
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragam hayati (biological-diversity atau biodiversity) adalah semua 

makhluk hidup di bumi (tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme) termasuk 

keanekaragaman genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang 

dibentuknya (Kusmana, 2015). Keanekaragaman hayati terdiri atas tiga tingkatan, 

yaitu: (1) Keanekaragaman genetik, yaitu variasi genetik dalam satu spesies, baik 

di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis, maupun di antara 

individu-individu dalam satu populasi. (2) Keanekaragaman spesies, yaitu 

keanekaragaman semua spesies makhluk hidup di bumi, termasuk bakteri dan 

protista serta spesies dari kingdom bersel banyak (tumbuhan, jamur, hewan yang 

bersel banyak atau multiseluler). (3) Keanekaragaman ekosistem, yaitu komunitas 

biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik (ekosistem) 

masing-masing (Purvis & Hector, 2000). Keanekaragaman spesies merupakan 

pertanyaan yang paling mendasar dalam ekologi, baik teori maupun terapannya 

(Magurran, 2004).  

Ekosistem perairan laut dapat dibagi menjadi dua, yaitu perairan laut pesisir, 

yang meliputi daerah paparan benua, dan laut lepas atau laut oseanik. Penetapan 

batas wilayah pesisir sampai saat ini belum ada definisi yang baku, namun ada 

kesepakatan dunia bahwa wilayah pesisir merupakan suatu wilayah peralihan antara 

daratan dan laut (Dahuri, 2012). Laut Indonesia yang begitu luas dengan sumber 

daya yang melimpah bila dimanfaatkan untuk pembangunan dengan tepat 
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diprediksikan pembangunan di Indonesia akan maju dengan pesat. Berbagai 

kekayaan keanekaragaman hayati, dan jasa-jasa lingkungan yang diberikan, 

sumberdaya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi 

dan dapat dipergunakan dalam pembangunan (Baransano & Mangimbulude, 2011).  

Keanekaragaman hayati (biodiversity) merupakan dasar dari munculnya 

beragam jasa ekosistem (ecosystem services), baik dalam bentuk barang/produk 

maupun dalam bentuk jasa lingkungan yang sangat diperlukan oleh perikehidupan 

makhluk hidup, khususnya manusia. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk 

dan perkembangan pembangunan di berbagai sektor yang cukup pesat beberapa 

dekade terakhir ini, banyak ekosistem alam penyedia berbagai jasa lingkungan dan 

produk salah satu pemanfaatannya pada bidang pendidikan seperti ekowisata 

(Schaltegger & Beständig, 2012). 

2.2 Dekapoda 

2.2.1 Definisi Dekapoda 

Dekapoda berasal dari kata deka=sepuluh, dan poda=kaki, sehingga 

dekapoda berarti hewan berkaki sepuluh. Dekapoda adalah krustacea dengan batas 

yang jelas antara cephalothorax (thorax), abdomen (perut) dan telson (lampiran 

perut), dan dengan mata tertutup, bergerak. Tiga pasang thoracopoda pertama 

(pelengkap dari bagian payudara) berubah bentuk menjadi kaki rahang, insang 

dibiarkan dalam lebih dari satu garis panjang di dasar pereiopoda (sepasang kaki 

gunting dan empat pasang loop kaki). Cephalothorax ditutupi oleh karapax yang 

berkembang dengan baik atau perisai belakang. 
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2.2.2 Klasifikasi Dekapoda 

Dekapoda dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom: Animalia 

Phylum: Arthropoda 

Subphylum: Crustacea 

Classis : Malacostraca 

Order : Decapoda (Grave et al., 2009). 

Menurut (Meyer et al., 2009) urutan dekapoda dibagi menjadi dua suborder 

yaitu kelompok Dendrobranchiata dan Pleocyemata. Dua suborder ini dibedakan 

oleh struktur insang, Dendrobranchiata memiliki struktur insang yang bercabang 

sedangkan pleocyemata memiliki struktur insang pipih. Pleocyemata dibagi 

menjadi tujuh infraOrder:Stenopododea (udang pembersih), Caridea (udang 

karang), Astacidea (lobster karang), Thalassinidea (udang lumpur), Palinura 

(lobster berduri), Anomura (kelomang) dan Brachura (kepiting). 

2.2.2 Ciri-ciri Dekapoda 

Dekapoda mempunyai dua bagian utama: Cephalothorax (kepala yang 

menyatu dengan dada) dan perut (pleon). Cephalothorax merupakan bagian tubuh 

yang pertama , pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk (mata faset) 

yang bertangkai, sepasang antenula yang pendek, sepasang antena yang panjang 

atau sungut (Meyer et al., 2009). Sepasang mandibula (rahang bawah) yang 

mengapit mulut, dan dua pasang maksila (rahang atas). sedangkan pada bagian dada 

terdapat lima pasang periopod (kaki berjalan). Periopod pertama memiliki penjepit 

yang besar disebut cheliped (Brachyura). Setiap segmen bagian perut terdapat 

sepasang pleopod (kaki renang). Pada jantan, pasangan pleopod ke-1 dan ke-2 
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termodifikasi menjadi kopulasi, yang disebut gonopod. Pada betina pleopod  

berfungsi untuk menyimpan telur dan membawa anaknya. Pada ujung posterior 

tubuh terdapat telson dan sepasang uropod sebagai alat kemudi berenang. 

2.2.3 Jenis-Jenis Dekapoda 

2.1.3.1 Kelompok Macrura (Udang-Udangan) 

Macrura mempunyai bentuk tubuh yang bilateral simetris terdiri atas 

sejumlah ruas yang dibungkus oleh kitin sebagai eksoskleton. Tiga pasang 

maksilliped yang terdapat dibagian dada digunakan untuk makan dan mempunyai 

lima pasang kaki jalan sehingga disebut hewan berkaki sepuluh (Decapoda). Tubuh 

biasanya beruas dan sistem syarafnya berupa tangga tali (Bliss, 1938, 1982).  

Dilihat dari luar, tubuh udang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian depan 

dan bagian belakang. Bagian depan disebut bagian kepala, yang sebenarnya terdiri 

dari bagian kepala dan dada yang menyatu (Rianta Pratiwi & Astuti, 2012). 

Bagian kepala tertutup kerapak, bagian perut terdiri dari lima ruas yang masing-

masing ruas mempunyai pleopod dan ruas terakhir terdiri dari ruas perut, dan ruas 

telson serta uropod (ekor kipas). Tubuh udang mempunyai rostrum, sepasang 

mata, sepasang antena, sepasang antenula bagian dalam dan luar,tiga buah 

maksilipied, lima pasang periopod, lima pasang pleopod, sepasang telson dan 

uropod (Poore, 2004) . 

Berikut adalah beberapa contoh udang yang sering dijumpai. 

a. Metapenaeus elegans H.  

Metapenaeus elegans memiliki panjang tubuh maksimal 11,8 cm pada 

spesies betina dan 8,4 cm pada spesies jantan. Metapenaeus elegans H. 

biasanya hidup di wilayah estuary (air payau), kolam, dan daerah laguna 



11 
 

 

dengan salinitas rendah, namun juga kadang ditemukan pada laut dengan 

kedalaman 55 m, pada substrat lumpur atau lumpur-batuan kecil. Hal ini sesuai 

dengan hasil yang diperoleh, bahwa spesies ini ditemukan di semua stasiun 

pengamatan yang merupakan daerah laguna. Wilayah distribusi Metapenaeus 

elegans yaitu antara Indo-Pasifik barat, dari Sri Lanka sampai Filipina dan Fiji 

(Riyanto, Baskoro, & Kusumo, 2015). 

Adapun morfologi Metapenaeus elegans H. dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2. 1 Metapenaeus elegans  

( Riyanto et al., 2015) 

 

b. Penaeus monodon F. 

Tubuh seperti halnya udang galah tertutup eksoskeleton. Abdomen tertutup 

5 buah pleura yang tersusun tumpang-tindih. Lembar karapak hampir sama 

dengan lembar abdomen. Hewan dewasa berwarna hijau kecoklatan. Alat 

kelamin pada hewan jantan terdapat pada pasangan kaki renang pertama. 

Hewan betina mempunyai alat kelamin pada pasangan kaki jalan ke-4 dan ke-

5. Hewan ini umumnya bersifat nokturnal dan hidup di dasar laut (Oemarjati, 

2005). 

Penaeus monodon F. memiliki panjang tubuh maksimum 35 cm pada 

spesiesbetina dan 26,8 cm pada spesies jantan. Pada umumnya berukuran 

antara 12-20 cm. Larva Penaeus monodon F. biasa mendiami daerah rawa 
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mangrove dan estuari. Penaeus monodon F. dewasa dapat dijumpai mulai dari 

garis pantai sampai kedalaman 150 m, biasanya kurang dari 30 m dengan 

substrat pasir maupun lumpur. Wilayah distribusi Penaeus monodon F. 

meliputi Indo-Pasifik barat dari timur pantai Afrika sampai Laut Merah, 

Jepang, Australia, dan Fiji (Riyanto et al., 2015). 

Adapun morfologi Penaeus monodon  F. dapat dilihat pada gambar 2.2 

 

Gambar 2. 2 Penaeus monodon F.  

(Poupin & Juncker, 2010) 

 

2.1.3.2 Kelompok Brachyura (Kepiting-Kepitingan) 

Termasuk dalam jenis kelompok ini adalah berbagai jenis kepiting. Kelompok 

hewan laut ini dapat dikenal dari bentuknya yang melebar melintang. Pada dasarnya 

kelompok kepiting ini memiliki bagian-bagian yang tidak berbeda dengan udang. 

Pada kelompok hewan ini, bagian abdomennya tidak terlihat karena melipat ke 

dadanya. Kaki renangnya sudah tidak berfungsi sebagai alat renang lagi. Telson dan 

uropoda tidak ada (Rianta Pratiwi & Astuti, 2012; Romimohtarto & Juwana, 2001). 

Berikut ini beberapa kepiting yang sering dijumpai. 

a. Scylla serrata H. 

Struktur dan bentuk tubuh hampir sama dengan rajungan. Karapak berwarna 

hijau kotor berbentuk hampir segi enam dan agak membulat di sisi anterior. 

Lebar karapak dapat mencapai 25 cm dan berukuran lebih besar daripada 
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panjangnya. Permukaan karapak licin dan agak bergranula. Scylla serrata H. 

dikenal dengan nama kepiting bakau, hidup dalam lubang-lubang di pantai 

yang banyak ditumbuhi bakau. Hewan dewasa pemakan bangkai dan aktif pada 

malam hari. Larva bersifat planktonik pemakan plankton (Oemarjati, 2005). 

Terdapat di tambak ikan dekat pantai, hidup dalam lubang-lubang atau 

terdapat pada pantai yang ditumbuhi bakau. Capitnya merupakan bagian yang 

banyak dagingnya. Kepiting ini dapat dikenal dari bentuknya yang membulat 

dan kuat di kiri-kanan mulutnya, masing-masing terdapat sederetan duri-duri 

yang berjumlah sembilan buah. Warnanya hijau kotor (Romimohtarto & 

Juwana, 2001). 

Adapun morfologi Scylla serrata H. dapat dilihat pada gambar 2.3 

 

Gambar 2. 3 Scylla serrata H.  

( Poupin & Juncker, 2010) 

2.1.3.3 Kelompok Anomura (Peralihan antara Udang dan Kepiting) 

Golongan Crustacea ini mempunyai bentuk yang merupakan peralihan antara 

macrura dan brachyura.  

Jenis hewan lain dari kelompok ini adalah kelomang yang merupakan transisi 

antara udang dan kepiting. Abdomennya tidak terlindung. Menurut Suwignyo, 

Widigdo, Wardiatno, & Krisanti (2006) abdomen pada kelomang tidak melipat 

seperti pada kepiting, tetapi termodifikasi untuk dapat tinggal dalam cangkakng 
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yang kosong. Pada kelomang betina pleopod pada bagian abdomen berfungsi untuk 

mengerami telur. Ada pula kelomang jenis Birgus latro yang tidak hidup di dalam 

cangkang kosong, abdomen asimetris namun dilipat ke bawah cephalothoraks 

seperti kepiting. 

Adapun morfologi kelomang dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2. 4 Kelomang  

( Romimohtarto & Juwana, 2001) 

 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Dekapoda 

2.2.4.1 Suhu 

Suhu merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengatur proses kehi-

dupan dan penyebaran organisme. Proses kehidupan yang vital yang secara kolektif 

disebut metabolisme, hanya berfungsi didalam kisaran suhu yang relative sempit 

biasanya antara 0-40 °C, sebagaimana Roslinda (2010) mengatakan suhu perairan 

sangat mempengaruhi kehidupan udang karena makin tinggi suhu, maka kelarutan 

oksigen makin rendah. Bersamaan dengan itu peningkatan suhu juga 

mengakibatkan peningkatan aktifitas metabolisme organisme akuatik sehingga 

kebutuhan oksigen juga akan meningkat. 

2.2.4.2 Salinitas 

Salinitas adalah pengukuran terhadap jumlah padatan terlarut dalam 

sejumlah massa air. Dalam konteks air laut, yang dimaksud dengan padatan tersebut 
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adalah garam. Salinitas dinyatakan dalam satuan gram per liter. Air laut 

mengandung berbagai macam campuran garam. Yang paling banyak 

kandungannnya adalah senyawa NaCl. Salinitas optimum untuk keberlangsungan 

hidup organisme perairan adalah sekitar 15 ppm sampai dengan 35 ppm 

(Lekatompessy & Tutuhatunewa, 2010). 

Perubahan salinitas akan berpengaruh pada fisiologi dan morfologi 

organisme melalui proses osmoregulasi atau perimbangan cairan dan koefisien 

penyerapan cairan pada tubuh organisme sedangkan pada lingkungan menyebabkan 

perubahan kejenuhan gas-gas terlarut. Perubahan salinitas yang berkepanjangan 

apalagi jika berada di luar batas toleransi akan menghambat pertumbuhan  bahkan  

menyebabkan kematian  karena  energi  yang  berasal dari pakan habis dalam 

mengatur konsentrasi cairan tubuh (Kaligis, 2016). Kisaran salinitas yang masuh 

mampu mendukung kehidupan organisme makrobenthos seperti kepiting biola 

adalah 15 ppm sampai 35 ppm (Taqwa, Supriharyono, & Ruswahyuni, 2013). 

2.2.4.3 pH 

Nilai pH tanah tidak sekedar menunjukkan suatu tanah asam atau alkali, 

tetapi juga memberikan informasi tentang sifat-sifat tanah yang lain, seperti 

ketersediaan fosfor, status kation-kation basa, status kation atau  unsur kation. pH 

tanah merupakan suatu ukuran intensitas keasaman. Pada tanah-tanah tertentu, 

seperti tanah liat berat, gambut yang mampu menahan perubahan pH atau keasaman 

yang lebih besar dibandingkan dengan tanah berpasir (Mukhlis, 2007). Nilai pH 

pada permukaan tanah akan lebih tinggi dari pada lapisan di bawahnya akibat dari 

seresah yang mengalami dekomposisi pada permukaan lebih banyak sehingga tanah 

mempunyai kandungan bahan organik yang tinggi menyebabkan sedimen tanah 
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menjadi masam (Kushartono, 2009). 

2.2.4.4  Jenis Substrat 

Tekstur tanah biasa disebut besar butir tanah dan termasuk dalam salah satu 

sifat tanah yang paling sering ditetapkan. Tekstur tanah menunjukkan perbandingan 

butir-butir pasir (2 mm-50 µm), debu (50 µm-2 µm), dan liat (<2µm). Terdapat 13 

kelas tekstur tanah, yaitu: pasir, debu, liat, pasir berlempung, lempung berpasir, 

lempung, lempung berdebu, lempung berliat, lempung liat berpasir, lempung liat 

berdebu, liat berpasir, liat dan liat berdebu. Tekstur tanah berhubungan dengan 

pergerakan air dan zat terlarut, udara, pergerakan panas, berat volume tanah, luas 

permukaan spesifik dan kemampuan tanah untuk menjadi padat (Hardjowigeno, 

2003). Tanah disebut bertekstur pasir apabila mengandung minimal 85% pasir, 

bertekstur debu apabila  berkadar  minimal  80% debu, dan bertekstur liat  apa  bila  

berkadar  minimal  40%  liat. Tanah  yang berkomposisi ideal yaitu 22.5-52.5% 

debu dan 10–30% liat disebut bertekstur lempung (Hanafiah, 2004). 

 

Gambar 2. 5 Segitiga Tekstur  

(Agus, Yusrial, & Sutono, 2006) 

 

Tanah pada ekosistem mangrove umumnya berasal dari hasil endapan yang 
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biasanya dicirikan sebagai tanah alluvial hidromof atau tanah liat laut. Jenis tanah 

ini memiliki karakter tekstur tanah lempung berdebu hingga debu dengan fraksi 

pasir pada lapisan bawah lebih tinggi, sehingga bisa diduga bahwa tanah tersebut 

terbentuk dari endapan aliran alluvial dataran banjir dan delta. Jenis tanah yang 

mendominasi kawasan mangrove biasanya fraksi lempung berdebu sebagai akibat 

rapatnya perakaran yang ada (Toknok, Bratawinata, & Soetrisno, 2006) 

2.2 Mangrove 

2.2.4 Definisi Mangrove 

Mangrove didefinisikan sebagai formasi tumbuhan daerah litoral yang khas 

di pantai daerah tropis dan sub tropis yang terlindung (Kathiresan & Bingham, 

2001). Tumbuhan mangrove memiliki kemampuan khusus untuk beradaptasi 

dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti kondisi tanah yang tergenang, 

kadar garam yang tinggi serta kondisi tanah yang kurang stabil. Dengan kondisi 

lingkungan seperti itu, beberapa jenis mangrove mengembangkan mekanisme yang 

memungkinkan secara aktif mengeluarkan garam dari jaringan, sementara yang 

lainnya mengembangkan sistem akar napas untuk membantu memperoleh oksigen 

bagi sistem perakarannya (Soedarti & Purnobasuki, 2014). 

Sejauh ini di Indonesia tercatat setidaknya 202 jenis tumbuhan mangrove, 

meliputi 89  jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis herba tanah, 44 

jenis epifit dan1 jenis paku. Dari 202 jenis tersebut, 43 jenis (diantaranya 33 jenis 

pohon dan beberapa jenis perdu) ditemukan sebagai mangrove sejati (true 

mangrove), sementara jenis lain ditemukan disekitar mangrove dan dikenal sebagai 

jenis mangrove ikutan (asociateasociate). Di seluruh dunia mencatat sebanyak 60 
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jenis tumbuhan mangrove sejati. Dengan demikian terlihat bahwa Indonesia 

memiliki keragaman jenis yang tinggi (Prastiyo, Hakim, & Batoro, 2015) . 

2.2.5 Karakteristik Mangrove 

Menurut Kapludin (2006), mangrove memiliki karakteristik yang 

dipengaruhi oleh topografi pantai baik estuari atau muara sungai, dan daerah delta 

yang terlindung. Daerah tropis dan sub tropis mangrove merupakan ekosistem yang 

terdapat di antara daratan dan lautan. Pada kondisi yang sesuai mangrove akan 

membentuk hutan yang ekstensif dan produktif. Secara karakteristik hutan 

mangrove mempunyai habitat dekat pantai. Hutan mangrove merupakan jenis 

maupun komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut. Mangrove 

mempunyai kecenderungan membentuk kerapatan dan keragaman struktur tegakan 

yang berperan sebagai perangkap endapan dan perlindungan terhadap erosi pantai. 

Sedimen dan biomassa tumbuhan mempunyai kaitan erat dalam memelihara 

efisiensi dan berperan sebagai penyangga antara laut dan daratan. Disamping itu 

memiliki kapasitasnya sebagai penyerap energi gelombang dan menghambat intrusi 

air laut ke daratan (Haris, Damar, & Bengen, 2013). 

Secara umum habitat vegetasi mangrove biasanya membentuk zonasi. Mulai 

dari zona yang dekat laut sampai zona yang paling dekat dengan daratan. Menurut 

Kathiresan & Bingham, (2001) zonasi yang paling umum ada empat macam yaitu: 

a) The Exposed Mangrove (zona terluar, paling dekat dengan laut). Secara 

umum zona ini didominasi oleh Sonneratia alba S., Avicennia alba B. dan 

Avicennia marina F. 
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b) Central Mangrove (zona pertengahan antara laut dan darat). Secara umum 

zona ini didominasi oleh jenis-jenis Rhizopora, kadang juga ditemui jenis 

Bruguiera. 

c) The Rear Mangrove (back mangrove, landward mangrove, areal yang 

paling dekat dengan daratan). Zona ini biasanya tergenangi oleh pasang 

tinggi saja. Seringkali didominasi oleh jenis-jenis Bruguiera, Lumnitzera, 

Xylocarpus dan Pandanus. 

d) Brackish Stream Mangrove (aliran sungai dekat mangrove yang berair 

payau). Pada zona ini sering dijumpai komunitas dan kadang dijumpai 

Sonneratia caseolaris S., Nypa frutican W. serta Xylocarpus granatum K. 

2.3  Ekowisata Mangrove Pantai Cengkrong  

Pantai Cengkrong merupakan pantai terletak di Desa Karanggandu, 

Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur. Pantai ini 

berada sekitar 42 km arah selatan kota Trenggalek atau sekitar 47 km dari kota 

Tulungagung.  Pantai cengkrong merupakan kawasan wisata yang terkenal dengan 

wisata edukasi mangrove.  

Hutan mangrove yang berada di pantai Cengkrong telah dilakukan 

rehabilitasi sejak tahun 2002 sampai 2006 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 

(DKP) Kabupaten Trenggalek. Jenis tumbuhan mangrove yang digunakan untuk 

rahabilitasi sebanyak 4 spesies pioner, yaitu Bruguiera gymnorrhiza, Rhizophora 

mucronata, Ceriops decandra, Xylocarpus sp. Pantai cengkrong merupakan sebuah 

pantai yang hamparannya di sekelilingi oleh hutan mangrove dengan luas 87 hektar. 

Pantai Cengkrong lebih dikenal sebagai area ekowisata hutan mangrove (Susilo et 

al., 2015). Hadirnya ekowisata hutan mangrove di pantai Cengkrong, terkait dengan 
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UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, UU No. 27 Tahun 2007 tentang 

kelestarian lingkungan dan khusus untuk Kabupaten Trenggalek, terdapat Peraturan 

Daerah No. 10 Tahun 2004 tentangpengelolaan sumber daya perikanan. Peraturan 

tersebut ditetapkan dengan maksud untuk melestarikan ekosistem hutan mangrove 

(DKP Kab. Trenggalek, 2019). 

Penanaman dan perlindungan mangrove merupakan salah satu upaya 

menjaga kestabilan garis pantai agar fungsi dan manfaatnya dapat diperhatikan. 

Pada Tahun 2008 telah dibentuk POKMASWAS Kejung Samudra. Fungsi dari 

pembentukan POKMASWAS tersebut untuk menjaga memonitoring dan 

melakukan rehabilitasi hutan mangrove pantai Cengkrong dibawah naungan DKP 

Kabupaten Trenggalek (Mughofar, Masykuri, & Setyono, 2007) 

2.4 Tinjauan Sumber Belajar Biologi 

Menurut Purnomo (2012) Sumber belajar adalah bahan-bahan yang 

dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat berupa buku 

teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan 

sebagainya yang tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk 

membantu optimalisasi hasil belajar. 

Sumber belajar biologi adalah segala sesuatu, baik benda maupun gejalanya, 

yang dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan 

permasalahan biologi tertentu. Sumber belajar biologi dalam proses pembelajaran 

biologi dapat diperoleh di sekolah atau di luar sekolah (Setyawan, Winarno, & 

Susilowati, 2005). 

Pada umumnya terdapat dua cara memanfaatkan sumber belajar dalam 

pembelajaran di sekolah yaitu dengan membawa sumber belajar ke dalam kelas atau 
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membawa kelas ke lapangan dimana sumber belajar berada. Berdasarkan jenis 

sumbernya, sumber belajar dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Manusia, yaitu orang yang menyampaikan pesan secara langsung yang 

dirancang secara khusus dan disengaja untuk kepentingan belajar. 

b. Bahan, yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran baik yang 

dirancang secara khusus yaitu media pembelajaran maupun bahan yang 

bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar. 

c. Lingkungan, yaitu ruang dan tempat dimana sumber-sumber dapat 

berinteraksi dengan para peserta didik. 

d. Alat dan peralatan, yaitu sumber belajar untuk produksi dan ataumemainkan 

sumber-sumber lain misalnya tape recorder, kamera, slide. 

e. Aktivitas, yaitu sumber belajar yang biasanya merupakan kombinasi antara 

teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar. 

2.5  Keterkaitan Penelitian dengan Materi Biologi SMA  

Hasil dari penelitian ini tentang identifikasi keanekaragaman dekapoda akan 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi dalam perencanaan pembelajaran 

biologi pada materi Invertebrata SMA kelas X semester II dengan Kompetensi 

Dasar yang terdapat pada PERMENDIKBUD no. 59  tahun 2014 sebagai berikut: 

3.9 Menganalisis informasi/data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan 

semua interaksi yang berlangsung didalamnya. 

2.6  Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian Rianta Pratiwi & Widyastuti (2013) tentang pola sebaran dan 

zonasi krustasea di hutan bakau perairan Teluk Lampung terlihat adanya pemilihan 

habitat dari krustasea, sehingga terjadi zonasi-zonasi walaupun tidak terlihat jelas 
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mulai dari bagian pantai (air) ke bagian daratan (mangrove). Pola sebaran krustasea 

pada umumnya mengelompok, sebagian acak dan acak cenderung mengelompok. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamidah, Fratiwi, & Siburian, (2014) 

tentang kepadatan kepiting biola (uca spp.) jantan dan betina di desa Tungkal I 

Tanjung Jabung Barat menunjukkan bahwa kepadatan kepiting biola (Uca spp.) di 

stasiun penelitian Desa Tungkal I Tanjung Jabung Barat berturut-turut dari tinggi 

ke rendahyaitu stasiun II, I, dan III, dengan kepadatan spesies berturut-turut dari 

tinggi ke rendah menurut stasiun yaitu kepadatan U. forcipata (5,6; 5,4 dan 8 ind/m2 

), U. rosea (0,3; 0,8dan 0,2 ind/m2 ), dan U. dussumieri (0; 1,1 ind/m2 dan 0). 

Kepadatan Uca spp.berdasarkan jenis kelamin pada setiap stasiun adalah lebih 

banyak jantan daripada betina. 

Pada penelitian Rianta Pratiwi & Astuti, (2012) tentang Biodiversitas 

Krustasea (Decapoda, Brachyura, Macrura) dari ekspedisi Perairan Kendari 2011 

hasil penelitian menunjukkan parameter lingkungan di beberapa lokasi masih relatif 

baik untuk kehidupan krustasea di daerah mangrove. Diperoleh 377 individu, 

15jenis, 12 Family dan 1 Order individu krustasea. Kepadatan krustasea di setiap 

lokasi berbeda-beda. Indeks keanekaragaman (1,121-3,744) dan indeks 

keseragaman (0.360-0.610) termasuk sedang, yang menggambarkan bahwa 

penyebaran individu relatif sama serta indeks dominansi pada penelitian ini 

termasuk tinggi (0,190-0,620).  
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2.7 Kerangka Konsep 
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