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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aliran mata air dipengaruhi oleh karakteristik atau keadaan lingkungan 

sekitarnya. Karakteristik atau keadaan lingkungan berhubungan erat dengan 

parameter kualitas air sungai yang meliputi faktor secara fisik, kimia, maupun 

biologi (Linus, Salwiyah, & Irawati, 2016). Faktor secara fisik-kimia meliputi 

keadaan fisik yaitu warna, bau, dan kecepatan arus, sedangkan faktor secara kimia 

yaitu pH, suhu, DO, dan BOD dan faktor secara biologi salah satunya adalah 

keberadaan fitoplankton (Linus et al., 2016). Keberadaan fitoplankton dalam 

suatu perairan dapat memberikan informasi mengenai kondisi suatu perairan 

(Paramitha, Utomo, & Desrita, 2014). 

Perubahan kondisi suatu perairan disebabkan oleh faktor utama yaitu 

aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang menghasilkan limbah seperti limbah 

rumah tangga, limbah minyak, limbah pertanian dan perikanan mencemari 

ekosistem perairan dan mengakibatkan air tidak mempunyai standar 3B. (Barus, 

Sinaga, & Tarigan, 2008; Baktiar, Wijaya, & Sukmono, 2016). Keadaan tersebut 

akan berpengaruh pada ekosistem perairan khususnya kelimpahan fitoplankton. 

Fitoplankton memiliki peran penting dalam ekosistem akuatik yaitu 

sebagai penghasil nutrien terbesar di suatu ekosistem perairan (Jalaluddin, Akmal, 

& Azwir, 2014). Fitoplankton bersifat autotrofik atau dapat menghasilkan bahan 

organik sendiri sebagai makanannya, karena fitoplankton memiliki klorofil yang 

digunakan dalam proses fotosintesis (Nontji, 2008). Menurut Arifin (2009), 
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fitoplankton dapat melakukan proses fotosintesis karena memilki pigmen 

fotosintesis yaitu klorofil-a. 

Klorofil-a berperan penting dalam proses fotosintesis pada organisme 

perairan, karena klorofil-a merupakan pigmen yang paling dominan di dalam 

fitoplankton dibandingkan klorofil-b dan klorofil-c (Rasyid, 2009; Stasio, 

Schrimpf, Beranek, & Daniels, 2008). Klorofil-a dalam fitoplankton dapat 

digunakan sebagai indeks potensial fotosintesis fitoplankton. Menurut Tada, 

Yamaguchi, & Montani (2004), klorofil-a digunakan sebagai indikator 

kelimpahan fitoplankton dalam suatu perairan yang dapat memberikan gambaran 

kondisi suatu perairan.  

Klorofil-a sebagai indikator kualitas perairan digolongkan ke dalam 

status trofik perairan secara umum yaitu oligotrof, mesotrof, eutrofik, dan 

hipereutrofik (Badan Standarisasi Nasional, 2010). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Linus et al. (2016) menunjukkan, aktivitas manusia berpengaruh 

terhadap kondisi perairan Bungkutoko dengan kondisi perairan tergolong 

oligotrofik-mesotrofik (kurang subur-sedang). Berdasarkan hasil penelitian Putri, 

Zainuri, & Priyono (2016), menyatakan bahwa konsentrasi klorofil-a di perairan 

Selat Karimata tergolong rendah dikarenakan nilai oksigen terlarut dalam air 

sebesar 4,7-4,84 mg/l yang menunjukkan bahwa proses fotosintesis tidak berjalan 

dengan baik. Menurut hasil penelitian Paramitha et al. (2014), nilai konsentrasi 

klorofil-a dipengaruhi oleh parameter fisika-kimia perairan yang berhubungan 

dengan aktivitas manusia di perairan belawan. 
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Berdasarkan paparan yang telah diuraikan dan masih minimnya data 

terkait kualitas perairan di aliran mata air Sumber Maron Malang, maka perlu 

diadakannya penelitian tersebut dengan judul “Studi Kualitas Perairan 

Berdasarkan Parameter Biologi, Fisika, dan Kimia di Aliran Mata Air Sumber 

Maron Kecamatan Pagelaran, Malang (Sebagai Sumber Belajar Biologi)”. 

Pemanfaatan hasil penelitian ini sebagai sumber belajar biologi dapat 

dilakukan jika memenuhi beberapa persyaratan diantaranya memuat kejelasan 

informasi yang disampaikan, mengatasi problem belajar, memungkinkan siswa 

untuk memicu diri sendiri dan memenuhi kebutuhan siswa mandiri sesuai dengan 

pernyataan Prastowo (2018), bahwa sumber belajar merupakan informasi yang 

mencakup ide, data, fakta, benda, orang, dan sebagainya yang menimbulkan 

proses pembelajaran di dalamnya. Pemanfaatan penelitian ini sebagai sumber 

belajar berupa pendukung bahan ajar pada Kompetensi Dasar (KD) 3.10 

menganalisis data perubahan dan pelestarian lingkungan, penyebab, dan 

dampaknya bagi kehidupan dan Kompetensi Dasar (KD) 4.10 merumuskan 

gagasan pemecah masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan 

sekitar (Permendikbud nomor 37 tahun 2018).  

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimana parameter kualitas (biologi, fisika, dan kimia) perairan di aliran 

mata air Sumber Maron Kecamatan Pagelaran, Malang? 

1.2.2 Bagaimana kualitas perairan berdasarkan parameter biologi, fisika, dan 

kimia di aliran mata air Sumber Maron Kecamatan Pagelaran, Malang 
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dibandingkan dengan peraturan atau baku mutu yang ditetapkan oleh 

pemerintah? 

1.2.3 Bagaimana hasil analisis pemanfaatan hasil penelitian studi kualitas perairan 

berdasarkan parameter biologi, fisika, dan kimia di aliran mata air Sumber 

Maron Kecamatan Pagelaran, Malang (sebagai sumber belajar biologi)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1.3.1 Mendeskripsikan parameter kualitas (biologi, fisik-kimia) perairan di aliran 

mata air Sumber Maron Kecamatan Pagelaran, Malang. 

1.3.2 Mengidentifikasi kualitas perairan berdasarkan parameter biologi, fisika, 

dan kimia di aliran mata air Sumber Maron Kecamatan Pagelaran, Malang 

dibandingkan dengan peraturan atau baku mutu yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

1.3.3 Menganalisis kelayakan pemanfaatan hasil penelitian kualitas perairan 

berdasarkan parameter biologi, fisika, dan kimia di aliran mata air Sumber 

Maron Kecamatan Pagelaran, Malang (sebagai sumber belajar biologi). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi terkait kualitas 

perairan berdasarkan parameter biologi, fisika, dan kimia di aliran mata air 

Sumber Maron Kecamatan Pagelaran, Malang. 

1.4.1.2 Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian keilmuan mengenai kualitas 

perairan berdasarkan parameter biologi, fisika, dan kimia di aliran mata air 

Sumber Maron Kecamatan Pagelaran, Malang. 

1.4.1.3 Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait teknik pengujian 

kualitas perairan menggunakan parameter biologi yaitu kandungan 

klorofil-a yang dapat diterapkan dalam mata kuliah Biologi khususnya 

pengetahuan lingkungan. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1 Manfaat bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti terkait dengan kualitas air berdasarkan 

parameter biologi, fisika, dan kimia di aliran mata air Sumber Maron 

Kecamatan Pagelaran, Malang.. 

1.4.2.2 Manfaat Bagi Pengelola Sumber Maron 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait 

kualitas perairan di aliran mata air Sumber Maron Malang. 

1.4.2.3 Manfaat bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai 

sumber belajar siswa SMA/MA kelas X semester genap materi Perubahan 
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dan pelestarian lingkungan hidup berupa artikel ilmiah pada Kompetensi 

Dasar atau KD 3.10 Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab, 

dan dampaknya bagi kehidupan dan Kompetensi Dasar (KD) 4.10 

merumuskan gagasan pemecah masalah perubahan lingkungan yang 

terjadi di lingkungan sekitar. 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun batasan yang dilakukan dalam penelitian ini sehingga tidak 

merubah fokus penelitian adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Pengambilan sampel air dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 08.00-10.00 

WIB. 

1.5.2 Data pendukung yang digunakan untuk menganalisis kualitas air 

berdasarkan parameter fisik-kimia yaitu suhu, pH,  intensitas cahaya, kuat 

arus air, DO, dan BOD air. 

1.5.3 Sumber belajar yang dibuat sebagai hasil penelitian ini adalah artikel ilmiah. 

1.6 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.6.1 Air merupakan suatu zat yang secara alami  terdapat di muka bumi dengan 

tiga wujud zat yaitu padat, gas, dan cair yang umumnya memiliki ciri atau 

bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau dalam kondisi standar 

(Indarto, 2010). 

1.6.2 Klorofil-a merupakan salah satu zat warna atau pigmen hijau daun pada 

setiap tumbuhan yang berperan dalam proses perubahan energi cahaya 

menjadi energi kimia (Riyono, 2007). 
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1.6.3  Aliran Mata air merupakan air tanah yang keluar dengan sendirinya ke 

permukaan tanah dan mengalir di sepanjang permukaan tanah dari hulu ke 

bagian hilir (Chandra, 2007). 

1.6.4 Kualitas Perairan merupakan sifat air yang mencirikan keadaan suatu 

perairan yang masih dapat dimanfaatkan dengan ketentuan baku mutu 

perairan (Dharmawibawa et al., 2014). 

1.6.5 Sumber belajar merupakan bahan atau alat yang digunakan sebagai sumber 

informasi kepada murid maupun guru (Sudono et al., 2006). 

 


