
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki sebagian besar wilayah perairan yang luas. Salah 

satunya adalah perairan air sungai. Ekosistem perairan yang terdapat di daratan 

terbagi atas dua kelompok yaitu perairan lentic (perairan tenang) dan perairan 

lotic (perairan berarus deras). Salah satu ekosistem perairan yaitu perairan lotic 

diantaranya adalah sungai (Payne, 1996). Perairan sungai sebagai suatu ekosistem 

mempunyai berbagai macam komponen biotik dan abiotik yang saling 

berinteraksi yang membentuk suatu jaringan fungsional yang saling 

mempengaruhi.  

Kelomang Coenobita merupakan hewan yang termasuk dalam devisi 

Artropoda yaitu hewan yang berbuku-buku dan hewan ini memiliki keunikan dari 

segi perilaku yang menggunakan cangkang Gastropoda tertentu untuk 

melangsungkan kehidupannya, kalomang juga banyak di gemari oleh masyarakat 

sebagai umpan untuk memancing serta cangkangnya dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan baku industry seperti kancing dan hiasan (Rahma, 2007). Dalam ekosistem 

kelomang memiliki peranan ekologis, yakni sebagai filter feeder dengan memakan 

bahan organik yang tersuspensi (Pratiwi, 2009). Hal ini dijelaskan oleh Moramand 

& Adireza (2007)  bahwa kelomang tergolong ke dalam kelompok crustase yang 

memiliki habitat di daerah pesisir pantai meliputi wilayah berlumpur, berpasir dan 

berbatu. Kalomang banyak ditemukan di perairan  sungai dan laut  desa Betaua 

saat ini, tetapi masih banyak yang belum mengetahui jenis satwa yang dinamakan 



kelomang laut dan kelomang darat.  

Umumnya masyarakat di setiap daerah lebih mengenal kelomang hanya 

secara umum dengan mengunakan bahasa daerah yaitu umangi dan buriri. Selain 

tidak mengetahui jenis-jenisnya, masyarakat juga tidak mengetahui seluk-beluk 

kelomang darat. Ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh masyarakat mengenai 

kelomang darat dan kelomang laut. 

Kelomang Coenobita merupakan hewan yang memiliki keunikan dari segi 

perilaku yang menggunakan  cangkang Gastropoda tertentu untuk melangsungkan 

kehidupannya. Dalam ekosistem kelomang memiliki peranan ekologis, yakni 

sebagai filter feeder dengan memakan bahan organik yang tersuspensi (Pratiwi, 

2009).  Moramand & Adireza (2007) menjelaskan bahwa kelomang tergolong ke 

dalam kelompok crustase yang memiliki habitat di daerah pesisir pantai meliputi 

wilayah berlumpur, berpasir dan berbatu. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan belum ada informasi 

atau kurangnya informasi ilmiah yang berhubungan dengan jenis-jenis kelomang 

(Coenobita) yang hidup di perairan Sungai dan laut Betaua sehingga perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui jenis-jenis kelomang (Coenobita) 

merupakan suatu kajian yang juga penting sebagai wawasan pengetahuan untuk 

mengetahuai keanekaragaman kelomang (Coenobita) khususnya desa Betaua. 

Penelitian ini diharapkan  dapat bermanfaat memberikan informasi kepada 

siswa, dan seluruh masyarakat mengenai jenis kelomang yang terdapat di 

sekitaran perairan sungai dan laut Betaua. Maka perlu adanya penelitian tentang 

Identifikasi spesies kelomang (Coenobita) air tawar dan air laut di desa Betaua  



Sebagai media pembelajaran siswa SMA di kabupaten Tojo Una-Una. Materi 

tentang spesis kelomang juga di pelajari di SMA kelas X1 materi klasifikasi dunia 

hewan. Hal ini di karenakan mempunyai peran yang sangat besar dalam ekosistem 

yang dipelajari dalam bentuk buku saku siswa. 

 

B. Rumusan  Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apa saja jenis-jenis kelomang ( Coenobita ) perairan sungai dan perairan 

pesisir laut di desa Betaua sebagai media pembelajaran siswa SMA di 

Kabupaten Tojo Una-Una ? 

2. Apa saja perbedaan ciri morfologi jenis kelomang berdasarkan habitat ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis kelomang (Coenobita) perairan sungai dan 

perairan pesisir laut di desa Betaua sebagai media pembelajaran siswa SMA di 

Kabupaten Tojo Una-Una.  

2. Untuk mengetahui perbedaan ciri morfologi jenis kelomang berdasarkan 

habitat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi sekolah: Sebagai bahan informasi ilmiah yaitu sumber belajar atau media 

sekolah mengenai sumber belajar atau media belajar Identifikasi Spesies 

kelomang ( Coenobita ) perairan sungai dan perairan pesisir laut di desa 

Betaua. 



2. Bagi masyarakat: Sebagai  bahan informasi dan kontribusi pemikiran untuk 

membantu pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait mengenai 

kehidupan spesies kelomang  ( Coenobita ) perairan sungai dan perairan pesisir 

laut Di desa Betaua. 

3. Bagi guru: Membantu guru dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

4.  Bagi siswa: Sebagai sumber belajar siswa SMA. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Penelitian ini mengenai Identifikasi Spesies kelomang ( Coenobita ) perairan 

sungai dan perairan pesisir laut di desa Betaua. 

2. Penelitian ini hanya di lakukan di  sungai dan laut Betaua  Kecamatan Tojo. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Identifikasi merupakan proses mengamati secara langsung di lokasi penelitian. 

2. Spesies adalah Suatu takson yang dipakai dalam taksonomi untuk menunjuk 

pada satu atau beberapa kelompok individu ( populasi ). Yang serupa dan dapat 

saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya. 

3. Kelomang merupakan hewan yang memiliki tubuh yang lunak dia mengunakan 

cangkang dari hewan seperti keong dan hewan gastropoda yang sudah punah. 

Kelomang Coenobita merupakan hewan yang memiliki keunikan dari segi 

perilaku yang menggunakan cangkang Gastropoda tertentu untuk 



melangsungkan kehidupannya. Dalam ekosistem kelomang memiliki peranan 

ekologis, yakni sebagai filter feeder dengan memakan bahan organik yang 

tersuspensi (Pratiwi, 2009). 

4. Air sungai secara umum merupakan air yang tidak berasa lawan dari air asin. 

Merupakan air yang tidak mengandung banyak larutan garam dan larutan 

mineral di dalamnya. 

5. Air laut merupakan air yang memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya 

dalam 1 liter ( 1000 ml ) air laut terdapat 35 gram garam. 

6. Media pembelajaran yaitu alat ataupun contoh yang di gunakkan dalam proses 

pembelajaran untuk melakukan terlangsungnya kegiatan pembelajaran yang 

lebih efektif dan menyenangkan dan sebagai Media Pembelajaran Siswa SMA 

Di Kabupaten Tojo Una-Una. 

 


