber-reproduksi setahun sekali dengan periode lama waktu kebuntingan antara 65-

105 hari, jumlah telur yang dihasilkan induk ular dalam satu kali reproduksi 

antara 15-50 butir, ukurannya tergantung kapasitas induk dan jumlah telur yang 

akan dihasilkan (Matswapati, 2009). 
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2.2 Ektoparasit 

2.2.1 Pengertian Ektoparasit 

Parasitisme adalah suatu hubungan dimana host merugikan inangnya. 

Parasit dapat menyebabkan kerusakan secara mekanis seperti menimbulkan luka 

pada kulit atau jaringan yang lainnya, merangsang respons inflmasi atau merusak 

sistem kekebalan, mengambil sebagian nutrisi inang, parasit yang hidup di 

permukaan tubuh inangnya (diluar tubuh) disebut ektoparasit (Schmidt, 2006). 

Ektoparasit ini ada yang bersifat obligat dan fakultatif, yang bersifat obligat 

artinya menghabiskan seluruh waktunya pada bulu, rambut, kulit untuk 

menghisap nutrisi. Sementara kelompok yang bersifat fakultatif artinya 

ektoparasit itu menghabiskan waktunya sebagian besar di luar inangnya, mereka 

datang mengganggu inang hanya pada saat makan atau menghisap darah (Hadi, 

2010). 

 

2.2.2 Macam-macam Ektoparasit pada Reptil 

2.2.2.1 Kutu 

Kutu merupakan serangga ektoparasit obligat karena seluruh hidupnya 

tergantung pada tubuh inangnya. Oleh karena itu, secara morfologi kutu ini sudah 

beradaptasi dengan cara hidupnya, misalnya: dengan tidak memiliki sayap, 

sebagian besar tidak bermata, bentuk tubuh yang pipih dorsoventral, bagian mulut 

disesuaikan untuk menusuk/menghisap dan memiliki enam tungkai atau kaki yang 

kokoh dengan kuku yang besar pada ujung tarsus yang bersama dengan tonjolan 

tibia berguna untuk merayap pada tubuh inangnya (Masri, 2015). 
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Kutu bertindak sebagai vektor pembawa beragam penyakit (virus dan 

bakteri) salah satunya adalah Amblyomma sp. Kutu ini menginfeksi reptil 

khususnya ular dan kadal, ia biasa tinggal pada sisik-sisik ular dan kadal, kutu ini 

memiliki warna hijau kekuningan hingga merah kecoklatan, perbedaan kutu 

jantan dan betina adalah terletak pada ukuran tubuhnya, dimana kutu jantan 

memiliki ukuran lebih kecil dari pada kutu betina (Ghsoh, 2012). 

 
Gambar 2. Kutu Amblyomma sp. 

(Sumber: Catherine, 2017) 

2.2.2.2 Tungau 

Tungau menempati tipe habitat yang sangat beragam dengan jumlah dan 

keragaman yang menyaingi jenis Arthropoda lainnya. Tungau dapat berasosiasi 

dengan sejumlah hewan yang berbeda, baik avertebrata maupun pada vertebrata 

(Prawasti, 2013). Tungau termasuk anggota kelas Arachnida sub filum 

Chelicerata filum Arthropoda ciri yang membedakan tungau dengan Arachnida 

adalah pada alat mulut. Alat mulut tungau terletak pada bagian anterior disebut 

gnathosoma, podosoma (toraks) dan opistosoma (abdomen) menyatu membentuk 

idiosoma, segmen abdomen tidak ada atau tidak jelas. Tungau dewasa dengan 

empat pasang tungkai, kalisera teradaptasi utuk menusuk, menghisap dan 

mengunyah (Prawasti, 2013). 

Tahap awal kehidupan tungau dimulai dari telur, seekor tungau mampu 

menghasilkan beberapa ratus sampai ribuan telur. Telur akan berubah menjadi 
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larva yang mempunyai tiga pasang tungkai. Periode larva dapat bertindak sebagai 

ektoparasit. Setelah memperoleh nutrisi dari inangnya segera berganti kulit 

(molting) menjadi nimfa. Tahap nimfa sangat panjang dan dapat dibagi menjadi 

protonimfa, dutonimfa dan tritonimfa (Masri, 2015). Tungau Ophionyssus 

(Macronyssidae) dan Ophiomegistus (Paramegistidae) mencari makan dengan 

menghisap darah ular dan biasanya hidup di kulit, lipatan kulit atau di bawah sisik 

inang. 

a. Ophionyssus natricis 

Ophionyssus natricis adalah tungau yang paling umum ditemukan pada ular, 

tetapi juga kadang ditemukan pada kadal, kura-kura, buaya dan jenis reptil 

lainnya. Jenis tungau ini memperoleh nutrisi dengan menghisap darah dari ular 

melalui permukaan kulitnya sehingga seringkali menimbulkan iritasi dan 

ketidaknyamanan pada ular, tidak hanya itu ular akan mengalami anemia dan juga 

tungau ini terbukti sebagai vektor transmisi penyakit inklusi tubuh (IBD) pada 

ular (WHA, 2009). 

Tungau Ophionyssus natricis dewasa jantan lebih kecil dari pada tungau 

dewasa betina berwarna coklat kekuningan hingga merah tua atau hitam 

tergantung pada nutrisi yang diterima tungau dari ular. Tungau Ophionyssus 

dewasa betina memiliki tubuh yang besar, gemuk dan hitam. Tungau dewasa 

hidup selama 40 hari, tungau betina dapat menghasilkan telur sekitar 20 butir, 

yang biasa diletakkan pada area yang gelap dan lembab. Telur akan menetas 

selama 1 hari dalam kondisi ideal, setelah menetas tungau muda melewati tahap 

larva yang memakan waktu sekitar 2-3 hari, selanjutnya larva berkembang 

menjadi protonymph selama kurang lebih 2 minggu, protonymph ini akan 
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cenderung berjalan disekitar permukaan kepala ular, selanjutnya tahap 

deutonymph, setelah 24-26 jam deutonymph berkembang menjadi tungau dewasa 

dengan suhu optimal 20-23ºC dan akan mati pada suhu di atas 50ºC. 

 
Gambar 3. Tungau Ophionyssus natricis 

(Sumber: Ducatelle, 2006) 

b. Ophiomegistus luzonensis 

Tungau ini termasuk ke dalam famili Paramegistidae karena memiliki ciri 

khas berupa kalisera yang berbentuk stylet, lempeng sterogynial terpisah tanpa 

seta sterna, lempeng dorsal tunggal. Berbeda dengan famili Macronyssidae 

dicirikan dengan kalisera yang panjang, memiliki 1-2 lempeng dorsal, sternal 

tereduksi, ciri ini yang menjadi pembeda tungau yang berasal dari famili 

Paramegistidae dengan famili Macaronyssidae, menurut Domrow (1978) 

Ophiomegistus luzonensis adalah tungau parasit yang ditemukan pada ular dan 

kadal di Malaysia, Filipina, Papua Nugini dan Australia (Setianingrum, 2010). 

 
Gambar 4. Tungau Ophiomegistus luzonensis 

(Sumber: Setianingrum, 2010) 
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2.2.3 Pengendalian Ektoparasit 

Menurut Kusuma dalam Rahayu (2015) bahwa populasi ektoparasit dapat 

dikendalikan melalui beberapa macam cara yaitu: 

2.2.3.1 Pengendalian Fisik 

Pengendalian fisik pada dasarnya adalah pengendalian yang berorientasi 

pada pengolahan lingkungan yaitu mencakup segala upaya untuk membuat 

keadaan lingkungan menjadi tidak sesuai bagi perkembangan ektoparasit dengan 

cara menurunkan, menekan dan mengendalikan populasi ektoparasit dengan cara 

memodifikasi lingkungan dengan mengubah fisik lingkungan secara permanen 

dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi perindukan ektoparasit. 

2.2.3.2 Pengendalian Kimiawi 

a. Insektisida 

Insektisida merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk 

mengendalikan populasi serangga yang merugikan manusia, hewan ternak dan 

sebagainya. Insektisida merupakan racun yang mempengaruhi kehidupan 

organisme bukan sasaran, serta dalam penggunaannya harus didasarkan atas 

pertimbangan ekologis yang sangat bijaksana. 

b. Zat Pengatur Pertumbuhan Serangga 

Zat pengatur pertumbuhan serangga atau yang dikenal dengan istilah insect 

growth regulator (IGK) adalah senyawa kimia alami atau sintetik yang dapat 

mempengaruhi proses pertumbuhan dan metamorfosis serangga. Senyawa kimia 

tersebut pada dasarnya merupakan hormon serangga yang mengatur proses-proses 

perkembangan tersebut. 
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2.3 Sumber Belajar 

2.3.1 Pengertian Sumber Belajar 

Menurut Abdul (2008) mengungkapkan bahwa sumber belajar ditetapkan 

sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang 

dapat membantu siswa dalam belajar, sebagai perwujudan dari kurikulum. 

Bentuknya tidak terbatas meliputi: cetakan, video, perangkat lunak atau 

kombinasi dari beberapa bentuk tersebut yang dapat digunakan peserta didik dan 

guru. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan, 

orang dan benda yang mengandung informasi yang menjadi wahana bagi siswa 

untuk melakukan proses perubahan perilaku. 

Peranan sumber belajar memungkinkan individu berubah dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi 

terampil dan menjadikan individu dapat membedakan yang baik dan yang kurang 

baik (Rosdiana, 2007). Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan oleh siswa untuk mempelajari suatu hal serta 

tidak terbatas hanya pada buku saja tetapi berupa orang, alat, bahan dan 

lingkungan yang dapat mendukung proses pembelajaran serta dapat 

mendatangkan manfaat dan menunjang individu untuk berubah ke arah yang lebih 

positif dapat disebut sebagai sumber belajar. 
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2.3.2 Macam-macam Sumber Belajar 

Macam-macam sumber belajar menurut Any (2011) dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tabel 1.Jenis Sumber Belajar 

Jenis Sumber 

Belajar 

Pengertian Contoh 

Dirancang Dimanfaatkan 

Pesan (Massage) Informasi yang harus 

disalurkan oleh komponen 

lain berbentuk ide, fakta, 

pengertian data. 

Bahan-bahan 

pelajaran. 

Cerita, 

dongeng, 

nasehat. 

Manusia (People) Orang yang menyimpan 

infoirmasi atau menyalurkan 

informasi. 

Guru, 

pembicara, 

pemain. 

Pimpinan, 

masyarakat, 

responden. 

Bahan (Materials) Suatu media yang 

mengandung pesan untuk 

disajikan melalui pemakaian 

alat. 

Transparansi, 

buku, 

gambar. 

Candi, 

peralatan 

teknik. 

Peralatan (Device) Suatu media yang 

menyalurkan pesan untuk 

disajikan yang ada didalam 

software. 

Proyektor, 

TV, papan 

tulis. 

Generator, 

alat-alat. 

Teknik/Metode 

(Technique) 

Prosedur yang disiapkan 

menggunakan bahan-bahan 

untuk menyampaikan pesan. 

Ceramah, 

diskusi, 

simulasi. 

Permainan, 

percakapan. 

Lingkungan 

(Setting) 

Situasi sekitar yang 

mengandung pesan. 

Ruangan 

kelas, studio, 

perpustakaan. 

Taman, 

kebuh, pasar 

museum. 

(Sumber: Any, 2011) 

 

2.3.3 Fungsi Sumber Belajar 

Fungsi sumber belajar menurut Rusman (2008) mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

1. Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu. 

2. Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih 

efektif dalam pembelajaran. 

3. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. 
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4. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannya. 

5. Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. 

6. Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 

7. Penyajian informasi dan bahan secara lebih konkrit. 

8. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak. 

 

2.3.4 Syarat Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Menurut Any (2011) sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 macam 

yaitu sumber belajar yang siap digunakan dalam proses pembelajaran tanpa 

adanya penyederhanaan atau modifikasi (by utilization) dan sumber belajar yang 

disederhanakan atau di modifikasi (by design). Ilmu pengetahuan baru dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar, berikut adalah syarat-syarat sumber belajar 

menurut Djohar dalam Suratsih (2010) yaitu sebagai berikut: 

a. Kejelasan Potensi 

Besarnya potensi suatu objek dan gejalanya untuk dapat diangkat sebagai 

sumber belajar terhadap permasalahan 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. 

b. Kesesuaian dengan Tujuan Belajar 

Kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian hasil penelitian dengan 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang tercantum dalam 

kurikulum. 



16 
 

 
 

c. Kejelasan Sasaran 

Sasaran yang dimaksud meliputi sasaran pengamatan (objek) dan sasaran 

peruntukan (subjek). Kejelasan sasaran ini perlu dilihat sebagai pedoman untuk 

menentukan bentuk modul bagi peserta didik. 

d. Kejelasan Informasi yang dapat diungkap 

Informasi yang akan diungkap berdasarkan hasil penelitian yang berbasis 

pada potensi lokal sehingga dekat dengan sekolah-sekolah setempat. 

e. Kejelasan Pedoman Eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi diperlukan prosedur kerja dalam 

melaksanakan penelitian yang meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan 

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

disekolah dan kemampuan peserta didik menjadi pertimbangan karena itu, perlu 

adanya pemilihan kegiatan yang dilaksanakan peserta didik. 

f. Kejelasan Perolehan yang diharapkan 

Kejelasan perolehan yang diharapkan berupa proses dan produk penelitian 

yang dapat digunakan sebagai sumber belajar berdasar aspek-aspek dalam tujuan 

belajar yang meliputi: perolehan koignitif, perolehan afektif, dan perolehan 

psikomotorik. 

 

2.3.5 Kriteria Memilih Sumber Belajar 

Pemilihan penggunaan sumber belajar akan lebih baik jika guru 

menggunakan kriteria tertentu untuk memilih penggunaan sumber belajar yang 

akan dipakai agar pengunaan sumber belajar yang dipilih tepat dan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Menurut Prastowo (2014) kriteria untuk menyeleksi 
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penggunaan sumber belajar yang berkualitas dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria ini berlaku untuk sumber belajar yang 

dirancang maupun sumber belajar yang dimanfaatkan. 
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2.4 Kerangka Konsep 

Bentuk ringkasan tahap pelaksanaan dapat ditampilkan pada gambar 

berikut: 

Gambar 5. Kerangka Konsep 

Ular Piton (Phyton reticulatus) 

Ular Phyton reticulatus terinfestasi parasit 

Endoparasit Ektoparasit 

Habitat 

Liar Peliharaan 

Komunitas Reptile 

Addict Malang 

Jumlah dan Jenis ektoparasit 

pada ular Phyton reticulatus 

Spesimen ektoparasit di 

identifikasi di Lab 

Zoologi LIPI-Bogor 

Selanjutnya spesimen yang telah 

diidentifikasi dibuat preparat metode 

wholemount hewan di Lab Biologi UMM 

Pemanfaatan hasil penelitian 

sebagai sumber belajar biologi 


