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BAB I 

PENDAULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang 

tinggi, termasuk keanekaragaman hayati laut. Salah satu organisme laut yang 

banyak dijumpai seluruh pantai di Indonesia adalah Mollusca.  Mollusca hidup di 

daerah pesisir dan tubuhnya memiliki cangkang besar dan tidak beraturan (Pieter 

2013). Selain itu, Indonesia memiliki ekosistem pesisir  laut yang merupakan 

himpunan integral dari komponen hayati (organisme hidup) dan non-hayati (fisik) 

yang saling berinteraksi secara fungsional merupakan ekosistem yang unik, saling 

terkait, dinamis, dan produktif. 

Mollusca merupakan salah satu hewan invertebrata yang memiliki daerah 

kehidupan (habitat) yang sangat luas, baik dari segi geografis maupun dari segi 

geologi, karena diperkirakan lebih dari 40.000 jenis (spesies) dikenal manusia saat 

ini baik yang hidup di air laut, air payau, air tawar, dan di darat ataupun yang 

sudah menjadi fosil (Hudha, 2001). Kelas Gastropoda umumnya lebih dikenal 

dengan sebutan siput atau keong. Tubuh Gastropoda sangat bervariasi dalam 

bentuk dan ukurannya. Gastropoda memiliki cangkang tunggal berulir, kepala 

yang berkembang baik, dilengkapi dengan tentakel dan mata. Kaki lebar dan 

berotot untuk merayap dan mendukung massa viseral. Kelas Bivalvia tidak dapat 

hidup di wilayah daratan. Kaki berbentuk kapak digunakan untuk menggali. 

Bivalvia tidak memiliki kepala dan radula, memiliki dua keping cangkang yang 

berhubungan di bagian dorsal (Dibyowati, 2009). 
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Beberapa filum dari hewan invertebrata, khususnya Filum Mollusca 

merupakan kelompok biota laut yang memiliki peranan sangat penting bagi 

ekosistem laut, baik secara ekomis dan secara ekologis. Mollusca memeliki sifat 

kosmopolit, hewan ini memiliki daerah persebaran yang sangat luas, Mollusca 

dapat ditemukan di darat, air tawar, maupun air laut. Persebaran yang sangat luas 

tersebut menjadikan Mollusca sebagai Filum dengan spesies terbesar kedua 

setelah anthropoda, mantel yang dapat membuat  cangkang dari bahan CaCO3 dan 

kelenjar lendir. 

Menurut Safrida (2014) Filum Mollusca adalah kelompok hewan 

invertebrata yang dikenal sebagai hewan bertubuh lunak. Dalam klasifikasi umum 

Mollusca dibagi dalam enam kelas yaitu: 1) Aplacophora, 2) Polyplacopora, 3) 

Bivalvia (kerang), 4) Scapoda, 5) Cephalopoda (cumi-cumi), 6) Gastropoda 

(keong dan siput). Mollusca merupakan hewan bertubuh lunak (dari kata Latin 

molluscus, lunak), namun sebagian besar menyekresikan cangkang pelindung 

keras yang terbuat dari kalsium karbonat (Kimball, 2012). Mollusca banyak 

ditemukan di ekosistem mangrove, hidup di permukaan substrat maupun di dalam 

substrat dan menempel pada pohon mangrove. Filum Mollusca dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya suhu, salinitas, kedalaman, kecepatan arus, 

kekeruhan, dan substrat. Substrat yang menjadi salah satu faktor penting dalam 

mempengaruhi kehidupan Filum Mollusca memiliki beberapa tipe yaitu substrat 

pasir, pasir berlumpur lunak, dan karang (Karunia, 2010).  

Pantai Gayam Kabupaten Sumenep mempunyai panjang pantai 6 km, 

dengan dihuni berbagai macam biota laut salah satunya adalah Filum Mollusca. 
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Filum Mollusca yang ada di Pantai Gayam tersebut kemungkinan besar masih 

terjaga akan kelestarian dan keasliannya. Beberapa Filum Mollusca yang terdapat 

di pantai Gayam antara lain Gastropoda, Bivalvia, dan Cephalopoda. Filum 

Mollusca yang terdapat di Pantai Gayam ini masih digunakan sebagai kebutuhan 

sehari-hari oleh masyarakat sekitar, selain di konsumsi masyarakat sekitar 

keberadaan Filum Mollusca ini juga dapat bermanfaat bagi pelajar atau siswa 

untuk diadakannya praktikum kerja lapang (PKL) sebagai sumber belajar atau 

pengetahuan tentang Invertebrata pada pada mata pelajaran Biologi. 

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan studi keragaman 

Mollusca/Invertebrata di berbagai wilayah Madura. Beberapa penelitian tersebut 

antara lain dilakukan oleh Febriyanti (2013) di Pantai Cangkarman Kabupaten 

Sumenep dengan menemukan 11 spesies Gastropoda dan 9 spesies bivalvia, 

sedangkan Usratussyarifah (2017) di Pulau Sepanjang Kepulauan Kangean 

Kabupaten Sumenep menemukan 10 spesies Echinodermata. Dari berbagai 

penelitian tersebut, belum ada peneliti yang melakukan studi di Pesisir Pantai 

Gayam Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep, sehingga  perlu dilakukan penelitian 

lain mengenai keanekaragaman Filum Mollusca di daerah Pesisir Pantai Gayam 

Pulau Sapudi. 

Pembelajaran Mollusca pada dunia pendidikan dapat dipelajari mulai dari 

tinggat pendidikan dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Phylum 

Mollusca termasuk dalam pembelajaran pada materi Invertebrata. Pada silabus 

untuk mata pelajaran Biologi pada jenjang pendidikan SMA kelas X terdapat 

Kompetensi Dasar yaitu menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan 
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hewan kedalam pilum berdasarkan pengamatan anatomi dan morfologi serta 

mengaitkan perannya dalam kehidupan. Proses pembelajaran Mollusca siswa 

tentu membutuhkan sumber belajar. Sumber belajar adalah semua jenis sumber 

yang ada di sekitar kita yang dapat mempermudah dalam proses belajar. Sumber 

belajar meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik dan lingkungan.  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka perlu dilakukan 

penelitian Identifikasi Keanekaragaman Filum Mollusca Di Pesisir Pantai Gayam 

Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep Sebagai Sumber Belajar Biologi yang dapat 

digunakan sebagai data base Gastropoda/Bivalvia dan pemanfaatannya sebagai 

sumber belajar Biologi. Sehubungan dengan kepentingan tersebut maka dilakukan 

penelitian dengan judul: “Identifikasi Keanekaragaman Filum Mollusca Di 

Pesisir Pantai Gayam Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep Sebagai Sumber 

Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah keanekaragaman Filum Mollusca yang ditemukan di daerah 

pasang surut di Pesisir Pantai Gayam Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep? 

2. Bagaimanakah pola penyebaran populasi Filum Mollusca di daerah pasang 

surut di Pesisir Pantai Gayam Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep? 

3. Bagaimanakah pemanfaatan penelitian Filum Mollusca sebagai sumber belajar 

biologi? 

 



5 
 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui keanekaragaman Filum Mollusca yang ditemukan di daerah 

pasang surut Pesisir Pantai Gayam Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep 

2. Untuk mengetahui pola penyebaran populasi Filum Mollusca di daerah pasang 

surut di Pesisir Pantai Gayam Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep 

3. Memanfaatkan hasil identifikasi Keanekaragaman Filum Mollusca di Pesisir 

Pantai Gayam Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep sebagai sumber belajar 

biologi. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian identifikasi Filum Mollusca pada pola penyebaran dapat 

dimanfaatkan sebagai referensi maupun tinjauan bagi peneliti yang lebih 

mendalam berkenaan dengan Filum Mollusca di Pesisir Pantai Gayam Pulau 

Sapudi Kabupaten Sumenep maupun Keanekaragaman Filum Mollusca di 

perairan pantai lain. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktisis adalah manfaat bagi pendidikan yaitu memberikan variasi 

sumber belajar dalam pembelajaran biologi di sekolah dari hasil identifikasi ini 

akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar berupa buku saku Filum Mollusca. 

3. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah dapat mengetahui tipe pantai yang dapat di 

identifikasi keanekaragaman Filum Mollusca, juga dapat menambah 
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pengalaman dan mengembangkan wawasan terkait tentang penelitian. 

Melengkapi data Filum Mollusca tentang keanekaragaman, kepadatan dan pola 

penyebaran yang dilakukan di perairan yang berbeda di Indonesia. 

4. Bagi Masyarakat 

Manfaat bagi masyarakat adalah data peneliti ini dapat digunakan sebagai 

sumber informasi keragaman hayati tentang keanekaragaman Filum Mollusca 

di Pesisir Pantai Gayam Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep. 

 

1.5  Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak meluas, maka permasalahan di batasi oleh:   

1. Penelitian ini hanya terbatas pada Filum Mollusca yang terdapat di Pesisir 

Pantai Gayam Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep 

2. Daerah studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah daerah pasang surut 

maksimal yang berada di Pesisir Pantai Gayam yaitu ± 100 m dengan garis tepi 

pantai 3 km pada daerah pengamatan dibuat 1 stasiun dan terdiri dari 3 transek 

garis. Setiap transek jalur pada tiap pengamatan dibuat sebanyak 6 plot. Tiap 

plot dibuat dengan ukuran 1x1 m2, jarak antara plot masing-masing 10 m, 

dengan jarak antara transek 50 m. 

3. Parameter ekologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

parameter kepadatan absolut, kepadatan relatif, frekuensi, frekuensi relatif, 

indek nilai penting, dan indek keanekaragaman dari populasi Filum Mollusca 

yang terdapat di Pesisir Pantai Gayam. 
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4. Indeks keanekaragaman jenis menggunakan indek Shanon-Wiener (H’) dan 

Evannes (E). Indek keanekaragaman jenis ini digunakan untuk menyatakan 

struktur komunitas Filum Mollusca. 

5. Parameter pola penyebaran berdasarkan pada indek morisita yaitu = 1 (pola 

penyabaran acak/ random), nilai<1 (pola penyebaran merata uniform), dan> 1 

(pola penyebaran berkelompok). 

6. Faktor lingkungan abiotik, dalam penelitian ini meliputi suhu air laut, 

kecerahan, arus, salinitas dan derajat keasaman. 

7. Kondisi yang diukur dalam penelitian ini adalah suhu air, derajat keasaman 

(pH) air, salinitas, kecerahan, kecepatan arus dan substrat. 

8. Keanekaragaman Mollusca (Gastropoda dan Bivalvia) dari hasil penelitian 

merupakan materi biologi yang akan digunakan sebagai sumber belajar berupa 

buku saku dengan mempelajari ukuran, ciri-ciri morfologi, klasifikasi. 

 

1.6  Definisi Istilah 

1. Keanekaragaman adalah keseluruhan keanekaragaman makhluk yang 

diperlihatkan suatu daerah mulai dari keanekaragaman jenis. 

2. Indeks keanekaragaman adalah suatu pernyataan atau gambaran matematik 

yang melukiskan struktur kehidupan dan mempermudah dalam menganalisis 

tentang jenis dan jumlah organisme. 

3. Filum Mollusca merupakan kelompok hewan invertebrata yang dikenal sebagai 

hewan bertubuh lunak. 
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4. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam 

proses pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, media 

elektronik, narasumber, lingkungan sekitar. Sumber belajar dapat berfungsi 

sebagai saluran komunikasi dan mampu berinteraksi dengan siswa dalam suatu 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran (Faizah, 2012).  

5. Kelas gastropoda adalah hewan berukuran lunak relatif besar yang menarik, 

bertubuh lunak, yang umum di kenal ialah siput, kerang-kerangan (Dibyowati, 

2009). 

6. Kelas Bivalvia merupakan hewan yang mempunyai cangkang setangkup, tubuh 

simetri bilateral, dan sebuah mantel yang berupa dua daun telinga atau kuping 

(Romimohtarto, 2001) 

7. Sumber belajar adalah sebagai sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat 

dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang 

(Udin,dkk,1991). 

8. Buku saku adalah buku kecil yang mudah dibawa. Sehingga disimpulkan buku 

saku merupakan buku dengan ukuran yang kecil, ringan, bisa disimpan di saku 

dan praktis untuk dibawa serta dibaca (Sulistyani, 2013). 

 

 


