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   BAB 1 

PEN DAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia dan juga 

memiliki keragaman hayati yang terbesar serta strukturnya paling 

bervariasi(Syamsul, dkk 2016). Tumbuhan mangrove adalah tanaman pepohonan 

atau komunitas tanaman yang hidup di antara laut dan daratan yang dipengaruhi 

oleh pasang surut. Di Indonesia tercatat setidaknya terdapat 202 jenis tumbuhan 

mangrove, meliputi 89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis 

herba tanah, 44 jenis epifit dan 1 jenis paku. 

Kawasan pesisir dan laut merupakansebuah ekosistem yang terpadu dan 

salingberkolerasi secara timbal balik. Masing - masingelemen dalam ekosistem 

memilikiperan dan fungsi yang saling mendukung.Kerusakan salah satu 

komponen ekosistemdari salah satunya (daratan dan lautan)secara langsung 

berpengaruh terhadapkeseimbangan ekosistem keseluruhan.Hutan mangrove 

adalah salah satu elemen yangpaling banyak berfungsi dan berperan penting 

dalammenyeimbangkan kualitas lingkungan danmenetralisir bahan-bahan 

pencemar. Keberadaan hutanmangrove layaknya satu mata rantai yangtidak dapat 

dipisahkan dengan ekosistemlainnya, yaitu ekosistem vegetasi hutan pantai,dan 

terumbu karang. Kehancuran salahsatunya merupakan ancaman bagi 

ekosistemlainnya (Amir dan Zulharman, 2012). 
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Berdasarkan peran dan manfaat hutan mangrove  diatas maka  sangat jelas 

bahwa penelitian yang dilakukan dalam upaya  untuk melestarikan ekosistem 

hutan mangrove sangat perlu dilakukan  secara berkelanjutan agar kita sebagai 

manusia dapat mengetahui manfaat yang diberikan Allah lewat hutan mangrove 

yang merupakan salah satu ciptaan dan bukti kebesaranya Allah SWT. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Thaha ayat 53 yang berbunyi. 

“Ï% ©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{ $## Y‰ôγ tΒ y7 n=y™uρöΝä3s9$ pκ� ÏùWξ ç7ß™tΑt“Ρr& uρz ÏΒÏ !$ yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ$ oΨô_t� ÷zr

' sùÿÏµÎ/% [`≡ uρø— r&ÏiΒ;N$ t7 ¯Ρ4 ®Lx©∩∈⊂∪  

Terjemahanya: yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan 

yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari 

langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis 

dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam 

 

 

 Pulau Wawonii dengan luas ± 867, 58 Km2merupakan salah satu pulau 

kecil yang terletak diLaut Banda dan dipisahkan dengan Pulau Sulawesioleh Selat 

Wawonii. Pulau ini secara administratifpemerintahan masuk wilayah Provinsi 

SulawesiTenggara. .Konawe kepulauan merupakan salah satu daerah kepulauan 

yang memiliki letak geografis sebelah utara berbatasan dengan selat wawonii, 

sebelah timur berbatasan dengan laut banda, dan sebelah selatan berbatasan 

dengan selat buton. Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan pada umumnya  

merupakan dataran rendah, bergelombang hingga berbukit. Hutan mangrove di 

Pulau Wawonii dapatditemukan hampir semua wilayah pantai yangberhadapan 

dengan Pulau Sulawesi, tumbuh danberkembang di pantai yang landai serta 

terlindungdari gempuran ombak yang besar( BPD Konkep, 2013). 
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Wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii ditumbuhi hutan mangroveyang 

lebat sehingga sangat mendukung habitat biota laut yangbernilai ekonomis seperti 

kepiting bakau dan udang. Selain itu,wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii 

banyak ditemukan padanglamun dan terumbu karang. Persentase keberadaan 

hutan mangrovedi Pulau Wawonii rata-rata sebesar 33,35%, padang lamun 

sebesar30,66% dan terumbu karang rata-rata sebesar 25,81%. Dengandemikian, 

maka wilayah ini sangat potensial untuk pengembangakomoditas udang lobster, 

rumput laut dan ikan kerapu ( BPD Konkep, 2013). 

Di Kawasan pesisir pantai Lamongupa Kecamatan Wawonii Tengah  

Kabupaten Konawe Kepulauan dimana dengan luas pantai  ± 3.000 x 10.000  

meter.  Disepanjang pesisir pantai tersebut ditumbuhi dengan berbagai macam  

tumbuhan mangrove. Dikawasan pesisir pantai lamongupa khususnya di 

Kecamatan Wawonii Tengah ini masih ada beberapa wilayah yang memiliki 

tumbuhan maupun hutan mangrove yang sedikit luas dibandingkan pada beberapa  

tempat lain yang ada dikawasan ini ( Pers conference,2020). 

Hutan mangrove di Pulau Wawonii dapat ditemukan hampir semua wilayah 

pantai yang berhadapan dengan Pulau Sulawesi, tumbuh dan berkembang di 

pantai yang landai serta terlindung dari gempuran ombak yang besar. Begitu juga 

di daerah kawasan pesisir pantai Lamongupa namun keberadaannya belum pernah 

dilaporkan, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian. Hutan mangrove di pantai 

Lamongupa dipilih sebagai lokasi penelitian karena kawasan ini memiliki 

keanekaragaman flora (tumbuhan)  yang liar. Dikatakan liar karena beberapa 
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tumbuhan belum dikenal namanya oleh masyarakat secara umum (Supriyatin, 

2018). 

 Guru sebagai pendidik profesional diharapkan memilikikemampuan 

mengembangkan bahan ajar sesuai dengan mekanisme yang ada 

denganmemperhatikan karakteristik dan lingkungan sosial peserta didik.Salah satu 

upaya dalam meningkatkan pemahaman materi ekosistem adalah penggunaan 

bahan ajar agar menjadi lebih menarik, karena contoh-contoh yang diambil sangat 

dekat dengan kehidupan peserta didik dan bersifat kontekstual (Ade Haerullah, 

2017). 

 Salah satu cara alternatif yang dapat dilakukan guru untuk melakukan 

variasi dalam mengajarkan materi ekosistem tanpa perlu melakukan field trip 

adalah menggunakan atau mengembangkan bahan ajar yang berkaitan dengan 

lingkungan yang dekat dengan siswa. Peran serta bahan ajar dalam membantu 

guru biologi harus dimaksimalkan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar 

diharapkan dapat berperan dalam mengungkap dan memberikan fakta-fakta yang 

ada di hutan mangrove sebagai salah satu usaha penanggulangan masalah yang 

terjadi pada hutan mangrove melalui media komunikasi dalam proses belajar 

mengajar di sekolah(Ade Haerullah, 2017). 

Penelitian ini penting dilakukan dalam kaitanya dengan kegiatan 

pembelajaran tentang jenis-jenis tumbuhan khususnya pada mata pelajaran biologi 

yang merupakan bagian dari pemebelajaran Sains pada materi keanekaragaman 

hayati dan materi ekosistem. Selain itu penelitian ini sangat penting dilakukan 

untuk melengkapi kajian tentang pembelajaran disekolah, contohnya pada materi 
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biologi tentang Ekosistempada kelas X sebagaimana sesuai dengan silabus 

pembelajaran yang terdapat materi tentang ekosistem yang  didalamnya terdapat 

sub materi unsur biotik mahluk hidup, seperti tumbu-tumbuhan dan hewan dan 

juga unsure  abiotik mahluk tak hidup    (Husna Amin, 2012). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

mengidentifikasi jenis mangrove karena belum ada data yang menyebutkan jenis 

mangrove apa saja yang ada  di pantai Lamongupa serta  mengkaji pengetahuan 

awal siswa dan potensi hutan mangrovesebagai sumber pembuatan bahan ajar 

ekosistem. bahan ajar yang dibuat diharapakan dapat memberikan informasi, 

wawasan, dan masukan untuk meningkatkan kesadaran dalam bertindak aktif 

membantu mencegah kerusakan hutan mangrove pada diri siswa, digunakan oleh 

guru untuk memberikan informasi dalam mengaitkan materi biologi dengan 

situasi nyata kehidupan siswa, dan meningkatkan mutu pembelajaran biologi pada 

jenjang sma yang berkaitan dengan ekosistem dan lingkungan. 

Denganhal diatas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Identifikasi Jenis Mangrove di Pantai Lamongupa Sebagai 

Bahan Ajar Biologi di Kelas  X  SMA Negeri 1 Wawonii Tengah” 
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1.2 Batasan Penelitian 

Fokus penelitian adalah batasan peneliti agar jelas ruang lingkup yang 

akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di dua tempat yakni yang pertaman 

dikawasan Pantai Lamongupa. Variabel yang menjadi penelitian ini  adalah 

identifikasi  jenis  mangrove. Data identifikasi  diperoleh dengan mengambil 

langsung jenis-jenis Mangrove yang ditemukan dilokasi penelitian. Mangrove 

yang ditemukan tersebut kemudian diidentifikasi untuk dikelompokkan 

berdasarkan jenisnya masing-masing. Yang ke dua setelah data jenis-jenis 

mangrove didapatkan maka peneliti akan membuat bahan ajar  pada materi 

Biologi Ekosistem kelas X terkait jenis mangrove dipantai Lamongupa untuk di 

uji kelayakan bahan ajar tersebut di SMA Negeri 1 Wawonii Tengah. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Apa saja jenis-jenis tumbuhan mangrove yang terdapat dikawasan pesisir 

pantai lamongupa Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe 

Kepulauan? 

2. Bagaimana karakteristik morfologi  jenis - jenis mangrove yang tumbuh di 

substrat yang berbeda dikawasan pesisir pantai Lamongupa? 

3. Bagaimana  kelayakan bahan ajar jenis-jenis  tumbuhan mangrove pada materi 

biologi  kelas X? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan mangrove  yang terdapat dikawasan 

pesisir pantai Lamongupa. 

2. Mendeskripsikan karakteristik morfologi  jenis  tumbuhan mangrove yang 

tumbuh di substrat yang berbeda dikawasan pesisir pantai Lamongupa. 

3. Menguji  kelayakan bahan ajar jenis  tumbuhan mangrove pada materi biologi  

kelas X 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaatyang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1.5.1 Manfaat Teoritis  

a. Mendapatkan teori baru tentang penelitian mangrove dan bahana ajar   

yang lebih baik lagi. 

b. Sebagai dasar dan rujukan bagi instansi dan  penelitian berikutnya yang 

sejenis. 

1.5.2 Manfaat praktis 

a. Untuk masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi 

bagaimana Jenis-Jenis Tumbuhan Mangrove yang Terdapat Di Kawasan 

Pesisir Pantai Lamongupa Desa Lamogupa Kecamatan Wawonii Tengah 

Kabupaten Konawe Kepulauan. 

b. Untuk  peneliti, mendapatkan pengalaman dari hasil penelitian mengenai 

Jenis-Jenis Tumbuhan Mangrove yang Terdapat Di Kawasan Pesisir Pantai 
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Lamongupa Desa Lamogupa Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten 

Konawe Kepulauan. 

c. Untuk siswa, sebagai bahan ajar atau  sumber belajar untuk mendapatkan 

pengetahuan baru tentang jenis-jenis  yang tunbuhan Mangrove terdapat di 

daerah sendiri. 

 


