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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang dikenal mempunyai tingkat 

keanekaragaman hayati yang tinggi dan mempunyai kapasitas kekayaan alam yang 

berlimpah (Samin, Chairul, & Mukhtar, 2016). Kupu-kupu adalah termasuk bagian 

dari keanekaragaman hayati yang harus dijaga kelestariannya agar tidak punah dan 

tidak mengalami penurunan terhadap keragaman jenisnnya (Amin & Alfida, 2016). 

Kupu-kupu yang ada di Indonesia tertulis 1,900 ragam atau 10,69% kupu-kupu 

dunia (17.700 ragam) diantaranya, suku Nymphalidae adalah kupu-kupu yang 

terbanyak d Indonesia (650 ragam atau 34,21%), sedangkan paling sedikit adalah 

suku Riodinidae (40 ragam atau 2,11%) ( Elizabeth et al., 2014). 

Kupu-kupu merupakan jenis serangga yang termasuk dalam ordo 

Lepidoptera, dan digologkan dalam subordo Rhpalocera karena sifatnya yang aktif 

pada siang hari (diurnal) (Sulistyani, Rahayuningsih, & Partaya, 2014). Menurut 

(Wardhani & Muis, 2017) kupu-kupu adalah jenis serangga yaang mudah dikenal 

dan mudah ditemukan karena memiliki bentuk, warna yang indah dan jenis yang 

beragam. Selain itu kupu-kupu merupakan kelompok serangga yang 

bermetamorfosis sempurna dengan siklus hidup dimulai dari telur, larva, pupa dan 

imago (Fajrri, 2017). 

Kupu-kupu ditemui pada semua tipe habitat jika pada suatu habitat 

terdapat tanaman inang yang sesuai dengan jenis-jenis kupu-kupu (Peggie 
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 & Amir, 2006). Populasi tumbuhan merupakan salah satu faktor biotik yang 

menempati habitat tertentu yaitu hutan, semak belukar, padang ilalang dan lain-lain 

(Arrijani, Setiadi, Guhardja, & Qayim, 2006). Menurut Koneril & Saroyo (2012) 

Habitat semak mempunyai keanekaragaman, kekayaan, kelimpahan, dan 

kemerataan tertinggi yang dipengaruhi oleh vegetasi.   

Menurut Lestari, Erawan & Kasmara (2018) tumbuhan merupakan tempat 

pakan, inang dan hinggap kupu-kupu sehingga antara kupu-kupu dan tumbuhan 

memiliki interaksi sau sama lain begitu juga sebaliknya. Keragaman kupu-kupu 

disuatu daerah berbeda dengan daerah lain, karena kebaradaan kupu-kupu disuatu 

habitat sangat kaitannya dengan faktor lingkungan yang ada baik abiotik maupun 

faktor biotik, contoh faktor abiotik yaitu intensitas cahaya matahari, temperatur, 

kelembapan udara dan air sedangkan faktor biotik yaitu vegetasi dan satwa lain 

(Wardhani & Muiz, 2017).  

Kupu-kupu sering berpindah tempat dari satu tanaman ke tanaman lain 

untuk mengumpulkan nektar yang berfungsi sebagai penyerbukan tanaman, selain 

itu kupu-kupu salah satu komponen rantai makanan penting bagi burung, reptil, 

laba-laba dan serangga pemangsa serta merupakan bioindikator yang baik pada 

kualitas lingkungan karena kupu-kupu mudah peka terhadap perubahan lingkungan 

yang ada di sekitar (Sharma & Joshi, 2009). Menurut Susilawati (2010) selain 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi lingkungan kupu-kupu juga 

mempunyai manfaat lain yaitu dalam bentuk spesimen untuk koleksi, tatakan gelas, 

hiasan dinding, dan kepentingan ilmu pengetahuan. Menurut (Oqtafiana, Bambang 

Priyono,& Rahayuningsih, 2013) Kupu-kupu juga dapat bermanfaat terhadap 
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ekologis karena memberikan andil dalam mempertahankan keseimbangan 

ekosistem dan memperkaya keanekaragaman hayati. 

Kupu-kupu saat ini keberadaannya sudah jarang ditemui bahkan hampir 

punah hal ini disebabkan karena alih fungsi lahan yang sudah banyak dilakukan 

(Noor & Zen, 2015). Utami, Sasongko, Iii dan Soepomo (2014) menyatakan bahwa 

sebelum kehilangan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia khususnya pada 

kupu-kupu maka langkah awal yang dilakukan yaitu memanfaatkan 

keanekaragaman hayati sebagai proses pembelajaran biologi, proses pembelajaran 

biologi pada umumnya memerlukan interaksi secara langsung antara peserta didik 

dengan objek tetapi kenyataannya, masih sangat jarang diterapkan ke peserta didik 

padahal objek keanekaragaman hayati khususnya kupu-kupu  sangat mudah kita 

temukan di lingkungan sekitar. 

Kecamatan Karangploso memiliki luas lahan sawah yaitu seluas 2.119 ha 

dengan keseluruhan merupakan lahan sawah berpengairan yaitu sebesar 2.119 ha. 

dipihak lain, luas lahan kering yang mencakup pemukiman/pekarangan tahun 2017 

seluas 660,71 ha, tegal/kebun seluas 410,40 ha, industri seluas 2.468,39 ha dan 

untuk tambak seluas 760 ha (BPS Kabupaten Malang, 2018). 

Observasi yang telah dilakukan pada bulan Januari dan Februari di wilayah 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada habitat pertanian, perkebunan, 

dan pemukiman didapatkan hasil bahwa belum adanya informasi data mengenai 

kupu-kupu di wilayah kecamatan Karangploso oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian sebagai data awal selanjutnya penelitian ini dapat digunakan terhadap 

proses pembelajaran biologi mengenai keanekaragaman hayati.  
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Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti perlu melakukan penelitian terhadap 

keanekaragaman jenis Kupu-kupu di wilayah Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang yang berjudul “Studi keanekaragaman jenis Kupu-kupu ordo Lepidoptera 

di wilayah Kecamatan Karangploso sebagai sumber belajar Biologi materi 

Keanekaragaman Hayati”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :   

a. Bagaimana keanekaragaman jenis spesies kupu-kupu yang ada di pertanian, 

perkebunan, dan pemukiman di wilayah kecamatan Karangploso ? 

b. Bagaimana hasil penelitian keanekaragaman jenis kupu-kupu dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar Biologi kelas X ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan keanekaragaman jenis spesies kupu-kupu yang ada di 

pertanian, perkebunan dan pemukiman di wilayah kecamatan Karangploso.  

b. Mendeskripsikan hasil penelitian keanekaragaman jenis kupu-kupu untuk 

dijadikan sebagai sumber belajar Biologi kelas X. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diharapkan dari hasil penelitian keanekaragaman jenis 

kupu-kupu di wilayah kecamatan Karangploso adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Secara Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan keilmuan biologi, khususnya sebagai 

sumber belajar materi Keanekaragaman Hayati. 
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b. Dapat digunakan sebagai kajian keilmuan mengenai studi keanekaragaman 

jenis kupu-kupu yang ada di wilayah kecamatan Karangploso. 

1.4.2 Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau dasar acuan untuk 

penelitian selanjutnya mengenai studi keanekragaman jenis kupu-kupu. 

b. Bagi Guru dan Siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk siswa 

SMA kelas X khususnya mengenai materi  Keanekaragaman Hayati.  

1.5 Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dilakukan di wilayah kecamatan Karangploso kabupaten Malang. 

b. Mendeskripsikan studi keanekragaman jenis kupu-kupu dalam penelitian  ini 

dilakukan dengan menghitung jumlah jenis kupu-kupu yang terperangkap di 

jaring kupu-kupu, untuk diidentifikasi jenis spesies kupu-kupu serta jenis 

family kupu-kupu. 

c. Mendeskripsikan studi keanekragaman jenis kupu-kupu yang dilakukan yaitu 

dengan menghitung jumlah kupu-kupu yang terperangkap di jaring, 

perhitungannya menggunakan rumus Shannon-Wiener yaitu Indeks 

keanekragaman spesies, Indeks Kemerataan dan Indeks Dominansi. 

d. Hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai sumber  belajar biologi SMA 

berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) kelas X semester 1 materi 

keanekaragaman hayati. 
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1.6 Definisi Istilah 

a. Keanekaragaman hayati ialah salah satu ekosistem yang terjadi di hutan, gurun, 

lahan basah, pegunungan, sungai, danau, dan lanskap pertanian pada setiap 

ekosistem makhluk hidup termasuk manusia akan membutuhkan interaksi satu 

sama lain dengan udara, air, dan tanah yang ada di sekitar  (Rawat & Agarwal, 

2015). 

b. Kupu-kupu merupakan serangga yang mudah ditemukan karena terdapat corak 

warna dan ukuran yang menarik. di seluruh dunia ada lebih dari 28.000 spesies 

kupu-kupu terdapat sekitar 80 persen di wilayah tropis, kupu-kupu mencari 

makanan untuk bertahan hidup berupa nektar yang diproduksi dalam bunga dan 

juga buah-buahan yang sudah masak (Ghazanfar, Malik, Hussain, Iqbal, & 

Younas, 2016) 

c. Sumber belajar merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai bahan ajar  

unuk membantu peserta didik dalam proses belajar, ada beberapa sumber belajar 

yang sengaja dirancang, bahkan yang telah tersedia yang manfaaatnya dapat 

digunakan secara sendiri atau berkelompok (Jailani, 2016). 

 


