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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Telaga merupakan salah satu ekosistem akuatik tawar yang dikelilingi oleh 

daratan dan terbentuk secara alami. Air yang masuk ke telaga dapat berasal dari air 

hujan, mencairnya gletser, aliran sungai, dan adanya mata air. Telaga merupakan 

istilah lokal yang dipergunakan untuk menamai cekungan daratan yang terisi air 

ketika musim penghujan dan menjadi ekosistem perairan yang menggenang 

(Suwono, 2013). 

Telaga mempunyai peranan yang penting di dalam lingkungan perairan, 

seperti ditinjau dari fungsi hidrologi yaitu bisa dijadikan sumber perairan bagi 

lingkungan sekelilingnya. Telaga sendiri juga merupakan habitat bagi 

organismeorganisme air termasuk ikan dan beberapa komunitas tumbuhan. Salah 

satu komunitas yang memiliki peranan penting dan yang hidup di sekeliling telaga 

adalah komunitas tumbuhan air (Munawaroh, 2001; Paramitha, 2017). 

Tumbuhan air merupakan tumbuhan yang hidup di dalam air dan memiliki organ 

yang teradaptasi dengan lingkungan perairan, atau tumbuh di dekat badan air, 

terendam sebagian atau seluruhnya. Tumbuhan air sering disebut juga sebagai 

tumbuhan akuatik yang berfungsi sebagai produsen penghasil energi dalam suatu 

ekosistem. Produsen pada suatu ekosistem air tawar terdiri dari dua tipe yaitu, 

tanaman bentik yang kebanyakan anggota Devisi Spermatophyta (tanaman berbiji) 

dan tanaman hijau yang mengapung (Sunanisari, 2008; Dewiyanti, 2012). 
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Tumbuhan air umumnya dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan 

sifat hidupnya yaitu Submersed plants yaitu tumbuhan yang berakar di dasar 

perairan dan tumbuh melewati permukaan air dengan ciri bunga atau tangkai bunga 

muncul di atas permukaan air. Contohnya jenis Hydrilla verticillata. Free floating 

plants yaitu tumbuhan air yang hidup mengapung dipermukaan dengan akar 

didasar perairan, biasanya tumbuh pada perairan yang kaya nutrisi. Contohnya 

jenis Eichhornia crassipes, dan Pistia stratiotes. Rooted floating plants yaitu 

tumbuhan air yang memiliki batang di bawah permukaan dengan sistem 

pertunasan, biasanya daun dan bunga mengapung di dasar perairan dengan 

kedalaman perairan 4-5 kaki. Contohnya jenis Ipomoea aquatic. Emergent plants 

yaitu tumbuhan tepi atau disebut juga sebagai marginal plants dengan ciri umum 

sistem perakaran yang berada di atas permukaan air. 

Contohnya jenis Brachiaria mutica, Polygonum sp, Murdannia sp., Rhynchospora 

corymbosa, dan Colocasia esculenta (Lembi, 2009). 

Keberadaan tumbuhan air dalam perairan dapat menciptakan produktivitas 

perairan yang tinggi dan menghasilkan keanekaragaman biota akuatik yang tinggi 

pula. Peranan tumbuhan air pada ekosistem telaga berfungsi sebagai sumber 

makanan bagi organisme perairan (feeding ground), tempat bertelur ikan, sekaligus 

tempat berlindung bagi ikan dan hewan-hewan invertebrata perairan dan tempat 

menempel berbagai hewan dan tumbuhan atau alga. Tumbuhan air juga 

memproduksi oksigen selama fotosintesis, memberikan nilai keindahan bagi 

telaga, bahkan beberapa diantaranya mampu menyerap unsur logam berat sehingga 

dapat mengurangi pencemaran air (Dewiyanti, 2012; Augusta, 2015; Paramitha, 

2017). 
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Salah satu telaga yang dihuni oleh banyak komunitas tumbuhan air adalah 

Telaga Kermata. Telaga Kermata merupakan salah satu telaga terbesar di 

Kabupaten Sumenep. Telaga Kermata sendiri memiliki luas sekitar 2500 m². 

Telaga ini mempunyai peranan penting yaitu sebagai sumber air untuk pengairan 

lahan pertanian atau sawah milik masyarakat sekitar dan saat ini menjadi salah satu 

objek wisata alam di Desa Saronggi. Tetapi fungsi tersebut sudah tidak sesuai lagi 

dengan peruntukannya. Menurut penelitian terdahulu di Telaga 

Kermata tentang Keanekaragaman Makrozoobentos sebagai Bioindikator Kualitas 

Air Telaga Kermata, perairan Telaga Kermata sudah sedikit tercemar dengan 

banyaknya aktivitas masyarakat di sepanjang aliran Telaga Kermata yang 

mempengaruhi dan berdampak buruk pada kondisi kualitas perairan di Telaga 

Kermata. Tidak hanya itu berdasarkan informasi dari warga sekitar, dengan 

menjadikan telaga sebagai objek wisata alam justru membuat sebagian kawasan 

telaga rusak, organisme air seperti ikan tidak sebanyak dulu dan pembuatan 

gazebo-gazebo yang membuat tumbuhan air di sekitar banyak yang pangkas begitu 

saja (Sakban, dkk, 2017). 

Kondisi di atas jika dibiarkan terus-menerus dapat mengakibatkan 

berkurangnya keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem Telaga sehingga 

menyebabkan menurunnya stabilitas ekosistem yang ada di sekitaran kawasan 

perairan tersebut. Stabilitas suatu ekosistem dapat dilihat dengan hadirnya biota 

aquatik dan keanekargaman spesies yang hidup di sekitaran telaga. Flora 

merupakan salah satu sumber daya hayati yang menjadi penunjang dan penyangga 

kehidupan manusia dan makhluk hidup lain, salah satunya tumbuhan air 

(Munawaroh, 2001). 
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Penelitian mengenai tumbuhan air perlu dilakukan karena memiliki 

peranan yang penting di lingkungan perairan seperti di Telaga Kermata. Selama 

ini data dan informasi tentang keanekaragaman jenis tumbuhan air di kawasan 

Perairan tawar belum tersedia dengan baik. Ketersediaan data dan informasi ini 

sangat dibutuhkan dalam rangka pengelolaan sumberdaya perairan dan 

menghasilkan nilai konservasi, oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan awal 

berupa identifikasi jenis tumbuhan air yang terdapat pada kawasan telaga. 

Mengingat bahwa tumbuhan air merupakan komponen biotik yang memiliki peran 

penting dalam suatu ekosistem perairan. Studi atau penelitian tentang tumbuhan 

air di telaga kermata ini hasilnya bisa dijadikan sebagai sumber belajar biologi 

untuk tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Pemanfaatan lingkungan sekitar 

sebagai sumber belajar akan lebih bernilai ketika berlandaskan kajian ilmiah. 

Kajian ilmiah awal untuk mengetahui informasi adalah Identifikasi, dimana 

identifikasi sebagai informasi fundamental yang dibutuhkan bagi suatu kawasan 

baik untuk kepentingan dokumentasi, konservasi, maupun studi. 

Berdasarkan uaraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang identifikasi jenis tumbuhan air yang berada di kawasan Telaga Kermata 

Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Studi tentang tumbuhan air sangat 

dibutuhkan untuk mempertahankan keanekaragaman organisme, terkait dengan 

fungsi tumbuhan air sebagai pakan organisme dan suatu organisme hanya mampu 

bertahan pada area dengan menyediakan pakannya. Selain hasil penelitian bisa 

dijadikan sebagai informasi baik untuk keperluan konservasi maupun informasi 

tentang morfologi dan distribusi tumbuhan-tumbuhan air juga bisa dijadikan 
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sebagai sumber belajar para peserda didik tingkat SMA untuk mata pelajaran 

biologi kelas X materi keanekaragaman hayati. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa saja jenis tumbuhan air yang terdapat di kawasan Telaga Kermata 

Kecamatan Saronggi (Sumenep)? 

2. Bagaimana bentuk penerapan dari hasil penelitian identifikasi jenis tumbuhan 

air di Telaga Kermata Kecamatan Saronggi (Sumenep) dan potensinya sebagai 

sumber belajar biologi SMA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan air yang berada di kawasan telaga 

kermata di Kecamatan Saronggi (Sumenep). 

2. Untuk menerapkan hasil penelitian identifikasi jenis tumbuhan air di Telaga 

Kermata Kecamatan Saronggi (Sumenep) dan potensinya sebagai sumber 

belajar biologi SMA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Mengetahui jenis-jenis tumbuhan air yang berada di kawasan Telaga 

Kermata di Kecamatan Saronggi (Sumenep). 
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b. Mengetahui morfologi dan klasifikasi pada setiap jenis tumbuhan air yang 

berada di kawasan Telaga Kermata di Kecamatan Saronggi (Sumenep). 

c. Pada pendidikan tingkat SMA guru dapat memanfaatkan hasil penelitian 

yang berupa identifikasi jenis tumbuhan air tersebut sebagai tambahan 

materi dalam pelajaran biologi materi keanekaragaman. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang jenis-jenis tumbuhan air baik 

dari segi morfologi, klasifikasi, dan manfaatnya sebagai salah satu bentuk 

upaya menjaga keanekaragaman hayati. 

b. Menambah pengetahuan dengan mengembangkan hasil penelitian tersebut 

ke dalam sumber belajar untuk peserta didik tingkat SMA. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini terbatas pada identifikasi tumbuhan air yang berada di kawasan 

Telaga Kermata Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. 

2. Jarak Telaga tempat penelitian sebagai tempat identifikasi dibatasi 2,5 meter 

antara plot satu dengan plot kedua. 

3. Pengambilan sampel dibatasi hanya pada daerah sepanjang stasiun yang 

ditentukan yaitu stasiun I di bagian pinggir, stasiun II di bagian tengah, dan 

stasiun III di daerah keluarnya air. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan obyek atau individu 

dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu (Uttoro, 2008). 



7 

 

2. Tumbuhan air adalah tumbuhan yang hidup didalam air dan memiliki organ 

yang teradaptasi dengan lingkungan perairan, atau tumbuh di dekat badan air, 

terendam sebagian atau seluruhnya. Berfungsi sebagai produsen penghasil 

energi dalam suatu ekosistem (Sunanisari, 2008). 

3. Telaga sebenarnya adalah istilah lokal yang dipergunakan untuk menamai 

cekungan daratan yang terisi air ketika musim penghujan dan menjadi 

ekosistem perairan yang menggenang (Barus, 2000). 

4. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa 

untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Sumber belajar disini meliputi, orang, alat dan bahan, aktivitas, 

dan lingkungan (Sanjaya, 2010). 

5. Jenis tumbuhan air dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat 

hidupnya yaitu Free floating plants, Submersed plants, Rooted floating plants, 

dan Emergent/marginal plants (Lembi, 2009). 
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