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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Status Ekologi ialah salah satu cerminan penyeimbang ikatan fungsional 

antara komponen– komponen ekosistem perairan yang mencangkup komponen 

biotik serta abiotik. Status ekologi sumber energi perairan pula dimaksud 

bagaikan cerminan tingkatan mutu struktur serta tingkatan guna ekosistem sumber 

energi air tersebut, sumber energi air yang diartikan merupakan sumber energi air 

sungai. 

 Air sungai ialah perairan yang mengalir sehingga mutu airnya yang 

senantiasa berganti dari waktu kewaktu ataupun bertabiat dinamis. Sungai ialah 

tubuh air mengalir( perairan lotic) yang membentuk aliran di wilayah daratan dari 

hulu mengarah ke arah hilir serta kesimpulannya bermuara ke laut, air sungai 

sangat berperan buat penuhi kebutuhan kehidupan organisme daratan semacam 

tanaman, hewan, serta manusia di sekitarnya dan segala biota air di dalamnya 

( Downes, 2002). 

 Sungai ialah ekosistem air tawar mempunyai kepentingan yang sangat 

berarti dalam kehidupan manusia sebab ekosistem air tawar bagian dari sumber 

sangat instan serta murah dalam penuhi kebutuhan dalam negeri serta industri oleh 

sebab itu sungai ialah salah satu jenis ekosistem universal yang berfungsi untuk 

kehidupan biota serta kebutuhan manusia dengan bermacam aktivitas semacam 

pertanian serta industri yang dipengaruhi oleh banyak aspek oleh kegiatan alam 

ataupun kegiatan manusia yang terletak di wilayah aliran sungai( Agus Sutanto, 
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2012). Sumber energi air pula ialah sumber energi alam yang sangat penting untuk 

kehidupan manusia serta makhuk hidup lainya. Salah satu sumber air yang 

terdapat dipermukaan bumi merupakan sungai hingga sungai sangatlah berguna 

untuk kehidupan manusia serta digunakan warga buat bermacam kehidupan tiap 

hari tercantum aktivitas pertanian, peternakan, perikanan, serta warga dekat 

seluruh komsumsi air sungai. Permasalahan utama sumber energi air meliputi 

mutu air yang telah tidak sanggup penuhi kebutuhan manusia yang terus 

bertambah dan tingkatan mutu air yang terus menyusut. 

Tingkatan mutu serta guna ekosistem sumber energi air bisa dikenal 

memlalui standar yang sudah diresmikan, ketentuan yang diresmikan bagaikan 

standar kualitas air berbeda– beda bergantung kebutuhan pemakaian, bagaikan 

contoh, air yang digunakan buat irigasi mempunyai standar kualitas yang berbeda 

dengan air buat mengkonsumsi, salah satu metode buat memandang status ekologi 

air tersebut bisa dikenal dengan mengukur pergantian fisika( temperatur, salinitas) 

kimia( pH, DO serta kesadahan) yang dipelajari dikelas serta modul ini siswa bisa 

di pelajarinya disekaloh SMA dengan KD 1. Mendeskripsikan pencemaran serta 

akibat untuk mahkluk hidup, 2. Bisa mendeskripsikan parameter fisika serta 

kimia.( Subekti, 2009). 

Bersumber pada hasil observasi dini kalau di desa Betaua ialah desa yang 

terletak di Kabupaten Tojo Una- una Kecamatan Tojo, daerah pemikiman warga 

desa Betaua terletak didaratan sehingga sebagaian besar warga membuka lahan 

buat zona pertanian, tidak hanya itu pemukiman warga pula tidak jauh dari air 

sungai sehingga mempermudah buat membudidayakan ikan serta udang. Sebagian 
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besar daerah desa ini dikelilingi dengan gunung sehinggamemungkinkan warga 

buat berkebun jagung bagaikan mata pencaharian menetap. 

Luas wilayah keseluruan desa Betaua adalah 9.713 Ha dan luas 

pemukiman 48 Ha luas tanah pertanian 350 Ha luas empang 200 Ha. Hasil 

penduduk tahun 2020 adalah 1.195 orang Jiwa yang terdiri dari  643  laki laki dan 

552 Perempuan dan hasil KK adalah 375, di desa Betaua terdapat sungai yang 

airnya tamapak jernih, namun ada dibagian yang berwarna kecoklatan bahkan 

hitam dan cahaya tidak dapat masuk belum diketahui apa yang mempengaruhinya. 

Perairan sungai Betaua memiliki ekosistem dan faktor eksternalnya didominasi 

oleh air sebagai habitat dari berbagai organisme air. Air sering dijadikan tempat 

aktivitas dan hiburan masyarakat disekitar sungai sehingga sisa – sisa sampah 

domestic yang dihasilkan seperti sisa makanan dan sisa- sisa plastik yang dibuang 

kesungai serta kotoran ternak disekitar sungai dari hal – hal tersebut apakah 

kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas air dan menyebabkan perubahan 

keseimbangan status ekologi yang ada di sungai. 

Penelitian ini dilakuakan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana status 

ekologi air sungai di desa Betaua yang nantinya bisa dijadikan sebagai sumber 

belajar siswa yang dapat dimanfaatkan didalam kelas, serta mempermudah guru  

menemukan  bahan ajar,berupa dimana tempat bahan ajar dapat diperoleh dan 

dalam mencari sumber bahan ajar, siswa dapat dilibatkan untuk mencarinya 

sehingga siswa lebih mengerti, lebihaktif dan bisa memahami pelajaran secara 

jelas tentang status ekologi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana status ekologi sungai Betaua sebagai sumber 

belajar siswa di Kabupaten Tojo  Una-una ? 

C. TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui status ekologi sungai Betaua sebagai sumber belajar siswa di 

KabupatenTojo  Una -una. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang   diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah, sebagai bahan informasi ilmiah yaitu sebagai sumber belajar 

mengenai status ekologi sungai Betaua . 

2. Bagi guru, dapat mengoptimalakan kemampuan guru dalam pembelajaran 

biologi. 

3. Bagi siswa, dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman siswa serta 

membuat siswa lebih aktif 

 

E. Ruang Lingkup 

 Agar masalah ini dikaji mendalam, maka perlu adanya pembatasan 

ruanglingkup peneitian adalah : 

1. Status ekologi sungai dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu 

fisika(suhu,kekeruan, salinitas) kimia( pH, DO, kesedahan) di desa Betaua 

Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una. 
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2. penelitian dilakukan perairan sungai Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo 

Una-una pada bulan juni. 

F. Definisi Operasonal 

1. Status Ekologi perairan adalah sebagai gambaran tingkat kualitas struktur dan 

fungsi ekosistem sumber daya perairan yang dapat dilihat dari beberapa faktor. 

2. Sumber belajar yaitu bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

mendukung berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan 

menyenangkan. 

 


