BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tahap 1 (Penelitian di Mangrove
Cengkrong Trenggalek)
1. Faktor Abiotik
Hutan Mangrove Cengkrong Trenggalek merupakan salah tempat wisata
yang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan edukasi, karena di dalam hutan
mangrove masih terdapat keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna,
seperti halnya terdapat banyak bivalvia

di dalam hutan mangrove ini.

Kehidupan bivalvia tersebut juga dipengaruhi dari faktor abiotik. Faktor
abiotik yang mempengaruhi bivalvia terdiri atas suhu, pH, salinitas, dan juga
tipe substrat. Tipe substrat pada lokasi penelitian terdapat dua tipe yaitu tipe
berlumpur halus basah dan tipe berlumpur agak kering. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar 4.1.

(a)
(b)
Gambar 4.1 Tipe Substrat pada Lokasi Penelitian: (a) Tipe Berlumpur
Halus Basah; (b) Tipe Berlumpur Agak Kering
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Hasil pengukuran faktor abiotik yang didapatkan disetiap plot
penelitian dapat dijelaskan dalam tabel 4.1 berikut.
Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Faktor Abiotik Setiap Plot Penelitian
Stasiun

Stasiun 1

Stasiun 2

Stasiun 3

Stasiun 4

Stasiun 5

Plot

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Suhu(ºC)

pH

32
32
30
31
30
33
30
33
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
30
32
32
33
33
31
30

7,6
7,5
7,6
7,5
7,5
7,1
6,9
7,3
7,3
7,1
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,1
7,2
7,2
7,3
7,2
7,2
7,1
7,1
7,2
7,3

Faktor Abiotik
Salinitas
Tipe Substrat
(%)
4,1
Berlumpur agak kering
4,4
Berlumpur halus basah
4,1
Berlumpur agak kering
5,4
Berlumpur halus basah
4,4
Berlumpur halus basah
5,4
Berlumpur halus basah
6,5
Berlumpur halus basah
6,0
Berlumpur halus basah
6,0
Berlumpur agak kering
5,4
Berlumpur agak kering
2,9
Berlumpur agak kering
2,9
Berlumpur agak kering
2,9
Berlumpur agak kering
2,9
Berlumpur agak kering
2,9
Berlumpur halus basah
6,0
Berlumpur halus basah
6,0
Berlumpur halus basah
6,5
Berlumpur halus basah
6,0
Berlumpur halus basah
6,4
Berlumpur halus basah
6,0
Berlumpur halus basah
6,0
Berlumpur halus basah
6,5
Berlumpur halus basah
6,5
Berlumpur halus basah
6,0
Berlumpur halus basah

Dari seluruh data faktor abiotik tersebut, dapat dirangkum seperti tabel
4.2 dibawah.
Tabel 4.2 Hasil Rata-Rata Faktor Abiotik Hutan Mangrove Cengkrong
Trenggalek
No.
1
2

Faktor Abiotik
Suhu
pH

Angka
30-33ºC
6,9-7,6
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3
4

Salinitas
Tipe Substrat

2,9-6,5%
Berlumpur halus basah dan berlumpur
agak kering

Perbedaan yang diperoleh dari pengukuran faktor abiotik ini
disebabkan karena adanya perbedaan kondisi pada setiap stasiun. Hasil
pengukuran suhu pada setiap stasiun yang dibuat di mangrove cengkrong
trenggalek berkisar 30-33ºC. Bivalvia mempunyai toleransi yang dapat hidup
dengan temperatur 20-50ºC.1
Hasil pengukuran pH di setiap stasiun berkisar antara 6,9-7,8.
Sedangkan bivalvia dapat hidup apabila air memiliki pH berkisar antara 7,88,6. Pada prinsipnya bivalvia juga dapat hidup diperairan dengan pH lebih
tinggi dari 6,75. Aktivitas bivalvia akan meningkat pada pH 6,75- 7,00 dan
menurun pada pH 4,0-6,5.2 Salinitas merupakan salah satu faktor lingkungan
yang mempengaruhi kehidupan bivalvia. Salinitas air diklasifikasikan
menjadi beberapa kategori, antara lain: air tawar <0,5‰, air payau (0,530‰), dan air laut (30-40‰) dan hiperhalin (>40‰).3 Hasil pengukuran
disetiap stasiun berkisar antara 2,9-6,5%. Bivalvia dapat hidup pada kisaran
salinitas 5-35%.4 Tipe substrat yang dihuni bivalvia yang terdapat di hutan
mangrove cengkrong trenggalek adalah berlumpur, walaupun ada tipe lumpur
yang basah dan yang kering akibat dari pasang surut yang terjadi. Bivalvia

1

Muhammad Masrur Islami, Pengaruh Suhu dan Salinitas Terhadap Bivalvia, dalam Jurnal
Oseana, 2013, Vol. 38 No. 2, hal. 2
2
F. Ramadhan, Budidaya Kerang Mutiara. (Yogyakarta: Damar Media, 2019), hal. 36
3
Levinton. J.S, Marine Ecology, (America: Prentice, 1982), hal. 34
4
Riniatsih,Widianingsih, Kelimpahan dan Pola Sebaran Kerang-kerangan (Bivalve) di
Ekosistem Padang Lamun Perairan Jepara.(Jurnal Kelautan Vol 12 No. 1
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banyak ditemukan pada substrat yang berlumpur, dan dibawah pohon bakau.
Hal ini sesuai dengan salah satu faktor yang mempengaruhi bivalvia adalah
adanya serasah yang dihasilkan oleh tumbuhan mangrove yang akan menjadi
sumber makanan bagi bivalvia.5 Sehingga dari pengukuran beberapa faktor
abiotik yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa kondisi hutan
mangrove cengkrong trenggalek cukup mendukung adanya keanekaragaman
bivalvia di wilayah tersebut.

2. Keanekaragaman Jenis Bivalvia di Kawasan Mangrove Cengkrong
Trenggalek
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kawasan hutan mangrove
cengkrong trenggalek ditemukan 8 Spesies bivalvia dari 5 ordo, yaitu ordo
Arcida, Mytiolida, Ostreoida, Pterioida, dan Veneroida. Spesies yang
mendominasi dikawasan mangrove cengkrong trenggalek ini adalah
Polymesoda bengalensis (kerang totok) yang berasal dari ordo veneroida
dengan jumlah 99 individu. Spesies yang paling sedikit adalah Mytilus edulis
yang berasal dari ordo Mytiolida dengan jumlah 2 individu.
Adapun uraian dari Spesies Bivalvia yang terdapat di Kawasan
Ekosistem Mangrove cengkrong trenggalek dapat dilihat pada tabel 4.3
dibawah ini.

5

Adianto, dan Hamih, Struktur Komunitas dan Produksi Serasah Mangrove di Dumai,
dalam Riau Biology, Vol. 1 No. 2, 2002, h. 755
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Tabel 4.3 Spesies Bivalvia yang ditemukan di Kawasan Hutan Mangrove
Cengkrong Trenggalek
No

Ordo

Spesies
Nama Ilmiah

1

Arcida

Anadara passa
Tegillarca granosa
Mytilus edulis
Crassostrea gigas
Saccostrea cucullata

2
3

Mytiolida
Ostreoida

4

Pterioida

Isognomon alatus

5

Veneroida

Lutraria sp
Polymesoda
bengalensis
Jumlah

Nama
Daerah
Kerang darah
Tiram
Atlantik
Tiram Bakau
Tiram pohon
datar
Kerang
Kerang totok

Jumlah
Individu
8
4
2
11
11
15
3
99
153

Tabel di atas memperlihatkan berbagai spesies bivalvia yang terdapat di
kawasan

ekosistem

mangrove

cengkrong

trenggalek.

Ordo

yang

mendominasi adalah Arcida (species Anadara passa berjumlah 8 dan
Tegillarca granosa berjumlah 4), Ostreoida (species Crassostrea gigas
berjumlah 11 dan Saccostrea cucullata berjumlah 11 ), dan Veneroida
(Lutraria sp berjumlah 3 dan Polymesoda bengalensis berjumlah 99),
sedangkan bivalvia yang paling sedikit berasal Ordo Mytiolida dengan
spesies Mytilus edulis yang berjumlah 2 individu, dan Pterioida dengan spesies
Isognomon alatus yang berjumlah 15 individu.
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Persentase Spesies Bivalvia di
Mangrove Cengkrong
Trenggalek
5% 1%

7%
3%
7%

10%

Anadara passa
Mytilus edulis
Crassostrea gigas
Tegillarca granosa
Saccostrea cucullata

65%

Isognomon alatus

2%

Lutraria sp
Polymesoda bengalensis

Diagram 4.1 Presentase Spesies Bivalvia di Mangrove Cengkrong
Trenggalek

Berdasarkan Diagram 4.1 dapat dilihat bahwa keberadaan bivalvia
dikawasan hutan mangrove cengkrong trenggalek memiliki 8 spesies dengan
persentase yang berbeda. Diagram tersebut menunjukkan bahwa persentase
bivalvia di Kawasan Ekosistem Mangrove Cengkrong Trenggalek didominasi
oleh spesies Polymesoda bengalensis (65%), sedangkan persentase spesies
bivalvia yang paling sedikit adalah Mytilus edulis (1%). Persentase dari 6
spesies bivalvia lainnya adalah sebagai berikut, Anadara passa (5%),
Crassostrea gigas (7%), Tegillarca granosa (3%), Saccostrea cucullata
(7%), Isognomon alatus (10%), dan Lutraria sp (2%).
Adapun deskripsi dan klasifikasi dari Bivalvia di kawasan hutan
mangrove cengkrong trenggalek adalah sebagai berikut.
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1. Anadara Passa

(b)
(a)
Gambar 4.2 Anadara passa: (a) Sumber (www.marinespesies.org);
(b) Dokumentasi Pribadi

Taksonomi Anadara passa adalah sebagai berikut:
Kingdom

:

Animalia

Phylum

:

Mollusca

Class

:

Bivalvia

Subclass

:

Pteriomorphia

Order

:

Arcida

Superfamily

:

Arcoidea

Family

:

Arcidae

Genus

:

Anadara

Species

:

Anadara passa6

Berdasarkan pengamatan oleh peneliti diperoleh ciri-ciri spesies
antara lain: (1) Anadara passa yang ditemukan peneliti memiliki bentuk
cangkang yang hampir membulat dan ukuran cangkang sekitar 5 cm, (2)
cangkang ini memiliki tekstur yang tebal dan memiliki bentuk cembung

6

World Register of Marine Species, Anadara passa, dalam www.marinespecies
.org/aphia.php?p =tax details&id=504365, diakses pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 20:26
WIB
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tak beraturan dilengkapi dengan lapisan luar yang berwarna putih dengan
jalur-jalur radial disekitar umbo yang sangat terlihat jelas, (3) bagian
bawah cangkang bergerigi, (4) Anadara passa yang ditemukan pada
penelitian ini hidup dengan cara membenamkan diri ke dalam lumpur
dengan suhu air sekitar 32-33ºC, salinitas 6,0-6,5% dan pH 7,2-7,3, (5)
substrat yang ditemukan dalam penelitian ini berlumpur halus dan basah.
Berdasarkan literatur, Anadara passa memiliki ciri-ciri antara lain: (1)
memiliki bentuk dan panjang yang beragam, (2) spesies ini mempunyai
bentuk cangkang yang hampir membulat dengan ukuran maksimal lebar
lmencapai 9 cm,7 (3) lapisan luar berwarna putih, jalur-jalur radial yang
berpusat kearah umbo terlihat sangat jelas, (4) Anadara passa dapat
ditemukan disubstrat lumpur berpasir, tetapi jumlah populasi tertinggi
dapat ditemukan di lumpur halus yang ditumbuhi hutan bakau dan
mangrove.8
2. Crassostrea gigas

(b)
(a)
Gambar 4.3 Crassostrea gigas (a) Sumber (www.marinespecies. org)
;(b) Dokumentasi Pribadi

Eryana Dhalia Drajad Ginting, dkk.”Identifikasi Jenis-Jenis Bivalvia di Perairan
Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal Acta Aquatica Vol.4, No. 1 (2017), h.14.
8
Nybakken, J.W, Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis, (Jakarta: Gramedia,
1988),hal.44
7
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Taksonomi Crassostrea gigas adalah sebagai berikut:
Kingdom

:

Animalia

Phylum

:

Mollusca

Class

:

Bivalvia

Subclass

:

Pteromorphia

Order

:

Ostreoida

Family

:

Ostreidae

Genus

:

Crassostrea

Species

:

Crassostrea gigas9

Berdasarkan pengamatan oleh peneliti diperoleh ciri-ciri spesies
antara lain: (1) Crassostrea gigas yang ditemukan dilokasi penelitian ini
berbentuk seperti daun yang meruncing, (2) bentuk cangkang lonjong dan
halus, (3) pada bagian cangkang atas ditandai dengan umbo putaran kecil,
(4) Crassostrea gigas berwarna kekuningan dengan ukuran panjang 3-4
cm, (5) Spesies ini ditemukan di bawah akar tumbuhan mangrove yaitu
Rhizophora sp yang memiliki suhu air sekitar 32ºC, salinitas 5,4-6,5% dan
pH 7,2, (6) substrat yang ditemukan dalam penelitian ini berlumpur halus
dan basah.
Crassostrea gigas memiliki ciri-ciri antara lain: (1) bentuk cangkang
memanjang lonjong seperti daun meruncing, (2) cangkang memiliki
tekstur tebal dan sangat berkerut, (3) cangkang memiliki tulang rusuk yang

9

Budi Sugianti, Laila Lafi, Yeni Anggraeni, dkk., Daftar Mollusca yang Berpotensi
Sebagai Spesies Asing Invasif di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan,2014),
hal. 14.
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bergerigi, (4) lapisan luar berwarna putih kekuningan, (5) bagian dalam
berwarna putih,10 (6) Crassostrea gigas memiliki ukuran panjang 15-20
cm.11
3. Tegillarca granosa

(b)
(a)
Gambar 4.4 Tegillarca granosa (a) Sumber (www.Tegillarca
granosa. com ) (b) Dokumentasi Pribadi

Taksonomi Tegillarca granosa adalah sebagai berikut:

10

Kingdom

:

Animalia

Phylum

:

Mollusca

Class

:

Bivalvia

Subclass

:

Pteriomorphia

Order

:

Arcida

Superfamily

:

Arcoidea

Family

:

Arcidae

Genus

:

Tegillarca

ETI BioInformatics, Crassostrea gigas, dalam, http://speciesidentification.org
/species.php?species_ group = mollusca&id=629&menuentry=soorten, diakses pada tanggal 22
desember 2019 pukul 15:34.
11
Budi Sugianti, Laila Lafi, Yeni Anggraeni, dkk., Daftar Mollusca yang Berpotensi
Sebagai Spesies Asing Invasif di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan,2014),
hal. 14.
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Species

:

Tegillarca granosa12

Berdasarkan pengamatan oleh peneliti diperoleh ciri-ciri spesies
antara lain: (1) Tegillarca granosa yang ditemukan dilokasi penelitian ini
berbentuk ellips dengan kedua sisi yang sama, (2) Tegillarca granosa
yang ditemukan memiliki dua keping cangkang yang tebal, (3) berwarna
putih, (4) memiliki ukuran panjang 3 cm yang ditutupi dengan
periostrakum berwarna kuning kecoklatan, (5) spesies ini hidup pada suhu
air sekitar 30ºC, salinitas 6,0% dan pH 7,3, (6) substrat yang ditemukan
dalam penelitian ini berlumpur halus dan basah.
Tegillarca granosa ini juga dapat disebut dengan anadara granosa.
Ciri-ciri dari species ini antara lain: (1) bentuk cangkang yang hampir
membulat, (2) cangkang bertekstur tebal dan padat, (3) cangkang terdapat
15-20 tulang rusuk, (4) memiliki umbo yang sangat menonjol, (5)
cangkang berwarna putih, (6) bagian dalam cekung dan berwarna putih
kekuning-kuningan, (7) memiliki ukuran 3 cm dan maksimal 9 cm, (8)
memiliki substrat berlumpur.13

World Register of Marine Species, “Tegillarca granosa”, dalam http://www.marine
species.org /aphia.php?p=taxdetails&id=504471, diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pukul
10.23 WIB.
12

Ramasamy, Santhanam. “Biology and Ecology of Edible Marine Bivalve Mollusc”.
(USA: Apple Academic Press Inc,2018), hal 184
13
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4. Saccostrea cucullata

(a)
(b)
Gambar 4.5 Saccostrea cucullata: (a) Sumber (Born,OistreadaeOsyter, Southern); (b) Dokumen tasi Pribadi

Taksonomi Saccostrea cucullata adalah sebagai berikut:
Kingdom

:

Animalia

Phylum

:

Mollusca

Class

:

Bivalvia

Order

:

Ostreoida

Family

:

Ostreidae

Genus

:

Saccostrea

Species

:

Saccostrea cucullata14

Berdasarkan pengamatan oleh peneliti diperoleh ciri-ciri spesies
antara lain: (1) Saccostrea cucullata yang ditemukan dilokasi penelitian
ini berbentuk lonjong tidak beraturan, (2) spesies ini memiliki katup yang
padat dan tebal, (3) katup yang bagian bawah berbentuk cembung dan
tidak memiliki umbo yang menempel pada substrat, (4) katup yang bagian
atas rata dan ukurannya lebih kecil dari pada katub bagian bawah, (5)

14

Born, Oistredae-Osyter, (Southern Turkey: Mediterranean Record, 1778), hal. 198.
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spesies ini juga berbentuk seperti daun lebar, (6) warna dari katup tersebut
agak sedikit keungu-unguan, namun untuk bagian dalamnya berwarna
putih dan berbingkai hitam, (7) Saccostrea cucullata ditemukan dibawah
akar tumbuhan mangrove Rhizophora apiculata yang memiliki tekstur
berlumpur halus basah yang cocok untuk pertumbuhan spesies tersebut,
dengan keadaan suhu sekitar 32ºC, salinitas 6,4% dan pH 7,2-7,3 (8)
ukuran spesies ini sekitar 9 cm.
Berdasarkan literatur, Saccostrea cucullata mempunyai ciri-ciri
antara lain: (1) bentuk cangkang hampir melingkar atau oval, (2) cangkang
memiliki tekstur padat dan tebal, (3) memiliki katup yang tebal dan padat,
(4) katup bawah cembung, (5) katup atas datar dan lebih kecil dari katup
bawah, (6) bagian dalam berbingkai putih dengan hitam, (7) memiliki
ukurang maksimal 12 cm, (8) memiliki warna keunguan-coklat dibagian
luar katup, (9) toleransi terhadap berbagai suhu dan salinitas, (10)
memiliki substrat berlumpur, ditemukan dibawah akar Rhizophora
apiculata.15

15
Ramasamy, Santhanam. “Biology and Ecology of Edible Marine Bivalve Mollusc”.
(USA: Apple Academic Press Inc,2018), hal 43
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5. Isognomon alatus

(b)

(a)

Gambar 4.6 Isognomon alatus:(a)Sumber (www.marinespecies.org);(b)
Dokumentasi Pribadi

Taksonomi Isognomon alatus adalah sebagai berikut:
Kingdom

:

Animalia

Phylum

:

Mollusca

Class

:

Bivalvia

Order

:

Pterioida

Family

:

Isognomonidae

Genus

:

Isognomon

Species

:

Isognomon alatus16

Berdasarkan pengamatan oleh peneliti diperoleh ciri-ciri spesies
antara lain: (1) Isognomon alatus yang ditemukan dilokasi penelitian ini
berbentuk seperti jamur, (2) memiliki dua katup tipis berbentuk tidak
teratur yang disambung dengan engsel lurus yang panjang, (3) spesies ini
memiliki warna kecoklatan pucat dan bercampur dengan warna hitam, (4)

16

Bunjamin Dharma, Recent & Fossil Indonesian Shells,(Jakarta:Conch Books,2005) hal.

244
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ukuran dari spesies yang ditemukan ini sekitar 4-5 cm. Isognomon alatus
ini ditemukan pada akar bakau yaitu mangrove Rhizophora mucronata,
dengan suhu sekitar 32-33ºC, salinitas 6,5% dan pH 7,1-7,2.
Berdasarkan literatur, Isognomon alatus mempunyai ciri-ciri antara
lain: (1) memiliki penampilan cangkang kerang yang melekat pada
substrat, (2) kerang ini berwarna coklat atau ungu kemudian akan menjadi
hitam, (3) memiliki permukaan atas yang halus dan biasanya tinggal secara
berkelompok, (4) spesies ini memiliki panjang mencapai 7 cm, (5) kerang
jenis ini biasanya melekat pada akar mangrove, bangkai kapal dan juga
dermaga, tetapi juga terkadang di terumbu karang.17
6. Lutraria sp

(b)
(a)
Gambar 4.7 Lutraria sp: (a) Sumber (www.marinespecies.org); (b)
Dokumentasi Pribadi

Taksonomi Lutraria sp adalah sebagai berikut:
Kingdom

:

Animalia

Phylum

:

Mollusca

Class

:

Bivalvia

17
ETI BioInformatics, Isognomon alatus, dalam, http://species-identification.org
/species.php? species _ group=caribbean_diving_guide&id=419&menuentry=soorten, diakses
pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 08.12 WIB.
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Subclass

:

Heterodonta

Order

:

Veneroida

Family

:

Mactridae

Genus

:

Lutraria

Species

:

Lutraria sp18

Berdasarkan pengamatan oleh peneliti diperoleh ciri-ciri genus antara
lain: (1) Lutraria sp yang ditemukan dilokasi penelitian ini berbentuk
panjang dan lonjong, (2) tekstur pada bagian permukaan kasar dan
membentuk garis-garis vertikal, (3) spesies yang ditemukan ini memiliki
warna cangkang hijau kecoklatan bercampur hitam, (4) Lutraria sp
mempunyai cangkang yang tidak sama panjang kanan dan kiri, (5) memiliki
ukuran sekitar 6-7 cm, (6) ditemukan dalam substrat berlumpur halus dan
basah dengan suhu air 30-32ºC, salinitas 6,0% dan pH 7,2-7,3.
Berdasarkan literatur, Lutraria sp memiliki ciri-ciri antara lain: (1)
berbentuk oval memanjang, (2) memiliki dua ukuran katup yang sama,
(3)lbagian permukaan kasar dan membentuk garis-garis vertikal, (4) lapisan
luar atau periostrakum berwarna coklat, (5) bagian dalam cekung dan
berwarna putih mengkilat, (6) memiliki substrat berlumpur.19

18
ETI BioInformatics, Lutraria, dalam http://species-identification.org/species.php?
species _group =mollusca&menuentry=soorten&id=784&tab=classificatie, diakses pada tanggal
23 Desember 2019 pukul 09.20 WIB.
19
Kirsty Alison kerr. Aspect of the biology of Lutraria lutraria (L) (bivalvia:Mactracea).

(University of Glasglow: Thesis,1981)
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7. Polymesoda bengalensis

(b)
(a)
Gambar 4.8 Polymesoda bengalensis :(a) Sumber (www.marinespe
cies.org), (b) Dokumentasi Pribadi

Taksonomi Polymesoda bengalensis adalah sebagai berikut:
Kingdom

:

Animalia

Phylum

:

Mollusca

Class

:

Bivalvia

Subclass

:

Heterodonta

Infraclass

:

Euheterodonta

Superorder

:

Imparidentia

Order

:

Veneroida

Superfamily

:

Cyrenoidea

Family

:

Cyrenidae

Genus

:

Polymesoda

Species

:

Polymesoda expansa20

20
World Register of Marine Species, Polymesoda expansa, dalam, http://www. Marine
species.org /aphia.php?p=taxdetails&id=546327, diakses pada tanggal 23 Desember 2019 pukul
10.23 WIB.
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Berdasarkan pengamatan oleh peneliti diperoleh ciri-ciri spesies
antara lain: (1) Polymesoda expansa yang ditemukan dilokasi penelitian
ini memiliki bentuk cangkang oval dan agak mengembung, (2) bagian luar
berwarna kuning kehijauan dan kuning berbelang kehitaman, (3) bagian
atas dari cangkang Polymesoda expansa ini terdapat garis-garis lengkung
berwarna hitam kecoklatan yang mengkilap, (4) bagian dalamnya
berwarna putih yang memiliki tekstur yang tebal, (5) memiliki ukuran 5-9
cm, (6) ditemukan dalam substrat berlumpur halus dan basah dengan suhu
air 30-32ºC, salinitas 4,4-6,9% dan pH 7,1-7,6.
Berdasarkan literatur, ciri-ciri Polymesoda bengalensis antara lain: (1)
bentuk cangkang oval dan agak mengembung, (2) cangkang memiliki
tekstur tebal dan kuat, (3) cangkang bagian atas terdapat garis-garis
lengkung, (4) lapian luar berwarna hijau kecoklatan atau hijau kehitaman
agak mengkilat, (5) bagian dalam cangakng cekung dan kuat, (6) bagian
dalam cangkang berwarna putih, (7) memiliki ukuran 4-5 cm, (8) memiliki
substrat berlumpur.21

21
N. Amelia. Kepadatan dan Pola Distribusi Kerang Bakau (Polymesoda Bengalensis) di
Muaro Nipah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. (Padang: STKIP PGRI,2013)
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8. Mytilus edulis

(a)
(b)
Gambar 4.9 Mytilus edulis: (a) Sumber (www.marinespecies.org), (b)
Dokumentasi Pribadi

Taksonomi Mytilus edulis adalah sebagai berikut:

22

Kingdom

: Animalia

Phylum

: Mollusca

Class

: Bivalvia

Subclass

: Pteromorphia

Order

: Mytiolida

Family

: Mytilidae

Genus

: Mytilus

Species

: Mytilus edulis22

ETI BioInformatics, Mytilus edulis, dalam, http://species-identification.org /species.php
?species _ group =mollusca&menuentry=soorten&id=819&tab=classificatie, diakses pada tanggal
23 Desember 2019 pukul 12.12 WIB.
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Berdasarkan pengamatan oleh peneliti diperoleh ciri-ciri spesies
antara lain: (1) Mytilus edulis yang ditemukan dilokasi penelitian ini
berbentuk panjang dan lonjong hampir membentuk segitiga sama kaki, (2)
bagian permukaan yang halus dan membentuk garis-garis melengkung
mengikuti arah cangkang, (3) spesies ini memiliki warna cangkang
kecoklatan bercampur merah dan mengkilap, (4) bagian dalam cangkang
berwarna putih bercampur dengan waran merah keunguan yang
mengkilap, (5) spesies ini berukuran sekitar 5-6 cm, (6) ditemukan dalam
substrat berlumpur halus dan basah dengan suhu air 32ºC, salinitas 6,0%
dan pH 7,2.
Berdasarkan literatur, Mytilus edulis memiliki ciri-ciri antara lain: (1)
cangkang berbentuk seperti segitiga, (2) memiliki garis kosentris yang
halus, (3) cangkang terdapat garis konsentris yang halus, (4) cangkang
memiliki warna keunguan, (5) permukaan dalam cangkang berwarna putih
yang mengkilap, (6) memiliki substrat berlumpur, (7) spesies ini umumnya
memiliki ukuran 50-100 mm, dan cangkang terbesarnya mencapai 150200 mm.23
Sedangkan untuk pembagian spesies berdasarkan stasiun pengamatan
diperoleh sebagai berikut.

23

ETI BioInformatics, Mytilus edulis, dalam, http://species-identification.org/species.php
?species_ group =mollusca&id=819&menuentry=soorten, diakses pada tanggal 23 Desember 2019
pukul 12.42 WIB
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Tabel 4.4 Keanekaragaman Jenis Bivalvia di Hutan Mangrove Cengkrong
Trenggalek
Stasiun
1

2

3

4

Plot
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2

3

4
5
5

1

2

3
4
5

Nama Spesies
Polymesoda bengalensis
Polymesoda bengalensis
Polymesoda bengalensis
Polymesoda bengalensis
Polymesoda bengalensis
Polymesoda bengalensis
Anadara passa
Polymesoda bengalensis
Polymesoda bengalensis
Polymesoda bengalensis
Isognomon alatus
Polymesoda bengalensis
Anadara passa
Crassostrea gigas
Crassostrea gigas
Polymesoda bengalensis
Anadara passa
Isognomon alatus
Lutraria sp
Tegillarca granosa
Lutraria sp
Crassostrea gigas
Saccrostrea cucullata
Polymesoda bengalensis
Isognomon alatus
Saccrostrea cucullata
Mytilus edulis
Isognomon alatus
Polymesoda bengalensis
Anadara passa
Polymesoda bengalensis
Tegillarca granosa
Total Keseluruhan Spesies

Jumlah
1
1
18
22
7
10
1
18
2
7
4
2
3
1
2
4
3
1
2
3
1
8
7
3
2
4
2
8
3
1
1
1

Total

20

58

2

48

25

153
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Spesies bivalvia yang berhasil ditemukan diseluruh stasiun berjumlah 8
spesies yang terdiri dari Anadara passa sebanyak 8, Mytilus edulis sebanyak
2, Crasosstrea gigas sebanyak 11, Tegillarca granosa sebanyak 4,
Saccrostrea cucullata sebanyak 11, Isognomon alatus sebanyak 15, Lutraria
lutraria sebanyak 3, dan Polymesoda bengalensis sebanyak 99. Adapun
grafik mengenai jumlah spesies bivalvia yang ditemukan disetiap stasiun
penelitian disajikan dalam gambar dibawah ini.

Grafik Spesies Stasiun 1
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Grafik 4.1 Jumlah Spesies Stasiun 1

Berdasarkan grafik yang dipaparkan dapat diketahui bahwa spesies
Polymesoda bengalensis merupakan spesies yang paling banyak ditemukan
di stasiun 1 yakni sebesar 100%. Spesies Polymesoda bengalensis adalah
spesies yang paling banyak ditemukan di stasiun 1 dikarenakan suhu pada
daerah tersebut berkisar antara 30-32°C, pH berkisar antara 7,5 – 7,6, salinitas
berkisar antara 4,1 – 5,4 %, serta banyak terdapat tipe substrat lumpur yang
halus dan basah sehingga substrat ini dapat ditempati bivalvia jenis
Polymesoda bengalensis. Selain itu, pada stasiun ini juga merupakan kawasan

104

penyemaian mangrove yang masih alami dan masih baik sehingga
ketersediaan bahan organik lebih banyak yang mengakibatkan bivalvia jenis
Polymesoda bengalensis bertahan hidup meskipun kadar salinitasnya rendah.

Grafik Spesies Stasiun 2
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Grafik 4.2 Jumlah Spesies Stasiun 2

Berdasarkan grafik yang dipaparkan dapat diketahui bahwa spesies
Polymesoda bengalensis merupakan spesies yang paling banyak ditemukan
di stasiun 2 yakni sebesar 98%. Spesies terkecil terdiri dari Anadara passa
sebesar 2%. Spesies Polymesoda bengalensis adalah spesies yang paling
banyak ditemukan di stasiun 2 dikarenakan suhu pada daerah tersebut
berkisar antara 30-33°C, pH berkisar antara 6,9 – 7,3, salinitas berkisar antara
5,4 – 6,5 %, serta banyak terdapat tipe substrat lumpur yang halus dan basah
sehingga substrat ini dapat ditempati bivalvia jenis Polymesoda bengalensis.
Selain itu sama halnya dengan stasiun 1, pada stasiun 2 ini juga merupakan
kawasan penyemaian mangrove yang masih alami dan masih baik sehingga
ketersediaan bahan organik lebih banyak yang mengakibatkan bivalvia jenis
Polymesoda bengalensis bertahan hidup meskipun kadar salinitasnya rendah.
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Grafik Spesies Stasiun 3
POLYMESODA BENGALENSIS

100%

LUTRARIA SP

0%

ISOGNOMON ALATUS

0%

SACCOSTREA CUCULLATA

0%

TEGILLARCA GRANOSA

0%

CRASSOSTREA GIGAS

0%

MYTILUS EDULIS

0%

ANADARA PASSA

0%

Grafik 4.3 Jumlah Spesies Stasiun 3

Berdasarkan grafik yang dipaparkan dapat diketahui bahwa spesies
Polymesoda bengalensis merupakan spesies yang paling banyak ditemukan
di stasiun 1 yakni sebesar 100% dengan jumlah 2 individu. Spesies
Polymesoda bengalensis adalah spesies yang paling banyak ditemukan di
stasiun 3 dikarenakan suhu pada daerah tersebut 32°C, pH 7,5, salinitas 2,9%,
berbeda dengan stasiun sebelumnya Polymesoda bengalensis ini hanya
ditemukan pada plot 5 saja yang mempunyai tipe substrat lumpur yang halus
dan basah. Tipe substrat ini sangat cocok untuk bivalvia jenis ini, karena dapat
digunakan sebagai habitatnya dengan cara membenamkan diri.
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Grafik Spesies Stasiun 4
POLYMESODA BENGALENSIS

27%

LUTRARIA SP

6%

ISOGNOMON ALATUS

10%

SACCOSTREA CUCULLATA

15%

TEGILLARCA GRANOSA

6%

CRASSOSTREA GIGAS

23%

MYTILUS EDULIS

0%

ANADARA PASSA

13%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Grafik 4.4 Jumlah Spesies Stasiun 4

Berdasarkan grafik yang dipaparkan dapat diketahui bahwa spesies
Polymesoda bengslensis yang merupakan spesies yang paling banyak
ditemukan di stasiun 4 yakni sebesar 27% dengan jumlah 8 individu.
Sedangkan spesies terkecil terdiri atas Tegillarca granosa dan Lutraria sp
sebesar 6%. Spesies Polymesoda bengalensis adalah spesies yang paling
banyak ditemukan di stasiun 4 dikarenakan suhu pada daerah tersebut
berkisar antara 30-32°C, pH berkisar antara 7,1-7,3, salinitas 6,0-6,5%,
stasiun ini memiliki jenis bivalvia yang bermacam-macam, karena memiliki
type substrat yang berlumpur halus dan basah. Selain itu, stasiun ini juga
berada di dekat aliran sungai serta memiliki kondisi mangrove yang besar dan
masih baik, sehingga memungkinkan bivalvia untuk tumbuh dengan
memanfaatkan serasah mangrove sebagai makanannya.
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Grafik Spesies Stasiun 5
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Grafik 4.5 Jumlah Spesies Stasiun 5

Berdasarkan grafik yang dipaparkan dapat diketahui bahwa spesies
Isognomon alatus yang merupakan spesies yang paling banyak ditemukan di
stasiun 5 yakni sebesar 40% dengan jumlah 10 individu. Sedangkan spesies
terkecil terdiri atas Tegillarca granosa dan Anadara passa sebesar 4%.
Spesies Isognomon alatus adalah spesies yang paling banyak ditemukan di
stasiun 5 dikarenakan suhu pada daerah tersebut berkisar antara 30-33°C, pH
berkisar antara 7,1-7,3, salinitas 6,0-6,5 %, stasiun ini juga memiliki jenis
bivalvia yang bermacam-macam, karena memiliki tipe substrat yang
berlumpur halus dan basah. Selain itu, stasiun ini juga berada di dekat aliran
sungai serta memiliki kondisi mangrove yang besar dan masih baik salah
satunya adalah mangrove Rhizophora mucronata, sehingga memungkinkan
bivalvia jenis Isognomon alatus ini untuk menempel tumbuh dengan
memanfaatkan akar dari mangrove ini.
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3. Hasil Analisis Indeks Penelitian
Indeks penelitian Bivalvia di hutan mangrove cengkrong trenggalek
terdiri atas indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks
kekayaan jenis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi
Microsoft Excel. Adapun hasil dari pengukuran indeks dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
Tabel 4.5 Indeks Keanekaragaman, Indeks Kemerataan, dan Indeks Kekayaan
Jenis Bivalvia
No
1

Macam-macam indeks
Indeks keanekaragaman

Angka
1,27

2

Indeks kemerataan

0,61

3

Indeks kekayaan jenis

1,39

Keterangan
Keanekaragaman
jenis
sedang
Kemerataan species tidak
stabil/labil
Kekayaan jenis rendah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperoleh indeks keanekaragaman jenis
1,27; indeks kemerataan sebanyak 0,61; dan indeks kekayaan jenis sebanyak
1,39. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mangrove Cengkrong Trenggalek
memiliki keanekaragaman jenis bivalvia sedang, kemerataan spesies bivalvia
labil, dan kekayaan jenis bivalvia rendah. Apabila dikaitkan dengan
pengukuran faktor abiotik di Mangrove Cengkrong Trenggalek dapat
diketahui bahwa pada stasiun 1-5 mempunyai suhu berkisar 30-33 ºC; pH 6,97,6; dan memiliki salinitas berkisar 2,9-6,5%.
Sedangkan ukuran faktor abiotik untuk pertumbuhan dan kehidupan
bivalvia adalah suhu relatif berkisar 20-50ºC; pH berkisar 6,7-8,6; dan
salinitas berkisar 5-35%. Adapun perbedaan lain yang dari setiap stasiun
adalah tipe substratnya. Tipe substrat tersebut menjadi salah satu faktor yang
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menentukan jenis dan jumlah bivalvia yang ditemukan. Hal tersebut berkaitan
dengan habitat dan kesediaan nutrisi bagi bivalvia untuk bertahan hidup.
Pada tipe substrat yang berlumpur halus dan basah yang berada di dekat
aliran sungai serta memiliki kondisi mangrove yang besar dan masih baik ini
sangat cocok untuk bivalvia, karena tipe substrat yang berlumpur halus dan
basah ini dapat digunakan sebagai habitatnya dengan cara membenamkan
diri pada substrat berlumpur untuk mempertahankan hidupnya, dan kondisi
mangrove yang besar memungkinkan

bivalvia untuk tumbuh dengan

memanfaatkan serasah mangrove sebagai makanannya. Berdasarkan
pemaparan tersebut, keanekaragaman bivalvia di Mangrove Cengkrong
Trenggalek cenderung sedang dengan kemerataan spesies yang labil, dan
kekayaan jenis yang masih rendah, hal ini dikarenakan jumlah dan tipe
substrat yang berbeda sehingga mengakibatkan perbedaan jenis dan jumlah
spesies bivalvia yang ditemukan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tahap II (Pengembangan Booklet)
Adapun hasil penelitian tahap II meliputi desain awal produk, hasil
pengujian validator, dosen pembimbing dan subyek uji coba, kelayakan sumber
belajar booklet dan revisi produk.
1. Desain Awal Produk
Sumber belajar yang dihasilkan berupa booklet dengan judul
“Keanekaragaman Bivalvia Hutan Mangrove Cengkrong Trenggalek”.
Booklet terdiri atas halaman cover, motto, ayat, kata pengantar, daftar isi,
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pendahuluan, Jenis-jenis bivalvia yang ditemukan di hutan mangrove
Cengkrong Trenggalek, teknik budidaya kerang, daftar pustaka, dan profil
penulis dan cover atau sampul belakang.
a. Cover (Sampul)
Pada halaman cover depan terdiri atas judul booklet, gambar bivalvia,
gambar mangrove, logo IAIN Tulungagung, nama instansi, dan nama penulis.
Tulisan judul “Keanekaragaman Bivalvia Hutan Cengkrong Trenggalek”,
menggunakan huruf kapital dengan jenis font Captain america, dalam
penulisan keanekaragaman berukuran 49 pt dengan warna orange, sedangkan
dalam penulisan bivalvia berwarna biru muda. Penulisan hutan mangrove
cengkrong trenggalek menggunakan ukuran 36 pt dan berwarna orange.
Penulisan instansi “Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung”, menggunakan jenis font primer
print ukuran 9 pt dan berwarna hitam, sedangkan penulisan nama penulis
menggunakan jenis font primer print ukuran 16 pt dan berwarna orange.
Gambar yang digunakan pada cover depan merupakan gambar
mangrove dan bivalvia, gambar ini mewakili isi booklet. Pada cover depan
didominasi oleh warna hijau dari gambar mangrove dan latar belakang
berwarna biru muda dan putih. Gambar mangrove dan bivalvia ini dipilih
dengan alasan bahwa topik yang dibahas berkaitan dengan tumbuhan
mangrove dan juga bivalvia.
Halaman sampul belakang berjudul “Keanekaragaman Bivalvia Hutan
Mangrove Cengkrong Trenggalek”, yang menggunakan huruf kapital dengan
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jenis font captain america, dalam penulisan keanekaragaman berukuran 16 pt
dengan warna orange, sedangkan dalam penulisan bivalvia berwarna biru
muda. Penulisan hutan mangrove cengkrong trenggalek menggunakan
ukuran 12 pt dan berwarna orange. Penulisan nama “Oleh : Rizka Amalia”
menggunakan font primer print dengan ukuran 10 pt dan berwarna orange.
Cover bagian belakang didominasi oleh warna orange.
b. Bagian Pendahuluan
Bagian pendahuluan meliputi halaman kondisi hutan mangrove,
halaman pengertian bivalvia, anatomi umum bivalvia, dan metode penelitian
di hutan mangrove cengkrong trenggalek. Pada halaman kondisi hutan
mangrove berisikan gambar mangrove, gambar substrat dan tulisan dengan
jenis font century gothic dengan ukuran 12 pt berwarna hitam dengan
background berwarna putih. Halaman pengertian bivalvia juga menggunakan
tulisan dengan jenis font century gothic, untuk kata “pengertian bivalvia”
menggunakan ukuran 30 pt dan 12 pt untuk keterangan selanjutnya, pada
halaman ini juga terdapat gambar bivalvia dengan background belakang
berwarna merah muda.
Halaman anatomi, berjudul “ Anatomi Umum Bivalvia” dengan jenis
font century gothic berwarna hitam dan berukuran 30 pt, sedangkan tulisan
selanjutnya berukuran 12 pt dengan background putih, halaman ini terdapat
gambar anatomi bivalvia dengan background belakang berwarna biru muda.
Halaman metode penelitian, berjudul “metode penelitian di hutan
mangrove cengkrong” dengan jenis font century gothic berwarna hitam dan
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berukuran 26 pt, sedangkan tulisan selanjutnya berukuran 12 pt dengan
background putih, selanjutnya pada halaman ini juga terdapat langlah metode
kerja dengan bagan, setiap bagan berbeda background, untuk persiapan alat
dan bahan menggunakan warna biru, pengambilan data menggunakan warna
kuning, bagian teknik menggunakan warna biru muda, dokumentasi data
berwarna kuning, identifikasi data menggunakan warna hijau muda,
penyajian data berwarna putih, dan pendeskripsian berwana biru. Untuk
background yang digunakan bagan tersebut berwarna merah muda.
c. Bagian isi
Bagian berisi halaman jenis-jenis bivalvia yang ditemukan di hutan
mangrove cengkrong trenggalek dan halaman teknik budidaya. Halaman
jenis-jenis bivalvia yang ditemukan di hutan mangrove cengkrong trenggalek
terdiri atas 8 spesies bivalvia , yaitu Anadara passa, Tegillarca granosa,
Polymesoda bengalensis, Isognomon alatus, Lutraria sp, Mytulis edulis,
Crassostrea gigas, dan Saccostrea cucullata.
1) Halaman jenis bivalvia
Halaman jenis bivalvia, berjudul “ Jenis-jenis bivalvia yang
ditemukan

di

hutan

mangrove

cengkrong

trenggalek”

dengan

menggunakan jenis font century gothic berwarna putih berukuran 36 pt dan
12 pt dengan background merah muda. Pada halaman ini juga terdapat
keterangan tulisan yang menggunakan jenis font century gothic berwarna
hitam dengan ukuran 12 pt dengan background berwana hijau muda
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dengan garis tepi berwarna merah muda. Selain itu, pada halaman ini juga
terdapat gambar plot yang digunakan dengan background hijau muda.
Halaman spesies menggunakan jenis font century gothic yang di
bold dengan ukuran 16 pt untuk judul dan 12 pt untuk keterangan
selanjutnya, untuk warna background berbeda-beda, yaitu Anadara passa
berwarna hijau muda, Tegillarca granosa berwarna coklat muda,
Polymesoda bengalensis berwarna hijau muda, Isognomon alatus
berwarna coklat muda, Lutraria sp berwarna hijau muda, Mytilus edulis
berwarna coklat muda, Crassostrea gigas berwarna hijau muda, dan
Saccostrea cucullata berwarna coklat muda.
2) Halaman teknik budidaya
Halaman

teknik

budidaya

berjudul

“Teknik

budidaya”

menggunakan huruf kapital dan jenis font century gothic berukuran 36 pt
untuk judul dan 12 pt untuk keterangan isi, tulisan tersebut berwarna merah
muda dengan background putih.
d. Halaman Penutup
Bagian halaman penutup terdiri atas halaman daftar pustaka dan
halaman profil penulis.
1) Halaman daftar pustaka
Halaman daftar pustaka berisi referensi yang diguanakan dalam
penyusunan booklet. Referensi yang digunakan berupa buku-buku, jurnal
maupun informasi online yang berkaitan dengan materi yang telah
disusun. Jenis font yang digunakan adalah century gothic berukuran 36 pt,

114

sedangkan isi daftar pustaka berukuran 12 pt. Tulisan tersebut berwarna
hitam dengan background putih.
2) Halaman profil penulis
Halaman profil penulis ini berisi tentang biografi riwayat jenjang
pendidikan secara singkat, dilengkapi dengan foto penulis dibagian kiri
bawah dan motto penulis. Font yang digunakan dalam penulisan profil
penulis adalah century gothic berukuran 28 pt untuk judul dan 14 pt untuk
isinya. Tulisan tersebut berwarna hitam dengan background berwarna
putih.

2. Hasil Pengujian Validator, Dosen Pembimbing dan Subyek Uji Coba
a. Hasil Validasi Ahli Materi
Uji kelayakan atau validasi ini dilakukan oleh ahli materi Desi
Kartikasari, M.Si selaku dosen Tadris Biologi IAIN Tulungagung. Uji
kelayakan oleh ahli materi booklet dinilai menggunakan skala Likert.
Untuk skor yang diberikan 1 (Tidak Baik), 2 (Kurang Baik), 3 (Baik), 4
(Sangat Baik). Jumlah butir soal terdiri dari 11 butir pertanyaan. Adapun
hasil penilaian dapat dilihat pada lampiran 9. Data yang diperoleh dari
angket kemudian dicari presentasenya dengan rumus:24
Kelayakan (K) =

24

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

𝑥 100

Sunarto, dan Ridwan. Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial,
Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 22-23
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Tabel 4.6 Hasil Uji Kelayakan Booklet oleh Ahli Materi
No Pernyataan
Skor
A. Aspek Materi Pembelajaran
1
Kesesuaian materi
4
dengan tujuan
pengembangan
booklet
2
Isi materi yang
4
terdapat dalam
booklet disajikan
dengan jelas
3
Materi yang
3
terdapat dalam
booklet benar
4
Sistematika
4
penulisan materi
dalam booklet
disajikan runtut
5
Tata bahasa yang
4
digunakan pada
booklet ini sesuai
dengan kaidah
EYD dan mudah
dipahami
6
Kedalaman materi
3
dalam booklet
tentang bivalvia
sesuai dengan
tingkat pemahaman
pembaca (siswa,
mahasiswa, dan
pengunjung)
B. Aspek Isi Materi
7
Penjelasan tentang
4
pengenalan bivalvia
yang tersaji dalam
booklet mudah
dipahami
8
Penjelasan tentang
3
anatomi bivalvia
mudah dipahami
9
Penjelasan tentang
4
jenis-jenis bivalvia
mudah dipahami
10 Penjelasan tentang
4
kandungan gizi
bivalvia mudah
dipahami

Presentase

Kategori

Keterangan

100%

Sangat
valid

Tidak revisi

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

75%

Valid

Tidak Revisi

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

75%

Valid

Tidak Revisi

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

75%

Valid

Tidak Revisi

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi
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11

Penjelasan tentang
cara budidaya
bivalvia mudah
dipahami
Total Skor

4

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

41

93,1%

Sangat
valid

Tidak Revisi

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat hasil uji kelayakan sumber
belajar booklet oleh ahli materi dapat diketahui bahwa skor maksimal
adalah 44 dan skor minimal adalah 0, sedangkan ahli materi memberikan
jumlah skor 41 (lihat tabel 4.6). Dari hasil perhitungan skor angket ahli
materi pada tabel 4.6 bahwa dapat dinyatakan booklet keanekaragaman
bivalvia dari aspek materi dikatakan “Sangat Valid” dan sesuai dengan uji
kelayakan booklet (lihat tabel 3.17) dengan persentase validitas 93,1%.
Berdasarkan hasil validasi diketahui bahwa sumber belajar berupa
Booklet Keanekaragaman Bivalvia masuk pada kriteria “Sangat Valid”
untuk digunakan, akan tetapi masih perlu sedikit perbaikan pada isi
booklet berdasarkan saran yang diberikan oleh dosen ahli materi. Adapun
saran yang diberikan sebagai berikut:
1) Memberikan nama author pada tiap spesies bivalvia.
2) Mengganti penulisan klasifikasi spesies dalam satu kotak, untuk
memudahkan pembaca.
3) Pada halaman pendahuluan diberikan penjelasan mengenai kondisi
mangrove dilokasi penelitian.
4) Menceritakan sedikit tentang teknik/cara penelitian .
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b. Hasil Validasi Ahli Media
Uji kelayakan ini dilakukan oleh ahli media yaitu Muhammad Iqbal
Filayani, M.Si selaku dosen Tadris Biologi IAIN Tulungagung. Uji
kelayakan oleh ahli media booklet dinilai menggunakan skala Likert.25
Untuk skor yang diberikan 1 (Tidak Baik), 2 (Kurang Baik), 3 (Baik), 4
(Sangat Baik). Jumlah butir soal terdiri dari 11 butir pertanyaan. Jumlah
butir soal terdiri dari 16 butir pertanyaan. Adapun hasil penilaian dapat
dilihat pada lampiran 10. Data yang diperoleh dari angket kemudian dicari
presentasenya dengan rumus:26
Kelayakan (K) =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

𝑥 100

Tabel 4.7 Hasil Uji Kelayakan Booklet oleh Ahli Media
No Pernyataan
Skor
A. Aspek Materi Pembelajaran
1
Penggunaan ukuran
3
huruf pada booklet
sudah sesuai
sehingga mudah
dibaca
2
Penggunaan bentuk
3
huruf pada booklet
sudah sesuai
sehingga mudah
dibaca
3
Penggunaan warna
3
huruf pada booklet
sudah sesuai
sehingga mudah
dibaca
4
Gambar pada
2
booklet sudah
sesuai dengan
25

Presentase

Kategori

Keterangan

75%

Valid

Tidak Revisi

75%

Valid

Tidak Revisi

75%

Valid

Tidak Revisi

50%

Kurang
valid

Revisi

Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran. (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2009).

Hal.160
26

Sunarto, dan Ridwan. Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial,
Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 22-23
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materi sehingga
memberi gambaran
yang jelas kepada
pembaca
5
Tata letak atau
2
50%
layout booklet tidak
membingungkan
6
Materi dalam
2
50%
booklet disajikan
secara sistematis
7
Ruang spasi pada
3
75%
booklet ini
ditempatkan secara
proporsional
8
Penggunaan kata,
3
75%
istilah dan kalimat
dalam booklet ini
sudah konsisten
sehingga mudah
dipahami pembaca
B. Aspek Pemilihan Media Pembelajaran
9
Booklet
3
75%
keanekaragaman
bivalvia ini mudah
untuk digunakan
secara kelompok
atau individu
10 Booklet mudah
3
75%
dibawa dan
disimpan
11 Booklet sesuai
2
50%
dengan tujuan
pembuatan booklet
keanekaragaman
bivalvia
12 Penggunaan bentuk
3
75%
dan ukuran huruf
dalam booklet
sudah konsisten
sehingga mudah
dipahami pembaca
C. Aspek Kemanfaatan Media
13 Booklet
2
50%
keanekaragaman
bivalvia
memperjelas
penyampaian
materi
14 Booklet
3
75%
keanekaragaman

Kurang
valid

Revisi

Kurang
valid

Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Kurang
valid

Revisi

Valid

Tidak Revisi

Kiurang
valid

Revisi

Valid

Tidak Revisi
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15

16

bivalvia dapat
digunakan sebagai
sumber belajar
Booklet
keanekaragaman
bivalvia dapat
meningkatkan
pengetahuan
Booklet
keanekaragaman
bivalvia dapat
diguanakan untuk
menggali informasi
Total Skor

2

50%

Kurang
valid

Revisi

2

50%

Kurang
valid

Revisi

41

64%

Cukup
valid

Sebagian
Revisi

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat hasil uji kelayakan
sumber belajar booklet oleh ahli media dapat diketahui bahwa skor
maksimal adalah 64 dan skor minimal adalah 0, sedangkan ahli materi
memberikan jumlah skor 41 (lihat tabel 4.7). Dari hasil perhitungan skor
angket ahli media pada tabel 4.7 bahwa dapat dinyatakan booklet
keanekaragaman bivalvia dari aspek media dikatakan “Cukup Valid” dan
sesuai dengan uji kelayakan booklet (lihat tabel 3.17) dengan persentase
validitas 64%.
Berdasarkan hasil validasi diketahui bahwa sumber belajar berupa
Booklet Keanekaragaman Bivalvia masuk pada kriteria “Cukup Valid”
untuk digunakan, akan tetapi masih perlu beberapa perbaikan pada isi
booklet berdasarkan saran yang diberikan oleh dosen ahli media. Adapun
saran yang diberikan sebagai berikut:
1) Menulis daftar pustaka yang benar berdasarkan buku pedoman
penyusunan skripsi IAIN Tulungagung.
2) Mencantumkan sumber yang digunakan dengan memberikan enoot.
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3) Untuk penulisan info penting, lebih diberi warna perkandungan gizinya
untuk menarik perhatian pembaca.
c. Hasil Validasi Dosen Pembimbing
Uji kelayakan materi dan media juga dilakukan oleh dosen
pembimbing yaitu Nanang Purwanto, M.Pd. Uji kelayakan materi dan
media oleh dosen pembimbing media booklet ini dinilai dengan
menggunakan skala Likert.27 Untuk skor yang diberikan 1 (Tidak Baik), 2
(Kurang Baik), 3 (Baik), 4 (Sangat Baik). Jumlah butir soal terdiri dari 11
butir pertanyaan. Jumlah butir soal terdiri dari 16 butir pertanyaan. Adapun
hasil penilaian dapat dilihat pada lampiran 11. Data yang diperoleh dari
angket kemudian dicari presentasenya dengan rumus:28
Kelayakan (K) =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

𝑥 100

Tabel 4.8 Hasil Uji Kelayakan Booklet oleh Dosen Pembimbing
No
Pernyataan
Skor
A. Aspek Materi Pembelajaran
1
Kesesuaian materi
3
dengan tujuan
pengembangan
booklet
2
Isi materi yang
3
terdapat dalam
booklet disajikan
dengan jelas
3
Materi yang terdapat
3
dalam booklet benar
4
Sistematika
4
penulisan materi
dalam booklet
disajikan runtut

27

Presentase

Kategori

Keterangan

75%

Valid

Tidak Revisi

75%

Valid

Tidak Revisi

75%

Valid

Tidak Revisi

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran. (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2009).

Hal.160
28

Sunarto, dan Ridwan. Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial,
Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 22-23
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5

Tata bahasa yang
digunakan pada
booklet ini sesuai
dengan kaidah EYD
dan mudah dipahami
6
Kedalaman materi
dalam booklet
tentang bivalvia
sesuai dengan tingkat
pemahaman pembaca
(siswa, mahasiswa,
dan pengunjung)
B. Aspek Isi Materi
7
Penjelasan tentang
pengenalan bivalvia
yang tersaji dalam
booklet mudah
dipahami
8
Penjelasan tentang
anatomi bivalvia
mudah dipahami
9
Penjelasan tentang
jenis-jenis bivalvia
mudah dipahami
10 Penjelasan tentang
kandungan gizi
bivalvia mudah
dipahami
11 Penjelasan tentang
cara budidaya
bivalvia mudah
dipahami
C. Aspek Desain
12 Penggunaan ukuran
huruf pada booklet
sudah sesuai
sehingga mudah
dibaca
13 Penggunaan bentuk
huruf pada booklet
sudah sesuai
sehingga mudah
dibaca
14 Penggunaan warna
huruf pada booklet
sudah sesuai
sehingga mudah
dibaca
15 Gambar pada booklet
sudah sesuai dengan

3

75%

Valid

Tidak Revisi

3

75%

Valid

Tidak Revisi

3

75%

Valid

Tidak Revisi

3

75%

Valid

Tidak Revisi

4

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

3

75%

Valid

Tidak Revisi

4

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

4

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

3

75%

Valid

Tidak Revisi

4

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

4

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi
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materi sehingga
memberi gambaran
yang jelas kepada
pembaca
16 Tata letak atau layout
3
75%
booklet tidak
membingungkan
17 Materi dalam booklet
3
75%
disajikan secara
sistematis
18 Ruang spasi pada
3
75%
booklet ini
ditempatkan secara
proporsional
19 Penggunaan kata,
4
100%
istilah dan kalimat
dalam booklet ini
sudah konsisten
sehingga mudah
dipahami pembaca
D. Aspek pemilihan media pembelajaran
20 Booklet
3
75%
keanekaragaman
bivalvia ini mudah
untuk digunakan
secara kelompok atau
individu
21 Booklet mudah
4
100%
dibawa dan disimpan
22 Booklet sesuai
4
100%
dengan tujuan
pembuatan booklet
keanekaragaman
bivalvia
23 Penggunaan bentuk
3
75%
dan ukuran huruf
dalam booklet sudah
konsisten sehingga
mudah dipahami
pembaca
E. Aspek Kemanfaatan Media
24 Booklet
3
75%
keanekaragaman
bivalvia memperjelas
penyampaian materi
25 Booklet
4
100%
keanekaragaman
bivalvia dapat
digunakan sebagai
sumber belajar

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Sangat
valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Sangat
valid
Sangat
valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Sangat
valid

Tidak Revisi

Tidak Revisi
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26

27

Booklet
keanekaragaman
bivalvia dapat
meningkatkan
pengetahuan
Booklet
keanekaragaman
bivalvia dapat
digunakan untuk
menggali informasi
Skor Total

4

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

4

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

93

86%

Sangat
valid

Tidak Revisi

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat hasil uji kelayakan
sumber belajar booklet oleh dosen pembimbing dapat diketahui bahwa skor
maksimal adalah 108 dan skor minimal adalah 0, sedangkan dosen
pembimbing memberikan jumlah skor 93 (lihat tabel 4.8). Dari hasil
perhitungan skor angket dosen pembimbing pada tabel 4.8 bahwa dapat
dinyatakan booklet keanekaragaman bivalvia dari aspek materi dan media
dikatakan “Sangat Valid” dan sesuai dengan uji kelayakan booklet (lihat
tabel 3.17) dengan persentase validitas 86%.
Berdasarkan hasil validasi diketahui bahwa sumber belajar berupa
Booklet Keanekaragaman Bivalvia masuk pada kriteria “Sangat Valid”
untuk digunakan, akan tetapi masih perlu sedikit perbaikan pada isi booklet
berdasarkan saran yang diberikan oleh dosen pembimbing. Adapun saran
yang diberikan sebagai berikut:
1) Revisi jenis huruf pada daftar isi
2) Penulisan keterangan pada halaman 4 (panah diperjelas)
3) Penulisan info penting rata kanan kiri (kandungannya)
4) Aturan penomoran sub bab (teknik budidaya)
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5) Memperbaiki profil penulis
d. Subyek Uji Coba
Adapun subyek uji coba meliputi tiga responden dari mahasiswa IAIN
Tulungagung, tiga responden dari siswa kelas VII, dan tiga responden dari
pengunjung atau masyarakat umum.
1) Mahasiswa tadris biologi IAIN Tulungagung
Hasil Uji coba yang dilakukan untuk mengetahui respon mahasiswa
Tadris Biologi IAIN Tulungagung, sebagaimana pelaksana uji coba ini
dilaksanakan kepada tiga mahasiswa semester 8 Tadris Biologi IAIN
Tulungagung yang telah mencapai mata kuliah zoologi. Penilaian ini
menggunakan skala likert dengan alternatif jawaban Tidak baik (1),
Kurang baik (2), Baik (3), dan Sangat Baik (4). Jumlah butir soal yang
digunakan terdiri atas 19 butir pertanyaan. Adapun hasil penilaian dapat
dilihat pada lampiran 12. Data yang diperoleh dari angket kemudian dicari
persentase dengan rumus:29
Kelayakan (K) =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

𝑥 100

Tabel 4.9 Hasil Keseluruhan Respon Booklet oleh Mahasiswa Tadris Biologi
IAIN Tulungagung
No.
Pernyataan
Skor
A. Aspek Materi Pembelajaran
1
Penggunaan huruf
9
pada booklet sudah
sesuai sehingga
mudah dibaca

29

Presentase

Kategori

Keterangan

75%

Valid

Tidak Revisi

Sunarto, dan Ridwan. Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial,
Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 22-23
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2

Kualitas gambar
7
58,3%
pada booklet
disajikan dengan
jelas
3
Tata letak atau
8
66,6%
layout booklet tidak
membingungkan
4
Gambar yang
9
75%
digunakan pada
booklet ini
memberi gambaran
materi dengan jelas
dan mudah
dipahami
5
Materi dalam
9
75%
booklet ini
disajikan secara
sistematis
6
Gambar pada
9
75%
sampul mewakili
isi materi dalam
booklet
B. Aspek Pemilihan Media Pembelajaran
7
Booklet
10
83,3%
keanekaragaman
bivalvia mudah
untuk digunakan
secara kelompok
8
Booklet
10
83,3%
keanekaragaman
bivalvia mudah
untuk digunakan
secara individu
9
Booklet
10
83,3%
keanekaragaman
bivalvia mudah
untuk dibawa
10 Booklet
10
83,3%
keanekaragaman
bivalvia mudah
untuk disimpan
C. Aspek Kemanfaatan Media
11 Booklet
9
75%
keanekaragaman
bivalvia ini
memotivasi
pembaca untuk
membacanya

Cukup
valid

Sebagian
Revisi

Cukup
valid

Sebagian
Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

126

12

Booklet
keanekaragaman
bivalvia ini dapat
meningkatkan
fokus perhatian
pembaca untuk
mempelajarinya
13 Booklet
keanekaragaman
bivalvia ini
memudahkan
pembaca untuk
memahaminya
14 Booklet
keanekaragaman
bivalvia ini dapat
meningkatkan
pengetahuan
pembaca tentang
keanekaragaman
bivalvia
D. Aspek Isi Materi
15 Penjelasan tentang
pengenalan bivalvia
yang tersaji dalam
booklet mudah
dipahami
16 Penjelasan tentang
anatomi bivalvia
mudah dipahami
17 Penjelasan tentang
jenis-jenis bivalvia
mudah dipahami
18 Penjelasan tentang
kandungan gizi
bivalvia mudah
dipahami
19 Penjelasan tentang
cara budidaya
bivalvia mudah
dipahami
Total Skor

9

75%

Valid

Tidak Revisi

10

83,3%

Valid

Tidak Revisi

11

91,6%

Sangat
valid

Tidak Revisi

10

83,3%

Sangat
valid

Tidak Revisi

9

75%

Valid

Tidak Revisi

9

75%

Valid

Tidak Revisi

9

75%

Valid

Tidak Revisi

9

75%

Valid

Tidak Revisi

176

77,1%

Valid

Tidak Revisi

Berdasarkan 3 subyek uji coba Mahasiswa Tadris Biologi IAIN
Tulungagung diketahui bahwa skor maksimal adalah 228, sedangkan skor
yang diperoleh dari 3 subyek uji coba Mahasiswa sebanyak 176 sesuai
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dengan tabel 4.9 diatas dengan persentase 77,1% sehingga sumber belajar
Booklet

Keanekaragaman

Bivalvia

Hutan

Mangrove

Cengkrong

Trenggalek valid untuk digunakan.
2) Siswa Kelas VII

Hasil uji coba yang dilakukan untuk mengetahui respon siswa, uji coba
ini dilakukan kepada 3 siswa kelas VII. Penilaian ini menggunakan skala
likert dengan alternatif jawaban Tidak baik (1), Kurang baik (2), Baik (3),
dan Sangat Baik (4). Jumlah butir soal yang digunakan terdiri atas 19 butir
pertanyaan. Adapun hasil penilaian dapat dilihat pada lampiran 13 . Data
yang diperoleh dari angket kemudian dicari presentase dengan rumus:30
Kelayakan (K) =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

𝑥 100

Tabel 4.10 Hasil Keseluruhan Respon Booklet oleh Siswa
No.
Pernyataan
Skor
A. Aspek Materi Pembelajaran
1
Penggunaan huruf
12
pada booklet sudah
sesuai sehingga
mudah dibaca
2
Kualitas gambar
12
pada booklet
disajikan dengan
jelas
3
Tata letak atau layout
9
booklet tidak
membingungkan
4
Gambar yang
10
digunakan pada
booklet ini memberi
gambaran materi
dengan jelas dan
mudah dipahami
30

Presentase

Kategori

Keterangan

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

100%

Sangat
valid

Tidak Revisi

75%

Cukup
valid

Tidak revisi

83,3%

Valid

Tidak Revisi

Sunarto, dan Ridwan. Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial,
Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 22-23
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5

Materi dalam booklet
9
75%
ini disajikan secara
sistematis
6
Gambar pada sampul
9
75%
mewakili isi materi
dalam booklet
B. Aspek Pemilihan Media Pembelajaran
7
Booklet
12
100%
keanekaragaman
bivalvia mudah
untuk digunakan
secara kelompok
8
Booklet
12
100%
keanekaragaman
bivalvia mudah
untuk digunakan
secara individu
9
Booklet
12
100%
keanekaragaman
bivalvia mudah
untuk dibawa
10 Booklet
12
100%
keanekaragaman
bivalvia mudah
untuk disimpan
C. Aspek Kemanfaatan Media
11 Booklet
9
75%
keanekaragaman
bivalvia ini
memotivasi pembaca
untuk membacanya
12 Booklet
9
75%
keanekaragaman
bivalvia ini dapat
meningkatkan fokus
perhatian pembaca
untuk
mempelajarinya
13 Booklet
9
75%
keanekaragaman
bivalvia ini
memudahkan
pembaca untuk
memahaminya
14 Booklet
9
75%
keanekaragaman
bivalvia ini dapat
meningkatkan
pengetahuan
pembaca tentang

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Sangat
valid

Tidak Revisi

Sangat
valid

Tidak Revisi

Sangat
valid

Tidak Revisi

Sangat
valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi
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keanekaragaman
bivalvia
D. Aspek Isi Materi
15 Penjelasan tentang
pengenalan bivalvia
yang tersaji dalam
booklet mudah
dipahami
16 Penjelasan tentang
anatomi bivalvia
mudah dipahami
17 Penjelasan tentang
jenis-jenis bivalvia
mudah dipahami
18 Penjelasan tentang
kandungan gizi
bivalvia mudah
dipahami
19 Penjelasan tentang
cara budidaya
bivalvia mudah
dipahami
Total Skor

9

75%

Valid

Tidak Revisi

9

75%

Valid

Tidak Revisi

9

75%

Valid

Tidak Revisi

9

75%

Valid

Tidak Revisi

9

75%

Valid

Tidak Revisi

190

83,3%

Valid

Tidak Revisi

Berdasarkan 3 subyek uji coba siswa kelas VII diketahui bahwa skor
maksimal adalah 228, sedangkan skor yang diperoleh dari 3 subyek uji coba
siswa sebanyak 190 sesuai dengan tabel 4.10 diatas dengan persentase
83,3% sehingga sumber belajar booklet Keanekaragaman Bivalvia Hutan
Mangrove Cengkrong Trenggalek valid untuk digunakan.
3) Masyarakat Umum
Hasil uji coba yang dilakukan untuk mengetahui respon masyarakat
umum terhadap sumber belajar booklet, uji coba ini dilakukan kepada 3
masyarakat umum atau pengunjung. Penilaian ini menggunakan skala likert
dengan alternatif jawaban Tidak baik (1), Kurang baik (2), Baik (3), dan
Sangat Baik (4). Jumlah butir soal yang digunakan terdiri atas 19 butir

130

pertanyaan. Adapun hasil penilaian dapat dilihat pada lampiran 14. Data
yang diperoleh dari angket kemudian dicari presentase dengan rumus:31
Kelayakan (K) =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

𝑥 100

Tabel 4.11 Hasil Keseluruhan Respon Masyarakat Umum/Pengunjung
No.
Pernyataan
Skor Presentase
A. Aspek Materi Pembelajaran
1
Penggunaan huruf
10
83,3%
pada booklet sudah
sesuai sehingga
mudah dibaca
2
Kualitas gambar
11
91,6%
pada booklet
disajikan dengan
jelas
3
Tata letak atau layout
9
75%
booklet tidak
membingungkan
4
Gambar yang
9
83,3%
digunakan pada
booklet ini memberi
gambaran materi
dengan jelas dan
mudah dipahami
5
Materi dalam booklet
11
91,6%
ini disajikan secara
sistematis
6
Gambar pada sampul
11
91,6%
mewakili isi materi
dalam booklet
B. Aspek Pemilihan Media Pembelajaran
7
Booklet
11
91,6%
keanekaragaman
bivalvia mudah
untuk digunakan
secara kelompok
8
Booklet
10
83,3%
keanekaragaman
bivalvia mudah
31

Kategori

Keterangan

Valid

Tidak Revisi

Sangat
valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak revisi

Valid

Tidak Revisi

Sangat
valid

Tidak Revisi

Sangat
valid

Tidak Revisi

Sangat
valid

Tidak Revisi

Valid

Tidak Revisi

Sunarto, dan Ridwan. Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial,
Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 22-23
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untuk digunakan
secara individu
9

Booklet
11
keanekaragaman
bivalvia mudah
untuk dibawa
10 Booklet
11
keanekaragaman
bivalvia mudah
untuk disimpan
C. Aspek Kemanfaatan Media
11 Booklet
11
keanekaragaman
bivalvia ini
memotivasi pembaca
untuk membacanya
12 Booklet
9
keanekaragaman
bivalvia ini dapat
meningkatkan fokus
perhatian pembaca
untuk
mempelajarinya
13 Booklet
11
keanekaragaman
bivalvia ini
memudahkan
pembaca untuk
memahaminya
14 Booklet
9
keanekaragaman
bivalvia ini dapat
meningkatkan
pengetahuan
pembaca tentang
keanekaragaman
bivalvia
D. Aspek Isi Materi
15 Penjelasan tentang
10
pengenalan bivalvia
yang tersaji dalam
booklet mudah
dipahami
16 Penjelasan tentang
9
anatomi bivalvia
mudah dipahami

91,6%

Sangat
valid

Tidak Revisi

91,6%

Sangat
valid

Tidak Revisi

91,6%

Sangat
valid

Tidak Revisi

75%

Valid

Tidak Revisi

91,6%

Sangat
valid

Tidak Revisi

75%

Valid

Tidak Revisi

83,3%

Valid

Tidak Revisi

75%

Valid

Tidak Revisi
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17

18

19

Penjelasan tentang
jenis-jenis bivalvia
mudah dipahami
Penjelasan tentang
kandungan gizi
bivalvia mudah
dipahami
Penjelasan tentang
cara budidaya
bivalvia mudah
dipahami
Total Skor

9

75%

Valid

Tidak Revisi

9

75%

Valid

Tidak Revisi

9

75%

Valid

Tidak Revisi

190

83,3%

Valid

Tidak Revisi

Berdasarkan 3 subyek uji coba masyarakat umum/pengunjung
diketahui bahwa skor maksimal adalah 228, sedangkan skor yang diperoleh
dari 3 subyek uji coba masyarakat umum/pengunjung sebanyak 190 sesuai
dengan tabel 4.11 diatas dengan persentase 83,3% sehingga sumber belajar
Booklet

Keanekaragaman

Bivalvia

Hutan

Mangrove

Cengkrong

Trenggalek valid untuk digunakan.
Adapun saran yang diberikan oleh subyek uji coba yang meliputi
mahasiswa IAIN Tulungagung, siswa kelas VII dan masyarakat
umum/pengunjung, yaitu:
a) Bagian box info penting dijadikan lebih menarik
b) Menggunakan font/warna berbeda untuk box info
c) Materi lebih dikembangkan
d) Gambar lebih jelas lagi
e) Memperbaiki kualitas cetakan
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3. Kelayakan Sumber Belajar Booklet dan Pembahasan
a. Hasil Kelayakan Sumber Belajar Booklet dan Pembahasan
Tabel 4.12 Kelayakan Sumber Belajar Booklet
No
1.

Ahli Materi

93,1%

2.

Ahli Media

64%

3.

Dosen Pembimbing

86%

4.

Mahasiswa Tadris
Biologi IAIN
Tulungagung
Siswa kelas VII
Masyarakat
umum/Pengunjung
RATA-RATA

77,1%

Kategori
Kelayakan
Sangat
Valid
Cukup
Valid
Sangat
Valid
Valid

83,3%
83,3%

Valid
Valid

Tidak Revisi
Tidak Revisi

𝟒𝟖𝟔, 𝟖
𝟔
= 𝟖𝟏, 𝟏%

Valid

Tidak Revisi

5.
6.

Responden

Presentase

Keterangan
Tidak Revisi
Sebagian Revisi
Tidak Revisi
Tidak Revisi

Berdasarkan perhitungan total diatas maka persentase rata-rata total
keseluruhan memperoleh persentase 81,1% dan dapat ditarik kesimpulan
bahwa Booklet Keanekaragaman Bivalvia Hutan Mangrove Cengkrong
Trenggalek dalam kriteria “Valid”.
b. Pembahasan
Sumber belajar yang dihasilkan dari penelitian ini berupa booklet
keanekaragaman bivalvia di hutan mangrove cengkrong trenggalek, yang
berisikan tentang nama spesies, taksonomi, morfologi, kandungan gizi,
manfaat dan teknik budidaya kerang. Kelayakan sumber belajar booklet
keanekaragaman bivalvia ini di uji melalui validasi ahli yang terdiri dari 3
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validator yaitu ahli materi, ahli media, dan dosen pembimbing yang
merupakan dosen Tadris Biologi IAIN Tulungagung.
Isi materi meliputi penjelasan tentang pengertian bivalvia,
taksonomi, morfologi, kandungan gizi, manfaat dan teknik budidaya kerang,
peranan ekologi bivalvia bagi ekosistem laut dari studi literatur, dengan
menggunakan tata bahasa sesuai dengan EYD dan penulisan nama ilmiah
yang sesuai, dan ketepatan penulisan daftar pustaka. Format materi sumber
belajar booklet disusun secara sistematis mulai dari kata pengantar, daftar
isi, isi buku yang meliputi penjelasan dari delapan spesies, teknik budidaya,
daftar pustaka, dan profil penulis. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa
“booklet yang layak digunakan harus menyajikan aspek kecukupan, yang
memiliki arti bahwa booklet harus memuat materi yang memadai dalam
rangka mencapai kompetensi yang diharapkandan sesuai dengan aspek
bahasa dna keterbacaan, yaitu keterpahaman bahasa yang dapat
meningkatkan keterpahaman pembaca pada booklet. Ketepatan penggunaan
bahasa seperti menggunakan ejaan, istilah, dan kata yang benar dan tepat,
menggunakan kalimat yang baik dan benar, serta paragraf yang
sistematis”.32 Skor validasi dari ahli materi sebesar 41 atau 93,1% dengan
kategori “sangat valid”.
Aspek yang diujikan validasi ahli media meliputi penggunaan huruf
serta ukuran, warna, tata letak, ruang spasi, dan sistematis. Booklet yang

Susanti, R.D. Studi Analisis Materi Ajar “Buku Teks Pelajaran” pada Mata Pelajaran
Bahsa Arab di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah. Arabia. Vol 5 No.2 Juli-Desember, 2013, hal.6
32
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dihasilakn berukuran 14,8 x 21 cm ukuran A5 yang dicetak menggunakan
kertas Art paper. Hal ini sesuai dengan pernyataan Susanti (2013) yang
menyatakan bahwa booklet yang layak diguankan harus lengkap , sistemtis
berdasarkan pertimbangan urutan waktu, ruang, maupun jarak yang
disajikan secara teratur, sehingga dapat mengarahkan kerangka berfikir
pembaca melalui penyajian materi yang sistematis.33 Penulisan booklet
menggunakan 4 jenis font yaitu Captain America, Century gothic, Primer
print, dan World of water. Hal ini sesuai dengan pernyataan French (2013)
yang menyatakan bahwa penggunaan style huruf dan pola yang tepat akan
memudahakan pembaca dalam memahami isi booklet.34
Booklet keanekaragaman bivalvia menggunakan 2 warna yang
mendominasi yaitu warna hijau muda dan warna coklat muda. Desain yang
digunakan juga mempunyai desain yang berbeda-beda persubab, hal ini
dikarenakan agar tidak membosankan untuk pembaca. Hal ini sesuai dengan
Susilana dan Riyana (2007), yang menyatakan bahwa warna yang
digunakan akan membuat pembaca tertarik dalam membaca.35
Gambar yang digunakan merupakan gambar dokumentasi pribadi
hasil dari penelitian dan dari referensi jurnal guna untuk memperjelas dan
memudahkan dalam pemahaman materi. Hal ini sesuai dengan Susanti

33
Susanti, R.D. Studi Analisis Materi Ajar “Buku Teks Pelajaran” pada Mata Pelajaran
Bahsa Arab di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah. Arabia. Vol 5 No.2 Juli-Desember, 2013, hal.
199
34
French, C. How to Write Succesfull How to Booklet, (England UK: The Endless
Bookcase,2011), hal. 12
35

hal 6

Rudi Susilana dan Cepi Riyana. Media Pembelajaran,(Bandung: Wacana Prima,2007),
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(2013), yang menyatakan bahwa penyajian materi apabila dilengkapi
dengan gambar akan menimbulkan suasana yang menyenangkan dan dapat
merangsang pengembangan kreativitas seseorang.36 Skor validasi dari ahli
media sebesar 64% dengan kategori “cukup valid”.
Hasil validasi dosen pembimbing dari segi pemilihan materi sebesar
36 atau 81% dengan kategori valid dan dari segi media mendapat skor 57
atau 89% dengan kategori sangat valid (tabel 4.8).
Subyek uji coba meliputi mahasiswa Tadris Biologi IAIN
Tulungagung, siswa kelas VII dan masyarakat umum/pengunjung. Hasil
pengujian respon terhadap 3 mahasiswa Tadris Biologi IAIN Tulungagung
mendapat pesentase rata-rata 77,1% dengan kategori valid, sedangkan hasil
pengujian respon siswa kelas VII mendapat persentase rata-rata 83,3%
dengan kategori valid, dan hasil pengujian respon dari masyarakat
umum/pengunjung mendapat persentase 83,3% dengan kategori valid.
Dari keseluruhan responden mendapatkan skor 81,1% dan dapat
disimpulkan bahwa Booklet Keanekaragaman Bivalvia Hutan Mangrove
Cengkrong Trenggalek masuk dalam kategori valid dan layak untuk
digunakan sebagai sumber belajar biologi maupun sumber informasi bagi
masyarakat umum/pengunjung.

Susanti R.D. Studi Analisis Materi Ajar”Buku Teks Pelajaran” pada Mata Pelajaran
Bahasa Arab di kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah,Arabia. Vol 5 No. 2, Juli-Desember, hal. 201
36
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4. Revisi Produk
Sumber belajar booklet keanekaragaman bivalvia yang telah diuji
kelayakan, kemudian dilakukan revisi sesuai dengan saran dan masukan dari
ahli materi, ahli media dan dosen pembimbing. Adapun hasil revisi sumber
belajar booklet keanekaragaman bivalvia, yaitu sebagai berikut:
a. Revisi Ahli Materi
1) Pemberian Nama Author
Berdasarkan saran ahli materi pada booklet keanekaragaman Bivalvia
terdapat kesalahan dalam penulisan nama ilmiah karena belum
mencantumkan nama author secara lengkap, kemudian diperbaiki
seperti pada gambar berikut.

(a)
(b)
Gambar 4.10 Pemberian Nama Author (a) sebelum, (b) sesudah direvisi

2) Penulisan Klasifikasi Spesies
Berdasarkan saran ahli materi pada booklet keanekaragaman
Bivalvia agar mengganti tata cara penulisan klasifikasi untuk dijadikan
satu dalam kotak, supaya pembaca lebih mudah untuk memahaminya,
kemudian booklet diperbaiki seperti gambar berikut.
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(b)
(a)
Gambar 4.11 Penulisan Klasifikasi Spesies (a) sebelum, (b) sesudah
direvisi

3) Halaman Pendahuluan
Berdasarkan saran ahli materi pada booklet keanekaragaman
Bivalvia, pada halaman pendahuluan sebaiknya sumber reverensi
dimunculkan. Kemudian Booklet diperbaiki seperti gambar berikut.

(b)
(a)
Gambar 4.12 Halaman Pendahuluan (a) sebelum, (b) sesudah
direvisi

4) Mencantumkan Gambar Penelitian pada Metode Penelitian
Berdasarkan saran ahli materi pada booklet keanekaragaman
Bivalvia agar mencantumkan alur penelitian secara singkat dan gambar
plot penelitian, kemudian booklet diperbaiki seperti gambar berikut.
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(b)
(a)
Gambar 4.13 Pencantuman Gambar Penelitian pada Metode Penelitian
(a) sebelum, (b) sesudah direvisi

b. Revisi Ahli Media
1) Penulisan Daftar Pustaka
Berdasarkan saran ahli media pada booklet keanekaragaman Bivalvia,
agar menuliskan daftar pustaka dengan benar sesuai dengan buku
panduan penyusunan skripsi IAIN Tulungagung, kemudian booklet
diperbaiki seperti gambar berikut.

(b)
(a)
Gambar 4.14 Daftar Pustaka (a) sebelum, (b) sesudah direvisi

2) Mencantumkan Sumber
Berdasarkan saran ahli media pada booklet keanekaragaman
Bivalvia, agar rujukan yang digunakan jelas dan pembaca juga mudah
mengetahui literatur yang digunakan dalam proses penelitian, kemudian
booklet diperbaiki seperti gambar berikut.
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(b)
(a)
Gambar 4.15 Pencantuman Sumber (a) sebelum, (b) sesudah direvisi

3) Penulisan Anatomi Bivalvia
Berdasarkan saran ahli media pada booklet keanekaragaman
Bivalvia, agar penulisan bagian anatomi bivalvia untuk panahnya lebih
ditebalkan, supaya pembaca dapat memahami secara jelas tanpa ada
kesalahpahaman bagian anatomi bivalvia, kemudian booklet diperbaiki
seperti gambar berikut.

(b)
(a)
Gambar 4.16 Penulisan Anatomi Bivalvia (a) sebelum, (b) sesudah
direvisi

4) Pencantuman Gambar Bivalvia
Berdasarkan saran ahli media pada booklet keanekaragaman
Bivalvia, agar mengganti gambar bivalvia pada tiap spesies dengan
gambar bivalvia yang mempunyai background ukuran atau panjang dari
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tiap spesies tersebut, kemudian booklet diperbaiki seperti gambar
berikut.

(b)
(a)
Gambar 4.17 Pencantuman Gambar Bivalvia (a) sebelum, (b) sesudah
direvisi

c. Revisi Dosen Pembimbing
1) Revisi jenis huruf pada daftar isi
Berdasarkan

saran

dosen

pembimbing

pada

booklet

keanekaragaman Bivalvia untuk merevisi jenis huruf daftar isi,
kemudian booklet diperbaiki seperti gambar berikut.

(b)
(a)
Gambar 4.18 Jenis Huruf Daftar Isi (a) sebelum, (b) sesudah direvisi

142

2) Penulisan info penting (kandungan gizi)
Berdasarkan

saran

dosen

pembimbing

pada

booklet

keanekaragaman Bivalvia, untuk merevisi penulisan info penting rata
kanan kiri, kemudian booklet diperbaiki seperti gambar berikut.

(a)
(b)
Gambar 4.19 Penulisan Info Penting (a) sebelum, (b) sesudah direvisi

3) Aturan penomoran sub bab (teknik budidaya)
Berdasarkan

saran

dosen

pembimbing

pada

booklet

keanekaragaman Bivalvia, untuk merevisi penomoran sub bab (teknik
budidaya), kemudian booklet diperbaiki seperti gambar berikut.

(a)
(b)
Gambar 4.20 Penomoran Sub bab (Teknik Budidaya): (a) sebelum, (b)
sesudah direvisi
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4) Memperbaiki Profil Penulis
Berdasarkan

saran

dosen

pembimbing

pada

booklet

keanekaragaman Bivalvia, untuk mengganti atau menambah profil
penulis agar lebih menarik, kemudian booklet diperbaiki seperti gambar
berikut.

(b)
(a)
Gambar 4.21 Profil Penulis: (a) sebelum, (b) sesudah direvisi

d. Revisi Subyek Uji Coba
Sumber belajar booklet keanekaragaman bivalvia yang telah diuji
kelayakan, kemudian dilakukan revisi sesuai dengan saran dan masukan
dari ahli materi, ahli media dan dosen pembimbing. Kemudian dilakukan
uji respon terhadap sasaran yang meliputi mahasiswa Tadris Biologi IAIN
Tulungagung, siswa kelas VII, dan masyarakat umum atau pengunjung.
Hasil uji respon tersebut mendapat beberapa kritik dan saran. Adapun
kritik dan saran tersebut adalah:
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1) Penulisan bulan pada halaman pertama
Berdasarkan saran subyek uji coba pada booklet keanekaragaman
Bivalvia, yaitu mengganti bulan pada halaman pertama, kemudian
booklet diperbaiki seperti gambar berikut.

(a)
(b)
Gambar 4.22 Kata Pengantar: (a) sebelum, (b) sesudah direvisi

2) Revisi Gambar pada halaman 3,4,7
Berdasarkan saran subyek uji coba pada booklet keanekaragaman
Bivalvia, yaitu mengganti gambar pada halaman 3,4, dan 7 agar tidak
menjorok kedalam, sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian booklet
diperbaiki seperti gambar berikut

(a) Halaman 3

(b) Halaman 3

145

(a) Halaman 4

(b) Halaman 4

(a) Halaman 7

(b) Halaman 7
Gambar 4.23 Halaman 3,4 dan 7: (a) sebelum, (b) sesudah direvisi

5. Penyempurnaan Produk
Penyempurnaan

produk

sebagai

hasil

akhir

penelitian

dan

pengembangan ini, dilakukan proses pembenahan dari catatan dan saran yang
diberikan ahli materi, ahli media, dosen pembimbing, serta subyek uji coba.
Secara garis besar terdapat pengubahan terhadap desain, pemberian nama
author pada tiap spesies yang ditemukan, mengubah tata letak penulisan
klasifikasi spesies agar mudah dibaca, menambah penjelasan keadaan
mangrove pada halaman pendahuluan, menambah cara penelitian pada
halaman pendahuluan, menulis daftar pustaka berdasarkan buku pedoman
penyusunan skripsi IAIN Tulungagung, mencantumkan sumber dengan jelas,
penulisan info penting lebih menarik, penebalan pada tanda panah bagian
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anatomi bivalvia, dan mencantumkan gambar spesies yang memiliki
background bergaris.

