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KEANEKARAGAMAN GASTROPODA
SEBAGAI BIOINDIKATOR PENCEMARAN AIR
DI EKOWISATA HUTAN MANGROVE JEMBATAN API-API
KULON PROGO
Maria Eva Kristiana
151434037
Universitas Sanata Dharma

ABSTRAK
Hutan Mangrove Jembatan Api Api (MJAA) merupakan salah datu
destinasi wisata terkenal yang berlokasi di Desa Jangkaran, Temon, Kulon Progo,
Yogyakarta. Di kawasan tersebut terdapat puluhan hektar tambak udang yang
berderet di sepanjang tepi anak sungai Bogowonto. Limbah tambak yang
langsung dibuang ke perairan tanpa pengolahan berpotensi mencemari perairan
karena mengandung bahan organik tinggi. Sebagai komponen ekosistem
mangrove, gastropoda dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas perairan
karena mudah diamati, mobilitasnya rendah dan siklus hidupnya yang singkat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas perairan di kawasan MJAA
berdasarkan keanekaragaman gastropoda serta mengetahui korelasi antara
keanekaragaman gastropoda dengan kualitas perairan di lokasi tersebut.
Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2019 dengan 6 stasiun secara
purposive sampling sebanyak 3 plot seluas 1x1 m2 pada masing-masing stasiun.
Analisis data meliputi indeks keanekaragaman Shannon-Wienner, kelimpahan,
kelimpahan relatif dan uji korelasi untuk hubungan indeks keaneakaragaman
gastropoda dengan parameter lingkungan.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 5 spesies dari 2 genus dan 2
familia, yaitu Faunus ater, Clithon corona, Clithon bicolor, Clithon flavovirens
dan Clithon oualaniensis. Kelimpahan tertinggi dimiliki oleh F. ater dengan
kelimpahan relatif sebesar 97,76 %. Indeks keanekaragaman (H’) sebesar
0,126519 menunjukkan diversitas (keanekaragaman) rendah, jumlah individu
tidak seragam dan terdapat spesies yang dominan serta tergolong pada kriteria
kualitas perairan yang tercemar berat. Pencemaran disebabkan oleh akumulasi
bahan organik maupun kimia dari taambak udang. Hasil uji korelasi menunjukkan
hubungan yang lemah dan positif pada parameter oksigen terlarut serta hubungan
negatif pada parameter kekeruhan.
Kata kunci : Mangrove, Bioindikator, Gastropoda, Keanekaragaman, Kelimpahan
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The Diversity of Snail (Gastropod)
as Bioindicator of Water Quality
in Hutan Mangrove Jembatan Api-Api (MJAA) Ecotourism
Kulon Progo
Maria Eva Kristiana
151434037
Sanata Dharma University

ABSTRACT
Hutan Mangrove Jembatan Api-Api (MJAA) Ecotourism is one of the
favorite destinations in Jangkaran, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. There are
dozens of hectares of shrimp farms lining up along the Bogowonto tributary. The
waste water from the shrimp farm will pollute the water if it is thrown away into
the tributary without any processing because it contains high organic and
chemical material. As a component of the mangrove, gastropods can be used as
an indicator of water quality because it is easily observed, slow mobility and have
a short life cycle. This study aims to determine the quality of water in the MJAA
Ecotourism based on gastropod diversity and the correlation of diversity index
and the environmental parameters.
This research conducted in March 2019 with 6 different stations by
purposive sampling and 3 plots measuring 1 x 1 m2 each station. The data were
analyzed for its diversity using the Shannon-Wiener index, abundance, relative
abundance and correlation test for the gastropod diversity index and the
environmental parameters.
The result yielded 5 gastropod species representing 2 genera and 2
families namely Faunus ater, Clithon corona, Clithon bicolor, Clithon flavovirens
dan Clithon oualaniensis. F. ater were most abundant with the relative abundance
of 97,76 %. Diversity index (H’) showed the low diversity, the number of
individuals is relatively different, and there are dominant species. The index
classified in the heavily polluted water. Pollution can be caused by the
accumulation of organic and chemical materials from the shrimp farms. The
correlation test showed a weak and positive relationship on dissolved oxygen
parameters and a negative relationship to turbidity parameters.
Key word : Mangrove, Bioindicator, Gastropod, Diversity, Density
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia memiliki hutan mangrove terbesar di dunia dengan luas
3.112.989 ha atau 22,6% dari total mangrove di dunia melebihi Australia
(7,1%), Brazil (7%), Mexico (5,4%) dan negara-negara lain (Giri, 2011).
Mangrove / bakau / mangal adalah sebutan bagi komunitas pantai tropis yang
didominasi oleh beberapa spesies pohon atau semak khas yang mampu
tumbuh di perairan asin. Mangrove berkembang pada perairan yang dangkal
dan daerah intertidal sehingga sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Kurun
waktu penggenangan air membuat perbedaan antar kumpulan mangrove
sehingga terdapat zonasi (Nyabakken,1992). Menurut Noor, dkk. (1999),
mangrove tumbuh dalam 4 zona, yaitu daerah terbuka, daerah tengah, daerah
yang memiliki sungai berair payau sampai hampir tawar, serta daerah ke arah
daratan yang memiliki air tawar
Secara ekologi, mangrove penting dalam menjaga keseimbangan
lingkungan dan berperan sebagai habitat bagi pertumbuhan biota-biota pada
fase tertentu kehidupannya maupun yang hidup secara menetap (Dharmawan,
2014). Fauna darat atau terestrial umumnya menempati bagian atas tumbuhan
mangrove seperti insekta, ular, primata, dan burung. Fauna perairan atau
akuatik terdiri atas dua tipe yaitu yang hidup di badan air seperti berbagai
jenis ikan dan udang; dan yang menempati substrat baik keras seperti akar
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dan batang pohon mangrove dan lunak atau lumpur meliputi kepiting, kerang,
siput dan berbagai jenis invertebrata lainnya (Tuwo, 2011).
Ekowisata adalah bentuk wisata yang menekankan tanggungjawab
terhadap

kelestarian

alam,

memberi

manfaat

secara

ekonomi

dan

mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Ekowisata
pesisir dan laut merupakan wisata yang berbasis pada sumberdaya pesisir dan
laut dengan menyertakan aspek pendidikan dan intepretasi terhadap
lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian
ekosistem (Tuwo, 2011).
Salah satu ekowisata mangrove di Indonesia yang sedang naik daun
adalah Hutan Mangrove Jembatan Api Api (MJAA) yang berada di yang ada
di Desa Jangkaran, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Berdasarkan hasil
wawancara dengan ketua pengelola ekowisata, selain sebagai tempat wisata
MJAA juga memberikan sarana edukasi dan konservasi. (Bapak Wahyu
sebagai ketua Pengelola MJAA, 20 November 2018). Ekowisata MJAA
merupakan ekosistem yang unik karena selain digunakan untuk ekowisata,
lokasi tersebut berada pada perbatasan antara ekosistem mangrove buatan dan
ekosistem dari anak sungai Bogowonto. Di kawasan tersebut juga terdapat
puluhan hektar tambak udang milik warga yang berderet di sepanjang tepi
anak sungai Bogowonto ini. Pada budidaya udang, umumnya dilakukan
penggantian air tambak secara rutin setiap 3 hari sekali (Bapak Eko sebagai
Teknisi Tambak, 1 Juni 2019). Limbah tambak yang tidak dikelola dengan
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baik dan langsung dibuang ke perairan berpotensi mencemari perairan karena
mengandung bahan organik tinggi.
Penentuan kualitas air terkait pencemaran dapat dilakukan dengan
analisis fisika, kimia dan biologi. Perairan di kawasan mangrove yang payau
dan terpengaruh oleh pasang surut air laut membuat parameter fisika dan
kimia kurang memberikan gambaran yang sesungguhnya karena parameter
tersebut sangat dipengaruhi keadaan sesaat air (Rachmawaty, 2011). Analisis
kualitas lingkungan yang dinamis cocok menggunakan analisis biologis yaitu
mencermati komunitas hewan bentos yang ada di dalamnya untuk
mendapatkan gambaran yang jelas tentang kualitas perairan (Butler, 1997).
Organisme yang dijadikan sebagai pendeteksi kualitas suatu perairan
disebut biological indicator atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok
organisme yang kehadiran dan perilakunya di alam berhubungan dengan
kondisi lingkungan. Perubahan kualitas air akan berpengaruh terhadap
keberadaan atau perilaku organisme tersebut secara bertahap tergantung
dengan daya adaptasi atau toleransinya terhadap pencemaran sehingga dapat
digunakan sebagai indikator kualitas air (Indrowati dkk, 2012). Bioindikator
dapat digunakan sebagai peringatan dini dari suatu lingkungan yang terkena
pencemaran. Keuntungan menggunakan boindikator adalah prosesnya yang
cepat, mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya mahal karena peralatan
yang digunakan cukup sederhana (Tjokrokusumo, 2006).
Hewan yang dapat digunakan sebagai indikator biologis antara lain
ganggang (algae), bakteri, protozoa, makroinvertebrata dan ikan. Dari
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beberapa jenis organisme tersebut, yang paling baik dan cocok digunakan
sebagai bioindikator adalah makroinvertebrata karena mudah untuk diamati
dengan mata telanjang, mobilitasnya relatif rendah dan tersedia cukup banyak
di lingkungan. Selain itu siklus hidupnya yang singkat (kurang dari satu
tahun) membuat makroinvertebrata cocok untuk mengevaluasi kondisi
peraitan dalam waktu yang singkat (Tjokrokusumo, 2006). Salah satu
makroinvertebrata yang mudah diamati adalah gastopoda.
Gastropoda merupakan salah satu kelas dari filum Mollusca yang
dapat hidup di darat, sungai, laut maupun daerah peralihan antara darat dan
laut (estuary). Hewan di kelas ini biasa melekat pada batang, akar mangrove
dan pada permukaan substrat (Inchan dkk, 2013). Gastropoda cocok
digunakan

sebagai

bioindikator

karena

cenderung

hidup

menetap,

pergerakannya yang terbatas, melekat pada substrat dan peka terhadap
perubahan lingkungan.
Penelitian relevan tentang Gastropoda sebagai bioindikator kualitas air
telah dilakukan oleh Wahyuni, dkk. (2017) di Kawasan Pesisir Pulau Tunda
Banten dan Ayu, dkk. (2015) di Sungai Kreo Semarang. Penelitian lainnya
dilakukan oleh Sari (2017) di aliran Sungai Sumur Putri Teluk Betung Bandar
Lampung. Di Yogyakarta penelitian serupa pernah dilakukan oleh Dewi
(2013) di hulu sub DAS Gajah Wong.
Dari uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai
keanekaragaman gastropoda sebagai bioindikator pencemaran air di
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Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Api-Api Kulon Progo mengingat
pentingnya untuk rekomendasi upaya konservasi di perairan sekitar MJAA.

B. Rumusan Masalah
1. Apa saja jenis gastropoda yang dijumpai di Ekowisata Hutan
Mangrove Jembatan Api-Api Kulon Progo?
2. Bagaimana

keanekaragaman

gastropoda

di

Ekowisata

Hutan

Mangrove Jembatan Api-Api Kulon Progo?
3. Bagaimana status pencemaran air di Ekowisata Hutan Mangrove
Jembatan Api-Api Kulon Progo berdasarkan indeks keanekaragaman?
4. Bagaimana korelasi antara indeks keanekaragaman gastropoda dengan
kualitas perairan di Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Api-Api
Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui jenis gastropoda yang dijumpai di Ekowisata Hutan
Mangrove Jembatan Api-Api Kulon Progo.
2. Mengetahui

keanekaragaman

gastropoda

di

Ekowisata

Hutan

Mangrove Jembatan Api-Api Kulon Progo.
3. Mengetahui status pencemaran air di Ekowisata Hutan Mangrove
Jembatan Api-Api Kulon Progo berdasarkan indeks keanekaragaman.
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4. Mengetahui korelasi antara indeks keanekaragaman gastropoda
dengan kualitas perairan di Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan
Api-Api Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Pengelola
Membantu monitoring kualitas air di kawasan Ekowisata Hutan
Mangrove Jembatan Api-Api Kulon Progo dengan bioindikator
pencemaran

air

berupa

keanekaragaman

gastropoda

sebagai

pertimbangan pengembangan sarana prasarana ekowisata yang dapat
menekan pencemaran air.
2. Bagi Warga Sekitar Ekowisata
Sebagai data ilmiah mengenai keanekaragaman gastropoda di kawasan
Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Api-Api Kulon Progo dan
sebagai informasi terkait pengaruh keberadaan ekowisata dan tambak
udang terhadap kualitas perairan.
3. Bagi Wisatawan
Sarana

edukasi

tantang

keanekaragaman

gastropoda

sebagai

bioindikator pencemaran air di Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan
Api-Api Kulon Progo untuk lebih mencintai lingkungan dengan
menjaga kualitas air di kawasan wisata.
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4. Bagi Peneliti
Sarana penambah ilmu tentang keanekaragaman gastropoda dan
perannya sebagai bioindikator pencemaran air di kawasan Ekowisata
Hutan Mangrove.
5. Bagi dunia pendidikan
Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi pembelajaran dalam
mata kuliah baik ekologi terrestrial maupun zoologi. Selain itu dapat
digunakan dalam pembelajaran Biologi SMA kelas X materi
keanekaragaman hayati.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Ekosistem Mangrove
Mangrove merupakan sebutan yang umum digunakan untuk
menggambarkan komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa
spesies pohon atau semak yang khas dan mempuyai kemampuan untuk
tumbuh dalam perairan asin (Nybakken, 1992). Mangrove tumbuh di
lingkungan yang ekstrim yaitu membutuhkan air asin, berlumpur dan selalu
tergenang oleh pasang dan surut seperti di daerah delta, muara sungai atau
sungai-sungai pasang berlumpur (Irwan, 1992). Mangrove meliputi pohon
dan semak terdiri dari 12 genus tumbuhan berbunga dalam 8 famili yang
berbeda.

Genus

mangrove

yaitu

Avicennia,

Snaeda,

Laguncularia,

Conocarpus, Xylocarpus, Aegiceras, Aegialitis, Rhizopora, Bruguiera,
Ceriops, dan Sonneratia (Nybakken, 1992).
Nybakken (1992) menyatakan, akar mangrove disebut pneumatofor
berbentuk memajang ke permukaan substrat untuk mendapatkan oksigen
dalam lumpur dimana pohon tumbuh. Daunnya kuat dan mengandung banyak
air. Beberapa mangrove juga mempunyai kelenjar garam untuk menjaga
keseimbangan osmotik dengan mengeluarkan garam. Menurut Irwan (1992),
akar mangrove yang berbentuk cakram dapat mengurangi arus pasang surut,
mengendapkan lumpur dan sebagai tempat anak-anak udang atau ikan
mencari makan tanpa terganggu predator. Ada beberapa jenis mangrove
dengan sistem perakaran yang istimewa. Seperti Rizophora dengan akar
8
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jangkar yang panjang untuk mencegah tumbuhnya semaian di sekitarnya.
Sonneratia dan Avicennia dengan akar napas berbentuk lutut sebagai akses
oksigen untuk masuk ke dalam sistem perakaran.
Menurut Noor dkk (2006), mangrove tumbuh dalam 4 zona sebagai
berikut :
a. Mangrove terbuka
Mangrove terbuka berada pada bagian yang berhadapan dengan laut.
Zona ini didominasi oleh Sonneratia alba yang tumbuh pada areal yang
betul-betul dipengaruhi oleh air laut. S. alba dan A. alba merupakan
jenis-jenis ko-dominan pada areal pantai yang sangat tergenang ini.
Komposisi floristik dari komunitas di zona terbuka sangat bergantung
pada substratnya. S. alba cenderung untuk mendominasi daerah berpasir,
sementara A. marina dan Rhizophora mucronata cenderung untuk
mendominasi daerah yang lebih berlumpur. Meskipun demikian,
Sonneratia akan berasosiasi dengan Avicennia jika tanah lumpurnya kaya
akan bahan organik.
b. Mangrove tengah
Mangrove di zona ini terletak dibelakang mangrove zona terbuka. Di
zona ini didominasi oleh jenis Rhizophora. Namun, Samingan (1980)
menemukan di Karang Agung, Sumatera Selatan didominasi oleh
Bruguiera cylindrica. Jenis-jenis penting lainnya yang ditemukan di
Karang Agung adalah B. eriopetala, B. gymnorrhiza, Excoecaria
agallocha, R. mucronata, Xylocarpus granatum dan X. moluccensis.
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c. Mangrove payau
Mangrove ini berada disepanjang sungai berair payau hingga hampir
tawar. Zona didominasi oleh komunitas Nypa atau Sonneratia. N.
fruticans terdapat pada jalur yang sempit di sepanjang sebagian besar
sungai. Ke arah pantai, campuran komunitas Sonneratia dan Nypa lebih
sering ditemukan.
d. Magrove daratan
Mangrove darat berada di zona perairan payau atau hampir tawar. Jenis
umum yang ditemukan antara lain Ficus microcarpus (F. retusa), Intsia
bijuga, N. fruticans, Lumnitzera racemosa, Pandanus sp. dan Xylocarpus
moluccensis. Zona ini memiliki kekayaan jenis yang lebih tinggi
dibandingkan dengan zona lainnya.

B. Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Api-Api Kulon Progo
Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Api-Api (MJAA) terletak di
Pasir Mendit, Jangkaran, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Di kawasan
MJAA terdapat jembatan di atas anak sungai Bogowonto dan tambak udang
di sepanjang tepi sungai. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola,
pada mulanya warga membangun sebuah jembatan sebagai akses untuk
menyeberangi sungai anak Bogowonto menuju ke tambak udang. Seiring
berjalannya waktu banyak mahasiswa yang terlibat dalam pelestarian
mangrove, kerap berfoto di jembatan tersebut dengan latar belakang hutan
mangrove. Dari sinilah muncul gagasan untuk membuat ekowisata Hutan
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Mangrove Jembatan Api-Api. Perairan di kawasan mangrove merupakan air
payau akibat campuran dari sungai Bogowonto dan air laut yang masuk
melalui muara.

Gambar 2.1 Hutan Mangrove Jembatan Api-Api
Pengelola menyediakan fasilitas seperti toilet untuk MCK, sarana
ibadah, dan gazebo untuk mendukung kegiatan ekowisata. Tersedia pula
tempat sampah di beberapa titik untuk menunjang kebersihan yang nantinya
dikumpulkan berdasarkan jenisnya dan dikelola oleh warga sekitar.
Pembersihan sampah bulanan dilakukan setiap pagi hari dan pembersihan
sampah harian dilakukan pada hari-hari tertentu khususnya pada hari akhir
pekan atau masa liburan. Di beberapa titik kawasan ekowisata terdapat
himbauan untuk membuang sampah ditempatnya, menjaga tanaman, dan
larangan untuk mandi di laut. Team MJAA juga bersiaga dan berjaga di
beberapa titik ekowisata. Biota yang hidup di area MJAA meliputi kepiting,
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kerang, siput dan berbagai jenis ikan. Pengecekan ekosistem mangrove
dilakukan dengan masuk ke hutan untuk menanam kembali mangrove yang
sudah mati (Bapak Wahyu sebagai ketua Pengelola MJAA).
Tambak di kawasan MJAA membudidayakan udang jenis Vename
dengan sistem budi daya intensif sepanjang tahun pada musim hujan maupun
kemarau. Secara umum kegiatan budi daya dilakukan dengan tahap persiapan
dan

pemeliharaan.

Tahap

persiapan

meliputi

pengeringan

tambak,

pengapuran, pengisian air, pemberian CuSO4 untuk mematikan larva parasit,
sterilisasi air dengan kaporit dan pengaturan kualitas air. Sumber air tambak
diperoleh dari sumur bor dengan salinitas tinggi dan campuran air tawar
untuk mengatur salinitas dan pH yang diinginkan. Tahap pemeliharaan
dilakukan mulai dari penebaran benih sekitar 80-100 ekor/m2, pemberian
pakan, probiotik, vitamin, dan tambahan protein. Pemberian pakan dilakukan
3 kali sehari pada usia 1-10 hari, 4 kali sehari pada usia 11-38 dan 5 kali
sehari pada usia lebih dari 38 hari. Selama masa pemeliharaan dilakukan
pengurangan air setiap 3 hari sekali untuk membuang kotoran dan menjaga
kualitas air yang sesuai bagi pertumbuhan udang. Tahap terakhir adalah
panen setelah udang memiliki size 30 atau seuai yang diinginkan (Bapak Eko
dan Sutanto selaku teknisi tambak).

C. Pencemaran dan Pariwisata
Menurut UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997, pencemaran
lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,
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energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan
peruntukannya. Badan air tercemar dari bahan pencemar yang berasal dari
sumber domestik maupun non-domestik. Sumber pencemar domestik berasal
dari kegiatan rumah tangga seperti perkampungan, kota, pasar dan jalan.
Sedangkan sumber pencemar non-domestik berasal dari pabrik, industri,
pertanian, budi daya, peternakan termasuk pariwisata (Suriawiria, 2003).
Pencemaran merupakan musuh utama industri pariwisata namun
pariwisata merupakan salah satu pencemar terbesar pula. Pencemaran yang
sangat tampak ialah sampah padat. Semakin banyak wisatawan semakin
banyak pula sampah yang dihasilkan seperti bungkus makanan, sisa makanan,
plastik, kulit buah dan lain-lain. Pencemaran juga disebabkan oleh perilaku
wisatawan yang tidak mengindahkan kebersihan dengan membuang sampah
sembarangan. Pencemaran lain yang kurang nampak disebabkan oleh limbah
cair yang berasal dari kamar mandi di area wisata. Limbah dari kamar mandi
akan meresap ke dalam tanah atau dibuang melalui selokan/saluran ke sungai,
danau atau laut. Lebih parah lagi jika perairan tersebut juga menerima limbah
dari pemukiman penduduk. Kondisi ini dapat berdampak pada ekosistem
perairan

yang

dapat

membahayakan

kesehatan

wisatawan

maupun

masyarakat sekitar (Soemarwoto, 2004).
Menurut Sastrawijaya (2000), pencemaran terjadi jika memberikan
pengaruh buruk bagi lingkungan. Setiap pencemar berasal dari sumber
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tertentu hingga sampai kepada lingkungan sebagai penerima cemaran.
Pencemaran dikasifikasikan menjadi pencemaran tanah, pencemaran air, dan
pencemaran udara. Indikator perairan tercemar dapat ditinjau melalui sifat :
1. Fisika, pencemaran dilihat berdasarkan kejernihan (kekeruhan) air,
perubahan suhu, warna, bau dan rasa.
2. Kimia, pencemararn dilihat berdasarkan zat kimia terlarut dan perubahan
pH
3. Biologi, pencemaran dilihat berdasarkan mikroorganisme yang ada
dalam air terutama ada tidaknya patogen.

D. Peran Gastropoda sebagai Biondikator Pencemaran Air
Pencemaran air dapat mempengaruhi perubahan struktur dan fungsi
ekosistem dan komponennya baik hewan maupun tumbuhan. Setiap spesies
mempunyai batas toleransi terhadap faktor yang ada di lingkungan tersebut.
Perbedaan batas toleransi ini akan mempengaruhi populasi suatu spesies yang
hidup di suatu ekosistem. Dalam perairan, banyaknya bahan cemaran akan
mengurangi spesies yang ada dan hanya meningkatkan populasi jenis yang
tahan terhadap kondisi perairan tersebut. Indikator pencemaran biologi
digunakan untuk menilai perubahan keseimbangan ekologi secara makro,
khususnya ekosistem akibat pengaruh limbah. Bioindikator dapat memantau
secara berkelanjutan dibandingkan dengan parameter fisika dan kimia karena
biota perairan menghabiskan seluruh hidupnya di lingkungan tersebut,
sehingga pencemaran yang ada akan terakumulasi dalam tubuh. Bioindikator
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dapat diamati dari keanekaragaman spesies / diversitas, laju pertumbuhan
struktur / sebaran dan seks ratio. Nilai keanekaragaman spesies tinggi
menandakan kualitas air yang baik / belum tercemar. Tetapi sebaliknya, nilai
keanekaragaman yang rendah menandakan tercemarnya perairan tersebut.
Dalam pemilihan indikator biologi perlu memperhatikan bagaimana respon
masing-masing spesies terhadap pencemaran yang spesifik. Gastropoda dapat
dijadikan sebagai salah satu indikator biologis misalnya Malaniodes
tuberculata. Spesies ini merupakan indikator adanya oksigen terlarut (DO)
rendah dan partikel tersuspensi tinggi pada ekosistem perairan (Sastrawijaya,
2000).

E. Karakteristik Gastropoda
Sekitar tiga-perempat dari species moluska yang masih ada
merupakan gastropoda. Gastropoda mayoritas hidup di laut namun banyak
juga yang hidup di perairan tawar dan di darat (Champbell dan Reece, 2008).
Gastropoda merupakan salah satu kelas dari moluska yang mempunyai
spesies terbanyak hingga 50.000 jenis yang masih hidup dan 15.000 jenis
yang

telah

menjadi

fosil.

Sebagian

besar

gastropoda

mempunyai

cangkang/rumah yang berbentuk kerucut berpilin/spiral, namun ada beberapa
yang tidak mempunyai cangkang (Rusyana, 2011).
Ciri khas dari gastropoda adalah proses perkembangan yang disebut
torsi. Saat embrio berkembang, massa viceral berotasi hingga 180
menyebabkan anus dan rongga mantel melipat ke atas kepalanya. Organ yang
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sebelumnya bilateral akan mengalami reduksi ukuran dan organ yang lain
mungkin hilang pada salah satu sisi tubuh. Torsi tidak berhubungan dengan
pembentukan cangkang yang mengumpar karena pembentukan cangkang
merupakan proses perkembagan independen (Champbell dan Reece, 2008).
Anggota kelas gastropoda berjalan dengan perutnya. Hewan ini
umumnya mempunyai kepala yang terlihat dan mempunyai satu atau dua
pasang tentakel. Satu pasang diantaranya bersifat retraktil dan dilengkapi
mata pada ujungnya. Kaki gastropoda lebar dan pipih, mempunyai rongga
mentel organ-organ internal, insang berjumlah satu atau dua buah, bernafas
dengan paru-paru, organ reproduksi berjumlah satu atau dua dan fertilisasi
secara internal atau eksternal. Cangkang gastropoda berputar 180 terhadap
kepala dan kaki (Oemarjati dan Wardhana, 1990).
Menurut Rusyana (2011), berikut ini adalah karakteristik dari
gastropooda :
1. Struktur Tubuh
Tubuh gastropoda bercangkok (concha), umumnya berpilin ke arah
kanan (dekstral) dan ada juga yang ke arah kiri (sinistral). Putaran ini
berasal dari apeks melalui whorl sampai ke aprture. Bagian tengah
merupakan sumbu putara yang disebut kolumella. Koumella tidak terlihat
dari luar.
Cangkang terdiri atas tiga lapisan, yaitu : (1) periostakum, terbuat
dari bahan tanduk yang disebut konkiolin, (2) lapisan prismatik, terbuat
dari kalsit dan arragonit, (3) lapisan mutiara, terdiri dari CaCO 3 yang
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terlihat jerih dan mengkilap. Lapisan periostakum dan prismatik
terbentuk oleh tepian pallium yang menebal sedangkan lapisan mutiara
terbentuk oleh seluruh permukaan pallium.

Gambar 2.2. Morfologi Cangkang Gastropoda
(Roemmele, 2012)

Gambar 2.3. Anatomi Gastropoda
(Anonim A, 2018)
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Saat bergerak aktif, tubuh menjulur dari cangkang yang terdiri
atas bagian :
a. Kepala, pada ujung depan dekat dengan ventral terdapat mulut, dua
pasang tentakel, pada ujung tentakel yang lebih panjanng terdapat
mata.
b. Leher, pada sisi sebelah kanan terdapat lubang genital.
c. Kaki, terdiri atas otot yag kuat untuk merapat.
d. Viscera, belum begitu jelas batasnya dan terdapat di dalam cangkok,
berbentuk spiral, tertutup mantel, pada bagian tepi cangkok dekat
dengan kaki mantel terbentuk lebih tebal yang disebut dengan
gelangan (kollar). Dibawah gelangan terdapat lubang pernafasan,
rongga mantel juga berfungsi sebagai organ pernafasan.
2. Sistem Pencernaan
Gastropoda memakan tumbuh-tumbuhan yang dipotong dengan rahang
zat tanduk (mandibula), kemudian dikunyah oleh radula dan diserap
dalam intestin. Saluran pencernaan makanna terdiri atas ronga mulutfaring (tempat radula), esofagus, tembolok, lambung, intestin, rektum dan
anus. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, hati dan pankreas.
3. Sistem Pernafasan
Alat pernafasan berupa paru-paru, modifikasi dari rongga mantel yang
kaya akan kapiler darah. Gastropoda darat bernafas mengunakan paruparu sedangkan gastropoda yang hidup di air bernafas dengan insang.
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4. Sistem Ekskresi
Alat ekskresi berupa nefridia yang terletak dekat jantung dan sluran
ureter terletak di dekat anus. Hasil ekskresi dikeluarkan ke dalam rongga
mentel.
5. Organ Reseptor
Gastropoda memiliki tiga reseptor utama yaitu :
a. Kemoreseptor, terletak pada tentakel pendek
b. Photoreseptor, mata sederhana yang dilengkapi lensa, sel-sel pigmen
dan reseptor
c. Statoreseptor, berupa statokist yang terdapat pada ganglion pedalis
dan mendapat saraf dari ganglion sereblalis
Selain itu, seluruh tubuh sangat peka terhadap stimulan lainnya.
6. Sistem Reproduksi
Gastropoda merupakan hewan hemafrodit tetapi tidak dapat melakukan
fertilisasi sendiri (autofertilisasi) sehingga diperlukan spermatozoa dari
individu lain karena spermatozoa dari induk yang sama tidak dapat
membuahi sel telur. Ovum dan spermatozoa dibentuk bersama-sama di
ovotestis. Ovotestis berupa kelenjar kecil berwarna putih kemerahan,
terletak melekat diantara kelenjar pencernaan. Saluran yang terdapat pada
ovotestis, yaitu :
a. duktus hermaproditikus, persatuan saluran halus pada ovotestis
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b. spermoviduk, terdiri dari dua saluran yaitu saluran telur (oviduk)
yang berakhir di vagina dan saluran semen (vasdeferens) yang
berakhir pada penis.
Vagina dan penis mempunyai hubungan terbuka dengan suatu ruangan
yaitu atrium genital yang mempunyai lubang keluar disebut porus
genitalis.

F. Klasifikasi Gastropoda
Menurut

Oemarjati

dan

Wardhana

(1990),

berdasarkan

organ

pernafasannya gastropoda dibagi menjadi 3 subkelas sebagai berikut :
1. Subkelas Prosobranchia
Kelompok ini memiliki dua buah insang terletak di anterior; sistem saraf
terpilin membentuk angka 8; tentakel berjumlah dua; dan cangkang
umumnya tertutup oleh operkulum. Dharma (1988) menyatakan bahwa
sub kelas ini banyak hidup di laut namun ada beberapa yang hidup di
darat (Familia Cyclophoridae dan Pupinidae) dan hidup di air tawar
(Familia Thiaridae).
2. Subkelas Opisthobranchia
Kelompok ini memiliki dua buah insang yang terletak di bagian
belakang; cangkang umumnya tereduksi dan terletak di dalam mantel;
nefridium berjumlah satu buah; jantung beruang satu; dan organ
reproduksi berumah satu. Dharma (1988) menyatakan bahwa sub kelas
ini hidup di laut dan mempunyai cangkang tipis, tetapi sebagian tidak
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bercangkang (seperti slug) dan Ordo Nudibranchia. Semua termasuk
hermafrodit yaitu mempunyai dua alat kelamin, jantan dan betina.
3. Subkelas Pulmonata
Kelompok ini bernafas dengan paru-paru; cangkang berbenuk spiral;
kepala dilengkapi dengan satu atau dua pasang tentakel; sepasang
diantaranya mempunyai mata; rongga mentel terletak di anterior; organ
reproduksi hermafrodit atau berumah satu. Dharma (1988) menyatakan
bahwa sebagian besar sub kelas ini hidup di darat, ada juga yang tidak
bercangkang (slug).
Morfologi gastropoda dapat digunakan sebagai salah satu dasar
identifikasi spesimen. Morfologi yang diamati berupa seperti tipe putaran
cangkang dekstral atau sinistral, bentuk cangkang, menara, warna, motif,
panjang, operkulum, kerutan, lekukan dan jumlah putaran cangkang (Jutting,
1956).

G. Keanekaragaman dan Kelimpahan
Keanekaragaman hayati atau biological diversity (biodiversity)
merupakan jumlah keseluruhan dari semua yang hidup dan memiliki
kekayaan serta variabilitas yang tinggi. Keanekaragaman ini mencakup
ekosistem terestrial, akuatik dan semua struktur dan fungsinya (Supriyatna,
2018).

Keanekaragaman hayati memiliki dua komponen utama yaitu

kekayaan jenis dan kemerataan jenis yang keduanya memiliki nilai
perhitungan yang dikenal dengan indeks kekayaan jenis dan indeks
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kemerataan

jenis.

Kedua

indeks

ini

dipadukan

menjadi

indeks

keanekaragaman. Indeks-indeks ini dapat digunakan untuk membandingkan
suatu

komunitas

atau

kelompok

populasi

dengan

yang

lainnya.

Keanekaragaman jenis merupakan sifat komunitas yang menunjukkan
keanekaragaman jenis organisme yang ada di dalamnya. Keanekaragaman
jenis diperoleh dengan adanya kemampuan mengenal atau membedakan jenis
di suatu komunitas (Krebs, 1978). Keanekaragaman suatu biota air dapat
ditentukan menggunakan teori informasi Shannon-Wiener (H’). Tujuan utama
teori ini untuk mengukur tingkat keteraturan dan ketidakteraturan dalam suatu
sistem (Fachrul, 2007). Nilai indeks keanekaragaman yang tinggi biasanya
dipakai sebagai petunjuk lingkungan yang nyaman dan stabil sedangkan
indeks keanekaragaman rendah menunjukkan lingkungan yang menyesakkan
dan berubah-ubah (Nybakken, 1992).
Keanekaragaman jenis yang tinggi di suatu daerah berarti rantai
makanan lebih panjang dan banyak terjadi simbiosis (mutualisme,
parasitisme, komensalisme, dan sebagainya) sehingga tercipta homeostatis
yang lebih mantap. Komunitas di dalam lingkungan yang mantap memiliki
keanekaragaman lebih tinggi dibanding komunitas yang dipengaruhi oleh
gangguan secara periodik oleh alam atau manusia. Keanekaragaman jenis
juga tidak lepas dari pemangsaan oleh predator. Untuk mengatahui
keanekaragaman jenis umumnya mempunyai beberapa komponen yaitu
jumlah jenis (spesies richness) yang sering disebut kelimpahan / kepadatan
jenis (species density) dan kemerataan (equitibilitas) (Odum, 1993).
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Kelimpahan merupakan cara pengukuran sederhana jumlah spesies
yang terdapat dalam satu tingkatan trofik. Artinya kelimpahan adalah jumlah
individu pada area tertentu dalam suaatu komunitas (Nybakken, 1992).
Kelimpahan / kepadatan merupakan jumlah individu per satuan luas atau
volume dalam suatu komunitas (Campbell dkk, 2004). Kelimpahan atau
kekayaan jenis merupakan perbandingan antara jumlah per satuan area yang
juga mendukung untuk pernyataan keanekaragaman (Odum, 1993).
Kualitas lingkungan perairan dapat digambarkan dengan struktur
komunitas bentos yang dianalisis dengan model distribusi kelimpahan
spesies. Model tersebut menggambarkan proses dalam komunitas yang
melibatkan pemanfaatan sumber daya alam dan stabilitas lingkungan perairan
(Fachrul, 2007).
H. Hasil Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian tentang makroinvertebrata sebagai biondikator
kualitas perairan khususnya gastropoda telah dilakukan. Penelitian relevan
dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang akan dilakukan seperti
pada tabel 2.1.

Referensi
Sari (2017)

Tabel 2.1. Penelitian Yang Relevan
Judul
Hasil
Analisis
Status Status pencemaran Sungai Sumur
Pencemaran Air dengan Putri
berdasarkan
Indeks
Gastropoda
Sebagai Keanekaragaman Shannon Wiener
Bioindikator di Aliran berkisar ntara 0,500-1,058 sehingga
Sungai Sumur Putri termasuk kedalam kategori tercemar
Teluk Betung Bandar berat sampai tercemar sedang.
Lampung.
Secara keseluruhan gastropoda yang
ditemukan selama penelitian di
sungai Sumur Putri terdiri dari 4
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Wahyuni dkk.
(2017)

Ayu dkk.
(2015)

Biodiversitas Mollusca
(Gastropoda
dan
Bivalvia)
Sebagai
Bioindikator Kualitas
Perairan di Kawasan
Pesisir Pulau Tunda,
Banten.
Keanekaragaman
Gastropoda
Sebagai
Bioindikator
Pencemaran Lindi TPA
Jatibarang di Sungai
Kreo Kota Semarang.

Safa’ah dkk
(2018)

Identifikasi
Keanekaragaman
Mollusca
Sebagai
Bioindikator Kualitas
Perairan
di
Area
Persawahan dan DAS
Kecamatan
Girih
Kabupaten Ngawi.

Athifah dkk.
(2015)

Keanekaragaman
Mollusca
Sebagai
Bioindikator Kualitas
Perairan di Kawasan
TPA Kebon Kongok
Lombok Barat.

famili,
yaitu:
Ampularidae,
Thiaridae,
Pleuroceridae,
dan
Bulimidae.
Kawasan pesisir Pulau Tunda
termasuk kedalam kategori tercemar
sangat ringan karena nilai indeks
keanekaragaman
Mollusca
di
kawasan tersebut berkisar antara
3,1356 - 3,3314.
Perairan sungai kreo memiliki
indeks keanekaragaman gastropoda
berkisar
0,6609
1,0325.
Keanekaragaman dan dominanasi
gastropoda mengalami penurunan
akibat pencemaran lindi TPA
Jatibarang sehingga keanekaragaman
dan dominansi gastropoda dapat
dijadikan
sebagai
bioindikator
pencemaran lindi TPA Jatibarang di
sungai Kreo Kota Semarang.
Penelitian menemukan 6 spesies
Mollusca yang berasar dari 2 kelas
yaitu 4 speies dari kelas gastropoda
dan 2 spesies dari kelas pelecypoda.
Indeks kanekaragaman Mollusca
mengikuti kriteria Shannon-Wiener
mengasilkan nilai H’<1 dan H’ 1,0 –
2,0 sehingga perairan tergolong
tercemar berat dan tercemar sedang.
Indikasi pencemaran dikarenakan
adanya penggunaan pupuk yang
berlebihan diarea persawahan dan
limbah rumah tangga di area DAS.
Indeks Keanekaragaman ShannonWiener (H’) di aliran sungai sekitar
TPA Kebon Kongok berkisar antara
1,3-1,5. Sehingga tergolong dalam
kondisi tercemar sedang.
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Penelitian sebelumnya dilakukan di ekosistem akuatik sungai dan
pantai. Penelitian yang akan dilakukan adalah keanekaragaman gastropoda
sebagai bioindikator pencemaran air di Hutan Mangrove Jembatan Api-Api
(MJAA). Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu
berdasarkan perbedaan habitat dalam ekosistem mangrove untuk menentukan
6 statiun. Analisis data yang dilakukan berupa perhitungan indeks
keanekaragaman, kelimpahan, kelimpahan relatif serta uji korelasi antara
indeks keanekaragaman dan parameter lingkungan.
I.

Kerangka Berpikir
Ekosistem mangrove berperan sebagai habitat berbagai biota akuatik

termasuk gastropoda. Populasi gastropoda sangat dipengaruhi kondisi fisik
dan kimia perairan. Salah satu hutan mangrove yang menjadi destinasi wisata
adalah Hutan Mangrove Jembatan Api Api (MJAA) Kulon Progo. Selain
ekowisata, kawasan tersebut juga dimanfaatkan warga sekitar untuk budidaya
tambak dan pertanian. Berbagai kegiatan yang dilakukan di kawasan
mangrove menyebabkan besarnya potensi pencemaran sehingga dapat
memicu terjadinya penurunan kualitas perairan. Sebagai komponen ekosistem
mangrove, gastropoda dapat dijadikan bioindikator pencemaran air dengan
didukung oleh parameter lingkungan seperti suhu, salinitas, pH, kekeruhan
dan oksigen terlarut. Melalui data yang diperoleh dapat ditentukan status
pencemaran perairan di Ekowisata Hutan MJAA dengan gastropoda sebagai
bioindikator.
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Ekosistem mangrove sebagai
habitat berbagai biota akuatik
termasuk gastropoda

Kegiatan budidaya tambak,
pertanian dan ekowisata di
kawasan Hutan Mangrove
Jembatan Api-Api

Populasi gastropoda sangat
dipengaruhi oleh kondisi fisik
dan kimia perairan

Penurunan kualitas perairan
bagi hewan akuatik di kawasan
mangrove

Gastropoda digunakan sebagai bioindikator pencemaran air di dukung oleh
parameter lingkungan (suhu, salinitas, pH, kekeruhan dan oksigen terlarut)

Diketahui status pencemaran dengan gastropoda sebagai bioindikator

Gambar 2.4. Bagan Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Deskripsi Lokasi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah eksploratif observasional.
Penelitian eksploratif digunakan untuk melakukan pencarian jawaban
mengapa muncul kejadian-kejadian tertantu (Sarwono, 2006). Penelitian
observasional dilakukan dengan melihat kondisi asli keadaan lingkungan
tanpa memberikan perlakuan (non-eksperimen). Data yang diperoleh akan
disajikan dengan deskriptif kualitatif. Penyajian deskriptif kualitatif
merupakan metode penelitian dengan pemberian gambaran secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai kebenaran atau fakta-fakta, sifat serta hubungan
antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2005). Penelitian yang dilakukan berupa
pengamatan keanekaragaman spesies Gastropoda yang ada di kawasan
Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Api-Api, Kulon Progo.
Penelitian ini menggunakan variabel utama dan variabel pendukung.
Variabel utama berupa Gastropoda yang ada di kawasan Ekowisata Hutan
Mangrove Jembatan Api-Api, Kulon Progo sebagai bioindikator status
pencemaran air. Pengamatan spesies ini dilihat berdasarkan morfologi dan
ekologi dari gastropoda yang ditemui. Variabel pendukung berupa keadaan
fisik dan kimia di lokasi penelitian meliputi suhu, salinitas, pH, kekeruhan
dan oksigen terlarut perairan.

27
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Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Api-Api, Kulon Progo terletak
di Desa Jangkaran, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Hutan mangrove ini
merupakan salah satu ekowisata yang cukup diminati oleh wisatawan dari
Kulon progo dan sekitarnya. Hutan mangrove yang berbatasan dengan pantai
selatan Pulau Jawa ini terletak di kanan kiri Sungai Bogowonto. Di kawasan
pantai juga terdapat banyak tambak udang milik warga. Dari selatan secara
berurutan ialah laut selatan, pantai, tambak udang selatan, mangrove sisi
selatan, sungai, magrove sisi utara, tambak udang utara dan Desa Jangkaran.

Keterangan :

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian
Sumber : Google Earth

: Ekowisata MJAA
: Muara Sungai
: Sungai
: Laut Selatan
: Aliran Anak Sungai Bogowonto
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Keterangan :

Gambar 3.2. Stasiun Penelitian
Sumber : Google Earth

: Stasiun

Jenis mangrove yang ada di sana merupakan spesies Avicennia alba
Bl. dengan nama daerah Api-Api. Untuk menghubungkan mangrove di sisi
utara dan selatan dari sungai dibangun jembatan, inilah sebabnya hutan
mangrove dijuluki Hutan Mangroove Jembatan Api-Api (MJAA). Kondisi
cuaca di MJAA mirip seperti suasana di pantai yaitu panas namun cukup
sejuk saat berada di bawah pohon mangrove. Ada keunikan tersendiri yang
dimiliki oleh MJAA yaitu hutan mangrove hanya tergenang pada waktuwaktu tertentu saja saat laut pasang. Hutan mangrove tergenang sore hari
sekitar pukul 15.30 WIB, berdasarkan wawancara kepada pemandu wisata
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kapal, kadang hutan juga tergenang di pagi hari pada jam yang sama yaitu
sekitar 03.30 WIB namun tidak tentu.
B. Batasan Penelitian
Terdapat beberapa batasan penelitian yang dibuat agar penelitian tidak
terlalu luas dan lebih terarah antara lain :
1. Subjek penelitian adalah gastropoda yang dijumpai di kawasan MJAA
pada saat air surut untuk memudahkan sampling dan perhitungan sampel.
2. Sampling dan pengukuran parameter lingkungan tidak dilakukan dalam
satu waktu namun satu per satu secara bergantian dalam satu hari.
3. Area penelitian ditentukan menjadi 6 stasiun yaitu 3 stasiun di mangrove
bagian selatan sungai dan 3 stasiun di sebelah utara sungai dimana setiap
stasiun diambil 3 plot, sehingga total terdapat 18 plot dengan luas 1x1
m2 .
4. Indeks keanekaragaman dinyatakan dalam Indeks Keanekaragaman
Shanon-Winner.
5. Identifikasi dilakukan berdasarkan analisis ciri morfologi menggunakan
buku panduan Indonesian Shells (Dharma, 1988) dan Systematic Studies
on The Non-Marine Mollusca of The Indo-Australian Archipelago
(Jutting, 1956).
6. Uji korelasi hanya dilakukan antara indeks keanekaragaman dan
parameter lingkungan meliputi kekeruhan dan oksigen terlarut.
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C. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu termometer untuk
mengukur suhu, 1 set turbidimeter Thermo Eutech TN-100 untuk mengukur
kekeruhan, DO-meter Hanna HI9146 untuk mengukur oksigen terlarut,
refraktometer Atago Master-S untuk mengukur salinitas perairan, pH meter
Hanna HI98107 untuk mengukur derajad keasaman, botol sampel beserta
tutupnya sebagai tempat awetan, meterline untuk menentukan luas plot, rafia
dan pasak untuk membuat plot, sarung tangan dan sekop untuk menambil
sampel secara langsung pada substat kering, ember kecil untuk menampung
sampel sementara, milimeter blok dan mika untuk meletakkan gastropoda
yang didokumentasikan sekaligus mengukur panjang sampel, kertas label
untuk melabeli awetan basah, buku Indonesian Shells dan Systematic Studies
on The Non-Marine Mollusca of The Indo-Australian Archipelago (Jutting,
1956) untuk identifikasi gastropoda. Bahan-bahan yang digunakan meliputi
akuades untuk kalibrasi alat, air biasa untuk pencucian sampel dan etanol
70% untuk pengawetan.

D. Cara Kerja
1.

Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan pada hari Minggu, 3 Maret 2019 di Ekowisata

Hutan Mangrove Jembatan Api-Api, Pasir Mendit, Jangkaran, Temon,
Kulon Progo.
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2. Observasi
Observasi dilakukan sebanyak 2 kali pada bulan November 2018.
Observasi pertama dilakukan untuk berkoordinasi dan meminta perijinan
kepada pengelola terkait penelitian. Observasi kedua dilakukan untuk
wawancara dan pengamatan lokasi untuk menentukan titik pengambilan
sampel penelitian.
Wawancara dilakukan dengan narasumber Bapak Wahyu sebagai
ketua pengelola MJAA mengenai gambaran umum pengelolaan ekowisata.
Di ekowisata ini terdapat struktur organisasi yang menjalin kerjasama
dengan warga dan paguyuban. Paguyuban yang tergabung antara lain
paguyuban perahu, pedagang, dan tenaga harian. Kendala yang dihadapi
pengelola adalah finansial untuk pengembangan track, spot wisata dan
pengadaan bibit mangove. Track berupa akses jalan yang terbuat dari
bambu harus dijaga dan diganti dalam kurun waktu tertentu. Keuangan
harus dikelola sebaik mungkin karena banyaknya biaya perawatan yang
harus dipenuhi.
Setelah penelitian dilakukan survey sebanyak 2 kali pada tanggal
10 Maret dan 14 Mei 2019 untuk pengamatan di sekitar lokasi yang
berpotensi sebagai sumber pencemar perairan. Pengamatan dilakukan
dengan mengeksplorasi seluruh kawasan dan mengamati aktivitas manusia
di sana. Pada tanggal 1 Juli 2019 dilakukan observasi dan wawancara
kepada teknisi tambak terkait proses budidaya udang di lokasi.
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3. Penentuan Titik Lokasi
Penentuan lokasi dilakukan dengan metode purposive sampling,
yaitu berdasarkan perbedaan habitat dalam ekosistem mangrove yang ada
di ekowisata MJAA. Stasiun berjumlah 6 terletak di sebelah utara dan
selatan sungai. Di sisi utara antara lain stasiun 1 di dekat pintu masuk,
stasiun 2 di sekitar sekitar pohon mangrove muda yang baru saja ditanam,
dan stasiun 3 di dekat aliran air dari tambak. Di sisi selatan sungai antara
lain stasiun 4 di akses jalan dari bambu, stasiun 5 di area spot foto gitar
dan stasiun 6 sekitar gazebo. Setiap stasiun dibuat 3 plot seluas 1x1 m2
dibuat dengan rafia dan patok yang diukur mengunakan meteran.
Stasiun

Koordinat

Tabel 3.1 Deskripsi Setiap Stasiun
Deskripsi lokasi

I

7°53’40,7’’S Stasiun I berada dekat
dengan pintu masuk ke
110°01’32’’E area mangrove. Lokasi
ini memiliki substrat
berlumpur
dengan
ketinggian air sekitar
30-40 cm saat pasang
dan aliran air tidak
terlalu deras.

II

7°53’4,5’’S Stasiun II berada di area
mangrove yang masih
110°01’33,1’’E muda yang baru saja di
tanam.
Lokasi
ini
terbuka karena mangrove
belum memiliki banyak
daun
dan
memiliki
substrat berpasir dengan
kedalaman air air sekitar
50-60 cm saat pasang.
Aliran air di lokasi ini
tidak cukup deras.

Dokumentasi
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III

7°53’41,2’’S Stasiun III berada di
dekat aliran dari tambak
110°01’3,44’’E aliran air dari tambak
udang dan berbatasan
dengan
mangrove
wanatirta.
Lokasi
memiliki
subtrat
berlumpur yang cukup
tebal, ketinggian air
sekitar 45-55 cm saat
pasang dan aliran air
yang tenang.

IV

7°53’43,8’’S Stasiun IV berada dekat
akses jalan dari bambu di
110°01’32,8’’E sisi
selatan
sungai.
Lokasi tersebut memiliki
substrat berpasir dengan
ketinggian air sekitar
80-90 cm saat pasang
dan aliran air yang cukup
deras.

V

7°53’42,9’’S Stasiun V berada di
dekat salah satu spot foto
110°01’32,0’’E yaitu spot foto gitar.
Lokasi tersebut memiliki
substrat berpasir dengan
ketinggian air sekitar
60-70 cm saat pasang
dan aliran air yang cukup
deras.

VI

7°53’42,6’’S Stasiun VI berada di
sekitar gazebo yang di
110°01’30,5’’E dekatnya ada beberapa
mangrove yang baru
ditanam. Lokasi tersebut
memiliki
substrat
berpasir
dengan
ketinggian air sekitar
45-55 cm saat pasang
dan aliran air yang tidak
terlalu deras.
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4. Pengambilan Data dan Pembuatan Awetan Basah
Pengambilan data dilakukan di kawasan ekowisata MJAA dengan
parameter biologi, fisika dan kimia sebagai berikut :
a. Parameter Biologi
Pengambilan data dengan parameter biologi berupa gastropoda
yang dijumpai di setiap plot pada stasiun. Untuk memudahkan
pengambilan, sampling dilakukan pada pagi hingga siang hari sebelum air
pasang pada subtrat kering tepi sungai atau pada pohon mangrove.
Pengambilan dilakukan secara langsung (hand collecting) dengan sarung
tangan atau menggunakan sekop kecil. Setelah pengambilan sampel,
dilakukan pembuatan awetan dengan tahap :
1) Pencucian
Pencucian dilakukan di lokasi dengan air biasa untuk menghilangkan
partikel pasir maupun lumpur.
2) Pengawetan
Pengawetan dilakukan dengan meletakkan spesimen di botol
spesimen dan menambahkan etanol 70% kemudian ditutup rapat
dengan penutup botol dan dikoleksi di Laboratorium Biologi
Universitas Sanata Dharma untuk selanjutnya diidentifikasi.
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b. Parameter Fisika
Parameter fisika yang diamati berupa suhu dan kekeruhan sungai.
1) Suhu
Termometer dicelupkan ke dalam air sungai dan didiamkan selama 2
menit hingga termometer menunjukkan angka yang konstan. Hasil
pengukuran suhu dicatat.
2) Kekeruhan
Kekeruhan diukur dengan turbidimeter. Sample air sungai dimasukkan
kedalam botol hingga air mencapai di garis batas. Botol sampel
dimasukkan pada turbidimeter kemudian ditutup dengan penutup dan
tekan enter. Tunggu beberapa saat hingga hasil pengukuran muncul.
Hasil pengukuran kekeruhan dicatat.
c. Parameter Kimia
Parameter fisika yang diamati berupa oksigen terlarut, salinitas, dan pH.
1) Oksigen Terlarut
Oksigen terlarut diukur dengan DO-meter. Pendeteksi dimasukkan ke
dalam akuades untuk kalibrasi alat. Pengukuran DO dimulai dengan
dimasukkannya pendeteksi ke sampel air. Setelah beberapa saat amati
hingga hasil yang muncul pada layar stabil dan catat hasil pengukuran.
2) Salinitas
Salinitas sungai diukur dengan refraktometer. Kuvet ditetesi akuades
untuk kalibrasi alat lalu air dibersihkan dengan tissu. Kuvet dibuka
kemudian sampel air diteteskan secukupnya menggunakan pipet. Tutup
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kuvet dan pastikan tidak ada gelembung udara yang masuk. Hasil
pengukuran diamati dengan melihat batas biru dan dicatat.
3) Derajad Keasaman (pH)
Derajad Keasaman diukur dengan pH-meter. Pendeteksi dimasukkan ke
dalam larutan dengan pH 10 untuk kalibrasi kemudian dibilas dengan
akuades. Sampel air di letakkan pada gelas plastik kemudian celupkan
pendeteksi dan tunggu hingga hasil pengukuran muncul.
5. Identifikasi Gastropoda
Gastropoda yang didapat diidentifikasi menggunakan buku
Indonesian Shells (Dharma, 1992) dan Systematic Studies on The NonMarine Mollusca of The Indo-Australian Archipelago (Jutting, 1956).
Identifikasi dilakukan dengan melihat ciri morfologi cangkang berupa
warna, motif, panjang, bentuk, operkulum, kerutan, lekukan dan jumlah
putaran cangkang.
6. Analisis Data
a. Parameter Biologi
Analisis biologi yang lakukan adalah keanekaragaman dan
kelimpahan gastropoda.
1) Keanekaragaman gastropoda dihitung dengan menggunakan Indeks
Keanekaragaman Shannon-Winner (Brower dan Zar, 1977) yaitu :
H’ = -∑ (Pi ln Pi)
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Keterangan :
H’

= indeks keanekaragaman spesies

ni

= jumlah individu dari spesies ke-i

Pi

= Kelimpahan relatif dari spesies ke-i ... Pi=(ni/Nt)

Nt

= jumlah total individu dari semua jenis yang tercatat

Kriteria untuk indeks Shannon-Winner mengikuti tabel berikut :
Tabel 3.2. Indeks Shannon-Winner
Indeks Keanekaragaman
Keterangan
Spesies
H’ ≤ 1
Diversitas rendah, jumlah individu tidak
seragam, ada spesies yang dominan.
1 ≤ H’ ≤ 3
Diversitas sedang, jumlah individu hampir
seragam, ada beberapa spesies yang dominan.
H’ ≥ 3
Diversitas tinggi, jumlah individu seragam,
tidak ada spesies yang dominan.
Untuk menentukan kualitas air berdasarkan indeks keanekaragaman
Shannon-Wiener digunakan kriteria sebagai berikut (Fachrul, 2007) :
Tabel 3.3. Kriteria Kualitas Air Berdasarkan indeks keanekaragaman
Shannon-Winner
Indeks Keanekaragaman (H’)
Kualitas Perairan
>2,0

Tidak tercemar

2,0 - 1,5

Tercemar ringan

1,5 – 1,0

Tercemar sedang

< 1,0

Tercemar berat
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2) Kelimpahan gastropoda dihitung dengan rumus (Sugianto, 1994) :

Keterangan :

Kelimpahan (K) =

K

= Kelimpahan spesies untuk spesies ke i

ni

= Jumlah total individu spesies ke i

A

= Luas total daerah yang disampling

Kelimpahan relatif (Kr) =

100%

Keterangan :
Kr

= Kelimpahan relatif spesies ke i

Ki

= Kelimpahan untuk spesies ke i

ΣK

= Jumlah kelimpahan semua spesies

Hasil perhitungan indeks keaneakragaman dan kelimpahan
disajikan dalam bentuk tabel kemudian di deskripsikan sesuai dengan
kondisi lingkungan penelitian.
b. Parameter Fisika dan Kimia
Parameter fisika dan kimia menjadi data pedukung untuk
mengetahui kualitas perairan melalui pengukuran suhu, salinitas, pH,
kekeruhan dan oksigen terlarut. Analisis fisika dan kimia dilakukan secara
kuantitatif dan deskriptif. Data kuantitatif diperoleh dari angka hasil
pengukuran maupun perhitungan rata-rata dari ulangan setiap stasiun yang
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disajikan dalam bentuk tabel. Analisis deskriptif dilakukan dengan
membandingkan hasil pengukuran fisika dan kimia dengan parameter
lingkungan yang mendukung kehidupan gastropoda. Hasil uji korelasi
antara kekeruhan dan oksigen terlarut dan indeks keanekaragaman
diintepretasikan secara deskriptif sesuai dengan data yang didapatkan saat
penelitian.
c. Analisis Korelasi
Analisis korelasi dilakukan menggunakan Pearson Correlation.
Koefisien korelasi product moment Pearson digunakan untuk mengukur
keeratan hubungan antara hasil-hasil

pengamatan dari populasi yang

mempunyai dua varian. Perhitungan ini mensyaratkan bahwa populasi
asal sampel mempunyai dua varian yang berdistribusi normal (Santoso,
2014). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
keanekaragaman gastropoda dengan kondisi fisik dan kimia perairan di
lokasi. Analisis dilakukan menggunakan SPSS ver. 20.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keanekaragaman Gastropoda
Dari penelitian yang telah dilakukan pada 6 stasiun dihasilkan
keanekaragaman gastropoda di Ekowisata Hutan Mangrove Jambatan Api-Api
Kulon Progo terdiri dari 5 spesies dari 3 genus dan 2 familia seperti pada tabel
4.1.
Tabel 4.1 Jenis Gastropoda di Ekowisata Hutan Mangrove Jambatan Api-Api
Kulon Progo
Stasiun
Familia
Spesies
I
II
III
IV
V
VI
334
53 1146
11
32
83
Pachychilidae Faunus ater
Clithon corona
18
2
2
1
Neritidae
Clithon bicolor
1
7
3
2
Clithon
1
flavovirens
Clithon
1
oualaniensis
353
62 1148
15
35
84
Total Individu
Spesies yang ditemukan antara lain Faunus ater, Clithon corona, Clithon
bicolor, Clithon flavovirens dan Clithon oualaniensis (lampiran 1). Kelima
spesies ini memiliki warna cangkang yang cenderung gelap mirip dengan warna
substrat tempat hidupnya sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan dan
berlindung dari predator (kamuflase). Perbedaan kelima spesies dapat dilihat
pada tabel 4.2 dan lampiran 3. Berdasarkan pengamatan, F. ater atau yang sering
disebut Black Devil Snail banyak muncul di tepi sungai yang berbatasan dengan
kawasan mangrove, cenderung bergerombol dan hidup berdampingan bersama
kelomang (filum Arthropoda). F. ater dan kelomang hampir tidak dapat
41
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dibedakan karena memiliki bentuk cangkang yang sama (gambar 4.1).
Berdasarkan informasi dari warga setempat, kelomang menggunakan cangkang
F. ater yang telah kosong sebagai tempat hidupnya. Keduanya dapat dibedakan
dari alat gerak yang dimiliki. Gastropoda bergerak dengan kaki perut sedangkan
kelomang bergerak dengan kaki berbuku-buku yang menjadikan kelomang
bergerak lebih aktif.

Gambar 4.1 (a) Kelomang; (b) Faunus ater;
Sumber : Dokumentasi pribadi
F. ater memiliki morfologi cangkang yang ramping setinggi 6-8,5 cm
sesuai dengan yang disampaikan Dharma (1988), tebal, tidak transparan,
berwarna cokelat gelap dan beralur garis seperti bentuk api sesuai dengan
pernyataan Jutting (1956). Beberapa individu F. ater ditemukan dengan tiram
yang menempel di cangkangnya ataupun cangkang yang rusak karena terkikis
maupun serangan kepiting (gambar 4.2). Banyak ditemukan F. ater dengan apex
yang berlubang maupun tumpul karena terkikis dan lama kelamaan rapuh pada
organisme yang tua. F.ater muda memiliki cangkang berukuran kecil, berwarna
cokelat lebih terang dan kadang disertai dengan motif cangkang yang beragam
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sesuai pertumbuhannya. Berdasarkan ciri yang dimiliki, F. ater masuk ke dalam
familia Pachychilidae yang hidup di air tawar dan muara sungai (Dharma, 1988).
(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 4.2 Familia Pachychilidae (a) F. ater dewasa; (b) F. ater muda;
(c) F.ater dengan apex terkikis; (d) F.ater dengan tiram yang menempel
Sumber : Dokumentasi pribadi
Berdasarkan pengamatan, keempat jenis Clithon memiliki ciri yang sama
yaitu cangkang berbentuk seperti helm, seperti yang disampaikan oleh Jutting
(1965) dengan spire yang kecil, whorl terakhir yang lebar dan berkerut kasar. C.
corona mempunyai morfologi cangkang yang berbentuk bulat dengan panjang
1,1 cm, lebar 0,9 cm, permukaan gelap berkerut kasar, warna operkulum kuning,
dan yang paling mencolok yaitu duri yang tersusun melingkar mengikuti alur
cangkang seperti pada gambar 4.3. Duri ini berfungsi sebagai sistem pertahanan
sehingga predator kesulitan untuk memangsa. Menurut Kano dalam Mujiono
(2016), Clithon muda yang hidup di perairan tenang umumnya memiliki
cangkang berduri, sedangkan Clithon dewasa yang hidup pada perairan berarus
deras tidak memiliki. Duri tersebut telah mereduksi untuk mengurangi daya
hempasan agar siput tidak terbawa arus.
C. bicolor mempunyai morfologi mirip dengan C. corona namun ulir
terakhirnya besar, panjang 1,5 cm, lebar sekitar 1,3 cm, warna cangkang cokelat
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kehitaman atau sedikit cokelat kehijauan, cangkang beralur dan berakhir di ulir
terakhir, dan operculum berwarna putih atau kuning muda. Perbedaan
karakteristik yang mencolok ditunjukkan oleh duri yang hanya berupa tonjolan
mirip duri di bagian belakang dekat apex dan kerutan cangkang lebih kasar
dibandingakan dengan C. corona.
(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 4.3 Famili Neritidae (a) Clithon corona; (b) Clithon bicolor; (c) Clithon
flavovirens; (d) Clithon oualainensis
Sumber : Dokumentasi pribadi.
Berdasarkan tabel 4.1, pada stasiun V dan VI ditemukan jenis gastropoda
lain yaitu Clithon flavovirens dan Clithon oualaniesis. Kedua jenis ini memiliki
cangkang berukuran kecil. C. flavovirens yang ditemukan memiliki cangkang
dengan panjang 1,3 cm dan lebar 0,8 cm. Cangkang memiliki warna dasar
kuning kehijauan hingga gelap, motif garis bergelombang, apex halus berwarna
kuning, dan umbilicus tertutup. Ciri khusus yang dimiliki terletak pada suture
yang dangkal sehingga lekukan antar whorl tidak begitu terlihat (tabel 4.2). C.
flavovirens merupakan gastropoda penghuni aliran sungai air tawar. Clithon
oualaniesis memiliki cangkang kecil yang berwarna kuning, hijau atau merah
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jambu dan memiliki motif tertentu segitiga, garis zig-zag atau lengkung (Jutting,
1965). Cangkangnya tidak berduri, suture dangkal dan umbilicus tertutup.
Cangkang C. oualaniesis memiliki ukuran terkecil diantara jenis Clithon lainnya
dengan panjang cangkang 0,6 cm dan lebar 0,5 cm. Ciri khas lainnya dilihat dari
warnanya yang mencolok dengan motif yang beragam. Keempat jenis Clithon
masuk ke dalam familia Neritidae karena memiliki ciri yang sesuai dengan
pernyataan Dharma (1998) antara lain cangkang tidak mempunyai umbilicus,
operculum berkapur dengan permukaan yang berbutir, dan banyak hidup di
daerah pasang surut.
Tabel 4.2 Perbedaan Morfologi Spesies Gastropoda
Karakter Pembeda
Spesies
Tinggi Lebar
Motif
Warna
Duri
(cm)
(cm)
khusus
Cokelat
Faunus ater
7,5-8,5 1,8-2,2
Garis api
gelap
Clithon corona 3,0-3,4 2,8-3,2
Hitam
+++
Clithon bicolor 2,0-2,2 2,0-2,5
Hitam
+
Clithon
1,1-1,4 1,2-1,5
Hitam
flavovirens
Clithon
Hitam dan
0,8-0,9 0,7-0,8
Garis
oualaniensis
kuning

Kerutan
+
++
+++
+
+

Hasil analisis data keanekaragaman gastropoda di Ekowisata Hutan
Mangrove Jambatan Api-Api Kulon Progo menggunakan indeks keanekargaman
Shannon-Wiener didapatkan

nilai dan kriteria seperti pada tabel 4.3 untuk

keanekargaman seluruh ekosistem dan tabel 4.4 untuk setiap stasiun.
Berdasarkan indeks keanekaragaman Shannon-Winener, kondisi perairan di
Mangrove Jembatan Api-Api termasuk tercemar berat dapat dilihat dari nilai
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keanekaragaman gasropoda H’ < 1 yaitu sebesar 0,126519 (tabel 4.3). Perairan
tidak tercemar mempunyai nilai H’ > 2,0 (tabel 3.3).
Tabel 4.3. Indeks Keanekaragaman Gastropoda di Ekowisata Hutan Mangrove
Jambatan Api-Api Kulon Progo
Familia

Nama Ilmiah

Pachychilidae

Faunus ater

Neritidae

Jml.
indvidu

pi

ln pi

pi ln pi

1659 0,977608 -0,02265

-0,02214

Clithon corona

23 0,013553 -4,30112

-0,05829

Clithon bicolor
Clithon
flavovirens
Clithon
oualaniensis

13 0,007661 -4,87167

-0,03732

1 0,000589 -7,43662

-0,00438

1 0,000589 -7,43662

-0,00438

H'
0,126519
Rendahnya indeks keanekaragaman di kawasan MJAA terjadi karena
pencemaran dari akumulasi bahan kimia dan organik yang berasal dari limbah
tambak udang. Buangan air tambak berwarna hijau kecokelatan terlihat mengalir
menuju ke anak sungai Bogowonto (gambar 4.4). Pada pengamatan sumber
pencemar di hari yang berbeda ditemukan aliran air yang berasal dari tambak
yang berbeda pula mengalir ke anak sungai. Menurut hasil wawancara dengan
teknisi tambak, belum ada instalasi pengolahan limbah di kawasan tambak
karena keterbatasan biaya dan membutuhkan lokasi yang luas. Saat ini limbah
langsung dibuang ke anak sungai melalui beberapa pipa central yang
mengalirkan air dari semua tambak udang di lokasi tersebut. Puluhan hektar
tambak milik warga maupun komunitas yang berderet di sepanjang anak sungai
menghasilkan banyak

sekali

limbah setiap harinya

karena

dilakukan

pengurangan air setiap 3 hari sekali selama tahap pemeliharaan udang. Limbah
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tambak mengandung bahan organik tinggi yang berasal dari pakan dan kotoran
dari budi daya.

Gambar 4.4 Aliran dari Tambak Menuju Anak Sungai
Sumber : Dokumentasi pribadi.
Keanekaragaman merupakan ukuran suatu ekosistem termasuk ekosistem
mangrove, jika semakin tinggi keaekaragaman jenis kehidupan dalam suatu
habitat maka semakin stabil ekosistem tersebut (Rachmawaty, 2011). Pendapat
dipekuat oleh Odum (1994), perairan yang tidak tercemar menunjukkan jumlah
individu yang seimbang dari hampir seluruh spesies. Sebaliknya jika penyebaran
jumlah individu tidak merata dan ada spesies yang cenderung mendominasi
maka perairan itu tercemar.

Stasiun
I
II
III
IV
V
VI

Tabel 4.4 Indeks Keanekaragaman Setiap Stasiun
Indeks
Kriteria
Kriteria
Keanekaragaman
Keanekaragaman
Pencemaran
0,22
Rendah
Tercemar berat
0,49
Rendah
Tercemar berat
0,01
Rendah
Tercemar berat
0,73
Rendah
Tercemar berat
0,35
Rendah
Tercemar berat
0,06
Rendah
Tercemar berat

Pada perairan tercemar hanya ada spesies tertentu saja yang dapat hidup
seperti F.ater. Jenis ini dijumpai pada setiap stasiun mulai dari kondisi perairan
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yang baik maupun buruk sekalipun. Hal ini menandakan bahwa F. ater
mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi sehingga dapat digolongkan dalam
kriteria gastropoda toleran. F.ater dapat dijadikan sebagai bioindikator karena
banyak ditemukan bergerombol di daerah pembuangan seperti di stasiun III.
F.ater tertarik pada pembuangan sampah dan daerah yang terkena dampak
antropogenik (Das dkk., 2018). Polutan antropogenik adalah polutan yang
disebabkan oleh aktivitas manusia seperti limbah rumah tangga, pertanian atau
kegiatan industri, dalam hal ini disebabkan karena limbah dari tambak.
B. Perhitungan Indeks Kelimpahan
Perhitungan indeks kelimpahan di Ekowisata Hutan Mangrove Jambatan
Api-Api Kulon Progo dilakukan untuk setiap spesies gastropoda yang dijumpai
dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.5 Indeks Kelimpahan Gastropoda
Familia

Nama Ilmiah

Jml.
indvidu
1659

Kelimpahan
(ind/m2)
92,7

Kelimpahan
relatif (%)
97,76

Pachychilidae

Faunus ater

Neritidae

Clithon corona

23

1,28

1,36

Clithon bicolor
Clithon
flavovirens
Clithon
oualaniensis

13

0,72

0,77

1

0,06

0,06

1

0,06

0,06

Indeks kelimpahan menunjukkan bahwa kelimpahan relatif tertinggi
dimiliki oleh Faunus ater dengan nilai 97,76 %. Jenis ini mampu hidup di
berbagai substrat baik lumpur maupun pasir sehingga dapat berkembang biak
dengan baik. Selain itu Faunus ater merupakan spesies asli yang menghuni
ekosistem muara sungai. Jenis ini berlimpah di air tawar hingga sedikit payau di
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daerah Indo-Pasifik Barat dan hidup di substrat seperti pasir, batu maupun
lumpur dengan jumlah jutaan (Lok, 2011).
F. ater banyak dijumpai di stasiun III dan stasiun I (Tabel 3.1.) oleh
faktor lingkungan setempat mendukung kehidupannya. Substrat di kedua stasiun
ini berlumpur dengan ketebalan 3-5 cm pada stasiun I dan 5-8 cm pada stasiun
III (gambar 4.5). Gastropoda yang ditemukan umumnya membenamkan diri
dalam substrat lumpur. Gastropoda lebih menyukai dan cocok hidup di substrat
lumpur dari pada pasir karena kandungan bahan organiknya yang tinggi.
Substrat pasir cenderung tidak stabil sehingga partikel akan bergerak saat air
bergelombang. Perairan dengan pertikel kasar seperti pasir memiliki kandungan
bahan organik rendah karena pertikel yang lebih halus tidak dapat mengendap
(Budi, 2013). Gastropoda menyaring bahan organik halus dari substrat (filter
feeder) untuk memperoleh makanan (Riniatsih dan Kushartono, 2009). Menurut
Merly dan Sisca (2017), kawasan mangrove berfungsi sebagai trapping sediment
karena banyaknya akumulasi bahan organik dari darat dan laut. Bahan organik
dari laut tersebut meliputi hewan laut yang telah mati dan sisa eksresinya.

Gambar 4.5 (a) Substrat Lumpur di Stasiun III; (b) Substrat Pasir di Stasiun II
Sumber : Dokumentasi pribadi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50

Mangrove di sekitar I dan III tergolong dewasa yang mempunyai banyak
cabang dan berdaun lebat sehingga banyak seresah dari daun dan dahan kering
yang jatuh ke substrat sehingga memperkaya bahan organik. Lokasi stasiun III
yang berada di dekat tambak udang memungkinkan adanya pencemaran
perairan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya aliran air dari tambak menuju perairan
dimana mangrove tumbuh (gambar 4.4). Air dari tambak mengandung bahan
organik dan kimia dari pakan udang, probiotik, vitamin, protein dan CuSo4 serta
kaporit yang digunakan untuk tahap persiapan tambak. Pakan dan suplemen
udang yang digunakan mengandung bahan organik berupa tepung ikan, tepung
hati cumi, minyak ikan, terigu, bungkil kedelai vitamin dan mineral. Probiotik
udang yang ditambahkan mengandung mikroorganisme meliputi Bacillus
subtilis, B. megaterium, Rhodobacter sp., Rhodobaccus sp., Lactobacillus sp.,
Bacillus subtilis., dan Saccharomyces cerevisiae. Protein yang digunakan berupa
omega protein dengan kandungan asam lemak.
Berdasarkan pengamatan, gastropoda banyak ditemukan di aliran air dari
tambak yang berwarna hijau kecokelatan (gambar 4.4) di beberapa titik.
Kandungan karbon (C) dan nitrogen (N) pada limbah tambak yang terlalu
banyak akan mengendap di perairan sehingga terjadi eutrofikasi. Eutrofikasi
merupakan peningkatan kadar bahan organik perairan yang ditandai dengan
peningkatan fitoplankton dan tumbuhan air. Eutrofikasi dapat mengurangi
oksigen terlarut dan tingginya amonia yang bersifat toksik bagi biota air
(Simbolon, 2006). Gastropoda dari familia Pachychilidae dan Neritidae
merupakan gastropoda herbivora (Dharma, 1988) yang memanfaatkan tumbuhan
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seperti alga dan lumut sebagai makanannya (grazer). Selain grazer, gastropoda
juga merupakan hewan penyaring (filter feeder) dan pemakan detritus (detritus
feeder) (Nurmiati, 2016). Detritus adalah partikel-partikel organik hasil
penguraian berbagai organisme mati dan sisa organisme (Tang dkk., 2016).
Banyaknya kandungan partikel organik akan dimanfaatkan gastropoda sebagai
makanannya. Ketersediaan makanan inilah yang menyebabkan tingginya
kelimpahan gastropoda di kawasan tersebut.
Indeks kelimpahan kedua dimiliki oleh C. corona dengan nilai 1,36 %
diikuti oleh C. bicolor dengan nilai 0,77 %. Kelimpahan terendah dimiliki oleh
C. flavovirens dan C. oualaniensis dengan kelimpahan relatif sebesar 0,06 %.
Rendahnya kelimpahan kedua spesies ini menandakan kemampuan adaptasi
yang kurang baik sehingga tidak dapat hidup dalam berbagai kondisi, namun
hanya ditemukan pada kondisi tertentu saja yaitu stasiun V dan VI. C.
flavovirens dan C. Oualaniensis termasuk dalam spesies intoleran yaitu
mempunyai toleransi yang sempit terhadap pencemaran dan tidak tahan terhadap
tekanan lingkungan sehingga hanya hidup di perairan yang belum atau sedikit
tercemar (Fachrul, 2007).
Pada stasiun II ditemukan 3 jenis gastropoda yang sama dengan stasiun I
namun jumlahnya lebih sedikit yaitu 62 individu

(tabel 4.1). Satasiun ini

memiliki substrat berpasir dan berada pada kawasan mangrove muda yang yang
baru ditanam. Kondisi ini dapat mempengaruhi keberadaan gastropoda. Jarang
sekali ditemukan gastropoda jenis epifauna atau gastropoda yang hidup terkubur
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dalam pasir karena komposisi pasir cenderung lebih padat dan keras dibanding
lumpur sehingga menyulitkan pergerakan gastropoda. Mangrove muda hanya
memiliki 2-6 helai daun saja sehingga tidak ada seresah sebagai penyumbang
bahan organik di kawasan tersebut. Sedikitnya gastropoda di substrat berpasir
juga diperkuat oleh Puspasari dkk (2012), bahwa substrat pasir cenderung
memudahkan pergeseran dan perpindahan gastropoda ke tempat lain namun
kandungan nutrien di dalamnya sangat rendah.
Stasiun IV, V dan VI memiliki substrat berpasir dan lokasinya yang
berada di bawah jembatan bambu. Daun kering yang jatuh terhalang oleh bambu
sehingga tidak dapat sampai ke permukaan substrat. Stasiun V dan VI banyak
disinggahi wisatawan untuk berfoto sejenak maupun beristirahat di gazebo.
Kegiatan ekowisata hanya merubah lanskap dengan pembuatan jembatan dari
bambu sebagai fasilitas pengunjung namun tidak mempengaruhi kelimpahan
gastropoda.
C. Analisis Korelasi antara Indeks Keanekaragaman dan Kualitas
Lingkungan
Jenis dan jumlah gastropoda yang ditemukan saat penelitian dipengaruhi
oleh faktor lingkungan yang meliputi kekeruhan, oksigen terlarut, suhu, pH, dan
salinitas yang ditunjukkan pada Tabel 4.6.
1. Kekeruhan
Hasil analisis menunjukkan angka korelasi sebesar -0,118 antara
kekeruhan dengan indeks keanekaragaman (lampiran 5). Angka tersebut
menunjukkan korelasi yang lemah (di bawah 0,5) sedangkan tanda negatif (-)
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menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman dan kekeruhan berhubungan
tidak searah / berlawanan arah. Artinya, semakin tinggi kekeruhan maka
semakin rendah indeks keanekaragaman gastropoda dan sebaliknya, semakin
rendah kekeruhan maka semakin tinggi indeks keanekaragamannya. Korelasi
kedua variabel yang tidak signifikan dapat disebabkan karena beberapa
individu gastropoda yang dihitung tidak dalam kondisi baik, namun
memprihatinkan seperti cangkang yang rusak karena tertempel banyak tiram.
Tidak signifikannya korelasi juga memungkinkan adanya korelasi indeks
keanekaragaman dengan parameter lingkungan lain yang tidak diukur dalam
penelitian kali ini.

Gambar 4.6 Fasilitas kapal untuk pengunjung
Kekeruhan pada penelitian berkisar antara 4,75-28,33 NTU.
Kekeruhan tertinggi terdapat di stasiun II dengan 28,33 NTU di susul stasiun
III dengan 28,27 NTU dan stasiun I dengan 24,30 NTU (tabel 4.6 dan
lampiran 2). Stasiun I, II dan III memiliki kekeruhan tinggi karena terlertak di
sisi utara sungai yang dekat dengan lintasan kapal sebagai salah satu fasilitas
wisata bagi pengunjung. Pada sisi yang sama juga terdapat tempat
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pemberhentian kapal untuk naik turunnya penumpang (gambar 4.6). Kapal ini
bergerak dari pemberhentian menuju muara sungai dan cenderung melintas di
sisi utara karena menyesuaikan bangunan jembatan yang terbuat dari susunan
bambu. Gelombang air yang ditimbulkan dari pergerakan kapal dapat
membuat perairan menjadi keruh. Hal ini didukung oleh Indrayana dkk
(2014) yang menyatakan bahwa pergerakan air atau gelombang memiliki
kecepatan dan arah sehingga zat-zat tersuspensi di badan air menyebar dan
meningkatkan persebaran kekeruhan. Pada stasiun I dan III kekeruhan juga
dipengaruhi oleh kandungan bahan organik terurai dan jenis substrat yang
cenderung berlumpur. Menurut Environmental Protection Agency atau EPA
(1999), beberapa material yang menyebabkan kekeruhan antara lain partikel
tanah liat, lumpur, bahan organik terurai, plankton, bakteri air dan organisme
mikroskopis lainnya.

Stasiun
I
II
III
IV
V
VI

Tabel 4.6 Data Kualitas Fisika dan Kimia Lingkungan
Suhu
DO
Kekeruhan
Salinitas
pH
(mg/l)
(NTU)
(‰)
(C)
5,20
24,30
27,17
7,37
1
6,04
5,33
5,05
5,55
5,20

28,33
28,27
11,02
13,66
4,75

27,00
29,17
29,00
31,00
31,33

7,50
7,50
7,43
7,63
7,37

0
5
4,7
4,7
3,3

Kekeruhan di stasiun sisi selatan sungai cenderung rendah dengan
13,66 NTU pada stasiun V; 11,02 NTU pada stasiun IV dan 4,75 NTU pada
stasiun VI sebagai nilai kekeruhan terendah (tabel 4.6 dan lampiran 2). Ketiga
stasiun ini memiliki jenis substrat berpasir yang mempengaruhi rendahnya
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kekeruhan. Indeks keanekaragaman tertinggi dengan nilai 0,73 (tabel 4.4)
juga terdapat pada kekeruhan yang cukup rendah yaitu stasiun IV. Menurut
Hidayat (2004), gastropoda yang toleran masih dapat hidup pada kekeruhan
yang tinggi namun akan terjadi penurunan populasi jika kekeruhan semakin
besar (lebih dari 30 NTU).
2. Oksigen Terlarut (DO)
Hasil analisis menunjukkan angka korelasi sebesar +0,122 antara
oksigen terlarut dengan indeks keanekaragaman (lampiran 5). Angka tersebut
menunjukkan korelasi yang lemah (di bawah 0,5) sedangkan tanda positif (+)
menunjukkan

bahwa

indeks

keanekaragaman

dan

oksigen

terlarut

menunjukkan hubungan yang searah. Artinya, semakin tinggi oksigen terlarut
maka semakin tinggi pula indeks keanekaragaman gastropoda.
Pada penelitian, oksigen terlarut tiap stasiun berkisar antara 5,05-6,04
mg/l. Hal ini telah memenuhi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51
tahun 2004 tentang baku mutu air laut untuk kehidupan biota sebesar > 5
mg/l. Menurut Pennak (1978) dalam Mote (2004), gastropoda cocok hidup di
perairan dengan oksigen terlarut sebesar 2-7 mg/l. Gastropoda memerlukan
oksigen sebagai pengatur metabolisme tubuh untuk tumbuh dan berkembang
biak. Perairan yang dangkal seperti pada penelitian ini mengandung oksigen
terlarut yang tinggi karena penetrasi cahaya masuk dengan baik sehingga
dapat digunakan untuk proses fotosintesis dalam air.
Stasiun II memiliki kandungan oksigen tertinggi dengan nilai 6,04
mg/l disusul oleh stasiun V dengan 5,55 mg/l. kedua stasiun ini memiliki
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substrat berpasir. Substrat lumpur memiliki sedikit kandungan oksigen
terlarut (Puspasari, 2012). Substrat berlumpur cenderung memiliki banyak
partikel terlarut yang melayang-layang sehingga penetrasi cahaya rendah
sehingga fotosintesis tidak maksimal. Oksigen terlarut perairan dihasilkan
melalui dua cara yaitu fotosintesis organisme perairan seperti fitoplankton
dan difusi secara langsung dari atmosfer. Dalam keadaan tenang (stagnan),
difusi terjadi ketika tekanan parsial udara lebih besar dari tekanan persial air
yang terjadi secara lambat. Tekanan parsial udara sebesar 0,21 atm dan
memiliki kelarutan yang cukup tinggi. Jika terjadi pergolakan, semakin besar
peluang molekul air dan udara bersentuhan (Salmin, 2000). Pada penelitian
ini, terdapat gelombang pasang surut dan gelombang kapal yang hilir mudik
sehingga oksigen yang dihasilkan cukup banyak dan cukup untuk mendukung
kehidupan gastropoda. Pergolakan juga disebabkan oleh kecepaan angin yang
cukup tinggi di kawasan tersebut. Gelombang dan arus dapat memperluas
penyebaran gas termasuk oksigen dalam air.
Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah oksigen terlarut yaitu
suhu, salinitas, kecepatan arus, kedalaman dan debit air. Semakin tinggi suhu
maka semakin rendah DO, semakin tinggi salinitas semakin rendah DO,
semakin cepat arus semakin tinggi DO, semakin dalam perairan semakin
rendah DO dan semakin banyak debit air seperti bulan basah akan
menurunkan DO (Odum, 1993).
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3. Suhu, Derajad Keasaman dan Salinitas
Berdasarkan tabel 4.6 pengukuran suhu air pada penelitian
menunjukkan hasil yang beragam pada keenam stasiun. Pengukuran suhu air
di stasiun I rata-rata 27,17C, stasiun II 27,00C, stasiun III 29,17C, stasiun
IV 29,00C, stasiun V 31,00C dan stasiun VI 31,33C. Perbedaan suhu di
debabkan karena pengukuran dimulai saat siang hari dari stasiun VI berturutturut hingga stasiun I. Semakin sore intensitas cahaya semakin sekdikit
sehingga suhu perairan akan menurun. Intensitas cahaya juga dipengarhi oleh
penutupan awan yang berubah seiring berjalannya waktu. Suhu di kawasan
mangrove

mendukung

kehidupan

gastoropoda

karena

metabolisme

gastropoda optimal pada kisaran antara 25-32C (Edward, 1988). pH air di
keenam stasiun berkisar antara 7,47-7,64 sehingga tergolong netral. Pada pH
netral menunjukkan layaknya perairan untuk kehidupan berbagai jenis
gastropoda. Perbedaan tiap stasiun juga tidak terlalu fluktuatif menandakan
bahwa ekosistem masih stabil. Untuk ukuran pH yang bagus bagi
kelangsungan hidup Gastropoda berkisar antara 6,8-8,5 (Gundo, 2010).
Salinitas di semua stasiun berada dalam kisaran 0-5 ‰ sehingga perairan
tersebut termasuk perairan air tawar hingga payau. Stasiun penelitian berada
pada kawasan mangrove pinggir sungai yang dipengaruhi pasang surut air
laut. Rendahnya salinitas dikarenakan lokasinya yang jauh dari muara.
Penelitian yang dilakukan pada bulan basah juga membuat salinitas rendah
karena tingginya debit air sehingga terjadi pengenceran konsentrasi di
perairan.
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D. Hambatan, Kendala dan Keterbatasan
Penelitian ini mengalami beberapa hambatan, kendala dan keterbatasan
antara lain :
1. Sampling gastropoda hanya dilakukan satu kali sehingga data hanya bersifat
sesaat karena keterbatasan waktu penelitian. Sampling gastropoda sebaiknya
dilakukan setiap beberapa hari sekali agar data yang dihasilkan lebih lengkap
dan bersifat kontinyu.
2. Pengukuran kualitas air dilakukan pada waktu yang berbeda (pagi, siang,
sore) karena keterbatasan alat menyebabkan intensitas cahaya yang berbeda
pula sehingga data hanya bersifat sesaat. Pengukuran kualitas sebaiknya air
dilakukan pada waktu yang sama di hari yang berbeda agar intensitas cahaya
tidak mempengaruhi parameter lingkungan.
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BAB V
RANCANGAN PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN
DALAM PEMBELAJARAN
Hasil

penelitian

keanekaragaman

gastropoda

sebagai

bioindikator

pencemaran air di Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Api-Api Kulon Progo
dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran Biologi SMA kelas X
pada materi Keanekaragaman Hayati. Pembelajaran dirancang dengan pendekatan
ilmiah sehingga siswa dapat melakukan pengamatan keanekaragaman morfologi
gastropoda meliputi warna, motif, panjang, bentuk, operkulum, kerutan, lekukan
dan jumlah putaran cangkang sebagai fakta pengetahuan. Siswa juga dapat
melakukan percobaan pembuatan pengawetan basah gastropoda seperti yang
dilakukan pada penelitian ini sebagai pengetahuan prosedur. Kegiatan
pembelajaran dilakukan dengan diskusi, presentasi, permainan, dan praktikum
agar siswa dapat saling bekerja sama dalam kelompok kecil dan menemukan
sendiri

konsep-konsep

pengetahuannya.

Silabus,

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan Instrumen
Penilaian dapat dilihat pada lampiran 6. Kurikulum yang digunakan sebagai acuan
pembelajaran adalah Kurikulum 2013, dengan Kompetensi Inti (KI)

dan

Kompetensi Dasar (KD) sebagai berikut :
1. 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
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pro-aktif serta menunjukkan 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 ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara
efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan
solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda
sesuai dengan kaidah keilmuan.

2. Kompetensi Dasar (KD)
3.2

Menganalisis

data

hasil

observasi

tentang

berbagai

tingkat

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

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

Perangkat pembelajaran yang terlapir meliputi (lampiran 6-7) :
1. Silabus
2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
3. Kisi - kisi dan soal evaluasi
4. Instrumen penilaian
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Di kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Api-Api terdapat 5
spesies gastropoda yaitu Faunus ater, Clithon corona, Clithon bicolor,
Clithon flavovirens dan Clithon oualaniensis.
2. Indeks keanekaragaman (H’) sebesar 0,126519 menunjukkan diversitas
(keanekaragaman) rendah, jumlah individu tidak seragam dan terdapat
spesies yang dominan.
3. Berdasarkan indeks keanekaragaman gastropoda, kualitas perairan
tergolong tercemar berat dengan H’ < 1.
4. Hasil uji korelasi menunjukkan hubungan positif antara indeks
keanekaragaman dan oksigen terlarut serta hubungan negatif antara
indeks keanekaragaman dan kekeruhan namun hubungan tidak signifikan
antara kedua faktor lingkungan tersebut.
B. Saran
1. Sampling gastropoda sebaiknya dilakukan lebih dari satu kali yaitu setiap
beberapa hari sekali agar data yang dihasilkan lebih lengkap.
2. Pengukuran kualitas air dilakukan pada waktu yang sama agar intensitas
cahaya tidak mempengaruhi parameter lingkungan.
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Lampiran 1. Data Jumlah Gastropoda Tiap Plot
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584
135
427

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

IV

A
B
C

2
2
7

0
0
1

0
0
3

0
0
0

0
0
0

V

A
B
C

23
4
5

0
0
0

0
0
2

0
0
1

0
0
0

VI

A
B
C

55
23
5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

1659

23

13

1

1

II

Jumlah

Faunus ater

Clithon corona

Clithon
flavovirens

Stasiun

Clithon bicolor

Clithon oualaniensis
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Lampiran 2. Data Kualitas Lingkungan
Stasiun

Ulangan
A

Suhu (C)
27.00

Salinitas (‰)
1.00

pH
7.40

Kekeruhan (NTU)
27.00

DO (mg/l)
5.01

I

B

27.50

1.00

7.30

23.40

5.33

C

27.00

1.00

7.40

22.50

5.25

A

27.00

0.00

7.50

28.40

6.22

B

27.00

0.00

7.50

28.60

6.15

C

27.00

0.00

7.50

28.00

5.75

A

29.00

5.00

7.50

31.10

5.45

B

29.50

5.00

7.50

28.00

5.17

C

29.00

5.00

7.50

25.70

5.37

A

29.00

4.00

7.50

15.72

5.02

B

29.00

5.00

7.40

9.29

5.04

C

29.00

5.00

7.40

8.06

5.10

A

31.00

5.00

7.70

15.06

5.53

B

31.00

5.00

7.60

14.39

5.30

C

31.00

4.00

7.60

11.53

5.83

A

32.00

2.00

7.30

4.86

5.27

B

31.00

4.00

7.40

4.71

5.25

C

31.00

4.00

7.40

4.68

5.09

II

III

IV

V

VI
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Lampiran 3. Data Spesies Gastropoda yang Ditemukan
Familia

Spesies

Pachychilidae

Deskripsi
F. ater memiliki morfologi
cangkang yang ramping
setinggi 6-8,5 cm, tebal,
tidak transparan, berwarna
cokelat gelap, beralur garis
seperti bentuk api.

Faunus ater
Neritidae

C.
corona
mempunyai
morfologi
cangkang
berbentuk bulat, permukaan
gelap, berlurik kasar, warna
operkulum kuning, dan duri
yang tersusun melingkar
mengikuti alur cangkang.
Clithon corona
C.
bicolor
cangkang
berbentuk bulat, berwarna
cokelat
kehitaman atau
sedikit cokelat kehijauan,
berlurik kasar, operculum
berwarna putih dan memiliki
tonjolan mirip duri di bagian
belakang.
Clithon bicolor
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C. flavovirens memiliki
cangkang berwarna gelap,
motif garis bergelombang,
lurik
halus,
umbilicus
tertutup, suture dangka.

Clithon flavovirens
C. oualaniesis memiliki
cangkang
sangat
kecil,
warna cangkang mencolok
(hitam, kuning) dengan
motif
yang
beragam.
Cangkangnya tidak berduri,
suture
dangkal
dan
umbilicus tertutup.
Clithon oualaniensis
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Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas
1. Indeks Kenanekaragaman Gastropoda
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

6

Normal Parameters

a,b

Mean

0E-7

Std. Deviation

Most Extreme Differences

.26961988

Absolute

.179

Positive

.179

Negative

-.129

Kolmogorov-Smirnov Z

.440

Asymp. Sig. (2-tailed)

.990

Nilai signifikansi Asiymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,990 lebih besar dari 0,05, maka
dapat disimpulkan bahwa data indeks keaneakaragaman gastropoda berdistribusi
normal.
2. Kekeruhan
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parameters

18
a,b

Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation

0E-7
5.23317150

Absolute

.148

Positive

.110

Negative

-.148

Kolmogorov-Smirnov Z

.627

Asymp. Sig. (2-tailed)

.826

Nilai signifikansi Asiymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,826 lebih besar dari 0,05, maka
dapat disimpulkan bahwa data kekeruhan berdistribusi normal.
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3. Oksigen Terlarut
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parameters

18
a,b

Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation

0E-7
.56796852

Absolute

.120

Positive

.072

Negative

-.120

Kolmogorov-Smirnov Z

.509

Asymp. Sig. (2-tailed)

.958

Nilai signifikansi Asiymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,826 lebih besar dari 0,05, maka
dapat disimpulkan bahwa data oksigen terlarut berdistribusi normal.
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Lampiran 5. Hasil Uji Korelasi Pearson
Correlations
Indeks

Kekeruhan

DO

Keanekaragaman
Pearson Correlation
Indeks Keanekaragaman

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

DO

-.118

.122

.824

.818

6

6

6

-.118

1

.074

Sig. (2-tailed)
N

Kekeruhan

1

.824

.889

6

6

6

Pearson Correlation

.122

.074

1

Sig. (2-tailed)

.818

.889

6

6

N

6

Kesimpulan :
1. Nilai Pearson Correlation antara indeks keanekaragaman dengan kekeruhan sebesar
-0,118. Angka tersebut menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak searah antara
indeks keanekaragaman dan kekeruhan. Artinya, semakin tinggi kekeruhan maka
semakin rendah indeks keanekaragaman gastropoda dan sebaliknya.
2. Nilai Pearson Correlation antara indeks keanekaragaman dengan oksigen terlarut
sebesar +0,122. Angka tersebut menunjukkan hubungan yang lemah dan searah
antara indeks keanekaragaman dan oksigen terlarut. Artinya, semakin tinggi
oksigen terlarut maka semakin tinggi pula indeks keanekaragaman gastropoda.
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Lampiran 6. Silabus
SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMA Negeri 1 Cangkringan

Kelas/semester

: X MIPA1, X MIPA2 / Gasal

Mata Pelajaran

: Biologi

Tahun Pelajaran

: 2019/2020

Kompetensi Inti (KI):
KI 1
Spiritual
KI 2
Sosial

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

Menghayatidanmengamalkanperilaku a. jujur, b. disiplin, c. santun, d. peduli (gotongroyong, kerjasama, toleran, damai), e. bertanggungjawab, f.
responsif, dan g. pro-aktif, dalamberinteraksisecaraefektifsesuaidenganperkembangananak di lingkungan, keluarga, sekolah,
masyarakatdanlingkunganalamsekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dankawasaninternasional.
KI 3
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis,
Pengetahuan spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang a. ilmu pengetahuan, b. teknologi, c. seni, d. budaya, dan e. humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: a. efektif, b. kreatif, c. produktif, d. kritis, e. mandiri, f. kolaboratif, g.
Keterampilan komunikatif, dan h. solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu
menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan
Kompetensi Dasar
(KD)
3.2.
Menganalisis
berbagai tingkat
keanekaragaman

IPK
3.2.1 Menjelaskan konsep
keanekaragaman hayati
tingkat gen, jenis dan
ekosistem

Materi Pokok
Fakta :
Keanekaragaman
hayati, letak
geografis dan

Pembelajaran
Mengamati gambar dan
video untuk memahami
keanekaragaman hayati
tingkat gen, jenis dan

Penilaian
Penilaian
afektif.
Penilaian
kognitif.

Alokasi
Waktu
3
Minggu
x 3 Jam
Pelajar-

Sumber
Belajar
Media
Lembar kerja
siswa,
lingkungan

Karakter
Integritas.
Religius,
nasionalis,
mandiri,
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hayati di Indonesia
beserta ancaman
dan
pelestariannya
beserta ancaman
dan
pelestariannya

4.2.
Menyajikan hasil
observasi berbagai
tingkat
keanekaragaman
hayati di Indonesia
dan usulan upaya
pelestariannya

3.2.2 Membuat dasar
pengelompokkan berbagai
jenis makhluk hidup
berdasarkan konsep
keanekaragaman hayati
(gen, jenis dan ekosistem)
3.2.3 Membandingkan tipe-tipe
hewan berdasarkan garis
Wallace dan Weber
3.2.4 Menganalisis makhluk
hidup khas Indonesia yang
terancam kelestariannya
3.2.5 Membedakan upaya
pelestarian secara in-situ
dan ex-situ
3.2.6 Membuat garis besar
manfaat dan nilai
keanekaragaman hayati
dalam kehidupan sehari-hari
4.2.1 Mempresentasikan hasil
pengamatan objek nyata,
gambar atau video dari
keanekaragaman hayati
tingkat gen, jenis dan
ekosistem
4.2.2 Membuat awetan basah
gastropoda sebagai contoh
keanekaragaman hayati
yang dijumpai dalam

astronomis
Indonesia, keunikan
hutan hujan tropis,
pesisir dan laut
Indonesia
Konsep
Tingkat
keanekaragaman
hayati (gen, jenis,
ekosistem), garis
Wallace, garis
Weber, flora dan
fauna serta
penyebarannya,
manfaat
keanekaragaman
hayati dalam
kehidupan seharihari, pelestarian
secara ex-situ dan insitu

ekosistem serta
Penilaian
mempresentasikan hasil psikomotor
diskusi
Membuat awetan basah
gastropoda dan laporan
praktikum untuk
memperdalam
pemahaman tentang
konsep
keanekaragaman hayati
tingkat gen, jenis dan
ekosistem
Mengamati gambar
keanekaragaman hayati
indonesia (flora dan
fauna) beserta asalnya
Bermain estafet gambar
untuk mengamati
contoh berbagai hewan
berdasarkan tipenya

Bermain temukan kata
Prosedural
Tahapan pengawetan dan mencari pengertian
gastropoda
dari berbagai upaya
pelestarian
keanekaragaman hayati
Metakognisi

an
@45
Menit

sekolah,
gambar
pembagian
wilayah fauna
Indonesia,
gambar
bebagai
ekosistem
Alat dan
Bahan
Kartu
bergambar
hewan tipe
hewan
(Oriental,
peralihan,
Australis),
awetan
gastropoda,
botol kaca
bekas selai +
tutupnya,
wadah plastik,
saringan,
sarung tangan,
gastropoda,
akuades,
formalin 4%
dan etanol

ingin tahu,
disiplin,
jujur,
kerjasama,
teliti,
sistematis
dan percaya
diri.
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kehidupan sehari-hari
4.2.3 Menganalisis flora/fauna
Indonesia yang terancam
kelestariannya serta
mengusulkan upaya
pelestarian dalam bentuk
artikel

Manfaat
mempelajari
keanekaragaman
hayati bagi diri
sendiri dan
lingkungan, upaya
pelestarian
keanekaragaman
hayati Indonesia

Studi kasus tentang
kelangkaan hewan dan
bencana kebakaran di
Indonesia

70%
Sumber
Belajar
Pujianto, 2016,
Biologi Kelas
X halaman 2542,Solo, Tiga
Serangkai
Irnaningtyas,
2013, Biologi
Kelas X
halaman 216240,Jakarta,
Erlangga
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Lampiran 7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMA NEGERI 1 CANGKRINGAN

Kelas/ Semester

: X MIA / Gasal

Mata pelajaran

: Biologi

Materi

: Keanekaragaman Hayati

Alokasi Waktu

: 8 jam pelajaran (8 X 45 menit)

A. Kompetensi Inti :
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif serta menunjukkan 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.
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara
efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan
solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda
sesuai dengan kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar
No
IPK
3.2 Menganalisis data hasil
3.2.1 Menjelaskan konsep keanekaragaman
observasi tentang
hayati tingkat gen, jenis dan ekosistem
berbagai tingkat
3.2.2 Membuat
dasar
pengelompokkan
keanekaragaman hayati
berbagai jenis makhluk hidup berdasarkan
(gen, jenis dan
konsep keanekaragaman hayati (gen, jenis
ekosistem) di Indonesia
dan ekosistem)
serta ancaman dan
3.2.3 Membandingkan
tipe-tipe
hewan
pelestariannya
berdasarkan garis Wallace dan Weber
3.2.4 Mengaudit makhluk hidup khas Indonesia
yang terancam kelestariannya
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3.2.5
3.2.6
3.2.7
4.2

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

4.2.1

4.2.2

Membedakan upaya pelestarian secara insitu dan ex-situ
Membuat garis besar manfaat dan nilai
keanekaragaman hayati dalam kehidupan
sehari-hari
Menyusun artikel tentang flora/fauna
Indonesia
yang
terancam
serta
mengusulkan upaya pelestariannya
Mempresentasikan hasil pengamatan
objek nyata, gambar atau video dari
keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis
dan ekosistem
Membuat awetan basah gastropoda
sebagai contoh keanekaragaman hayati
yang dijumpai dalam kehidupan seharihari

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan kontekstual,
menggunakan metode diskusi, praktikum pembuatan awetan basah gastropoda dan
presentasi serta model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan studi
kasus, peserta didik dapat menjelaskan konsep keanekaragaman hayati tingkat gen,
jenis dan ekosistem, membuat dasar pengelompokkan berbagai jenis makhluk
hidup berdasarkan konsep keanekaragaman hayati (gen, jenis dan ekosistem),
membandingkan tipe-tipe hewan berdasarkan garis Wallace dan Weber,
menganalisis makhluk hidup khas Indonesia yang terancam kelestariannya,
membedakan upaya pelestarian secara in-situ dan ex-situ, membuat garis besar
manfaat dan nilai keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari,
mempresentasikan hasil pengamatan objek nyata, gambar atau video dari
keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis dan ekosistem, membuat awetan basah
gastropoda sebagai contoh keanekaragaman hayati yang dijumpai dalam kehidupan
sehari-hari dan menganalisis flora/fauna Indonesia yang terancam kelestariannya
serta mengusulkan upaya pelestarian dalam bentuk artikel sehingga peserta didik
dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan YME dan mensyukuri karuniaNya, prilaku ingin tahu, disiplin, jujur, kerjasama, teliti, sistematis dan percaya diri.
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D. Materi Pembelajaran
Faktual

:

1. Keanekaragaman hayati
2. Letak geografis dan astronomis Indonesia
Konseptual

(Pertemuan I)
(Pertemuan III)

:

1. Tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis, ekosistem)
2. Garis Wallace dan Weber
3. Manfaat keanekaragaman hayati dalam kehidupan seharihari
4. Upaya pelestarian ex-situ dan in-situ
Prosedural
:

(Pertemuan I)
(Pertemuan III)
(Pertemuan IV)

Tahapan pengawetan gastropoda

(Pertemuan II)

(Pertemuan IV)

Metakognitif :
Manfaat mempelajari keanekaragaman hayati bagi diri sendiri
dan lingkungan

(Pertemuan V)

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran:
Pendekatan : Scientific dan kontekstual
Model

: Problem Based Learning (PBL) dan Cooperative Learning.

Metode

: Diskusi, presentasi, praktikum, tanya jawab dan studi kasus

F. Media Pembelajaran
1. Power point
2. Gambar/Foto
3. Video pembelajaran
4. LCD dan proyektor
5. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
6. Panduan praktikum
7. Awetan basah gastropoda
G. Sumber Belajar :
Media elektronik :
Video berbagai macam ekosistem diakses dari https://youtu.be/I8Uj4yD0g6m
Video pergeseran benua diaskes dari https://youtu.be/lpYaEw_URIA
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Buku siswa :
Pujiyanto, Sri dan Rejeki Siti F. 2016. Menjelajah Dunia Biologi 1 untuk Kelas X
SMA halaman 24-43. Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
Irnaningtyas. 2013. Biologi Kelas X. Halaman 216-240. Jakarta : Erlangga.
H. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan 1 (2X45 menit)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

1. Guru mengucapkan salam, siswa
menjawab dan berdoa
2. Guru mengecek kehadiran siswa
dan dan kondisi kelas
(mematikan lampu, membuka
jendela, dan kebersihan kelas)
agar siswa siap belajar
a. Apersepsi
3. Ditanyakan konsep terkait yang
telah dipelajari sebelumnya :
tingkat organisasi kehidupan
b. Motivasi
4. Guru menampilkan gambar
keanekaragaman bunga mawar
dan buah mangga, dan bertanya,
“Variasi apa yang tampak? Apa
penyebabnya?”
5. Siswa diminta menyebutkan jenis
mangga yang pernah ditemui
kemudian guru menampilkan
gambar mangga yang beraneka
ragam
c. Orientasi
6. Guru menghubungkan bahwa
variasi pada bunga mawar dan
buah mangga merupakan
keanekaragaman tingkat gen
7. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran/ ruang lingkup
materi yang akan dibahas yaitu :
“Keanekaragaman Hayati”
d. Mengorganisasi 8. Siswa diminta untuk membetuk
Pendahuluan

Proses Saintifik

Alokasi
Waktu
15 menit
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Kegiatan Inti

Penutup
a. Menyimpulkan

b. Evaluasi

c. Refleksi

kelompok yang terdiri dari 4
orang
Orientation
1. Siswa mencermati video tentang
ekosistem mangrove
2. Siswa dipandu untuk
memunculkan pertanyaan terkait
dengan video (Critical thinking)
Hipothesis generation
3. Siswa membaca referensi dari
buku paket atau sumber lain
tentang keanenkaragaman tingkat
gen, jenis dan eskosistem
4. Siswa mendiskusikan jawaban
dari pertanyaan yang ada di
LKPD terkait video dan gambar
yang telah disajikan
(Collaboration)
Hipothesis testing
5. Siswa mempresentasikan hasil
diskusi (Comunicative)
Conclution
6. Siswa menyimpulkan konsep
keanekaragaman hayati dan
tingkat keanekaragaman hayati
(Creative, Critical thinking)
7. Guru memberi klarifikasi bila
ada yang belum tepat dan
memberi penguatan pada hasil
presentasi yang sudah benar

65 menit
Mengamati
Menanya

Mencoba

Menalar

Mendemonstrasikan

10 menit
1. Siswa menyimpulkan apa yang
telah dipelajari
Regulation
2. Siswa menjawab beberapa
pertanyaan terkait materi yang
telah dibahas
3. Siswa diminta mengungkapkan
apa manfaat yang diperoleh
setelah mempelajari materi
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tingkat keanekaragaman hayati
d. Arahan/ Tindak 4. Guru membagikan panduan
lanjut
praktikum pembuatan awetan
basah dan siswa diminta
membawa bahan praktikum yaitu
satu gastropoda tiap kelompok
Pertemuan 2 (1X45 menit)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Proses Saintifik

1. Guru mengucapkan salam, siswa
menjawab dan berdoa
2. Guru mengecek kehadiran siswa
dan dan kondisi kelas
(mematikan lampu, membuka
jendela, dan kebersihan kelas)
agar siswa siap belajar
a. Apersepsi
3. Ditanyakan konsep terkait yang
telah dipelajari sebelumnya :
tingkat keanekaragaman hayati
b. Motivasi
4. Guru memastikan semua
kelompok membawa bahan
praktikum
5. Siswa mengerjakan soal pre-test
untuk mengtahui kemampuan
awal siswa tentang materi
c. Orientasi
6. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran/ruang lingkup
materi yang akan dibahas yaitu :
keanekaragaman hayati Indonesia
d. Mengorganisasi 7. Siswa diminta duduk secara
berkelompok
1. Siswa memperhatikan penjelasan
Kegiatan Inti
guru mengenai langkah kerja
Mengamati
praktikum
2. Siswa diberi kesempatan untuk
Menanya
menanyakan hal yang kurang
jelas (Critical thinking)
3. Siswa melakukan kegiatan
Mencoba
Pendahuluan

Alokasi
Waktu
8 menit

30 menit
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Penutup
a. Menyimpulkan

praktikum sesuai dengan
Mendemonstrasikan
panduan yang disediakan
dibimbing oleh guru
4. Siswa membereskan alat dan
bahan sesuai dengan tempatnya
(Collaboration)
5. Siswa menulis hasil pengamatan Menalar
dan menjawab pertanyaan diskusi
(Comunicative)
6. Guru memberikan informasi
terkait laporan praktikum dan
poin pembahasan
7 menit
Conclution
5. Siswa diminta menyimpulkan
apa yang telah dipelajari (Critical
thinking, Creative)

b. Evaluasi

c. Refleksi

Regulation
6. Siswa menjawab beberapa
pertanyaan terkait materi yang
telah dibahas
7. Siswa diminta mengungkapkan
apa manfaat yang diperoleh
setelah mempelajari materi
keanekaragaman hayati Indonesia
(Creative, Comunicative)

d. Arahan/ Tindak 8. Siswa diminta untuk mempelajari
materi tentang keaneakragaman
lanjut
hayati Indonesia dan garis
Wallace - Weber
Pertemuan 3 (2X45 menit)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan

1. Guru mengucapkan salam, siswa
menjawab dan berdoa
2. Guru mengecek kehadiran siswa
dan dan kondisi kelas
(mematikan lampu, membuka
jendela, dan kebersihan kelas)
agar siswa siap belajar

Proses Saintifik

Alokasi
Waktu
15 menit
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a. Apersepsi

3. Ditanyakan konsep terkait yang
telah dipelajari sebelumnya :
konsep keanekaragaman hayati
4. Siswa mengerjakan soal pre-test
b. Motivasi
5. Siswa diajak untuk mengamati
video pergeseran benua dan
diminta untuk menganggapi isi
video
6. Guru menampilkan ekosistem
yang ada di masing-masing zona
persebaran makhluk hidup
7. Guru menempilkan peta zona
biogeografi dunia
8. Guru menanyakan, apa
hubungan antara perbedaan
ekosistem dan jenis makhluk
hidup yang ada di daerah itu?
9. Guru menanyakan Indonesia
termasuk dalam zona apa?
c. Orientasi
10. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran/ruang lingkup
materi yang akan dibahas yaitu :
garis Wallace dan Weber
d. Mengorganisasi 11. Siswa diminta untuk membetuk
kelompok yang terdiri dari 4
orang
Kegiatan Inti
Orientation
1. Siswa diminta mengamati peta
persebaran hewan di Indonesia

65 menit
Mengamati

(Critical thinking)

2. Siswa dipandu untuk
memunculkan pertanyaan terkait
dengan apa yang diamati
(Comunicative)
Hipothesis generation
3. Siswa diberikan pertanyaan :
- Apa yang kalian dapatkan
setelah mencermati gambar
ini?
4. Guru menambahkan bahwa

Menanya
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Penutup
a. Menyimpulkan

Indonesia sangat kaya akan
keanekaragaman hayati baik
hewan, tumbuhan dan
mikroorganinsme.
5. Siswa diberikan pertanyaan :
- Apakah kanguru bisa hidup
di ekosistem hutan hujan
tropis?
(Comunicative, Creative)
6. Siswa diminta mengamati
perbedaan antara hewan tipe
Asiatis dan Australis untuk
menyimpulkan terbentuknya
garis Wallace
(Collaboration)
7. Perwakilan siswa menuliskan
ciri-ciri fauna tipe Asiatis dan
Australis di papan tulis,
kelompok lain melengkapi jika
ada yang kurang
8. Guru memberikan pertanyaan :
- Anoa mirip dengan kerbau
namun bukan merupakan
mamalia besar, maka masuk
ke tipe mana?
9. Siswa diminta mengidentifikasi
perbedaan untuk menyimpulkan
terbentuknya garis Weber
Hipothesis testing
10. Siswa bermain menempelkan
gambar fauna di peta Indonesia
11. Guru meneliti hasil permainan
dan mengklarifikasi
12. Siswa diberi kesempatan untuk
menanyakan hal hal yang dirasa
belum jelas
Conclution
1. Siswa diminta menyimpulkan
apa yang telah dipelajari
(Creative, Critical thinking)

Mencoba

Menalar

Mendemonstrasikan

10 menit
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Regulation
b. Evaluasi
1. Siswa menjawab beberapa
pertanyaan terkait materi yang
telah dibahas
c. Refleksi
2. Siswa diminta mengungkapkan
apa manfaat yang diperoleh
setelah mempelajari materi garis
Wallace dan Weber
(Creative, Comunicative)
d. Arahan/ Tindak 3. Siswa diminta untuk mempelajari
lanjut
materi tentang upaya pelestarian
dan pemanfaatan
keanekaragaman hayati
Pertemuan 4 (1X45 menit)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan

1. Guru mengucapkan salam, siswa
menjawab dan berdoa
2. Guru mengecek kehadiran siswa
dan dan kondisi kelas
(mematikan lampu, membuka
jendela, dan kebersihan kelas)
agar siswa siap belajar
3. Guru menanyakan apa saja
kebutuhan pokok seseorang,
siswa diharapkan menyebutkan
kebutuhan sandang, pangan dan
papan.
4. Guru bertanya :
- Apakah keanekaragaman
hayati dapat memenuhi
semua kebutuhan pokok
manusia?
- Apa contohnya?
5. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran/ruang lingkup
materi yang akan dibahas yaitu :
upaya pelestarian dan

a. Apersepsi

b. Motivasi

c. Orientasi

Proses Saintifik

Alokasi
Waktu
8 menit
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Kegiatan Inti

pemanfaatan keanekaragaman
hayati
1. Siswa diminta untuk mencari
Mengamati
contoh manfaat dan nilai
keanekaragaman hayati dengan
diskusi interaktif
(Critical thinking, Creative)
2. Siswa diajak mengamati gambar
gembira loka zoo lalu bertanya
- Pernahkah kalian ke sana?
- Apa tujuan didirikannya
kebun binatang?
9. Siswa dipandu untuk
memunculkan pertanyaan terkait Menanya
dengan apa yang diamati

30 menit

(Creative, Comunicative)

10. Guru menghubungkan bahwa
kebun binatang merupakan
contoh upaya pelestarian
keanekaragaman hayati
khususnya fauna
11. Siswa mencari kata dalam
kumpulan huruf yang berkaitan
Mencoba
dengan upaya pelestarian
keanekaragaman hayati
(Creative, Collaboration)
12. Siswa mencari pengertian dari
kata yang telah dicari (Creative, Menalar
Collaboration)
13. Siswa
mempresentasikan
jawaban yang telah dicari Mendemonstrasikan
(Comunicative)
14. Guru
mengklarifikasi
dan
mengaitkannya dengan materi
15. Siswa diberi kesempatan untuk
menanyakan hal hal yang dirasa
belum jelas
Penutup
a. Menyimpulkan

7 menit
1. Siswa diminta menyimpulkan
apa yang telah dipelajari
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(Creative, Critical thinking)
b. Evaluasi
2. Siswa menjawab beberapa
pertanyaan terkait materi yang
telah dibahas
c. Refleksi
3. Siswa diminta mengungkapkan
apa manfaat yang diperoleh
setelah mempelajari materi upaya
pelestarian dan menfaat
keanekaragaman hayati
(Creative, Comunicative)
d. Arahan/ Tindak 4. Siswa diberikan tugas untuk
lanjut
membuat artikel pelestarian
flora/fauna Indonesia yang
terancam punah yang akan
dikumpulkan melalui e-mail satu
minggu setelah penugasan
Pertemuan ke 5 (2 X 45 menit)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

1. Guru mengucapkan salam, siswa
menjawab dan berdoa
2. Guru mengecek kehadiran siswa
dan dan kondisi kelas
(mematikan lampu, membuka
jendela, dan kebersihan kelas)
agar siswa siap belajar
a. Apersepsi
3. Ditanyakan konsep terkait yang
telah dipelajari sebelumnya :
upaya pelestarian secara in-situ
dan ex-situ
b. Motivasi
4. Siswa diajak untuk mencermati
video tentang perburuan gajah
c. Orientasi
5. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yaitu studi kasus
kejadian yang mempengaruhi
keanekaragaman hayati
d. Mengorganisasi 6. Siswa diminta untuk membetuk
kelompok yang terdiri dari 4
Pendahuluan

Proses Saintifik

Alokasi
Waktu
10 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90

Kegiatan Inti

orang
Pemilihan Kasus
1. Guru memilih kasus tentang
kelangkaan hewan dan bencana
kebakaran
2. Siswa dipandu untuk
memunculkan pertanyaan terkait
kasus
(Critical thinking)

Penutup
a. Merangkum

b. Evaluasi
c. Refleksi

25 menit
Mengamati
Menanya

Mencoba
Problem Statement
3. Siswa diajak mencermati kasus
dalam LKS berjudul Gajah
Sumatera Punah 30 Tahun ke
Depan dan Kebakaran savana di
Gili Lawa
Data Collection
4. Siswa mendiskusikan jawaban
Menalar
dari pertanyaan di LKS secara
berlekompok (Creative, Critical
thinking)
5. Beberapa kelompok diminta
Mendemonstrasikan
mempresentasikan hasil diskusi
studi kasus (Comunicative)
6. Kelompok lain menanggapi dan
memberi tambahan jika ada yang
kurang
7. Guru memberi klarifikasi bila ada
yang belum tepat dan memberi
penguatan pada hasil presentasi
yang sudah benar
55 menit
Conclution
1. Siswa diminta menyimpulkan
apa yang telah dipelajari
(Creative, Critical thinking)
Regulation
2. Siswa mengerjakan soal ulangan
harian akhir KD 3.2
3. Siswa diminta mengungkapkan
apa manfaat yang diperoleh
setelah melakukan studi kasus
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d. Arahan/ Tindak 4. Siswa diminta untuk mempelajari
lanjut
tentang klasifikasi makhluk hidup
I. Penilaian
Aspek

Teknik

Instrumen

Sikap

Observasi

Lembar Observasi

Ketrampilan

Observasi kegiatan praktikum

Lembar Observasi

Observasi kegiatan presentasi
Pengetahuan

Tes (Ulangan akhir KD)

Pilihan Ganda dan Esai

Non tes (laporan praktikum, artikel)

J. Lampiran
1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
2. Panduan Praktikum
3. Kisi-Kisi Soal
4. Soal Evaluasi
5. Instrumen Penilaian
Yogyakarta, 12 Juni 2019
Guru Biologi,

Maria Eva Kristiana
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LEMBAR KERJA
PESERTA DIDIK 1

Hari, tanggal :
Anggota :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tingkat
Keanekaragaman Hayati

1. Tujuan
a. Menemukan keanekaragaman hayati di sekitar sekolah.
b. Mengelompokkan makhluk hidup ke dalam tingkat keanenaragaman hayati (gen,
jenis atau ekosistem).
2. Alat dan Bahan
Buku paket, LKPD dan alat tulis.
3. Langkah Kerja
Kegiatan I
a. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 siswa.
b. Amati video yang diputar dan lengkapilah tabel 1.
Kegiatan II
a. Cermati gambar di pada tabel 2.
b. Tuliskan ciri-ciri gastropoda tersebut (warna, motif cangkang, ujung cangkang) pada
tabel 2.
c. Tentukan contoh keanekaragaman hayati pada tabel 3 berdasarkan gambar dan video
yang telah disajikan.
4. Diskusi
Tabel 1. Berbagai Ekosistem
Ekosistem

Jenis Hewan

Jenis Tumbuhan
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Tabel 2. Berbagai Gastropoda
No

Gambar

1.

Faunus ater
2.

Chliton corona
3.

Clithon bicolor
4.

Clithon oualiesnsis

Ciri-ciri
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Tabel 3. Contoh Keanekaragaman Hayati
Tingkat
keanekaragaman
Gen
Jenis
Ekosistem

Contoh
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LEMBAR KERJA PESERTA
DIDIK 2

Hari, tanggal :
Anggota :
1.

Pelestarian dan Manfaat

2.

Keanekaragaman Hayati

3.
4.
1. Tujuan
Menyebutkan usaha pelestarian keanekaragaman hayati

Menjelaskan pengertian pelestarian in-situ dan ex-situ beserta contohnya
2. Alat dan bahan
LKS, alat tulis, buku paket/internet
3. Langkah kerja
a. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 siswa
b. Temukan kata yang berkaitan dengan pelestarian dan manfaat keanekaragaman
hayati dalam kumpulan huruf berikut
c. Tuliskan pengertian dari kata yang telah ditemukan di sebalik LKPD ini
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Hari, tanggal :

LEMBAR KERJA
PESERTA DIDIK 3

Anggota :
1.
2.

Upaya Pelestarian

3.

Keanekaragaman Hayati

4.
1. Tujuan

Menganalisis ancaman kelestarian suatu makhluk hidup dan usulan upaya pelestariannya
2. Alat dan bahan
LKS dan alat tulis
3. Langkah kerja
a. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 siswa
b. Cermati kasus dibawah ini secara seksama
c. Jawablah pertanyaan yang ada
4. Studi kasus
Gajah Sumatra Punah 30 Tahun ke Depan
Menurut kelompok pecinta lingkungan World Wildlife Fund (WWF), gajah sumatra
akan punah dari alam bebas dalam 30 tahun ke depan. Kepunahan ini tak terelakkan, kecuali
jika ada langkah signifikan yang dilakukan untuk melindungi habitat mereka yang musnah
secara cepat. International Union for Conservation of Nature (IUCN), lembaga pemeringkat
status spesies-spesies makhluk hidup sendiri telah menaikkan peringkat gajak sumatra dari
‘endangered’ menjadi ‘critically endangered’ setelah hampir 70 persen habitat dan separuh
populasi gajah tersebut musnah hanya dalam satu generasi.
Penyebab utamanya adalah penebangan hutan yang menjadi habitat gajah dan
konversi hutan menjadi lahan pertanian. Praktik serupa yang dilakukan oleh manusia di
Sumatra telah menyebabkan musnahnya spesies harimau sumatra dan badak jawa.
“Gajah sumatra masuk ke dalam spesies hewan Indonesia yang sangat terancam
punah. Daftar yang terus membengkak ini mencakup juga orang utan sumatra, badak jawa
dan sumatra, serta harimau sumatra”, kata Carlos Drews, Director of Global Species
Programme WWF, dikutip dari Reuters, Rabu 25 Januari 2012. Jika tidak ada tindakan
konservasi efektif yang dilakukan, meurut Drews, hewan mengagumkan ini kemungkinan
akan punah dalam masa hidup manusia.
Saat ini, diperkirakan hanya tersisa 2.400 hingga 2.800 ekor gajah sumatra yang hidup
di alam bebas. Jumlah ini turun 50 persen dibandingkan dengan perkiraan 1985. Menurut
peneliti, jika tren ini berlanjut, mereka akan habis tak sampai 30 tahun ke depan. Untuk itu,
WWF meminta pemerintah Indonesia melarang seluruh upaya konversi hutan yang menjadi
habitat gajah sampai strategi konservasi untuk menyelamatkan gajah ditetapkan.
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5. Diskusi
a. Nama ilmiah gajah sumatra :...........................................................................................
b. Keunikan yang dimiliki gajah sumatra :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
c. Penyebab utama kerkurangnya gajah sumatra :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
d. Upaya untuk mencegah kepunahan gajah sumatra :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Panduan Praktikum Keanekaragaman Hayati
Pembuatan Awetan Basah Gastropoda
A. Tujuan
1. Mengkarakteristikkan konsep keanekaragaman hayati (gen, jenis dan ekosistem)
pada gastropoda.
2. Membuat dasar pengelompokkan berbagai jenis makhluk hidup berdasarkan konsep
keanekaragaman hayati.
3. Membuat awetan basah keanekaragaman gastropoda dari lingkungan sekitar.
B. Alat dan Bahan
1. Alat
-

Botol kaca bekas selai + tutupnya

-

Wadah plastik

-

Saringan

-

Sarung tangan

2. Bahan
-

Gastropoda

-

Akuades

-

Formalin 4%

-

Etanol 70%

C. Cara Kerja
1. Siapkan satu jenis gastropoda dari lingkungan sekitar (rumah/sekolah/sawah/kolam).
2. Amati dan tuliskan ciri morfologinya gastropoda yang kalian dapat.
3. Dokumentasikan spesiemen yang akan diawetkan.
4. Lakukan fiksasi dengan memberikan formalin 4% menggunakan syringe dan
diamkan selama 10 menit hingga spesimen tidak bergerak.
5. Lakukan penyucian dengan meletakkan spesimen di wadah plastik lalu siram dengan
air tawar sambil digoyangkan agar partikel lumpur/pasir hilang.
6. Saring spesimen dengan penyaring untuk membuang air sisa pencucian.
7. Letakkan spesimen di botol kaca lalu tambahkan etanol 70% kemudian tutup rapat
dengan penutup.
8. Tuliskan identitas pada label dan tempelkan di botol spesimen
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D. Hasil Pengamatan
Tabel 1. Hasil Pengamatan Awetan Basah Gastropoda
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nama spesimen

Ciri - Ciri

Deskripsi Ekosistem
Spesimen
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E. Diskusi
1. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati berikut?
a. Tingkat gen
Contoh gastropoda
b. Tingkat jenis

:
:
:

Contoh gastropoda

:

c. Tingkat ekosistem

:

Contoh

:

2. Bagaimana cara mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis dan
ekositem?

Format laporan praktikum pembuatan awetan basah :
A. Judul
B. Tujuan
C. Acara Praktikum
1. Hari/tanggal
2. Waktu
3. Tempat
D. Landasan teori
E. Alat dan bahan
F. Cara kerja
G. Hasil pengamatan
H. Pembahasan
I. Kesimpulan
J. Daftar pustaka
K. Lampiran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101

Tugas Artikel Pelestarian Flora/Fauna Indonesia yang Terancam Punah
A. Tujuan
Menganalisis flora/fauna Indonesia yang terancam kelestariannya dan upaya
pelestarian dalam bentuk artikel.
B. Langkah Kerja
1. Bentuklah kelompok sebanyak 2 orang (per meja).
2. Carilah satu flora/fauna Indonesia yang terancam kelestariannya.
3. Buatlah artikel yang membahas tentang penyebab terancamnya flora/fauna
tersebut dan berikan usulan upaya pelestariannya.
4. Artikel dibuat sebanyak 200-300 kata.
5. Cantumkan sumber informasi di bagian bawah artikel.
6. Artikel dikirimkan melalui email ke gurubiologi@gmail.com.
7. Waktu pengerjaan selama 1 minggu.

Format :
1. Pendahuluan
Penyebab
2. Isi
Usulan upaya
3. Penutup
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KISI KISI SOAL PILIHAN GANDA
Jenjang Pendidikan

: SMA Negeri 1 Cangkringan

Mata Pelajaran

: Biologi

Jumlah Soal

: 12

Alokasi Waktu

: 20 menit

NO
1.

Kompetensi Dasar

Materi

3.2 Menganalisis data Konsep keanekaragaman
hasil observasi tentang hayati
berbagai
tingkat
keanekaragaman
hayati
(gen, jenis dan ekosistem)
di Indonesia
serta
ancaman
dan
Keanekaragaman hayati
pelestariannya
(gen, jenis dan
ekosistem)
Kenanekaragaman hayati
Indonesia
`

No Soal

Ranah
Kognitif

Kunci
Jawaban

Siswa dapat menjelaskan faktor
yang dapat mempengaruhi
keanekaragaman hayati

1

C2

D

Siswa dapat membedakan dua
makhluk hidup dikatakan satu
spesies atau tidak
Siswa dapat menganalisis contoh
berbagai flora dan fauna termasuk
dalam keanekaragaman hayati
tingkat gen, jenis atau ekosistem
Siswa dapat menyebutkan contoh
fauna khas Indonesia beserta
asalnya
Siswa dapat menyebutkan nama
julukan flora khas Indonesia

2

C2

E

3,4,5,6,13

C4

E,A,C,B,C

7, 11

C1

D,D

8

C1

C

Indikator
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Upaya pelestarian
kenanekaragaman hayati

Garis Wallace dan garis
Weber

Siswa dapat menganalisis upaya
pelestarian termasuk in-situ atau
ex-situ
Siswa dapat menjelaskan arti
konservasi

9

C4

A

10

C2

B

Siswa dapat menjelaskan tujuan
dari suaka margasatwa

14

C2

A

Siswa dapat menjelaskan nilai
spiritual keanekaragaman hayati

15

C2

B

Siswa dapat menjelaskan
pengertian garis Weber

12

C2

E
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KISI KISI SOAL URAIAN
Jenjang Pendidikan

: SMA Negeri 1 Cangkringan

Mata Pelajaran

: Biologi

Jumlah Soal

: 12

Alokasi Waktu

: 25 menit

NO

Kompetensi Dasar

1.

3.2 Menganalisis data
hasil observasi tentang
berbagai
tingkat
keanekaragaman
hayati
(gen, jenis dan ekosistem)
di Indonesia
serta
ancaman
dan
pelestariannya

Indikator

No Soal

Ranah
Kognitif

Kunci
Jawaban

Keanekaragaman hayati
(gen, jenis dan
ekosistem)

Siswa dapat menyebutkan contoh
flora/fauna keanekaragaman hayati
tingkat gen, jenis dan ekosistem

1

C2

Terlampir

Kenanekaragaman hayati
Indonesia

Siswa dapat menjelaskan arti
makhluk hidup endemik beserta
contoh dan daerah asalnya
Siswa dapat menganalisis upaya
pelestarian termasuk in-situ atau
ex-situ
Siswa dapat menyebutkan faktor
penyebab penurunan
keanekaragaman hayati
Siswa dapat menyebutkan manfaat
keanekaragaman hayati

2

C2

3

C4

4

C1

5

C1

Materi

Upaya pelestarian
kenanekaragaman hayati

Manfaat
keanekaragaman hayati
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Kunci jawaban soal uraian :
1.

Sebutkan contoh keanekaragaman tingkat gen, jenis dan ekosistem !
- Tingkat gen : perbedaan warna rambut manusia, perbedaan ukuran biji
kacang hijau, perbedaan berat mangga
- Tingkat jenis : keluarga kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang
kapri, kacang merah
- Tingkat ekosistem : hutan hujan tropis, mangrove, savana, padang lamun

2.

Apa yang maksud dengan endemik? Berikan 2 contoh makhluk hidup
endemik !
Makhluk hidup endemik adalah makhluk yang hanya dapat hidup di daerah
tertentu saja yaitu daerah asalnya dan tidak dapat hidup di tempat lain.
Contoh : Badak bercula satu di Ujung Kulon, Raffelsia arnoldii di Bengkulu

3.

Apa yang dimaksud dengan pelestarian secara in-situ dan ex-situ? Menurut
anda pelestarian manakah yang sesuai untuk melestarikan komodo?
In-situ : pelestarian yang dilakukan di habitat asli suatu makhluk hidup
Ex-situ : pelestarian yang dilakukan dengan cara memindahkan suatu
makhluk hidup dari tempat aslinya ke tempat lain
Komodo termasuk in-situ.

4.

Sebutkan 3 faktor yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati !
- pembalakan liar
- perburuan liar
- membuang limbah ke sungai
- menangkap ikan dengan peledak

5.

Sebutkan 3 manfaat keanekaragaman hayati !
- Sumber bahan pangan
Berbagai jenis hewan dan tumbuhan dapat dijadikan sumber pangan
sebagai makanan pokok, sayuran, lauk pauk dan buah
- Sumber bahan sandang
Contoh : seperti kapas, biri-biri, ulat sutra, dan pisang abaka
- Sumber bahan bangunan dan alat rumah tangga
Contoh : bambu, jati, sengon, eboni, merbaau, kruing dan bangkirae
- Sumber obat-obatan
Contoh : mengkudu, jahe, temu lawak, temu giring, adas, kumis kucing,
ginseng, jambu biji, dan cacing tanah
- Sumber plasma nutfah
Gen unggul ini dapat dimanfaatkan salah satunya untuk rekayasa genetik.
- Sumber keindahan
Mahkluk hidup merupakan sumber keindahan, baik bentuk, warna
maupun suaranya sehingga dijadikan sebagai hewan atau tanaman hias.
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ULANGAN HARIAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI
Nama
Kelas / No Absen

:
: XII IPA

/

A. Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tada silang !
1. Di antara individu sejenis tidak pernah ditemukan individu yang sama persis.
Hal ini terjadi karena adanya perbedaan …
a. Lingkungan
b. Induknya
c. Jenisnya
d. Lingkungan dan gen
e. Gen dan plasma nutfah
2. Dua makhluk hidup yang menempati daerah yang sama dapat dikatakan satu
spesies apabila …
a. Habitat dan warna rambutnya sama
b. Warna dan bentuk rambutnya sama
c. Jenis makanan dan cara makannya sama
d. Cara bereproduksi dan jumlah anaknya sama
e. Perkawinannya menghasilkan keturunan yang fertil
3. Hutan bakau di Kalimantan, hutan hujan tropis di Jawa Barat dan savana di
Papua merupakan contoh keanekaragaman tingkat …
a. Gen
b. Jenis
c. Individu
d. Populasi
e. Ekosistem
4. Keanekaragaman warna bulu pada burung parkit merupakan hasil segregasi
gen secara bebas. Contoh keanekaragaman bulu burung parkit merupakan
keanekaragaman tingkat …
a. Gen
b. Jenis
c. Individu
d. Populasi
e. Ekosistem
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5. Berbagai jenis pisang yang ada di sekitar kita merupakan contoh
keanekaragaman tingkat ...
a. Individu
b. Varietas
c. Jenis
d. Populasi
e. Ekosistem
6. Veriasi gen dalam tingkat jenis dapat menyebabkan terbentuknya …
a. Individu
b. Varietas
c. Spesies
d. Populasi
e. Ekosistem
7. Perhatikan gambar berikut :

Jenis hewan diatas ini dijumpai di daerah …
a. Papua
b. Jawa
c. Sumatera
d. Sulawesi
e. Kalimantan
8. Pada hari lingkungan hidup sedunia yang ke 18 tahun 1990, bunga melati
(Jasminum sambac) ditetapkan sebagai ...
a. Puspa pesona
b. Puspa langka
c. Puspa bangsa
d. Puspa indah
e. Puspa baru
9. Berikut adalah usaha pelestarian keanekaragaman hayati :
1) Perlindungan bunga bangkai di Bengkulu
2) Pelestarian komodo di Pulau Komodo
3) Pembangunan Taman Buah Mekar Sari
4) Pemelihiaraan Taman Laut Bunaken
5) Pengusahaan kebun plasma nutfah di Cibinong
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Yang termasuk pelestarian secara in-situ adalah ...
a. 1-2-4
b. 1-3-4
c. 2-3-5
d. 2-4-5
e. 3-4-5
10. Di antara penyataan berikut yang menggambarkan maksud para ahli biologi
konservasi sebagai “krisis keanekaragaman hayati” adalah ....
a. Masuknya spesies asing
b. Laju kepunahan spesies meningkat 1.000 kali lebih cepat dalam 100.000
tahun terakhir
c. Hasil tangkapan ikan laut menurun
d. Banyak obat-obatan potensial yang hilang seiring dengan makin
banyaknya spesies tanaman yang menjadi langka
e. Jumlah hutan hujan tropis di seluruh dunia semakin berkurang
11. Beberapa jenis hewan di Indonesia dikategorikan sebagai kewan yang
terancam punah. Hewan yang terancam punah akibat kebakaran hutan di
Kalimantan adalah ...
a. Banteng
b. Badak bercula satu
c. Gajah
d. Orang utan
e. Anoa
12. Garis yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat dengan bagian
tengah adalah garis ...
a. Bujur
b. Khatulistiwa
c. Lydekker
d. Weber
e. Wallace
13. Kelompok tumbuhan yang menunjukkan variasi individu dalam satu spesies
terdapat pada ...
a. Jambu, mangga, nanas
b. Kelapa, tomat, pinang
c. Mangga madu, mangga manalagi, mangga golek
d. Jahe merah, lengkuas merah, kunyit putih
e. Terung, tomat, kentang
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14. Tujuan utama suaka margasatwa adalah untuk kepentingan ...
a. Pelestarian
b. Pendidikan
c. Penelitian
d. Estetika
e. Rekreasi
15. Alam yang seibambang dapat meningkatkan keimanan manusia kepada
Tuhan YME, merupakan nilai ...
a. Ekonomi
b. Spiritual
c. Keindahan
d. Keselarasan
e. Ilmiah
B. Soal Uraian
Uraikanlah jawaban atas soal-soal berikut ini !
1. Sebutkan masing-masing satu contoh keanekaragaman tingkat gen, jenis dan
ekosistem !
2. Apa yang maksud dengan makhluk hidup endemik? Berikan contoh makhluk
hidup endemik beserta daerahnya !
3. Apa yang dimaksud dengan pelestarian secara in-situ dan ex-situ? Menurut
anda pelestarian manakah yang sesuai untuk melestarikan komodo?
4. Sebutkan 3 faktor yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati !
5. Sebutkan 3 manfaat keanekaragaman hayati !
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INTRUMEN PENILAIAN
A. Penilaian Pengetahuan (Kognitif)
Bentuk Tes
Teknik Penilaian :
a. Soal pilihan ganda
Jika benar mendapat nilai 1 dan salah mendapat nilai 0.
Jumlah skor sempurna = 15
b. Soal Esai
No.
soal
1.

2.

3.

Kategori

Score

Jika siswa menyebutkan 3 contoh tingkat kenanekaragaman hayati
dengan benar

3

Jika siswa menyebutkan 2 contoh tingkat kenanekaragaman hayati
dengan benar

2

Jika siswa menyebutkan 1 contoh tingkat kenanekaragaman hayati
dengan benar

1

Jika siswa salah dalam menyebutkan contoh tingkat
kenanekaragaman hayati / tidak menjawab sama sekali

0

Jika siswa menjelaskan pengertian makhluk hidup endemik dan
menyebutkan 2 contoh dengan benar

3

Jika siswa menjelaskan pengertian makhluk hidup endemik dan
menyebutkan 1 contoh dengan benar / salah dalam menjelaskan
pengertian makhluk hidup endemik dan menyebutkan 2 contoh
dengan benar

2

Jika siswa menjelaskan pengertian makhluk hidup endemik dan
kedua contoh salah / salah dalam menjelaskan pengertian makhluk
hidup endemik dan menyebutkan 1 contoh dengan benar

1

Jika siswa menjelaskan pengertian makhluk hidup endemik dan
menyebutkan 2 contoh dengan salah / tidak menjawab sama sekali

0

Jika siswa menjelaskan dua upaya pelestarian dan benar menjawab

3

Jika siswa menjelaskan dua upaya pelestarian dan salah menjawab /
Jika siswa menjelaskan salah satu upaya pelestarian dan benar

2
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menjawab

4.

5.

Jika siswa menjelaskan satu upaya pelestarian dan salah menjawab
/ Jika siswa tidak menjelaskan upaya pelestarian dan benar
menjawab

1

Jika siswa salah dalam menjelaskan dua upaya pelestarian dan salah
menjawab / tidak menjawab sama sekali

0

Jika siswa menyebutkan 3 faktor penyebab menurunnya
keanekaragaman dengan benar

3

Jika siswa menyebutkan 2 faktor penyebab menurunnya
keanekaragaman dengan benar

2

Jika siswa menyebutkan 1 faktor penyebab menurunnya
keanekaragaman dengan benar

1

Jika siswa salah dalam menyebutkan faktor penyebab menurunnya
keanekaragaman / tidak menjawab sama sekali

0

Jika siswa menyebutkan 3 manfaat keanekaragaman dengan benar

3

Jika siswa menyebutkan 2 manfaat keanekaragaman dengan benar

2

Jika siswa menyebutkan 1 manfaat keanekaragaman dengan benar

1

Jika siswa salah dalam menyebutkan manfaat keanekaragaman /
tidak menjawab sama sekali

0

Nilai akhir siswa:
ℎ

=

ℎ

ℎ

+

3
15 + 15
=
100 = ⋯
3

100 = ⋯
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Konversi nilai angka menjadi huruf menggunakan kriteria penilaian :
Nilai

Kriteria

X > 80

A = Baik Sekali

66 < X < 79

B = Baik

56 < X < 65

C = Cukup

50 < X < 55

D = Kurang

X < 50

E = Kurang sekali

Bentuk Non-Tes
Teknik :
a. Penilaian Laporan Praktikum
Format Laporan

Skor

Acara praktikum (Judul, hari/tanggal,
waktu, tempat)

5

Tujuan

5

Landasan Teori

15

Alat dan Bahan

5

Cara Kerja

10

Hasil Pengamatan

15

Pembahasan

25

Kesimpulan

10

Daftar Pustaka

5

Lampiran

5
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Rubrik Penilaian Laporan
No

Aspek yang
Skor
Dinilai
5

1.

Acara
prktikum

4
3
2
1
5

2.

Tujuan
Praktikum

3
1
15

3.

Landasan
Teori

11
8
5
5

4.

Alat dan
Bahan

4
3
2
1
0
10

5.

Cara Kerja

8
5
0
15

6.

Hasil
Pengamatan

10
8
3

Rubrik
Menuliskan 5 komponen (judul, hari, tanggal, tempat
dan waktu praktikum) secara lengkap dan sesuai EYD
Hanya menuliskan 4 komponen
Hanya menuliskan 3 komponen
Hanya menuliskan 2 komponen
Hanya menuliskan 1 komponen
Menuliskan 3 tujuan praktikum secara lengkap sesuai
dengan LKPD
Menuliskan 2 tujuan praktikum secara lengkap sesuai
dengan LKPD
Menuliskan 1 tujuan praktikum secara lengkap sesuai
dengan LKPD
Menuliskan landasan teori sesuai dengan topik
praktikum, tulisan rapi dan jelas, dilengkapi sitasi dari
sumber terpercaya.
Hanya terdapat 3 indikator.
Hanya terdapat 2 indikator.
Hanya terdapat 1 indikator.
Menuliskan alat dan bahan berjumlah 8 secara lengkap
sesuai dengan LKPD dan dikelompokkan
Menuliskan alat dan bahan berjumlah 8 secara lengkap
sesuai dengan LKPD namun tidak dikelompokkan
Hanya menuliskan ≤ 6 alat dan bahan
Hanya menuliskan ≤ 4 alat dan bahan
Hanya menuliskan ≤ 2 alat dan bahan
Tidak menuliskan alat dan bahan
Menuliskan cara kerja dengan lengkap, menggunakan
kalimat pasif, dan membentuk diagram alir.
Hanya terdapat 2 indikator.
Hanya terdapat 1 indikator.
Tidak menuliskan cara kerja
Menuliskan data dengan lengkap, jelas, dan sesuai
dengan ketentuan
Hanya terdapat 2 indikator.
Hanya terdapat 1 indikator.
Menuliskan data yang tidak sesuai
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25
20
7.

Pembahasan

15
10
5
5
4

8.

Kesimpulan

3
1
0

Daftar
Pustaka

9.

5
3
1
5

10.

Lampiran

3
1

Menjawab 4 poin pembahasan dengan benar, disertai
dengan data hasil pengamatan dan teori pendukung
Menjawab 3 poin pembahasan dengan benar, disertai
dengan data hasil pengamatan dan teori pendukung
Menjawab 2 poin pembahasan dengan benar, disertai
dengan data hasil pengamatan dan teori pendukung
Menjawab 1 poin pembahasan dengan benar, disertai
dengan data hasil pengamatan dan teori pendukung
Menuliskan pembahasan yang tidak sesuai
Menuliskan 3 kesimpulan yang sesuai dengan tujuan
praktikum
Menuliskan 2 kesimpulan yang sesuai dengan tujuan
praktikum
Menuliskan 1 kesimpulan yang sesuai dengan tujuan
praktikum
Menuliskan kesimpulan tidak sesuai dengan tujuan
praktikum
Tidak menuliskan kesimpulan
Sesuai dengan format penulisan daftar pustaka dan
sesuai dengan sitasi yang dicantumkan
Hanya terdapat 1 indikator
Menuliskan daftar pustaka yang tidak sesuai
Menyertakan dokumentasi kegiatan praktikum dan
sesuai dengan keterangan gambar
Hanya terdapat 1 indikator
Tidak menyertakan dokumentasi.

b. Penilaian Artikel
Format artikel

=

ℎ

ℎ
Skor

Pendahuluan

20

Isi
a) Penyebab terancamnya flora/fauna
b) Usulan pelestarian

25
25

Penutup

20

Sumber

10
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Rubrik penilaian artikel
No

Aspek yang
Skor
Dinilai
20

1.

Pendahuluan

15
10
5
0
50

2.

Isi
25
0
20

3.

Penutup

Sumber

Menuliskan 3 indikator yaitu gambaran umum
keanekaragaman hayati Indonesia dan flora/fauna yang
terancam punah disertai sumber terpercaya.
Menuliskan 2 indikator
Menuliskan 1 indikator
Menuliskan pendahuluan namu tidak mencakup
indikator
Tidak menuliskan pendahuluan
Menuliskan 2 poin isi yaitu penyebab terancamnya
flora/fauna yang dipilih dan pelestariannya disertai
dengan sumber yang terpercaya
Hanya menuliskan 1 poin isi
Tidak menuliskan 2 poin isi
Menuliskan kesimpulan secara singkat yang mencakup
4 indikator yaitu nama flora/fauna yang terancam
punah, penyebab, usulan pelestarian dan ajakan untuk
pelestarian.

15

Menuliskan 3 indikator

10

Menuliskan 2 indikator

5
0

Menuliskan 1 indikator
Menuliskan penutup namun tidak sesuai indikator
Memenuhi aturan penulisan daftar pustaka dan sesuai
dengan sitasi yang dicantumkan
Hanya terdapat 1 indikator
Menuliskan daftar pustaka yang tidak sesuai

10
4.

Rubrik

5
1

= jumlah skor
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B. Penilaian Sikap Ilmiah dan Sosial (Afektif dan Psikomotorik)
Teknik Penilaian : Observasi Kinerja
1. Instrumen Penilaian Afektif Siswa
Lembar Observasi Penilaian Afektif Siswa
Kegiatan Diskusi
Kelas
: X MIPA
Sub Materi
: Keanekaragaman Hayati
Hari / tanggal :
No

Nama

1.
2.
3.
4.
Rubrik Penilaian :
No
Aspek
1.

2.

3.

4.

Ingin tahu

Disiplin

Jujur

Kerjasama

Aktif

Skor
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

Aspek
Disiplin
Jujur

Kerjasama

Jumlah
Skor

Indikator
Peserta didik bertanya sesuai topik, menyampaikan
ide sesuai topik dan mencari informasi dari
berbagai sumber
Jika hanya menunjukkan 2 indikator
Jika hanya menunjukkan 1 indikator
Peserta didik memakai seragam sesuai dengan
aturan sekolah, datang ke kelas tepat waktu dan
mengumpulkan tugas tepat waktu
Jika hanya menunjukkan 2 indikator
Jika hanya menunjukkan 1 indikator
Peserta didik mengerjakan ulangan harian secara
mandiri, tidak ada indikasi plagiat, membuat
laporan berdasarkan data sebenarnya
Jika hanya menunjukkan 2 indikator
Jika hanya menunjukkan 1 indikator
Aktif bekerja dalam kelompok, melaksanakan
tugas sesuai dengan kesepakatan kelompok dan
menunjukkan hasil terbaik
Jika hanya menunjukkan 2 indikator
Jika hanya menunjukkan 1 indikator
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1. Rumus Penentuan Nilai Akhir
ℎ

=

ℎ

12

2. Kriteria Penilaian Sikap
Nilai yang Diperoleh
Keterangan Sikap

ℎ

100
Predikat

80 – 100

Sangat Baik

A

70 – 79

Baik

B

60 – 69

Cukup

C

59 <

Sangat Kurang

D

Lembar Observasi Penilaian Psikomotorik Siswa
Kegiatan Praktikum
Kelas
: X MIPA
Sub Materi
: Keanekaragaman Hayati
Hari / tanggal :
No

Nama

1.
2.
3.
4.
Rubrik Penilaian :
No
Aspek
1.

Persiapan

2.

Pelaksanaan

3.

Penutup

Aspek
Jumlah
Skor
Persiapan Pelaksanaan Penutup Kerjasama

Skor
3
2
1
3
2
1
3

Indikator
Menyiapkan alat dan bahan secara tepat, sesuai
dengan jumlah yang dibutuhkan, dan dalam
kondisi bersih.
Jika hanya menunjukkan 2 indikator
Jika hanya menunjukkan 1 indikator
Mengunakan alat dengan benar, menakar bahan
secara teliti dan melaksanakan kegiatan sesuai
dengan prosedur yang ada
Jika hanya menunjukkan 2 indikator
Jika hanya menunjukkan 1 indikator
Membersihkan alat dan tempat kerja, mengatur
waktu dengan baik, menuliskan data praktikum
untuk ACC
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2
1
4.

Jika hanya menunjukkan 2 indikator
Jika hanya menunjukkan 1 indikator
Terdapat pembagian tugas dalam kelompok,
anggota aktif bekerja dalam kelompok, dan
menunjukkan hasil terbaik
Jika hanya menunjukkan 2 indikator
Jika hanya menunjukkan 1 indikator

3

Kerjasama

2
1

1. Rumus Penentuan Nilai Akhir
ℎ

=

ℎ

12

2. Kriteria Penilaian Sikap
Nilai yang Diperoleh
Keterangan Sikap

ℎ

100
Predikat

80 – 100

Sangat Baik

A

70 – 79

Baik

B

60 – 69

Cukup

C

59 <

Sangat Kurang

D

Lembar Observasi Penilaian Psikomotorik Siswa
Kegiatan Presentasi
Kelas
: X MIPA
Sub Materi
: Keanekaragaman Hayati
Hari / tanggal :
No

Nama

Kelompok 1
1.
2.
3.
4.
Rubrik Penilaian :
No
Aspek
1.

Sistematika

Aspek
Jumlah
Skor
Persiapan Pelaksanaan Penutup Kerjasama

Skor
Indikator
3
Materi presentasi disajikan runtut dan sistematis
Materi presentasi disajikan runtut namun tidak
2
sistematis
1
Materi presentasi disajikan tidak runtut dan tidak
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2.

3.

Penggunaan
Bahasa

Artikulasi
dan
Intonasi

3
2
1
3
2
1
3

4.

Tanggapan

2
1

sistematis
Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan baku
Bahasa yang digunakan mudah dipahami namun
kurang baku atau sebaliknya
Bahasa yang digunakan sulit dipahami dan tidak baku
Materi disampaikan dengan artikulasi jelas dan
intonasi yang tepat
Materi disampaikan dengan artikulasi jelas namun
intonasi kurang tepat atau sebaliknya
Materi disampaikan dengan artikulasi tidak jelas dan
intonasi tidak tepat
Menanggapi pertanyaan/sanggahan dengan tepat dan
bijaksana
Menanggapi pertanyaan/sanggahan kurang tepat atau
kurang bijaksana
Menanggapi pertanyaan/sanggahan dengan tidak tepat

1. Rumus Penentuan Nilai Akhir
ℎ

=

ℎ

12

2. Kriteria Penilaian Sikap
Nilai yang Diperoleh
Keterangan Sikap

ℎ

100
Predikat

80 – 100

Sangat Baik

A

70 – 79

Baik

B

60 – 69

Cukup

C

59 <

Sangat Kurang

D

