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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori Tentang Telaga 

2.1.1 Pengertian Telaga 

Telaga merupakan genangan air tawar dangkal yang terbentuk secara 

alami dan masih dapat ditembus sinar matahari hingga bagian dasarnya. Telaga 

mendapat debit airnya secara periodik di musim hujan, Pada musim kemarau 

kadang debit airnya menyusut drastis. Telaga termasuk ke dalam ekosistem 

perairan tawar. Ekosistem pada perairan tawar secara umum dibagi menjadi dua 

yaitu perairan mengalir (lotik water) dan perairan menggenang (lentik water). 

Perairan lotik dicirikan adanya arus yang terus menerus dengan kecepatan 

bervariasi sehingga perpindahan massa air berlangsung terus menerus, contohnya 

antara lain sungai, kali, kanal, parit dan lain lain. Perairan menggenang disebut 

juga perairan tenang yaitu perairan dimana aliran air lambat atau bahkan tidak 

ada dan massa air terakumulasi dalam periode waktu yang lama. Arus tidak 

menjadi faktor pembatas utama bagi biota yang hidup didalamnya. Contoh 

perairan lentik antara lain: waduk, danau, kolam, telaga, situ rawa dan dan lain 

(Barus, 2000).  

Telaga merupakan istilah lokal yang dipergunakan untuk menamai 

cekungan daratan yang terisi air ketika musim penghujan dan menjadi ekosistem 

perairan yang menggenang. Berdasarkan prosesnya secara umum telaga 

terbentuk secara alamiah karena peristiwa vulkanik atau tektonik. Struktur 
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perairan telaga dapat dibedakan berdasar wilayahnya, yaitu: horizontal dan 

vertikal. Zona horizontal dapat dibagi atas zona litoral dan zona intertidal. Zona 

litoral berfungsi menyuplai materi organik ke dalam telaga. Ciri utama zona 

litoral adalah berbatasan langsung dengan pinggiran, banyak ditumbuhi oleh 

tumbuhan air dan kedalamannya relatif dangkal. Zona limnetik merupakan 

daerah yang terletak di tengah perairan atau telaga yang merupakan badan air 

yang terpapar langsung cahaya tanpa terhalang organisme yang terbanyak 

ditemukan di daerah ini adalah fitoplankton dan zooplankton (Satino, 2010). 

Sebagai sebuah ekosistem, telaga akan memfasilitasi berbagai jenis 

organisme untuk hidup didalamnya, baik permanen maupun temporal. Telaga 

juga menjadi daerah perburuan bagi organisme terrestrial, tempat bertelur bagi 

beberapa insect, amphibia dan organisme lain. Telaga juga dimanfaatkan oleh 

manusia untuk berbagai macam kepentingan seperti untuk sumber air bersih, 

sumber air bagi tanaman pertanian, wisata dan aktifitas budaya. Akan tetapi 

proses alam dan akivitas manusia bisa menyebabkan telaga dapat mengalami 

perubahan. Perubahan yang umumnya terjadi biasanya mengarah pada 

penurunan kualitas telaga yang berupa pendangkalan, penyempitan luasan telaga, 

eutrofikasi yang tandanya berupa melimpahnya tumbuhan air dan melimpahnya 

alga hijau yang akhirnya akan menurunkan kualitas air dan biota perairan. 

Selama hubungan timbal balik antara komponen ekosistem dalam keadaan 

seimbang, selama itu pula ekosistem dalam keadaan stabil. Sebaliknya bila 

hubungan timbal balik antar komponen-komponen lingkungan mengalami 

gangguan, maka terjadilah gangguan secara ekologis. Gangguan ekologis pada 
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dasarnya adalah gangguan pada arus materi, energi dan informasi antar 

komponen ekosistem yang tidak seimbang (Kurniawan, 2017). 

Salah satu telaga yang berada di Pulau Madura adalah Telaga Kermata. 

Telaga Kermata berada di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Luas 

Telaga ini kurang lebih sekitar 2500 m2. Pada awalnya Telaga "Kermata" adalah 

sumber mata air yang berada di Kecamatan Saronggi. Sumber mata air ini 

merupakan sumber mata air terbesar yang ada di Kecamatan tersebut. Sumber 

mata air ini berfungsi sebagai pengairan lahan pertanian milik masyarakat sekitar 

dan menjadi salah satu objek wisata (Kurniawan, 2017). 

2.1.2 Pembagian Daerah Telaga 

Zonasi perairan tawar dapat dibedakan berdasarkan letaknya dibagi 

menjadi 4 zona yaitu: 
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1. Zona litoral 

Merupakan daerah pinggiran perairan yang masih bersentuhan 

dengan daratan. Pada daerah ini terjadi percampuran sempurna antara 

berbagai faktor fisika kimiawi perairan. Organisme yang biasanya 

ditemukan antara lain adalah tumbuhan aquatik berakar atau mengapung, 

siput, kerang, crustacea, serangga, amfibi, ikan, perifiton dan lain-lain. 

2. Zona limnetik 

Merupakan daerah kolam air yang terbentang antara zona litoral 

disatu sisi dan zona litoral disisi lain. Zona ini memiliki berbagai variasi 

secra fisik, kimiawi maupun kehidupan di dalamnya. Organisme yang hidup 

dan banyak ditemukan di daerah ini antara lain ikan, udang dan plankton. 

3. Zona profundal 

Merupakan daerah dasar perairan yang lebih dalam dan menerima 

sedikit cahaya matahari dibandingkan daerah litoral dan limnetik. Bagian ini 

dihuni oleh sedikit organism terutama organism bentik karnivordan detrifor. 

4. Zona sublitoral 

Merupakan daerah peralihan antara zona litoral dan zona 

profundal. Sebagai daerah peralihan zona ini banyak dihuni oleh banyak 

jenis organisme bentik dan juga organisme temporal yang datang untuk 

mencari makan (Satino, 2010). 
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2.1.3 Manfaat Telaga 

Telaga merupakan salah satu sumber air tawar yang menunjang 

kehidupan semua makhluk hidup dan kegiatan sosial ekonomi manusia. 

Ketersediaan sumberdaya air, sangat mendasar untuk menunjang pengembangan 

ekonomi wilayah. Sumber daya air yang terbatas disuatu wilayah mempunyai 

implikasi kepada kegiatan pembangunan yang terbatas dan pada akhirnya 

kegiatan ekonomi terbatas sehingga kemakmuran rakyat makin lama tercapai. 

Air telaga dapat digunakan untuk berbagai pemanfaatan antara lain sumber baku 

air minum air, irigasi, pembangkit listrik, penggelontoran, perikanan dan 

sebagainya. Ekosistem telaga memiliki peran penting dalam menjamin kualitas 

dan kuantitas ketersediaan air tawar. Telaga juga sangat peka terhadap perubahan 

parameter iklim. Variasi suhu dan curah hujan misalnya, dapat langsung 

berpengaruh pada penguapan air, tinggi permukaan dari volume air, 

keseimbangan air dan produktivitas biologis perairan. Perairan telaga juga 

sebagai sumber plasma nutfah berpotensi sebagai penyumbang bahan genetik 

bagi lingkungan sekitarnya (Kurniawan, 2017). 

Perairan telaga dapat dimanfaatkan sebagai daerah konservasi dan tempat 

wisata alam yang memiliki sumber keanekaragaman hayati yang cukup besar. 

Manfaat telaga juga sangat vital untuk penampungan sementara akan limpahan 

air hujan dan mempertahankannya di musim kemarau. Kegunaan utama tersebut 

merupakan hal yang wajar, namun selalu ada masalah yang sangat dikhawatirkan 

adalah kecepatan berubahnya fungsi sistem tersebut menjadi penampung 
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berbagai macam polutan dan limbah baik pabrik maupun rumah tangga 

(Sunaryo, 2004). 

2.1.4 Kualitas Perairan 

Kualitas lingkungan perairan mempengaruhi kehidupan biota yang hidup 

di dalam perairan. Parameter kualitas air yang berpengaruh terhadap biota air 

jumlahnya cukup banyak, namun parameter yang pengaruhnya lebih besar antara 

lain intensitas cahaya yang masuk ke dalam perairan, kecerahan, suhu, 

kedalaman perairan, warna air, oksigen terlarut, kandungan fosfat total, total 

nitrogen, chemichal oxygent demand (COD), dan amonia (Irsyaphiani, 2009). 

Kualitas perairan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap 

pertumbuhan makhluk hidup di perairan itu sendiri. Lingkungan perairan yang 

baik bagi organisme aquatik diperlukan untuk pertumbuhan dan kelangsungan 

hidupnya. Kualitas air yang kurang baik akan mengakibatkan pertumbuhan 

organisme aquatik semakin lambat. Beberapa hal yang dapat menurunkan 

kualitas lingkungan perairan adalah pencemaran limbah organik, bahan buangan 

zat kimia dari pabrik, pestisida dari penyemprotan di sawah dan kebun, serta dari 

limbah rumah tangga (Minggawati, 2012). 

1. Suhu  

Suhu merupakan parameter yang sangat penting dalam lingkungan 

perairan dan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Kenaikan 

suhu akan berakibat pada laju metabolisme yang semakin meningkat pula, akibat 

meningkatnya laju metabolisme akan menyebabkan konsumsi oksigen 

meningkat, sementara dilain pihak dengan naiknya temperatur akan 
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mengakibatkan kelarutan oksigen dalam air menjadi berkurang. Hal ini 

menyebabkan organisme air akan mengalami kesulitan untuk melakukan 

respirasi. Suhu dapat menjadi faktor penentu atau pengendali kehidupan 

organisme aquatik. Jenis, jumlah dan keberadaan organisme aquatik sering 

berubah dengan adanya perubahan suhu air, terutama terjadinya kenaikan suhu 

(Barus, 2004; Rachmanda, 2011). 

 

2. Kecerahan 

Cahaya matahari dibutuhkan oleh tumbuhan air untuk proses asimilasi. 

Besar nilai kecerahan dapat diidentikkan dengan kedalaman air yang 

memungkinkan masih berlangsungnya proses fotosintesis. Nilai kecerahan 

sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, kekeruhan air serta 

kepadatan plankton suatu perairan. Kedalaman penetrasi cahaya suatu perairan 

merupakan kedalaman dimana produksi fitoplankton masih dapat berlangsung, 

bergantung pada beberapa faktor, antara lain: absorbsi cahaya oleh air, panjang 

gelombang cahaya, kecerahan air, pemantulan cahaya oleh permukaan laut, 

lintang geografik, dan musim (Barus, 2004). 

3. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman (pH) merupakan suatu parameter penting untuk 

menentukan kadar asam/basa dalam air. Nilai pH menyatakan nilai konsentrasi 

ion hidrogen dalam suatu larutan. Kemampuan air untuk mengikat atau melepas 

sejumlah ion Hidrogen akan menunjukkan apakah larutan tersebut bersifat asam/ 

basa. Di dalam air yang bersih jumlah konsentrasi ion H+ dan OH- berada dalam 
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keseimbangan, sehingga air yang bersih akan bereaksi normal. Peningkatan ion 

hidrogen akan menyebabkan nilai pH turun dan disebut sebagai larutan asam. 

Sebaliknya apabila ion hidrogen berkurang akan menyebabkan nilai pH naik dan 

keadaan ini disebut sebagai larutan basa. Nilai pH yang ideal untuk mendukung 

kehidupan organisme aquatik pada umumnya terdapat antara 7-8,5 (Barus, 

2004). 

4. Oksigen Terlarut (DO) 

Kandungan oksigen terlarut di dalam air merupakan salah satu penentu 

karakteristik kualitas air yang terpenting dalam kehidupan organisme aquatik. 

Pada saat pengambilan sampel air, konsentrasi oksigen terlarut mewakili status 

kualitas air. Adapun sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal sari 

suatu proses difusi dari udara bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup 

dalam perairan. Kecepatan difusi oksigen dari udara, dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, seperti kekeruhan air, suhu, salinitas, pergerakan massa air dan udara 

seperti arus, gelombang dan pasang surut. Semakin tinggi suhu dan salinitas yang 

dimiiki sebuah perairan maka perairan tersebut akan memiliki nilai DO yang 

rendah, demikian sebaliknya nilai DO akan tingi jika perairan tersebut memiliki 

suhu dan salinitas yang rendah. Demikian juga terhadap lapisan permukaan air 

nilai DO suatu perairan akan semakin rendah seiring dengan bertambahnya ke 

dalam perairan (Salmin, 2005; Rakhmanda, 2011). 

5. Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD) 

Kebutuhan oksigen biologi (BOD) merupakan banyaknya oksigen yang 

diperlukan oleh organisme pada saat penguraian bahan organik pada kondisi 
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aerobik. Dalam penguraian bahan organik dimana bahan organik ini digunakan 

oleh organisme sebagai bahan makanan dan energi diperoleh dari proses 

oksidasi. Dapat dijuga diartikan bahwa BOD adalah suatu karakteristik yang 

menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme 

(biasanya bakteri) untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam 

kondisi aerobik (Salmin, 2005). 

 Perairan yang tingkat pencemarannya rendah, dan dikatagorikan sebagai 

perairan yang kualitasnya biak, apabila perairan itu memiliki kadar oksigen 

terlarutnya (DO) adalah > 5 mg/l dengan kadar oksigen biokimianya (BOD) 

berkisar 0 – 10 mg/l (Salmin, 2005). 

6. Chemical Oxygen Demand (COD) 

Chemical oxygen demand (COD) adalah jumlah oksigen yang diperlukan 

untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. COD 

merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi kimia yang 

dinyatakan dalam O2 Nilai COD pada perairan yang tidak tercemar biasanya 

kurang dari 20 mg/l, sedangkan pada perairan yang tercemar nilai COD bisa 

mencapai lebih dari 200 mg/l. Tingginya bahan organik yang berasal dari 

kegiatan pertanian (pestisida), perikanan (pakan), limbah domestik yang berasal 

dari pemukiman akan menimbulkan nilai COD yang tinggi di suatu perairan. 

7. Fosfat dan Nitrat 

Fosfat merupakan unsur esensial disuatu perairan yang dapat 

dimanfaatkan oleh tumbuhan tingkat tinggi dan alga sehingga dapat 

mempengaruhi produktivitas perairan, sedangkan nitrat merupakan nutrien utama 
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di perairan dalam membentuk pertumbuhan tanaman dan alga . Sumber utama 

fosfat dan nitrat di perairan berasal dari limbah budidaya KJA yang cukup besar 

ke perairan, baik yang berasal dari sisa pakan yang tidak termakan akibat cara 

pemberian pakan yang tidak tepat serta buangan metabolisme ikan yang 

dikeluarkan dalam bentuk amoniak, urin, dan bahan buangan lainnya 

(Hendrawati, dkk,  2007). 

Unsur nitrogen (total N) dan fosfat (total P) yang dikandung pakan ikan 

merupakan sumber pencemaran air yang dapat mendorong terjadinya eutrofikasi, 

disamping nilai BOD tinggi yang menyebabkan penurunan kadar oksigen 

terlarut. Selain itu hasil peruraiannya menyebabkan timbulnya nitrit, ammonia, 

dan sulfida yang akan menyebabkan pencemaran air apabila jumlahnya 

berlebihan sehingga melampaui daya dukung perairan yang berakibat timbulnya 

alga (Machbub, 2010). 

2.2 Tumbuhan Air 

2.2.1 Pengertian Tumbuhan Air 

Salah satu komunitas yang memiliki peranan penting dan terdapat di 

sekeliling telaga ini adalah komunitas tumbuhan air (macrophytes). Tumbuhan 

air sering disebut pula tumbuhan akuatik. Tumbuhan air merupakan kumpulan 

dari berbagai golongan tumbuhan, sebagian kecil terdiri dari lumut dan paku-

pakuan, sebagian besar terdiri dari spermatophyta atau tumhuhan yang sebagian 

atau seluruh daur hidupnya berada di air. Tumbuhan air merupakan  tumbuhan 

yang tinggal di sekitar air dan didalam air yang berfungsi sebagai produsen 

penghasil energi pada suatu ekosistem. Produsen pada suatu ekosistem air tawar 
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terdiri dari dua tipe yaitu, tanaman bentik yang kebanyakan anggota Devisi 

Spermatophyta (tanaman berbiji) dan fitoplankton atau tanaman hijau yang 

mengapung. Tumbuhan air memiliki organ yang teradaptasi dengan lingkungan 

perairan, atau tumbuh di dekat badan air, terendam sebagian atau seluruhnya. 

Tumbuhan air termasuk salah satu komponen biologi dalam ekosistem danau 

yang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan (Sunanisari, 2008; 

Dewiyanti, 2012). 

Keberadaan tumbuhan air yang hidup dengan baik akan menciptakan 

produktivitas perairan yang tinggi dan menghasilkan keanekaragaman biota 

akuatik yang tinggi pula. Beberapa peranan tumbuhan air yang sangat penting 

adalah sebagai produsen primer, sebagai habitat biota, tempat perlindungan dan 

tempat menempel berbagai hewan dan tumbuhan atau alga. Daun tumbuhan air 

yang lebat dan besar pada jenis tertentu akan memperlambat air yang disebabkan 

oleh arus sehingga perairan di sekitarnya menjadi tenang. Disamping itu, 

rimpang dan akar dapat menahan dan mengikat sedimen, sehingga dapat 

menguatkan dan menstabilkan dasar permukaaan. Tumbuhan air memiliki 

peranan yang penting dalam struktur dan fungsi ekosistem perairan (Dewiyanti, 

2012; Augusta, 2015; Paramitha, 2017). 

2.2.2 Jenis-jenis Tumbuhan Air  

Tumbuhan air merupakan bagian dari vegetasi penghuni bumi ini, yang 

media tumbuhnya adalah perairan. Penyebaranya meliputi perairan air tawar, 

payau sampai ke lautan dengan beraneka ragam jenis, bentuk dan sifatnya. 
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Berdasarkan sifat hidupnya tumbuhan air dapat dibagi menjadi beberapa kategori 

yaitu: 

 

1. Tumbuhan mengapung bebas (free floating plant)  

Free floating plant yaitu tumbuhan yang seluruh organ tubuhnya 

(daun, batang, akar, dan bunga) mengapung di atas permukaan air. Daun 

tumbuhan air mengapung umumnya berukuran lebar dan terdapat di 

permukaan air untuk menangkap cahaya matahari. Permukaan daunnya 

terdapat bulu-bulu kecil untuk mencegah tergenang oleh air. Contoh free 

floating plant yaitu jenis Eichhornia crassipes (eceng gondok) dan Pistia 

stratiotes. 

 Eichhornia crassipes (eceng gondok) hidup mengapung dan 

kadang-kadang berakar dalam tanah. Tingginya sekitar 0,4-0,8 meter. Tidak 

mempunyai batang, daunnya tunggal dan berbentuk oval. Eceng gondok ini 

bermanfaat sebagai pembersih polutan berupa logam berat di perairan, bahan 

pembuatan kerajinana tangan dan sebagai bahan alat untuk menangkap ikan. 

Sedangkan Pistia stratiotes (kapu-kapu) yaitu tanaman yang memerlukan 

media tanah dan air untuk tumbuh, jika kebanyakan air dan terkena sinar 

matahari langsung, maka daunnya akan cepat hancur. Biasanya tanaman ini 

dipergunakan untuk tempat ikan-ikan hias bertelur, karena memiliki akar 

yang menggantung panjang kebawah air. 

2. Tumbuhan tenggelam (submersed plant) 
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Submersed plant yaitu tumbuhan yang selama fase hidupnya 

terendam dalam air. Seluruh tubuh tumbuhan tersebut berada di bawah 

permukaan air dan daunnya tidak atau jarang terpapar langsung di atas 

permukaan air. Daun tumbuhan submersed menerima sedikit cahaya 

matahari karena terletak di dalam air. Penetrasi cahaya tergantung oleh 

kekeruhan air. Contohnya jenis Hydrilla verticillata (ganggang), Hygrophila 

polysperma, Bacopa sp, Rotala machandra, Ludwigia sp, Cryptocorine, 

Anubias, Wallisneria spiralis. 

3. Tumbuhan berdaun mengambang (Rooted floating plant)  

Floating leaved plant 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. 

Tumbuhan ini hidup dengan akar yang menempel di dasar substrat dan daun 

yang mengambang di atas permukaan. Tumbuhan tersebut memiliki batang 

yang terendam di dalam air, panjang, dan lentur. Pertumbuhan panjang 

tangkai daun dipengaruhi olehh ketinggian badan air. Tumbuhan air ini 

terdiri dari jenis Ipomoea aquatic (kangkung). 

4. Tumbuhan tepian (emergent plant)  

Emergent plant atau marginal plant yaitu 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). 
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2.2.3 Manfaat Tumbuhan Air Bagi Ekosistem  

Tumbuhan air memiliki hubungan dan manfaat yang penting bagi 

komponen biotik lainnya di ekosistem perairan. Keberadaan tumbuhan air ini 

dari segi jenis maupun kelimpahannya dapat menjadi indikator kondisi 

lingkungan perairan tersebut. Tumbuhan air mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam menyediakan makanan di perairan. Tanaman air yang tenggelam 

maupun yang terapung di air merupakan tempat hidup berbagai jenis periphyton 

dan serangga air yang merupakan sumber makanan bagi ikan-ikan yang hidup di 

perairan tersebut. Disamping itu, vegetasi disekitar perairan juga memberikan 

kontribusi yang sangat besar dalam menyuburkan perairan karena vegetasi ini 

turut memberikan masukan bahan organik yang berasal dari serasah yang gugur 

kedalam perairan (Abidin, 2014; Suryandari, 2009). 

Sebagai organisme autotrof, bersama dengan algae, tumbuhan air bisa 

mengubah zat-zat hara anorganik menjadi bahan organik. Melalui aktivitas 

fotosintesis, tumbuhan air memproduksi oksigen ke lingkungan sekitarnya. 

Tumbuhan air dapat mensintesa nutrient dengan bantuan cahaya matahari 

melalui proses fotosintesis dan secara fisik dapat mengurangi kecepatan aliran 

air sehingga dapat mengurangi erosi dan menurunkan kadar turbiditas. 

Tumbuhan air juga membantu aerasi perairan melalui fotosintesis, mengatur 

aliran air, membersihkan aliran yang tercemar melalui proses sedimentasi, serta 

penyerapan partikel dan mineral. Tumbuhan air menyediakan naungan untuk 

ikan dan biota air lainnya. Tumbuhan air juga merupakan makanan langsung 

bagi binatang herbivora, dan beberapa jenis tanaman air juga menjadi makanan 
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manusia. Secara tidak langsung, tumbuhan air berfungsi sebagai tempat 

menempel (substrat) perifiton yang sangat menguntungkan, terutama bagi larva 

ikan (Kurniawan,2012; Augusta, 2015). 

Tumbuhan air juga bermanfaat untuk mencegah pencemaran yang terjadi 

pada air, udara dan tanah. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan bergantung pada 

jenis pencemar dan organisme yang terpapar. Bahan pencemar dapat diserap oleh 

tumbuhan air tersebut. Beberapa tumbuhan air yang berpotensi menyerap logam-

logam berat yaitu Eichornia crassipes, Pistia stratiotes dan Hydrilla verticillata. 

Pada hasil penelitian menunjukkan kombinasi tumbuhan Hydrilla verticillata 

dan Eichornia crassipes mampu menyerap logam kromium (VI) (Puspita, 2011).  

Tumbuhan air selain mempunyai manfaat yang banyak di dalam perairan 

juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut: 

1. Sebagai Biological filter 

Kotoran dan urin ikan, daun-daun yang membusuk akan 

menghasilkan amonia yang merupakan racun bagi makluk hidup di dalam 

lingkungan tersebut. Amonia tersebut akan diserap oleh tumbuhan air 

sebagai sumber makanan untuk menunjang pertumbuhannya. Dengan 

demikian kadar amonia akan berkurang bahkan habis sama sekali sehingga 

lingkungan dalam ekosistem akan terbebas dari zat beracun. 

2. Memperkaya Kandungan Oksigen Dalam Air 

Hasil fotosintesis berupa oksigen turut memperkaya kandungan 

oksigen dalam air yang akan digunakan oleh ikan untuk bernapas. 

3. Memperbaiki Kualitas Air 
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Adanya tumbuhan air di perairan akan memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas air, sehingga akan tercipta lingkungan yang sehat 

bagi kehidupan ikan-ikan di perairan maupun bagi tumbuhan itu sendiri 

(Yulianto, 2007). 

2.3 Tinjauan Sumber Belajar  

2.3.1 Pengertian Sumber Belajar  

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi dalam pembelajaran. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi 

yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat 

membantu siswa dalam belajar, sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya 

tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, perangkat lunak, atau 

kombinasi dari beberapa bentuk tersebut yang dapat digunakan siswa dan guru. 

Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan, 

orang, dan benda yang mengandung imformasi yang menjadi wahana bagi siswa 

untuk melakukan proses perubahan perilaku (Majid, 2008). 

Sumber belajar banyak definisinya menurut beberapa pendapat ahli, 

berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut jadi dapat disimpulkan bahwa 

sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh siswa untuk 

mempelajari suatu hal. Pengertian dari sumber belajar sangat luas. Sumber 

belajar tidak terbatas hanya buku saja tetapi dapat berupa, orang, alat, bahan, dan 

lingkungan yang dapat mendukung proses pembelajaran. 

Sumber belajar diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka 

meningkatkan kualitas pengajaran. Apabila dicapai kualitas pengajaran yang 
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baik maka akan dicapai pula hasil belajar yang baik. Dengan adanya pengadaan 

dan penggunaan sumber belajar di sekolah diharapkan dapat memberikan 

informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran. Apabila dicapai 

kualitas pengajaran yang baik maka akan dicapai pula hasil belajar yang baik 

(Lilawati, 2017). 

2.3.2 Manfaat Sumber Belajar  

Sumber belajar memiliki berbagai manfaat penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya bermanfaat untuk menyalurkan pesan, 

tetapi juga strategi, metode, dan tekniknya. Berikut beberapa manfaat sumber 

belajar yaitu:  

1. Memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. 

2. Menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat 

secara langsung.  

3. Menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas. 

4. Memberikan informasi yang akurat dan terbaru. 

5. Membantu memecahkan masalah pendidikan dalam lingkup makro maupun 

mikro. 

6. Memberikan motivasi positif. 

7. Merangsang untuk berfikir kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif 

serta berkembang lebih jauh (Siregar, 2010). 

Sumber belajar memiliki manfaat yang sangat besar dalam proses 

pembelajaran.  Berikut manfaat sumber belajar terhadap proses pembelajaran: 
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1. Meningkatkan produktivitas dalam pembelajaran, melalui mempercepat laju 

belajar dan membantu pengajar untuk menggunakan waktu secara lebih baik, 

mengurangi beban guru/dosen dalam menyajikan informasi, sehingga dapat 

lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar murid/mahasiswa 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

melalui mengurangi kontrol guru/dosen yang kaku dan tradisional, 

memberikan kesempatan kepada murid/mahasiswa untuk belajar sesuai 

dengan kemampuannya 

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, melalui: 

perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis, pengembangan 

bahan pembelajaran berbasis penelitian 

4. Lebih memantapkan pembelajaran, melalui: peningkatkan kemampuan 

manusia dalam penggunaan berbagai media komunikasi, penyajian data dan 

informasi secara lebih konkrit 

5. Memungkinkan belajar secara seketika, melalui pengurang jurang pemisah 

antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang 

sifatnya konkrit, memberikan pengetahuan yang bersifat langsung; dan 

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan 

adanya media massa, melalui: pemanfaatan secara bersama yang lebih oleh 

luas tenaga tentang kejadian-kejadian yang langka, penyajian informasi yang 

mampu menembus batas geografis (Supriadi, 2015). 
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2.3.3 Komponen Sumber Belajar  

Sumber belajar memiliki beberapa komponen, komponen dalam sumber 

belajar merupakan  bagian-bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar, dan 

bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri sekalipun 

mungkin dapat dipergunakan secara terpisah. Komponen-komponen sumber 

belajar diantaranya adalah: 

1. Tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar, artinya setiap sumber belajar selalu 

memiliki tujuan atau misi yang akan dicapai. Tujuan setiap sumber itu selalu 

ada, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Tujuan sangat dipengaruhi 

oleh sifat dan bentuk sumber belajar itu sendiri.  

2. Bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar satu dengan lainnya 

berbeda-beda. Keadaan fisik sumber belajar ini merupakan komponen 

penting. Penggunaan atau pemanfatannya hendaknya dengan 

memperhitungkan segi waktu, pembiayaan dan sebagainya. 

3. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu 

membawa pesan yang dimanfaatkan atau dipelajari oleh para pemakainya. 

Komponen pesan merupakan informasi yang penting. Oleh karena itu para 

pemakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana pesan 

disimak. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: isi pesan harus 

sederhana, sukup jelas, lengkap, mudah disimak maknanya.  

4. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Tingkat 

kompleksitas penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan 

pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitasnya perlu diketahui guna 
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menentukan apakah sumber belajar itu masih bisa dipergunakan, mengingat 

waktu dan biaya yang terbatas. Komponen-komponen tersebut saling 

berkaitan sehingga membentuk satu sistem yang menyusun sumber belajar. 

Setiap komponen merupakan satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri 

sekalipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah. Dalam penelitian dan 

pengembangan ini, peneliti mengembangkan sumber belajar dengan tujuan 

pembelajaran disesuaikan dengan KI dan KD yang telah dipilih. Bentuknya 

berupa majalah cetak, dengan memuat pesan berbagai rubrik yang 

mendukung materi dan disajikan dengan bahasa yang populer atau ringan 

sehingga lebih mudah dipahami (Sudjana dan Rivai, 2007). 

2.3.4 Syarat Sumber Belajar  

Syarat-syarat sumber belajar antara lain꞉ 

1. Kejelasan Potensi 

Besarnya potensi suatu objek dan gejalanya untuk dapat diangkat sebagai 

sumber belajar terhadap permasalahn berdasarkan konsep kurikulum. 

Kejelasan potensi ditunjukkan oleh ketersediannya objek dan ragam 

permasalahan yang dapat diungkapkan. 

2. Kesesuaian dengan tujuan belajar 

Kesesuaian yang dimkasud merupakan kesesuaian antara kompetensi dasar 

(KD) yang tercantum berdasarkan kurikulum. 

3. Kejelasan sasaran 

Kejelasan sasaran yang dimaksud ialah sasarn pengamatan dan sasaran 

peruntukan. Sasaran pengamatan yaitu materi apa yang dapat diamati oleh 
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siswa dan sasaran peruntukkan yaitu untuk siswa jenjang apa dan kelas 

berapa. 

4. Kejelasan informasi yang diungkap 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi 

Pada pedoman eksplorasi peserta didik dapat bereksplorasi terhadap objek 

yang dipelajarinya dengan metode ilmiah sehingga dapat mengembangkan 

kemampuan proses dan berfikir peserta didik. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan 

Perolehan yang diharapkan untuk peserta didik yaitu meliputi tiga ranah 

(ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik) (Maryati, 2015). 

2.4 Booklet  

Media booklet adalah media pembelajaran yang berisi penjelasan materi 

secara singkat dan latihan soal yang disajikan dalam tampilan yang menarik 

berupa tulisan berwarna dan bergambar. Adapun kelebihan media booklet yaitu 

dapat membuat siswa lebih mudah belajar, karena melalui media ini siswa tidak 

perlu mencatat materi yang telah disampaikan oleh guru, tampilannya yang kecil 

dan menarik, membuat booklet menjadi media yang praktis, sederhana dan 

mudah untuk dibawa kemana saja sehingga dapat dipelajari baik dirumah 

maupun disekolah (Irwan, 2017). 

Booklet adalah buku berukuran kecil (A5) dan tipis yang terdiri  dari 48 

halaman bolak balik, berisi tentang tulisan dan gambargambar. Istilah booklet 

berasal dari buku dan leaflet artinya media booklet merupakan perpaduan antara 

leaflet dan sebuah buku dengan format (ukuran) yang kecil seperti leaflet. 
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Struktur isi booklet menyerupai buku (pendahuluan, isi, penutup), hanya saja 

cara penyajian isinya jauh lebih singkat dari pada buku (Simamora, 2009). 

 

Sebuah booklet harus memenuhi kriteria seperti berikut: 

1. Menggunakan kalimat pendek, sederhana, singkat dan sesuai EYD. 

2. Penggunaan huruf tidak kurang 10 pt. 

3. Dikemas dengan menarik. 

4. Harus sesuai dengan isi materi yang disampaikan. 

5. Tujuan dan manfaatnya tersampaikan dengan jelas (Hapsari, 2013). 

  Menurut Roza (2012) booklet memiliki beberapa fungsi yaitu: untuk 

menimbulkan minat sasaran pendidikan, membantu di dalam mengatasi banyak 

hambatan, membantu sasaran pendidikan untuk belajar lebih banyak dan cepat, 

merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan yang diterima 

kepada orang lain, untuk mempermudah penyampaian bahasa pendidikan, untuk 

mempermudah penemuan informasi oleh sasaran pendidikan, mendorong 

keinginan orang untuk mengetahui lalu mendalami dan akhirnya mendapatkan 

pengertian yang lebih baik, membantu memperjelas pengertian yang diperoleh. 

Adapun secara lebih spesifik bahwa dalam menyusun sebuah booklet 

sebagai media, booklet setidaknya mencakup: 

1. Judul diturunkan dari Kompetensi Dasar (KD) atau materi pokok sesuai 

dengan besar kecilnya materi. 

2. KD/materi pokok yang akan dicapai, diturunkan dari Standar Isi (SI) dan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 
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3. Informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik memperhatikan 

penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembaca. 

4. Pada booklet terdapat lebih banyak gambar dari pada teks, sehingga tidak 

terkesan monoton. 

5. Gambar ditampilkan secara nyata yaitu gambar-gambar yang sudah dikenal 

oleh peserta didik. 

6. Isi disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik. 

7. Mudah dibawa kemana saja dan dibaca kapan saja, di mana saja. 

8. Memuat informasi yang lengkap, walau tidak rinci dan berurutan (Prastowo, 

2014). 
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2.5 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosistem Telaga 

Abiotik Biotik 

Suhu, PH, 

COD, BOD, 

DO 

Fauna Flora 

Tumbuhan Air 

Klasifikasi Morfologi 

Pengembangan bahan ajar 

Biologi untuk SMA kelas 

X 

Identifikasi 
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