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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ekosistem Pesisir 

Dalam suatu wilayah pesisir biasanya terdapat satu atau lebih sistem 

lingkungan (ekosistem) pesisir dan sumber daya pesisir. Tipe ekosistem pesisir 

Indonesia dideskripsikan atas dasar komunitas hayati dan penggenangan oleh air 

(Kartawinata dan Soemodiharjo, 1996; Nontji, 1987). Berdasarkan sifatnya, 

ekosistem pesisir dapat bersifat alami atau buatan. Ekosistem alami yang terdapat 

di wilayah pesisir antara lain terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, 

pantai berpasir, pantai berbatu, formasi pescaprae, formasi barringtonia, estuaria, 

laguna, delta, dan ekosistem pulau kecil. Ekosistem pesisir tersebut ada yang terus 

menerus tergenangi air dan ada pula yang hanya sesaat. Sedangkan ekosistem 

buatan antara lain adalah tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, 

kawasan industry, dan kawasan pemukiman (Rokhmin, 2003). 

2.1.1 Perairan Teluk Maumere 

Maumere merupakan ibukota Kabupaten Sikka dengan kawasan pantai yang 

begitu luas, Maumere bukan hanya menarik untuk berwisata namun juga cocok 

untuk lokasi perlindungan biota laut. Secara geografis Kabupaten Sikka terletak 

antara 8º 22'- 8º 50' Lintang Selatan dan 121º 55'- 122º 41' Bujur Timur, dengan 

luas wilayah daratan 1.731,92 km2. Luas tersebut sebagian besar berupa 

perbukitan dan gunung yaitu kurang lebih 173,191 Ha, sedang selebihnya berupa 
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dataran rendah berupa kawasan pantai. Wilayah bagian utara berbatasan dengan 

Laut Flores, bagian Timur dengan Kab. Flores Timur, bagian barat berbatasan 

dengan Kab. Ende dan selatan berbatasan dengan Laut Sawu (Sikkakab, 2007). 

Kawasan perairan teluk Maumere terkenal sebagai tempat pariwisata 

menyelam karena terumbu karangnya dan kekayaan biota laut yang melimpah. 

Kawasan perairan teluk Maumere termasuk dalam kawasan wisata bawah laut 

Kabupaten Sikka yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian 

keanekaragaman Invertebrata ini belum pernah dilakukan di kawasan perairan 

teluk Maumere. Hal ini pula yang menjadi pertimbangan untuk mengumpulkan 

data tentang keanekaragaman Invertebrata di kawasan perairan teluk Maumere. Di 

Indonesia data keanekaragaman Invertebrata belum terpola di beberapa perairan 

Pulai kecil maupun besar karena kehadiran Invertebrata di beberapa perairan 

masih banyak yang belum teridentifikasi. 

 

Gambar 2.1 Wilayah pantai teluk Maumere (Foto: Arafah) 
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2.2 Keanekaragaman Jenis 

Keanekaragaman jenis merupakan suatu karakteristik tingkatan komunitas 

berdasarkan organisasi biologinya, sehingga dapat dinyatakan bahwa suatu 

komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman tinggi apabila komunitas itu 

disusun oleh banyak spesies atau jenis (Soegianto, 1994). Lebih lanjut Setiadi 

(2004) menjelaskan bahwa keanekaragaman jenis sangat berkaitan dengan 

komunitas karena merupakan informasi penting tentang suatu komunitas. Berbeda 

dengan pendapat Suwarno (2009) bahwa keanekaragaman jenis merupakan variasi 

organisme yang ada di bumi seperti keanekaragaman hewan atau tumbuhan. 

Menurut Baiquni (2007) keanekaragaman jenis merujuk pada keragaman jenis-

jenis yang hidup, sedangkan Suwarno (2009) menjelaskan bahwa 

keanekaragaman jenis termasuk gabungan antara jumlah jenis dan jumlah individu 

masing-masing jenis dalam komunitas sehingga keanekaagaman jenis dapat 

diukur untuk menentukan bahwa keanekaragaman dapat dikatakan tinggi atau 

rendah dengan Indeks keanekaragaman. Contoh dalam suatu tempat terdapat tiga 

jenis burung dan satu jenis ular, sehingga secara taksonomi dianggap lebih 

beranekaragam dibanding dengan tempat lain yang hanya mempunyai empat jenis 

burung saja. Begitu juga pada hewan tanah seperti mesofauna tanah, apabila 

dalam suatu tempat atau lokasi diketemukan lima jenis mesofauna tanah seperti 

Collembola tanah dan dua jenis mesofauna tanah lainnya seperti Acarina tanah 

sehingga dapat dianggap lebih beranekaragam dibandingkan dengan tempat lain 

yang hanya mempunyai lima jenis mesofauna tanah seperti Acarina tanah saja. 
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2.3 Keanekaragaman Invertebrata Laut 

Biota laut terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok hewan dan 

tumbuhan. Romimohtarto & Juwana (1999) menyatakan bahwa biota laut secara 

umum terbagi menjadi tiga berdasarkan cara atau sifat hidupnya meliputi 

plankton, nektonik, dan bentik. Biota laut sangat banyak jenisnya, tetapi dapat 

dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok (taksa). Kelompok hewan meliputi 

ikan, moluska, krustasea, koral, echinodermata, dan sponge. Sedangkan dari 

kelompok tumbuhan antara lain alga, lamun, dan bakau. Biota-biota tersebut dapat 

kita jumpai di daerah pesisir dan laut. 

2.3.1 Filum Porifera 

a. Kelas Calcarea 

Kelas sepon ini semua hidup di laut. Mereka mempunyai struktur 

sederhana dibandingkan dengan yang lain. Seperti namanya, sifat khas kelompok 

hewan ini adalah adanya spikula dari kapur (Romimoharto dkk, 2001). 

b. Kelas Hexactinellida 

Sepon kaca termasuk ke dalam kelas ini. Mereka kebanyakan hidup di laut 

jeluk dan tersebar luas. Sisa-sisa fosilnya banyak ditemukan, yang menunjukkan 

bahwa mereka selalu berada dalam jumlah besar. Mereka mempunyai sifat khas, 

yakni memiliki spikula dari silikon berbentuk triakson, yakni dengan enam jari 

atau perbanyakan dari enam jari. Badannya sering berbentuk tabung atau 

keranjang dan spikulanya dapat membentuk kerangka bersambung seperti kaca 

pintalan (Romimoharto dkk, 2001). 
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c. Kelas Demospongia 

Kelas ini adalah kelompok sepon yang dominan diantara Porifera masa 

kini. Mereka tersebar luas di alam dan jenis maupun hewannya sangat banyak. 

Kebanyakan sepon yang kita lihat sehari-hari termasuk kelompok ini. Mereka 

sering berbentuk masif dan berwarna cerah dengan sistem saluran rumit, 

dihubungkan dengan kamar-kamar bercambuk kecil yang bundar (Romimoharto 

dkk, 2001). 

2.3.2 Filum  Coelenterata 

a. Kelas Hydrozoa 

 

Gambar 2.2 Polip (Campbell dkk, 2003) 

Tubuh bentuknya seperti tabung, hidup berbentuk polip; permukaan mulut 

disebut ujung oral, dan permukaan tempat melekatkan diri disebut ujung aboral; 

mulut dikelilingi oleh tentakel (setiap spesies tidak sama jumlahnya, ada yang 6 

atau 7 buah tentakel, panjang 1-20 mm). Reproduksi dilakukan secara aseksual 

(dengan pembentukan tunas) dan seksual (dengan pembentukan testes dibagian 

atas dan ovum di bagian bawah) (Rusyana, 2013). 
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b. Kelas Scyphozoa 

 

Gambar 2.3 Ubur-ubur (Campbell dkk, 2003) 

Hewan ini dikenal sebagai ubur-ubur sebenarnya dan tidak terlalu berbisa. 

Hewan ini bergerak lamban, tidak mampu melawan arus kuat. Badannya 

berbentuk genta, sebagian besar terdiri dari mesoglea yang jernih, yang 

memberikan nama jelly. Kelamin terpisah, dan perkembang-biakan seksual terjadi 

antara medusa jantan dan betina (Romimoharto dkk, 2001). 

c. Kelas Anthozoa 

 

Gambar 2.4 Anemon Laut (Campbell dkk, 2003) 

Anemon laut dan karang termasuk ke dalam kelas Anthozoa (“hewan 

berbunga”). Mereka hanya ditemukan sebagai polip. Hewan karang hidup soliter 
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atau dalam koloni dan mensekresikan kerangka eksternal yang keras dari kalsium 

karbonat. Setiap generasi polip memanfaatkan sisa-sisa kerangka generasi 

sebelumnya untuk membangun “batu” dengan bentuk yang khas sesuai 

spesiesnya. Kerangka inilah yang kita sebut karang (Campbell dkk, 2003). 

2.3.3 Filum  Mollusca 

a. Kelas Amphineura (Polyplacophora) 

Tubuhnya memanjang seperti elips dengan bagian kepala tereduksi, 

bilaterlasimetri, mempunyai radula, bagian dorsal tubuhnya terdiri atas delapan 

segmen, kakinya pipih dan terletak di permukaan ventral. Sistem pencernaan 

makanan dimulai dari mulut dan berakhir dengan anus. Sistem eskresi dengan 

menggunakan sepasang ginjal yang salurannya bermuara ke bagian posterior. 

Jenis kelamin terpisah, larvanya disebut trochopora (Rusyana, 2013). 

 

Gambar 2.5 Chiton Kelas Polyplacophora  (Campbell dkk, 2003) 

b. Kelas Gastropoda 

Biasanya disebut siput atau keong, dan merupakan kelompok mollusca 

yang paling berhasil menduduki berbagai habitat. Terdapat di darat, perairan 

tawar, dan terbanyak di laut. Bentuk tubuh dan cangkang sangat beraneka ragam. 

Terdapat lebih dari 60.000 spesies hidup dan 15.000 spesies fosil (Suwignyo, 

1998). Cangkang asimetris dan biasanya menggulung seperti ulir memutar ke 
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kanan. Hewan ini menggendong cangkang, kakinya besar dan lebar untuk 

merayap di batu atau mengeduk pasir atau lumpur. Cangkang keong digunakan 

untuk melindungi diri. Ada yang tanpa penutup dan ada yang dengan penutup atau 

operkulum. Operkulum ini terbuat dari zat kapur atau zat tanduk yang lebih luas. 

Operkulum menunjukkan garis-garis pertumbuhan dan kadang-kadang dapat 

digunakan untuk menentukan umur (Romimohtarto dkk, 2001).  

 

Gambar 2.6 Kelas Gastropoda (Campbell dkk, 2003) 

c. Kelas Pelecypoda 

Pelecypoda atau Bivalvia atau biasa dikenal dengan kerang memiliki dua 

keping cangkang yang setangkup. Diperkirakan terdapat 1000 jenis kerang yang 

hidup diperairan Indonesia. Mereka hidup menetap di dasar laut, ada yang 

membenamkan diri dalam pasir atau lumpur, bahkan ada pula yang 

membenamkan diri di dalam kerangka karang-karang batu (Nontji, 2005). 
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Gambar 2.7 Hewan Bivalvia Scallop dan Anatomi Hewan Bivalvia 

(Campbell dkk, 2003) 

d. Kelas Cephalopoda 

Cephalopoda dirancang untuk bergerak cepat, suatu adaptasi yang cocok 

dengan cara makannya sebagai karnovira. Cumi-cumi dan gurita menggunakan 

rahang yang mirip paruh untuk mengigit mangsanya; kemudian mereka akan 

menyuntikkan racun untuk melumpuhkan korbannya. Mulut berada pada pusat 

beberapa tentakel panjang. Suatu mantel menutupi massa viseral, tetapi cangkang 

menjadi tereduksi dan menjadi cangkang internal (seperti pada cumi-cumi) atau 

hilang sama sekali (seperti pada banyak gurita) (Campbell dkk, 2003).  

 

Gambar 2.8 Cumi-cumi (Loligo opalescens) dan Gurita (Campbell dkk, 2003) 
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2.3.4 Filum  Arthropoda 

a. Kelas Crustacea 

Merupakan kelas dari Arthropoda yang hidupnya terutama menempati 

perairan baik air tawar maupun laut. Bernafas dengan menggunakan insang. 

Tubunya terbagi menjadi: kepala (cephalo), dada (thorax) dan perut (abdomen) 

atau kadang-kadang kepala dan dada bersatu membentuk cephalothorax. 

Peredaran darahnya terbuka, pernafasan umumnya dilakukan oleh insang. Pada 

golongan udang-udangan rendah kadang-kadang pernafasan berlangsung dengan 

terjadinya pertukaran gas oleh seluruh tubuh. Sistem syaraf, terdapat 

pengumpulan dan pengaturan ganglia yang mana dari sini ke luar saraf-saraf yang 

menuju ke tepi (Rusyana, 2013). 

 

Gambar 2.9 Anatomi Eksternal (Campbell dkk, 2003) 
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2.3.5 Filum  Echinodermata 

a. Kelas Asteroidea 

 

Gambar 2.10 Bintang Laut (Campbell dkk, 2003) 

Asteroidea atau banyak orang menyebutnya bintang laut, biasanya di jumpai 

merayap pada batu, pasir dan terumbu karang dalam laut. Mulut hewan ini berada 

di sisi bawah terletak ditengah-tengah cakram dan anus diatas. Asteroidea 

termasuk karnivora, makanan berupa ikan, tiram, kerang, tritip, keong, cacing, 

crustaceae, dan lain-lain. Beberapa jenis merupakan pemakan bangkai. 

Achantaster merupakan hama pada terumbu karang yang memakan polip 

Coelenterata. Warna bintang laut ini menarik, biasanya ujung duri berwarna 

kemerahan atau orange sedangkan permukaan lengan berwarna abu-abu kebiruan 

(Nontji, 2005). 
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b. Kelas Ophiuroidea 

 

Gambar 2.11 Bintang mengular (Campbell dkk, 2003) 

Tubuh seperti bola cakral dengan 5 buah lengan bulat panjang. Tiap-tiap 

lengan terdiri atas ruas-ruas yang sama. Pada masing-masing ruas terdapat 2 garis 

tempat melekatnya osikula. Dibagian lateral terdapat duri, sedangkan pada bagian 

dorsal dan ventral duri tidak ada. Makanannya berupa bangsa udang. Mollusca, 

serpihan organisme lain atau sampah. Tak memiliki sekum atau anus. Bahan 

makanan yang tidak dicerna dikeluarkan kembali melalui mulut. Jenis kelamin 

terpisah, fertilisasi eksternal. Habitatnya di laut dangkal-dalam, bersembunyi 

dibawah batu-batu karang atau rumput laut, menguburkan diri dalam lumpur atau 

pasir (Rusyana, 2013). 

c. Kelas Echinoidea 

 

Gambar 2.12 Bulu Babi (Campbell dkk, 2003) 
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Hewan-hewan laut yang termasuk dalam kelas ini adalah bulu babi, dolar 

pasir, dan bulu hati (heart urchin). Tubuh hewan ini bulat tanpa lengan, duri-duri 

menutup tubuh, panjang pada bulu babi dan pendek pada dolar pasir. Tubuh 

terbungkus oleh suatu struktur yang berupa cangkang (test). Mulut bulu babi dan 

dolar pasir terletak di bawah dan ditengah-tengah. Sisa dari sistem pencernaan 

terdiri dari usus yang relatif panjang dengan bagian yang menggembung sebagai 

perut, dan anus yang terletak di sisi atas (Romimohtarto dkk, 2001). 

d. Kelas Crinoidea 

 

Gambar 2.13 Lili Laut (Campbell dkk, 2003) 

Biasa dinamakan lili laut karena bentuknya mirip bunga lili, dan yang tidak 

bertangkai disebut bintang bulu atau feather star karena bentuk tangan-tangannya 

seperti bulu unggas. Umumnya berwarna merah ungu. Crinoid merupakan satu-

satunya echinodermata yang masih mempunyai bentuk tubuh seperti nenek 

moyangnya, yaitu bagian oral menghadap ke atas terdapat pada daerah pasang 

surut sampai kedalaman 4000 meter. Tubuh terdiri atas calyx, semacam mangkuk 

kecil yang tersusun dari pelat-pelat kapur dan 5 buah tangan yang panjang dan 

lentur. Pada kebanyakan crinoid, tangan tersebut bercabang 2 pada pangkalnya 
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sehingga tampak seolah-olah crinoid tersebut mempunyai 10 tangan, bahkan 

beberapa jenis mempunyai percabangan lebih dari dua (Suwignyo dkk, 1998). 

e. Kelas Holothuroidea 

 

Gambar 2.14 Ketimun Laut (Campbell dkk, 2003) 

Tubuh memanjang seperti ketimun. Kelompok hewan ini biasa disebut 

teripang.  Mulut di ujung yang satu dan anus di ujung yang lain. Tidak 

mempunyai lengan, pediselaria, dan duri. Mulut dikelilingi oleh 10-13 buah 

tentakel yang dapat dikeluar-masukan. Makanannya berupa zat/partikel organic 

yang diambil oleh tentakelnya, saluran pencernaan makanan terdiri atas: mulut, 

esofagus, lambung (berbentuk oval), usus, kloaka, dan anus. Jenis kelamin 

terpisah, beberpa spesies hermaprodit. Fertilisasi eksternal. Larvanya disebut 

auricularia (Rusyana, 2013). 
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2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Adaptasi 

2.4.1 Pasang Surut 

Pasang surut yang terjadi di bumi ini tidak hanya dipengaruhi oleh bulan 

dan matahari, tetapi ada faktor lain yang memperumit keadaan pasut di bumi kita. 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah : 

a. Tingkah laku gerakan air 

b. Kecondongan bulan dan matahari yang berubah-ubah mengakibatkan 

perbedaan tingginya paras air saat pasang disaat siang dan malam hari. 

Kecondongan luar biasa menyebabkan terjadinya ketidaksamaan jarak waktu, 

baik antara air pasang dan air surut berikutnya maupun antara air surut 

dengan air pasang berikutnya. 

c. Berubah-ubah jarak bulan dan bumi selama perputaran bulan mengelilingi 

bumi menyebabkan gaya tariknya berubah-ubah juga. 

d. Susunan dan letak antara daratan dan lautan juga mempengaruhi pasut. 

e. Perbedaan tinggi rendahnya paras laut pada saat pasang dan surut berikutnya 

yang dinamakan amplitudo. 

f. Perbedaan paras laut antara pasang dan surut mengakibatkan terjadinya arus 

air yang dinamakan arus pasut (Romimohtarto dan Juwana, 2001) 

2.4.2 Suhu 

Suhu suatu perairan dipengaruhi oleh radiasi matahari, letak geografis, 

musim, kondisi awan serta proses interaksi anatara air dan udara, seperti air panas 

(heat), penguapan, dan hembusan angin. Daerah intertidal biasanya dipengaruhi 

oleh suhu udara selama periode yang berbeda-beda dan suhu ini mempunyai 
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kisaran yang luas, baik harian atau musiman. Kisaran ini dapat melebihi batas 

toleransi organisme laut, jika pasang turun terjadi ketika suhu maksimum (tropik) 

batas letal dapat terlampaui dan organisme dapat mati. Suhu air di peraiaran kita 

umumnya bekisaran antara 27-310C (Nontji,1993) 

2.4.3 Salinitas 

Salinitas secara umum dapat disebut sebagai jumlah kandungan garam dari 

suatu perairan, yang dinyatakan permill. Kisaran salinitas air laut berada antara 0-

40 o/oo yang berarti kandungan garam berkisaran antara 0-40 o/oo g/Kg air laut. 

Secara umum, salinitas permukaan perairan Indonesia rata-rata berkisaran 32-

34o/oo (Dahuri,dkk., 1996) 

2.4.4 pH (Tingkat Keasaman dan Kebasaan) 

Derajat keasaman adalah suatu ukuran dari konsentrasi ion hidrogen dan 

menunjukan suasana asam atau basa. Nilai pH menunjukkan derajat keasaman 

atau kebasaan suatu perairan (Ardi,2002). Derajat keasaman (pH) merupakan 

faktor penting perubahan pH dapat mempengaruhi fungsi fisiologis hewan yang 

berhubungan dengan respirasi. 

2.4.5 Cahaya (Intensitas Cahaya) 

Banyaknya cahaya yang menembus permukaan laut dan menerangi lapisan 

permukaan laut setiap hari dan perubahan intensitas dengan bertambahnya 

kejelukan memegang peranan penting dalam menentukan pertumbuhan 

fitoplankton. Cahaya yang menerangi daratan atau lautan biasanya diukur dalam 

lux atau meter lilin (1 meter lilin = 1 lux) (Romihmohtarto, 2001). 
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2.4.6 Jenis Substrat 

Menurut Romimohtarto dan Juwana (2001), jenis substrat dasar perairan 

juga mempengaruhi jenis hewan laut yang dapat hidup pada atau di dalam laut. 

Berdasarkan atas tipe dasar atau substrat tersebut, maka klasifikasi 

mintakat/zonasi pantai sebagai berikut: 

a. Mintakat lumpur 

Mintakat ini terjadi karena adanya aliran air yang mengandung lumpur dari 

darat. Lumpur yang terbawa tersebut mengendap di perairan teluk yang tenang 

atau estuari. 

Kandungan oksigen di lingkungan ini rendah, karena partikel lumpur ini 

padat dan tidak meninggalkan rongga untuk oksigen. Zat-zat organik yang 

membusuk juga menghabiskan keberadaan oksigen. Kebanyakan yang hidup di 

mintkat ini adalah bakteri. 

b. Mintakat pasir 

Pasir mempunyai ukuran yang lebih besar daripada partikel lumpur. Dasar 

pasi ini memungkinkan air mengalir melalui partikel-partikel pasir sehingga ada 

pertukaran oksigen sampai lapisan bawah dasar air. Gelombang laut dapat 

memindahkan pasir saat menuju pantai. Perpindahan pasir ini cenderung untuk 

bertindak sebagai pengerus. Oleh sebab itu hewan yang hidup di lingkungan ini 

harus dilengkapi dengan cangkang yang kuat, mampu bergerak bersama butiran 

pasir, atau memendam dalam bawah permukaan pasir. 
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c. Mintakat bebatuan/cadas 

Pantai bercadas atau berbatu merupakan lingkungan yang mudah bagi banyak 

biota laut untuk menyesuaikan diri. Daerah cadas ini memperoleh oksigen yang 

bagus, banyak makanan dan tempat perlindungan yang bagus. Jenis yang hidup 

disini umumnya jenis melekat. Melekat dengan alat lekat yang kuat sperti alga, 

melekat dengan kaki hisapnya seperti beberapa keong atau bersembunyi di sela-

sela alat pelekat alga sperti jenis-jenis cacing. 

d. Mintakat timbunan 

Mintakat timbunan disini adalah tumpukan-tumpukan kayu dermaga, galangan 

kapal dan bangunan-bangunan lain buatan manusia. Lingkungan ini dianggap 

terpisah karena lingkungan ini tidak menunjang jenis kehidupan yang terdapat di 

lingkungan lain. Contohnya adalah tiram pengebor, Teredo. 

2.5 Indeks Keanekaragaman Jenis 

Keanekaragaman atau diversitas adalah suatu keragaman atau perbedaan di 

antara anggota-anggota suatu kelompok. Dalam ekologi, umumnya 

keanekaragaman mengarah pada keanekaragaman jenis (McNaughton  & Wolf, 

1998). Keanekaragaman jenis adalah suatu karakteristik atau ciri tingkatan 

komunitas (Barbour et al., 1999), berdasarkan organisasi biologisnya dan dapat 

digunakan untuk menyatakan struktur komunitas (Soegianto, 1994). Lebih lanjut 

McNaughton  & Wolf (1998) menjelaskan bahwa pengukuran keanekargaman 

jenis melalui jumlah jenis dalam komunitas dan kelimpahan relatifnya. Ide 

keanekaragaman jenis berdasar asumsi bahwa populasi dari jenis-jenis yang 
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secara bersama-sama terbentuk, berinteraksi satu dengan lainnya dan dengan 

lingkungan dalam berbagai cara menunjukkan jumlah jenis yang ada serta 

kelimpahan relatifnya.  

2.5.1 Indeks Shannon-Wiener (H’) 

Jika data kelimpahan dilakukan secara acak dari suatu komunitas atau 

subkomunitas maka perhitungan yang tepat keanekaragaman adalah dengan 

menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (Soegianto (1994). 

Adapun  rumus indeks Shannon-Wiener adalah (Krebs, 1989): 

H’ = - ∑pi ln pi 

Dimana pi = ni/N adalah perbandingan antara jumlah individu jenis ke i 

dengan jumlah total individu (Ludwig & Reynolds, 1988). 

Kriteria nilai indeks keanekaragaman jenis berdasarkan Shanon-Wiener 

sebagai berikut: jika H’<1 dikategorikan sangat rendah, H’>1–2 kategori rendah, 

H’>2–3 kategori sedang (medium), H’>3–4 kategori tinggi, dan jika H’>4 kategori 

sangat tinggi (Barbour et al., 1987). Namun menurut Winarni (2005) nilai indeks 

Shannon-Wiener biasanya hanya berkisar antara 1,5 – 3,5 dan jarang sekali 

mencapai 4,5. Makin besar H' suatu komunitas maka semakin mantap pula 

komunitas tersebut atau semakin tinggi kelimpahan relatifnya. Sementara 

Ludwig & Reynolds (1988) menyatakan bahwa nilai H' = 0 dapat terjadi apabila 

hanya satu jenis dalam satu contoh (sampel) dan H' maksimal bila semua jenis 

mempunyai jumlah individu yang sama dan ini menunjukkan kelimpahan 

terdistribusi secara sempurna. 
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2.5.2 Indeks Kemerataan atau Evenness (E) 

Menurut Magurran (1988) meskipun Shanon-Wiener telah menyertakan 

evenness dalam perhitungannya, namun evenness dapat dihitung secara terpisah 

menggunakan nilai Hmax (maximum diversity). Rumus evenness adalah, 

E = H’/Hmax = H’/Ln S 

Keterangan:  

S = jumlah total jenis 

H’= nilai indeks Shannon-Wiener 

Rumus ini hampir sama dengan rumus J’ oleh Pielou (1977), di mana H’ 

relatif lebih cepat diperoleh nilai maksimum; bahwa H’ diperoleh ketika semua 

jenis dalam sampel tanpa kesalahan walaupun dengan satu individu per jenis 

(yaitu ln S). Peet (1974) menunjukkan bahwa J’ dipengaruhi kekuatan dari 

kekayaan jenis.  

Nilai indeks kemerataan atau Evenness (E) berkisar antara nilai 0 sampai 1 

(Magurran, 1988). Krebs (1989) mengklasifikasikan kisaran indeks ini menjadi  E 

< 1 berarti kemerataan jenis tinggi; 0,4 < E < 0,6 berarti kemerataan jenis sedang 

dan E < 0,4 berarti kemerataan jenis rendah.  

2.6 Pola penyebaran 

Susunan dari angota-anggota populasi dalam suatu habitat disebut penyebaran 

atau dispersi (Soegianto, 1994). Penyebaran populasi adalah gerakan individu-

individu ke dalam atau ke luar populasi atau daerah populasi. Penyebaran 

mengacu pada pola dalam (internal) dari suatu populasi yakni penyebaran hal-hal 
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di sekitar rataan. Ada tiga bentuk penyebaran populasi yaitu emigrasi atau gerakan 

ke luar satu arah; emigrasi atau gerakan ke dalam satu arah; dan migrasi atau pergi 

dan datang kembali secara periodik. Penyebaran membantu natalitas dan 

mortalitas  di dalam memberi wujud (bentuk) pertumbuhan dan kepadatan 

populasi. Penyebaran juga merupakan alat atau cara dimana daerah-daerah baru 

yang kosong diduduki dan keanekaragaman yang baru terbentuk (Odum, 1994). 

Individu dalam populasi dapat tersebar menurut tiga pola, yaitu acak atau 

random, seragam atau uniform, dan berkelompok atau clumped (Heddy dkk, 

1989; Alikodra, 1990). Indeks Morisita merupakan metode yang sangat tepat 

untuk mengetahui pola penyebaran (Brower et al., 1977). Rumus Indeks Morisita 

adalah sebagai berikut (Magurran, 1988): 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

n      = jumlah jenis 

N     = jumlah total individu dalam seluruh stasiun 

∑X2   = Kuadrat jumlah individu perstasiun untuk total seluruh stasiun 

Klasifikasi Indeks Morisita yaitu jika IM = 1 maka pola penyebaran acak 

atau random, IM < 1 maka pola penyebaran merata atau uniform, dan IM > 1 

maka pola penyebaran berkelompok atau clumped (Yusron, 2001).  

 

IM = n 
∑X2 – N 

      N (N − 1)  

 



32 
 

2.7 Sumber Belajar 

2.7.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua jenis sumber yang ada di sekitar kita yang 

memungkinkan kemudahan terjadinya proses belajar (Asyhar,2012). Sering kita 

dengar istilah sumber belajar (learning resource), orang juga banyak yang telah 

memanfaatkan sumber belajar, namun umumnya yang diketahui hanya 

perpustakaan dan buku sebagai sumber belajar. Padahal secara tidak terasa apa 

yang mereka gunakan, orang, dan benda tertentu adalah termasuk sumber belajar 

(Lindiani,2009). 

Sadiman (2004) mendefinisikan sumber belajar sebagai segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk belajar, yakni dapat berupa orang, benda, pesan, bahan, 

teknik, dan latar. 

2.7.2 Jenis-jenis Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua sumber (baik berupa data, orang atau benda) 

yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi siswa. 

Sumber belajar ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan yang positif untuk 

peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran (Asyhar, 2012).  

Sumber belajar dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi dan mampu 

berinteraksi dengan peserta belajar dalam suatu kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran. Oleh sebab itu sumber belajar harus dikembangkan dan dirancang 

secara sistematis berdasarkan kebutuhan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan juga berdasarkan pada karakteristik para peserta didik yang akan 

mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut (Sudjarwo, 1989). 
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Sumber belajar nonteks merupakan buku-buku yang tidak digunakan 

secara langsung sebagai buku untuk memelajari salah satu bidang studi pada 

lembaga pendidikan. 

Dapat diidentifikasi ciri-ciri buku nonteks pelajaran, yaitu:  

1. Buku-buku yang dapat digunakan di sekolah atau lembaga pendidikan, 

namun bukan merupakan buku acuan wajib bagi peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran; 

2. Buku-buku yang menyajikan materi untuk memerkaya buku teks 

pelajaran, atau sebagai informasi tentang Ipteks secara dalam dan luas, 

atau buku panduan bagi pembaca; 

3. Buku-buku nonteks pelajaran tidak diterbitkan secara berseri berdasarkan 

tingkatan kelas atau jenjang pendidikan; 

4. Buku-buku nonteks pelajaran berisi materi yang tidak terkait secara 

langsung dengan sebagian atau salah satu Standar Kompetensi atau 

Kompetensi Dasar yang tertuang dalam Standar Isi, namun memiliki 

keterhubungan dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional; 

5. Materi atau isi dari buku nonteks pelajaran dapat dimanfaatkan oleh 

pembaca dari semua jenjang pendidikan dan tingkatan kelas atau lintas 

pembaca, sehingga materi buku nonteks pelajaran dapat dimanfaatkan pula 

oleh pembaca secara umum; 

6. Penyajian buku nonteks pelajaran bersifat longgar, kreatif, dan inovatif 

sehingga tidak terikat pada ketentuan-ketentuan proses dan sistematika 

belajar, yang ditetapkan berdasarkan ilmu pendidikan dan pengajaran. 
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Dengan mengacu pada ciri-ciri sumber nonteks tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa sumber nonteks adalah sumber-sumber yang berisi materi 

pendukung, pelengkap, dan penunjang buku teks pelajaran yang berfungsi 

sebagai bahan pengayaan, referensi, atau panduan dalam kegiatan pendidikan 

dan pembelajaran dengan menggunakan penyajian yang longgar, kreatif, dan 

inovatif serta dapat dimanfaatkan oleh pembaca lintas jenjang dan tingkatan 

kelas atau pembaca umum. 

2.7.3 Sumber Belajar Ensiklopedia 

Ensiklopedia adalah buku (atau serangkaian buku) yang menghimpun 

keterangan atau uraian tentang berbagai hal dl bidang seni dan ilmu pengetahuan, 

yang disusun menurut abjad atau menurut lingkungan ilmu (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2003). Menurut Olivia (2008) ensiklopedi merupakan kumpulan tulisan 

yang berisi tentang penjelasan berbagai macam informasi secara luas, lengkap dan 

mudah dipahami mengenai ilmu pengetahuan atau khusus tentang cabang ilmu 

pengetahuan tertentu yang tersusun berdasarkan abjad atau kategori dan dicetak 

dalam bentuk buku. Ensiklopedi memberikan penjelasan secara lebih detail dan 

mendalam dari kata yang dimaksud. Ensiklopedia merupakan sebuah buku yang 

berisi informasi tentang sesuatu secara ringkas, singkat, padat, dan bersifat umum. 

Informasi yang diberikan cukup jelas namun tidak terlalu dalam dan menyeluruh. 

Ensiklopedia tersusun secara abjad atau alfabetis, namun ada juga yang disusun 

secara sistematis. 

Kaitannya dalam dunia pendidikan di Indonesia, ensiklopedia merupakan 

salah satu jenis buku pengayaan, yakni buku yang berfungsi memperkaya 
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pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian siswa (Pusbuk, 2007) . Sebagai 18 

buku pengayaan, ensiklopedia tidak memiliki hubungan secara langsung dengan 

kurikulum yang berlaku sehingga keberadaan buku ini tetap dapat dipertahankan 

meskipun terjadi perubahan terhadap kurikulum yang berlaku. Buku pengayaan 

memiliki ciri sebagai berikut : 

a. Materi/isi buku bersifat kenyataan.  

b. Pengembangan isi tulisan tidak terikat pada kurikulum.  

c. Pengembangan materi bertumpu pada perkembangan ilmu terkait.  

d. Bentuk penyajian berupa deskriptif dan dapat disertai gambar.  

e. Penyajian isi buku dilakukan secara popular. 

Ensiklopedia sebagai sumber belajar, mempunyai keuntungan antara lain:  

a. Siswa dapat memperoleh informasi yang detail mengenai bahasan yang di 

sajikan dalam ensiklopedia, sehingga diharapkan menjawab rasa ingin tahu 

siswa .  

b. Ensiklopedia merupakan pelengkap dari buku teks, sehingga bila siswa belum 

memahami bahasan yang ada di buku teks pelajaran, diharapkan dengan 

membaca ensiklopedia yang menyajikan informasi secara detail baik gambar, 

dan ilustrasinya, dapat membuat siswa segera memahami materi.  

c. Siswa akan mendapatkan info-info baru yang berkaitan dengan bahasan, 

sehingga akan semakin merangsang minat dan motivasi untuk mempelajarinya. 

Secara fisik, ensiklopedia adalah sebuah buku yang dibagi dalam dua 

tampilan yaitu struktur dan anatomi buku. Kedua tampilan ini saling melengkapi 

dan merupakan satu kesatuan dalam menampilkan bentuk fisik dari buku. 
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Berdasarkan strukturnya buku dibedakan menjadi dua macam, yaitu struktur buku 

dengan kulit keras beserta jaketnya (hard cover) dan struktur buku dengan kulit 

lunak (soft cover). Anatomi buku dibagi menjadi dua bagian yang setiap 

bagiannya memiliki peranan masing-masing sesuai fungsinya, yaitu bagian kulit 

(cover) dan bagian isi (text). Kulit buku merupakan bagian luar buku yang 

mencerminkan isi buku, berfungsi sebagai pelindung buku, alat promosi dan 

penarik perhatian pembaca agar tertarik (Gardjito, 2004:6). Bagian kulit 

merupakan bagian dari anatomi buku yang berisi tentang informasi yang akan 19 

disampaikan kepada pembaca. Bagian isi terdiri atas tiga bagian utama, yaitu 

bagian awal (front matter), bagian teks (text), dan bagian akhir atau back matter. 

(Gardjito, 2004:10). 

Ensiklopedia biologi yang menarik dapat digunakan sebagai sumber 

belajar ataupun pendamping buku teks pelajaran biologi untuk siswa. 

Ensiklopedia biologi memuat informasi lengkap disertai gambar serta ilustrasi 

yang berisi kumpulan artikel-artikel yang membahas penerapan ilmu biologi. 

Ensiklopedia biologi bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami 

materi pembelajaran biologi dengan belajar secara mandiri dan merangsang rasa 

keingintahuan terhadap peristiwa biologi yang terjadi di sekitarnya. 
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2.8 Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep penelitian ini secara skematis dapat disusun sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Kerangka Konsep Penelitian 

Invertebrata Laut 

Filum Porifera 
Filum Coelenterata 
Filum Mollusca 
Filum Arthropoda 
Filum Echinodermata 
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