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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki hutan yang 

luas dimana kaya akan keanekaragaman hayatinya, sehingga Indonesia merupakan 

salah satu negara yang disebut “Mega Biodiversity” setelah Brazil dan 

Madagaskar. Secara total keanekaragamn hayati indonesia adalah sebesar 325.350 

jenis flora dan fauna (Arief, 2001). Serangga merupakan salah satu anggota 

kerajaan binatang yang mempunyai jumlah yang besar, hampir lebih dari 72% 

binatang termasuk dalam golongan serangga (Daly et al, dalam Pelawi, 2010)  

Kelas serangga atau insekta atau hexapoda (hexa adalah enam, poda 

adalah tungkai) termasuk dalam filum Arthropoda (binatang yang kakinya beruas, 

arthro adalah beruas atau bersendi) dari kingdom binatang   (Natawigena, dalam 

Abdurrahman (2008). Insekta filum arthropoda yang jumlahnya paling besar, 

diperkirakan dari 1,82 juta spesies tumbuhan dan hewan yang telah diidentifikasi, 

kelompok serangga mencapai 60% dari spesies tersebut atau kurang lebih ada 

950.000 spesies serangga. Serangga di dalam ekosistem dan kehidupan manusia 

memiliki berbagai macam peranan, seperti sebagai musuh alami hama, pengendali 

gulma, serangga penyerbuk, penghasil produk, bahan makanan dan pengurai 

sampah, namun disamping itu ada juga serangga yang merugikan manusia karena 
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ada yang sifatnya merusak baik merusak makanan, pakaian dan tanaman selain itu 

ada juga serangga yang berperan sebagai vektor penyakit (Suheriyanto, 2008). 

Menurut penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Andrini , pada 

penelitian di Taman Hutan Raya R. Soerjo kawasan Mojokerto ditemukan 

berbagai variasi insekta bersayap (Pterygota), yaitu ditemukan 20 jenis insekta di 

Taman Hutan Raya R. Soerjo kawasan mojokerto yang termasuk dalam 7 ordo. 

Kondisi hutan tropika basah pada Taman Hutan Raya R. Soerjo yang masih sehat 

dengan beragam vegetasinya menjadikannya sebagai habitat dari berbagai jenis 

insekta, selain itu karakteristik suhu udaranya juga mendukung karena mendekati 

suhu optimum untuk insekta yaitu antara 21°C hingga 26°C dimana suhu 

optimumnya adalah 25°C, serta adanya intensitas cahaya matahari yang cukup 

yang menyebabkan Taman Hutan Raya R. Soerjo memiliki jenis insekta bersayap 

(pterygota) yang beragam (Andrini, 2014). 

Hutan Lindung Pantai Kondang Merak merupakan bagian dari kawasan 

hutan yang dikelola oleh KPH malang. Hutan lindung kondang merak memiliki 

luas ± 21.442,5 Ha yang terletak di desa Sumberbening kecamatan Bantur 

kabupaten Malang provinsi Jawa Timur (Perum Perhutani Unit II Jatim Tahun, 

2006). Dari hasil wawancara Bapak Wakijan yang bertugas sebagai penjaga loket 

pintu masuk Pantai Kondang Merak didapati bahwa Hutan Pantai Kondang Merak 

adalah kawasan pelestarian alam. Hutan Pantai Kondang Merak memiliki kondisi 

hutan yang masih alami dan sehat yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan 

fauna beserta tipe vegetasinya yang cukup beragam. Hutan Pantai Kondang 

Merak juga memiliki berbagai jenis flora yang menjadikan hutan ini sebagai 



3 
 

habitat alami dari insekta, sehingga disana masih banyak ditemukan berbagai jenis 

insekta tetapi, sampai saat ini belum ada informasi  data publikasi mengenai jenis-

jenis insekta yang hidup disana dan belum ada penelitian untuk pemanfaatan  

sebagai sumber belajar biologi. 

Dalam dunia pendidikan serangga (Insekta) merupakan salah satu bahan 

ajar yang diajarkan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pada tingkat 

pendidikan perguruan tinggi yang khususnya pada jurusan biologi. Pengajaran 

insekta menurut kurikulum 2013 juga merupakan salah satu Kompetensi Dasar 

untuk mata pelajaran Biologi pada jenjang pendidikan SMA kelas X. Pada  

kopetensi dasar yaitu mendiskripsikan ciri-ciri Filum dalam dunia hewan dan 

peranannya bagi kehidupan juga mengidentifikasi ciri dan kompleksitas sistem 

dari berbagai jenis hewan invertebrata melalui pengamatan objek/gambar dan 

menyajikannya dalam bentuk tabel. Untuk mempelajari materi insekta di 

Indonesia maka siswa membutuhkan sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa 

pesan, manusia, bahan, peralatan, metode, dan lingkungan (Tim Pengembang 

Ilmu Pendidikan, 2007).  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

Identifikasi Insekta di Hutan Pantai Kondang Merak yang dapat digunakan 

sebagai sumber belajar biologi. Sehubungan dengan itu akan dilakukan  penelitian 

dengan judul: “Identifikasi Insekta di Hutan Pantai Kondang Merak Sebagai 

Sumber Belajar Biologi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Jenis Insekta apa sajakah yang ditemukan di Hutan Pantai Kondang Merak? 

2. Bagaimana cara pemanfaatan Insekta yang ditemukan di Hutan Pantai 

Kondang Merak sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi Insekta yang terdapat di Hutan Pantai Kondang 

Merak. 

2. Untuk mengetahui manfaat hasil identifikasi jenis Insekta di Hutan Pantai 

Kondang Merak sebagai sumber belajar biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan 

informasi dan sumbangan data Insekta di Hutan Pantai Kondang Merak dan 

dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu biologi 

mengenai materi pengajaran insekta .  

Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya 

berkaitan dengan informasi dan data insekta yang ada di Hutan Pantai 

Kondang Merak. 
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b. Manfaat bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran biologi sehingga mempermudah siswa dalam mengamati 

dan mempelajari insekta. 

c. Manfaat bagi siswa, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan 

mengenai materi insekta. 

d. Manfaat bagi masyarakat, ini diharapkan bisa memberikan informasi dan 

data insekta yang ada di Hutan Pantai Kondang Merak. 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Penelitian dilakukan di kawasan hutan pantai kondang merak sepanjang 

jalan yang menuju pantai kondang merak pada Petak 97
c
 sampai Petak 98

c
  

dengan jarak 1 kilometer.  

2. Pengambil  sampel insekta yang dilakukan dengan menggunakan sweep 

net, untuk menangkap insekta bersayap yang terbang diudara, dan 

perangkap pitfall trap untuk serangga aktif yang meranyap di atas 

permukaan tanah. 

3. Insekta yang diteliti adalah insekta Imago (dewasa), hal ini bertujuan 

untuk lebih memudahkan dalam proses identifikasi karena morfologi 

tubuh insekta imago (dewasa) sudah lengkap. 

4. Hasil dari penelitian akan dijadikan sumber belajar dalam bentuk buku 

ensiklopedia insekta 

1.6 Definisi Istilah 

1. Identifikasi adalah proses untuk mengetahui suatu takson biologi dengan 

cara membandingkan atau menyamakan dengan contoh spesimen yang 
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sudah diketahui identitasnya sebelumnya (Kamus Biologi, 2004) dengan 

pengertian tersebut dapat diartikan  bahwa dengan identifikasi kita dapat 

mengenal suatu takson biologi dengan cara membandingkan atau 

menyamakan dengan contoh yang sudah diketahui identitasnya sebelumnya. 

Pada penelitian ini identifikasi dimaksudkan untuk menentukan nama jenis 

dan klasifikasi insekta yang ditemukan berdasarkan ciri yang dimiliki.  

2. Insekta merupakan salah satu kelas dari filum arthropoda yang mempunyai 

ciri tubuh dibagi menjadi tiga bagian yang terpisah yaitu kepala, dada dan 

perut  (Sastrodihardjo,1984). 

3. Sumber belajar (learning resources) adalah segala sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dengan harapan dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dimana sumber 

belajar ini diorganisir melalui rancangan yang memungkinkan seseorang 

dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar sehingga menjadi bermakna 

bagi peserta didik dan pendidik (Fred Percival dan Henry Ellington, 1988). 

4. Biologi merupakan ilmu yang mendalami seluk-beluk kehidupan makhluk 

yang disebut juga dengan ilmu hayat ( Kamus Biologi,2004) 

 

 

 


