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Motto
“Carpe diem, quam minimum credula postero”
(Anonymous)

”Most folks are about as happy as
they make up their minds to be”
(Anonymous)

“Perkara ijazah itu menjadi perkara yang kedua,
yang terpenting ialah perkara bisa”
(Tan Malaka)

“Saya selalu percaya dan ini lebih merupakan sesuatu yang mistis,
bahwa hari esok akan lebih baik dari hari sekarang”
(Pramoedya Ananta Toer)

“Aku tidak pernah keberatan menunggu siapa pun berapa lama pun
selama aku mencintainya”
(Seno Gumira Ajidarma)
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ABSTRAK
LIANG PERLINDUNGAN
TERHADAP PERILAKU UDANG AIR TAWAR (Macrobrachium spp.)
Aditya Arya Pamungkas
Universitas Sanata Dharma
2018

Udang air tawar (Macrobrachium spp.) merupakan hewan yang dapat
ditemui di sungai-sungai di Indonesia. Di alam, Udang air tawar menjadi indikator
air bersih karena udang hanya dapat hidup pada daerah yang memiliki tingkat
kualitas air yang baik. Sungai Boyong yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) merupakan habitat udang air tawar. Tingkat pertumbuhan penduduk yang
tinggi di DIY berdampak pada kepadatan penduduk yang tinggi di sepanjang
pinggiran Sungai Boyong. Hal tersebut berimbas pada kebersihan yang ada di
Sungai Boyong. Terlihat dari banyak sampah yang menumpuk di sepanjang Sungai
Boyong. Selain itu, terdapatnya penambangan pasir dan penangkapan udang secara
liar mengancam kelangsungan hidup dari udang air tawar.
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental observasional.
Observasi yang dilakukan meliputi 3 hal, yaitu habitat asli, kolam, perilaku udang
air tawar. Udang yang digunakan untuk penelitian berasal dari Sungai Boyong.
Bahan-bahan pembuat liang perlindungan didapatkan dari toko material. Hasil
penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif.
Hasil observasi yang dilakukan di kolam buatan yang menggunakan liang
perlindungan menunjukkan bahwa udang dapat menunjukkan perilaku sesuai
dengan yang dilakukan udang di sungai seperti menempati satu wilayah, mengalami
pergantian kulit, dan mengalami proses kawin. Hasil observasi yang dilakukan di
sungai menunjukkan populasi udang sangat sedikit ketika habitatnya terdapat
penambangan pasir dan sampah. Dengan demikian, penggunaan liang perlindungan
dapat menjadi alternatif solusi untuk menjaga kelestarian udang air tawar di alam.

Kata kunci: Udang air tawar, Macrobrachium, Liang Perlindungan, Perilaku
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ABSTRACT
USE OF ONET PROTECTION
ON FRESHWATER SHRIMPS (Macrobrachium spp.) BEHAVIOR
Aditya Arya Pamungkas
Sanata Dharma University
2018
Freshwater shrimps (Macrobrachium spp.) is an animal that can be found
in rivers in Indonesia. In nature, freshwater shrimp (Macrobrachium spp.) become
an indicator of clean water because shrimp can only live in areas that have good
water quality level. Boyong River which is located in the Special Region of
Yogyakarta is a habitat of freshwater shrimps (Macrobrachium spp.). The high
population growth rate in DIY has an impact on the high population density along
the banks of Boyong River. It affects the cleanliness of the river. It is seen from a
lot of garbage that accumulated along the Boyong River. In addition, the presence
of mining and hunting threaten the survival of freshwater shrimp (Macrobrachium
spp.).
This is an observational non experimental study. Observations conducted
include 3 things, namely the original habitat, ponds, the behavior of freshwater
shrimps (Macrobrachium spp.). We used shrimps obtained from Boyong River as
our object of observation. The materials of the burrow protection are obtained from
the material store. The results are presented in descriptive form.
Observations made in artificial ponds using protective canals indicate
that shrimps can show behavior according to what the shrimps do in the river.
Observations made on the river show that the shrimp population is very small when
the habitat is sand mining and garbage. Thus, the use of burrow protection can be
an alternative solution to preserve freshwater shrimp (Macrobrachium spp.) in
nature.
Keywords: Freshwater Shrimps, Macrobrachium, Onet, Behavior
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Udang air tawar merupakan salah satu hewan penghuni sungai. Dari
banyak udang air tawar yang hidup di sungai, salah satunya berasal dari
genus Macrobrachium. Genus Macrobrachium memiliki banyak spesies
yang hidup di sungai di antaranya Macrobrachium sintangense,
Macrobrachium rosenbergii, Macrobrachium cowlesi, Macrobrachium
equiden, Macrobrachium lanchesteri, Macrobrachium latidactylus, dan
Macrobrachium pilimanus. Udang memiliki ciri fisik yaitu panjang tubuh
sampai 7 cm, kerucut kepala lurus ke depan, carpus panjang langsing dan
lebih pendeh dari chela, dan warna tubuh kuning kehijau-hijauan. Udang
dapat ditemui di perairan yang memiliki arus yang lambat dan kanal yang
memiliki pH 6,5-8,5 dengan oksigen terlarut berkisar 4-8 mg/l. Daerah
peraian tempat hidup udang yaitu yang memiliki substrat berpasir,
berlumpur, atau berbatu.

Gambar 1.1. Peta Aliran Sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta
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Sungai termasuk perairan mengalir, dengan pergerakan air yang satu
arah secara terus menerus. Salah satu sungai yang berada di Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah Sungai Boyong. Sungai Boyong berada di
daerah hulu yang artinya bagian sungai mulai dari lereng Gunung Merapi,
tepatnya di Desa Hargobinangun, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan hilir dari Sungai Boyong
adalah Sungai Code yang berada dari daerah Nandan hingga Giwangan.
Sungai Boyong memiliki karakteristik berpasir, berlumpur, dan
berbatu. Udang dapat ditemui di sepanjang sungai mulai dari hulu hingga
hilir Sungai Boyong. Di sungai, udang biasa menempati sela-sela batu.
Perilaku ini merupakan adaptasi udang yang dilakukan untuk berlindung
dari pemangsa. Pemangsa dari udang air tawar adalah ikan-ikan besar
seperti ikan palung. Ikan-ikan besar yang biasa berada di air dalam tidak
dapat menjangkau udang ketika udang sudah bersembunyi di sela-sela
batu. Sela-sela batu di bagian dasar sungai merupakan wilayah teritori dari
udang dewasa sedangkan udang juwana menempati batuan yang lebih
tinggi. Jika ada udang juwana yang mencoba menempati atau mendekati
wilayah batuan dasar sungai maka akan diusir oleh udang dewasa yang
berada di dekatnya. Untuk perilaku makan, udang dewasa mengambil
makanan dari luar sela bebatuan dan dibawa masuk ke sela bebatuan untuk
dimakan sedangkan udang juwana dapat langsung makan di tempat yang
makanan ditemukan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3

Udang air tawar dapat digunakan sebagai indikator air bersih yang
ada di sungai. Udang air tawar sangat sensitif terhadap kadar oksigen yang
rendah dan pH yang asam. Dengan pertambahan wilayah rumah penduduk
di

bantaran

sungai

menyebabkan

sedikit

banyak

menimbulkan

pencemaran air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga sehingga
mengganggu kelangsungan hidup dari udang air tawar.
Gangguan kelangsungan hidup dari udang air tawar dapat juga
berasal dari makhluk hidup lain yang hidup di sungai seperti ikan, kepiting,
burung, ular, dan sesama udang air tawar lainnya. Hal lain yang dapat
mengganggu dari kelangsungan hidup udang air tawar adalah faktor alam
seperti banjir dan faktor manusia seperti sungai yang dijadikan tempat
untuk penambangan pasir yang membuat tempat perlindungan udang,
yaitu batu, menjadi hilang serta perburuan udang untuk konsumsi.
Penambangan pasir mengambil semua yang ada di sungai, baik itu pasir
serta batu-batunya. Kehilangan batu sebagai tempat berlindung dari udang
air tawar akan mengganggu kelangsungan hidup dari udang. Perburuan
udang air tawar yang terjadi dilakukan menggunakan perangkap berupa
jaring yang cukup besar yang dapat menangkap udang ukuran kecil sampai
besar. Perburuan dilakukan setiap hari yaitu pada sore hari ketika udang
mulai aktif.
Udang air tawar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan
menu makanan seperti campuran pada bubur. Selain itu, udang air tawar
dimanfaatkan juga untuk dijual di pasar ikan. Udang air tawar digunakan
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sebagai pakan ikan hias seperti ikan Arwana. Pada masa sekarang,
budidaya udang air tawar belum dilakukan secara intensif. Melalui
penggunaan teknik liang perlindungan diharapkan pembudiyaan udang
dapat dilakukan secara intensif sehingga perburuan secara massif dapat
dihindari. Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan yaitu
pakan, kualitas air, dan kepadatan populasi udang air tawar. Udang dengan
kepadatan tinggi dapat berakibat menurunkan kelangsungan hidup,
merangsang sifat kanibalisme dari udang, dan perilaku sensitif udang
terhadap cakupan wilayah.

B. Rumusan Masalah
Liang perlindungan dari pipa paralon berfungsi untuk melindungi
udang dari

sifat

kanibalisme,

meminimalkan

pertarungan

dalam

memperebutkan wilayah teritorial, dan mengurangi pertemuan udang saat
mencari makanan. Melihat hal di atas maka permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana dinamika perilaku udang dalam kolam yang
menggunakan lubang perlindungan buatan?
2. Apakah dengan diberi lubang perlindungan buatan perilaku udang
menunjukkan perilaku normal seperti di habitat aslinya?
3. Apakah perilaku kanibalisme, intensitas pertarungan dalam
memperebutkan wilayah teritorial, dan pola mencari makanan
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dapat dikurangi dengan menggunakan lubang perlindungan
buatan?

C. Batasan Masalah
Agar lebih fokus terhadap rumusan masalah yang dibahas maka
batasan penelitian ini yaitu:
1. Penggunaan liang perlindungan disusun dengan 2 lantai.
2. Udang air tawar yang akan diteliti merupakan udang air tawar
(Macrobrachium spp.).
3. Ruang uji coba yang digunakan terbuat dari kolam plastik dengan
ukuran 2 m x 1 m.
4. Pengamatan yang dilakukan berfokus pada perilaku udang dalam
kolam menggunakan liang perlindungan.
5. Kondisi air kolam plastik selalu dijaga agar sesuai dengan kebutuhan
udang (Macrobrachium spp.).
6. Pakan udang (Macrobrachium spp.) menggunakan pelet tenggelam
SUPER-VIT dengan pemberian pakan 2 kali sehari.
7. Waktu penelitian udang (Macrobrachium spp.) selama 70 hari.
8. Perilaku udang yang diamati meliputi: perilaku menempati liang
perlindungan, pergantian kulit (molting), perilaku makan, perilaku
teritori, perilaku kanibalisme, dan perilaku kawin.
Pengamatan perilaku dilakukan pada periode 12 Maret – 8 Juni
2017 selama 70 hari baik di kolam buatan maupun di habitat aslinya yaitu
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sungai. Pengamatan di sungai berada di Sungai Boyong daerah Nandan
(Sleman), Pogung (Sleman), dan Bintaran (Yogyakarta). Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif observasi perilaku.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Mengetahui

apakah

penggunaan

liang

perlindungan

buatan

berpengaruh terhadap perilaku udang di dalam kolam.
2. Mengetahui apakah penggunaan liang perlindungan buatan dapat
menunjukkan perilaku udang normal seperti di habitat aslinya.
3. Mengetahui apakah perilaku kanibalisme dan intensitas pertarungan
dalam memperebutkan wilayah teritorial dapat dikurangi dengan
menggunakan liang perlindungan buatan.

E. Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti
a. Peneliti dapat mengaplikasikan seluruh ilmu yang diperoleh dalam
proses perkuliahan di Pendidikan Biologi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta.
b. Menambah pengetahuan dalam konsep budidaya udang air tawar
(Macrobrachium spp.) secara ex-situ untuk meningkatkan populasi
sebagai upaya konservasi.
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c. Menambah

pengalaman

peneliti

dalam

budidaya

udang

(Macrobachium spp.).
d. Mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian
berbasis non eksperimental observasi.

2. Bagi Pembudidaya dan Masyarakat
a. Memberi alternatif teknik budidaya yang tepat dalam lahan yang
terbatas.agar tidak perlu lagi melakukan penangkapan udang di
sungai.
b. Memberi masukan atau informasi berkaitan dengan efektivitas
lubang perlindungan yang mampu mengurangi perilaku agresif
udang dalam kolam budidaya. Selain itu menguarangi kanibalisme,
intensitas pertarungan dalam memperebutkan wilayah teritorial,
dan mengetahui pola mencari makanan udang.
c. Menambah pengetahuan pembudidaya terkait penggunaan liang
perlindungan yang terbuat dari potongan pipa paralon. Pilihan
bahan ini selain mudah didapat juga harganya terjangkau dan
mampu bertahan lama.

3. Bagi Dunia Pendidikan
a. Sebagai masukan informasi mengenai teknik budidaya udang
(Macrobachium spp.).
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b. Dapat diimplementasikan dalam pembelajaran kelas X materi
Ruang Lingkup Biologi sub tema metode ilmiah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Taksonomi Udang Air Tawar
Menurut Sterrer (1986), udang air tawar Macrobrachium dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:
Kingdom

: Animalia

Filum

: Arthropoda

Kelas

: Crustacea

Ordo

: Decapoda

Famili

: Palaemonidae

Genus

: Macrobrachium

B. Morfologi Udang Air Tawar
Udang air tawar mempunyai tubuh yang tertutup oleh kerangka luar
yang disebut dengan eksoskeleton. Badan udang terdiri dari tiga bagian
yaitu kepala dan dada (Cephalotorax), badan (abdomen), dan ekor
(uropoda).

9
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Berikut adalah morofologi udang air tawar Macrobrachium:

Gambar 2.1. Morfologi Udang
Keterangan:
1. Rostrum

6. Antena

2. Kepala dan dada (cephalothorax) 7. Antenula
3. Badan (abdomen)

8. Capit

4. Ekor (uropoda)

9. Kaki jalan (pleopoda)

5. Mata

10. Kaki renang (peripoda)

Cephalothorax dibungkus oleh kulit keras yang disebut dengan
karapaks. Kepala ditutupi oleh cangkang kepala yang ujungnya meruncing
dan bergerigi disebut dengan rostrum. Di kepala dan dada terdapat anggota
tubuh yang berpasangan yaitu mata, antennule, scaphocerite, dan antenna,
serta terdapat tiga maksilliped dan lima periopoda. Ditinjau dari taksonomi,
rostrum mempunyai fungsi penting yaitu sebagai penunjuk jenis (spesies)
(Murtidjo, 2010).
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Udang jantan mempunyai pasangan kaki jalan kedua tubuh panjang
dan cukup besar sedangkan pada betina relatif kecil (Supriyatna, 1988).
Menurut Oemarjati dan Wardhana (1990), perbedaan udang jantan dan
betina dapat dilihat berdasarkan bentuk badan, letak kelamin, dan bentuk
serta ukuran dari pasangan kaki jalan kedua. Pada bentuk badan udang
jantan di bagian perut terlihat lebih ramping dan ukuran peluron lebih lebar
agak memanjang. Udang jantan memiliki alat kelamin (petasma) pada
pasangan kaki jalan ke-5 sedangkan pada udang betina (thelycum) terdapat
di pasangan kaki jalan ke-3. Alat kelamin pada udang betina akan matang
pada umur 6 bulan. Makin besar ukuran induk maka makin banyak telur
yang dihasilkan karena secara umum tiap gram berat badan induk betina
menghasilkan 1000 butir telur (1:1000).
Bagian ekor (uropoda) merupakan ruas terakhir dari ruas badan
yang kaki renangnya berfungsi sebagai pengayuh atau disebut ekor kipas.
Uropoda terdiri dari bagian luar (exopoda) dan bagian ujungnya meruncing
disebut telson (Hadie et al, 2003).
Udang dilengkapi dengan alat chemoreceptor dalam menerima
respon energi. Chemoreceptor adalah alat yang digunakan untuk menerima
energi dalam jumlah yang sangat kecil dalam bentuk tertentu dan
meneruskan sistem informasi tersebut ke sel syaraf. Organ-organ indera
yang memiliki stuktur yang khusus tidak hanya pada sel-sel reseptor tidak
hanya pada sel-sel reseptor saja namun ada jaringan yang menunjang dan
melindungi sel-sel reseptor dan membantu menentukan arah isyarat serta
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mengontrol intensitas isyarat yang sampai pada reseptor. Hanya dengan
stimulus beberapa zat berkonsentrasi rendah, chemoreceptor telah dapat
mengenali maka dari itu chemoreceptor digunakan dalam perburuan
mangsa dan dalam pendeteksian keberadaan mangsanya (Ville et al, 1988).
Green (1967) menjelaskan bahwa chemoreseptor merupakan organ
indera yang distimulasi oleh berbagai ion atau molekul kimia baik dalam
bentuk gas maupun cairan. Chemoreceptor meliputi indera penciuman,
perasa, dan juga reseptor yang memantau konsentrasi oksigen dan
karbondioksida. Salah satu chemoreceptor adalah antennule yang berada di
sekitar mulut udang yang biasanya ditutupi oleh rambut-rambut halus yang
berfungsi sebagai alat penciuman. Menurut Gordon (1982), chemoreceptor
berfungsi untuk mendeteksi dan mengetahui adanya makanan dan tempat
hidupnya, mengenal satu sama lain dengan menunjukkan tingkah laku
ketika kelamin matang (mating), dan mendeteksi adanya musuh. Horner
(2004) menjelaskan lebih lanjut mengenai antennule tersusun dari 4 segmen
dan terbagi pada bagian distal yang bercabang menjadi flagellum lateral dan
flagellum medial. Setiap flagellum tersusun dari antennule yang
menghubungkan antara chemosensory dan mechanosensory.
Udang juga dilengkapi dengan organ yang berfungsi untuk mencari
makan. Organ tersebut termasuk organ reseptor yang terbagi menjadi 3,
yaitu antennule bagian medial dan lateral serta segmen dactylus propondus
dari kaki jalan yang secara fisiologis hampir sama. Organ tersebut berfungsi
untuk merasa dan membau. Terdapat 2 pasang kaki jalan yang pertama serta
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reseptor bagian antennule lateral yang tidak dilengkapi dengan bulu
eathethaces yang memiliki fungsi dalam orientasi secara kimia. Bagian
antenna dan antennule di sekitar mulut udang biasanya ditutupi oleh
rambut-rambut halus yang berfungsi sebagai alat penciuman (Devine dan
Jelle, 1982).
Indera peraba pada udang berperan dalam menemukan makanan dan
menghindari rintangan. Indera peraba tersebut terlatak di rambut-rambut
khusus pada berbagai tempat pada tubuhnya. Sedangkan indera penglihatan
udang berperan sangat kecil karena mata faset hampir tidak berfungsi untuk
mengenal bentuk kecuali untuk mengenal sesuatu yang bergerak. Udang
tidak bereaksi terhadap gelombang suara (Radiopoetro, 1977).
Dalam menguji dan menerima rangsang dari lingkungan, udang
menggunakan antennule pendek dan antennule panjang yang merupakan
struktur gerakan sensoris. Antenna tidak memiliki setae chemosensory
khusus sedangkan antennule dengan fungsinya yang lebih kompleks
memiliki deret-deret setae chemosensory khusus yang berguna untuk
mencari jejak sinyal kimia dari makanan lawan jenis dan lingkungan. Selain
itu udang juga mempunyai rahang bawah yang kuat untuk menghancurkan
makanan (Eckert, 1978).
Menurut Snow (1973), antennule merupakan alat peraba yang
digunakan untuk mendeteksi makanan dan merupakan organ yang paling
penting dalam fungsi chemoreceptor pada udang. Hal yang sama dinyatakan
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oleh Penalva-Arana (2009), bahwa chemoreceptor adalah organ vital bagi
semua hewan, namun hanya sedikit yang diketahui tentang mekanisme
genetik pada organisme akuatik. Menurut Gordon et al, (1977)
chemoreceptor berfungsi untuk mendekati dan mengetahui tempat
hidupnya. Chemoreceptor juga digunakan untuk mengenal keberadaan
sesamanya dan hewan lain serta menunjukkan tingkah laku matang kelamin.

C. Pertumbuhan Udang
Udang air tawar memiliki beberapa tahapan pada daur hidupnya dan
setiap tahapan membutuhkan habitat yang berbeda. Udang air tawar
melakukan pemijahan di perairan yang relatif dalam. Ketika menetas, larva
akan terapung-apung akan terbawa arus sehingga larva udang bersifat
planktonis. Sifat planktonis ini terlihat ketika udang aktif berenang dan
tertarik oleh sinar tetapi menjauhi sinar matahari yang terlalu kuat.
Kemudian larva berenang mencari air dengan salinitas rendah. Saat masa
larva, udang akan mengalami pergantian kulit (moulting) sebanyak 11 kali
yang diikuti dengan perubahan struktur morfologi, hingga akhirnya
bermetamorfosis menjadi juwana (juvenil). Pada fase larva, udang
cenderung berkelompok dan akan semakin menyebar dan individual seiring
bertambah umur. Pada stadia larva perubahan metamorfose berlangsung
selama 30 hingga 35 hari (Murtidjo, 2010).
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Menjelang dewasa, udang akan kembali ke perairan dalam yang
memiliki salinitas tinggi. Tahapan-tahapan tersebut akan berulang untuk
membentuk siklus hidup. Udang air tawar biasanya tidak dapat mentolelir
salinitas di atas 5%. (Nybakken, 1992).

D. Perilaku Makan
Roy (1997) menjelaskan udang cenderung berkelompok dan bersifat
bentik yaitu merayap di dasar perairan untuk menghindari cahaya. Hal ini
dikarenakan udang tidak tahan terhadap cahaya yang datangnya terlalu kuat
karena udang mempunyai mata faset (mata majemuk) yang terdiri dari
ribuan bagian mata yang disebut ommatidia dan masing-masing bagian
mata memiliki syaraf penglihatan. Hal inilah yang menyebabkan udang
tidak menyukai cahaya cerah atau cahaya yang langsung dari matahari.
Udang merupakan hewan omnivora penghuni dasar yang makanan
alaminya berupa plankton, cacing, siput, kerang, molusca, dan tumbuhtumbuhan. Menurut D’Abramo dan Brunson (2001) menyatakan bahwa
udang cenderung bersifat kanibal pada kondisi kepadatan tinggi dan
makanan yang tersedia terbatas. Udang berukuran besar memanfaatkan
seresah dan organisme (hewan) sebagai makanannya (Satria, 2001).
Murtidjo (2010) berpendapat bahwa udang tergolong pemakan segala
(omnivora) dan bersifat kanibal karena memakan sesamanya. Selain itu
udang tergolong hewan nokturnal karena udang mulai aktif mancari pakan
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pada malam hari. Udang air tawar juga bersifat endemik karena terdapat
spesifikasi pada spesies udang air tawar yang ditemukan di habitat alam
tertentu (native). Udang dewasa memiliki kebiasaan mengerubungi pakan
sedangkan larvanya akan menyaring pakan yang masuk bersama air ke
dalam mulutnya. Pakan yang umumnya dimakan udang adalah cacing air,
molusca berukuran kecil, ikan-ikan kecil, daging segar atau daging yang
telah busuk dari ikan atau binatang lainnya, biji padi-padian, biji kacangkacangan, alga, daun, serta ranting-ranting lunak dari tanaman air. Apabila
udang kekurangan pakan, maka udang akan bersifat kanibalisme terutama
pada udang yang sedang berganti kulit (moulting).
Kebiasaan makan (food habit) dari udang dapat dipengaruhi oleh
bau-bauan yang dikeluarkan oleh pakan (Hutabarat, 1985). Menurut Toro
dan Soegiharto (1979), udang mulai bergerak aktif untuk mencari makanan
dan melakukan kegiatan lainnya adalah setelah matahari mulai terbenam.
Hal ini dipertegas oleh Radiopoetro (1977) yang menyatakan bahwa udang
aktif bergerak pada malam hari dan lebih aktif pada awal malam (senja) dan
menjelang pagi (fajar). Pada waktu itu udang meninggalkan tempat
persembunyiannya untuk mencari makan.
Menurut Ra’anan dan Cohen (1985), udang

Macrobrachium

termasuk hewan sosial karena hidupnya dapat berkelompok (group) dalam
suatu wilayah. Dalam pemeliharaan menggunakan sistem komunal akan
mempunyai untuk udang ukuran besar yang lebih bervariasi dibandingkan
dalam pemeliharaan individual. Walaupun demikian pertumbuhan paling

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17

cepat untuk individu terdapat dalam tempat pemeliharaan tunggal. Dalam
pemeliharaan komunal akan berdampak pada perubahan pola makan.
Perubahan pola makan yang terjadi yang terjadi seperti ketika biasanya
udang dapat makan di tempat mendapatkan makanan namun berubah
menjadi mengambil makanan dari tempat mendapatkan makanan lalu
dibawa pergi.
Chemoreceptor pada udang memiliki banyak fungsi, seperti sebagai
indera pembau, berperan dalam mencari dan menemukan makanan, untuk
mengetahui posisi tubuh, sebagai media komunikasi antar hewan yaitu
menangkap stimulus kimia berupa feromon dari hewan lawan jenis. Udang
bergerak maju ke arah sumber chemoastractant. Gerakan ini dilakukan
dengan berjalan menggunakan periopod ketiga, keempat, dan kelima.
Selama gerakan ini, periode pertama tetap menyapu daerah yang berbeda di
depannya dan mengambil bahan-bahan serta membawanya ke mulu. Jalan
zig-zag dilakukan dalam gerakan ini (Green, 1967).

E. Habitat Udang
Menurut Toro dan Soegiarto (1979), pada umumnya udang dari
keluarga Palaemonidae hidup di air tawar seperti danau, sungai, dan rawarawa. Genus Macrobachium dapat ditemukan di perairan mengalir maupun
menggenang, selain itu seluruh hidupnya berada di air tawar. Udang
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menempati perairan dengan berbagai tipe seperti: berpasir, berbatu, ataupun
berlumpur.

F. Kerangka Berpikir
Udang air tawar genus Macrobrachium banyak ditemui di sungai di
Indonesia yang memiliki pH 6,5-8,5 dengan oksigen terlarut berkisar 4-8
mg/L. Udang air tawar ini dapat ditemui di sepanjang suangai mulai dari
hulu hingga hilir. Udang air tawar Macrobrachium dapat hidup di daerah
yang berpasir berbatu, dan berlumpur.
Sungai Boyong yang berada di Yogyakarta dapat merupakan salah
satu sungai di mana udang air tawar (Macrobrachium) dapat dijumpai.
Sungai Boyong, yang ketika sudah masuk ke kota Yogyakarta dikenal
dengan sungai Code, merupakan salah satu sungai utama yang ada di
Yogyakarta. Sungai Code memiliki aliran yang berasal dari Gunung Merapi.
Ketika erupsi gunung Merapi, material-material seperti pasir dan
batu akan mengalir mengikuti aliran sungai sampai ke Kota. Material yang
jumlahnya banyak akan menutupi tempat bersembunyi bagi udang yang ada
di sungai. DI samping itu ketika material yang berupa batuan dan pasir
berada di sungai kemudian akan menjadi peluang bisnis bagi orang-orang
yang berada di sekitar sungai. Mereka akan melakukan penambangan pasir
dan batu. Udang air tawar (Macrobrachium) juga membutuhkan batu
sebagai tempat berlindung dari pemangsa. Hal lain yang dapat mengganggu
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kelangsungan hidup udang air tawar yaitu terkait dengan pencemaran
lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi di sungai Code contohnya
yaitu pembuangan limbang rumah tangga ke sungai.
Penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh
penggunaan liang perlindungan terhadap perilaku udang air tawar
(Macrobrachium spp.).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Pengamatan dilakukan di 2 tempat yaitu Sungai Boyong dan Pusat
Studi Lingkungan Sanata Dharma Yogyakarta yang beralamat di
Soropadan, Condong Catur, Depok, Sleman. Lokasi pengamatan di Sungai
Boyong terbagi menjadi 3 pos. Pos 1 berada di daerah Nandan, Pos 2 berada
di daerah Pogung, dan Pos 3 berada di daerah Bintaran. Pemilihan daerah
tersebut untuk dijadikan pos pengamatan didasarkan pada habitat alami
udang air tawar di sungai dan kemudahan akses menuju lokasi pengamatan.

Gambar 3.1. Pos 1. Nandan
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Gambar 3.2. Pos 2. Pogung

Gambar 3.3. Pos 3. Bintaran

Proses pengambilan data dilakukan selama 70 hari dengan persiapan
selama 7 hari. Proses pengambilan data berlangsung pada 12 Maret sampai
8 Juni 2017. Pengamatan di kolam dilakukan 3 kali dalam satu hari yaitu
pada pukul 07.00, 12.00, dan 19.00. Pemberian pakan dilakukan 2 kali
sehari yaitu pada pukul 07.00 dan 19.00. Pengamatan di setiap pos
pengamatan di sungai dilakukan dalam 1 hari hari yaitu pada pukul 07.00,
12.00, dan 19.00.
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B. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian non eksperimental
observasional. Observasi yang dilakukan meliputi 3 hal, yaitu habitat asli,
kolam, perilaku udang. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi.

C. Alat dan Bahan
1. Alat
Tabel 3.1. Daftar Alat dan Kegunaan
No.
1

Nama Alat
Plastik Bening

2
3

Potongan
paralon
Asbes

4

Tali rafia

5

Toples

6

Alat Tulis

7

Kamera

8

Ember

9
10

Jaring ikan
Aerator

11
12

Filter Air
Batako

13

Bambu

14

Senter dan
kuning

pipa

Ukuran
2 m x 1,5 m x
0,5 m
4 cm
1mx1m

Filter

Fungsi
Kolam pemeliharaan
udang
Pembuatan
liang
perlindungan
Pembuatan
liang
perlindungan
Penyatu
asbes,
bambu, dan liang
perlindungan
Tempat
awetan
udang
Mencatat
hasil
pengamatan
Mendokumentasikan
kegiatan
Tempat
pemeliharaan ketika
pengurasan
Menangkap udang
Mensirkulasi
air
pada kolam
Menyaring air kolam
Menjadi tambatan
untuk plastik
Penyangga
liang
perlindungan
Pengamatan
di
kolam dan sungai
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2. Bahan
a. Biota uji
Udang air tawar (Macrobrachium spp.)
b. Pakan udang air tawar pelet tenggelam
c. Air
Air yang digunakan merupakan air sumur yang berasal dari
Pusat Studi Lingkungan Universitas Sanata Dharma.

A. Metode Penelitian
1. Persiapan kolam pemeliharaan
Pembuatan kolam dimulai dengan menyusun batako membentuk
persegi panjang dengan ukuran 2 m x 1,5 m x 0,5 m. Ketika batako
sudah tersusun kemudian dilapisi dengan plastik bening. Agar posisi
plastik tidak berubah maka pada bagian atas dari plastik akan ditahan
atau ditempeli menggunakan batako lagi.
Air yang digunakan untuk menggunakan air sumur di Pusat Studi
Lingkungan Soropadan. Air yang terisi mencapai ketinggian 10 cm
terhitung dari dasar kolam. Di dalam kolam dilengkapi dengan filter air
serta aerator.
2. Persiapan liang perlindungan
Liang perlindungan yang digunakan menggunakan bahan pipa
paralon, batang bambu, dan asbes. Langkah pertama yang dilakukan
yaitu dengan memotong pipa paralon sepanjang 5 cm. Kemudian
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memotong bambu dengan ukuran 20 cm x 1 cm. Langkah selanjutnya
adalah memotong asbes dengan ukuran 20 cm x 4 cm. Sususan liang
perlindungan menggunakan 2 potongan bambu yang disusun sejajar
sebagai tambatan bagi potongan pipa paralon. Kemudian potongan pipa
paralon disatukan dengan bambu menggunakan tali rafia. Jarak antar
liang yaitu 1,5 cm.
3. Pemberian pakan
Pemberian pakan dilakukan pagi dan malam hari sesuai dengan
pengamatan.
4. Pengelolaan air
Pengelolaan air dilakukan setiap seminggu sekali dengan menguras
kolam dan mengganti air serta membersihkan liang perlindungan.
5. Pengukuran parameter pengamatan
a. Perilaku makan udang
b. Perilaku teritori udang
c. Perilaku kawin udang

B. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian yang diperolah dapat dimanfaatkan dalam
pembelajaran di sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X
semester 1 pada materi Ruang Lingkup Biologi sub bab Metode Ilmiah.
Kompetensi dasar yang digunakan dalam rancangan pembelajaran tersebut
adalah sebagai berikut:
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KD 3.1 Menjelaskan ruang lingkup biologi (permasalahan pada berbagai
objek Biologi dan tingkat organisme kehidupan), melalui penerapan
metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja
KD 4.1 Menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang
permasalahan pada berbagai obyek biologi dan tingkat organisasi
kehidupan
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Udang air tawar Macrobrachium spp.
Udang yang ditemukan di sepanjang sungai Boyong berasal dari
genus

Macrobrachium

diantaranya

Macrobrachium

lanchesteri,

Macrobrachium sintangense, dan Macrobrachium pilimanus.
Macrobrachium dibedakan dari ciri-ciri rostrum. Perbedaan
morfologi pada ketiga spesies ini terdapat pada bentuk rostrum dan karpus
pada periopoda kedua. Rostrum pada udang M. sintangense giginya tersebar
merata dan tidak ada bagian yang tidak bergigi, udang M. pilimanus gigi
rostrum tersebar merata dan tidak ada bagian yang tidak bergigi, dan udang
M. lanchesteri gigi rostrum tidak tersebar merata dan pada ujung rostrum
ada bagian yang tidak bergigi. Karpus pereiopoda kedua udang M.
sintangense berbentuk panjang, langsing, dan lebih pendek dari chela.
Karpus periopoda pada udang M. pilimanus berbentuk seperti cangkir.
Karpus dari udang M. lanchesteri berbentuk panjang langsing dan lebih
panjang dari chela.

Gambar 4.1. Morfologi M. sintangense
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Gambar 4.2. Morfologi M. pilimanus

Gambar 4.3. Morfologi M. Lanchesteri

B. Liang perlindungan
Di dalam kolam buatan, tempat berlindung udang dibuat dengan
menggunakan pipa paralon sepanjang 6 dan 5 cm dengan diameter paralon
sebesar 1 cm. Penggunaan pipa paralon dipilih karena bahan yang awet –
tidak mudah patah dan keropos, dapat menggunakan ukuran yang sama
dalam jumlah banyak – ukuran dapat diseragamkan, dan mudah didapatkan
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dari toko bangunan dibandingkan dengan bambu. Penggunaan pipa paralon
sepanjang 6 cm dan 5 cm didasarkan pada rata-rata panjang udang yaitu 5,5
cm. Tempat berlindung udang berupa liang perlindungan dari pipa paralon
disusun dua tingkat. Pada tingkat pertama menggunakan potongan pipa
paralon potongan 6 cm dan pada tingkat kedua menggunakan potongan pipa
paralon potongan 5 cm. Penggunaan metode bertingkat pada liang
perlindungan bertujuan untuk meminimalisir perilaku kanibalisme yang
dilakukan oleh udang besar kepada udang kecil.
Penyekat antar tingkat menggunakan potongan asbes. Asbes dipilih
untuk menjadi penyekat karena permukaan asbes kasar sehingga udang akan
dengan mudah masuk-keluar dari liang perlindungan. Untuk mengaitkan
asbes dan pipa paralon menggunakan tali rafia. Antara tingkat satu dan 2
menggunakan potongan bambu dengan diameter 1 cm. Penggunaan bambu
untuk penguat antar tingkat karena bambu bahan yang mudah didapatkan
yaitu dapat diperoleh di penjual bambu di pinggir jalan serta harga yang
murah yaitu dengan Rp. 8.000,- per lonjor. Jarak antar liang perlindungan
sebesar 1,5 cm. Jarak dibuat seperti diameter pipa karena jarak tersebut
dapat digunakan sebagai liang perlindungan selain potongan pipa paralon.
Jarak antar barisan liang perlindungan dengan liang perlindungan satunya
yaitu 3 cm. Jarak tersebut dapat meminimalisir konflik perebutan wilayah
liang perlindungan antar udang. Detail dari instalasi liang perlindungan
yang dimaksud di atas tergambar sebagai berikut:
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Gambar 4.4. Bentuk Liang Perlindungan

C. Pengamatan Kolam
Perilaku udang yang teramati pada pukul 07.00 yaitu sebagian besar
udang pergerakannya pasif. Pencahayaan kolam sudah terang (sudah masuk
sinar matahari). Udang tergolong sebagai hewan nokturnal, ketika hari
sudah pagi udang akan masuk ke liang perlindungan. Namun berbeda
halnya dengan udang ukuran besar, udang ukuran kecil banyak terlihat
masih aktif bergerak, berada di luar liang perlindungan dan tanaman air.
Udang-udang yang sudah berada di liang perlindungan akan terganggu
dengan adanya udang-udang yang mendekati liang perlindungannya
sehingga kadang terjadi perebutan wilayah antar udang yang sudah berada
atau berada di dekat liang perlindungan tersebut.
Ketika pukul 12.00 perilaku udang yang teramati yaitu sebagian
besar pergerakan terlihat pasif. Udang banyak berada di liang perlindungan,
udang yang berada di luar liang perlindungan merupakan udang-udang kecil
(berada di tanaman air dan tempat-tempat yang tidak terkena cahaya
matahari). Hal ini dikarenakan udang tergolong hewan nokturnal sehingga
ketika siang hari udang akan pasif menempati tempat berlindungnya.
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Pukul 19.00 udang keluar dari liang perlindungan, beberapa aktif
bergerak di luar liang perlindungan, ada juga yang berpindah liang
perlindungan. Udang dengan ukuran kecil banyak terlihat di daerah
keluarnya air dari selang pompa air yang memiliki debit air yang cukup
deras pada kolam. Udang-udang ukuran kecil dapat saling berdekatan
namun dalam jarak tertentu. Udang dengan ukuran besar aktif berjalan-jalan
dan mengusir udang-udang lain yang ditemui baik itu di dalam liang
perlindungan maupun di luar liang perlindungan namun tidak untuk
menguasai liang perlindungannya namun hanya mengusir udang-udang
tersebut lalu ditinggal pergi. Perebutan wilayah pun tidak terhindarkan jika
udang yang berhadapan sama-sama memiliki ukuran yang besar sehingga
sering terjadi konflik ketika udang yang besar bertemu dengan udang yang
besar lainnya. Hal ini berbeda jika ukuran udang tidak sama, udang kecil
akan kalah atau menyingkir.
Udang terlihat sensitif terhadap cahaya yang terang dan menyala
tiba-tiba. Hal ini terlihat ketika senter disorotkan ke udang, udang akan
cenderung menghindar atau masuk ke dalam liang perlindungan. Udang
akan terihat aktif lagi ketika cahaya senter dimatikan atau diredupkan.
Selain itu udang lebih tenang ketika cahaya senter redup dan berwarna
kuning. Perilaku udang juga terlihat pada malam hari. Sama seperti yang
terjadi pada pagi hari, udang yang akan kawin mendapat gangguan dari
betina-betina lain. Udang akan kawin ketika lingkungan sudah tenang dan
tidak lagi mendapat gangguan dari udang-udang betina.
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D. Adaptasi Udang
Pada pengamatan terkait adaptasi udang, udang yang besar akan
dengan mudah menempati salah satu liang perlindungan. Hal ini
menandakan sifat teritori yang dimiliki oleh udang. Sifat ini dapat terlihat
ketika udang baru saja dimasukkan ke dalam kolam buatan pada waktu
pertama kali dan setelah dilakukan pergantian air kolam. Dengan adanya
lingkungan baru, udang dengan segera mencari daerah aman untuk
bersembunyi. Ketika udang sudah menempati suatu wilayah, udang akan
berdiam di wilayah tersebut dan akan mengusir udang-udang lain yang
mendekat.
Sedangkan udang kecil berjalan-jalan dahulu mencari liang
perlindungan yang cocok – ada juga yang hanya berenang-renang di
permukaan dalam waktu yang lama lalu menempati liang perlindungan
tingkat 2. Dalam situasi ini, udang-udang yang besar sudah menempati
liang-liang perlindungan yang ada. Dengan demikian, udang yang besar
yang memiliki ukuran tubuh yang besar akan lebih menguasai suatu wilayah
sehingga udang-udang kecil tidak dapat bersaing dengan udang besar dan
menunggu sampai udang-udang besar menempati liang-liang perlindungan.
Melihat hal-hal di atas maka penting untuk penggunaan liang
perlindungan bagi udang. Liang perlindungan cocok untuk tempat
berlindung untuk udang dari pemangsa baik itu dari sesama udang maupun
dari spesies lain.
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E. Pergantian Kulit (Molting)
Proses pergantian kulit (molting) udang terjadi sepanjang hidupnya.
Udang akan molting pada suhu 27-28o C dan dalam situasi yang aman.
Proses molting udang terlihat pada pagi hari. Pada pagi hari, dominan udang
akan masuk ke dalam liang perlindungan dan akan pasif hingga menjelang
malam sehingga udang melakukan pergantian kulit (molting) pada waktu
ini. Pada proses ini tubuh udang yang ditutupi oleh karapas yang keras
dilepas dan diganti dengan yang baru dan lebih besar sehingga udang akan
berdiam diri dalam waktu yang cukup lama.

Gambar 4.5. Kulit Luar Udang setelah Proses Molting
Dalam masa ini udang akan dengan mudah dimangsa oleh udang
lain. Hal ini terlihat ketika udang dengan ukuran besar memakan udang
ukuran kecil yang sudah molting dengan cara mencapitnya. Melihat hal
tersebut, penggunaan liang perlindungan merupakan salah satu upaya yang
tepat untuk melindungi udang saat molting.
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Gambar 4.6. Perilaku Kanibalisme saat Salah Satu Udang Melakukan
Pergantian Kulit (Molting)

F. Pola Makan
Pada pengamatan terkait pola makan udang, pada pagi hari terlihat
sebagian besar udang tidak langsung merespon makanan yang datang.
Dalam situasi yang tenang udang akan keluar dari liang perlindungan lalu
mengambil makanan yang berada di dekatnya kemudian dibawa masuk
kembali ke liang perlindungan. Hal ini dilakukan karena udang sebagai
hewan nokturnal sehingga ketika pagi hari akan cenderung menghindari
cahaya matahari langsung. Pada malam hari terlihat sebagian besar udang
dapat makan di luar liang perlindungan. Untuk udang yang besar dapat
langsung makan di tempat makanan yang didapatnya sedangkan udang yang
kecil cenderung menunggu sampai keadaan tenang lalu mengambil
makanan yang berada di atas liang perlindungan (asbes). Udang sebagai
hewan nokturnal akan aktif ketika malam hari sehingga udang akan keluar
dari liang perlindunganya untuk mencari makanan. Untuk menghindari
persaingan dengan udang yang besar udang yang kecil akan menunggu
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situasi aman atau mengambil makanan yang berada di atas asbes, di selasela tanaman air, dan permukaan air.
Pada malam hari terlihat udang yang besar berpindah-pindah
tempat. Hal ini dilakukan ketika di daerahnya tidak banyak makanan. Pada
saat ini akan terjadi perebutan wilayah antara udang yang sudah berada di
wilayah tersebut dengan udang yang baru datang. Ketika perebutan wilayah
terjadi antara udang yang besar dengan udang yang besar lainnya maka akan
memakan waktu yang cukup lama hingga salah satu udang akan menyingkir
dari wilayah tersebut. Berbeda halnya ketika udang yang besar bertemu
udang yang kecil, udang yang kecil cenderung akan menjauhi dari udang
yang besar. Hal ini untuk menghindari udang yang kecil dimakan udang
yang besar.
Pada pengamatan yang dilakukan terlihat udang mengambil
makanan yang berjamur. Pada kondisi ini keadaan ada sisa-sisa makanan
yang tidak dimakan oleh udang sehingga banyak makanan yang berjamur.
Udang memiliki chemoreceptor sehingga mampu untuk memisahkan jamur
dari makanannya. Hal ini menandakan udang memiliki kemampuan untuk
menyesuaikan diri demi kelangsungan hidupnya dengan cara memakan baik
hewan mapun tumbuhan yang ada di sekitar. (Jimoh, 2011).

G. Perilaku Teritori
Pada pengamatan terkait perilaku teritori udang, terlihat ketika
udang sudah menempati liang perlindungan. Udang yang menempati liang
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perlindungan akan mengusir udang-udang yang berada di sekitar atau lewat
liang perlindungannya. Udang yang besar akan memilih liang perlindungan
yang bawah. Hal ini dikarenakan udang akan merasa aman dengan ketika
tempat berlindungnya jauh dari permukaan air. Dengan sudah ditempatinya
liang perlindungan yang bawah maka udang kecil akan memilih liang
perlindungan yang atas atau tanaman air. Hal ini dipilih untuk menghindari
pertarungan dengan udang yang besar yang dapat menyebabkan udang yang
kecil dapat dimakan oleh udang yang besar.
Penggunaan liang perlindungan juga dapat mengurangi sifat
kanibalisme udang karena liang yang dibuat berjajar dengan 2 tingkat. Pada
tingkat pertama akan diisi oleh udang yang lebih besar dan tingkat kedua
akan ditempati oleh udang dengan ukuran yang lebih kecil. Udang yang
kecil akan aman dari udang yang lebih besar karena akan dapat berenang ke
atas untuk berlindung di liang yang sudah ada. Untuk kompetisi dalam
mendapatkan makanan juga akan seimbang. Karena udang yang besar akan
mendapat makanan yang jatuh di dekat liang perlindungannya sedangkan
yang kecil mendapat makanan di tempat yang tinggi dan tidak terlibat
kontak langsung dengan udang yang lebih besar.

H. Perilaku Kanibalisme
Pengamatan terkait perilaku kanibalisme udang air tawar terlihat
ketika udang ukuran besar memakan udang ukuran kecil. Pada saat ini
udang kecil yang akan dimakan baru saja mengalami pergantian kulit
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(molting). Udang yang sudah melalui masa pergantian kulit (molting)
terlihat dari kulitnya yang masih cerah/bening. Udang yang baru saja
molting akan memiliki pertahanan yang lemah karena kulit keras (karapas)
yang dimilikinya belum terbentuk sempurna sehingga dengan mudah
diserang oleh udang lain yang lebih besar.

I.

Perilaku Kawin
Perilaku kawin dapat terlihat ketika udang besar mendekati udang
betina. Udang jantan akan memilih udang betina sebagai pasangannya.
Udang betina yang terpilih akan dimasukkan ke dalam cakupan capit dari
udang jantan. Pada saat pengamatan, proses kawin tidak dapat langsung
diamati dikarenakan udang-udang betina lainnya mengganggu dari udang
jantan. Gangguan terhadap proses kawin tersebut hanya dilakukan oleh
udang-udang betina sedangkan udang jantan lainnya tidak merespon atau
ketika sedang berjalan-jalan dan bertemu udang jantan yang tidak kawin
akan menyingkir. Proses perkawinan akan terjadi ketika udang-udang kecil
sudah tidak lagi mengganggu.

J.

Pengamatan Sungai Boyong
Pengamatan di sungai Boyong meliputi daerah Nandan, Pogung, dan
Bintaran. Lokasi pengamatan di Nandan memiliki karakteristik sungai
dengan batuan yang besar dan kecil yang tersebar merata, tanah berpasir,
dan sedikit sampah plastik. Lokasi pengamatan di Pogung memiliki
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karakteristik sungai dengan batuan kecil yang tersebar merata, tanah pasir
dan lumpur, sampah plastik dan limbah rumah tangga seperti sayuran dan
buah busuk yang tersebar di sepanjang sungai, dan terdapat aliran air limbah
dari rumah warga sekitar sungai. Lokasi pengamatan di Bintaran memiliki
karakteristik sungai dengan sedikit batuan, tanah pasir dan lumpur, sampah
plastik dan limbah rumah tangga seperti sayuran dan buah busuk yang
banyak tersebar di sepanjang sungai, terdapat aliran air limbah dari rumah
warga sekitar sungai. Dari data di atas dapat dilihat bahwa semakin ke
selatan, Sungai Boyong semakin tercemar oleh berbagai limbah rumah
tangga.

Gambar 4.7. Pos 1. Nandan
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Gambar 4.8. Pos 2. Pogung

Gambar 4.9. Pos 3. Bintaran
Di setiap lokasi pengamatan memiliki perbedaan populasi udang
yang ditemukan. Pada lokasi pengamatan di Nandan dengan karakteristik
sungai yang dengan sedikit sampah dapat ditemukan udang dengan jenis
berbeda-beda dan jumlahnya banyak. Di lokasi pengamatan di Pogung
dengan karakteristik sungai dengan banyak batuan dan sampah, udang yang
ditemukan masih banyak namun jenis yang ditemukan banyak. Di lokasi
pengamatan di Bintaran dengan karakteristik sungai dengan tanah pasir dan
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lumpur serta banyak sampah, udang yang ditemukan hanya 1 jenis udang
dan jumlahnya sedikit. Dari data di atas dapat dilihat bahwa semakin ke
selatan, udang yang ditemukan di Sungai Boyong semakin sedikit dilihat
dari jenis dan jumlahnya. Hal ini dikarenakan semakin ke selatan, Sungai
Boyong sudah banyak tercemar oleh limbah rumah tangga. Semakin
tercemarnya sungai maka udang yang dapat ditemukan di lokasi tersebut
juga semakin sedikit, baik jenis maupun jumlahnya.
Perilaku udang yang teramati pada pagi hari yaitu udang besar
terlihat pasif – tidak ada pergerakan di balik batu. Sedangkan udang kecil
berada di seresah daun dan di sekitar batu, sedikit melakukan pergerakan.
Pada siang hari udang besar yang berada di balik batu dan sampahsampah organik terlihat tidak melakukan pergerakan atau pasif. Udang
besar yang berada di aliran air dalam melakukan sedikit pergerakan dan
akan pergi ketika melihat pergerakan spontan. Udang yang kecil berada di
antara dan balik batu terkadang terlihat berpindah tempat dari sekitar batu
ke seresah daun untuk mencari makanan. Udang yang kecil dapat
berdekatan dengan udang yang kecil lainnya. Hal ini dikarenakan sifat
teritori dari udang akan muncul ketika udang sudah mencapai fase dewasa
sehingga pada fase ini udang akan mulai tidak dapat berdekatan dengan
udang lainnya.
Pada malam hari udang besar dan kecil terlihat aktif bergerak.
Udang besar yang berada di balik batu berani untuk keluar dan bertengger
di atas batu. Udang yang berada di aliran air dalam berjalan-jalan. Udang
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yang kecil berjalan di antara batu dan seresah daun. Ketika malam
pengamatan dilakukan menggunakan senter dengan menggunakan filter
berwarna kuning. Hal ini dikarenakan udang sensitif terhadap cahaya yang
berwarna putih terang. Selain itu udang juga sensitif pada gerakan spontan.
Pengamatan di setiap lokasi dilakukan pada hari yang berbeda-beda.
Ketika hari sudah berbeda maka kuantitas limbah yang masuk ke sungai
juga berbeda sehingga mempengaruhi pengamatan untuk jenis dan jumlah
udang yang ditemukan.

K. Lingkungan fisik sungai Boyong sebagai habitat Macrobrachium spp.
Sungai Boyong merupakan salah satu sungai utama yang berada di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Sungai Boyong yang ketika memasuki
wilayah Kota Yogyakarta dikenal sebagai sungai Code ini merupakan salah
satu aliran utama air yang berasal dari gunung Merapi sehingga ketika
gunung Merapi terjadi erupsi dan kemudian mengeluarkan materialmaterial seperti batu dan pasir, sungai Boyonglah yang menjadi salah satu
tujuan aliran material tersebut yang disertai dengan air ketika hujan atau
biasa disebut dengan banjir lahar dingin. Dampak dari banjir lahar dingin
ini sudah nyata dirasakan oleh masyarakat yang berada di tepian sungai
Boyong. Selain berdampak kepada manusia, banjir lahar dingin juga
berdampak pada ekosistem yang berada di sungai. Aliran air yang deras
dengan membawa material pasir dan batu dapat merusak ekosistem sungai
yang sudah terjaga sebelumnya. Kerusakan yang terjadi seperti hilangnya
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tempat berlindung bagi hewan-hewan air, rusaknya lumut sebagai makanan
alami ikan dan hewan air, dan juga menurunnya kualitas air sehingga tidak
dapat ditinggali oleh berbagai makhluk hidup.

Gambar 4.10. Lokasi Penambangan Pasir dan Batu di Krikilan
Setelah material pasir dan batu yang sudah memenuhi daerah sungai,
kemudian menjadi potensi tersendiri untuk kebutuhan ekonomi. Masyarakat
di sepanjang aliran sungai Boyong banyak berprofesi menjadi penambang
pasir dan batu. Penambangan pasir dan batu secara terus menerus dan tanpa
terkendali berdampak pada terganggunya ekosistem di dalam sungai. Hal
ini dapat dilihat dari menghilangnya batu-batuan tempat berlindung dari
udang dan beberapa jenis ikan seperti uceng. Bahkan ada juga masyarakat
yang berprofesi menjadi penambang batu sekaligus mencari udang dan
kepiting. Salah satunya yang dijalankan oleh Bapak J (65), seorang
penambang penambang pasir, pencari batu, dan pencari udang. Hasil
tangkapan udang, ikan, dan kepiting dimanfaatkan Bapak J (65) untuk
dijadikan masakan campuran dari bubur yang dijual pada pagi hari.
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Pencarian udang, ikan, dan kepiting dilakukan setiap hari, terkadang 2 kali
sehari atau 1 hari sehari. Penangkapan udang dilakukan pada malam hari
dan siang hari. Selain J (65), ada juga Bapak K (60), seorang penambang
pasir. Bapak K (60) sudah menjalani profesi sebagai penambang pasir sejak
tahun 2014.

Gambar 4.11. Perangkap untuk Menangkap Udang, Ikan, dan Kepiting

Gambar 4.12. Hasil Tangkapan: Ikan, Udang, dan Kepiting
Sungai Boyong merupakan salah satu sungai utama yang berada di
kota Yogyakarta. Sepanjang pinggiran sungai Boyong telah banyak
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dijadikan pemukiman bagi masyarakat dan menjadi pemukiman padat
penduduk. Dengan jumlah penduduk yang berada di pinggiran sungai Code
yang tergolong banyak menghasilkan limbah rumah tangga yang banyak
pula. Kesadaran akan pentingnya kebersihan yang kurang acap kali
membuat masyarakat membuang limbah rumah tangga ke sungai. Di
sepanjang sungai Boyong dapat terlihat berbagai macam limbah rumah
tangga seperti air dari saluran pembuangan air dari rumah tangga, sisa sayur
dan buah, dan berbagai macam plastik.
Keberadaan sampah yang banyak di aliran sungai menyebabkan
ketidakseimbangan ekosistem sungai. Sebagai contoh yang terlihat di
Sungai Code, populasi siput Terompet (Snail Java Trumphet) dan ikan Cetul
(Poecilioides reticulatus) sangat banyak sedangkan populasi udang sangat
sedikit bahkan sangat jarang terlihat. Ikan Cetul merupakan salah satu jenis
ikan yang mampu hidup di kondisi air yang kotor. Hal ini sangat bertolak
belakang dengan udang air tawar yang hanya dapat hidup pada air bersih
atau pada kondisi air dengan batas toleransi cemaran tertentu. Melihat hal
tersebut udang air tawar dapat menjadi indikator kualitas air di sungai.
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Gambar 4.13. Siput Terompet (Snail Java Trumphet)
Hasil pengamatan yang telah dilakukan diperkuat dengan hasil
wawancara dengan warga sekitar Sungai Boyong yaitu dengan Bapak P (40)
dan Bapak R (65). Bapak P (40) setiap harinya mencari ikan Cetul di sungaisungai yang ada di Yogyakarta. Khusus untuk sungai Boyong, Bapak P (40)
mencari ikan Cetul setiap 2-3 hari sekali. Ikan Cetul diolah menjadi peyek
ikan. Peyek ikan tersebut dikemas ke dalam plastik dan dijual ke warungwarung di sekitar rumah (sekitar Sungai Boyong). Menurut Bapak P (40),
ikan Cetul berkembang cepat di Sungai Boyong karena ikan Cetul dapat
hidup walaupun airnya kotor, sedangkan untuk udang tidak pernah dia temui
di Sungai Boyong karena setiap dia mencari ikan Cetul tidak ada udang
yang ikut terjaring. Hal serupa dinyatakan oleh Bapak R (65) yang biasa
memancing ikan di Sungai Boyong. Menurutnya tidak ada udang yang ada
di Sungai Boyong. Jika ditemukan udang, maka udang itu berasal dari
Selokan Mataram yang sedang banjir sehingga udang terbawa oleh arus air
lalu terbawa masuk ke Sungai Boyong.
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Gambar 4.14. Bapak P (40) sedang Menjala Ikan Cetul
(Poecilioides reticulatus)

Gambar 4.15. Hasil Tangkapan: Ikan Cetul (Poecilioides reticulatus)

L. Potensi
Kondisi kualitas lingkungan fisik sungai Boyong seperti yang telah
teramati sudah terganggu oleh limbah rumah tangga seperti sisa sayuran dan
buah, plastik, dan perabot-perabot rumah tangga yang sudah rusak.
Keberadaan limbah-limbah rumah tangga tersebut dapat mengganggu
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kelangsungan hidup dari makhluk hidup di sungai, khususnya udang air
tawar.
Salah satu yang menjadi ancaman bagi udang air tawar adalah
menghilangnya batu yang berfungsi sebagai tempat berlindung udang air
tawar. Udang air tawar membutuhkan batu untuk dapat bertahan dari
pemangsa atau udang lain yang ukurannya lebih besar. Selain itu batu juga
berperan sebagai tempat berlindung udang-udang kecil yang banyak hidup
di area pinggir sungai.
Pemeliharan udang di dalam kolam buatan menjadi alternatif yang
dapat dilakukan untuk dapat melestarikan jenis udang agar tidak punah.
Kolam buatan memiliki keunggulan yaitu menggunakan bahan yang
sederhana dan murah, luas kolam yang dapat disesuaikan dengan tempat
pemeliharaan, dan juga pemeliharaan udang yang cukup mudah. Di dalam
kolam buatan, peran batu dapat diganti dengan liang perlindungan
menggunakan potongan pipa paralon yang disusun secara bertingkat.
Penggunakan liang perlindungan yang bertingkat ini memiliki keunggulan
yaitu dapat meminimalisir kompetisi dalam mendapatkan makanan, karena
untuk udang yang ukuran besar akan menempati liang perlindungan dasar
sehingga akan dapat dengan mudah untuk mendapatkan makanan di sekitar
liang perlindungannya. Sedangkan udang yang ukuran kecil akan
menempati liang perlindungan yang atas yang memiliki tempat bersandar
untuk capitnya serta dapat untuk menampung makanan yang jatuh di depan
liang perlindungannya. Selain itu di liang perlindungan tingkat atas ada

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47

tempat paling atas untuk dapat udang bertengger sehingga makanan yang
jatuh di atas dapat diambil oleh udang yang kecil. Dengan demikian maka
dapat meniminalisir munculnya sifat kanibalisme dari udang.
Penggunaan liang perlindungan juga membuat udang aman ketika
melakukan proses molting. Karena pada saat udang molting, udang akan
mudah untuk diserang dan dimakan oleh udang lain. Udang ketika sedang
molting tidak dapat melakukan perlawanan dan kondisi kulit pelindung
udang yang masih lunak menjadikannya mangsa yang empuk bagi udang
lain.

M. Upaya-upaya pengembangan
Liang perlindungan yang digunakan masih perlu disempurnakan
lagi. Untuk keefektifan liang perlindungan sebaiknya disesuaikan dengan
ukuran tubuh dari udang yang akan digunakan. Sebagai contoh dalam satu
genus Macrobrachium memiliki banyak spesies yang di setiap spesies
memiliki karakteristik tubuh yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Selain itu, jika liang perlindungan akan digunakan di sungai sebagai upaya
konservasi udang, sebaiknya liang perlindungan dilengkapi dengan tali atau
pemberat agar tidak mudah terbawa oleh arus air.
Melihat keadaan Sungai Boyong yang sudah banyak dijadikan
penambangan pasir dan batu oleh masyarakat sekitar membuat tempat
berlindung udang hilang. Penggunaan liang perlindungan bertingkat di
sungai merupakan salah satu alternatif solusi yang dapat digunakan sebagai
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upaya mengganti peran batu sebagai tempat berlindung alami bagi udang
air tawar (Macrobrachium spp.). Liang perlindungan buatan dapat
digunakan di sungai yang merupakan habitat asli udang sangatlah penting
dalam uapaya konservasi jenis-jenis udang sungai di Yogyakarta sekaligus
sebagai upaya mendukung program kali bersih.
Dengan semakin hilangnya tempat berlindung maka akan
berpengaruh terhadap penurunan populasi udang air tawar (Macrobrachium
spp.) di alam. Penggunaan kolam buatan dengan dilengkapi dengan liang
perlindungan bertingkat dapat menjadi alternatif solusi yang dapat
digunakan

sebagai

upaya

pengembangbiakkan.

Dari

hasil

pengembangbiakkan kemudian dapat secara berkala dilepasliarkan ke alam
untuk menjaga populasi udang air tawar (Macrobrachium spp.).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dapat diperoleh, dapat disimpulkan
bahwa:
1. Penggunaan liang perlindungan buatan berpengaruh terhadap
perilaku udang di dalam kolam budidaya.
2. Penggunaan liang perlindungan buatan menunjukkan perilaku
udang normal seperti di habitat aslinya. Udang air tawar
(Macrobrachium spp.) menunjukkan perilaku berdasarkan perilaku
alami seperti adaptasi, kawin, dan memperebutkan wilayah teritori.
3. Perilaku

kanibalisme

dan

memperebutkan

wilayah

menggunakan

liang

memperebutkan

intensitas
teritori

dapat

perlindungan

makanan

dapat

pertarungan

dalam

dikurangi

dengan

buatan.
memunculkan

Persaingan
perilaku

kanibalisme.
B. Saran
Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat hal-hal yang
masih perlu disempurnakan, seperti:
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang jumlah udang yang
efektif ditempatkan sesuai dengan ukuran kolam buatan agar dapat
menambah data/informasi mengenai perilaku udang ini.
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2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkatan dan
ukuran liang perlindungan yang efektif sesuai jenis udang sehingga
dapat menambah data/informasi terkait perilaku udang
3. Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengujian kualitas air.
Hal ini karena udang merupakan bioindikator air bersih sehingga
dari kualitas air yang ditemukan maka akan dapat dikorelasikan
dengan udang yang ditemukan.
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BAB VI
IMPLEMENTASI PENELITIAN PADA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

Penelitian dengan judul “Penggunaan liang perlindungan terhadap perilaku udang
air tawar (Macrobrachium spp.)” dapat memberi sumbangan baru bagi dunia pendidikan.
Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa liang perlindungan dapat menjadi tempat
hidup untuk udang. Hal ini menjadi penting melihat kondisi lingkungan alami udang di
sungai yang sudah rusak. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait
penggunaan liang perlindungan untuk tempat hidup udang ini. Selain itu, hal ini dapat
juga menjadi tantangan bagi pengajar untuk merangkai pembelajaran secara ilmiah yang
menyenangkan sehingga siswa dapat aktif dalam pelajaran.
Komponen-komponen dalam penelitian ini dapat diimplementasikan dalam bab
Ruang Lingkup Biologi, Kerja Ilmiah, dan Keselamatan Kerja. Materi tentang udang air
tawar terdapat dalam Kompetensi Dasar (KD) 3.1. dan 4.1. Kompetensi Dasar (KD) 3.1.
berbunyi “Menjelaskan ruang lingkup biologi (permasalahan pada berbagai obyek biologi
dan tingkat organisasi kehidupan),

melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip

keselamatan kerja”. Kompetensi Dasar (KD) 4.1. berbunyi “Menyajikan data hasil
penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai obyek biologi dan tingkat
organisasi kehidupan”.
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Lampiran 1

SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA

SEKOLAH

: SEKOLAH MENENGAH ATAS

MATA PELAJARAN

: BIOLOGI

KELAS/SEMESTER

: X (SEPULUH)/1

KI 1

: 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia

KI 3

: 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
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peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4

: 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Ruang Lingkup Biologi, Kerja Ilmiah, dan Keselamatan Kerja
Kompetensi Dasar

Materi Pelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi

Sumber Belajar

Waktu
1.1. Mengagumi
keteraturan dan

Ruang lingkup Biologi:


Permasalahan Biologi

Mengamati:


Siswa mengamati

Observasi


12 JP



Buku Biologi

Sikap ilmiah

untuk

kompleksitas

pada berbagai objek

kehidupan masa kini

saat

SMA/MA

ciptaan Tuhan

Biologi, dan tingkat

yang berkaitan

mengamati,

Kelas X,

tentang

organisasi kehidupan

dengan Biologi

melaporkan

Erlangga

Cabang-cabang ilmu

seperti perubahan

secara lisan

Biologi dan kaitannya

yang terjadi di

dan saat

Biologi dan

diskusi

sarananya

keanekaragaman
hayati ekosistem,
dan lingkungan
hidup





Laboratorium
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2.1. Berperilaku

dengan pengembangan

sekitar lingkungan

dengan

ilmiah: teliti,

karir di masa depan

melalui video

lembar

panduan kerja

pengamatan

lab dalam satu

tekun, jujur sesuai



Manfaat mempelajari

data dan fakta,

Biologi bagi diri sendiri

disiplin, tanggung

dan lingkungan, serta

jawab, dan peduli

masa depan peradaban

dalam observasi

bangsa

dan eksperimen,



berani dan santun

percobaan, menentukan

peduli lingkungan,

variabel, mengolah data,

gotong royong,

berpendapat secara
ilmiah dan kritis,
responsif dan

tentang:


Metode ilmiah:

hipotesis, merancang

berargumentasi,

damai,

membuat pertanyaan

masalah, menentukan

pertanyaan dan

mengkomunikasikan


Keselamatan kerja
dalam laboratorium

tahun (LKS)

Siswa dimotivasi untuk

mengidentifikasi

dalam mengajukan

bekerjasama, cinta

Menanya:





Tes


menilai

lingkungan yang

pemahanan

berhubungan

dan

dengan Biologi

kedalaman

Yang akan dipelajari

konsep

karakteristik, cara
mempelajari
Biologi, metode
ilmiah, keselamatan

Artikel ilmiah
atau laporan

Tertulis untuk

Permasalahan

tentang

Buku

ilmiah yang
berhubungan
dengan
biologi


Lembar tata
tertib

Portofolio


keselamatan

Portofolio

kerja

hasil

laboratorium

pengamatan

biologi

dan
percobaan
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proaktif dalam

kerja, dan karir

berkaitan

setiap tindakan dan

berbasis Biologi

dengan

dalam melakukan
pengamatan dan
percobaan di
dalam maupun di

Mengumpulkan data
(Eksperimen/Eksplorasi)


studi literatur dari

luar

buku Biologi SMA

kelas/laboratorium.

tentang cabang-

3.1.Menjelaskan

cabang Biologi,

ruang lingkup

obyek Biologi,

biologi

permasalahan

(permasalahan

Biologi dan profesi

pada berbagai

yang berbasis

obyek biologi dan
tingkat organisasi
kehidupan),
melalui penerapan
metode ilmiah dan

Siswa melakukan

Biologi


Siswa membaca
artikel atau laporan
ilmiah Biologi
sebagai bahan

praktikum
penggunaan
liang
perlindungan
terhadap
perilaku
udang air
tawar
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prinsip

analisis tentang

keselamatan kerja

kerja seorang
peneliti Biologi dan
menganalisis
komponenkomponen dalam
karya tulis ilmiah
dikaitkan dengan
metode ilmiah
dalam Biologi


Siswa berdiskusi
mengenai aspekaspek keselamatan
kerja di
laboratorium
Biologi



Siswa melakukan
percobaan
sederhana untuk
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memahami kerja
ilmiah dengan
menentukan
permasalahan,
membuat hipotesis,
merencanakan
percobaan dengan
menentukan
variabel percobaan,
dan mengolah data
pengamatan dan
percobaan


Mengkomunikasika
nnya secara tertulis
dengan membuat
laporan hasil
penelitian dengan
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format laporan
ilmiah sederhana
Menalar


Mendiskusikan
hasil-hasil
pengamatan dan
kegiatan tentang
ruang lingkup
Biologi, cabangcabang Biologi,
pengembangan karir
dalam Biologi, kerja
ilmiah dan
keselamatan kerja
untuk membentuk
pemahaman tentang
ruang lingkup
Biologi
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Mengkomunikasikan


Mengkomunikasika
n secara lisan
tentang ruang
lingkup Biologi,
kerja ilmiah dan
keselamatan kerja,
serta rencana
pengembangan karir
masa depan berbasis
Biologi



Melaporkan hasil
pengamatan secara
tertulis
menggunakan
format laporan
sesuai kaidah
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4.1. Menyajikan
data hasil
penerapan metode
ilmiah tentang
permasalahan pada
berbagai obyek
biologi dan tingkat
organisasi
kehidupan
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA
Kelas/Semester

: X/I

Mata Pelajaran

: Biologi

Alokasi Waktu

: 12 x 45 Menit

A. KOMPETENSI INTI:
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia
KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
KOMPETENSI
No.
1

2

Kompetensi Dasar

Indikator

1.1. Mengagumi keteraturan dan

1.1.1. Menunjukkan sikap

kompleksitas ciptaan Tuhan tentang

menghargai ciptaan Tuhan

keanekaragaman hayati ekosistem, dan

berupa alam, tumbuhan,

lingkungan hidup

dan hewan.

2.1. Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur

2.1.1. Menunjukkan sikap

sesuai data dan fakta, disiplin, tanggung

saling menghargai

jawab, dan peduli dalam observasi dan

pendapat antar teman

eksperimen, berani dan santun dalam

2.1.2. Menunjukkan sikap

mengajukan pertanyaan dan berargumentasi,

aktif saat melakukan

peduli lingkungan, gotong royong,

diskusi kelompok

bekerjasama, cinta damai, berpendapat

2.1.3. Menunjukkan sikap

secara ilmiah dan kritis, responsif dan

jujur dalam menyajikan

proaktif dalam setiap tindakan dan dalam

data hasil percobaan

melakukan pengamatan dan percobaan di
dalam maupun di luar kelas/laboratorium.
3

3.1. Menjelaskan ruang lingkup biologi

3.1.1. Menjelaskan

(permasalahan pada berbagai obyek biologi

prosedur keselamatan

dan tingkat organisasi kehidupan), melalui

kerja dan biosafety

penerapan metode ilmiah dan prinsip

sederhana di laboratorium

keselamatan kerja

Biologi
3.1.2. Menjelaskan ruang
lingkup Biologi
berdasarkan objek dan
permasalahannya pada
berbagai tingkat
organisasi kehidupan
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3.1.3. Menjelaskan cabang
Biologi beserta
manfaatnya bagi manusia
dan lingkungannya
4

4.1. Menyajikan data hasil penerapan metode 4.1.1. Mendemonstrasikan
ilmiah tentang permasalahan pada berbagai

prosedur keselamatan

obyek biologi dan tingkat organisasi

kerja di laboratorium

kehidupan

Biologi
4.1.2. Merancang
penelitian sederhana
tentang suatu objek
Biologi dan
permasalahannya pada
suatu tingkat organisasi
kehidupan
4.1.3. Menggunakan
rancangan penelitiannya
untuk praktek di
laboratorium atau
lapangan
4.1.4. Membuat data hasil
observasi identifikasi
objek, permasalahan,
produk, dan profesi
berbasis Biologi
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C. Tujuan Pembelajaran
1.1.1.1. Melalui hasil kegiatan pengamatan berupa klasifikasi makhluk hidup di
alam siswa dapat menghargai ciptaan Tuhan berupa alam, tumbuhan, dan hewan.
2.1.1.1. Selama melakukan percobaan siswa mampu menunjukkan perilaku
menghargai pendapat antar teman
2.1.2.1. Selama melakukan diskusi kelompok siswa mampu menunjukkan sikap
aktif
2.1.3.1. Setelah melakukan kegiatan percobaan sisa mampu menunjukkan sikap
jujur dalam menyajikan data hasil percobaan
3.1.1.1. Melalui kegiatan praktikum siswa mampu menjelaskan prosedur
keselamatan kerja dan biosafety sederhana di laboratorium Biologi
3.1.2.1. Melalui kegiatan studi pustaka siswa mampu menjelaskan ruang lingkup
Biologi berdasarkan objek dan permasalahannya pada berbagai tingkat organisasi
kehidupan
3.1.3.1. Melalui kegiatan diskusi siswa mampu menjelaskan cabang Biologi
beserta manfaatnya bagi manusia dan lingkungannya
4.1.1.1. Melalui kegiatan praktikum siswa mampu mendemonstrasikan prosedur
keselamatan kerja di laboratorium Biologi
4.1.2.1. Setelah melakukan kegiatan diskusi siswa mampu merancang penelitian
sederhana tentang suatu objek Biologi dan permasalahannya pada suatu tingkat
organisasi kehidupan
4.1.3.1. Melalui kegiatan praktikum siswa mampu menggunakan rancangan
penelitiannya untuk praktek di laboratorium atau lapangan
4.1.4.1. Setelah melakukan kegiatan praktikum siswa mampu membuat data hasil
observasi identifikasi objek, permasalahan, produk, dan profesi berbasis Biologi
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D. Materi Pembelajaran
Materi pokok: Ruang lingkup Biologi, kerja ilmiah, dan keselamatan kerja.
Sub bab materi:
- Tingkat Organisasi Kehidupan
- Cabang-cabang biologi
- Manfaat Mempelajari Biologi
- Metode Ilmiah sebagai Pendekatan untuk mempelajari Biologi
- Keselamatan Kerja di Laboratorium
- Mengagumi Keteraturan dan Kompleksitas Ciptaan Tuhan dalam
Mempelajari Ruang Lingkup Biologi

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
Pendekatan : Saintifik
Metode

: Diskusi, presentasi, pengamatan, 5 M, dan demonstrasi

F. Sumber Belajar
- Buku Mandiri Biologi untuk SMA/MA kelas X Kurikulum 2013, Sri Ayu
Imaningtyas, Erlangga.

G. Media Pembelajaran
a. Media :
- Artikel ilmiah atau laporan ilmiah yang berhubungan dengan biologi.
- LKS
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- LCD
- Laptop
- Papan
- Penghapus
- Spidol
- Layar

H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan pertama (3x45 menit)
Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa

Pendahuluan (20

Menyiapkan kondisi

1. Menyiapkan suasana

menit)

belajar siswa

belajar yang kondusif
2. Membuka kegiatan
awal dengan berdoa
3. Mengecek kehadiran
siswa

Melakukan apersepsi

4. Guru menunjukkan
gambar tentang hasil
(produk) penerapan
Biologi dalam teknologi
identifikasi hewan.
Pertanyaan:
- Gambar apa ini?
- Alat tersebut
digunakan dalam
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Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
identifikasi hewan
seperti apa?
-Bagaimana penggunaan
alat tersebut?

Menyampaikan tujuan

5. Guru menjelaskan

pembelajaran

tujuan pembelajaran
yang akan dicapai

Memotivasi siswa

6. Guru menampilkan
gambar mengenai alatalat identifikasi hewan
seperti mikroskop agar
siswa termotivasi
7. Guru membagi siswa
dalam kelompok belajar,
yang terdiri dari 4-5
siswa dalam 1 kelompok
belajar

Inti (100 menit)

Mengamati

8. Guru membagikan
LKS pada masingmasing kelompok
tentang tentang
“Penerapan Biologi
dalam Kehidupan”
9. Guru menjelaskan
tentang LKS yang
dibagikan pada siswa

Menanya

10. Siswa
dimotivasi/diberikan
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Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
kesempatan menanya
sebagai ungkapan rasa
ingin tahu

Mengumpulkan

11. Siswa secara

informasi/mencoba

berkelompok mengkaji
pustaka untuk
menyelesaikan LKS
yang diberikan

Menalar

12. Siswa mencocokkan
jawaban yang didapat
dari berbagai sumber
dalam satu kelompok

Mengkomunikasikan

13. Masing-masing
kelompok
mempresentasikan hasil
diskusi kelompok
tentang Penerapan
Biologi dalam
Kehidupan”
14. Kelompok lain dapat
mengajukan pertanyaan
pada kelompok yang
presentasi serta dapat
pula memperbaiki serta
memberi masukan

Klarifikasi

15. Guru
mengklarifikasi jawaban
yang keliru agar tidak
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Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
ada konsep yang salah
yang diterima oleh siswa

Penutup (15 menit)

Apresiasi

16. Sebagai bentuk
apresiasi terhadap
kelompok yang
presentasi, guru bersama
siswa memberi tepuk
tangan

Merangkum

17. siswa merangkum
dan menyimpulkan halhal apa saja yang telah
dipelajari

Merefleksikan

18. Siswa merefleksikan
tentang pembelajaran
yang baru saja
dipelajari. Bisa dengan
secara lisan menunjuk
beberapa siswa

Tindak Lanjut

19. Untuk pertemuan
selanjutnya, guru
menyuruh siswa
mempelajari materi
tentang pengenalan
peralatan laboratorium
dan keselamatan kerja
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Pertemuan kedua (3x45 menit)
Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa

Pendahuluan (20

Menyiapkan kondisi

1. Menyiapkan suasana

menit)

belajar siswa

belajar yang kondusif
2. Membuka kegiatan
awal dengan berdoa
3. Mengecek kehadiran
siswa

Melakukan apersepsi

4. Guru menunjukkan
beberapa gambar
peralatan yang berada di
laboratorium dan
mengajukan beberapa
pertanyaan terkait
dengan peralatan yang
ditampilkan.
Pertanyaan:
- Benda apakah ini?
- Benda-benda ini dapat
kita temui ketika berada
di mana?

Menyampaikan tujuan

5. Guru menjelaskan

pembelajaran

tujuan pembelajaran
yang akan dicapai

Memotivasi siswa

6. Guru memotivasi
siswa tentang peran
penting alat-alat di
laboratorium sebagai
sarana penunjang
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Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
pembelajaran sehingga
siswa selalu semangat
belajar. Agar siswa lebih
semangat, guru
menampilkan kata-kata
motivasi dan gambar
yang mendukung agar
siswa termotivasi
7. Guru membagi siswa
dalam kelompok belajar,
yang terdiri dari 4-5
siswa dalam 1 kelompok
belajar

Inti (100 menit)

Mengamati

8. Guru mengajak siswa
untuk megamati
peralatan-peralatan yang
ada di laboratorium,
seperti bentuknya dan
bahan pembuatnya yang
berupa kaca/besi/gips
kemudian mengajukan
pertanyaan pada siswa:
- Mengapa peralatanperalatan di
laboratorium berasal
dari bahan yang
berbeda-beda?
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Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
9. Guru membagikan
LKS pada masingmasing kelompok
tentang “Keselamatan
Kerja di Laboratorium”
10. Guru menjelaskan
LKS yang dibagikan
pada siswa

Menanya

11. Siswa
dimotivasi/diberikan
kesempatan menanya
sebagai ungkapan rasa
ingin tahu

Mengumpulkan

12. Siswa dalam

informasi/mencoba

kelompok mengkaji
pustaka untuk
menyelesaikan LKS
yang diberikan

Menalar

13. Siswa bersama
kelompok menganalisis
jawaban yang didapat
dari berbagai sumber
terkait dengan
keselamatan kerja di
laboratorium

Mengkomunikasikan

14. Masing-masing
kelompok
mempresentasikan hasil
diskusi kelompok berupa
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Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
demonstrasi penggunaan
beberapa alat-alat
laboratorium
15. Kelompok lain dapat
mengajukan pertanyaan
pada kelompok yang
presentasi dan pada guru
apabila masih ada hal
yang belum dimengerti

Klarifikasi

16. Guru
mengklarifikasi jawaban
yang keliru agar tidak
ada konsep yang salah

Penutup (15 menit)

Apresiasi

17. Sebagai bentuk
apresiasi terhadap
kelompok yang
presentasi, guru bersama
siswa memberi tepuk
tangan
yang diterima oleh siswa

Merangkum

18. Siswa merangkum
dan menyimpulkan halhal apa saja yang telah
dipelajari

Merefleksikan

19. Siswa merefleksikan
tentang pembelajaran
yang baru saja
dipelajari. Bisa dengan
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Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
secara lisan menunjuk
beberapa siswa

Tindak Lanjut

20. Untuk pertemuan
selanjutnya, guru
menyuruh siswa
mempelajari materi
tentang sikap ilmiah dan
metode ilmiah

Pertemuan ketiga (3x45 menit)
Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa

Pendahuluan (20

Menyiapkan kondisi

1. Menyiapkan suasana

menit)

belajar siswa

belajar yang kondusif
2. Membuka kegiatan
awal dengan berdoa
3. Mengecek kehadiran
siswa

Melakukan apersepsi

4. Guru menunjukkan
contoh-contoh hasil
penemuan para ahli
bidang Biologi dan
mengajukan beberapa
pertanyaan terkait
dengan peralatan yang
ditampilkan.
Pertanyaan:
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Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
- Mengapa para
ilmuwan dapat
menemukan atau
menghasilkan produkproduk sains tersebut?

Menyampaikan tujuan

5. Guru menjelaskan

pembelajaran

tujuan pembelajaran
yang akan dicapai

Memotivasi siswa

6. Guru memotivasi
siswa tentang serunya
menemukan hal-hal baru
di alam agar selalu
semangat belajar. Agar
siswa lebih semangat,
guru menampilkan katakata motivasi dan
gambar tentang hewanhewan unik yang baru
ditemukan siswa
termotivasi untuk
belajar.
7. Guru membagi siswa
dalam kelompok belajar,
yang terdiri dari 4-5
siswa dalam 1 kelompok
belajar

Inti (100 menit)

Mengamati

8. Guru membagikan
LKS pada masing-
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Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
masing kelompok
tentang “Pengamatan
udang air tawar di
Daerah Istimewa
Yogyakarta”
9. Guru menjelaskan
prosedur kerja pada
siswa

Menanya

10. Siswa
dimotivasi/diberikan
kesempatan menanya
sebagai ungkapan rasa
ingin tahu

Mengumpulkan

11. Siswa secara

informasi/mencoba

berkelompok mencari
informasi terkait dengan
sungai di DIY dan
udang-udang air tawar

Menalar

12. Siswa bersama
kelompok merancang
rencana pelaksanaan
pengamatan di sungai

Mengkomunikasikan

13. Masing-masing
kelompok menyajikan
hasil rancangan rencana
pelaksanaan pengamatan
di sungai
14. Guru memberi
kesempatan kepada
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Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
siswa untuk mengajukan
pertanyaan yang belum
dimengerti dari
pertemuan I, II, hingga
pertemuan ke III dalam
menghadapi ulangan
harian

Klarifikasi

15. Guru
mengklarifikasi jawaban
yang keliru agar tidak
ada konsep yang salah
yang diterima oleh siswa

Penutup (15 menit)

Apresiasi

16. Sebagai bentuk
apresiasi terhadap
kelompok yang telah
mengikuti pelajaran
dengan baik dan teliti,
guru bersama siswa
saling bertepuk tangan
17. Siswa merangkum
dan menyimpulkan halhal apa saja yang telah
dipelajari

Merefleksikan

18. Siswa merefleksikan
tentang pembelajaran
yang baru saja
dipelajari. Bisa dengan
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Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
secara lisan menunjuk
beberapa siswa

Tindak Lanjut

19. Guru mengingatkan
pada masing-masing
kelompok untuk
melakukan pengamatan
sesuai pada prosedur
kerja lalu laporan ditulis
dan dikumpulkan saat
pertemuan selanjutnya
20. Guru mengingatkan
siswa bahwa pertemuan
selanjutnya akan
diadakan ulangan harian
terkait dengan materi
ruang lingkup Biologi,
kerja ilmiah, dan
keselamatan kerja

Pertemuan keempat (3x45 menit)
Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa

Pendahuluan (30

Menyiapkan kondisi

1. Menyiapkan suasana

menit)

belajar siswa

belajar yang kondusif
2. Membuka kegiatan
awal dengan berdoa
3. Mengecek kehadiran
siswa
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Kegiatan (Waktu)

Fase
Melakukan apersepsi

Kegiatan Guru dan
Siswa
4. Guru mengajukan
beberapa pertanyaan
pada siswa.
Pertanyaan:
- Apakah semua sudah
siap untuk ulangan hari
ini?
- Apakah masih ada
yang perlu ditanyakan?
5. Guru memberikan
waktu untuk belajar
selama 20 menit
6. Guru memantau
siswa untuk belajar

Memotivasi siswa

7. Guru mengingatkan
siswa tentang pelajaran
yang sudah dipelajari
di pertemuanpertemuan sebelumnya
agar percaya diri dan
tidak mudah putus asa
dalam menggapai citacita. Agar siswa lebih
semangat, guru
menampilkan kata-kata
motivasi

Inti (100 menit)

Mengamati

8. Guru menampilkan
beberapa gambar
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Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
terkait materi ruang
lingkup Biologi, kerja
ilmiah, dan
keselamatan kerja yang
telah dipelajari pada
pertemuan sebelumnya
agar siswa mengingat
lagi
9. Guru membagikan
kertas soal ulangan dan
memberi siswa waktu
60 menit untuk
mengerjakan soal
ulangan

Menanya

10. Siswa
diperkenankan untuk
menanyakan jika ada
soal yang belum jelas

Mengumpulkan

11. Siswa menjawab

informasi/mencoba

pertanyaan dalam soal
ulangan

Menalar

12. Siswa berpikir
secara kritis soal-soal
uraian yang diberikan
dan setelah selesai,
jawaban bisa langsung
dikumpulkan

Mengkomunikasikan

13. Guru membahas
soal ulangan tersebut
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Kegiatan (Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan
Siswa
14. Guru memberi
kesempatan kepada
siswa untuk
mengajukan pertanyaan
terkait soal ulangan

Penutup (15 menit)

Apresiasi

15. Sebagai bentuk
apresiasi terhadap kerja
keras siswa dalam
mengerjakan soal
ulangan, guru
mengajak siswa
bertepuk tangan

Tindak Lanjut

16. Guru memberi
tugas kepada siswa
untuk mempelajari
materi selanjutnya
tentang
Keanekaragaman
Hayati

I. Penilaian
Kompetensi dan Teknik Penilaian
Kognitif

: Tes tulis (Pilihan ganda dan tertulis)

Afektif

: Lembar observasi

Psikomotirik

: Kinerja dan Portofolio
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Bentuk Instrumen
Tes tulis

: Kisi-kisi soal, soal, kunci jawaban, dan panduan
skoring

Observasi

: Pedoman observasi, rubrik penilaian, kriteria
penilaian, dan lembar penilaian siswa

Kinerja dan Portofolio

: Pedoman observasi, rubrik penilaian, dan lembar
penilaian siswa
Yogyakarta, 29 Maret 2018
Guru Mata Pelajaran

Aditya Arya Pamungkas
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Lampiran 3
Lembar Kerja Siswa
Penerapan Biologi dalam Kehidupan

Nama Kelompok:
1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................

A. Tujuan
Melalui diskusi kelompok dengan pengamatan gambar serta mengkaji
pustaka, siswa mampu:


Menjelaskan macam-macam produk-produk yang berkaitan dengan
penerapan Biologi di kehidupan



Menjelaskan cabang Biologi beserta manfaatnya bagi manusia dan
lingkungannya

B. Alat dan Bahan
1. Alat: Pulpen dan Gunting
2. Bahan: Gambar-gambar produk teknologi identifikasi hewan,
lembar isian jawaban, dan lem
C. Prosedur
1. Ambil gambar makanan produk teknologi identifikasi hewan!
2. Ambil lembar isian jawaban!
3. Perhatikan gambar-gambar produk teknologi identifikasi hewan!
4. Tempelkan gambar pada kolom isian gambar!
5. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di kolom isian jawaban!
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D. Pertanyaan
1. Apa nama produk teknologi identifikasi hewan tersebut?
2. Bahan apa saja yang digunakan dalam membuat produk teknologi
identifikasi hewan tersebut?
3. Bagaimana proses pembuatan dari produk teknologi identifikasi
hewan tersebut?
4. Bagaimana manfaat dari produk teknologi identifikasi hewan
tersebut?

Lembar Isian Jawaban
Gambar

Jawaban

E. Kesimpulan
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Lampiran 4
Lembar Kerja Siswa
Keselamatan Kerja di Laboratorium
Nama Kelompok:
1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................

A. Tujuan
Melalui diskusi kelompok dengan pengamatan gambar serta mengkaji
pustaka, siswa mampu:


Menyebutkan nama-nama alat keselamatan kerja di laboratorium
Biologi



Menjelaskan tanda-tanda peringatan yang ada di laboratorium
Biologi



Menjelaskan prosedur kerja dan biosafety sederhana di
laboratorium Biologi

B. Alat dan Bahan
Alat-alat yang ada di laboratorium Biologi
1. Alat-alat yang ada di laboratorium Biologi
2. Pulpen
3. Lembar daftar tanda peringatan di laboratorium Biologi
4. Lembar isian jawaban
5. Lem

C. Prosedur
1. Ambil baki yang berisi alat dan lembar daftar tanda peringatan di
Laboratorium Biologi!
2. Ambil lembar isian jawaban!
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3. Amati peralatan-peralatan dan daftar tanda peringatan laboratorium
tersebut!
4. Gambar masing-masing peralatan laboratorium tersebut dan
tuliskan fungsinya pada lembar isian jawaban!
No.

Gambar Alat

Nama Alat

Fungsi

D. Kesimpulan
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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Lampiran 5
Lembar Kerja Siswa
Metode Ilmiah
Nama Kelompok:
1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................

A. Tujuan
Melalui kegiatan pengamatan udang air tawar serta mengkaji pustaka,
siswa mampu:




Menjelaskan macam-macam udang air tawar di sungai di Daerah
Istimewa Yogyakarta
Menjelaskan perilaku udang air tawar di habitat asli
Menjelaskan peran udang air tawar di habitat asli

B. Alat dan Bahan
 Kamera
 Buku tulis
 Pulpen
 Jaring ikan
C. Prosedur
1. Amatilah macam-macam udang air tawar yang ada di sungai!
2. Amati perilaku udang air tawar yang ditemukan!
3. Amati interaksi yang terjadi antara udang dengan hewan,
tumbuhan, dan lingkungan!
4. Dokumentasikan setiap bagian pada kegiatan pengamatan!
5. Hasil pengamatan ditulis dalam format laporan tertulis!
D. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengamatan dan penulisan
laporan
1. Makhluk hidup apa saja yang ditemukan (terutama udang air
tawar)?
2. Bagaimana lingkungan fisik dari sungai yang diamati?
3. Perhatikan sistematika penulisan laporan!
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Lampiran 6
KISI-KISI SOAL ULANGAN

Jenjang Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/1

Jumlah Soal

: 10 soal Pilihan Ganda dan 5 soal Uraian

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit

Indikator

3.1.1. Menjelaskan prosedur
keselamatan kerja dan biosafety
sederhana di laboratorium Biologi

Bentuk Soal

No. Soal

Ranah Soal

Uraian

2

C1
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3.1.2. Menjelaskan ruang lingkup

Pilihan ganda

1, 3, 4, 6, 10

Biologi berdasarkan objek dan
permasalahannya pada berbagai

C1
C2

Uraian

3

C1

Pilihan ganda

2

C3

Uraian

1

C2

Pilihan ganda

5, 8

C1

tingkat organisasi kehidupan
3.1.3. Menjelaskan cabang Biologi
beserta manfaatnya bagi manusia dan
lingkungannya
4.1.1. Mendemonstrasikan prosedur
keselamatan kerja di laboratorium
Biologi
4.1.2. Merancang penelitian
sederhana tentang suatu objek

C4

Biologi dan permasalahannya pada
suatu tingkat organisasi kehidupan
4.1.3. Menggunakan rancangan

Pilihan ganda

9

C4

penelitiannya untuk praktek di

Uraian

4, 5

C2, C4

laboratorium atau lapangan
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4.1.4. Membuat data hasil observasi
identifikasi objek, permasalahan,
produk, dan profesi berbasis Biologi

Pilihan ganda

7

C2
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Lampiran 7
SOAL ULANGAN

I.

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Biologi berasal dari bahasa yunani yaitu bios yang berarti . . . .
a. Ilmu
b. Hidup
c. Kajian
d. Perkembangan
e. Tumbuhan

2. Sukab sedang mengamati kupu-kupu yang baru saja ia tangkap
kemudian ia jadikan koleksi dalam insektariumnya, cabang ilmu
biologi apa yang berkaitan dengan kegiatan Sukab . . . .
a. Ornitologi
b. Botani
c. Entomologi
d. Mikologi
e. Evolusi

3. Singa memburu zebra untuk dimakan, hal yang dilakukan singa
merupakan salah satu ciri makhluk hidup yaitu . . . .
a. Reproduksi
b. Respirasi
c. Membutuhkan nutrisi
d. Adaptasi
e. Tumbuh dan berkembang
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4. Kemampuan

individu

dalam

menyesuaikan

diri

terhadap

lingkungannya merupakan salah satu ciri makluk hidup yaitu.....
a. Adaptasi
b. Predasi
c. Anatomi
d. Mimikri
e. Ekosistem

5. Langkah pertama dalam metode ilmiah adalah . . . .
a. Melakukan eksperimen
b. Observasi
c. Menganalisis data
d. Merancang eksperimen
e. Identifikasi permasalahan

6. Pada saat pulang sekolah Roger menemukan suatu makhluk hidup,
ciri-ciri yang memastikan makhluk hidup tersebut termasuk
mamalia adalah.....
a. Bernapas dengan ingsang
b. Memiliki paruh
c. Bulu dengan warna yang mencolok
d. Berkembang biak dengan telur
e. Memiliki kelenjar susu

7. Cika melakukan transplantasi ginjal. Ginjal dipelajari pada
organisasi kehidupan tingkat......
a. Sel
b. Jaringan
c. Organ
d. Sistem organ
e. Individu
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8. Variable terikat dari pernyataan “Semakin tinggi temperature air
semakin cepat telurnya masak” adalah . . . .
a. Masak
b. Temperatur air
c. Jumlah air
d. Waktu yang diperlukan untuk merebus telur
e. Besar telur yang direbus

9. Abiel mengamati tanaman semangka dan ia mengatakan bahwa
sebentar lagi tanaman itu akan berbunga. Pertanyaan tersebut
termasuk . . . .
a. Observasi
b. Hipotesis
c. Variabel kontrol
d. Perencanaan
e. Kesimpulan

10. Kingdom yang ditempati kucing adalah.....
a. Eubacteria
b. Protista
c. Fungi
d. Plantae
e. animalia

II.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat!
1. Jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan bahan
kimia selama praktikum!
2. Jelaskan prosedur keselamatan kerja yang benar di laboratorium!
3. Jelaskan manfaat dari mempelajari ilmu Biologi!
4. Dalam melakukan eksperimen, kita tidak lepas dari pembuatan
hipotesis. Jelaskan yang dimaksud dengan hipotesis tersebut!
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5. Mengamati merupakan salah satu keterampilan proses yang
mendasar. Keterampilan melakukan pengamatan (observasi) telah
dikuasai apabila dari mendeskripsikan dan menganalisa suatu objek
secara kualitatif dan kuantitatif. Jelaskan perbedaan pengamatan
kualitatif dan kuantitatif!
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Lampiran 8
KUNCI JAWABAN
III.

IV.

Pilihan Ganda
11. B

6. E

12. C

7. C

13. C

8. D

14. A

9. B

15. E

10. E

Uraian
6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan bahan kimia
selama praktikum adalah dalam mereaksikan zat, mencium isi botol
bahan kimia, dan menimbang pemakaian bahan kimia berbahaya
diwajibkan menggunakan alat keselamatan kerja seperti jas
laboratorium, sarung tangan, dan masker.

7. Prosedur keselamatan kerja yang benar di laboratorium yaitu:
a. Syarat laboratorium yang baik
Ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang
baik, penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan
harus ditata dengan rapi supaya memudahkan untuk
mencarinya, alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan
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dalam kondisi yang baik, dan laboratorium harus memiliki
jalur evakuasi yang baik.
b. Tata Tertib keselamatan kerja
Dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta
bahan

dalam

laboratorium

tanpa

seizin

petugas

laboratorium, gunakan alat dan bahan sesuai dengan
petunjuk

praktikum

yang

diberikan,

pakailah

jas

laboratorium saat bekerja di laboratorium, buanglah sampah
pada tempatnya, dan dilarang merokok, makan, dan minum
di laboratorium.
c. Alat keselamatan kerja
Pemadam kebakaran (hidrant), kotak P3K, jas laboratorium,
obat-obatan, dan kapas.
d. Simbol keselamatan kerja

1

2

3

4

1) Animal hazard adalah bahaya yang berasal dari
hewan.
2) Sharp instrument hazard adalah bahaya yang berasal
dari benda-benda yang tajam.
3) Heat hazard adalah bahaya yang berasal dari benda
yang panas.
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4) Glassware hazard adalah bahaya yang berasal dari
benda yang mudah pecah. BIasanya berupa gelas
kimia.
e. Cara memindahkan bahan kimia
Sebelum memindahkan bahan kimia, hal yang harus
dilakukan adalah mengetahui segala informasi tentang bahan
kimia yang akan digunakan.
f. Pembuangan limbah
Untuk limbah kimia hendaknya dibuang di tempat khusus
karena beberapa jenis zat kimia sangat berbahaya bagi
lingkungan. Sementara limbah lainnya seperti kertas, korek
api, dan lainnya dibuang di tempat sampah. Sebaiknya
pisahkan limbah organik dan nonorganik supaya pengolahan
sampahnya lebih mudah.
g. Penanganan kecelakaan
Bila terkena bahan kimia, bersihkan bagian kulit yang
terkena bahan kimia sampai bersih. Kulit yang terkena
jangan digaruk supaya tidak menyebar. Bawa keluar korban
dari laboratorium supaya mendapatkan oksigen. Bila kondisi
cukup parah, panggil petugas kesehatan secepatnya. Bila
terjadi kebakaran karena bahan kimia atau korsleting listrik,
segera bunyikan alarm tanda bahaya. Jangan langsung
disiram dengan air. Gunakan hidran untuk memadamkan api.
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Hindari menghirup asap. Bila kebakaran meluas, segera
panggil petugas pemadam kebakaran.
8. Manfaat dari mempelajari ilmu Biologi
a. Membantu petani untuk melakukan perkembangan melalui
bioteknologi, budidaya, dan rekayasa genetika serta kultur
jaringan.
b. Menemukan penyebab dan pengobatan berbagai macam
penyakit baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan.
c. Menyikapi rahasia proses kehidupan, pewarisan sifat, dan
pengendali proses kehidupan.
d. Mengkaji dan melestarikan lingkungan untuk kelestarian
kehidupan.
e. Berkembangnya mikrobiologi telah menemukan beberapa
mikroorganisme yang sangat bermanfaat, seperti pada
pembuatan nata de coco, tempe, dan kecap.
9. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih
bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.
10. Perbedaan pengamatan kualitatif dan kuantitatif:


Pengamatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan indra
penglihatan, pendengaran, pembau, peraba, dan pengecap
tanpa mengacu kepada satuan pengukuran baku.



Pengamatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat
ukur yang mengacu kepada satuan pengukuran baku.
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Lampiran 9
PENILAIAN AFEKTIF

Pengamatan Perilaku/Sikap Ilmiah
No.

Aspek yang dinilai

1

Rasa ingin tahu

2

Ketelitian dalam melalukan kerja individu

3

Ketelitian dan kehati-hatian dalam kerja

1

2

3

Keterangan

kelompok
4

Ketekunan dan tanggung jawab dalam
bekerja secara individu maupun kelompok

5

Keterampilan saat berkomunikasi dalam
diskusi kelompok

Rubrik Penilaian Perilaku
No.
1

Aspek yang dinilai
Menunjukkan rasa
ingin tahu

Rubrik
1. Tidak aktif bertanya, tidak mengemukakan
gagasan, tidak mencari tahu dari buku atau
internet.
2. Aktif bertanya, tidak mengemukakan
gagasan, tidak mencari tahu dari buku atau
internet.
3. Aktif bertanya, mengemukakan gagasan,
mencari tahu dari buku atau internet.

2

Ketelitian dalam

1. Melakukan pekerjaan tidak sesuai

melakukan kerja

prosedur, bekerja dengan tergesa-gesa,

individu

hasil tidak tepat.
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2. Melakukan pekerjaan sesuai prosedur,
hati-hati dalam bekerja, hasil tidak tepat.
3. Melakukan pekerjaan sesuai prosedur,
hati-hati dalam bekerja, hasil tepat.
3

Ketelitian dan

1. Melakukan kerja dengan tergesa-gesa

kehati-hatian dalam

secara bersama dengan teman sekelompok,

kerja kelompok

dengan hasil yang tidak tepat.
2. Melakukan kerja dengan hati-hati secara
bersama dengan teman sekelompok,
dengan hasil yang tidak tepat.
3. Melakukan kerja dengan hati-hati secara
bersama dengan teman sekelompok,
dengan hasil yang tepat.

4

Ketekukan dan
tanggung jawab
dalam bekerja secara
individu maupun
kelompok

1. Tidak mengerjakan tugas sesuai dengan
perintah, tidak mendapatkan hasil.
2. Mengerjakan tugas sesuai dengan perintah,
tidak mendapatkan hasil terbaik.
3. Mengerjakan tugas sesuai dengan perintah,
mendapatkan hasil terbaik dan tepat waktu.

5

Keterampilan saat
berkomunikasi
dalam diskusi
kelompok

1. Tidak aktif bertanya, tidak mengemukakan
gagasan, menghargai pendapat orang lain.
2. Aktif bertanya, tidak mengemukakan
gagasan, menghargai pendapat orang lain.
3. Aktif bertanya, aktif berpendapat,
menghargai pendapat orang lain.
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Kriteria penilaian
Jumlah Skor

Nilai

13-15

95

10-12

90

7-9

85

4-6

80

1-3

75

Lembar Penilaian Perilaku/Sikap (Afektif)
No.

Nama Siswa

Aspek yang dinilai
1

1
2
3
4

2

3

4

Jumlah
5

Skor

Nilai
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Lampiran 10
LEMBAR OBSERVASI PSIKOMOTORIK

Lembar Pengamatan Observasi Presentasi
No.

Aspek yang dinilai

Tingkat Kemampuan
1

1

Keterampilan menjelaskan

2

Kecakapan dalam menanggapi pertanyaan

3

Berpikir kritis dalam menjawab

2

3

Jumlah

Rubrik Penilaian Presentasi
No.
1

Aspek yang dinilai
Keterampilan
menjelaskan

Rubrik
1. Menjelaskan presentasi dengan materi
yang tidak sesuai dan hanya sekedar
membaca slide.
2. Menjelaskan presentasi dengan materi
yang sesuai namun kurang menguasai
materi.
3. Menjelaskan presentasi dengan baik
berdasarkan materi yang didapatkan
dengan secara aktif dan tanpa tergantung
pada buku.

2

Kecakapan dalam

1. Tidak menjawab pertanyaan dengan baik

menanggapi

dan tegas serta tidak melibatkan diskusi

pertanyaan

kelompok.
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2. Menjawab pertanyaan dengan baik dan
tegas namun secara individual tanpa
melibatkan diskusi kelompok.
3. Menjawab pertanyaan dengan baik, tegas,
berdiskusi bersama teman kelompok dan
berani mempertahankan jawaban.
3

Berpikir kritis dalam

1. Tidak berpikir kritis dalam menjawab

menjawab

sehingga jawaban yang disampaikan
kurang menjawab pertanyaan dengan baik.
2. Berpikir kritis dalam menjawab namun
jawaban yang disampaiakn kurang sesuai
dengan teori dan hanya berdasarkan
pemikiran sendiri.
3. Berpikir kritis dalam menjawab sehingga
jawaban yang disampaikan sangat baik
sesuai dengan teori dan dapat diterima oleh
penanya.

Lembar Penilaian Observasi Presentasi
No.

Nama Siswa

Aspek yang dinilai
1

2

3

1
2
3
4

Nilai =

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

x 100

Jumlah
Skor

Nilai
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Lampiran 11
SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN
A. Acara (5)
Judul

:

Waktu

:

Tanggal

:

Tempat

:

B. Tujuan (5)
C. Dasar Teori (10)
D. Alat dan Bahan (10)
E. Cara Kerja (10)
F. Hasil (20)
G. Pembahasan (30)
H. Kesimpulan (5)
I. Daftar Pustaka (5)

Nilai =

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

x 100
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Rubrik Penilaian Laporan
Aspek

Kriteria Penilaian

Skor

Menulis secara lengkap identitas dalam acara

5

pengamatan yang mencakup judul, tempat,
waktu, dan tanggal pengamatan
Acara

Hanya menulis judul, tempat, dan waktu

4

Hanya menulis judul dan tempat

3

Hanya menulis judul

2

Hanya menulis identitas

1

Menulis tujuan secara lengkap dengan

5

penulisan sesuai (tanpa tulisan siswa)
Tujuan

Menulis lengkap namun kurang sesuai

4

Tidak menulis secara lengkap

3

Tidak menulis tujuan

0

Dasar teori diacu sesuai dengan isi judul

10

pengamatan dan dari minimal 3 referensi
buku
Dasar teori diacu sesuai dengan isi judul
Dasar Teori

8

pengamatan dan dari 2 referensi buku
Dasar teori diacu sesuai dengan isi judul

6

pengamatan dan dari 1 referensi buku
Dasar teori hanya sumber internet

4

Dasar teori tidak sesuai dengan isi

2

pengamatan
Tidak menulis dasar teori

0

Menulis alat dan bahan sesuai yang

10

digunakan saat pengamatan serta penulisan
alat dan bahan dipisah
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Menulis alat dan bahan sesuai yang
Alat dan Bahan

8

digunakan saat pengamatan serta penulisan
alat dan bahan tidak dipisah
Menulis alat dan bahan tidak sesuai yang

6

digunakan saat pengamatan serta penulisan
alat dan bahan dipisah
Menulis alat dan bahan tidak sesuai yang

4

digunakan saat pengamatan serta penulisan
alat dan bahan tidak dipisah
Tidak menulis alat dan bahan

0

Menulis cara kerja dengan menggunakan

10

kalimat pasif dan membuat bagan alir
Menulis cara kerja dengan menggunakan

8

kalimat pasif dan tidak membuat bagan alir
Menulis cara kerja dengan menggunakan
Cara Kerja

6

kalimat aktif dan membuat bagan alir
Menulis cara kerja dengan menggunakan

4

kalimat aktif dan tidak membuat bagan alir
Menulis cara kerja tidak sesuai prosedur

1

pengamatan
Tidak menulis cara kerja

0

Menulis hasil sesuai dengan pengamatan dan

20

dibuat tabel hasil pengamatan
Menulis hasil sesuai dengan pengamatan
Hasil

15

tanpa tabel hasil pengamatan
Menulis hasil yang tidak sesuai dengan

5

pengamatan
Tidak menulis hasil

0
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Membahas secara baik dan benar,

30

disesuaikan antara hasil pengamatan dengan
Pembahasan

teori yang ada
Membahas secara panjang namun kurang

20

tepat dan kurang dikaitkan dengan teori yang
ada
Membahas hanya berdasarkan hasil

10

pengamatan tidak dikaitkan dengan teori
yang ada
Hanya membahas teori yang ada tanpa

5

dikaitkan dengan hasil
Tidak membahas

0

Manyimpulkan hasil dengan tepat dan dibuat

5

bentuk poin
Menyimpulkan secara baik namun dibuat
Kesimpulan

3

susun paragraf
Kesimpulan tidak sesuai dengan hasil yang

1

dibahas
Tidak ada kesimpulan

0

Referensi buku terkait minimal 3 dengan

5

penulisan yang benar
Referensi buku terkait minimal 2 dengan

4

penulisan yang benar
Daftar Pustaka

Referensi buku terkait minimal 1 dengan

3

penulisan yang benar
Referensi hanya jurnal dan blog

2

Referensi hanya jurnal atau blog

1

Tidak ada daftar pustaka

0
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Lampiran 12

Dokumentasi Penelitian

Sungai Boyong Bintaran

Sungai Boyong Nandan

Sungai Boyong Pogung

Kolam pemeliharaan

Udang air tawar (Macrobrachium sp.)

Liang perlindungan

