
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas, dengan jumlah pulau mencapai 

13 ribu pulau. Serta memiliki letak yang strategis dan garis pantai terpanjang sehingga 

merupakan tempat hidup bagi berbagai biota laut. Salah  satu biota yang hidup pada 

perairan tropis dan subtropis adalah bintang laut (Asteroidea) (Alfatmadia dkk, 2019).   

Bintang laut yang dikenal dengan sebutan starfish merupakan hewan yang 

tidak memiliki tulang belakang (Invertebrata) yang termasuk dalam filum 

Echinodermata dan kelas Asteroidea, berbentuk simetri radial dan umumnya memiliki 

lima atau lebih lengan, serta tidak memiliki rangka yang mampu membantu 

pergerakan. Bintang laut sebagai anggota kelompok Echinodermata, merupakan salah 

satu biota yang dapat ditemukan di dalam beberapa habitat seperti pasir, lamun, dan 

terumbu karang. Bintang laut bergerak bebas dengan menggunakan kaki-kaki 

tabungnya, pergerakannyasangat lambat dibanding dari kebanyakan hewan laut pada 

umumnya, pemanfaatan dan pengolahan yang dilakukan adalah tubuh dari bintang laut 

diolah untuk menghasilkan senyawa glikosida yang berfungsi sebagai antibiotik 

(Umboh, 2016). 

Bintang laut memiliki fungsi sebagai pembersih pantai dari material organik 

sehingga merupakan salah satu bioindikator laut yang bersih. Bintang laut (Asteroidea) 

memegang peran penting dalam lingkungan pantai, yakni, memakan bangkai dan 
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cangkang-cangkang mollusca yang mengotori pantai, sehingga bintang laut di kenal 

sebagai hewan pembersih laut (Setyowati dkk, 2017). 

Hewan ini merupakan hewan yang memiliki tingkat regenerasi tubuh yang 

tinggi, jika salah satu dari lengan mereka terputus maka, maka lengan baru akan segera 

terbentuk lagi (Narti, 2010). Selain bintang laut, bintang mengular (Ophiuroidea) juga 

mempunyai kemampuan regenerasi yang tinggi. Akan tetapi apabila bagian tubuh 

terpisah dari semua lengannya, maka bintang mengular ini akan mati. Bintang 

mengular biasanya melepaskan lengannya apabila mereka diserang oleh predator 

(Tahe dkk, 2013). 

Kelimpahan merupakan banyaknya individu pada setiap jenis, kelimpahan juga 

di artikan sebagai jumlah individu persatuan luas per stauan volume. Selain itu, 

kelimpahan juga merupakan jumlah total spesies pada suatu wilayah atau ekosistem 

yang di dalamnya terdapat suatu makhluk hidup yang satu dengan lainnya (Puspitasari, 

2016).  

Pola sebaran merupakan salah satu bentuk dari berbagai aktifitas organisme 

laut dengan lingkungan dari kelangsungan hidupnya seperti persaingan dalam 

memperoleh ruang atau tempat, selain itu pola sebaran juga merupakan pergerakan 

individu kedalam atau keluar dari populasi. Penyebaran berperan penting dalam 

penyebaran hewan kesuatu tempat dimana mereka belum menempatinya. Penyebaran 

dapat disebabkan karena dorongan mencari makanan, menghindari dir idari predator, 

pengaruh iklim, terbawah air/angin kebiasaan kawin dan kebiasaan factor lainnya 

(Ernawati dkk, 2019). 
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Pantai Karawasa terletak di Desa Karawasa Kelurahan Madale Kecamatan 

Poso Kota Utara Kabupaten Poso. Desa Karawasa ini memiliki daerah pesisir pantai 

yang cukup baik yang didalamnya terdapat berbagai macam hewan laut. Salah satunya 

dari filum Echinodermata yaitu bintang laut (Asteroidea). Akses menuju Pantai Desa 

Karawasa menjadi penyebab jarangnya masyarakat untuk mendatangi lokasi tersebut. 

Namun dari pantai tersebut terdapat sisi edukatif yang bisa di jadikan sebagai sumber 

belajar bagi mahasiswa yaitu praktikum lapangan dalam pembelajaran mengenai 

Invertebrata bintangLaut (Asteroidea). 

Penelitian tentang kelimpahan dan pola sebaran ini perlu dilakukan  untuk 

digunakan sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa SMA di Kabupaten Poso untuk 

menambah pengetahuan siswa dalam mata pelajaran Bologi Kelas X (sepuluh) yaitu 

materi pokok Animalia pada sub pokok bahasan Klasifikasi Hewan Invertebrata. 

Konsep dasar menyajikan laporan perbandingan kompleksitas lapisan penyusun tubuh 

hewan, simetri tubuh tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya. Pada materi ini juga di 

jelaskan mengenai ciri-ciri umunya, klasifikasinya serta peranan dan manfaat bagi 

kehidupan dan lingkungan sekitarnya. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang Kelimpahan, Keanekaragaman 

Dan Pertumbuhan Alami Bintang Laut (Asteroidea) Di Perairan Semawang Dan Pantai 

Samuh Bali . Hasil penelitian kelimpahan bintang laut Pentaster obtusatus 0,0300 

individu/m2, Culcita novaeguineae 0,0250 individu/m2, Protoreaster nodosus 0,0150, 

Echinaster luzonicus 0,0100 individu/m2, Pentaceraster mammilatus 0,0050 

(Ernawati dkk, 2019). 
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Penelitian selanjutnya tentang Pola Sebaran Bintang Laut Berduri 

(Protoreaster nodosus) Di Pantai Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan 

Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian pola sebaran dan keimpahan bintang 

laut berduri. Pola sebaran bintang laut berduri bulan Desember 2018 pada stasiun 1 

(subsrat padang lamun) jumlah total individu sebanyak 22 dan nilai rata-rata indeks 

morista yaitu 1,16 dengan pola penyebarn pada stasiun 2 (subsrat batu berpasir) yang 

dekat dengan kapal dan aktivitas manusia, berjumlah 1,41 dengan pola penyebaran di 

bulan Desember 2018 pada stasiun 3 (subsrat terumbu karang) berjumlah 13 individu 

dan nilai rata-rata morista sebesar 1,0 dengan pola penyebaran acak. Hasil perhitungan 

pola penyebaran di bulan Januari 2019 pada stasiun 1 (subsrat padang lamun) 

sebanayak 28 dan nilai rata-rata indeks morista 1,11 dengan pola penyebaran di bulan 

Januari 2019 pada stasiun 2 (subsrat batu berpasir) yang dekat dengan galangan kapal 

dan aktifitas manusia, berjumalah 14 individu dan nilai rata-rata indeks morista yaitu 

1,20 dengan pola penyebarann mengelompok pada stasiun 3 (substrat terumbu karang) 

berjumalah 9 individu dan tidak ada aktifitas manusia. Kelimpahan Bintang Laut 

berduri bulan Desember 2018 hasil penelitian di bulan 2018 total individu berjumalah 

48 pada lokasi 1 ditemukan 22 individu, lokasi 2 di temukan 13, dan lokasi 3 berjumlah 

13 individu. Kelimpahan bintang laut berduru  di bulan januari 2019 menunjukan 

bahwa jumlah total bintang laut berduri pada ketiga lokasi yaitu 51 individu. Pada 

lokasi 1 di temukan 28 individu dengan subsrat padang lamun yang di dominasi oleh 

subsrat padang lamun magrove lokasi 2 di temukan 1 individu dengan subsrat batu 

berpasir pada lokasi 3 di temukan 9 individu dengan jenis subsrat karang (Essinga dkk, 

2019).  
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Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul 

“Kelimpahan dan Pola Sebaran Bintang Laut (Asteroidea) Di Pantai Karawasa 

Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Sebagai Sumber 

Belajar Siswa SMA”.  

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah Kelimpahan dan Pola Sebaran Bintang Laut (Asteroidea) di Pantai 

Karawasa Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Sebagai 

Sumber Belajar Siswa SMA? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Kelimpahan dan Pola Sebaran Bintang Laut (Asteroidea) di Pantai Karawasa 

Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Sebagai Sumber 

Belajar Siswa SMA? 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :  

1. Sekolah  

Untuk memberikan masukan bagi sekolah dalam proses pembelajaran agar sekolah 

menjadi lebih baik sehingga kualitas sekolah lebih meningkat.  

2. Guru  

Untuk memberikan informasi dan referensi bagi guru mata pelajaran IPA/biologi 

agar pembelajaran menjadi lebih baik. 
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3. Siswa  

Untuk memberikan informasi kepada siswa dalam bentuk buku tentang kelimpahan 

dan pola sebaran bintang laut (Asteroidea) dalam pembelajaran disekolah khusunya 

pada matapelajaran IPA/biologi tentang klasfikasi animalia serta sebagai referensi 

belajar bagi peserta didik. 

4. Masyarakat  

Untuk memberikan infomasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang 

kelimpahan dan pola sebaran bintang laut (Asteroidea) dan peran penting manfaat 

bintang laut yang ada di Pantai Desa Karawasa. 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan masalah pada penelitian ini berguna agar penelitian lebih terarah dan 

tidak meluas dari pokok permasalahan. Maka dari itu penelitian ini dibatasi pada hal-

hal berikut : 

1. Lokasi penelitian dilakukan di Pantai Karawasa Kecamatan Poso Kota Utara 

Kabupaten Poso. 

2. Objek penelitian ini adalah Bintang Laut (Asteroidea) yang diambil dari lokasi 

Pantai Karawasa Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. 

F. Definisi Operasional 

Definisi opersional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kelimpahan adalah jumlah atau banyaknya individu pada suatu area tertentu dalam 

suatu komunitas. 
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2. Pola sebaran merupakan salah satu bentuk dari berbagai aktifitas organisme laut 

dengan lingkungan dari kelangsungan hidupnya seperti persaingan dalam 

memperoleh ruang atau tempat. 

3. Bintang Laut (Asteroidea) adalah hewan invertebrata dari filum Echinodermata 

kelas Asteroidea yang hidup didaerah pasang surut, padang lamun, terumbu karang, 

maupun di pasir yang berlumpur. 

4. Sumber Belajar adalah segala sumber pendukung untuk kegiatan belajar, termasuk 

sistem pendukung dan materi serta lingkungan pembelajaran. Sumber belajar bukan 

hanya alat dan materi yang digunakan dalam pembelajaan, tetapi juga meliputi 

orang, anggaran dan fasilitas. Sumber belajar bisa termasuk apa saja yang tersedia 

untuk membantu orang belajar seperti, bahan, alat, dan latar yang di manfaatkan 

peserta didik sebagai sumber belajar untuk kegiatan belajar dan dapat 

meningkatkan kualitas belajarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       


