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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sungai ialah perairan tawar yang mengalir dari bagian hulu mengarah ke

bagian hilir. Ekosistem sungai ini tersusun atas dua  komponen yakni biotik serta

abiotik yang sama- sama memiliki keterkaitan serta memiliki hubungan satu sama

lain, sehingga membentuk unit yang fungsional. Sungai merupakan pula habitat

air tawar yang tidak bisa bebas dari pergantian area akibat kegiatan alam. Sungai

ialah salah satu ekosistem lotik ( perairan mengalir) berguna sebagai tempat hidup

organisme. Organisme yang hidup dalam perairan sungai ini merupakan

organisme yang sudah mempunyai keahlian dalam menyesuaikan diri terhadap

kecepatan arus .

Makrozoobentos juga merupakan salah satu kelompok hewan terutama

dalam ekosistem perairan, sehubungan dengan peranannya untuk menjadi

organisme kunci dalam jaring makanan. Tidak hanya itu saja, tingkatan

keanekaragaman makrozoobentos di area perairan bisa digunakan sebagai

pengukur tingkat pencemaran air, sebab hewan ini hidup menetap( sesile) serta

energi adaptasinya bermacam- macam tergantung keadaan area hidupnya.

Hewan ini sangat peka terhadap pergantian mutu air tempat hidupnya

sehingga seringkali sangat berpengaruh  terhadap komposisi serta distribusinya.

Kelompok hewan tersebut bisa lebih menunjukkan adanya  pergantian faktor-

faktor area dari waktu ke waktu, sebab hewan bentos terus menerus bersentuhan
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langsung dengan air yang kualitasnya berubah- ubah. makrozoobentos bisa jadi

bioindikator untuk memahami keadaan alam. Pergantian keadaan habitat dapat

mempengaruhi jumlah, kelimpahan serta penyebaran dari makrozoobentos itu

sendiri.

Aliran air dari sungai Poso terbentang seluas 2 km sebelah barat dari kota

Tentena menuju Kota Poso dan bermuara di Teluk Tomini. Salah satu Kelurahan

yang dilalui sungai Poso adalah Kelurahan Bonesompe. Aliran sungai ini

melewati kawasan pemukiman masyarakat juga bekas pasar sentral yang kini

diubah menjadi taman kota. Masyarakat yang bermukim di sepanjang perairan

Bonesompe sebagai satu-satunya masyarakat yang sebagian besar aktifitasnya

bersentuhan langsung dengan sungai. Sebagian warga di Kelurahan Bonesompe

tinggal disepanjang aliran sungai serta menggunakan sungai ini untuk keperluan

keseharian mereka salah satunya yakni aktivitas mandi cuci kakus( MCK), tempat

membuang limbah rumah tangga serta digunakan pula oleh para nelayan untuk

tempat mencari ikan.

Pemanfaatan air sungai secara berkala dan terus-menerus tanpa kegiatan

pengelolaan yang baik dalam memenuhi kebutuhan setiap hari, akan

mengakibatkan penyusutan mutu air sungai, perihal inilah yang nantinya dapat

mengganggu kualitas air sungai serta menyebabkan pencemaran pada sungai

tersebut. Bila sungai sudah terindikasi terdapatnya pencemaran, maka tentunya

akan berakibat pada kehidupan yang terdapat di dasar sungai salah satunya ialah

makrozoobentos, karna salah satu aspek keberadaan makrozoobentos dalam suatu

ekosistem perairan ialah keadaan air yang baik.
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Kepadatan pemukiman warga, tentu akan memunculkan permasalahan

pencemaran ekosistem perairan akibat terus-menerus terjadinya penyusutan  mutu

perairan yang diakibat adanya bahan- bahan pencemaran yang terus meningkat,

sehingga baik langsung ataupun tidak langsung akan mengusik keseimbangan

aspek ekologis perairan yang nantinya tentu akan mempengaruhi terhadap

kelimpahan populasi serta pola distribusi.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terkait pola persebaran

makrozoobenthos, Putri (2013) ,  menyatakan bahwa limbah yang berlebihan akan

mengganggu kelimpahan dan pola penyebaran makrozoobentos, di dalam

penelitiannya juga dinyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi zat berbahaya

yang masuk kedalam air maka semakin sedikit pula spesies yang mampu

bertahan. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi populasi

makrozoobentos.

Pola penyebaran organisme merupakan karakter penting dalam ekologi

populasi. Pengetahuan tentang pola distribusi penyebaran popukasi sangat penting

agar dapat mengenali tingkatan pengelompokan dari individu yang dapat

mengakinatkan dampak terhadap populasi itu sendiri( Puspa, 2019). Dari

penjelasan latar belakang yang diuraikan diatas maka sangat perlu untuk

diadakannya riset mengenai “ Pola Peyebaran makrozoobentos di Kelurahan

Bonesompe Sebagai Sumber Belajar Siswa SMA di Kabupaten Poso”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah bagaimanakah pola penyebaran makrozobentos di Kelurahan Bonesompe

Sebagai Sumber Belajar Siswa SMA di Kabupaten Poso ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pola

Penyebaran Makrozobentos di Kelurahan Bonesompe Sebagai Sumber Belajar

Siswa SMA di Kabupaten Poso.

D. Manfaat Penelitian

1. Sekolah

Bagi Sekolah Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan dalam upaya

memanfaatkan sumber belajar yang ada terutama dari lingkungan sekitar, dan

dapat menjadi bahan acuan yang tepat pada mata pelajaran Biologi.

2. Guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, data, menambah

wawasan dan pengetahuan guru terkait materi invertebrata pada kelas X SMA

IPA.

3. Siswa

Sebagai salah satu sumber belajar Biologi jenjang pendidikan SMA pada

pembelajaran biologi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1.Aspek pengamatan difokuskan pada pola distribusi makrozoobentos

berdasarkan jenis pada 3 stasiun di Kelurahan Bonesompe.
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2. Faktor lingkungan juga diamati sebagai data penunjang meliputi suhu substrat,

pH substrat, salinitas, dan jenis substrat.

F. Definisi Operasional

1. Pola persebaran

“Pola penyebaran merupakan salah satu ciri khas dari setiap organisme di suatu

habitat. Organisme dalam populasi dapat tersebar dalam bentuk-bentuk umum

yang terdiri dari tiga macam yaitu penyebaran berkelompok, acak dan merata”

(Sultika, 2017 ).

2. Makrozoobentos

“Makrozoobentos merupakan kelompok organisme yang hidup di dalam atau

di permukaan sedimen dasar perairan serta memiliki ukuran panjang lebih dari

1 mm” (Alimuddin, 2016).

3. Sungai

“Sungai dapat didefinisikan sebagai tempat-tempat dan wadah-wadah serta

jaringan pengaliran air,mulai dari mata air sampai muara, dengan dibatasi

kanan kirinya serta sepanjang pengaliranya oleh garis sepadan” (Hamid, 2013).

4. Sumber belajar

“Sumber belajar adalah segala sesuatu baik yang ada diluar diri peserta didik

berupa perangkat materi yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk

memberikan kesempatan dan kemudahan kepada peserta didik dalam

memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan,

dalam proses belajar mengajar” (Rosdiana,2007).


