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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komponen lingkungan perlu perhatian khusus adalah keanekaragaman 

hayati, karena keanekaragaman hayati merupakan bagian yang membentuk suatu 

kesatuan yang disebut ekosistem, setiap ekosistem yang terbentuk akan 

memberikan suatu makna penting untuk kehidupan, dan peran ekosistem menjaga 

keseimbangan lingkungan (Muhammad, 2016). Demikian juga menurut Kusuma  

(2015) keanekaragaman hayati atau biodiversity merupakan suatu makhluk hidup 

di bumi (tumbuhan, hewan dan mikroorganisme) dan termasuk keanekaragaman 

genetik dan keanekaragaman ekosistem. 

Kontribusi dan keterlibatan ekosistem perairan sangat besar dalam 

mengatur keseimbangan alam dan mempunyai peran penting sebagai habitat 

berbagai biota. Menurut Novasaraseta et al., (2018) ekosistem perairan secara 

umum terbagi menjadi dua yakni lotik dan lentik, perairan lotik yakni perairan 

berarus termasuk kanal, air terjun, sungai dan perairan lentik yakni perairan yang 

menggenang termasuk kolam, waduk, danau dan telaga.  

Fitoplankton berperan sebagai produsen disuatu perairan dan digunakan 

untuk memonitor kualitas perairan dengan melihat keanekaragaman fitoplankton 

yang diamati. Menurut Rashidy et al., (2013) dan Wirabumi et al., (2017) kualitas 

perairan ditentukan dengan banyak sedikitnya jenis fitoplankton yang hidup di 

perairan yang dapat mengambarkan kesuburan suatu perairan. 
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Fitoplankton dalam perairan mempunyai peranan yang sangat penting 

karena dibutuhkan oleh organisme lainya sebagai bahan makanan hal ini 

menjadikan fitoplankton berperan sebagai produsen primer (Fajrina et al.,  2013). 

Demikian juga menurut Nyabakken (1992) fitoplankton saat berfotosintesis 

menghasilkan bahan organik dan oksigen yang mempunyai manfaat kehidupan 

perairan dikarenakan  mempunyai  zat klorofil. 

Peranan fitoplankton diperairan sangat penting namun apabila terjadi 

suatu peningkatan pertumbuhan fitoplankton (blooming) yang berlebih dapat 

mengakibatkan menurunnya kualitas perairan, tingginya populasi fitoplankton 

dalam suatu perairan menyebabkan efek negatif di perairan yakni berkurangnya 

oksigen dan dapat menimbulkan kematian pada berbagai makhluk lainya dengan 

demikian terjadi ketidakseimbangan ekologi dalam lingkungan perairan, 

peningkatan pertumbuhan fitoplankton tidak dapat dicegah melainkan dapat 

dikendalikan, untuk dapat mengendalikan perlu untuk mengetahui kondisi 

ekologis lingkungan tersebut  (Anderson,2008; Mulyani dan Widiarti, 2012). 

Wilayah perairan yang dimungkinkan kaya keanekaragaman fitoplankton 

adalah telaga. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 1 September 2018  dengan 

kepala dusun bapak Makiyat diketahui bahwa telaga Desa Gampangsejati 

Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan mempunyai panjang ke selatan dan utara 

87 meter dan panjang ke timur dan barat 110 meter dengan kedalaman telaga 9 

meter. Air telaga ini berasal dari air hujan, telaga mempunyai warna  air yang 

hijau, telaga digunakan untuk mengairi sawah dan mandi untuk saat ini dari pihak 

desa tidak adanya pengelolahan, telaga tersebut berada di daerah persawahan, 
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yang akan menyebabkan adanya unsur hara pendorong tumbuhnya gulma 

termasuk fitoplankton. Kondisi telaga yang berada di area persawahan 

mempunyai efek di perairan karena kemungkinan aktifitas para petani 

menghasilkan limbah yang dapat mempengaruhui kondisi perairan dan organisme 

(Rumanti et al., 2014).  

Menurut Hudha & Husamah (2015) aktifitas para petani secara umum 

membudidayakan tanamannya menggunakan pestisida karena pestisida dapat 

meningkatkan produksi hasil panen. Penggunakan pestisida yang dilakukan petani 

dapat menghasilkan limbah yang memungkinkan memicu adanya kandungan zat 

hara di perairan. Menurut Risamasu dan Prayitno (2011) banyaknya zat hara di 

lingkungan perairan mempunyai dampak positif yakni adanya peningkatan 

fitoplankton yang total. Dampak negatifnya menurunkan kandungan oksigen di 

perairan. 

Berdasarkan hasil observasi faktor fisika dan kimia telaga Desa 

Gampangsejati Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, diketahui faktor fisika 

terdiri dari suhu 25,4 C˚, sedangkan fakor kimia  pH 6,8, BOD₅ 12,93 mg/L, DO 

5,3 mg O₂/L, dan hasil tersebut mendukung adanya keanekaragaman fitoplankton. 

Menurut Kumalasari et al., (2015) dalam penelitiannya komposisi dan kelimpahan 

fitoplankton di Telaga Menjer, bahwa keterkaitan sebaran fitoplankton dengan 

beberapa parameter (fisika, kimia) sangat penting untuk mengetahui kompisisi 

dan kelimpahan fitoplankton dengan melihat faktor fisika kimia perairan tersebut. 

Berangkat dari permasalahan kondisi telaga peneliti akan meneliti 

keanekargaman fioplankton, sehingga penelitian ini mampu menambah 
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pengetahuan keanekaragaman fitoplankton khususnya pada telaga Desa 

Gampangsejati Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dan karakteristik faktor 

fisika kimia lingkungan di telaga Desa Gampangsejati Kecamatan Laren 

Kabupaten Lamongan yang hasil penelitiannya adanya informasi keanekaragaman 

fitoplankton, yang mampu berikan pengetahuan bagi siswa  yang bisa dijadikan 

sebagai sumber informasi berupa sumber belajar biologi.  

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekragaman, namun 

keanekaragaman tersebut belum termanfaatkan secara maksimal. Menurut Utami 

et al., (2014)  menyatakan  langkah awal memanfaatkan kenakearagaman hayati 

adalah sebagai proses pembelajaran biologi. proses  pembelajaran biologi 

umumnya memerlukan interaksi secara langsung antara peserta didik dengan 

objek yang dipelajari. Menurut Aswita (2015) Hakikatnya pembelajaran biologi 

adalah adanya interaksi yang sesunguhnya antara subyek dan obyek biologi. 

Pembelajaran biologi menyangkut proses yang berkaitan dengan makhluk 

hidup dan lingkungannya dan suatu proses pembelajaran yang berhubungan 

dengan aktifitas nyata. Menurut Hayati et al., (2015) materi keanekaragaman 

hayati membantu siswa berperan aktif dengan lingkungan. 

Rendahnya hasil pembelajaran dikarenakan kurangnya motivasi siswa yang 

disebabkan  pelajaran biologi kurang menarik. Menurut Hayati et al., (2015)  metode 

pembelajaran yang digunakan guru hanya menghafal suatu konsep sehingga siswa 

merasa bosan dan kurang berkonsentrasi. Demikian juga Menurut Suryaningsih (2018) 

pembelajaran biologi lebih menekankan penguasaan pengetahuan tentang materi-

materi biologi, belum sampai dengan pengaplikasian pengetahuan secara nyata.  
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Impelentasi penggunaan sumber belajar belum dikembangkan oleh 

pendidik menjadi yang menarik dan tepat dalam rangka membantu pencapaian 

kopetensi dasar pendidikan (Munajah dan Susilo, 2015). Sehingga dengan adanya 

penelitian ini dapat menambah informasi khususnya keanekaragaman fitoplankton 

yang akan dijadikan alternative sumber belajar biologi. 

Hasil penelitian dapat dikatakan layak sebagai sumber belajar biologi 

maka perlu analisis sumber belajar antara lain kejelasan potensi, kesesuaian 

dengan tujuan, kejelasan sasaran, kejelasan informasi yang diungkap, kejelasan 

eksplorasi, kejelasan perolehan yang diharapkan (Suhardi, 2012)   

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian 

dengan judul studi keanekaragaman fitoplankton di telaga Desa Gampangsejati 

Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan sebagai sumber belajar biologi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  terdapat rumusan masalah  sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana karakteristik faktor lingkungan fisika kimia di telaga Desa 

Gampangsejati Kecamatan laren Kabupaten Lamongan? 

1.2.2 Bagaimana keanekaragaman fitoplankton yang diterdapat di telaga Desa 

Gampangsejati Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan? 

1.2.3 Bagaimana hasil penelitian keanekaragaman fitoplankton di telaga Desa 

Gampangsejati Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan sebagai sumber 

belajar poster materi tingkat keanekaragaman hayati kelas X SMA? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang terdapat tujuan penelitian sebagai berikut: 

1.3.1 Menganalis karakteristik faktor lingkungan fisika kimia di telaga Desa 

Gampangsejati Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. 

1.3.2 Menganalisis keanekaragaman fitoplankton yang terdapat di telaga  Desa 

Gampangsejati Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. 

1.3.3 Mendeskripsikan penelitian studi keanekaragaman fitoplankton di telaga 

Desa Gampangsejati Kecamatan laren Kabupaten Lamongan sebagai 

sumber belajar biologi berupa poster materi tingkat keanekaragaman 

hayati kelas X SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoriritis 

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu 

keanekaragaman fitoplankton dan dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya 

sebagai dasar pijakan dalam terkait dengan keanekaragaman fitoplankton. 

 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti  

Penelitian ini dimanfaatkan untuk dasar penelitian selanjutnya dan 

digunakan pertimbangan terhadap penelitian lain yang berkaitan dengan 

keanekaragaman fitoplankton. 
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1.4.2.1 Bagi Pendidikan  

Penelitian ini memberikan informasi kepada guru dan siswa mengenai 

keanekaragaman fitoplankton sebagai bahan kajian sumber belajar. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1.5.2 Penelitian dilakukan pada musim kemarau 

1.5.3 Faktor lingkungan meliputi fisika yakni suhu dan kimia yakni pH, 

Biochemical Oxigen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) 

 

1.6 Definisi Istilah  

1.6.2 Keanekaragaman hayati merupakan suatu kesatuan yang akan membentuk 

yang disebut suatu ekosistem (Muhammad, 2016) 

1.6.3 Fitoplankton merupakan organisme mikroskopis yang kehidupanya 

melayang layang di dalam air, fitoplankton memiliki peran sebagai 

produsen primer dalam rantai makanan pada semua peraian alami 

(Adithya, 2014) 

1.6.4 Telaga merupakan suatu perairan lentik dimana mempunyai masa air atau 

kuat arus yang begitu tenang (Warwoto & Isnanigsih, 2014) 


