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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Keberadaan vegetasi riparian berdampak penting secara ekologis bagi 

sungai (Bental, Siahaan, & Maabuat, 2017). Lestari dan Iswan, (2018) 

mendefinisikan ekosistem riparian sebagai daratan yang berada di dekat sungai 

atau badan air lainnya yang paling tidak secara periodik dipengaruhi oleh banjir. 

Ekosistem vegetasi riparian menempati sepanjang tepian sungai yang pada saat 

tertentu terkena banjir hingga menyebabkan luapan air melampaui badan sungai.   

 Secara umum peranan vegetasi dalam suatu ekosistem sungai, yaitu 1) 

pengatur keseimbangan karbon dioksida dan meningkatkan oksigen dalam udara, 

2) perbaikan sifat fisik, kimia dan biologis tanah, dan 3) pengaturan tata air tanah 

(Alfian, 2010). Salah satu vegetasi yang membentuk satu kesatuan ekosistem 

adalah vegetasi yang hidup pada zona riparian. Zona riparian memiliki ciri 

berdekatan dengan badan air, tanpa batas yang jelas, bentuk dan luasnya linier dan 

merupakan transisi antara ekosistem air dan darat (Richardson, 2007).  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa kondisi vegetasi 

riparan Sungai Brantas belum mengalami perawatan secara baik hal ini dapat 

dilihat dari segi kondisi di Sungai Brantas. Masih banyak masyarakat sekitar 

Sungai Brantas yang membuang sampah sembarangan di pinggir sungai maupun 

dialiran sungai seperti limbah rumah tangga. Perubahan tata letak vegetasi 

riparian akibat pembagunan infrasturktur di dekat sungai dan irigasi persawahan 

menyebabkan kerusakan ekosistem vegetasi riparian yang dapat menyebabkan 

erosi dan banjir, selain itu kerusakan vegetasi riparan dapat mempengaruhi 

berkurangnya keanekaragaman makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan 

salah satunya yaitu capung.  

 Larva capung merupakan predator dalam rantai makanan di perairan dan 

capung dewasa berperan sebagai musuh alami yang dapat mengurangi populasi 

hama pada tanaman pertanian dan perkebunan  (Kandibane, Raguraman, & 

Ganapathy, 2013). Selain itu, capung berperan sebagai indikator pencemaran 
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lingkungan dalam keberlangsungan suatu ekosistem. Pada kondisi perairan yang 

tercemar siklus hidup capung akan terganggu dan mengakibatkan penurunan 

jumlah populasi larva capung (Cowper & Yulminarti, 2018). 

 Penelitian tentang vegetasi riprian sudah dilakukan oleh Drastistiyana 

(2017) dengan parameter kelimpahan dan keanekaragaman jumlah herba, pohon, 

semak, dan rumput dilokasi hulu dan tengah Sungai Gajah Wong Yogyakarta 

untuk melihat tumbuhan mana yang paling mendominasi dan faktor lingkungan 

yang mempengaruhi kelimpahan vegetasi riparian. Sedangkan pada penelitian 

yang akan dilakukan ini mengidentifkasi vegetasi riparian terhadap 

keanekaagaman capung di Sungai Brantas. 

 Capung (Ordo:Odonata) merupakan salah satu musuh alami yang penting 

untuk dunia pertanian, selain sebagai bioindikator lingkungan bersih dan memiliki 

sifat polifaga (Dalia & Leksnono, 2014). Kepekaan Larva Odonata terhadap 

perubahan lingkungan membuat mereka menjadi bagian dari bioindikator yang 

paling terlihat jelas dari kesehatan lingkungan. Berkurangnya jumlah Odonata 

pada suatu daerah bisa menjadi indikasi dari perubahan kualitas kesehatan air dan 

lingkungan (Klym & Quinn, 2003).   

Penelitian tentang keanekaragaman odonata di Sungai Brantas sudah 

dilakukan oleh Virgiawan (2015), dengan menghitung seluruh jumlah capung 

yang ada di kanan kiri pinggir Sungai Brantas yang terbagi menjadi tiga lokasi 

yaitu Coban Talun, Desa Pandarejo dan Sengkaling untuk mengetahui kualitas 

air Sungai Brantas dilihat dari jumlah capung yang ditemukan karena capung 

berperan sebagai bioindikator pencemaran air dan pengambilan sampel air untuk 

mengukur BOD. Hasil dari penelitian tersebut Indeks keanekaragaman tertinggi 

terdapat pada lokasi Coban Talun yaitu 1.62 dari data tersebut menunjukan 

bahwa di kanan-kiri Sungai Brantas Batu Malang memiliki keanekaragaman 

dalam kategori sedang. Maka dalam penelitian ini peniliti ingin membandingkan 

dengan penelitian sebelumnya antara keanekaragaman capung dengan jenis 

vegetasi riparian yang ada di Sungai Brantas. 

 Permasalahan vegetasi riparian yang ada di Sungai Brantas menarik untuk 

dikaji dalam pembelajaran Biologi. Hal yang dapat diterapkan dalam proses 
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pembelajaran adalah pentingnya menjaga keanekaragaman hayati maupun hewani 

untuk mencegah kerusakan lingkungan. Hasil dari penelitian ini dapat dianalisis 

sebagai sumber belajar Biologi SMA kelas X meteri Keanekaragaman Hayati 

dengan KD 3.2: Menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di 

Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya.  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penelitian ini penting 

dilakukan karena sebagai informasi bahwa riparian sangat penting untuk 

keberlangsungan hidup organisme baik sebagai sumber makanan, tempat 

berlindung, sebagai penyerap pencemaran air dan tempat kawin hewan yang hidup 

didaerah riparian sungai Brantas, serta pentingnya keanekaragaman capung 

sebagai bioindikator pencemaran air dan vegetasi riparian dapat mencegah 

terjadinya banjir dan erosi yang dapat menyebabkan bencana alam. Hal tersebut 

melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis 

Vegetasi Riparian dengan Keanekaragaman Capung Di Sungai Brantas Kota Batu 

Dimanfaatkan Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa rumusan 

masalah, yaitu sebagai berikut. 

1. Bagaimana tingkat keanekaragaman vegetasi riparian yang ada di Hulu 

Sungai Brantas Kota Batu? 

2. Bagaimana tingkat keanekaragaman capung yang ada di hulu Sungai Brantas 

Kota Batu? 

3. Bagaimana hubungan antara kualitas vegetasi riparian dengan tingkat 

keanekaragaman capung di hulu Sungai Brantas Kota Batu? 

4. Bagaimana hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber belajar Biologi 

untuk siswa SMA Klas X materi Keanekaragaman Hayati? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu sebagai berikut. 

1. Mengetahui tingkat keanekaragaman vegetasi riparian yang ada di Hulu 

Sungai Brantas Kota Batu? 

2. Mengetahui tingkat keanekaragaman capung yang ada di hulu Sungai Brantas 

Kota Batu? 

3. Mengetahui hubungan antara kualitas vegetasi riparian dengan tingkat 

keanekaragaman capung di hulu Sungai Brantas Kota Batu? 

4. Menelaah hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber belajar Biologi untuk 

siswa SMA Klas X materi Keanekaragaman Hayati? 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Secara Teoritis  

1. Dapat memberikan informasi mengenai keanekaragaman vegetasi riparian 

dan keanekaragaman capung di hulu sungai Brantas sehingga dapat menjadi 

tolak ukur dalam mengontrol kualitas dan produktivitas suatu perairan. 

2. Dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya 

terutama berkaitan dengan keanekaragaman capung dan vegetasi riparian. 

1.4.2 Secara Praktis  

 Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai 

berikut. 

1. Bagi masyarakat  

    Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan tambahan informasi bagi 

masyarakat mengenai pentingnya keanekaragaman vegetasi riparian untuk 

capung yang dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran air sungai.  

2. Bagi dunia pendidikan 

     Data hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar Biologi 

untuk modul pelajaran Biologi  SMA kelas X materi Keanekaragaman Hayati 

pada KD 3.2 “Menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di 

Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya”. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Objek penelitian ini ialah vegetasi riparian yang berada di hulu sungai Brantas 

di Desa Torongrejo, Kota Batu 

2. Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan zona aktivitas manusia akan tata 

alih guna lahan riparian. 

3. Jenis capung yang diteliti adalah semua capung yang berasal dari hulu Sungai 

Brantas Desa Torongrejo, Kota Batu 

4. Parameter  fisik dan kimia yang diamati adalah suhu tanah, kelembaban tanah, 

pH tanah, suhu udara, kelembaban udara. dan intensitas cahaya. 

5. Parameter capung dan vegetasi riparian yang diamati adalah, keanekaragaman, 

indeks domensi dan keseragaman. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Vegetasi riparian  

 Riparian ialah ekosistem peralihan yang memiliki fungsi ekologis dan 

manfaat yang penting berguna bagi hewan maupun tumbuhan yang hidup di 

tepi sungai (Bental, Siahaan, & Maabut, 2017) 

2. Capung 

 Capung (Ordo:Odonata) merupakan salah satu musuh alami yang penting 

untuk dunia pertanian, selain sebagai bioindikator lingkungan bersih dan 

memiliki sifat polifaga (Dalia & Leksnono, 2014). Larva capung merupakan 

predator dalam rantai makanan di perairan memiliki peranan penting untuk 

menjaga keseimbangan ekosistem, salah satunya sebagai predator untuk 

mengurangi populasi hama perkebunan (Cowper & Yulminarti, 2018). 

3. Sumber belajar  

 Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam 

kepentingan proses belajar mengajar untuk memperoleh informasi dan 

pengalaman sehingga dapat mempermudah proses aktivitas belajar 

(Sugiyono, 2016). 

 


