
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian  yang di lakukan  berada di desa Geliting Kabupaten 

Sikka Provinsi  Nusa tenggara timur yang berada di pulau Flores. Letak desa ini di 

sebelah utara berbatasan dengan  Laut Flores/ Teluk Flores .memiliki luas daerah 

5.4 km
2
. Penduduk desa yang berada di wilayah pantai memanfaatkan sumber 

daya laut yang ada (Daliyo et al., 2007). 

 Wilayah desa Geliting  termasuk kedalam wilayah tropis dengan suhu  

maksimum 29,7
0
C dan suhu minimum 23,8

0
C. Kelembapan udara berkisar 85,5 

persen pertahun  dan rata-rata kecepatan angin pada musim kemarau adalah 12-13 

knots dan pada musim hujan 17-20 knots  berada di dataran rendah sampai pantai 

(Daliyo et al., 2007).  

 wilayah ini  ini merupakan  pemukiman  penduduk yang  cukup padat .  

kerana luas daerah  yang kurang  mengakibatkan masyarakat di daerah pesisir  

cenderung membuang sampah ke daerah  laut . hal ini cukup mempengaruhi  

potensi perairan  laut. Berdasarkan penelitian PMU- COREMAP Kab. Sikka 

(2005)  Hamparan padang lamun di wilayah kabupaten Sikka berkisar 351,74 dan 

sekitar 221,94 mengalami kerusakan (Daliyo et al., 2007). 

2.2 Definisi Padang Lamun  

 Lamun merupakan  tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang mudah 

beradaptasi di perairan yang memiliki salinitas yang tinggi di dalam air. Lamun 

hidup di eksosistem padang lamun yang hidup di dearah tropis dan subtropis 

(Audy & Gosari, 2012). Lamun adalah ekosistem pesisir  dan termasuk kedalam 
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tumbuhan biji tertutup (Angiospermae) dan monokotil  selaian itu lamun mampu 

hidup permanen di bawah laut (Beruat, 2016). 

 Lamun adalah tumbuhan berbunga yang hidup terendam dalam air dan 

dapat berkembang dengan sanagat baik di dalam perairan laut dangkal. Tumbuhan 

ini terdiri atas daun dan selubung, batang yang menjalar atau yang biasa disebut 

rimpang (rhizome). dan  akar yang  tumbuh di bawah rimpang (Irawan., 2014).  

Semua lamun memiliki akar, rimpang, daun, bunga dan buah sama sperti 

tumbuhan berpembuluh yang hidup di daratan. Lamun sangat mampu membentuk 

hamparan permadani di laut yang hanya terdiri dari atu spesies (monospesific) 

atau yang lebih dari satu spesies (multispesific) yang dapat di sebut dengan 

padang lamun (Tangke, 2010). 

 Eksosistem padang lamun merupakan salah satu eksosistem yang terdapat 

di wilayah pesisir. Padang lamun adalah eksosistem yang memilki satu atau lebih 

spesies lamun yang saling berinteraksi dengan faktor biotik dan lingkungan 

(Purnomo et al., 2017). Eksosistem padang lamun adalah ekosistem yang 

kompleks dan memiliki fungsi yang sangat bermanfaat dan juga sangat penting 

bagi daerah pesisir. Eksosistem padang lamun meruapakan eksosistem yang 

ditumbuhi oleh lamun sebagai vegetasi dan mampu hidup secara permanen di 

bawah laut, (Tangke, 2010). 
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2.3  Sebaran dan Habitat Lamun  

 \Komunitas Lamun merupakan peranan penting  bagi perairan laut, baik 

itu secara ekologis ataupun Biologis. Selain itu komunitas lamun dapat 

mendukung aktivitas perikanan, komunitas kerang-kerangan dan juga biota 

avertebrata (Posad et al., 2017). Lamun juga merupakan tumbuhan yang dapat 

tumbuh dan berkembang di lingkungan perairan pesisir mulai dari daerah pasang 

surut sampai kedalaman 40 m (Patty & Rifai, 2013) 

Penyebaran lamun di dunia terbagi atas tujuh wilayah, yakni  pada wilayah 

Altantik yang memilki iklim sedang, Atlantik yang memilki iklim Tropis, 

Mediterania (laut tengah), Utara Pasifik yang memilki iklim sedang, Indo-Pasifik 

yang beriklim tropis, dan Samudera  bagian selatan yang memilki iklim sedang( 

Wagey, 2013). Spesies lamun yang sama dapat tumbuh pada dua habitat yang 

berbeda dengan cara menunjukan bentuk pertumbuhan yang berlainan, dan 

kelompok spesies lamun akan membentuk zonasi tegakan yang jelas murni atau 

asosiasi attas beberapa jenis (Hutomo, 1985) 

Tabel 2. 1 Ditribusi Lamun  

 
Jenis Sebaran 

 1 2 3 4 5 

Patomogenaceae 9      

a. Halodule Uninervis + + + + + 

b. Halodule Pinifolia  + + + + + 

c. Cymodocea Rotunda  + + + + + 

d. Cymodocea Serrulata  + + _ _ + 

e. Syrigodium isoetifolium + + + + + 

f. Thalassodendron ciliatum _ + + + + 

Hydrocharitaceae      
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Enhalus Acoroides  + + + + + 

a. Halophila Acoroides  ? ? ? ? ? 

b. Halophila decipiens  _ _ _ _ _ 

c. Halophila Minor  + + + + + 

d. Halophila Ovalis  + + + + + 

e. Halophila Spinulosa  + + _ _ + 

f. Thalassia Hemprichii + + + + + 

 

Keterangan  

 (+) = ada 

 (-) = tidak ada 

(?)= diduga dijumpai, tetapi belum tercatat  

Daerah Penyebaran : 

1) Sumatera  

2) Jawa, Bali, Kalimantan 

3) Sulawesi  

4) Maluku dan Nusa tenggara  

5) Irian Jaya  

2.4 Morfologi Jenis lamun  

 Lamun adalah tumbuhan berbunga (angiospermae), tumbuhan berbiji satu 

(monokotil), mempunyai akar rimpang, daun bunga serta buah. Strukstur dan 

fungsi dari lamun sama sperti rumput yang hidup di daratan. Selain itu memilki 

bentuk daun yang bermacam macam. Rhizome yaitu batang yang tertanam dan 

merayao secara mendatar. Berdaun dan berbunga, serta tumbuh akar. Maka dari 

itu rhizome dan akar lamun dapat tumbuh kokoh didasar laut dan tahan akan 

hempasan dari ombak. (Sjahfrie,2018) 
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2.4.1 Akar  

Lamun mempunyai  akar serabut dan tumbuh pada bagian rhizoma kearah 

bawah dan memiliki fungsi menancap kuat pada subsrat sehingga dapat menahan 

hempasan gelombang dan arus.  Lamun merupakan tanaman vaskular, sistem 

vaskularnya terdiri atas jaringan internal yang dapat menghubungkan akar dengan 

daun, yang berfungsi untuk mentranfer air, nutrien dan gas-gas ke jaringan 

pertumbuhan ( Wagey, 2013). 

2.4.2 Rhizoma dan Batang  

 Rhizoma meruapakan batang yang tertanam dan juga menjalar secara 

horizontal, memiliki ruas-ruas yang pada setiap ruas tersebut di tumbuhi batang-

batang pendek yang tegak ke atas, berdaun dan juga berbunga. Batang pendek dan 

tagak ini akan muncul daun, bunga dan juga buah. Lalu pada ruas-ruas terebut 

tumbuh juga akar. Dengan rhizoma dan akar, lamun dapat menancap dengan 

sangat kokh di dasar laut dan tahan akan hempasan arus dan ombak ( Wagey, 

2013) 

2.4.3 Daun  

 Daun lamun terdiri atas dua bagian yang berbada yaitu pelepah dan daun. 

Pelepah daun bagian yang menutupi rhizoma yang baru tumbuh dan juga 

meliindungi daun muda. Untuk membedakan antara rumput di daratan dengan 

lamun yaitu tidak adanya stomata dan keberadaan kutikel yang tipis pada lamun 

ombak ( Wagey, 2013). 

2.5 Jenis-Jenis Lamun  

 Jumlah spesies lamun di seluruh dunia adalah 60 spesies yang terdiri dari 2 

suku dan 12 marga. Pada perairan di indonesia terdapat 12 spesies, terdiri dari 2 

suku dan 7 marga antara lain, Enhalus acoroides L, Thalassia hemprichii L, 

Cymodocea rotundata L, Cymodocea Serullata L, Haludole pinifolia L, Haludule  
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Uninervis L, Halophila decipiens L, Halophila ovalis L, Halophila minor L , 

Halophila Spinulosa L, Syrigodium iseotifolium L dan Thalassodendron ciliatum 

L. (Sjahfrie,2018) 

2.5.1  Enhalus acoroides L. 

 Lamun yang memiliki daun yang panajngnya 30-200 cm dan lebar daun 

sekitar 1,2-2 cm, memiliki rhizoma yang tebal sekitar 1,5 cm, warnanya gelap dan 

berbulu, memiliki aakr yang kuat dan berwarna pucat ( Waycot et al .,2004) 

 

Gambar 2.1. Habitus Enhalus Acoroides L.  

Sumber: (Sjahfrie,2018). 

Klasifikasi: 

Kingdom: Plantae  

    Divisi: Spermatopyta  

        Class: Liliopsida 

   Order: Hydrocharitales  

        Family: Hydrocharitaceae  

              Genus: Enhalus  

                    Spesies: Enhalus acoroides 

2.5.2 Thalassia hemprichii L. 

 Lamun yang memiliki panjang daun yang mencapai 40 cm dan berdaun 

lebar. Bentuk daun melengkung dan berbintik-bintik, rhizoma tebal dan  berwarna 

coklat dan putih dan bekas luka yang berbnetuk segitiga ( Waycot et al .,2004) 
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Gambar 2.2 Habitus Thalassia hemprichii L. 

Sumber: (Sjahfrie,2018). 

  

Klasifikasi: 

Kingdom: Plantae 

      Phylum: Tracheophyta 

            Class: Spermatopsida 

                  Order: Alismatales 

                        Family: Hydrocharitaceae 

                                 Genus: Thalassia 

                                        Species: Thalassia hemprichii 

2.5.3 Cymodocea rotundata L. 

 Lamun yang memiliki daun yang bagian tepinya tidak bergerigi dan juga 

memiliki seludang daun yang menutup secara sempurna (Sjahfrie,2018). panjang 

helain dari berkisar 7-15 cm dan levar berkisar 0,2-0,4 cm (El Shaffai et al, 2011) 

 

Gambar 2.3 Cymodocea rotundata L. 

Sumber: (Sjahfrie,2018). 
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Klasifikasi: 

Kingdom: Plantae 

      Division: Tracheophyta 

           Class: Liliopsida 

                  Order: Najadales 

                       Family: Cymodoceaceae 

                            Genus: Cymodocea 

                                   Species: Cymodocea rotundata 

2.5.4 , Cymodocea Serullata L. 

 Lamun Ini adalah jenis lamun yang berbeda dengan Cymodocea 

rotundata. Spesie lamun ini memiliki ciri-ciri khusus yaitu tepi daunya bulat dan 

bergerigi, dan juga seudang daunnya berbentuk segitiga, dan tidak menutut 

dengan sempurna (Sjahfrie,2018). 

 

Gambar 2.4 Habitus Cymodocea Serullata L 

Sumber: (Sjahfrie,2018). 

Klasifikasi 

Kingdom: Plantae 

      Division: Tracheophyta 

           Class: Liliopsida 

                  Order: Najadales 

                       Family: Cymodoceaceae 
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                            Genus: Cymodocea 

                                   Species: Cymodocea Serullata 

2.5.5 Haludole pinifolia L. 

 Lamun yang memiliki ciri yaitu daun pipih panjang, namun berukuran 

kecil, satu urat tengah daun terlihat jelas, rhixome halus dengan bekas daun jelas 

menghitam dan ujung daun agak membulat (Sjahfrie,2018). 

 

Gambar 2. 5  Habitus Haludole pinifolia L. 

Sumber: (Sjahfrie,2018). 

Klasifikasi  

Kingdom: Plantae 

      Division: Antophyta 

           Class: Angiopermae 

                  Order: Helobiae 

                       Family: Potamogetonaceae 

                            Genus: Haludole 

                                   Species: haludole pinifolia 

2.5.6  Haludule  Uninervis L. 

 Lamun ini memiliki ciri yaitu daun pipih panjang, tetapi berukuran kecil, 

satu urat tengah daun jelas, rhizome halus dengan bekas daun jelas yang 

menghitam, memilik ujung daun yang mirip trisula 
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Gambar 2.6 Habitus  Haludule  Uninervis L. 

Sumber : Sumber: (Sjahfrie,2018). 

Klasifikasi  

Kingdom: Plantae 

      Division: Antophyta 

           Class: Angiopermae 

                  Order: Helobiae 

                       Family: Potamogetonaceae 

                            Genus: Haludole 

                                   Species: haludole univervis 

2.5.7 Halophila decipiens L. 

 Lamun ini memiliki ciri yaitu bentuk daunnya cenderung oval-lonjong dan 

ukurannya cukup kecil. Memiliki tulang daun sekitar 6-8 tulang daun, dan 

permukaan daunya berambut (Sjahfrie,2018). 

 

Gambar 2.7 Habitus Halophila decipiens L 
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Klasifikasi  

Kingdom: Plantae 

      Division: Antophyta 

           Class: Angiopermae 

                  Order: Helobiae 

                       Family: Potamogetonaceae 

                            Genus: Halophila 

                                   Species: halophila decipiens  

2.5.8 Halophila ovalis L. 

Lamun ini memiliki ciri yaitu daunnya berbentuk oval, berpasangan 

dengan tangkal pada tiap ruas dari rimpang, tulang daunnya berkisar 8 atau lebih 

dan permukaan daunnya tidak berambut (Sjahfrie,2018). 

 

Gambar 2.8.  Habitus Halophila ovalis L. 

Sumber: (Sjahfrie,2018). 

 

Klasifikasi  

Kingdom: Plantae 

      Division: Antophyta 

           Class: Angiopermae 

                  Order: Helobiae 

         Family: Potamogetonaceae 



18 
 

 

                             Genus: Halophila 

                                    Species: halophila ovalis  

2.5.9  Halophila minor L. 

 Lamun ini memiliki ciri-ciri yaitu daunnya berbentuk oval, ukurannya 

kecil, berpasangan dengan tangkai pada setipa ruas dari rimpang dan memiliki 

tulang daun yang kurang dari 8 (Sjahfrie,2018). 

 

Gambar 2.9 Habitus Halophila minor L. 

Sumber: (Sjahfrie,2018). 

Klasifikasi  

Kingdom: Plantae 

      Division: Antophyta 

           Class: Angiopermae 

                  Order: Helobiae 

                       Family: Potamogetonaceae 

                            Genus: Halophila 

                                 Species: halophila minor  

2.5.10 Halophila Spinulosa L. 

 Lamun ini memiliki ciri khusus yaitu pada satu tangkai daun yang keluar 

dari rhizome terdiri atas beberapa pasang daun yang tersusun secara berseri 

(Sjahfrie,2018). 
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Gambar 2.10 Habitus Halophila Spinulosa L. 

Sumber: (Sjahfrie,2018). 

Klasifikasi  

Kingdom: Plantae 

      Division: Antophyta 

           Class: Angiopermae 

                  Order: Helobiae 

                       Family: Potamogetonaceae 

                            Genus: Halophila 

                                 Species: halophila spinulosa  

2.5.11  Syrigodium iseotifolium L. 

 Lamun ini memiliki ciri-ciri yaitu daun nya berbentuk silindris dan 

panjangnya berkisar antara 5 cm -50 cm, pada ujung daunnya berbentuk runcing 

dan halus, rhixoma nya berbentuk runcing dan halus (Sjahfrie.2018). 

 

Gambar 2.11 Habitus Syrigodium iseotifolium L.  

Sumber : (Sjahfrie,2018). 
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Klasifikasi  

Kingdom: Plantae 

      Division: Antophyta 

           Class: Angiopermae 

                  Order: Helobiae 

                       Family: Potamogetonaceae 

                            Genus: syringodium 

                                 Species: syrigodium isoefolium  

2.5.12 Thalassodendron ciliatum L. 

 Lamun ini memilik ciri yaitu daunnya seperti pita, terkumpul membentuk 

cluster, satu cluster daun terbwntuk dari tangkai daun yang panjangnya lebih dari 

rhizoma (Sjahfrie,2018). 

 

Gambar 2.12 Habitus Thalassodendron ciliatum L. 

Sumber : (Sjahfrie,2018). 

 

Klasifikasi  

Kingdom: Plantae 

      Division: Antophyta 

           Class: Angiopermae 

                  Order: Helobiae 

                       Family: Potamogetonaceae 
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                         Genus: Thalassodendron  

                                 Species: Thalassodendron ciliatum 

2.6 Sampah Rumah Tangga 

 Permasalahan lingkungan saat ini sudah menjadi menjadi isu yang tidak 

bisa di hindari. Sampah sudah menjadi masalah lingkungan yang sangat serius 

yang harus dihadapi oleh masyarakat indonesia. Setiap hari sampah di hasilkan 

oleh ibu-ibu rumah tangga antara lain sampah organik dan juga sampah anorganik 

( Taufiq, Agus & M. Fajar Maulana, 2015). Pencemaran lingkungan saat ini 

semakin meningkat dikarenakan oleh beberapa hal, seperti meningkatnya populasi 

manusia   yang berakibat meningkatnya jumlah sampah yang di hasilkan (Sari, 

2016) 

 Sampah meruapakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau juga proses 

alam yang membentuk padatan. Laju produksi sampah meningkat secara terus 

menerus sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat(Riswan et al., 

2011). Sampah adalah tantangan yang besar terutama untuk indonesia yang  adalah 

penyumbang sampah terbesar di dunia. Masyarakat di indonesia yang penduduknya 

tinggal di wilayah pesisir membuang sampahnya ke laut (Yuliadi et al., 2017) 

 Pencemaran sampah plastik  telah menyebar di seluruh dunia dan sudah 

menjadi isu global. Daratan dan lautan adalah dua sumber sampah yang telah 

terdistribusi dalam cakupan jarak yang luas membentang jauh daru pantai ke laut 

lepas hingga ke dasar laut (Hiwari et al., 2019). Plastik sendiri meruapakn bahan 

polimer sintesis yang dibuat dari proses yang cukup panajang  dan tidak dapat di 

lepas dalam kehidupana kita sehari-hari. Plastik sering di jumpai pada kemasan 

atau penggunaan alat-alat listrik dan juga peralatan rumah tangga. Memiliki sifat 
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yang sulit di degradasi oleh alam yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan 

alam(Arifin, 2017) 

2.7 Jenis-Jenis sampah  

Berdasarakan sifatnya smapah di bagi atas dua jenis yaitu; 

1. Sampah organik meruapakan  sampah yang mudah terurai karena terdiri 

dari sisa organik yang telah mati dan diurai oleh mikroorganisme (Trias, 

2008). sampah organik adalah yang didalam nya mengandung senyawa-

senyawa organik, yang terdiri dari unsur-unsur seperti karbon, Hydorgen 

dan oksigen yang berfungsi sebagai zat hara yang dapat di gunakan  

kembali oleh tumbuhan, sehingga silkus bisa berjalan dengan semestiny. 

Pembuangan sampah organik ke dalam laut dapat mengakibatkan 

penurunnya kadar oksigen terlarut bagi lamun dan biota dan 

mengakibatkan kekeruhan. Kekeruhan ini akan mengakibatkan air 

menghalangi sianr matahari (Pariwono,1996).  

2. Sampah anorganik meruapakan jenis sampah yang sulit terurai oleh 

mikroorganisme. Contohnya: logam, pecahan gelas, kaca, plastik dan juga 

kain (Trias, 2008). Sampah anorganik sangat mengaangu kehidupan 

organsime laut, endapan sampah akan menutupi permukaan dasar laut dan 

menghalangi masuknya sinar matahari dan mengakibatkan tumbuhan 

lamun sulit untuk mrlakukan proses fotosintesis  sehingga mengalami 

kematian. (Prange et al .,2000). 
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2.8. Kondisi  Komunitas Lamun  

2.8.1 Kerapatan (Tegakan Lamun) 

Kerapatan lamun adalah  jumlah individu dari jenis –jenis lamun yang 

menjadi anggota suatu komunitas dalam kawasan tertentu. Kerapatan relatif 

adalah presentasai dari hasil jumlah individu yang bersangkutan dengan tujuan 

untuk menghindari kesalahan total, karena hasil data bukan total keseluruhan 

wilayah tetapi sampel (Harpiansyah, 2014) 

Kerapatan merupakan suatu elemen dan struktur komunitas yang berguna 

untuk mengestimasi produksi lamun. Lamun yang d tumbuh pada wilayah yang 

dalam dan berair jernih biasanya mempunyai kerapatan yang tinggi dari pada 

wilayah yang dangkal dan berair keruh (Patty & Rifai, 2013) 

2.8.2 Frekuensi Lamun  

 Frekuensi lamun adalah gambaran dari data  peluang nilai kehadiran dari 

spesies lamun tertentu didalam plot sampling yang diamati. Nilai frekuensi tinggi 

mengambarkan spesies tersebut memiliki sebaran yang luas, dan jika nilainya 

rendah maka spesies tersebut hanya dijumpai di beberapa lokasi saja (Fachrul, 

2007). 

2.8.3 Penutupan Lamun  

 Tutupan lamun dilihat dari seberapa besar luas area yang di tutupi oleh 

suatu spesies dalam tegakan lamun  yang ada di luasan daerah sebaran lamun. 

Sehingga indeks nilai penting dapat digunakan untuk menghitung secara 

keseluruhan dari peranan jenis lamun dalam suatu komunitas (Fachrul, 2007). 

 Informasi tentang penutupan sangat penting karena untuk mengetahui kondisi 

ekosistem secara keseluruhan hingga sejauh mana lamun mampu memanfaatkan 

luasan yang ada. (Andrian, 2014). Penutupan lamun sangat berhubungan dengan 

habitat,  bentuk morfologi dn ukuran spesies lamun (Rifai et al., 2013) 
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2.8.4  Indeks Nilai Penting  

 Indeks nilai penting adalah nilai kontribusi suatu spesies dalam suatu 

komunitas, yang dimana indeks nilai penting  ini mengambarkan besaran suatu 

pengaruh yang paling tinggi dari suatu spesies terhadap spesies lain dalam suatu 

komunitas. Jika nilai indeks dari suatu spesies  tinggi maka spesies tersebut sangat 

berpengaruh terhadap komunitasnya. (Fachrul, 2007) 

2.8.5 Indeks keanekaragaman Shanon wiener (H’) 

 Indeks keanekaragaman digunakan untuk memberi ciri hbungan dantar 

kelompok genus dalam suatu komunitas. Tujuan dari indeks keanekaragaman ini 

mengabungkan kekayaan spesies dan kemerataan dalam suatu nilai. Indeks 

keranekaragaman ini biasanya sulit untuk diinterpretasikan karena  indeks yang 

sama biasanya dihasilkan dari berbagai kombinasi kekayan spesies.(Insfitri, 2010)  

2.9 Faktor- faktor  Lingkungan  

2.9.1  Paramater Fisika  

2.9.1.1 Suhu  

Suhu merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan dan 

penyeberan organisme. Temperatur suhu yang optimal bagi lamun sekitar 28-

32
0
C. Suhu pada perairan sangat penting karena mempengaruhi proses fisiologi 

dan proses fotosintesis. Proses fisisologi akan menurun jika temperatur berada di 

bawah kisar opimum (Nyabakken, 1992). 

2.9.1.2 Kedalaman  

Kedalaman suatu perairan dapat membatasi lamun. Lamun hidup pada 

peairan laut yang dangkal smapai 40 meter dengan cahaya yang baik. Lamun 

dapat tumbuh pada kedalaman siktar 30 meter. (Hutomo.1997). semakin dalam 

suatu perairan maka intensitas cahaya matahari yang masuk menjadi terbatas dan 

akan mengakibatkan hambatnya laju proses fotosintesis lamun di dalam air  

2.9.1.3 TDS (Total Dissolved Solid) 
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Nilai TDS merupakan jumlah dari zat yang terlarut di air .sumber utama 

TDS salah satunya adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah Tangga dapat 

menggangu lamun. Lamun mempunyai kemampuan untuk mengikat sedimen-

sedimen atau partiekl-parikel tersbut. (Amri, 2011) 

2.9.2 Parameter kimia  

2.9.2.1 pH (Derajat Keasaman) 

Derajat keasaman adlah suatu ukuran tentang besarnya konsentrasi ion 

hydrogen untuk menunjukan suatu perairan bermasuk kedalam siat asam,  

basaatau netral. Yang dimana keasaman dapat menjadi parameter untuk 

mennetukan produktivitas sutu perairan (Nurrilahi,2013). 

2.9.2.3 Salinitas  

Salinitas adalah konstentrasi seluruh larutan garam yang diperoleh di 

dalam laut. Salinitas laut di pengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu pola 

sirkulasi, air penguapan, curah hujan dan juga aliran sungai. Toleransi lamun 

terhadap salinitas bervariasi  sesuia dengan jenis dan umur.lamun akan mengalami 

kerusakan atau kematian jika salinitas air melebihi batas toleransinya 

(Kordi,2011)  

2.10  Sumber Belajar Biologi  

 Sumber belajar meruapakan segala hal yang memberikan kemudahan 

dalam proses pembelajaran yang diperoleh, dan digunakan bsik secara terpisah 

ataupun terkombinasi. Sumber belajar biologi  menjadi pendukung kegiatan 

pembelajaran  termasuk manusia,, alat, data dan lain-lain, sehingga guru bukan 

menjadi satu-satunya sumber belajar (Abdullah, 2012).sumber belajar dapat 

mempermudah siswa untuk memperoleh pengetahuhan dan pengalaman dalam 

kegiatan pembelajaran (Abdullah, 2012). 
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 Sumber belajar biologi menjadi berbagai macam objek  yang dapat 

digunakan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan biologi 

(Masfadilah, 2017). Sumber blejar biologi yang berasal dari lingkungan dapat 

memberikan pengalaman langsung pada siswa dengan cara mengamati secra 

langsung ke lingkungan, sehingga daapt mengembangkan kompetensi belajarnya 

(Munajah & Susilo, 2015). 

2.10.1 Jenis Sumber Belajar Biologi  

 Menurut (Lilawati, 2017) jenis sumber belajar yaitu :  

1) Pesan yang merupakan informasi yang dapat di sampaikan seperti 

ide, fakta, pengertian dan lain-lain  

2) Manusia yang berperan untuk menyimpan dan mengolah data  

3) Bahan media software yang merupakan perangkat lunak yang 

memuat pesan yang dapat disajikan dalam bentuk pemakaian alat  

4) Peralatan hardware merupakan perangkat keras yang menyalurkan 

pesaan yang ada pada software 

5) Teknik adalah prosedur dalam penggunaan alat dan bahan untuk 

menyampaikan pesan 

6) Latar adalah lingkungan pembelajaran dapat menerima suatu pesan 

2.10.2 Fungsi Sumber Belajar  

 Sumber belajar dapat di manfaatkan untuk mengembangkan potensi siswa. 

Adapun fungsi sumber belajar menurut (Abdullah, 2012) yaitu;  

1. Produktivitas dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkat dengan lebih 

cepat sehingga waktu yang digunakan lebih efisien dan beban penyajian 

berkurang.  
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2. Memungkinkan pembelajaran lebih bersifat individual dengan mengurangi 

kontrol dari pengajar yang terkesan kaku dan tradisional. Hal ini dapat 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesui dengan 

kemampuan  

3. Dasar pembelajaran  akan lebih ilmiah lagi dan perencanaan program yang 

akan diajarkan lebih sistematis dan bahan pembelajran dapat 

dikembangkan dari hasil penelitian. 
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2.11Kerangka konseptual 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padang lamun di Desa 

Geliting Kabupaten 

Sikka  

Sampah Rumah 

Tangga  

Jenis-jenis Lamun 

Enhalus Acoroides L 

Thalassia 

Hemprichii L 

Cymodocea 

Rotundata L 

Syrigodium 

Isoetifolium L 

Kondisi 

Lingkungan  

Jumlah dan 

volume 

sampah 

yang 

dihasilkan  

Faktor 

Kimia  

Faktor 

Kimia  

Kerapatan jenis dan 

Keanekaragaman  

Kerapatan 

Lamun  
Penutupan 

Lamun 
Indeks Nilai 

Penting  

Indeks 

Keanekaragaman  

Keanekaragaman 

Lamun  

Sumber Belajar 

Biologi  


