
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Letak geografis Indonesia membentang dari 6
0
 LU sampai 11

0
 LS dan 92

0
 

sampai 142
0
 BT, terdiri dari pulau- pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 

17.504 pulau (Lasabuda, 2013). Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dan 

terletak di garis katulistiwa, memiliki luas wilayah total 1.904.569 km
2
. Indonesia sangat 

terkenal sebagai negara yang memiliki tingkat biodiversitas yang tinggi (Putrisari, 2017). 

Sumenep adalah salah satu kabupaten di Pulau Madura, Jawa Timur, 

terletak di ujung timur Pulau Madura. Kondisi geografi wilayahnya terdiri dari 

daratan dan kepulauan sebanyak 126 pulau. Sumenep merupakan salah satu 

destinasi wisata di Jawa Timur. Salah satu yang sedang menjadi primadona saat 

ini adalah Pulau Gili Labak (Rosita, 2017).  

Pulau Gili Labak merupakan pulau dengan potensi alam yang sangat 

menarik di laut dan darat. Letak pulau yang berdekatan dengan daratan utama 

menjadikan pulau kecil ini sebagai tujuan baru wisata sehingga meningkatkan 

pengunjung lokal maupun regional dan menciptakan sumber ekonomi baru. Hal 

ini menciptakan tekanan baru terhadap lingkungan dan ekosistem pesisir, terutama 

kurangnya pengelolaan pariwisata yang terperinci di pulau ini, sehingga 

wisatawan dan pelaku pariwisata yang datang dalam jumlah besar melakukan 

aktivitas secara bebas tanpa memperhatikan adanya kerentanan dan daya dukung 

dari ekosistem (Kurniawan et al., 2017).  



2 
 

 

Pulau Gili Labak mempunyai pesona alam terpendam di dalamnya yang 

mampu menarik wisatawan. Pulau Gili Labak sangat layak untuk dipromosikan ke 

mancanegara agar potensi wisata yang berada di Indonesia dapat dipandang oleh 

negara lain (Rosita, 2017). Daya dukung pengunjung ekowisata mencapai 133 

orang/hari, ecotourism snorkeling mencapai 44 orang/hari dan ekowisata pesisir 

mencapai 86 orang/hari. Total pengunjung di Pulau Gili Labak adalah 263 

orang/hari (Muhsoni, 2016). 

Melihat dari banyaknya pengunjung yang datang mengakibatkan tekanan 

terhadap lingkungan, salah satunya adalah terganggunya ekosistem pantai untuk 

kebutuhan ruang wisata, dan meningkatnya sampah (Kurniawan et al., 2017). 

Seiring dengan perkembangan waktu, bertambahnya penduduk, dan desakan 

ekonomi yang semakin kuat menuntut manusia untuk mengeksploitasi 

sumberdaya alam secara besar-besaran terutama pada lingkungan. Pulau-pulau 

kecil menjadi kawasan yang memiliki resiko terkena dampak dari perubahan 

lingkungan sehingga menimbulkan masalah bagi lingkungan yang berupa 

kerusakan ekosistem pantai (Romadon, 2014). 

Menurut Vatria (2010) kerusakan-kerusakan ekosistem pantai harus dapat 

dicermati dan diperhatikan secara mendalam. Karena dengan terjadinya kerusakan 

ekosistem pantai selalu diikuti dengan permasalahan-permasalahan lingkungan. 

Permasalahan lingkungan ini bisa menyebabkan terjadinya abrasi pantai, banjir, 

sedimentasi, menurunnya produktivitas perikanan, sampai terjadinya kehilangan 

beberapa pulau kecil. (Al & Purwani, 2017). Salah satu penyebab permasalahan 

kerusakan ekologi pantai bisa dilihat dari kerusakan struktur tumbuhan yang ada 

di wilayah itu (Zikra, 2009). 
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Samin (2016) mengemukakan bahwa tumbuhan yang hidup di ekosistem 

pantai ini biasanya bergerombol membentuk unit-unit struktur komunitas 

tumbuhan. Gundukan pasir yang ada di pinggir pantai itu biasanya terdapat hutan 

yang dinamakan hutan pantai. Tumbahan pada hutan pantai cukup beragam. 

Tumbuhan tersebut bergerombol membentuk unit-unit tertentu sesuai dengan 

habitatnya dan ini sangat berkaitan erat dengan struktur komunitas tumbuhan di 

pantai. Menurut Zikra (2009)  tumbuhan pantai inilah yang berfungsi sebagai 

pelindung alami suatu wilayah. 

Menurut Husamah (2014) ada beberapa parameter dalam melihat struktur 

komunitas, yaitu keanekaragaman jenis, kemerataan, kelimpahan relatif, dan INP 

(Indeks Nilai Penting). Ternyata adanya stuktur komunitas tumbuhan juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti suhu udara, suhu tanah, pH 

tanah, dan tekstur tanah (Nahdi,dkk., 2014) 

Hasil penelitian struktur komunitas tumbuhan pantai  di Gili Labak ini 

akan menjadi informasi dasar atau sumber data baru bagi dunia penelitian tentang 

struktur komunitas tumbuhan pantai Gili Labak yang kemudian hasil kajian 

penelitian diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber belajar biologi. Menurut 

Kasrina (2012) sumber belajar yaitu segala segala macam sumber yang ada di luar 

diri seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan atau memudahkan 

terjadinya proses belajar. 

Pada penelitian yang dilakukan Wahyunungsih (2015) kegiatan 

pembelajaran IPA kurang memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplor 

pengetahuan dan keterampilan berpikirnya, dan keingintahuan siswa terhadap 
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permasalahan atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kurang. Konsep-

konsep IPA diberikan langsung kepada siswa, sehingga pembelajaran menjadi 

tidak bermakna. Artinya siswa mengalami kesulitan mengkaitkan antara konsep 

dengan kejadian alam yang terjadi di sekitar lingkungannya karena materi yang 

disuguhkan hanya sebatas itu-itu saja dalam buku pelajaran, yang mana setiap 

tahun dengan contoh yang tidak jauh berbeda. 

      Berdasarkan latar belakang di atas, hasil penelitian diharapkan dapat 

menunjang pembelajaran IPA yang memanfaatkan permasalahan lingkungan 

sekitar, yang mana akan menambah keseimbangan dalam kegiatan pembelajaran, 

artinya mempelajari perkembangan lingkungan sekitar kita diharapkan sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan fisik, keterampilan sosial dan budaya, 

perkembangan emosional serta intelektual. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana keanekaragaman jenis tumbuhan pantai di Gili Labak 

Kabupaten Sumenep? 

2. Bagaimana kemerataan tumbuhan di pantai Gili Labak Kabupaten Sumenep?  

3. Bagaimana kelimpahan relatif di pantai Gili Labak Kabupaten Sumenep?  

4. Bagaimana nilai INP (Indeks Nilai Penting) struktur komunitas tumbuhan 

di pantai Gili Labak Kabupaten Sumenep?  

5. Bagaimana penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Mengetahui keanekaragaman jenis tumbuhan pantai di Gili Labak 

Kabupaten Sumenep 

2. Mengetahui kemerataan tumbuhan di pantai Gili Labak Kabupaten 

Sumenep 

3. Mengetahui kelimpahan relatif di pantai Gili Labak Kabupaten Sumenep 

4. Mengetahui nilai INP struktur komunitas tumbuhan di pantai Gili Labak 

Kabupaten Sumenep 

5. Mengetahui hasil kajian sumber belajar biologi yang dapat disusun 

berdasarkan struktur komunitas tumbuhan pantai  Gili Labak Kabupaten 

Sumenep 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan: 

1.4.1 Secara Teoritis 

Penelitian diharapkan mampu memberikan informasi data mengenai 

keanekaragaman jenis dan struktur komunitas tumbuhan pantai di Gili Labak 

Kabupaten Sumenep yang kemudian bisa dijadikan sebagai sumber belajar 

biologi. 
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1.4.2 Secara Praktis 

1) Manfaat penelitian bagi masyarakat adalah dapat dijadikan suatu informasi 

mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam pada lingkungan pesisir 

terutama di pantai Gili Labak, Sumenep. 

2) Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan data kepada 

peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitiannya tentang studi 

faktor-faktor yang mempengaruhi adanya struktur komunitas tumbuhan 

pantai  di Gili Labak Kabupaten Sumenep seperti suhu udara, suhu tanah, 

pH tanah, dan tekstur tanah. 

3) Manfaat penelitian untuk pendidikan adalah sebagai sebagai sumber 

belajar pengantar bagi siswa tentang pentingnya menjaga dan melestarikan 

lingkungan sekitar. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dalam penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Objek yang akan diamati adalah tumbuhan pantai di Gili Labak. 

2. Parameter yang diteliti dari peneltian ini yaitu: keanekargaman jenis, 

kemerataan, kelimpahan relatif, nilai INP beserta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, seperti suhu udara, suhu tanah, pH tanah, dan tekstur tanah. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Menghindari adanya kesalahan penafsiran, maka perlu dijelaskan beberapa 

istilah yang digunakan dalam karya tulis ini, istilah yang di maksud antara lain 

sebagai berikut:  
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1. Struktur komunitas tumbuhan yang akan diteliti bisa dilihat dari tiga 

parameter, yaitu keanekaragaman jenis, kemerataan dan kelimpahan relatif 

(Husamah, 2014). 

2. Tumbuhan pantai adalah tumbuhan yang tumbuhan di sepanjang tepi 

pantai (Kurniawan et al., 2017). Tumbuhan pantai yang dimaksud di sini 

adalah tumbuhan pantai yang diukur dari jarak bibir pantai sejauh 50m, 

sebanyak 20 plot, yang masing-masing plot diberi jarak 50m. 

3. Gili Labak adalah salah satu pulau yang memiliki potensi alam yang indah 

karena dekat dengan area laut dan berdekatan dengan daratan utama. 

Selain itu menurut Kurniawan (2017) hamparan pasir putih bersih yang 

dipadukan dengan pepohonan di sekitar tepi pantai menjadikan pulau ini 

sebagai salah satu tujuan favorit wisata. Di Gili Labak terdapat satu dusun, 

yaitu Dusun Gili Labak, satu Rukun Tetangga (RT) dan satu Rukun Warga 

(RW), yang dihuni oleh sekitar 44 kepala keluarga (KK). Penduduknya 

sebagian besar penghasilannya dihasilkan dari sektor pariwisata. Ledakan 

pengunjung telah merubah dan memunculkan tekanan terhadap 

lingkungan, terutama tumbuhan-tumbuhan pesisir pantainya mulai 

berkurang untuk kebutuhan ruang wisata. 

4. Keanekaragaman jenis yang dimaksud disini merupakan suatu keragaman 

di antara anggota-anggota suatu kelompok (Mc Naughton & Wolf, 1998). 

5. Kemerataan yang dimaksud dalam peneletian ini merupakan tingkat 

sebaran individu antara jenis-jenis (Leksono, 2007) 
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6. Kelimpahan relatif dalam penelitian ini mengacu pada pada kemerataan 

distribusi individu sejenis dan komunitas (Hermawan dan Subono, 2005). 

7. INP adalah singkatan dari Indeks Nilai Penting yang mana nilai ini 

digunakan untuk menjadi parameter kuantitatif yang dapat dipakai untuk 

menyatakan tingkat dominasi (tingkat penguasaan) spesies-spesies dalam 

suatu komunitas (Soegianto, 1994). 

8. Sumber belajar merupakan semua sumber baik berupa data, orang dan 

wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara 

terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam 

mencapai tujuan belajar (Kasrina et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 


