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ABSTRAK
CARA MAKAN DAN JENIS MAKANAN IKAN ROCKSKIPPER
DI PANTAI WEDI OMBO, GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA
Fransisca Ressa Utari
2017
Ikan rockskiper merupakan salah satu ikan amfibi yang masih dapat
ditemukan keberadaannya hingga saat ini. Ikan ini menghabiskan sebagian besar
hidupnya di luar air. Menurut IUCN Red List, ikan ini termasuk dalam status data
deficient, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait ikan ini.
Penemuan ikan rockskipper oleh seorang peneliti di Pantai Siung Yogyakarta
pada tahun 2012 lalu memunculkan kembali harapan akan keberadaan ikan ini di
Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
cara makan dan jenis makanan ikan rockskipper.
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental observasional yang
menggunakan metode observasi sebagai salah satu metode pengambilan data.
Pengambilan data dilakukan di Pantai Wedi Ombo, Gunung Kidul, Yogyakarta,
berupa foto, video, sampel makanan dan sampel ikan rockskipper. Data berupa
sampel makanan dan sampel ikan diamati lebih lanjut di Laboratorium Biologi,
Universitas Sanata Dharma.
Berdasarkan hasil penelitian, ikan rockskipper memiliki cara makan
dengan menggerakkan kepalanya ke depan, ke atas dan ke bawah untuk mengeruk
makanan yang terdapat di atas batuan. Ikan rockskipper merupakan jenis ikan
scraper, sehingga ikan akan mengikis permukaan batuan dan memasukkan
makanan ke dalam mulutnya. Berdasarkan hasil pengamatan sampel makanan dan
isi lambung ikan, salah satu jenis makanan ikan rockskipper adalah alga yang
tumbuh di atas batuan karang.
Kata kunci : ikan rockskipper, cara makan, jenis makanan, alga
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ABSTRACT
THE WAY OF EATING AND THE KIND OF FOOD OF ROCKSKIPPER
FISH IN WEDI OMBO BEACH, GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA
Fransisca Ressa Utari
2017
Rockskipper fish is one of amphibious fish that can still be found until
now. This kind of fish spends most of its whole life outside of the water. According
to IUCN Red List, Rockskipper fish is in data deficient status, therefore a further
researh toward this fish must be done. A finding of Rockskiper fish that was
happened in Siung Beach, Yogyakarta, by a researcher in 2012 brought back
hope of Rockskipper fish’s existence in Indonesia especially in Java Island. This
research aims to find out the way of eating and the kind of food of rockskipper
fish.
This research was non-experimental and used observation methodology as
one way to acquire the data. The data itself was taken in WediOmbo Beach,
GunungKidul, Yogyakarta, in form of photos, videos, food samples, and
Rockskipper fish samples. The food and Rockskipper fish samples were observed
deeper in Biology Laboratorium of Sanata Dharma University.
Based on the result, Rockskipper fish has an eating technique by moving
its head forward, upward, and downward to scrape the food located above the
rocks. That’s why Rockskipper fish is also called scraper because it will always
scrape the stone surface before inserting the food to its mouth. It has also been
proved from the research observation of Rockskipper fish’s stomach and some
food samples that one of its foods is alga lived above the rocks.

Keywords : Rockskipper fish, how to eat, the kind of food, alga
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Ikan rockskipper merupakan salah satu ikan amfibi yang tidak hidup di dalam
air. Ikan ini hidup di atas batuan karang dan mengandalkan cipratan ombak untuk
membasahi tubuhnya. Ikan ini bernafas dengan menggunakan insang dan kulit.
Namun, pernapasannya lebih banyak menggunakan kulit. Insang digunakan untuk
mengambil oksigen yang terkandung dalam cipratan ombak yang mengenai
tubuhnya. Kulitnya pun harus selalu basah dan lembab untuk melindungi diri dari
gesekan karena pergerakannya di atas batu karang.
Ikan ini dapat ditemukan di atas batuan karang bekas sisa gunung api
berkomposisi andesit. Karakter batuan seperti ini dapat ditemukan di pesisir pantai
selatan Yogyakarta. Berdasarkan penuturan Gatot Nugroho dalam artikel Nasional
Geografi Indonesia (2013), ikan ini ditemukan di Pantai Siung, Yogyakarta dan
masih ada kemungkinan ditemukan di pantai lainnya dengan karakteristik batuan
yang sama. Ikan rockskipper ini merupakan salah satu ikan langka yang masih hidup
(Zakiya, 2013).
Masih ditemukannya ikan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor
pendukung, di antaranya habitat asli yang masih terjaga dari eksploitasi manusia dan
polusi air maupun udara, minim atau tidak adanya predator, kemampuan reproduksi
yang tinggi dan salah satu yang penting adalah keberadaan makanan yang cukup
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untuk mendukung kehidupannya. Ikan ini hidup di area yang sulit dijangkau manusia.
Belum adanya informasi terkait manfaat ekonomis dari ikan membuat manusia tidak
memperhatikan keberadaan ikan ini.
Pengembangan Gunung Kidul sebagai tempat wisata, khususnya Pantai Siung
dan pantai di sekitarnya, dapat mengancam kelestarian habitat ikan rockskipper.
Pembukaan lahan sebagai area wisata memungkinkan habitat ikan rockskipper juga
terjamah oleh manusia dan tidak terjaga kelestariannya.
Menurut IUCN (International Union for Conservation of Nature, 2016), ikan
ini menduduki posisi data deficient (minim data dan informasi) sehingga penelitian
lanjutan perlu dilakukan . Menurut informasi yang ada, penelitian ikan ini di
Indonesia masih sangat jarang dilakukan. Terbukti dengan minimnya jurnal penelitian
terkait ikan ini. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat menambah data dan
informasi yang mungkin dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini
akan melihat cara makan ikan dan sumber makanan yang menjadi salah satu faktor
pendukung kehidupannya.
Ikan sangat peka terhadap ombak. Saat ada ombak besar menghantam batuan,
ikan akan bersembuyi di celah-celah batuan lalu akan keluar ketika sudah tidak ada
ombak. Saat makan, ikan rockskipper akan membuka mulutnya dan membiarkan
bibirnya mengalami kontak dengan alga yang terdapat di atas batuan. Alga masuk ke
dalam mulutnya. Kepalanya pun akan bergerak naik dan turun, seperti hewan ternak
yang sedang makan (Rao dan Hora, 1938).
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B. Rumusan Masalah
Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana cara makan ikan rockskipper?
2. Apa sajakah jenis makanannya?

C. Tujuan Peneltian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1.

Mengethaui cara makan ikan rockskipper

2.

Mengetahui jenis makanan ikan rockskipper.

D. Manfaat Penelitian
1.

Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang
menambah pengetahuan dan kebaharuan informasi tentang ikan
rockskipper.

2.

Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tentang keberadaan ikan ini.
Harapannya, masyarakat menjadi lebih tau dan dapat menjaga kelestarian
ikan rockskipper.
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3.

Bagi Guru Biologi
Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dalam
mempelajari Kompetensi Dasar 3.2 tentang Keanekaragaman Hayati di
Indonesia.

4.

Bagi Siswa
Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber belajar untuk materi
Keanekaragaman Hayati.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka
1.

Pengertian Cara Makan
Makan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Aktivitas makan

dilakukan makhluk hidup sebagai salah satu cara untuk menghasilkan energi.
Makan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012) ialah memasukkan
sesuatu ke dalam mulut kemudian mengunyah dan menelannya.
Makan dapat dilakukan dengan berbagai cara maupun gaya. Masingmasing makhluk hidup memiliki cara masing-masing. Hal ini dapat ditentukan
oleh anatomi mulut, jenis makanan bahkan kondisi lingkungan sekitar.

2.

Cara Makan Ikan
Ikan pasuk dan lampre ialah ikan tak berahang yang menjadi penyintas

dari Era Paleozoikum awal. Sejak saat itu, vertebrata berahang lebih banyak
bermunculan daripada vertebrata tak berahang. Jenis vertebrata berahang
disebut dengan Gnastostoma (Gnasthostome). Contoh Gnastostoma yang
mudah ditemui saat ini ialah ikan bersirip duri, sirip daging, amfibi, reptil dan
mamalia (Campbell dan Reece, 2008).
Gnastostoma dikenal memiliki rahang, yang memungkinkan untuk
mencengkeram mangsanya dengan lebih leluasa mengunakan bantuan gigi.

5
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Lambat laun, Gnastostoma semakin beragam dengan adanya kerjasama antar
sirip yang berpasangan, ekor yang kuat untuk berenang serta rahang dan gigi
yang kuat untuk mencengkeram mangsa (Campbell dan Reece, 2008).
Bone dan Moore (2008) menyebutkan bahwa ikan dewasa mengonsumsi
berbagai jenis makanan dan menunjukkan berbagai macam cara makan.
Ukuran makanan pun bermacam-macam, mulai dari fitoplankton, bakteri,
reruntuhan makhluk hidup lain, invertebrata, hingga vertebrata yang lain.
Beberapa ikan juga mengonsumsi alga multiseluler dan tumbuhan
berpembuluh.
Bone dan Moore (2008) mengatakan bahwa, ada tiga cara makan ikan,
yaitu ram feeding, suction feeding (menghisap) dan bitting (menggigit). Ram
feeding terjadi ketika ikan berenang dan menemukan makanan dalam jumlah
besar. Ikan akan membuka mulut dalam waktu yang cukup lama untuk
menangkap makanannya. Makanan akan tersaring melalui insang yang akan
terkumpul di lendir yang lengket atau sebaliknya, langsung menuju esophagus
untuk ditelan.
Menghisap dapat digunakan untuk menangkap berbagai jenis makanan.
Mulai dari mikroorganisme, sisa-sisa makhluk hidup lain, makhluk hidup di
dasar air/laut, hingga makhluk hidup lain yang lewat di depan pemangsa (hal
ini berlaku bagi predator). Menurut Horn (1998) dalam Bone and Moore
(2008) makan dengan cara menghisap, terbagi dalam beberapa fase, yaitu (1)
persiapan – penurunan volume dalam mulut melalui kompresi kepala dan juga
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peningkatan hyoid; (2) perluasan – hal ini dilakukan dari bagian tubuh paling
depan hingga belakang, diawali dengan membuka mulut lalu penangkapan
suspensorium hingga menutupnya operculum untuk mencegah keluarnya air;
(3) kompresi – menutupnya rahang ; (4) recovery – kembali ke kondisi
semula, seperti pada fase 1. Banyak varietas ikan yang memiliki cara makan
dengan menghisap. Cara ini diketahui sebagai salah satu cara makan yang
primitif bagi ikan bertulang (Hulsey et al., 2005 dalam Bone and Moore,
2008).
Selain menghisap dan raw feeding, cara makan yang lain ialah dengan
menggigit.

Cara

ini

meliputi

penggunaan

rahang

untuk

menggenggam/mencengkeram mangsa dan terkadang memakan bagian tubuh
mangsa yang lebih besar, makan daging, sirip, sisik bola mata atau benthos
yang terdapat di coral ataupun di batu (Bone and Moore, 2008).
Bone dan Moore (2008) mengelompokkan ikan menjadi beberapa
kelompok berdasarkan jenis makanannya, yaitu:
a.

Ikan Karnivora
Sebagian besar ikan merupakan ikan predator. Salah satu cirinya ialah
memiliki mulut yang besar dengan tipe mulut subterminal atau terminal
dengan gigi untuk menggigit ataupun mencengkeram mangsa. Beberapa
ikan juga memiliki gigi pada lidah dan langit-langit mulut. Biasanya
makanannya merupakan sesuatu yang keras. Mereka merupakan perenang
kuat atau penjebak yang dapat berkamuflase.
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b.

Penyaring Plankton
Jenis ikan ini menggunakan tapis insang untuk membantu menyaring
plankton sebagai bahan makanan mereka. Biasanya ikan jenis ini
memiliki usus yang panjang.

c.

Pemakan Zooplankton
Beberapa ikan besar, dapat menyaring zooplankton dari air yang cukup,
seperti hiu paus dan manta. Pada hiu paus dan manta, penyaring
zooplankton merupakan jaringan spons hasil modifikasi dari gigi.

d.

Pemakan Plankon atau Partikel
Kelompok ikan pemakan plankton atau parikel biasanya merupakan ikan
yang tak terduga, contonya ikan-ikan laut dalam yang memakan
benthopelagic plankton.

e.

Detritivor
Kelompok detritivor merupakan penghisap/vacummers dasar yang
biasanya memiliki mulut yang kecil, berada di bawah dan terdapat
beberapa aksesoris mulut seperti bibir untuk menghisap, barbells, lubang
sensor, dll. Dentritivor lain juga ada yang memakan fitoplankton maupun
partikel dalam lumpur. Detrivor memiliki satu atau dua perut. Ikan
dengan dua perut memiliki usus yang pendek, sedangkan ikan dnegan
satu perut memiliki usus yang panjang.
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f.

Ikan Herbivora
Secara umum, ikan herbivora memiliki mulut yang kecil dengan gigi
seperti parutan/penjepit. Ikan herbivora memiliki usus yang lebih panjang
daripada ikan karnovora atau omnivora dengan permukaan yang lebih
luas untuk penyerapan.

g.

Ikan dengan Tipe Makanan yang Tidak Biasa
Adapun kelompok ikan yang memiliki sumber makanan yang tidak biasa.
Ada yang memakan sirip, sisik, darah bahkan mata dari organisme lain,
seperti ikan lamprey yang mengonsumsi darah.

3.

Karakteristik Ikan Rockskipper
Ikan rockskipper merupakan salah satu ikan amfibi yang masih hidup dan

masih dapat ditemukan. Gordon et al. (1969) mendefinisikan ikan amfibi
sebagai ikan yang menghabiskan hidupnya dengan berada di luar air atau
berada di daratan sebagai siklus hidupnya. Ikan amfibi terbagi dalam tiga
kelompok, yaitu, skippers, remainers dan tidepole emergers. Kelompok
skippers dapat hidup di luar air dan dapat dengan mudah masuk dan keluar
dari air. Biasanya ikan ini berada di luar air untuk makan dan kawin.
Kelompok

remainers

biasanya

ditemukan

di

celah-celah

bebatuan.

Sedangkan, kelompok tidepole emergers biasanya selalu berada dalam air,
kecuali terjadi hipoksia air yang dapat membuatnya keluar dari air (Martin,
1995).
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Ikan rockskipper merupakan kelompok ikan skippers yang dapat hidup di
luar air dan memanfaatkan batu karang sebagi tempat hidupnya. Beberapa
genus yang termasuk kelompok rockskipper, di antaranya Andamia, Alticus
dan Entomacrodus. Salah satu bentuk adaptasi yang dimiliki oleh ikan ini
ialah dengan memiliki sirip pektoral yang dapat digunakan sebagai tumpuan
saat berjalan di atas batu karang. Selain itu, ikan ini juga menggunakan sirip
pelvik dan sirip caudal untuk membantu dalam pergerakan. Sirip caudal
digunakan sebagai tumpuan ikan saat akan melompat. Biasanya, ikan tidak
dapat melekukan badannya, tetapi Andamia dapat melakukannya (Rao dan
Hora, 1938 ; Susanto, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Susanto (2012) pada salah satu spesies Andamia, yaitu Andamia heteroptera,
ditemukan bahwa ikan ini memiliki zygapophysis yang berfungsi untuk
membantu menghubungkan antar vertebrata sehingga menguatkan ikatan dan
mempermudah pergerakan. Selain itu ikan ini juga memiliki kemampuan
untuk melompat dari satu batu ke batuan lainnya dan juga menggulingkan
badannya di atas batuan. Hal ini diperkirakan untuk menjaga kelembaban
kulitnya (Zander, (1972) dalam Martin (1995)).
Menurut IUCN Red List (2016), klasifikasi ikan rocksipper adalah sebagai
berikut:
Kingdom

: Animalia

Filum

: Chordata

Kelas

: Actinopteriigy
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Ordo

: Perciformes

Famili

: Blennidae

Menurut Nelson (1984), secara umum, ciri morfologi ikan dari famili
Blennidae adalah sebagai berikut: memiliki bentuk kepala yang tumpul,
memiliki sirip pelvic (kecuali pada dua spesies dari genus Plagiotremus),
memiliki sirip dorsal dengan 3-17 tulang, sirip pectoral tidak bercabang
berjumlah sekitar 10-18 tulang dan biasanya memiliki panjang tubuh
maksimum 54 cm, bahkan banyak spesies yang memiliki panjang tubuh di
bawah 15 cm.
Ikan rockskipper tergolong dalam sub famili Salarini. Kelompok Salariini
terbagi dalam dua puluh enam genus, seperti Ecsenius, Andamia, Alticus,
Praealticus, Istiblenius, Ophioblennius, Cirripectes, Entomacrodus, Salarias,
Rhabdoblennius, dan Antennablennius. Kelompok ini biasanya ditemukan di
kawasan Indo-Timur Pasifik. Beberapa ciri kelompok ini yaitu memiliki sirip
dorsal dengan 9-17 tulang (biasanya 11-14) dan 9-24 soft rays, gigi yang
terdapat di rahang atas biasanya berjumlah 80, sirip kaudal dapat bercabang
maupun tidak dan beberapa spesies dapat menghabiskan waktu di luar air
(Nelson, 1984).
Ikan rockskipper akan melebarkan bibirnya dengan maksimal dan
membiarkan giginya mengalami kontak dengan alga. Ikan ini termasuk dalam
kelas scraper. Secara harafiah, scraper berarti pengikis. Maka, ikan akan
mengikis

permukaan

batu

dengan

menggunakan

giginya,

sehingga
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kemungkinan yang akan menjadi makanannya tidaklah hanya alga, tetapi bisa
juga hewan-hewan kecil yang bersimbiosis dengan alga tersebut (Rao dan
Hora, 1938).

Gambar 2.1 Ikan rockskipper di atas batuan.

4.

Alga sebagai Makanan Ikan Karang
Makhluk hidup sudah ditemukan sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa

makhluk, hidup secara heterotrof dengan menggantungkan diri pada
lingkungan sekitar. Lalu, alga muncul sebagai makhuk hidup autotrof pertama
yang dapat memproduksi makanan bagi dirinya sendiri. Alga pertama yang
dapat hidup berasal dari kelompok Cyanobacteria (alga hijau-biru). Mereka
memproduksi sendiri makanannya dan juga menghasilkan oksigen yang dapat
dilepas ke udara bebas (Sze,1998).
Oksigen bebas yang dihasilkan oleh Cyanobacteria membentuk sebuah
lapisan ozon di atmosfer bumi, kemudian membuat beberapa sel makhluk
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hidup menjadi sel aerobik. Hal ini mendukung metabolisme sel untuk
mengubah bahan non organik menjadi organik. Proses inilah yang menjadi
awal kemunculan sel-sel makhluk hidup yang lebih kompleks.
Sze (1998) juga mengatakan bahwa saat ini, alga menjadi komunitas yang
besar sebagai penghasil oksigen, baik di lautan maupun di air tawar, bahkan
beberapa sudah ada yang bersimbiosis dengan makhluk hidup lainnya. Proses
evolusi alga telah menghasilkan berbagai macam jenis bahkan spesies dengan
tingkat keanekaragaman yang tinggi. Mulai dari variasi sturuktur sel hingga
variasi pigmen untuk fotosintesis.
Alga memiliki klorofil A sebagai pigmen dasar untuk fostosintesis.
Kelompok Bryophyta dan tumbuhan berpembuluh juga memiliki klorofil A,
namun secara umum, alga tidak memiliki struktur tubuh yang lengkap.
Menurut Sze (1998) alga dibagi menjadi beberapa divisi, yaitu:
Divisi dan Kelas Alga dalam Nama Umum (Sze, 1998)
Divisi Cyanophyta (Cyanobacteria atau blue-green alga)
Kelas Cyanophyceae
Divisi Proclorophyta
Kelas Prochlorophyceae
Divisi Chlorophyta (green-algae)
Kelas Prasinophyceae

OR

Kelas Micromonadophyceae

Kelas Chloropyceae

Kelas Chloropyceae

Kelas Charophyceae

Kelas Charophyceae
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Kelas Ulvophyceae
Kelas Pleurastrophyceae
Divisi Crysophyta
Kelas Chrysophyceae (golden brown algae)
Kelas Prymnesiophyceae (= Haptophyceae)
Kelas Tribophyceae (= Xanthophyceae) (yellow-green algae)
Kelas Eustigmatophyceae
Kelas Raphidophyceae (= Chloromonadophyceae)
Kelas Bacillariophyceae (=Diatomophyceae) (diatoms)
Kelas Phaeophyceae (= Fucophyceae) (brown algae)
Divisi Rhodophyta (red algae)
Kelas Rhodophyceae
Sub kelas Florideophyceae
Sub Kelas Bangiophyceae
Divisi Pyrrophyta (= Pyrrhophyta=Dinophyta) (dinoflagellates)
Kelas Dinophyceae
Divisi Cryptophyta (Cryptomonads)
Kelas Cryptophyceae
Divisi Euglenophyta (euglenoids)
Kelas Euglenophyceae
Berkembangnya komunitas alga membuat kajian ilmu tentang alga
semakin menarik untuk dipelajari. Kajian ilmu tentang alga biasa disebut

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15

dengan algalogi. Salah satu alasan mengapa alga banyak dipelajari, di
antaranya ialah karena alga merupakan salah satu tumbuhan pionir dan juga
pionir kehidupan makhluk yang lain.
Terdapat dua jenis alga, yaitu akuatik dan subaerial. Alga yang dapat
tumbuh dalam air dengan kadar garam rendah (sekitar 10ppm (parts per
million)) disebut alga air tawar (freshwater algae), sedangkan yang dapat
mentoleransi kadar garam tinggi disebut dengan marine algae. Adapun
beberapa spesies alga yang dapat mentoleransi berbagai kadar garam,
sehingga dapat hidup di air tawar maupun air laut. Beberapa juga dapat hidup
dia air payau, dengan kadar garam yang lebih rendah dari lautan (Bold and
Wynne, 1978).

B. Penelitian yang Relevan
Rao dan Hora (1938), pada penelitiannya tentang salah satu genus ikan
rockskipper, yaitu Andamia menyebutkan bahwa, ikan in memakan alga yang
terdapat di atas batuan. Setelah melakukan identifikasi isi lambung,
ditemukan juga berbagai macam makhluk hidup, seperti jenis foraminifera,
gastropoda, cacing dan crustacea dalam ukuran kecil.
Susanto (2012) pada penelitiannya tentang Struktur Skeleton dan Otot
Alat Gerak serta Mekanisme Gerak Ikan Amfibi, menggunakan salah satu
jenis ikan rockskipper yaitu Andamia heteroptera Bleeker.
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C. Kerangka Berpikir
Penemuan ikan rockskipper di Pantai Siung, Yogyakarta oleh seorang
peneliti memunculkan kembali harapan keberadaan ikan yang sudah sangat
lama tidak ditemukan. Ikan rockskipper merupakan salah satu ikan langka
yang masih hidup.
Menurut IUCN Red List, ikan rockskipper termasuk dalam status data
deficient, yang artinya informasi terkait ikan in sangatlah kurang. Oleh karena
itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait ikan in.
Habitat yang masih terjaga, minimnya serangan predator, reproduksi yang
masih terus terjadi serta makanan yang masih tersedia menjadi beberapa
faktor pendukung kehidupan ikan rockskipper. Salah satu yang penting ialah
tersedianya makanan. Menurut Rao dan Hora (1938) ikan rockskipper
menjadikan alga yang tumbuh di atas batuan sebagai makanannya.
Berdasarkan pembedahan isi perut yang dilakukan, tidak hanya alga yang
ditemukan, namun beberapa makhluk hidup kecil lainnya yang kemungkinan
bersimbiosis dengan alga.
Penelitian dilakukan untuk melihat cara makan dan jenis makanan ikan
rockskipper sebagai salah satu hal yang membuatnya bertahan hidup.
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Penemuan ikan rockskipper di daerah pantai
selatan Yogyakarta, memunculkan kembali
harapan akan keberadaan ikan rockskipper di
Indonesia.

Menurut IUCN Red List, ikan rockskipper berada
dalam status data deficient. Oleh karena itu,
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait
ikan rockskipper.

Habitat yang masih terjaga, minimnya predator, kemampun
bereproduksi serta tersedianya makanan yang cukup
menjadi beberapa faktor pendukung kehidupan
rockskipper.

Salah satu yang terpenting ialah tersedianya
makanan yang cukup bagi ikan rockskipper.

Menurut Rao dan Hora (1938), makanan ikan
rockskipper ialah alga yang tumbuh di atas
batuan karang.

Penelitian dilakukan untuk melihat cara makan dan jenis
makanan ikan rockskipper.

Gambar 2.2 Bagan kerangka berpikir
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan pada tanggal 7 April - 18 Juli 2017 di Pantai
Wedi Ombo, Kelurahan Jepitu, Kecamatan Girisobo, Kabupaten Gunung
Kidul Yogyakarta sedangkan, pengamatan alga dan pembedahan ikan
dilakukan di Laboratorium Biologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

B. Jenis Penelitian
Penelitian

ini

termasuk

dalam

penelitian

non

ekperimental

observasional . Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

C. Alat dan Bahan
Penelitian ini menggunakan beberapa alat, di antaranya kamera Canon
SX530 HS, tripod, alat tulis, botol flakon, satu set alat bedah, pipet tetes,
mikroskop Olympus X-23, kaca preparat, kaca penutup benda, jaring dan
botol selai. Sedangkan, bahan yang digunakan ialah, alkohol 10%, formalin
10% dan aquades.
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D. Metode Penelitian
Penelitian

dilakukan

dengan

menggunakan

metode observasi.

Pengamatan dilakukan langsung di habitat asli ikan rockskipper dan
mengambil lokasi yang aman dari deburan ombak. Pengamatan dilakukan
pada siang hari, sekitar pukul 12.00-14.00 WIB. Selama rentang waktu dua
jam dilakukan pengambilan data berupa video, foto, sampel makanan dan
sampel ikan rockskipper. Pengambilan video dan foto dilakukan dengan
menggunakan tripod untuk mengurangi goncangan. Pengambilan sampel
makanan dilakukan dengan mengeruk permukaan batuan yang menjadi zona
grassing ikan rockskipper. Pengerukan dilakukan dengan menggunakan salah
satu alat bedah, yaitu spatula. Sedangkan, untuk pengambilan sampel ikan
rockskipper menggunakan jaring dan botol selai sebagai tempat hasil
tangkapan. Sampel makanan ikan rockskipper kemudian dimasukkan dalam
larutan alkohol 10%, sedangkan hasil tangkapan ikan diawetkan dalam larutan
formalin 10%. Pengambilan sampel ikan rockskipper dilakukan untuk melihat
isi lambung ikan sebagai salah satu cara untuk melihat jenis makanan yang
dimakan oleh ikan.
Sampel makanan dan ikan rockskipper kemudian dibawa ke
Laboratorium Biologi Universitas Sanata Dharma. Sampel makanan
kemudian langsung diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran mulai
dari 100 kali hingga 400 kali, untuk dapat melihat jenis-jenis makhluk hidup
yang mungkin menjadi makanan ikan rockskipper.
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Sedangkan, sampel ikan rockskipper, dibedah untuk mendapatkan
lambung dan isi lambung, sehingga dapat diamati makhluk hidup yang
dimakan oleh ikan. Pengamatan isi lambung juga dilakukan di bawah
mikroskop dengan perbesaran mulai dari 400 kali hingga 1000 kali.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Cara Makan Ikan Rockskipper
Menurut Rao dan Hora (1938), ikan rockskipper hidup secara berkoloni.
Di dalam satu koloni 4-5 ekor atau dalam koloni yang lebih besar, sekitar 10
ekor atau lebih. Namun, hal ini tidak berlaku saat makan. Berdasarkan hasil
pengamatan, ikan rockskipper memiliki daerah teritorialnya sendiri. Ikan
rockskipper tidak akan melakukan kontak dengan ikan lain saat makan.
Ikan rockskipper akan menggerakkan kepalanya ke atas, ke bawah dan ke
depan untuk mengeruk makanan yang terdapat di atas batuan. Ikan
rockskipper bertahan di atas batuan dengan menggunakan sirip pelvic dan
sucker disk (pelebaran bibir bawah).

Gambar 4.1 Beberapa ikan Rockskipper yang sedang makan di atas batuan.
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Ikan rockskipper melakukan aktivitas makan ketika tidak ada ombak.
Ikan akan menghindar dengan naik ke bagian teratas batuan, bersembunyi di
celah-celah batu atau melompat ke batu lain yang tidak terkena ombak.
Setelah tidak ada terjangan ombak, ikan akan kembali ke bagian semula atau
ke batuan lain yang masih terdapat makanan untuk melanjutkan proses makan.
4.2a

4.2b

4.2c

4.2d

4.2e

4.2f
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Keterangan. 4.2a. Ikan sedang makan, 4.2b. Respon ikan terhadap ombak
yang akan datang, 4.2c. Ikan bersiap untuk menghindari ombak, 4.2d. Ombak
datang, 4.2e. Ikan sudah menghindari ombak, 4.2f. Ikan kembali muncul
setelah ombak pergi.

Ikan makan di atas
batu.

Ikan kembali ke batuan
semula atau makan di
batuan lain.

Ombak datang.

Ombak pergi.

Ikan bersembunyi di celah batu,
naik ke permukaan batu yang
lebih tinggi, atau loncat ke
batuan lain yang aman dari
ombak.

Gambar 4.3 Skema pergerakan ikan ketika makan.
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B. Hasil Tangkapan Ikan Rockskipper
Pengambilan data berupa sampel ikan dilakukan untuk mengambil
lambung yang akan diidentifikasikan isinya. Ikan rockskipper yang berhasil
ditangkap berjumlah dua ekor dan berasal dari Genus Andamia. Hal ini dapat
terlihat dari adanya pelebaran bibir bagian bawah (Bleeker dalam Saanin,
1968). Pelebaran bibir bawah membuat ikan mampu untuk menempel pada
permukaan batuan maupun botol selai (setelah ditangkap). Hal ini membuat,
ikan rockskipper dapat bertahan tanpa terjatuh ke dalam air, ketika terhantam
ombak. Salah satu ikan yang dapat teridentifikasi spesiesnya ialah Andamia
heteroptera. Ikan ini memiliki bintik-bintik hitam di kepala dan di atas sirip
dada (Bleeker dalam Saanin, 1968).
Sirip dorsal
(sirip
punggung)

Sirip pectoral
(sirip dada)

Gambar 4.4 Bintik hitam yang terlihat di kepala dan atas sirip dada.
Ikan Andamia heteroptera ini memiliki total panjang tubuh 4,8 cm
dengan panjang kepala 0,7 cm, panjang badan 3,2 cm dan panjang ekor 0,9
cm. Ikan ini juga memiliki sirip caudal (ekor) sebanyak 11, sirip dorsal
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(punggung) sebanyak 14 (pendek) dan 15 (lebih panjang), lalu sirip pectoral
(dada) kanan dan kiri sebanyak 13 serta sirip anal (anus) sebanyak 25.
Ikan Andamia heteroptera memiliki susunan gigi kecil yang rapi pada
bagian rahang bawah dan susunan gigi yang mirip seperti sisir di bagian
rahang atas yang memungkinkannya untuk mengeruk makanan yang ada di
atas batu.

Susunan gigi
rahang atas

Susunan gigi
rahang bawah

Gambar 4.5 Susunan gigi ikan Andamia heteroptera.

C. Pakan Ikan Rockskipper
Ikan rockskipper merupakan kelompok Salariini yang telah tergolong
sebagai ikan herbivora (Graham et al. 1985; Randall et al. 1990; Stepien
1990; Williams 1990 dalam Wilson, 1999) atau detrivor. Beberapa penelitian
mengenai isi dari usus ikan Salarini, menunjukan bahwa terdapat alga dan
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organisme detritus dalamnya (Hiatt and Strasburg, 1960; Randall, 1967 dalam
Wilson, 1999).
Sampel makanan ikan rockskipper berupa hasil pengikisan batuan
kemudian dibawa ke Laboratorium Pendidikan Biologi, Universitas Sanata
Dharma untuk dilihat melalui mikroskop. Berikut ini adalah beberapa jenis
substrat yang ditemukan dalam sampel tersebut.

Gambar 4.6a

Gambar 4.6b
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Gambar 4.6c
Gambar 4.6a,b,c Alga-alga yang mungkin termakan oleh ikan rockskipper.

Berdasarkan hasil pengamatan di laboratorium, sampel yang didapat
merupakan mikroalga. Salah satu alga yang dapat teridentifikasi ialah alga
pada gambar 4.6c. Alga tersebut merupakan salah satu jenis dari divisi
Chlorophycophyta atau biasa disebut dengan alga hijau yang dapat hidup
dalam air dengan berbagai macam tingkat salinitas (Bold and Wyne, 1978).
Chlorophycophyta merupakan makhluk uniselular yang hidup secara
berkoloni yang memiliki filamen, membran dan tubular types. Hampir semua
alga dalam divisi ini merupakan eukariotik kecuali Cyanochloronta. Menurut
Bold and Wyne (1978),

divisi ini terdiri dari 15 ordo, di antaranya:

Volvocales, Chlorosarcinales, Tetrasporales, Chlorococcales, Zygnematales,
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Oedogoniales,

Ulothrichales,

Chaetophorales,

Cladophorales,

Acrosiphoniales, Ulvales, Dasycladales, Siphoncladales, Caulerpales.
Berdasarkan ciri-ciri morfologi yang terlihat pada Gambar 8c, yaitu tidak
bercabang dan berfilamen, ordo yang teridentifikasi dari sampel tersebut, ialah
Ulotrichales. Ordo ini dapat ditemukan baik dalam air tawar maupun air laut.
Selain itu dapat pula ditemukan dalam tanah atau damp surface. Ulotrichales
diklasifikasikan sebagai salah satu alga yang memiliki filamen, sel berinti
tunggal dan tidak bercabang. Beberapa genus memproduksi zoospores. Ordo
ini terdiri dari tiga famili, yaitu Ulotrichaceae, Microsporaceae, dan
Cylindrocapsaceae.
Gambar 4.7a

Gambar 4.7b

Gambar 4.7a. Hasil pengamatan di bawah mikroskop, memiliki filament dan
tidak bercabang., 4.7b. Salah satu spesies ( Ulothrix sp.) yang termasuk dalam
ordo Ulotrichales dan merupakan family dari Ulotrichaceae (Bold dan Wayne,
1978).
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Berdasarkan hasil pengamatan, alga pada gambar 4.7a termasuk dalam
family Ulotrichaceae. Famili ini bisa ditemukan di atas batu atau kayu.
Spesies akuatik dapat hidup di air tawar maupun air laut. Pada famili ini dapat
ditemukan filamen yang tidak bercabang atau sel basiliform yang terkait
dalam filamen pendek. Reproduksi seksual dilakukan dengan cara
fragmentasi.

Beberapa

spesies

dapat

memproduksi

isogamous

atau

anisogamous gamet. Lima genus yang teridentifikasi dalam famili ini, ialah
Ulothrix, Radiofilum, Geminella, and Stichococcus (Bold dan Wayne, 1978).

Filamen
\

Gambar 4.8. Filamen sederhana dari Ulothruix viriabilis. (Barsanti dan
Gualtieri, 2006)

Berdasarkan habitat hidupnya, alga jenis ini mungkin saja termakan oleh
ikan yang mencari makan dan makan di atas batuan. Hal ini belum dapat
dipastikan dikarenakan batuan tempat pengambilan sampel ikan tidak sama
dengan pengambilan sampel alga.
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Pembedahan sampel ikan rockskipper dilakukan di Laboratorium Biologi
Universitas Sanata Dharma pada tanggal. 20 Juli 2017. Pembedahan diawali
dengan membuka bagian perut ikan. Pembedahan dilakukan dengan hati-hati
karena ikan berukuran kecil dan dikhawatirkan terjadi kerusakan pada organ
pencernaannya. Setelah dibedah, lambung ikan kemudian dicari dan
dipisahkan dari organ yang lain. Lambung ikan rockskipper berbentuk seperti
saluran yang menjadi satu dengan usus ikan.
Menurut Rao dan Hora (1938), berikut ini adalah anatomi organ
pencernaan ikan.

Gambar 4.9a. Pembedahan dari bagian ventral.

Gambar 4.9b. Pembedahan dari
bagian dorsal
Keterangan dalam gambar: a (aorta), v (ventrikel), l (lobus hati), oe (esophagus), c
(usus), g (gall-bladder), op/p (pancreas), s (lambung), mbv (pembuluh darah), r
(rectum), an (anus).
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Gambar 4.10a. Ikan rockskipper yang sudah dibedah (pembedahan melalui bagian
ventral)
usus

lambung

Gambar 4.10b. Bagian tubuh ikan rockskipper yang sudah dikeluarkan .

Isi lambung

Gambar 4.10c. Isi lambung yang sudah dikeluarkan.
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Isi lambung kemudian diamati di bawah mikroskop. Berikut ini beberapa
hasil pengamatan isi lambung di bawah mikroskop.

Gambar 4.11a

Gambar 4.11b
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Gambar 4.11c
Gambar 11a. Isi lambung yang sudah hancur , 11b. Salah satu alga yang masih utuh
dalam lambung ikan, 11c. Alga lain yang terdapat dalam lambung.

Berdasarkan hasil pengamatan isi lambung, ditemukan alga yang masih
utuh maupun sudah hancur. Hal ini membuktikan bahwa ikan rockskipper
menjadikan alga sebagai salah satu sumber makanannya. Gambar 4.11b dan
4.11c merupakan alga dengan klorofil dan filamen di dalamnya. Alga 4.11c
mungkin adalah salah satu spesies dari Famili Oscillatoriaceae yang berasal
dari Divisi Cyanochloronta. Hal ini terlihat dari susunan filamen yang rapi
dan sederhana. Bourelly (1970) dalam Bold dan Wayne (1978), mengatakan
bahwa ada 11 genus dalam famili Oscillatoriaceae, di antaranya ialah:
Spirulina,

Arthrospira,

Oscillatoria,

Schizothrix,

Microcoleus,

Porphyrosiphon, dan Lyngbya.
Sedangkan, gambar alga 4.11b mungkin teridentifikasi sebagai Spirogyra
sp. dilihat dari filament

yang berbentuk spiral. Genus Spyrogyra
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teridentifikasi sebagai salah satu anggota dari Famili Zygnemataceae.
Beberapa spesies dalam famili ini memiliki sel berbentuk silidris yang
panjang atau pendek dan tidak bercabang (Bold and Wayne, 1978).

Gambar 4.12. Filamen Spirogyra sp. Gambar 4.13. Filamen Oscillatoria sp.
(Barsanti dan Gualtieri, 2006)

D. Keterbatasan Penelitian
1.

Penelitian ini hanya dapat melihat cara makan dan jenis makanan
ikan rockskipper, sebaiknya dapat meneliti hal lain terkait ikan ini,
misal penelitian perilaku makan dengan ritme sirkadian harian,
reproduksi, atau sistem integumen ikan.

2.

Penelitian ini hanya dapat megidentifikasi alga sebagai makanan ikan
rockskipper, sebaiknya dapat pula mengidentifikasi makhluk hidup
lain yang terdapat dalam isi lambung ikan rockskipper.
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3.

Penelitian ini hanya dapat mengidentifikasi alga hingga famili saja,
sebaiknya dapat dilakukan identifikasi hingga spesies dari alga
tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dapat diperoleh, dapat disimpulkan bahwa:
1. Ikan rockskipper (Andamia sp.) merupakan ikan jenis ikan scraper yang
akan

mengikis permukaan batuan untuk mendapatkan makanan. Ikan

rockskipper akan menggerakan kepalanya ke depan, ke atas serta ke
bawah untuk mendapatkan makanan.
2. Salah satu jenis pakan ikan rockskipper (Andamia sp.) adalah alga yang
tumbuh di atas batuan karang. Beberapa alga yang ditemukan memiliki
kemiripan dengan Ulothrix sp., Oscillatoria sp. dan Spirogyra sp.

B. SARAN
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang perilaku makan dengan
ritme sirkadian harian atau topik lain terkait ikan rockskipper untuk
menambah informasi/data terkait ikan ini.
2. Penelitian ini hanya dapat membuktikan bahwa salah satu jenis pakan ikan
rockskipper (Andamia sp.) ialah alga. Perlu dilakukan penelitian
selanjutnya, untuk melihat jenis makanan lain yang dimakan oleh ikan
rockskipper dengan menggunakan metode analisis lambung.

36
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3. Penelitian in hanya dapat mengidentifikasi alga hingga famili saja. Perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut, sehingga dapat mengidentifikasi hingga
spesies.
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BAB VI
IMPLEMENTASI DALAM PEMBELAJARAN

Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran,
terutama untuk menjawab Kompetensi Dasar (KD) 3.2 pada Biologi kelas X.
Menurut Kurikulum 2013, Kompetensi Dasar merupakan penjabaran dari
Kompetensi Inti (KI) yang terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu: KI-1 (sikap
spiritual), KI-2 (sikap sosial), KI-3 (pengetahuan), dan KI-4 (keterampilan).
Berikut ini adalah penjabaran kompetensi Inti untuk Biologi Kelas XI:
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta

38
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menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar
3.2

Menganalisis

data

hasil

observasi

tentang

berbagai

tingkat

keanekaragaman hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia serta
ancaman dan pelestariannya.
4.2

Menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati
(gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia dan usulan upaya pelestarian
keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data
ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan
khas Indonesia dalam berbagai bentuk media informasi.

C. Indikator Pencapaian
3.2.1 Mengidentifikasikan adanya keanekaragaman di Indonesia pada
umumnya dan di sekitar kita, khususnya.
3.2.2 Menjelaskan perbedaan keanekaragaman tingkat gen, jenis dan
ekosistem.
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3.2.3 Menyajikan data observasi lingkungan sekolah tentang tingkat
keanekaragaman hayati yang ditemukan dalam bentuk laporan.
3.2.4 Menyajikan flora dan fauna unik dan khas Indonesia.
4.2.1 Menyajikan data hasil analisis dari berbagai informasi tentang
kekayaan/keanekaragaman hayati di Indonesia dan menuliskannya
dalam

sebuah

tulisan/artikel,

meliputi

ancaman

dan

upaya

pelestariannya.
4.2.2 Menyajikan data tentang makhluk hidup yang terancam punah dan
usaha perlindungannya.
4.2.3 Mengkritisi kasus-kasus yang mengancam kelestarian keanekaragaman
hewan dan tumbuhan dan mencari solusi yang dapat dilakukan.
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Lampiran 1
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas/Semester

: X/I

Materi

: Keanekaragaman Hayati

Alokasi Waktu

: 9 x 45 menit

Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun,
responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
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kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prose-dural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat-nya untuk memecahkan
masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan
Kompetensi Dasar

Materi Pokok

3.2 Menganalisis data hasil 1. Konsep
observasi tentang berbagai

keanekaragaman

tingkat

hayati

keanekaragaman

hayati (gen,

jenis

dan 2. Tingkat

Kegiatan Pembelajaran
•

Penilaian
Tes

Mengamati
-

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar

7 JP

- Buku

Siswa mengamati

Portofolio

Pegangan

video

Observasi

Siswa

tentang

keanekaragaman

- Buku

ekosistem) di Indonesia

keanekaragaman

hayati dan tentang

Pegangan

serta

hayati

aktivitas

Guru

ancaman

pelestariannya

dan

3. Keanekaragaman
hayati Indonesia,
flora dan fauna,

ikan

rockskipper
habitat aslinya.

di

”BIOLOGI
, kelas X,
Yudisthira
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•

serta
penyebarannya

”

Mencoba
-

Siswa menjelajah

- Jurnal-jurnal

berdasarkan

sekolah

untuk

ilmiah

Garis

mendapatkan data

- Artikel-

Wallace

dan Garis Weber
4. Flora dan fauna
khas Indonesia

Indonesia

yang

terancam

kepunahan

keanekaragaman

ilmiah

di

lingkungan
sekitar.
•

Menalar/Mengeksplor
asi

6. Keunikan hutan
hujan

artikel

hayati

5. Flora dan fauna
khas

terkait

tropis

-

Siswa
mengumpulkan

Indonesia

informasi

7. Pemanfaatan

berbagai

dari
sumber

keanekaragaman

untuk melengkapi

hayati Indonesia

data

8. Upaya
pelestarian

dimiliki.

yang
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keanekaragaman

•

hayati Indonesia

Menanya
-

4.2 Menyajikan hasil

Siswa dapat saling
bertanya

antar

siswa

juga

dan

observasi berbagai tingkat

kepada guru saat

keanekaragaman hayati

proses

(gen, jenis dan ekosistem)

pembelajaran

di Indonesia dan usulan

berlangsung.

upaya pelestarian
keanekaragaman hayati

•

Mengomunikasikan
-

Siswa menyajikan

Indonesia berdasarkan

hasil pengamatan

hasil analisis data ancaman

dalam

kelestarian berbagai

laporan tertulis.

keanekaragaman hewan

-

bentuk

Siswa

dan tumbuhan khas

menceritakan

Indonesia dalam berbagai

hasil

bentuk media informasi

terkait video yang

diskusi

mereka lihat
-

Siswa
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menuangkan
hasil

ide

menonton

video dan diskusi
melalui

tulisan

atau poster.
-

Siswa
mengembangkan
informasi
diterima

yang
melalui

aktivitas debat.
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: X/1

Materi Pokok

: Keanekaragaman Hayati

Alokasi Waktu

: 9 x 45 menit

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian
Kompetensi

3.2 Menganalisis data hasil observasi 3.2.1 Mengidentifikasikan
tentang berbagai tingkat keanekaragaman adanya keanekaragaman di
hayati (gen,
Indonesia
pelestariannya

jenis dan ekosistem) di Indonesia pada umumnya dan
serta

ancaman

dan di sekitar kita, khususnya.
3.2.2 Menjelaskan perbedaan
keanekaragaman tingkat gen,
jenis dan ekosistem.
3.2.3 Menyajikan data
observasi lingkungan sekolah
tentang tingkat
keanekaragaman hayati yang
ditemukan dalam bentuk
laporan.
3.2.4 Menyajikan flora dan
fauna unik dan khas
Indonesia.

4.2 Menyajikan hasil observasi berbagai 4.2.1 Menyajikan data hasil
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tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis analisis dari berbagai
dan ekosistem) di Indonesia dan usulan informasi tentang
upaya pelestarian keanekaragaman hayati kekayaan/keanekaragaman
Indonesia berdasarkan hasil analisis data hayati di Indonesia dan
ancaman

kelestarian

berbagai menuliskannya dalam sebuah

keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas tulisan/artikel, meliputi
Indonesia dalam berbagai bentuk media ancaman dan upaya
informasi

pelestariannya.
4.2.2 Menyajikan data tentang
makhluk hidup yang terancam
punah dan usaha
perlindungannya.
4.2.3 Mengkritisi kasus-kasus
yang mengancam kelestarian
keanekaragaman hewan dan
tumbuhan dan mencari solusi
yang dapat dilakukan.

B. Tujuan Pembelajaran
3.2.1.1 Setelah melakukan diskusi, siswa dapat mengidentifikasikan adanya
keanekaragaman yang ada di sekitar mereka.
3.2.2.1 Setelah melakukan jelajah di sekitar lingkungan sekolah, siswa dapat
menjelaskan perbedaan tingkat keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem
dan menyajikan hasil observasi dalam bentuk laporan sesuai dengan
format yang telah ditentukan.
3.2.3.1 Setelah membuat mind-map, siswa dapat menjelaskan tentang penyebaran
flora dan fauna di Indonesia berdasarkan ciri-cirinya.
3.2.4.1Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi flora
dan fauna khas Indonesia dan mencantumkan dalam mind-map penyebaran
flora dan fauna di Indonesia.
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4.2.1.1 Setelah menonton video tentang keanekaragaman hayati dan ikan
rockskipper di Indonesia, siswa dapat menuliskan tentang keunikan
keanekaragaman hayati di Indonesia dengan menggunakan bahasa sendiri,
meliputi ancaman dan upaya penanggulangannya.
4.2.2.1 Setelah

menonton

video

dan

diskusi

kelompok,

siswa

dapat

mengidentifikasikan makhluk hidup khas Indonesia yang terancam punah
dan membutuhkan upaya perlindungan.
4.2.2.2 Setelah diskusi kelompok, siswa dapat memaparkan dalam tulisan upayaupaya perlindungan yang dapat dilakukan untuk makhluk hidup yang
terancam punah.
4.2.3.1 Melalui debat, siswa dapat mengkritisi beberapa kasus yang terkait dengan
ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia.
4.2.3.2 Melalui kasus yang diberikan, siswa juga dapat mengupayakan cara untuk
melestarikan keanekaragaman hayati yang ada.

C. Materi Pembelajaran
-

Konsep keanekaragaman hayati

-

Tingkat keanekaragaman hayati

-

Keanekaragaman

hayati

Indonesia,

flora

dan

fauna,

penyebarannya berdasarkan Garis Wallace dan Garis Weber
-

Flora dan fauna khas Indonesia

-

Flora dan fauna khas Indonesia yang terancam kepunahan

-

Keunikan hutan hujan tropis Indonesia

-

Pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia

-

Upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia

D. Metode Pembelajaran
-

Jelajah sekolah

-

Diskusi kelompok

-

Debat

serta
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E. Media Pembelajaran
-

LCD

-

Lembar Diskusi Siswa

-

Video tentang keanekaragaman hayati (dokumentasi LIPI) dan tentang
ikan rockskipper(dokumentasi pribadi)

-

Kertas HVS

-

Spidol warna-warni

-

Permainan ular tangga
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F. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
2x45 menit
Waktu
Pendahuluan
(10 menit)

Tahap
pembelajaran
Menyiapkan kondisi

Kegiatan pembelajaran
-

Mengucap salam, doa dan
mengabsen kehadiran

belajar

siswa.
-

Apersepsi

Guru menanyakan
tentang pembelajaran
terakhir.

-

Lalu, guru menampilkan
foto sekumpulan anak
SMA dan meminta siswa
untuk melihat persamaan
dan perbedaan antar
siswa.

-

Guru meminta beberapa
siswa maju ke depan dan

Motivasi

siswa lain mencari
persamaan dan
perbedaannya.
-

orientasi

Menyampaikan
tujuan/materi yang akan
dibahas.

Tahap inti
(70 menit)

-

Guru menyampaikan
materi tentang tingkat
keanekaragaman gen,
contohnya manusia satu
dengan yang lainnya,
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spesies/jenis, contohnya
orangutan Kalimantan
dan orangutan Sumatra
dan ekosistem, contohnya
sungai, sawah dan hutan
mangrove.
Mengorganisasi

-

siswa dalam

Siswa dibagi menjadi
beberapa kelompok,

kelompok belajar

masing-masing
beranggotakan 4-5 orang.
-

Guru mengarahkan siswa
untuk melakukan

Mengamati

beberapa hal terkait
diskusi yang harus
dilakukan dalam
kelompok.
-

Siswa diminta untuk
berkeliling, menjelajah
lingkungan sekolah untuk
melihat keanekaragaman
hayati yang ada di sekitar
sekolah dan
mengelompokkannya

Mencoba

dalam tingkatan
keanekaragaman hayati
yang ada.
-

Siswa diperkenankan
untuk menggunakan
gadget untuk
membantunya dalam
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proses pengumpulan data
observasi.
-

Siswa menuliskan
informasi yang didapat
dalam selembar kertas

Menalar/

HVS. Bentuk dan format

Mengeksplorasi

penulisan dibebaskan.
-

Siswa juga diminta untuk
mendokumentasikan hasil
observasi mereka.

-

Selama proses diskusi
kelompok, siswa
diperkenankan untuk

Menanya

saling bertanya pada
sesama siswa, antar
kelompok maupun guru.
-

Setelah observasi, siswa
melakukan diskusi serta
menuliskan hasilnya di
kertas yang sudah

Mengkomunikasikan

disediakan.
-

Setelah selesai, kelompok
yang merasa siap,
mempresentasikan
hasilnya di depan kelas.

-

Tahap
penutup
(10 menit)

Rangkuman

Siswa diminta
menyebutkan apa saja
yang sudah didapat pada
pembelajaran hari itu.
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-

Siswa diberikan
kesempatan untuk
bertanya jika masih ada

Evaluasi

yang kurang jelas. Jika
tidak, guru akan bertanya
terkait materi pada hari
itu, secara lisan di kelas.
-

Guru meminta siswa
bercerita tentang apa

Refleksi

sudah dilakukan dan
bagaimana perasaan
mereka.
-

Guru meminta siswa
merapikan laporan hasil

Tindak lanjut

observasi siswa dan
mengumpulkannya pada
minggu depan dengan
format yang ditentukan.

Pertemuan ke-2
1x45 menit
Waktu
Pendahuluan
(10 menit)

Tahap
pembelajaran
Menyiapkan kondisi

Kegiatan pembelajaran
-

Mengucap salam, doa dan
mengabsen kehadiran

belajar

siswa.
-

Apersepsi

Guru menanyakan
tentang pembelajaran
terakhir.

Motivasi

-

Lalu, guru menampilkan
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gambar peta Indonesia
dan menanyakan tentang
apa saja yang dapat
ditemukan di Indonesia.
orientasi

Menyampaikan
tujuan/materi yang akan
dibahas.

-

Tahap inti
(25 menit)

Guru menampilkan
beberapa foto flora dan
fauna endemik Indonesia.

-

Kemudian guru meminta
siswa menyebutkan
daerah asal flora dan
fauna tersebut.

Mengorganisasi

-

siswa dalam

Siswa dibagi menjadi
beberapa kelompok,

kelompok belajar

masing-masing
beranggotakan 4-5 orang.
-

Guru mengarahkan siswa
untuk melakukan

Mengamati

beberapa hal terkait
diskusi yang harus
dilakukan dalam
kelompok.
-

Siswa diminta untuk
memetakan flora dan
fauna di Indonesia

Mencoba

berdasarkan dengan batas
Wallace dan Webber.
-

Siswa juga diminta untuk
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mengidentifikasikan ciriciri flora dan fauna
tersebut.
-

Siswa juga akan
mencantumkan flora dan
fauna khas Indonesia
dalam peta penyebaran
flora dan fauna Indonesia.

-

Siswa menuliskan
informasi yang didapat
dalam selembar kertas
HVS dalam bentuk

Menalar/
Mengeksplorasi

sebuah mind-map.
-

Siswa diminta untuk
mengerjakan dengan
kreatif, dapat
menambahkan pewarna,
dan sebagainya.

-

Selama proses diskusi
kelompok, siswa
diperkenankan untuk

Menanya

saling bertanya pada
sesama siswa, antar
kelompok maupun guru.
-

Setelah selesai, siswa
diminta untuk

Mengkomunikasikan

memperlihatkan ke
teman-teman yang lain,
kemudian memilih yang
terbaik.
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-

Tahap
penutup

Rangkuman

Siswa diminta
menyebutkan apa saja

(10 menit)

yang sudah didapat pada
pembelajaran hari itu.
-

Siswa diberikan
kesempatan untuk
bertanya jika masih ada

Evaluasi

yang kurang jelas. Jika
tidak, guru akan bertanya
terkait materi pada hari
itu, secara lisan di kelas.
-

Guru meminta siswa
menuliskan tentang apa
yang mereka rasakan

Refleksi

setelah belajar Biologi
dan
menuliskan/menggambar
kannya dalam selembar
kertas.
-

Guru meminta siswa
merapikan laporan hasil

Tindak lanjut

observasi siswa pada
pertemuan sebelumnya
dan mengecek kemajuan
dalam percobaan mereka.

Pertemuan ke-3
2 x 45 menit
Waktu

Tahap
pembelajaran

Kegiatan pembelajaran
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Pendahuluan
(10 menit)

Menyiapkan kondisi

-

Mengucap salam, doa dan
mengabsen kehadiran

belajar

siswa.
-

Apersepsi

Guru menanyakan
tentang pembelajaran
terakhir.

-

Guru menanyakan berapa
banyak hewan/tumbuhan

Motivasi

pada masing-masing
daerah penyebaran flora
dan fauna.
-

orientasi

Menyampaikan
tujuan/materi yang akan
dibahas.

-

Tahap inti
(70 menit)

Guru menampilkan
sebuah video tentang
keanekaragaman hayati

Mengamati

yang ada di Indonesia dan
video tentang ikan
rockskipper sebagai salah
satu contoh ikan langka
yang dilindungi.
-

Siswa diminta untuk
menonton video dan
mencatat apapun yang
menurut siswa itu

Mencoba

penting.
-

Siswa diminta menggali
informasi sebanyakbanyaknya tentang
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keanekaragaman hayati
dan keberadaan ikan
rockskipper di Indonesia
beserta ancamannya dari
video yang ditampilkan
melalui diskusi
kelompok.
-

Siswa diminta pula untuk
mencari informasi tentang
makhluk hidup yang
terancam kepunahan di
Indonesia selain ikan
rockskipper.

-

Setelah selesai menonton
dan berdiskusi kelompok,

Menalar/

siswa dan guru

Mengeksplorasi

mendiskusikan secara
umum tentang video yang
sudah ditampilakan.
-

Selama berdiskusi, guru
dan siswa melakukan
tanya jawab yang

Menanya

berkaitan dengan video
dan hasil temuan dalam
diskusi kelompok.
-

Setelah itu, beberapa
siswa diminta untuk

Mengkomunikasikan

menceritakan secara lisan
tanggapannya terhadap
video yang sudah
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ditampilkan.

-

Tahap
penutup

Rangkuman

Siswa diminta
menyebutkan apa saja

(10 menit)

yang sudah didapat pada
pembelajaran hari itu.
-

Siswa diberikan
kesempatan untuk
bertanya jika masih ada

Evaluasi

yang kurang jelas. Jika
tidak, guru akan bertanya
terkait materi pada hari
itu, secara lisan di kelas.
-

Guru meminta siswa
bercerita tentang apa

Refleksi

sudah dilakukan dan
bagaimana perasaan
mereka.
-

Guru memberikan tugas
pada siswa untuk

Tindak lanjut

membuat tulisan atau
poster tentang video yang
sudah ditonton dan
dikirimkan melalui email
dalam bentuk soft copy.

Pertemuan ke-4
1 x 45 menit
Waktu

Tahap
pembelajaran

Kegiatan pembelajaran
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Pendahuluan
(5 menit)

Menyiapkan kondisi

-

Mengucap salam, doa dan
mengabsen kehadiran

belajar

siswa.
-

Apersepsi

Guru menanyakan
tentang pembelajaran
terakhir.

-

Guru mengecek siswa
yang sudah/belum
mengumpulkan tugas
sebelumnya.

-

Guru meminta beberapa
siswa yang sudah

Motivasi

mengumpulkan tugas
untuk menceritakan
sedikit tentang tulisannya.
-

Guru kemudian
menyampaikan

orientasi

tujuan/materi yang akan
dibahas dan apa yang
akan dilakukan hari itu.

Tahap inti

Mengorganisasi

(35 menit)

siswa dalam

-

Siswa dibagi menjadi 2
kelompok besar.

kelompok belajar
-

Guru menjelaskan
bagaimana peraturan
debat yang akan

Mengamati

dilakukan.
-

Guru juga mengundi
kedua kelompok untuk
mendapatkan bagian pro
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atau kontra dalam debat
tersebut.
-

Sesudah dibagi dalam
kelompok pro dan kontra,
siswa kemudian diminta
untuk mencari informasi
sebanyak-banyaknya
tentang kasus yang sudah

Mencoba

diberikan.
-

Siswa diperkenankan
untuk menggunakan
gadget untuk
membantunya dalam
proses pengumpulan data
observasi.

-

Siswa diminta berdiskusi
dengan kelompok untuk
memperkuat pernyataan –
pernyataan mereka
tentang hal yang akan

Menalar/
Mengeksplorasi

didebatkan.
-

Siswa menuliskan
informasi yang didapat
dalam selembar kertas
HVS sebagai bentuk
laporan hasil diskusi.
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-

Selama proses diskusi
kelompok, siswa
diperkenankan untuk

Menanya

saling bertanya pada
sesama siswa, antar
kelompok maupun guru.
-

Setelah mengumpulkan
banyak data dan merasa
siap, kedua kelompok pro
dan kontra kemudian
dihadapkan untuk
memulai proses debat.

Mengkomunikasikan

-

Guru menunjuk satu
orang siswa sebagai
moderator untuk debat.

-

Guru mengamati
keaktifan siswa dan
mengklarifikasi hal-hal
yang kurang tepat ketika
debat sudah berakhir.

-

Tahap
penutup

Rangkuman

Siswa diminta
menyebutkan apa saja

(5 menit)

yang sudah didapat pada
pembelajaran hari itu.
-

Siswa diberikan
kesempatan untuk

Evaluasi

bertanya jika masih ada
yang kurang jelas. Jika
tidak, guru akan bertanya
terkait materi pada hari
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itu, secara lisan di kelas.

-

Guru meminta siswa
bercerita tentang apa

Refleksi

sudah dilakukan dan
bagaimana perasaan
mereka.
-

Guru meminta siswa
untuk mempelajari

Tindak lanjut

tentang BAB
Keanekaragaman Hayati
untuk mempersiapkan
review pada pertemuan
selanjutnya.
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Pertemuan ke 5
2x45 menit
Waktu
Pendahuluan
(10 menit)

Tahap
pembelajaran
Menyiapkan kondisi

Kegiatan pembelajaran
-

Mengucap salam, doa dan
mengabsen kehadiran

belajar

siswa.
-

Apersepsi

Guru menanyakan
tentang pembelajaran
terakhir dan mengaitkan
dengan apa yang akan
dilakukan pada hari itu.

Motivasi

Guru memberi apresiasi
untuk beberapa tugas
tulisan ataupun poster
yang sudah dikumpul.

orientasi

Menyampaikan
tujuan/materi yang akan
dibahas.

-

Tahap inti
(70 menit)

Guru mengajak siswa
untuk me-review tentang
bab keanekaragaman

Mengamati

hayati melalui permainan
ular tangga.
-

Siswa dibagi menjadi
beberapa kelompok.

Mencoba

Perwakilan kelompok
maju secara bergiliran
untuk mengambil soal
yang dimainkan dalam
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ular tangga.

-

Siswa kemudian
mendiskusikan jawaban

Menalar/

soal tersebut dalam

Mengeksplorasi

kelompok selama 30
detik
-

Selama berdiskusi, siswa
hanya diperkenankan

Menanya

untuk bertanya pada
teman sekelompok.
-

Setelah itu, siswa
menjawab soal yang
didapatkan.

-

Jika jawaban benar, maka
siswa dapat melangkah ke
jawaban selanjutnya dan

Mengkomunikasikan

mendapat poin.
-

Jika salah, soal dapat
dilemparkan pada
kelompok lain, namun
tidak merubah kedudukan
kelompok tersebut, hanya
menambah poinnya saja.

-

Tahap
penutup
(10 menit)

Rangkuman

Siswa diminta
menyebutkan apa saja
yang sudah didapat pada
pembelajaran hari itu.
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-

Siswa diberikan
kesempatan untuk
bertanya jika masih ada

Evaluasi

yang kurang jelas. Jika
tidak, guru akan bertanya
terkait materi pada hari
itu, secara lisan di kelas.
-

Guru meminta siswa
bercerita tentang apa

Refleksi

yang sudah dilakukan dan
bagaimana perasaan
mereka dalam selembar
kertas.
-

Guru memberikan
pengumuman bahwa

Tindak lanjut

mereka akan Ulangan
Harian Bab 2 pada
pertemuan selanjutnya
dan meminta untuk
belajar dengan sungguh.

G. Sumber Belajar
Buku pegangan siswa, Buku Pegangan Guru ”BIOLOGI, kelas X,
Yudisthira”, internet

H. Penilaian
Aspek yang dinilai

Jenis/Teknik Penilaian

Bentuk Instrumen

Sikap

Non Tes

-Lembar

Observasi

Sikap
-Tugas Kelompok
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-Tugas Mandiri
Pengetahuan

Tes

I. Lampiran
- Instrumen Penilaian
- Materi Ajar
Guru Mata Pelajaran

Fransisca Ressa Utari

Ulangan Harian Bab 2
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Lampiran 3
LEMBAR DISKUSI SISWA
Pertemuan 1
Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.
Tujuan:
1. Mengetahui adanya keanekaragaman di sekitar sekolah.
2. Membedakan tingkat keanekaragaman yang ada di sekolah.
Cara Kerja:
1. Buatlah kelompok, masing-masing beranggotakan 3-4 orang!
2. Jelajahilah lingkungan sekolah dan temukan keanekaragaman hayati yang
ada!
3. Tulis dan gambarkanlah pada lembar diskusi siswa!
4. Dokumentasikanlah keanekaragaman yang ditemui!
5. Bedakanlah tingkat keanekaragamannya, apakah tingkat gen, jenis atau
ekosistem!
6. Tuliskan pula dalam lembar diskusi siswa!
7. Presentasikanlah hasil observasinya!
Hal-hal yang perlu diobservasi:
1. Makhluk hidup apa saja yang kalian temukan?
2. Adakah persamaan atau perbedaan yang ditemukan antar makhluk hidup
sejenis?
3. Kelompokkanlah keanekaragaman tersebut dalam tingkat keanekaragaman
hayati yang ada (apakah tingkat gen, jenis atau ekosistem).
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Lampiran 4
FORMAT LAPORAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
Pertemuan 1
A. Acara kegiatan
Waktu
:
Tempat
:
B. Tujuan Kegiatan
C. Landasan Teori
D. Hasil Pengamatan
Tabel Hasil Pengamatan
Keanekaragaman
yang ditemukan
Jenis
No.
Persamaan Perbedaan
Foto
(tuliskan nama
keanekaragaman
spesiesnya)

E. Pembahasan
F. Kesimpulan
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Lampiran 5
RUBRIK PENILAIAN LAPORAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
Aspek

Skor

3
Isi Laporan
2
1

3
Data Hasil Pengamatan
2
1

3
Pembahasan
2
1
3
Kesimpulan
2
1
jumlah skor

Nilai = skor

maksimal

x 100

Indikator
- Menuliskan setiap komponen yang ada dalam
laporan sesuai dengan sistematikanya.
- Menggunakan bahasa penulisan berdasarkan
EYD.
- Menggunakan kalimat efektif.
Bila 2 dari 3 indikator terpenuhi
Bila 1 dari 3 indikator terpenuhi
- Menuliskan hasil pengamatan sesuai dengan
format tabel hasil pengamatan.
- Menyebutkan jenis keanekaragaman hayati
serta nama spesies dengan tepat.
- Mencantumkan foto dari spesies yang
diamati.
Bila 2 dari 3 indikator terpenuhi
Bila 1 dari 3 indikator terpenuhi
- Menyesuaikan dengan hasil pengamatan
- Menggunakan kalimat efektif dan bahasa
Indonesia yang baik.
- Menuliskan keterkaitan antara landasan teori
dengan hasil pengamatan
Bila 2 dari 3 indikator terpenuhi
Bila 1 dari 3 indikator terpenuhi
- Menyesuaikan dengan tujuan kegiatan
- Menyesuaikan dengan hasil pengamatan
- Menyesuaikan dengan pembahasan
Bila 2 dari 3 indikator terpenuhi
Bila 1 dari 3 indikator terpenuhi
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Lampiran 6
LEMBAR DISKUSI SISWA
MIND MAP PENYEBARAN FLORA DAN FAUNA INDONESIA
DAN FLORA FAUNA KHAS INDONESIA
Pertemuan 2

Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.
Hal-hal yang perlu didiskusikan:
1. Penyebaran flora dan fauna di Indonesia.
2. Pembagian wilayah berdasarkan Garis Wallace dan Webber.
3. Ciri-ciri khas dari hasil pembagian wilayah tersebut.
4. Flora dan fauna khas/unik/endemik dari Indonesia.
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Lampiran 7
RUBRIK PENILAIAN MIND MAP
Aspek

Skor

3
Isi Mind-Map

2
1

Kreatifitas
2
1

Indikator
- Menuliskan pembagian wilayah berdasarkan
garis Weber dan Wallace serta ciri-cirinya
dengan bahasa singkat namun mudah
dipahami
- Menuliskan penyebaran flora dan fauna di
Indonesia.
- Menuliskan contoh flora/fauna
khas/unik/endemik Indonesia
Bila 2 dari 3 indikator terpenuhi
Bila 1 dari 3 indikator terpenuhi
- Menggambarkan mind map dengan
menarik
- Menambahkan gambar/foto yang menarik
dan sesuai
- Menggunakan pewarna sesuai dengan
kebutuhan
Bila 2 dari 3 indikator terpenuhi
Bila 1 dari 3 indikator terpenuhi
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Lampiran 8
LEMBAR DISKUSI SISWA
Pertemuan 3
Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.
Hal-hal yang perlu didiskusikan:
1. Apa saja hal-hal yang kamu dapat dari video tersebut?
2. Apa saja flora dan fauna khas Indonesia yang terancam kepunahan?
3. Apa saja upaya pelestarian yang sudah dilakukan dan yang akan
dilakukan?
4. Deskripsikan tentang cirri-ciri ikan rockskipper. Menurut kelompok, apa
saja hal-hal yang dapat membuat ikan ini langka?
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Lampiran 9
RUBRIK PENILAIAN TUGAS POSTER DAN TULISAN
A. Poster
Aspek

Skor

3
Isi
2
1

3
Keindahan
2
1

Indikator
- Menceritakan keanekaragaman hayati di
Indonesia
- Menampilkan gambar / foto yang menarik
- Menampilkan refleksi dan ajakan untuk
menjaga keanekaragaman hayati.
Bila 2 dari 3 indikator terpenuhi
Bila 1 dari 3 indikator terpenuhi
- Peletakan tulisan dan gambar/foto
sesuai/presisi
- Pemilihan warna tulisan/foto kontras.
- Pemilihan jenis tulisan, foto/gambar sesuai
dengan konteks tulisan atau gambar/foto.
Bila 2 dari 3 indikator terpenuhi
Bila 1 dari 3 indikator terpenuhi

B. Tulisan
Aspek

Isi

Keefektivitasan tulisan

jumlah skor

Nilai = skor

maksimal

x 100

Skor Indikator
- Menceritakan keanekaragaman hayati di
Indonesia.
- Menampilkan data terkait keanekaragaman
3
hayati di Indonesia.
- Menuliskan refleksi dan ajakan untuk
menjaga keanekaragaman hayati.
2
Bila 2 dari 3 indikator terpenuhi
1
Bila 1 dari 3 indikator terpenuhi
- Menuliskan dengan gaya bahasa yang sesuai
dengan konteks/jenis tulisan
3
- Menggunakan kalimat efektif.
- Menggunakan diksi yang sesuai.
2
Bila 2 dari 3 indikator terpenuhi
1
Bila 1 dari 3 indikator terpenuhi
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Lampiran 10
SOAL ULANGAN HARIAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI
Nama/No. Absen
:
Kelas
:

1.

2.

3.

4.

5.

Pilihlah jawaban yang paling tepat. (Masing-masing soal bernilai 2
poin
Faktor-faktor berikut ini dapat meningkatkan keanekaragaman hayati,
kecuali…
a. Perkawinan antar spesies
b. Interaksi gen dengan lingkungan
c. Adaptasi
d. Domestikasi
e. Klasifikasi
Ayam dan Burung Puyuh merupakan unggas yang berukuran kecil.
Namun keduanya tidak digolongkan dalam satu spesies karena…
a. Habitat berbeda
b. Warna bulunya berbeda
c. Jenis makanannya berbeda
d. Jumlah anak yang dihasilkan berbeda
e. Perkawinan keduanya tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertil
Pengelompokan organisme dapat didasarkan atas keanekaragaman tingkat
gen dan tingkat spesies. Tanaman berikut yang menunjukkan
keanekargaman tingkat gen adalah…
a. Melon, Srikaya, dan Semangka
b. Sirsak, Srikaya, dan Mangga
c. Jahe, Temu ireng, dan Temu lawak
d. Bunga mawar, Bunga Melati, dan Bunga kenanga
e. Kelapa gading, Kelapa hybrid, dan Kelapa hijau
Di antara pernyatan berikut ini yang tidak benar tentang daerah dan hewan
Oriental di Indonesia adalah ….
a. Burung mempunya warna bulu yang menarik
b. wilayahnya meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan
c. banyak ditemukan mamalia besar
d. ditemukan hewan Primata
e. tidak ditemukan mamalia berkantung
Badak bercula satu merupakan hewan endemik di Ujung Kulon. Maksud
dari kata endemik adalah…
a. Tidak dapat hidup di daerah tersebut
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b. Tidak dapat hidup di luar daerah tersebut
c. Menyebarkan penyakit di daerah tersebut
d. Hanya ditemukan di dalam daerah tersebut
e. Hanya di temukan di luar daerah tersebut
6. Daerah tundra di Amerika Utara dan padang pasir di Texas, Amerika Barat
menunjukkan adanya keanekaragaman …
a. Komunitas
b. Ekosistem
c. Bioma
d. Jenis
e. Lingkungan
7. Berikut adalah macam-macam hewan endemik dari Sumatera, kecuali…
a. Tapir (Tapirus indicus)
b. Harimau (Panthera tigris)
c. Gajah (Elephans maximus)
d. Elang Bondol
e. Penyu hijau (Chelonia mydas)
8. Berikut ini merupakan jenis pohon yang khas dari Papua adalah…
a. Meranti
b. Durian
c. Kepuh
d. Eukaliptus
e. Rotan
9. Berikut adalah aktifitas yang mengancam kelestarian keanekaragaman
hayati, kecuali…
a. Pemupukan lahan pertanian
b. Pencemaran air limbah industri
c. Penebangan hutan
d. Budidaya monokultur
e. Penggunaan pestisida
10. Badak sumatera merupakan hewan yang terancam punah. Populasi hewan
ini diperkirakan hanya saja. Badak sumatera memiliki nama ilmiah…
a. Dicerorhinus sumatrensis
b. Dicerorhinus Sumatrensis
c. Dicerorhinus sumatrensis
d. Dicerorhinus SUmatrensis
e. Dicerorhinus Sumatrensis
11. Tumbuhan ini memiliki bau yang menyengat saat mekar, tumbuh melebar
dengan diameter 1 Meter dan berat mencapai 10 Kg, dan tumbuhan berasal
dari sumatera, tumbuhan ini biasa disebut dengan…
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a. Bunga Bangkai (Amorphophallus titanum)
b. Ulin (Eusideroxylon zwageri)
c. Cendana (Santalum album)
d. Padma Raksasa (Raflesia Arnoldi)
e. Kantung semar (Nephentes sp.)
12. Panthera onca, Panthera leo, Acinonyx jubatus, dan Felis silvestris
termasuk keanekaragaman tingkat Spesies (jenis) karena terdapat dalam
satu family yaitu …
a. Fellidae
b. Primata
c. Rosacaeae
d. Phasianidae
e. Talphidae
13. Kelompok tumbuhan berikut yang menunjukkan keanekaragaman hayati
tingkat spesies adalah…
a. Padi aatomita, padi rojolele, padi pelita
b. Kelapa gading, kelapa hijau, kelapa merah
c. Kacang panjang, kecang kedelai, kacang hijau
d. Orang asia, orang amerika, orang afrika
e. Mangga harum manis, mangga golek, mangga indramayu
14. Berbagai jenis jeruk antara lain jeruk bali, jeruk Pontianak, dan jeruk nipis.
Hasil persilangan tanaman ini tidak pernah menghasilkan biji. Hal ini
menunjukkan keanekaragaman hayati …
a. Ekosistem
b. Jenis
c. Gen
d. Filogenetik
e. Kromosom
15. Nama ilmiah tomat adalah Solanum lycopersicum, sedangkan kentang
adalah Solanum tuberosum. Kedua tanaman ini …
a. Berbeda spesies maupun genus
b. Spesies beda genus berbeda
c. Spesies sama genus sama
d. Spesies sama varietas sama
e. Spesies beda genus sama
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16. Usaha-usaha pelestarian dengan cara mengembangbiakkan tumbuhan atau
hewan di daerah aslinya disebut …
a. Pelestarian ex situ
b. Pelestarian in situ
c. Suaka margasatwa
d. Taman nasional
e. Cagar alam
17. Pelestarian yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan hewan yang
terancam punah disebut …
a. Cagar alam
b. Hutan lindung
c. Suaka marga satwa
d. Taman nasional
e. Kebun binatang
18. Berikut merupakan hewan daerah Australis adalah, kecuali …
a. Cendrawasih
b. Kanguru pohon hias
c. Kuskus mata biru
d. Kura-kura hutan
e. Opossum Virginia
19. Di bawah ini adalah jenis-jenis tumbuhan:
1. Allium cepa (bawang merah)
2. Triticum sativum (gandum)
3. Allium sativum (bawang putih)
4. Oryza sativa (padi)
Jenis tumbuhan yang dekat kekerabatannya adalah …
a. 1 dan 2 karena satu genus, beda spesies
b. 2 dan 4 karena satu spesies
c. 1 dan 3 karena satu genus, beda spesies
d. 3 dan 4 karena satu spesies, beda genus
e. 2 dan 3 karena satu spesies, beda genus
20. Tanaman ini memiliki ciri yang unik, tidak terdapat di daerah lain,
contohnya bunga bangkai dari Bengkulu dan matoa dari papua. Tanaman
ini merupakan ciri-ciri dari tanaman …
a. Malesiana
b. Endemik
c. Oriental
d. Peralihan
e. Australis
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II. Soal Uraian Singkat (masing-masing soal bernilai maksimal 3 poin)

1. Indonesia merupakan negara dengan megabiodiversitas. Megabiodiversitas
berarti __________________
2. Tingkat keanekaragaman hayati terdiri dari tingkat _____________,
__________ dan ____________
3. Tingkat keanekaragaman gen ditunjukkan dengan adanya
______________ dari makhluk hidup tersebut.
4. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen adalah ______________
5. Harimau, macan tutul, jaguar adalah contoh keanekaragaman hayati
tingkat _______________
6. Keanekaragaman hayati tingkat spesies/jenis dimulai dengan adanya
perbedaan ______________
7. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ialah
________________,_________________ dan _________________
8. Cabe rawit, cabe merah besar dan cabe Jawa merupakan keanekaragaman
hayati tingkat ____________
9. Fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah berdasarkan kemiripan ciri
organisme. Tiga wilayah tersebut ialah ______, _______dan __________
10. Banyaknya mamalia besar dan adanya ikan air tawar merupakan ciri-ciri
dari wilayah ____________
11. Alfred Russell Wallace adalah orang yang menemukan garis imanjiner
antara wilayah _________ dan ________
12. Contoh fauna Asiatis ialah _____, ______, dan _____
13. Ciri-ciri dari fauna Australis ialah _________________________
14. Eucaliptus sp. adalah tanaman khas dari daerah ________________
15. Contoh flora dari daerah Malesiana ialah _____________________
16. Anoa, tarsius dan komodo merupakan beberapa contoh hewan dari
wilayah ______________
17. Hal-hal yang dapat menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati di
Indonesia ialah _____________dan ________________
18. Pelestarian in situ ialah ________________contohnya _______________
19. Kebun Binatang Gembira Loka Jogja merupakan salah satu pelestarian
hewan yang bersifat ________ yang artinya ___________________
20. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk melindungi orang utan
ialah _____________________________________
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Jawaban Soal Pilihan Ganda
1. a. Klasifikasi
2. e. Perkawinan keduanya tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertile
3. e. Kelapa gading, Kelapa hybrid, dan Kelapa hijau
4. a. Burung mempunya warna bulu yang menarik
5. d. Hanya ditemukan di dalam daerah tersebut
6. b. Ekosistem
7. e. Penyu hijau (Chelonia mydas)
8. d. Eukaliptus
9. a. Pemupukan lahan pertanian
10. c. Dicerorhinus sumatrensis
11. d. Padma Raksasa (Raflesia Arnoldi)
12. a. Fellidae
13. c. Kacang panjang, kecang kedelai, kacang hijau
14. b. Jenis
15. e. Spesies beda genus sama
16. b. Pelestarian in situ
17. c. Suaka marga satwa
18. d. Kura-kura hutan
19. c. 1 dan 3 karena satu genus, beda spesies
20. b. Endemik
Jawaban Uraian Singkat
1. Megabiodiversitas berarti memiliki keanekaragaman hayati yang sangat
tinggi atau sangat beragam.
2. Tingkat gen, spesies/jenis dan ekosistem
3. Variasi gen
4. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen, ialah kelapa gading, kelapa
aren, kelapa hijau ; varietas mangga ; keanekaragaman wajah manusia ;
dsb.
5. Spesies/jenis
6. Spesies/nama ilmiah/nama spesies
7. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem adalah sawah, sungai, dan laut
8. Spesies/jenis
9. Tiga wilayah pembagian fauna di Indonesia ialah Asiatis, Peralihan dan
Australis
10. Asiatis
11. Asiatis dan Peralihan
12. Contoh fauna Asiatis ialah gajah, harimau dan orangutan
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13. Ciri-ciri fauna Australis diantaranya, banyak ditemukan hewan
berkantung, warna bulu burung yang warna-warni, dsb.
14. Papua
15. Contoh flora malesiana ialah jati, mahoni, akasia, randu
16. Peralihan
17. Penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan hutan untuk lahan
pertanian, perburuan liar hewan langka,
18. Pelestarian in situ adalah pelestarian makhluk hidup di habitat asli/daerah
asalnya, contoh pelestarian gaja Sumatra di Way Kambas, pelestarian
orang utan di Taman Nasional Tanjung Putting dan Taman Nasional
Gunung Leuser, pelestarian komodo di Taman Nasional Komodo, dsb.
19. Pelesterian di Kebun Binatang gembira Loka adalah pelestarian ex situ,
artinya dilakukan di luar habitat asli/daerah asal makhluk hidup.
20. Salah satu usaha pemerinta untuk melindungi orangutan adalah dengan
membuat Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Gunung
Leuser.

Nilai = Jumlah skor pilihan ganda + jumlah skor uraian singkat.
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Lampiran 11
KISI – KISI SOAL ULANGAN HARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
Indikator
3.2.1 Mengidentifikasikan
adanya keanekaragaman
di Indonesia pada
umumnya dan di sekitar
kita, khususnya.
3.2.2 Menjelaskan perbedaan
keanekaragaman tingkat
gen,
jenis
dan
ekosistem.
3.2.4 Menyajikan flora dan
fauna unik dan khas
Indonesia.

Nomer Soal

Ranah Soal

Pilihan
Ganda

1, 4

C3

Uraian
singkat

9, 11,12,15
1, 10, 13

C1
C2

Pilihan
Ganda

6, 12, 13, 15, 19
2, 3, 14

C2
C3

Uraian
singkat
Pilihan
Ganda
Uraian
singkat
Pilihan
Ganda

2,4,7
3,6,5,8
7, 8, 10, 11, 18, 20
5

C1
C2
C1
C3

14,16

C1

17
9,16

C1
C2

20
17,18

C1
C2

19

C2

4.2.2 Menyajikan data tentang
makhluk hidup yang
terancam punah dan
Uraian
usaha perlindungannya.
singkat
4.2.3 Mengkritisi kasus-kasus
yang
mengancam
kelestarian
Uraian
keanekaragaman hewan
singkat
dan
tumbuhan
dan
mencari solusi yang
dapat dilakukan.
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Lampiran 12
LEMBAR OBSERVASI SIKAP
 Keaktifan saat berdiskusi kelompok
Siswa
Aspek
Aktif
mencari
Mau
informasi
No.
Nama
mengemukakan
dari
pendapat
berbagai
sumber

 Sikap Percaya Diri
Siswa
Nama
Keberanian
No.

Skor

Mau
bertanya
jika ada
yang
kurang
paham

Aspek
Kemantapan

Keberhasilan

 Sikap Menghargai Pendapat Teman
Siswa
Aspek
Nama
Mau menerima
Tidak
No.
pendapat
merendahkan
teman
pendapat
teman

Tidak
memotong
pembicaraan
orang lain

:

75-80 = cukup
---> C
81-90 = baik
---> B
91-100 = sangat baik ---> A

Skor

Skor

Skor
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Lampiran 13
Dokumentasi Penelitian

Lokasi Penelitian

Alat yang digunakan di laboratorium

Ikan Rockskipper di atas batu

Sampel Isi Lambung

Alat yang digunakan di laboratorium

