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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data 

4.1.1.1 Keanekaragaman Dekapoda 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada habitat ekowisata mangrove 

Pantai Cengkrong, jenis Dekapoda yang ditemukan terdapat 4 family, 5 genus dan 

13 spesies pada 3 stasiun. Untuk mengetahui jenis Dekapoda yang ditemukan, maka 

hasil penelitian diidentifikasi di Laboratorium Perikanan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Jenis Dekapoda yang telah ditemukan dapat dilihat pada 

tabel 4.1:  

Tabel 4. 1 Klasifikasi Keanekaragaman Dekapoda pada Habitat Ekowisata Mangrove 

Pantai Cengkrong (2019) 

Phylum Classis Order Family Genus Species 

Arthropoda Malacostraca Decapoda Ocypodidae Uca Uca lactea 

     Uca perplexa 

     Uca annulipes 

     Uca triangularis 

     Uca vocans 

     Uca dussumieri 

     Uca demani 

     Uca arcuata 

     Uca coarctata 

   Sesarmidae Sesarma Sesarma pictum 

    Perisesarma Perisesarma eumolpe 

   Dotillidae Illyoplax Illyoplax pacifica. 

   Portunidae Scylla Scylla serrata 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada habitat ekowisata mangrove Pantai 

Cengkrong ditemukan dekapoda yaitu 4 family, 5 genus, dan 13 spesies. Family 
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Ocypodidae yang ditemukan terdiri dari satu genus untuk 9 spesies yaitu Uca 

lactea, Uca perplexa, Uca annulipes, Uca triangularis, Uca vocans, Uca 

dussumieri, Uca demani, Uca arcuata, Uca coarctata. Family Sesarmidae yang 

ditemukan terdiri dari 2 genus untuk 2 spesies yaitu Sesarma pictum dan 

Perisesarma eumolpe. Family Dotillidae yang ditemukan yaitu Ilyoplax pacifica. 

Family Portunidae yang ditemukan yaitu Scylla serrata. 

Tabel 4. 2 Tabel Data Jumlah Individu Dekapoda yang Ditemukan pada Habitat Ekowisata 

Mangrove Pantai Cengkrong (2019) 

No Nama Spesies Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 ∑ 

1 Uca lactea 8 9 14 31 

2 Uca perplexa 4 8 8 20 

3 Uca annulipes 19 11 17 47 

4 Uca triangularis 21 6 17 44 

5 Uca vocans 8 7 21 36 

6 Uca dussumieri 26 8 12 46 

7 Uca demani 19 8 11 38 

8 Uca arcuta 2 8 19 29 

9 Uca coarctata 13 3 12 28 

10 Sesarma pictum 5 6 8 19 

11 Perisesarma eumolpe 4 3 3 10 

12 Ilyoplax pacifica 0 58 0 58 

13 Scylla serrata 1 1 1 3 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada ketiga stasiun jumlah dekapoda yang 

ditemukan untuk spesies Uca lactea 31 individu, Uca perplexa 20 individu, Uca 

annulipes 47 individu, Uca triangularis 44 individu, Uca vocans 36 individu, Uca 

dussumieri 46 individu, Uca demani 38 individu, Uca arcuta 29 individu, Uca 

coarctata 28 individu, Sesarma pictum 19 individu, Perisesarma eumolpe 10 

individu, Ilyoplax pacifica 58 individu, Scylla serrata 3 individu.  

Klasifikasi dan deskripsi masing-masing spesies akan dijabarkan dibawah ini 

sebagai berikut : 
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a. Uca lactea De Haan 

Klasifikasi : 

Phylum   : Arthropoda 

Subphylum  : Crustacea 

Classis   : Malacostraca 

Order   : Decapoda 

Infraorder  : Brachyura 

Family   : Ocypodidae 

Genus   : Uca 

Species   : Uca lactea (Haan, 1833) 

 Kepiting ini termasuk Uca Indo-Pasifik yang berwawasan luas. Capit yang 

besar dengan turberkulasi  miring dan kecil ke sisi bawah, punggung atas didalam 

telapak tangan. Gigi predistal segitiga, rendah dengan pangkalan yang panjang, 

tumpul. Dasar polleks sangat tajam diluar, polleks luar tanpa garis lurus, posterior 

merus pada capit yang kecil tanpa vertikal deretan turbekel. Sisi gonopod dengan 

flanges yang  besar dan sedikit torsi. Capit yang besar memiliki warna putih 

terkadang juga menunjukkan warna kuning atau merah, warna paling terang pada 

manus luar (Crane, 1975).  

 Adapun morfologi Uca lactea dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4. 1 Uca lactea  

a.( Dokumentasi penelitian, 2019), b. Gambar literatur (Naderloo, Turkay, & Chen, 2010) 
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b. Uca perplexa Milne Edward 

Klasifikasi : 

Phylum    : Arthropoda 

Subphylum  : Crustacea 

Classis   : Malacostraca 

Order   : Decapoda 

Infraorder  : Brachyura 

Family   : Ocypodidae 

Genus   : Uca 

Species    :Uca perplexa (Edwards, 1837) 

Uca preplexa memiliki bentuk karapaks segi empat dengan warna corak 

hitam dan putih.Terdapat 4 pasang kaki jalan yang berwarna coklat dan pada bagian 

carpus terdapat beberapa rambut kecil. Ukuran poleks dan daktilus lebih lebar 

daripada manus. Dactyl dan pollex memiliki warna putih dan bergerigi halus. 

Merus, carpus dan manus berwarna kuning, Uca preplexa memiliki dua mata dan 

tangkai mata yang berwarna hitam. Menurut Crane (1975), Uca preplexa yaitu 

kepiting biola yang memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, memiliki tekstur tubuh 

yang keras dan halus. Warna karapaks hitam putih, memiliki sepasang capit, 

dimana capit sebelah kanan lebih besar dari pada capit sebelah kiri. Warna capitnya 

putih. 

 Adapun morfologi Uca perplexa dapat dilihat pada gambar 4.2. 
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`  

Gambar 4. 2 Uca perplexa  

a. (Dokumentasi penelitian, 2019), b. Gambar literatur (Naderloo et al., 2010) 

 

c. Uca annulipes Edward 

Phylum    : Arthropoda 

Subphylum  : Crustacea 

Classis   : Malacostraca 

Order   : Decapoda 

Infraorder  : Brachyura 

Family   : Ocypodidae 

Genus   : Uca 

Species   :Uca annulipes (Edwards, 1837) 

 Karapaks memiliki 1 atau 2 pita gelap dibagian belakang. Capit yang besar 

bagian polleks memilliki turbekel di sepanjang sisis bawah. Daktil sisi atas 

cembung keseluruhannya, terutama bagian tengah yang rata. Gonopod dengan 

sedikit torsi. Flange posteior lebih panjang dan lebih lebar dari anterior (Crane, 

1975). 

 Adapun morfologi Uca annulipes dapat dilihat pada gambar 4.3 
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Gambar 4. 3 Uca annulipes  

a. (Dokumentasi penelitian, 2019), b. Gambar literatur (Naderloo et al., 2010) 

 

d. Uca triangularis (Milne Edward, 1873)  

Klasifikasi : 

Phylum    : Arthropoda 

Subphylum  : Crustacea 

Classis   : Malacostraca 

Order   : Decapoda 

Infraorder  : Brachyura 

Family   : Ocypodidae 

Genus   : Uca 

Species  :Uca triangularis (Edward, 1852)  

Karapaks memiliki sudut anterolateral yang sangat tajam, tidak memiliki 

margin lateral, dorso-lateral langsung menyambung postero-internal pada sebuah 

garis yang tidak terputus dari sudut antero-lateral. Manus melengkung dari luar, 

atas permukaan sedikit tanpa perataan. Area diluar bagian atas dasar pollex dengan 

kecil, dangkal, berongga tidak beraturan, tepinya tidak terbatas. 

Warna karapaks tidak sepenuhnya berwarna orange, kuning muda, atau 

putih. Pada manus terdapat bintik-bintik coklat muda. Polleks dan daktil keduanya 

b

 

a
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agak ramping., polleks melengkung daktil pun melengkung tetapi kurang dari 

pollleks lengkungannya dan permukaan keduanya hampir halus ( Crane, 1975). 

Adapun morfologi Uca triangularis dapat dilihat pada gambar 4.4 

 

Gambar 4. 4 Uca triangularis  

a. (Dokumentasi penelitian, 2019), b. Gambar literatur (Shih, Ng, Fang, Chan, & Wong, 2010) 

 

e. Uca vocans (Linnaeus, 1758) 

Klasifikasi : 

Phylum    : Arthropoda 

Subphylum  : Crustacea 

Classis   : Malacostraca 

Order   : Decapoda 

Infraorder  : Brachyura 

Family   : Ocypodidae 

Genus   : Uca 

Species    :Uca vocans (Grave et al., 2009) 

Capit umumnya berwarna putih dengan dasar orange atau merah sampai pada 

ujung capit. Salah satu capit pada jantan lebih besar. Karapaks pada jantan biasanya 

terdapat bintik-bintik. Memiliki 5 pasang kaki, tubuh berwarna kuning keabu-

abuan. Capit berwarna putih dan kuning. Terdapat lekukan pada bagian punggung.  

b

 
a
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Daktilus pada capit  besar Uca vocans lebih panjang dibandingkan manusnya. 

Bentuk daktilus ini lebar dan datar tanpa lekukan panjang pada permukaan luar. 

Manus tanpa tonjolan besar, polleks lebar dan pipih dengan lekukan panjang 

ditengah yang mendekati panjang polleks. Dasar polleks dilengkapi dengan 

cekungan berbentuk segitiga dan permukaan luar polleks halus (Murniati, 2010). 

Adapun morfologi Uca vocans dapat dilihat pada gambar 4.5 

 

Gambar 4. 5 Uca vocans  

a. (Dokumentasi penelitian, 2019) b. Gambar literatur (Barnes, 2010) 

 

f. Uca dussumieri (Edward, 1852) 

Klasifikasi: 

Phylum    : Arthropoda 

Subphylum  : Crustacea 

Classis   : Malacostraca 

Order   : Decapoda 

Infraorder  : Brachyura 

Family   : Ocypodidae 

Genus   : Uca 

Species    :Uca dussumieri (Edward, 1852) 

Uca dussumieri merupakan jenis kepiting biola yang karapaksnya berwarna 

a

 
b 
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hitam dengan sedikit corakputih kebiruan, bentuk karapaks menyempit pada bagian 

bawah dan pada ujung karapaks meruncing. Manus pada capit besar berwarna 

orange kemerahan, daktilus dan pollex berwarna putih kekuningan. Menurut Crane 

(1975), Uca dussumieri adalah salah satu spesies dari subgenus deltuca. Ciri dari 

subgenus deltuca yaitu, bagian karapaks apabila dilihat dari atas diantara tangkai 

mata sempit. Sudut antero-lateral selalu tajam. Bentuk dari gonopod bervariasi. 

Warna dari subgenus deltuca tidak mencolok. Berbeda dari subgenus yang lainnya, 

pada subgenus deltuca seringnya gelap dan kusam, cenderung kurang warna-warna 

cerah dan tanda-tanda yang mencolok. (Crane, 1975). 

Adapun morfologi Uca dussumieri dapat dilihat pada gambar 4.6 

 

Gambar 4. 6 Uca dussumieri  

a.(dokumentasi penelitian, 2019), b. Gambar literatur (Ng, Guinot, & Davie, 2008) 

 

g. Uca demani (Ortmann, 1897) 

Klasifikasi :  

Phylum    : Arthropoda 

Subphylum  : Crustacea 

Classis   : Malacostraca 

Order   : Decapoda 

Infraorder  : Brachyura 

b a 
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Family   : Ocypodidae 

Genus   : Uca 

Species    :Uca demani  

 Kepiting ini masuk dalam sub genus deltuca. Kepiting dewasa dengan 

karapaks cerah pucat seperti merah pudar, terkadang gelap dengan bercak pada 

anterior.  Eyestalks ketika naik menjadi merah. Capit yang besar berwarna mawar 

merah sampai keunguan kusam. Capit yang kecil dan ambulator memerah mejadi 

ungu pucat. Pada individu yang belum dewasa, warna yang terjadi yaitu mawar 

merah bukan keunguan apabila sudah sedikit dewasa karapaks dan kaki mnjadi 

keabuabuan. Capit yang besar tanpa proyeksi yang bear seperti kait atai segitiga 

baik pada polleks maupun pada daktil. Alur subdorsal pada daktil biasanya pendek 

tidak lebih dari setengah daktil panjangnya (Crane, 1975).  

 Adapun morfologi Uca demani dapat dilihat pada gambar 4.7 

 

Gambar 4. 7 Uca demani  

a. (dokumentasi penelitian, 2019), b. Gambar literatur (Shih et al., 2010) 

 

h. Uca arcuata (Haan, 1833) 

Klasifikasi : 

Phylum    : Arthropoda 

Subphylum  : Crustacea 

Classis   : Malacostraca 

b 
a 



42 
 

 

Order   : Decapoda 

Infraorder  : Brachyura 

Family   : Ocypodidae 

Genus   : Uca 

Spesies    :Uca arcuata 

Uca arcuata  jantan umumnya memiliki capit yang lebih besar dibandingkan 

betina. Terdapat bintik-bintik kasar pada capit. Pada capit terdapat gerigi yang 

mengelilingi rongga capit. Permukaan tubuh halus dan biasanya memiliki corak 

biru kehitaman sampai merah kehitaman. Mempunyai 5 pasang kaki. Ujung kaki 

runcing dan membuat lubang pada tanah dengan kakinya (Crane,1975). 

Adapun morfologi Uca arcuata dapat dilihat pada gambar 4.8 

 

Gambar 4. 8 Uca arcuata  

a. (dokumentasi penelitian, 2019), b. Gambar literature (Shih et al., 2010) 

 

i. Uca coarctata (Edward, 1852) 

Klasifikasi :  

 

Phylum    : Arthropoda 

Subphylum  : Crustacea 

Classis   : Malacostraca 

b 

a 
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Order   : Decapoda 

Infraorder  : Brachyura 

Family   : Ocypodidae 

Genus   : Uca 

Spesies    :Uca coartata (Milne Edward, 1852) 

 Kepiting ini berwarna gelap dengan bintik-bintik terang, capit merah dan 

aksen yang tersebar merah, putih, biru terkadang kuning. Gonopod dengan flensa 

sama sekali tidak ada, pori-pori berada diujung tabung pendek sampai sedang. 

Karapaks dengan orbit berbeda yaitu miring dengan sisi-sisinya konvergen. 

Diameter mata lebih besar daripada tangkainya. Merus pada capit yang besar 

memiliki deretan turbekel menyala di sisi antero-doral dimana beberapa diperbesar, 

pada bagian distal terkadang dua trikuspidalis (Crane, 1975). 

 Adapun morfologi Uca coarctata dapat dilihat pada gambar 4.9 

 

Gambar 4. 9  Uca coarctata  

a. (dokumentasi penelitian, 2019), b. Gambar literatur (George & Jones, 1982) 

 

j. Sesarma pictum 

Klasifikasi: 

Phylum    : Arthropoda 

Subphylum  : Crustacea 

 b                                                                                                                                                                                                                      
b 

a 
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Classis   : Malacostraca 

Order   : Decapoda 

Infraorder  : Brachyura 

Family   : Sesarmidae 

Genus   : Sesarma 

Spesies   :Sesarma pictum 

 Kepiting ini memiliki lebar 4-6 cm. Mereka memiliki kait yang 

berkembang baik di ujung kaki panjang mereka pada permukaan yang licin (Ng et 

al., 2008). Hewan ini sering sulit dikenali karena tersamarkan dengan baik, 

meskipun bebrapa memiliki tanda-tanda warna-warni. Tubuh dan kaki diratakan, 

memungkinkan untuk masuk ke dalam celah sempit. Peranan dalam habitat yaitu 

mendaur ulang nutrisi di hutan bakau. Dengan cepat merobohkan daun untuk 

dimakan oleh hewan lain. 

 Adapun morfologi Sesarma pictum dapat dilihat pada gambar 4.10 

 

Gambar 4. 10 Sesarma pictum  

a. (Dokumentasi penelitian, 2019), b. Gambar literature crabdatabase.info 

 

k. Perisesarma eumolpe (De Man, 1895) 

Klasifikasi :  

Phylum    : Arthropoda 

Subphylum  : Crustacea 

b a 
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Classis   : Malacostraca 

Order   : Decapoda 

Infraorder  : Brachyura 

Family   : Sesarmidae 

Genus   : Perisesarma 

Spesies    :Perisesarma eumolpe 

 Kepiting kecil ini dengan pita hijau di wajah dan cakar merah gelap pada 

umumnya. Lebar tubuh 2-3 cm. Badannya rata dan persegi, kaki rata dengan ujung 

runcing. Penjepit merah tua. Kepiting dengan bentuk huruf V terbalik di bawah pita 

wajah memilik perbedaan pesies jantan dan betina pada pita wajahnya yang 

menunjukkan kedewasaan mereka dan mungkin kondisi tubuh. Pita wajah ini 

sangat berperan dalam memberikan sinyal selama perselisihan wilayah atau 

persaingan untuk betina (Huang, Todd, & Yeo, 2008). 

 Studi lain menemukan bahwa sebagian besar kepiting ini pemakan 

sedimen, tetapi memakan daun dan akar bakau terkadang hewan. Kepiting ini lebih 

menyukai daun Avicennia alba daripada spesies bakau lain. Namun, tidak ada 

prefensi signifikan untuk jumlah daun dan perbedaan usia daun yang dimakan oleh 

spesies ini (Ng et al., 2008). 

 Adapun morfologi Perisesarma eumolpe dapat dilihat pada gambar 4.11 

 

Gambar 4. 11 Perisesarma eumolpe  

a. Dokumentasi penelitian (2019), b. Gambar literatur (Huang et al., 2008) 

 

b
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l. Ilyoplax pacifica (Kitaura,2006) 

Klasifikasi : 

Phylum    : Arthropoda 

Subphylum  : Crustacea 

Classis   : Malacostraca 

Order   : Decapoda 

Infraorder  : Brachyura 

Family   : Dotillidae 

Genus   : Ilyoplax 

Spesies    :Ilyoplax pacifica 

 Kepiting ini sering disebut dengan kepiting semapore karena menaik 

turunkan capitnya seperti memainkan kode semapore. Ilyoplax pacifica 

menaikturunkan capitnya untuk menandai daerah kekuasaannya. Ukuran dari 

kepiting ini sangat kecil kurang dari 1 cm. Kepiting ini termasuk jenis kepiting 

pemalu, dimana ada gerakan dia akan segera masuk ke dalam lubangnya. Habitat 

dari Ilyoplax pacifica di lumpur yang lunak (Kitaura,2006)   

 Permukaan punggung berwarna  coklat tua. Karapaks persegi panjang, 

permukaan punggungnya halus, maxiliped ketiga merus lebih panjang dari ischium, 

kepiting jantan telsonnya semi-lingkaran dengan bulatan melingkarinya. Pleopod 

pertama pada kepiting jantan melengkung dan apex dibagi menjadi dua lobus 

pendek (Kitaura,2006) 

 Adapun morfologi Ilyoplax pacifica dapat dilihat pada gambar 4.12 
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Gambar 4. 12 Ilyoplax pacifica  

a. (dokumentasi penelitian, 2019), b. Gambar literatur (Kitaura & Wada, 2006) 

 

m. Scylla serrata Forskall 

Klasifikasi : 

Phylum    : Arthropoda 

Subphylum  : Crustacea 

Classis   : Malacostraca 

Order   : Decapoda 

Infraorder  : Brachyura 

Family   : Portunidae 

Genus   : Scylla 

Spesies    :Scylla serrata 

Tubuh kepiting ditutupi dengan karapaks, yang merupakan kulit keras atau 

eksoskeleton (kulit luar) dan berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam 

kepiting (Prianto, 2007). Kulit yang  keras tersebut berkaitan dengan fase hidupnya 

(pertumbuhan) yang selalu terjadi proses pergantian kulit/moulting.  Kepiting  

dengan  genus Scylla  ditandai dengan bentuk karapaks yang oval bagian depan 

pada sisi panjangnya terdapat 9 duri di sisi kiri dan kanan serta 4 yang lainnya 

diantara ke dua matanya. Anggota badan berpangkal pada bagian sepalus (dada) 

tampak mencuat  keluar di kiri dan kanan karapaks, yaitu 5 (lima) pasang kaki. 

Kepitinga bakau  jenis  Scylla serrata  memiliki duri yang tinggi  dengan 
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warna kemerahan oranye terutama pada kaki dan capitnya. Duri bagian depan 

kepala umumnya lancip, dan memiliki duri tajam  pada  bagian korpus.  

Adapun morfologi Scylla serrata dapat dilihat pada gambar 4.13 

 

Gambar 4. 13 Scylla serrata  

a. (Dokumentasi penelitian, 2019), b. Gambar literatur (Keenan, Davie, & Mann, 1998) 

 

4.1.1.2 Kondisi Lingkungan pada Ekowisata Mangrove Pantai Cengkrong 

Tabel 4. 3 Kondisi lingkungan habitat ekowisata mangrove Pantai Cengkrong (2019) 

Lokasi  pH Suhu Salinitas Substrat 

Stasiun 1 7,2 30 34 Pasir berlempung 

Stasiun 2 7 28 30 Lumpur 

Stasiun 3 7,3 29 31 Liat 

 

Berdasarkan hasil pengukuran lingkungan habitat dekapoda pada ekowisata 

mangrove Pantai Cengkrong didapatkan nilai rata-rata pH tanah di stasiun 1 7,2, 

pada stasiun 2 rata-rata 7, pada stasiun3 rata-rata 7,3. Kondisi pH tanah kisaran 7-

7,3 tersebut masih berada dalam nilai normal untuk mendukung kehidupan 

dekapoda. Menurut Rianta Pratiwi (2010) , pH tanah untuk mendukung kehidupan 

dekapoda berada pada kisaran 5-9. 

 Berdasarkan hasil pengukuran suhu pada ketiga stasiun didapatkan rata-rata 

suhu berkisar antara 27-290C. Pada stasiun 1 dengan substrat pasir rata-rata 300C, 

pada stasiun 2 dengan substrat lumpur suhu rata-rata 280C , pada stasiun 3 dengan 

substat liat suhu rata-rata 290C. Hasil pengukuran suhu tersebut masih 
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b
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menunjukkan nilai fluktuasi yang tidak jauh berbeda dan masih dalam kisaran nilai 

yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Saparinto (2007) suhu yang 

sesuai untuk kehidupan kepiting biola yang hidup di ekosistem mangrove berada 

dalam kisaran 23-320C. 

 Berdasarkan hasil pengukuran salinitas dapat disimpulkan bahwa ketiga 

stasiun menunjukkan nilai salinitas yang berbeda-beda. Nilai rata-rata pengukuran 

salinitas dari tiga stasiun penelitian berkisar antara 30 ppm – 34 ppm. Nilai salinitas  

pada stasiun 1 rata-rata 34 ppm, stasiun 2  yaitu 30 ppm dan stasiun 3 berkisar 32 

ppm. Berbedaan nilai salinitas pada ketiga stasiun masih dapat ditoleransi oleh 

dekapoda. Kisaran salinitas yang mampu di toleransi untuk kehidupan krustasea 

(dekapoda) yaitu kisaran 15-35 ppm (Taqwa et al., 2013). 

4.1.2 Hasil Analisis Data 

4.1.2.1  Kelimpahan 

 Dekapoda yang ditemukan di ketiga stasiun yaitu Uca lactea, Uca perplexa, 

Uca annulipes, Uca triangularis, Uca vocans, Uca dussumieri, Uca demani, Uca 

arcuata, Uca coarctata, Sesarma pictum, Perisesarma eumolpe, Ilyoplax pacifica, 

Scylla serrata. Grafik kelimpahan dekapola pada masing-masing stasiun dapat 

dilihat pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4. 14 Grafik Kelimpahan Dekapoda 
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 Nilai kelimpahan jenis dekapoda pada stasiun 1 adalah Uca lactea 0,8 

ind/m2, Uca perplexa 0,4 ind/m2, Uca annulipes 2,1 ind/m2, Uca triangularis 2,3 

ind/m2, Uca vocans 0,8 ind/m2, Uca dussumieri 2,8 ind/m2, Uca demani 2,1 ind/m2, 

Uca arcuata 0,2 ind/m2, Uca coarctata 1,4 ind/m2, Sesarma pictum 0,5 ind/m2, 

Perisesarma eumolpe 0,4 ind/m2, Ilyoplax pacifica 0 ind/m2, Scylla serrata 0,1 

ind/m2.  

Nilai kelimpahan jenis pada stasiun 2 Uca lactea 1 ind/m2, Uca perplexa 

0,8 ind/m2, Uca annulipes 1,2 ind/m2, Uca triangularis 0,6 ind/m2, Uca vocans 0,7 

ind/m2, Uca dussumieri 0,8 ind/m2, Uca demani 0,8 ind/m2, Uca arcuate 0,8 ind/m2, 

Uca coarctata 0,3 ind/m2, Sesarma pictum 0,6 ind/m2, Perisesarma eumolpe 0,3 

ind/m2, Ilyoplax pacifica 6,4 ind/m2, Scylla serrata 0,1 ind/m2.  

Nilai kelimpahan jenis pada stasiun 3 Uca lactea 1,5 ind/m2, Uca perplexa 

0,8  ind/m2, Uca annulipes 1,8 ind/m2, Uca triangularis 1,8 ind/m2, Uca vocans 2,3 

ind/m2, Uca dussumieri 1,3 ind/m2, Uca demani 1,2 ind/m2, Uca arcuate 0,2 ind/m2, 

Uca coarctata 1,3 ind/m2, Sesarma pictum 0,8 ind/m2, Perisesarma eumolpe 0,3 

ind/m2, Ilyoplax pacifica 0 ind/m2, Scylla serrata 0,1 ind/m2.  

4.1.2.2  Kelimpahan Relatif 

 

Gambar 4. 15 Grafik Kelimpahan Relatif Dekapoda 
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 Kelimpahan relatif adalah prosentase perbandingan jumlah individu suatu 

spesies dengan jumlah keseluruhan individu yang ditemukan pada habitat 

ekowisata mangrove Pantai Cengkrong. Berdasarkan hasil perhitungan kelimpahan 

relatif pada stasiun 1 Uca lactea 6,1 %, Uca perplexa 3,8 %, Uca annulipes 14,6 

%, Uca triangularis 16,1 %, Uca vocans 6,15 %, Uca dussumieri 20 %, Uca demani 

14,6 %, Uca arcuate 1,5 %, Uca coarctata 10 %, Sesarma pictum 3,85 %, 

Perisesarma eumolpe 3,08 %, Ilyoplax pacifica 0 %, Scylla serrata 0,55%.  

 Kelimpahan relatif pada stasiun 2 Uca lactea 6,6 %, Uca perplexa 5,9 %, 

Uca annulipes 8,1%, Uca triangularis 4,4%, Uca vocans 5,1 %, Uca dussumieri 

5,9%, Uca demani 5,9 %, Uca arcuate 5,9 %, Uca coarctata 2,2 %, Sesarma pictum 

4,4 %, Perisesarma eumolpe 2,2 %, Ilyoplax pacifica 42,6 %, Scylla serrata 0,7%. 

Kelimpahan relatif pada stasiun 3 Uca lactea 9,7 %, Uca perplexa 5,5 %, 

Uca annulipes 11,8 %, Uca triangularis 11,8 %, Uca vocans 14,6 %, Uca 

dussumieri 8,3 %, Uca demani 7,6 %, Uca arcuata 13,2 %, Uca coarctata 8,3 %, 

Sesarma pictum 5,5 %, Perisesarma eumolpe 2,1 %, Ilyoplax pacifica 0 %, Scylla 

serrata 0,7 %. . 

4.1.2.3  Indeks Keanekaragaman (H’) 

 

Gambar 4. 16 Grafik Indeks Keanekaragaman 

 Hasil perhitungan indeks keanekaragaman, terlihat bahwa keanekaragaman 

jenis dekapoda pada habitat ekowisata mangrove Pantai Cengkrong yaitu stasiun 1 
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dengan nilai H’= 1,532, stasiun 2 H’= 1,746 dan stasiun 3 H’= 2,335. Nilai indeks 

keanekaragaman apabila kurang dari 1 (H’<1) maka termasuk dalam kategori 

komunitas baik, indeks keanekaragaman lebh besar dari 1 dan lebih kecil dari 3 

(1<H’<3) menandakan komunitas moderat atau sedang, indeks keanekaragaman 

diatas 3 (H’>3) maka dapat dikatakan komunitas tinggi atau baik (Odum, 1993). 

Berdasarkan nilai keanekaragaman jenis yang diperoleh pada habitat ekowisata 

mangrove pantai Cengkrong menunjukkan bahwa ketiga stasiun memiliki 

keanekaragaman jenis dekapoda dengan kategori sama yaitu komunitas sedang atau 

moderat karena nilai indeks keanekaragamannya lebih dari 1 dan kurang dari 3 

(1<H’<3).  

4.1.2.4  Indeks Keseragaman (E’) 

 

Gambar 4. 17  Grafik Indeks Keseragaman Dekapoda 

 Nilai indeks keseragaman yang didapatkan di habitat ekowisata mangrove 

Pantai Cengkrong pada stasiun 1 yaitu 1,376, stasiun 2 yaitu 1,524, pada stasiun 3 

yaitu 2,096. Nilai indeks keseragaman dengan kisaran nilai kurang dari 0,4 (e < 0,4) 

termasuk keseragaman populasi kecil. Nilai indeks keseragaman lebih dari 0,4 dan 

kurang dari 0,6 (0,4< e <0,6) termasuk kategori keseragaman populasi sedang. Nilai 

indeks keseragaman lebih dari 0,6 (e > 0,6) termasuk dalam keseragaman populasi 

tinggi. Nilai indeks keseragaman ini berbanding lurus dengan nilai indeks 

keanekaragaman, dimana semakin kecil nilai indeks keanekaragaman (H’)  maka 

indeks keseragaman  (e)  juga akan semakin kecil, yang mengisyaratkan adanya  

1
.3

7
6

1
.5

2
4

2
.0

9
6

S T A S I U N  1 S T A S I U N  2 S T A S I U N  3



53 
 

 

dominansi suatu spesies terhadap spesies lain.  

4.1.2.5 Indeks Dominansi (C) 

 

Gambar 4. 18 Grafik Indeks Dominansi Dekapoda 

 Berdasarkan perhitungan nilai indeks dominansi yang diperoleh untuk 

stasiun 1 adalah 0,035, stasiun 2 nilai indeks dominansi adalah 0,12 dan stasiun 3 

nilai indeks dominansinya adalah 0,104. Ketiga stasiun tersebut menunjukkan 

indeks dominansi rendah karena sesuai dengan kategori indeks dominansi yang 

menyatakan bahwa 0 < D ≤ 0,5 dominansi rendah; 0,5 < D ≤ 0,75 dominansi sedang 

dan  0,75 < D ≤ 1,00 dominansi tinggi. Menurut Odum (1993), apabila indeks 

dominansi 0 menandakan bahwa hampir tidak ada individu yang mendominansi . 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Keanekaragaman Dekapoda pada Ekowisata Mangrove Pantai Cengkrong 

 Berdasarkan hasil penelitian pada habitat ekowisata mangrove Pantai 

Cengkrong ditemukan dekapoda dari 4 family, 5 genus, dan 13 spesies. Family 

Ocypodidae yang ditemukan terdiri dari satu genus untuk 9 spesies yaitu Uca 

lactea, Uca perplexa, Uca annulipes, Uca triangularis, Uca vocans, Uca 

dussumieri, Uca demani, Uca arcuata, Uca coarctata. Family Sesarmidae yang 

ditemukan terdiri dari 2 genus untuk 2 spesies yaitu Sesarma pictum dan 

Perisesarma eumolpe. Family Dotillidae yang ditemukan yaitu Ilyoplax pacifica. 

Family Portunidae yang ditemukan yaitu Scylla serrata. 

 Berdasarkan nilai kelimpahan dan kelimpahan relatif spesies tertinggi yang 
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ditemukan pada ketiga stasiun adalah spesies Ilyoplax pacifica. Nilai kelimpahan 

dan kelimpahan relatif terendah dari ketiga stasiun adalah spesies Ilyoplax pacifica. 

Habitat dari Ilyoplax pacifica ini adalah lumpur lunak ( Kitaura, 2006), sehingga 

spesies ini hanya ditemukan pada stasiun 2 dengan karakteristik substrat lumpur 

lunak dan tidak dapat ditemukan pada stasiun 1 dengan substrat pasir dan stasiun 3 

substrat liat. 

  Nilai kelimpahan dan kelimpahan relatif tertinggi pada substrat pasir yaitu 

Uca dussumieri dengan kondisi lingkungan pH 7,2, suhu rata-rata 300C, salinitas 

rata-rata 34 ppm yang sesuai dengan kondisi habitat kepiting tersebut. Rianta 

Pratiwi  (2010), juga menyatakan bahwa Uca dussumieri mampu berdaptasi secara 

baik terhadap faktor-faktor lingkungan yang sangat luas yang ada di ekosistem.  

 Famili Ocypodidae sangat mendominasi pada habitat mangrove pada 

penelitian ini terdapat 9 spesies dari 13 spesies yang ditemukan karena merupakan 

penghuni tetap hutan mangrove dengan berdiam dan bersembunyi dalam lubang. 

Untuk mengatasi tubuhnya terhadap temperatur yang tinggi, mereka dapat hidup 

atau berendam dalam substrat lumpur, karena air dalam lubang galian dapat 

membantu pengaturan suhu tubuh melalui evaporasi (Smith & Miller, 1973). 

 Famili Portunidae dan Sesarmidae sedikit ditemukan pada saat penelitian 

karena keduanya merupakan hewan nokturnal. Mereka aktif pada malam hari untuk 

menvari makan sedangkan pada siang hari mereka bersembunyi dalam  galian 

lubang untuk menghindari temperatur yang tinggi (Huang et al., 2008; Shing, Lee, 

Diele, Nordhaus, & Wolff, 2016).  

 Nilai keanekaragaman tertinggi dari ketiga stasiun yaitu pada stasiun 3 yaitu 

H’=2,335. Hal ini disebabkan karena jumlah spesies yang ditemukan pada stasiun 
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3 memiliki jumlah individu pada tiap spesiesnya  relatif sama dan merata. Nilai 

keanekaragaman terendah pada stasiun 2 yaitu H’=1,746, hal ini disebabkan  tidak 

meratanya jumlah spesies yang ditemukan dengan jumlah individu pada setiap 

spesies tersebut dan bisa kemungkinan terjadi dominansi. Suatu komunitas dapat 

dikatakan mempunyai keanekaragaman tinggi apabila terdapat banyak spesies 

dengan jumlah individu pada spesies tersebut merata atau relatif sama (Fikri, 2014). 

Dengan kata lain apabila suatu komunitas ditemukan sedikit spesies dengan jumlah 

individu yang tidak merata, maka komunitas tersebut memiliki keanekaragaman 

yang rendah . Namun ketiga stasiun tersebut tergolong komunitas sedang atau 

moderat. 

Nilai keseragaman tertinggi yaitu pada stasiun 3 dengan nilai e=2,096 

menunjukkan bahwa jumlah individu antar spesiesnya mirip atau hampir sama yang 

menandakan bahwa semakin merata penyebarannya maka semakin besar pula 

keseimbangannya. Nilai indeks keseragaman terendah pada stasiun 1 dengan nilai 

e=1,376 menandakan adanya dominansi suatu spesies dengan spesies lain. Nilai 

indeks keseragaman yaitu semakin besar nilai e maka keseragaman populasi biota 

semakin tinggi. Sebaliknya semakin kecil nilai e maka semakin rendah populasi 

biota pada habitat tersebut (Krebs, 1985).  

Nilai indeks dominansi tertinggi dari ketiga stasiun yaitu pada stasiun 2 

dengan nilai C=0,132, hal ini disebabkan adanya salah satu spesies yang sangat 

mendominasi pada stasiun tersebut sehingga nilai indeks dominansinya lebih tinggi 

daripada stasiun lain. Namun jika dibandinkan dengan jumlah spesies yang lain 

pada stasiun 2 ini masih termasuk dominansi rendah. .Pada ketiga stasiun 

menunjukkan nilai indeks dominasi rendah dimana nilai indeks dominansinya 
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adalah 0 yang menandakan hampir tidak ada individu yamng mendominansi 

(Odum, 1993). Hal ini menunjukkan bahwa pada lokasi penelitian memilili struktur 

komunitas dekapoda yang relatif baik untuk pertumbuhan dan perkembangan 

masing-masing spesies serta tidak adanya tekanan terhadap spesies satu dengan 

spesies lainnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks biologi pada ketiga stasiun pada 

tempat penelitian dengan nilai indeks keanekaragaman sedang, indeks keseragaman 

populasi tinggi, indeks dominansi rendah maka dapat disimpulkan bahwa ekosistem 

tersebut stabil. Ekowisata mangrove tersebut mampu menyediakan habitat untuk 

hewan dekapoda sehingga interaksi antar jenis didalamnya sangat dinamis yang 

melibatkan transfer energi, predasi dan kompetisi (Natania et al., 2017). 

4.2.2. Kondisi Lingkungan pada Ekowisata Mangrove Pantai Cengkrong 

4.2.2.1 Derajat Keasaman pH 

 
Gambar 4. 19 Grafik pH Lingkungan Dekapoda 

Berdasarkan analisis grafik pH tanah pada lokasi penelitian di habitat 

mangrove Pantai Cengkrong diperoleh nilai pH berkisar 7,0-7,3. Nilai yang 

diperoleh pada setiap stasiun menunjukkan nilai pH netral cenderung asam. Kondisi 

normal untuk pH tanah yang dapat mendukung kehidupan kepiting yaitu kisaran 

antara 5,0-9,0 Rianta Pratiwi & Astuti (2012). Berdasarkan hasil yang didapatkan 

maka pH tanah pada lokasi penelitian dapat ditoleransi untuk keberlangsungan 

kehidupan dekapoda di dalamnya. (Rianta Pratiwi, 2009), juga menambahkan 

bahwa proses dekomposisi seresah pada aktifitas mikroorganisme pengurai dapat 
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bekerja secara optimal pada pH tanah berkisar antara 6,0-8,0. Proses dekomposisi 

tersebut akan menghasilkan bahan organik yang akan dimanfaatkan oleh kepiting 

(dekapoda) dalam proses kehidupannya.   

4.2.2.2 Suhu 

 
Gambar 4. 20 Grafik Suhu Lingkungan Dekapoda 

 

 Berdasarkan hasil pengukuran suhu tanah pada ketiga stasiun didapatkan 

rata-rata nilai suhu berkisar antara  28-300C.  Hasil pengukuran suhu tanah tersebut 

masih dalam kategori baik karena masih dalam standart baku mutu. Suhu ideal 

untuk kehidupan kepiting berkisar antara 25-300C, namun pada suhu antara 18-

350C masih mampu ditolelir untuk pertumbuhan dan kehidupan kepiting (Rianta 

Pratiwi & Astuti, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa suhu tanah rata-rata di 

ekosistem mangrove Pantai Cengkrong masih dapat menunjang kehidupan 

pertumbuhan dan perkembangan kepiting (dekapoda). Suhu substrat pada suatu 

ekosistem mangrove dapat mempengaruhi pola kehidupan dari suatu organisme, 

seperti kelimpahan, komposisi, pola distribusi (Taqwa et al., 2013). 

Suhu tertinggi terdapat pada stasiun 3 yaitu  sebesar 300C, sedangkan suhu 

terendah terdapat pada stasiun 2 yaitu sebesar 280C. Nilai suhu yang tinggi pada 

stasiun 3 disebabkan oleh jumlah tutupan daun mangrove yang tidak terlalu rimbun 

sehingga cahaya matahari secara langsung dapat masuk ke dalam perairan dan 

penelitian dilaksanakan pada siang hari dimana matahari sedang teriknya ketika 

surut maksimal. Nilai suhu terendah terdapat pada stasiun 2 dikarenakan cahaya 
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matahari terhalang oleh vegetasi mangrove terlalu rapat karena berada tepian aliran 

sungai. menyatakan bahwa kisaran nilai suhu dapat dipengaruhi oleh sirkulasi 

udara, aliran air, kedalaman badan air serta tutupan vegetasi mangrove (Arisandy, 

Herawati, & Suprayitno, 2012) 

4.2.2.3 Salinitas 

 
Gambar 4.19 Grafik Salinitas pada Lingkungan Dekapoda 

 

Berdasarkan hasil pengukuran salinitas dapat dikatakan bahwa ketiga 

stasiun menunjukkan nilai salinitas yang berbeda-beda. Nilai rata-rata pengukuran 

salinitas dari tiga stasiun penelitian berkisar antara 30 ppm-34 ppm. Nilai salinitas 

pada stasiun 1 rata-rata 34 ppm, stasiun 2 yaitu 30 ppm dan stasiun 3 berkisar 32 

ppm. Hal ini menunjukkan bahwa salinitas perairan pada lokasi penelitian masih 

dapat ditolerir oleh kepiting (dekapoda) untuk dapat bertahan hidup. Hal tersebut 

juga dinyatakan oleh Taqwa et al., (2013) bahwa kisaran salinitas yang masih 

mampu mendukung kehidupan organisme krustasea salah satunya yaitu dekapoda 

adalah 15-35 ppm. Toleransi kepiting biola yang sangat luas terhadap salinitas 

memungkinkan organisme ini dapat hidup dalam kisaran salinitas yang luas. 

Menurut Gita (2015), salinitas dibutuhkan dalam kehidupan kepiting, melalui 

perubahan osmolaritas media air akan menentukan tingkat kerja osmotik (beban 

osmotik) yang akan menentukan tingkat kelangsungan hidup seperti reproduksi, 

distribusi, osmoregulasi dan jumlah makanan yang dikomsumsi. 

Nilai salinitas tertinggi yaitu 34 ppm di stasiun 1 (pada substrat pasir) 

sedangkan nilai stasiun terendah 30 ppm di stasiun 2 (substrat lumpur dekat aliran 
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sungai). Kadar salinitas pada stasiun 1 menunjukkan nilai tertinggi karena stasiun 

pengambilan sampel tersebut paling dekat dengan tepi laut diantara stasiun lainnya. 

Selain itu, jumlah vegetasi mangrove yang sedang pada stasiun 1 menyebabkan 

intensitas cahaya matahari yang masuk cukup tinggi sehingga menyebabkan 

penguapan dan salinitas menjadi tinggi. Stasiun 2 memiliki nilai salinitas terendah 

karena di dekat lokasi penelitan terdapat aliran sungai kecil mengakibatkan 

masukan air sungai tersebut sehingga dapat menurunkan salinitas. Selain itu, 

terdapat vegetasi reparian yang menaungi tepian sungai, sehingga intensitas cahaya 

matahari yang masuk terhalang dan sedikit terjadi evaporasi sehingga salinitasnya 

rendah. Sesuai dengan pendapat Nontji, (1993), sebaran salinitas di laut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti run off, presipitasi, evaporasi, pola sirkulasi air, 

penguapan, curah hujan dan aliran sungai. Rianta Pratiwi (2015) menambahkan, 

kerapatan vegetasi mangrove juga berpengaruh dimana lokasi yang terlindung oleh 

naungan vegetasi dapat mengurangi proses penguapan yang berpengaruh terhadap 

perubahan salinitas. 

4.2.2.4 Jenis Substrat Dasar 

Substrat merupakan salah satu faktor lingkungan yang terpenting bagi 

kehidupan dekapoda karena habitat maupun bahan makanan dekapoda berasal 

sediment yang tersedia di tempat tersebut. Tekstur tanah merupakan perbandingan 

relatif (%) antara fraksi-fraksi debu, liat, dan pasir. Jenis tekstur tanah di kawasan 

mangrove Pantai Cengkrong antara lain pasir (lempung berpasir), lumpur dan liat. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan segitiga USDA untuk substrat pasir terdiri 

dari 60% pasir dan 40% liat sehingga substratnya liat berpasir, substrat liat terdiri 

dari 80% liat sedangkan untuk susbtrat lumpur merupakan substrat yang berada di 
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sepanjang aliran sungai.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada substrat pasir banyak 

ditemukan kepiting dengan karapaks warna orange seperti Uca dussumieri yang 

sangat mendominasi, sedangkan untuk substrat liat banyak ditemukan kepiting 

dengan warna karapaks kuning kemerahan seperti Uca vocans. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Rianti Pratiwi & Aswandy (2013) bahwa pola warna pada 

karapaks jenis Uca sangat khusus tergantung dari habitatnya. 

4.2.3. Pemanfaatan Dekapoda pada Ekowisata mangrove Pantai Cengkrong 

sebagai Sumber Belajar Biologi 

Agar proses dan hasil penelitian lebih bermakna maka dapat dioptimalkan 

sebagai sumber belajar bagi siswa untuk dapat memudahkan dalam proses belajar. 

Hasil penelitian jika dimanfaatkan sebagai sumber belajar harus 

mempertimbangkan beberapa syarat yaitu pada kejelasan potensinya, kesesuaian 

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

kejelasan eksplorasinya dan kejelasan perolehan yang diharapkan.   

Berdasarkan penelitian tentang keanekaragaman dekapoda peneliti 

mengembangkan dan mengharapkan agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai  

sumber belajar biologi SMA kelas X semester 2  (kurikulum 2013)  pada materi  

komponen ekosistem  dengan kompetensi  dasar yaitu 3.9 Menganalisis 

informasi/data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang 

berlangsung didalamnya.  Berikut ini uraian syarat pemanfaatan hasil penelitian 

tentang keanekaragaman dekapoda  pada ekosistem mangrove sebagai sumber 

belajar: 
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1.  Kejelasan Potensi  

Keanekaragaman dekapoda berdasarkan faktor abiotiknya sesuai dengan 

materi kelas X SMA KD 3.9 (Kurikulum 2013) menerapkan  menganalisis 

informasi/data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang 

berlangsung didalamnya. Setiap obyek apapun dan dimanapun yang dapat 

memberikan pengalaman belajar siswa tentang masalah tertentu  disebut sebagai 

sumber belajar, maka keanekaragaman dekapoda beserta analisis  lingkungannya 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 

2.  Kesesuaian dengan Tujuan Belajar  

Pemilihan sumber belajar tentunya tidak terlepas dari tujuan pembelajaran. 

Melakukan penelitian ini berarti harus melibatkan berbagai macam kemampuan. 

Baik dalam segi kognitif, efektif maupun psikomotorik karena kegiatan ini tidak 

lepas dari aktivitas observasi merumuskan masalah, mengukur, menghitung, 

mengumpulkan data, menyatakan hasil dan membuat kesimpulan.  Pemanfaatan 

hasil penelitian ini digunakan sebagai sumber belajar agar dapat mengembangkan 

siswa baik dalam segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

3.  Ketepatan Sasarannya  

Sasaran pada penelitian ini yakni keanekaragaman dekapoda yang 

ditemukan pada ekosistem mangrove. Mengukur faktor abiotik suhu, salinitas, pH. 

Sasaran pembelajaran siswa sesuai dengan tujuan yakni dapat  menganalisis 

hubungan antara faktor fisika dan kimia  mempengaruhi keanekaragaman 

dekapoda.  

4.  Kejelasan Informasi yang Diungkapkan  

Informasi yang diungkapkan dari penelitian ini adalah berupa fakta yang 
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`dapat dikembangkan menjadi konsep dan prinsip. Informasi tersebut berkisar pada  

keanekaragaman dekapoda serta analisis lingkungan pada ekowisata mangrove, 

peranan di konsep yang diperoleh dapat digunakan untuk mengisi struktur konsep 

pada materi komponen ekosistem.   

5.  Kejelasan Pedoman Eksplorasinya  

Pengamatan tentang  keanekaragaman dekapoda  dan analisis lingkungan 

ekowisata mangrove yang dapat dilakukan oleh sisiwa SMA kelas X semester 2 

dengan pedoman dan petunjuk kerja yang sudah termodifikasi. Pengukuran 

terhadap suhu, salinitas, substrat, pH relatif mudah dilakukan.  

6.  Kejelasan Perolehan   

Beberapa hal yang dapat diperoleh dengan menggunakan keanekaragaman 

dekapoda sebagai sumber belajar:   

a. Pengembangan keterampilan melalui observasi, ketepatan dan kelengkapan 

mengumpulkan data, konseptualisasi data, dan pemberian arti terhadap berbagai 

kejadian dan menyimpulkan hasil.   

b. Pengembangan sikap teliti, disiplin, jujur, tekun dan bekerja saat observsi dan 

melakukan identifikasi serta perhitungan terhadap keanekaragaman dekapoda.   

c.  Pengembangan konsep dalam rangka memperoleh konsep tentang faktor fisik 

dan kimia yang mempengaruhi keanekaragaman dekapoda.   

 


