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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang cukup

melimpah dan dikenal dengan sebutan negara agraris (Marlinda, 2008). Indonesia

memiliki persediaan air sebesar 6% pada skala dunia atau sebesar 21% pada skala

Asia-Pasifik. Permasalahan yang mulai muncul di banyak tempat mengenai

kesulitan memperoleh air bersih dan layak pakai menjadi semakin mendesak dari

tahun ketahun. Kecendrungan konsumsi air naik secara eksponensial, sedangkan

ketersediaan air bersih cendrung melambat akibat kerusakan alam dan

pencemaran, yaitu diperkirakan sebesar 15-35% perkapita pertahun. Dengan

demikian indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang mencapai lebih dua juta

jiwa, menyebabkan kebutuhan air bersih menjadi semakin mendesak. (Walhi,

2005).

Air merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi makhluk hidup,

manusia, hewan, maupun tumbuhan. Keberadaan air di bumi selalu berubah-ubah

baik dari segi kualitas dan kuantitas, hal tersebut akibat dari perubahan kondisi

alam dan aktivitas makhluk hidup. Perubahan kualitas dan kuantitas air akan

mempengaruhi kehidupan makhluk hidup (Asdak, 2010).

Perubahan kualitas air sungai akan mempengaruhi kehidupan biota dan

masyarakat sekitar yang memanfaatkan air sungai. Pemantauan kualitas air dapat

menggunakan indikator biologis dengan metode biomonitoring. Indikator biologis

yang paling baik digunakan adalah makroinvertebrata, karena adanya faktor
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preferensi habitatnya dan juga mobilitasnya yang relatif rendah menyebabkan

makhluk hidup ini dapat digunakan sebagai makhluk hidup yang keberadaannya

sangat dipengaruhi secara langsung oleh semua bahan yang masuk ke dalam

lingkungan lahan perairan (Tjokrokusumo, 2006).

Ekosistem air yang terdapat di daratan (intiland water) secara umum dapat

di bagi 2 yaitu perairan lentik (lentik water), atau juga disebut sebagai perairan

tenang, misalnya danau, rawa, waduk, situ, telaga, dan perairan lotik (lotic

water), disebut juga sebagai perairan yang mengalir, misalnya sungai, kali,

kanal, parit dan sebagainya. Perbedaan utama perairan lotik dan lentik

adalah ada tidak adanya aliran air. Perairan lentik di sebut perairan yang

tengang tidak ada aliran. Sungai Sampean Lama dalah termasuk perairan

(lotic water), atau di sebut juga perairan mengalir (Barus, 2001).

Perairan air tawar termasuk sungai memiliki peranan yang penting bagi

kehidupan manusia diantaranya sebagai sumber daya yang mampu mendukung

produktifitas bahan mentah sebagai sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan

akan air minum, keperluan permukiman, industri, pertanian dan penunjang

sarana rekreasi tempat yang baik dan murah untuk pembuangan limbah industri

dan merupakan bottle neck dalam siklus hidrologi (Soegianto, 2010). Namun

aktivitas-aktivitas manusia tersebut selain memberikan manfaat, juga memiliki

potensi yang dapat mengakibatkan kerusakan sungai.
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Salah satu sungai terbesar di Daerah Kabupaten Situbondo adalah Sungai

Sampean Lama merupakan suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup

luas mencakup wilayah Situbondo. Daerah hulu berada di kompleks Gunung

Argopuro dan Raung. Adapun muaranya  berada  di Kecamatan Panarukan

Kabupaten Situbondo. (Muhammad, 2014).

Kabupaten Situbondo adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur, Indonesia

Kabupaten ini terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa. Dengan letaknya yang

strategis, di tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali. Berdasarkan hasil

pemantauan pada lokasi sungai aktifitas masyarakat sekitar dalam sehari-hari

memanfaatkan air Sungai Sampean Lama sebagai tempat pembuangan limbah

rumah tangga dan limba industri seperti Mandi, mencuci, buang air kecil, buang

air besar, pembuangan sampah, pembuangan kotoran hewan ternak, memandikan

sapi, pembuangan air lahan pertanian dan pembuangan limbah pabrik  yang ada

di sekitar Sungai Sampean Lama.

Kualitas air sungai adalah kondisi kualitas air yang diukur dan diuji

berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status kualitas air adalah tingkat

kondisi baik pada suatu sumbar air tertentu dengan membandingkan kualitas

baku mutu air yang ditetapkan (Daud, 2001). Setiap sungai memiliki karakteristik

masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat

dilihat dari keadaan fisika, kimia, biologi dan lingkungan yang ada disungai.

Dijelaskan oleh Thomann dan Muller (1987) bahwa secara fisik dapat

diperlihatkan dengan karesteristik luas genangan, topografi, hidrologi,
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klimatologi dan kemampuan untuk mengasimilasi adanya perubahan biologikal

maupun hidrologikal yang ada disungai. Sungai selain sebagai tempat hidup

organisme juga memilih peran sebagai tempat pembuangan yang berasal dari

limba hasil aktifitas manusia seperti limba dari daerah pertanian, pemukiman,

parawisata, dan industri yang masuk dalam sungai akan dapat merubah sifat fisik,

biologi, dan kimia perairan sungai. Perubahan tersebut berdampak pada

menurunnya kulitas air dan mengganggu kualitas organisme dalam sungai seperti

hal populasi makroinvertabrata (Odum, 1998 dalam Febriansyah, 2011).

Makroinvertabrata pada umumnya telah banyak digunakan sebagai alat

untuk membuat kajian terintegrasi tentang kualitas air sungai karena habitatnya

yang relatif tetap muda untuk diamati dengan mata telanjang. Perubahan kualitas

air dan substrat sangat mempengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman

makroinvertabrata. Kelimpahan dan keanekaragaman hewan makroinvertabrata

sangat bergantung pada tolerasi perubahan lingkungan. Kisaran tolerasi dari

makroinvertabrata terhadap lingkungan berbe-beda (Wilhm dalam Tiorinse

Sinaga, 2009).

Pemantauan kualitas air dapat menggunakan indikator biologis dengan

metode biomonitoring. Indikator biologis yang paling baik digunakan adalah

makroinvertebrata, karena adanya faktor preferensi habitatnya dan juga

mobilitasnya yang relatif rendah menyebabkan makhluk hidup ini dapat

digunakan sebagai makhluk hidup yang keberadaannya sangat dipengaruhi secara

langsung dalam lingkungan perairan (Tjokrokusumo, 2006).
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Makroinvertabrata merupakan komponen biotik pada ekositem perairan

yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisika, kimia, dan biologi

suatu perairan, sehingga digunakan sebagai  indikator kualitas air sungai

(Rahayu, 2009). Harapan dengan ditemukannya berbagai jenis makroinvertabrata

yang ada di Sungai Sampean Lama Desa Kotakan Kabupaten Situbondo yang

merupakan dari indikator biologis sebagai menentu kualitas air sungai tersebut

dapat memberikan inisiatif bagi masayarakat sekitar sungai untuk menjaga

kebersihan sungai dengan melestarikan dan melindungi sungai dari pencemaran

baik pencemaran limbah rumah tangga dan limba industri, sehingga hasil

penelitian yang dilakukan akan menunjukkan indeks keanekaragaman

makroinvertabarata dan kualitas air sungai tersebut. Hasil pengamatan akan di

jelaskan berdasarkan dari hasil identifikasi yang telah dilakukan pada Sungai

Sampean Lama Di Desa Kotakan Kabupaten Situbondo yang kemudian akan

dikembangkan menjadi media buku saku untuk siswa SMA kelas X IPA pada

pokok bahasan Kingdom Animalia.

Pembelajaran dengan buku cetak dalam ukuran kecil seperti buku saku

dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Buku saku (Pocket Book)

menurut Poerwadarminta (2006) adalah buku berukuran kecil yang dapat

disimpan dalam saku dan mudah dibawa kemana-mana. Buku saku merupakan

salah satu alat bantu yang dapat digunakan pada proses pembelajaran.

Buku saku dapat digunakan sebagai media yang menyampaikan informasi

tentang materi pelajaran dan lainnya yang bersifat satu arah, sehingga bisa

mengembangkan potensi siswa menjadi pebelajar mandiri. Buku saku digunakan
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sebagai alat bantu yang menyampaikan informasi tentang materi pelajaran dan

lainnya yan g bersifat satu arah, sehingga bisa mengembangkan potensi peserta

didik menjadi pebelajar mandiri. (Sulistyani dkk, 2013).

Menurut Sulistyani (2013) manfaat dari penggunaan buku saku pada

proses belajar mengajar adalah penyampaian materi dengan menggunakan buku

saku dapat diseragamkan, proses  pembelajaran dengan menggunakan buku

saku menjadi lebih jelas, menyenangkan, dan menarik karena desainnya yang

menarik dan dicetak dengan full colour, efisien dalam waktu dan tenaga.

Buku saku yang dicetak dengan ukuran kecil dapat mempermudah siswa dalam

membawanya dan memanfaatkan kapanpun dan dimanapun. Penulisan materi

yang singkat dan jelas pada buku saku dapat meningkatkan kualitas hasil belajar

siswa serta desain buku saku yang menarik dan full colour dapat

menumbuhkan sikap  positif siswa terhadap materi dan proses belajar.

Permasalahan dalam pembelajaran yang berkaitan dengan konsep biologi

yang diajarkan pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester 1,

materi pembelajaran yang  menjelaskan Kingdom Animalia pada KD 1.1

“Mengamati berbagai macam hewan invertebrata di lingkungannya baik yang

hidup di dalam atau di luar rumah, di tanah, air laut dan danau, atau yang di

pepohonan” Penggunaan media buku saku ini dapat memperoleh suatu

pencapaian pembelajaran yang efektif, praktis dan efesien. Media buku saku

dapat dengan mudah dibawa kemana saja, karena bentuknya yang minimalis

sehingga siswa dapat mempelajari materi pembelajaran kapanpun dan dimana

peserta didik berada. (Sudjana, 2007).
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan

penelitian tenteng “Identifikasi Makroinvertebrata sebagai Bioindikator

Kualitas Air Sungai Sampean Lama di Desa Kotakan Kabupaten Situbondo”

(Dikembangkan Menjadi Buku Saku pada Pokok Bahasan Kingdom Animalia

untuk Siswa SMA Kelas X IPA)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keanekaragaman jenis makroinvertabrata di Sungai Sampean

Lama Desa Kotakan Kabupaten Situbondo ?

2. Bagaimana kelimpahan makroinvertabrata yang terdapat di Sungai

Sampean Lama Desa Kotakan Kabupaten Situbondo ?

3. Adakah hubungan antara kelimpahan dengan keanekaragaman jenis

makroinvertabrata di Sungai Sampean Lama Desa Kotakan Kabupaten

Situbondo ?

4. Bagaimana tingkat kulitas perairan Sungai Sampean Lama Desa Kotakan

Kabupaten Situbondo berdasarkan nilai familimili biotik indeks

makroinvertabrata?

5. Bagaimana hasil buku saku pada materi Kingdom Animalia hasil dari

pengembangan penelitian?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui keanekaragaman jenis makroinvertabrata di Sungai Sampean

Lama Desa Kotakan Kabupaten Situbondo.
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2. Mengetahui kelimpahan Makroinvertabrata yang terdapat di Sungai

Sampean Lama Desa Kotakan Kabupaten Situbondo.

3. Untuk mengetahui adakah hubungan kelimpahan dengan keaneragaman

jenis makroinvertabrata di Sungai Sampean Lama Desa Kotakan

Kabupaten Situbondo.

4. Mengenalisis bagaimana tingkat kulitas air Sungai Sampean Lama Desa

Kotakan Kabupaten Situbondo berdasarkan nilai familily biotic indeks

makroinvertabrata.

6. Menyusun media buku saku pada materi Kingdom Animalia yang

dikembangkan dari hasil sebuah penelitian.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat

diantaranya:

1. Memberikan informasi mengenai keanekaragaman makroinvertabrata di

Sungai Sampean Lama Desa Kotakan Kabupaten Situbondo.

2. Dengan mengetahui tingkat kualitas air Sungai Sampean Lama melalui

keanekaragaman makroinvertabrata sebagai bioindikator kualitas air

Sungai Sampean Lama di Desa Kotakan Kabupaten situbondo.

3. Memberikan informasi bagi pemerintah dan masyarakat setempat tentang

kualitas air Sungai Sampean Lama. dengan demikian dapat dikelolah dan

dikembangkan sebagai pemanfaatan sumber daya alam.

4. Manfaat penelitian ini bagi dunia pendidikan yaitu dapat dijadikan sebagai

sumber belajar dalam bidang kajian pendidikan lingkungan hidup dan
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manfaat makroinvertabrata sebagai bioindikator biologis kualitas air

sungai yang berupa buku saku dapat digunakan sebagai sumber belajar

dalam pembelajaran siswa jenjang SMA kelas X IPA.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah yang menjadi obyek penelitian adalah Sungai Sampean Lama Di

Desa Kotakan Kabupaten Situbondo.

2. Makroinvertabrata pada Sungai Sampean Lama digunakan sebagai indikator

tingkat kualitas air.

3. Tingkat perairan yang diteliti dengan parameter fisika-kimia meliputi: suhu,

kecerahan, drajar keasaman (PH), oksigen terlarut (DO), Biochemical

Oxygen Demands (BOD).

1.6 Difinisi Istilah

1. Identifikasi adalah proses pengenalan makroinvertabrata pada suatu

klasifikasi organisme dengan meneliti ciri karasteristik tertentu. Menurut

Poerwadarminto (1976) Identifikasi adalah penentuan atau penetapan

identitas seseorang atau benda. Menurut ahli psikoanalisis identifikasi

adalah suatu proses yang dilakukan seseorang, secara tidak sadar,

seluruhnya atau sebagian, atas dasar ikatan emosional dengan tokoh

tertentu, sehingga ia berperilaku atau membayangkan dirinya seakan-akan

ia adalah tokoh tersebut.

2. Makroinvertabrata merupakan komponen biotik  pada ekositem perairan

yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kualitas perairan,
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sehingga digunakan sebagai indikator kualitas air sungai, makro

invertabrata mempunyai sifat khas muda untuk diambil sebagai sampel dan

diidentifikasi dan sensitif terhadap perubahan kualitas air (Rahayu, 2009).

3. Bioindikator air merupakan organisme yang hidup di lingkungan perairan

yang apabila terdapat perubahan pada perairan tersebut maka akan

berdampak terdapat keberadaan dan berlaku organisme tersebut.

Bioindikator yang dapat menunjjukkan perairan misalnya adalah kerapatan

makhluk hidup dan keanekaragaman jenis yang ada di perairan tersebut,

seperti contoh hewan makroinvertabrata. (Indrowati, dkk., 2012)

4. Kualitas air dapat ditentukan melalui studi analisis biologi menggunakan

biota akuatik makroinvertabrata sebagai bioindikator. Kulitas air bisa

ditentukan berdasarkan keanekaragaman makroinvertabrata yang hidup

pada perairan sungai. (Mugurran 1991).

5. Materi pembelajaran adalah suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap

untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal dikaitkan dengan standart

kompetensi dan kurikulum yang berlaku (Sudjana, 2007).

6. Buku saku menurut Poerwadarminta (2006) adalah buku berukuran kecil

yang dapat disimpan dalam saku dan mudah dibawa kemana-mana. Buku

saku merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan pada proses

pembelajaran. Buku saku dapat digunakan sebagai media yang

menyampaikan informasi tentang materi pembelalajaran dan lainnya yang

bersifat satu arah, sehingga bisa mengembangkan  potensi siswa menjadi

pebelajar mandiri (Sulistyani dkk., 2013).




