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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perairan laut di selatan Pulau Jawa memiliki karakteristik gelombang yang 

besar, topografi dasar laut yang curam, serta berbatasan langsung dengan 

samudera Hindia (Mahatmawati, Efendy, & Siswanto, 2009). Jenis hewan yang 

mampu bertahan hidup pada karakteristik pantai selatan antara lain Crustasea, 

Moluska, Ikan dan Echinodermata (Zamani, 2015). Echinodermata merupakan 

hewan yang paling banyak ditemukan disetiap kedalaman laut pantai selatan 

pernyataan tersebut didukung oleh Costa, Mazzola dan Vizzini (2014) keberadaan 

Echinodermata ditemukan mulai dari zona dangkal hingga zona dalam.  

Echinodermata di perairan laut selain memiliki manfaat ekologi juga 

sebagai pembersih. Pernyataan ini didasarkan pada  Hudha dan Zaenab (2002) 

yang menyatakan bahwa Echinodermata merupakan hewan pemakan sampah 

sehingga laut menjadi bersih dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi seperti 

teripang dan landak laut. Echinodermata merupakan bioindikator perairan yang 

baik, karena Echinodermata hanya dapat hidup pada kondisi perairan yang baik. 

Pernyataan ini didukung oleh Jalaludin dan Ardeslan (2017) yang menyatakan 

bahwa Echinodermata juga dapat dijadikan parameter (bioindikator) kualitas 

perairan laut (ekosistem laut). Secara ekologis keberadaan Echinodermata sangat 

berpengaruh penting pada tingkat kesuburan substrat dasar perairan karena secara 

tidak langsung Echinodermata merupakan biota bentik pemakan (deposit feeder) 

yang mencerna sebagian besar sedimen. Proses seperti ini bertujuan untuk 
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mencegah terjadinya penumpukan bahan – bahan organik atau bakteri tertentu 

(Darsono, 2007). 

Mengenai nilai ekologi dari Echinodermata dapat dilihat dari interaksi 

yang terjadi pada Echinodermata melalui kajian afinitas antar spesies dan 

klasifikasi komunitas. Kajian terhadap aspek afinitas antar spesies pada 

Echinodermata akan menghasilkan interaksi yang terjadi antar makhluk hidup 

yang terdapat di komunitasnya. Interaksi tersebut dapat berupa interaksi positif 

atau juga interaksi negatif bergantung pada keberadaan hewan pada suatu wilayah 

yang sama. Kajian terhadap klasifikasi komunitas pada Echinodermata akan 

menghasilkan Echinodermata yang mempunyai kesamaan diantara spesies yang 

selanjutnya dapat diklasifikasikan didasarkan oleh adanya persamaan sehingga 

dapat diketahui spesies yang dominan dalam menggunakan sumber daya yang 

sama dalam suatu wilayah. Berdasarkan penelitian mengenai afinitas antar spesies 

dan klasifikasi komunitas di Indonesia menyatakan bahwa terjadinya interaksi 

antar spesies dipengaruhi oleh adanya hubungan kekerabatan antar spesies 

tersebut. Sifat interaksi positif dapat  disebabkan karena kedua spesies berada 

dalam suatu plot pengamatan sehingga bisa dilihat, sedangkan sifat interaksi 

negatif dapat disebabkan karena spesies ditemukan sendiri dalam suatu plot 

pengamatan (Marianti, Zulfikar, & Zen, 2014) .     

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti pada tanggal 

3 Februari 2019 terhadap keberadaan Filum Echinodermata di kawasan pantai 

Parang Dowo Kabupaten Malang ditemukan bahwa terdapat banyak 

Echinodermata seperti bulu babi atau landak laut. Berdasarkan hasil observasi 
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peneliti terhadap penelitian tentang afinitas dan klasifikasi komunitas di Indonesia 

terdapat beberapa penelitian yakni Swasta, Soedharma, Boer dan Wardiatno 

(2006) dengan objek penelitian Endopsammon. Sugita, Zen dan Zulfikar (2013) 

dengan objek penelitian Pelecypoda. Marianti, Zulfikar dan Zen (2014) dengan 

objek penelitian Lamun. Nurwahidah (2018) dengan objek penelitian kelas 

Gastropoda. Namun demikian, belum ada penelitian mengenai afinitas dan 

klasifikasi komunitas dengan objek Echinodermata, maka diharapkan penelitian 

ini dapat menambah referensi mengenai penelitian tentang afinitas dan klasifikasi 

komunitas di Indonesia. 

Potensi sumber daya alam disekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar (Ratih, Prihanta, & Susetyarini, 2015). Saat ini masih banyak jenis hewan 

dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya khususnya 

hewan Echinodermata, oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar. Penggunaan kajian sumber belajar biologi pada 

penelitian ini dapat membuktikan pentingnya sumber belajar berbasis penelitian, 

karena sudah terbukti kebenarannya. Sehingga sumber belajar lebih efisien. 

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga diperlukan penelitian mengenai 

“Afinitas Antar Spesies dan Klasifikasi Komunitas Echinodermata kawasan 

Pantai Parang Dowo Kabupaten Malang dimanfaatkan sebagai Kajian Sumber 

Belajar Biologi”. 

I.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana afinitas antar spesies Echinodermata di kawasan Pantai Parang 

Dowo Kabupaten Malang? 
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2. Bagaimana klasifikasi komunitas Echinodermata di kawasan Pantai Parang 

Dowo Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana hasil penelitian tentang afinitas antar spesies dan klasifikasi 

komunitas Echinodermata di kawasan Pantai Parang Dowo Kabupaten Malang 

dimanfaatkan sebagai kajian  sumber belajar biologi? 

I.3  Tujuan 

1. Untuk mendeskripsikan afinitas antar spesies Echinodermata kawasan Pantai 

Parang Dowo Kabupaten Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan klasifikasi komunitas Echinodermata di kawasan 

Pantai Parang Dowo Kabupaten Malang. 

3. Untuk menganalisis hasil penelitian mengenai afinitas antar spesies dan 

klasifikasi komunitas Echinodermata di Pantai Parang Dowo Kabupaten 

Malang dimanfaatkan sebagai kajian  sumber belajar biologi. 

1.4  Manfaat  

1. Manfaat Teori 

Hasil dari riset ini bisa digunakan sebagai penerapan di bidang ilmu 

pengetahuan terutama mata pelajaran biologi ekologi. Selain itu, bagi kalangan 

akademis juga dapat digunakan sebagai informasi atau referensi untuk penelitian 

yang lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi pembelajaran di lembaga pendidikan bermanfaat untuk sumber 

belajar biologi di tingkat SMP sampai perguruan tinggi. Untuk pendidik 

hasil penelitian ini dapat mempermudah pendidik pada penjelasan 
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tentang macam hewan invertebrate di dalam materi invertebrata. Bagi 

peserta didik bisa menambahkan ilmu pengetahuan dan mempermudah 

dalam pemahaman pelajaran biologi. 

2. Bagi pembelajaran di laboratorium dapat membantu memahami materi 

tentang manfaat ekologi Echinodermata dalam materi invertebrata. 

3. Bagi masyarakat luas dapat memberi informasi bahwa adanya manfaat 

ekologi  Echinodermata di kawasan Pantai Parang Dowo Kabupaten 

Malang. 

4. Bagi peneliti lanjut dapat menambah referensi mengenai afinitas antar 

spesies dan klasifikasi komunitas Echinodermata. 

 

1.5  Batasan Penelitian 

1. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah filum Echinodermata yang 

terdapat di pantai Parang Dowo yang terletak di dusun Bajulmati, Desa 

Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

2. Lokasi pengambilan sampel dilakukan di pantai Parang Dowo yang terletak 

di dusun Bajulmati, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten 

Malang, Jawa Timur. 

3. Pengambilan sampel filum Echinodermata dilakukan pada saat air laut dalam 

keadaan surut. 

4. Identifikasi jenis hewan yang ditemukan diidentifikasi di Laboratorium 

Hidrobiologi Universitas Brawijaya. 
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1.6   Definisi Istilah 

1. Afinitas adalah suatu metode pengukur derajat tumpang tindih pemanfaatan 

sumber daya baik intra maupun interspesies (Ludwig & Reynolds, 1988). 

2. Klasifikasi yakni susunan yang disistem kelompok atau individu berdasarkan 

kaidah atau standar yang ditetapkan. 

3. Komunitas merupakan kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi 

di daerah tertentu. 

4. Klasifikasi Komunitas adalah kelompok dari berbagai objek, didasarkan atas 

kesamaan yang dimiliki oleh objek tersebut selanjutnya dikelompokkan 

berdasarkan persamaannya komunitas. 

5. Sumber belajar biologi merupakan sumber berupa data, orang, dan wujud yang 

dijadikan siswa belajar, secara berpisah ataupun berkombinasi sehingga 

memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. 

6.  Echinodermata merupakan hewan laut yang memiliki kulit berduri dan berjalan 

lambat serta dapat hidup di perairan dangkal hingga dalam. 


