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Abstract:

The study of the diversity of types of macrozoobentos is one of the learning resources that support
constructivist based learning, that is learning based on real experience experienced by learners. Various
learning strategies that can be used, including PQ4R strategy (Preview, Question, Read, Reflect, Recite,
Review). The PQ4R strategy has six stages that encourage learners to gain meaningful knowledge. The
theoretical review aims to examine the potential of PQ4R strategies in macrozoobentos learning as a
learning resource that builds meaningful knowledge in learners.
Keywords: macrozoobenthos diversity, learning resources biology, constructivist, PQ4R strategy.

1. Pendahuluan
Pembelajaran bermakna merupakan bagian dari pembelajaran konstruktivistik.
Belajar akan berlangsung lebih efektif jika siswa berhubungan langsung dengan objek
yang sedang dipelajari, yang ada di lingkungan sekitar. Menurut Wonorahardjo (2006),
pembelajaran konstruktivistik menekankan proses membangun sendiri konsep-konsep
yang dipelajari siswa. Pembelajaran berbasis konstruktivistik memberi kesempatan
kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuannya melalui pengalamanpengalaman yang dibangun secara perlahan-lahan. Salah satu strategi yang dapat
dilakukan untuk memberi pengalaman kepada siswa adalah melalui sumber belajar
yang ada di sekitar lingkungan berupa potensi sumberdaya alam di pesisir pantai.
Potensi tersebut terdiri dari keanekaragaman makrozoobentos.
Strategi pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review)
merupakan salah satu strategi pembelajaran kontruktivis yang dapat memberi
pengalaman bermakna kepada siswa. Siswa memperoleh informasi melalui sumber
bacaan yang disiapkan melalui enam tahap pada sintaksnya. Menurut Bibi & Manzoor
(2011), strategi PQ4R terbukti berguna untuk pemahaman yang mendalam dan belajar
rekonstruktif. Pembelajaran makrozoobentos sebagai sumber belajar berbasis
konstruktivis dapat melalui strategi PQ4R. Bahan ajar yang disiapkan terkait hasil
penelitian keanekaragaman makrozoobentos yang sudah ditemukan sebelumnya (Amir
dan Setiawati, 2013), Bahan ajar menjadi bahan bacaan yang akan digunakan siswa
untuk memahami materi terkait keanekaragaman makrozoobentos. Dengan demikian,
siswa dapat memperoleh informasi dan belajar mengkonstruk pengetahuannya.
Beberapa penelitian terkait yang memanfaatkan sumberdaya alam sebagai
sumber belajar terbukti dapat meningkatkan hasil belajar, di antaranya Arahman
(2012); Lustanti dan Abdullah (2013); Pratiwi (2016). Hasil penelitian keanekaragaman
makrozoobentos pada pesisir pantai Soreang kota Parepare Sulawesi Selatan, dapat
menjadi sumber informasi yang dapat memperluas pengetahuan siswa. Faktor-faktor
abiotik dan biotik merupakan salah satu faktor yang dapat dikaji sebagai faktor yang
menentukan keanekaragaman makrozoobentos di wilayah perairan. Potensi
sumberdaya alam berupa makrozoobentos dapat dirancang untuk menjadi sumber
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belajar bermakna yang mendukung pembelajaran konstruktivistik di sekolah,
khususnya di wilayah yang mempunyai potensi sumberdaya pesisir yang melimpah.
2. Keanekaragaman Makrozoobentos di Pesisir Pantai Soreang
a) Keanekaragaman Makrozoobentos
Hasil penelitian keanekaragaman makrozoobentos yang ditemukan di pesisir
pantai wilayah kecamatan Soreang (Amir dan Setiawati, 2014) terdiri dari kelompok
Porifera (spons), Mollusca seperti Pelecypoda/Bivalvia (kerang-kerangan) dan
Gastropoda (siput), Echinodermata seperti Holuthuroidea (teripang pasir) dan
Asteridae (bintang laut), Crustaseae (kepiting dan udang-udangan). Inventarisasi
jenis kerang-kerangan terdiri dari 4 famili, 9 genus, dan 13 spesies. Kelompok famili
veneridae terdiri dari 5 genus umumnya terdapat melimpah. Callista sp umum
dijumpai dan dapat ditemukan setiap saat. Callista sp umumnya ditemukan pada
perairan dangkal dengan kedalaman yang bervariasi.
Gafrarium tumidum umum dijumpai tetapi tidak melimpah. Gafrarium tumidum
umumnya terdapat pada perairan dangkal sampai kedalaman 20 meter, yang
merupakan spesies yang umum dijumpai di perairan pantai (Abbott et al). Jenis
kerang ini mempunyai ukuran 3-4 cm yang umum dijumpai pada laut pasang surut
(Dharma).
Anomalocardia squamosa ditemukan pada lokasi dalam jumlah yang terbatas.
Jenis kerang ini hidup pada dasar perairan yang berpasir (Abbott et al). Pitar cf prora
yang ditemukan pada lokasi umum dijumpai namun dalam jumlah yang terbatas.
Demikian pula yang dijelaskan dalam Abbott et al (1982) bahwa jenis kerang ini
umum dijumpai pada perairan dangkal.
Barbatia decussata yang ditemukan pada lokasi dapat diperoleh setiap saat
namun dalam jumlah yang terbatas. Hal ini dijelaskan dalam Dharma (1992) bahwa
jenis ini umum dijumpai dan terdapat pada perairan dangkal yang berlumpur. Jenis
kerang ini mempunyai ukuran 4-6 cm. Cangkang berbentuk persegi panjang dan
mempunyai rib-rib arah radial. Engsel terdiri dari gigi-gigi halus dan banyak.
Tellina sp yang ditemukan pada lokasi umum dijumpai namun dalam jumlah
yang terbatas. Jenis kerang ini umum ditemukan pada laut dangkal dengan cangkang
tipis dan berbentuk agak datar (Dharma, 1992).
Pinna muricata yang ditemukan pada lokasi umum dijumpai pada habitat
lamun. Jenis kerang ini menangcapkan byssusnya dengan sangat kuat di antara
lamun. Hal ini juga dijelaskan dalam Dharma (1992) bahwa kerang ini hidup dengan
membenamkan diri dalam pasir dan menempelkan diri dengan byssus yang tebal
pada benda keras. Cangkang jenis ini berukuran besar, tipis, lebar, tapi kuat.
Marcia hiantina yang ditemukan pada lokasi umum dijumpai dan dapat
ditemukan setiap saat namun dalam jumlah terbatas. Jenis kerang ini hidup pada
perairang dangkal dan umum dijumpai (Dharma, 1992).
Modiolus micropterus yang ditemukan pada lokasi umum dijumpai namun
dalam jumlah yang terbatas. Jenis kerang ini mempunyai bentuk cangkang seperti
sendok yang memanjang. Bagian dalam cangkang mempunyai kilap mutiara. Kerang
ini juga mempunyai byssus untuk menempel pada benda keras (Dharma, 1992).
Keseluruhan jenis Pelecypoda yang ditemukan, ditunjukkan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Jenis Pelecypoda
No

Simbol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13

Nama Jenis
Callista sp3
Callista sp4
Callista sp5
Gafrarium tumidum
Callista sp2
Anomalocardia squamosa
Pitar cf prora Conrad
Barbatia decussata
Tellina sp
Pinna muricata
Marcia hiantina1
Marcia hiantina2
Modiolus micropterus

Famili
Veneridae
Veneridae
Veneridae
Veneridae
Veneridae
Veneridae
Veneridae
Arcidae
Tellinidae
Pinnidae
Veneridae
Veneridae
Mytilidae

Sumber
Abbott et al
Abbott et al
Abbott et al
Dharma
Abbott et al
Abbott et al
Abbott et al
Dharma
Dharma
Dharma
Dharma
Dharma
Dharma

Inventarisasi jenis gastropoda terdiri dari 10 famili, 9 genus, dan 15 spesies.
Kelompok famili yang lebih sering dijumpai adalah Nassariidae yang terdiri dari 6
spesies umumnya terdapat melimpah. Jenis Strombus sp dapat ditemukan setiap saat
pada lokasi namun tidak melimpah. Jenis ini umum dijumpai pada laut dangkal
sampai kedalaman 45 meter (Dharma, 1992). Demikian pula jenis gastropoda yang
lain umum dijumpai pada lokasi, dengan jumlah yang terbatas, kecuali pada
Rhinoclavis asper. Jenis gastropoda ini melimpah dengan ukuran 3-4cm. Hal ini juga
dijelaskan Dharma (1992), jenis gastropoda ini kebanyakan hidup di pasir pada laut
dangkal dan pasang surut. Jenis ini juga mempunyai cangkang yang kuat dan tebal,
mempunyai rib-rib atau tonjolan-tonjolan pada arah axial. Operculum tipis dan
bening serta termasuk hewan herbivorous.
Jenis gastropoda yang unik yang jarang dijumpai pada lokasi ini adalah
Architectonica perspectiva. Jenis ini dijumpai hanya dalam bentuk cangkang mati
yang ditempati oleh Hermit crab (Klomang). Hal yang sama dijelaskan dalam Abbott
et al (1982) bahwa jenis ini dapat ditemukan pada dasar perairan yang berpasir
dengan kedalaman laut 10-50 meter. Keseluruhan jenis Gastropoda yang ditemukan,
ditunjukkan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Jenis Gastropoda
No

Simbol

Famili

Sumber

1
2

b1
b2

Strombus sp
Nassarius sp1

Nama Jenis

Strombidae
Nassariidae

Dharma
Dharma

3
4

b3
b4

Cancilla basillum
Nassarius reeveanus Dunker

Matridae
Nassariidae

Dharma
Dharma

5
6
7

b5
b6
b7

Nassarius margaritifer Dunker
Vexillum sp
Nassarius sp2

Nassariidae
Costellariidae
Nassariidae

Dharma
Dharma
Dharma

8
9

b8
b9

Rhinoclavis aspera Linne
Pyramidella acus Gmelin

Cerithiidae
Pyramidellidae

Dharma
Dharma

10

b10

Nassarius sp3

Nassariidae

Dharma

11

b11

Nassarius Pullaus Linne

Nassariidae

Dharma

12

b12

Nodilittorina pyramidalis Quoy & Gaimard

Littorinidae

Dharma

13

b13

Nodilittorina sp

Littorinidae

Dharma

14

b14

Architectonica perspectiva Linn

Architectonicidae

Abbott et al

15

b15

Telescopium telescopium

Potamididae

Dharma

Inventarisasi jenis Porifera terdiri dari 1 jenis yaitu Microciona sp dari sub kelas
Demospongiae. Jenis porifera ini mempunyai ukuran sekitar 20-30 cm dengan warna
coklat jingga. Tubuh berbentuk seperti benjolan dengan pertumbuhan seperti jari
(Radioputro, 1991). Inventarisasi jenis Porifera yang ditemukan, ditunjukkan pada
Tabel 3.
Tabel 3. Jenis Gastropoda
No
1

Simbol
c1

Nama Jenis
Microciona sp

Sub Kelas
Demospongiae

Sumber
Radioputro

Inventarisasi jenis Crustacea (udang-udangan) terdiri dari 2 jenis yaitu
Barnacle dan Hermit crab. Barnacle yang ditemukan menempel pada cangkang keong
yang sudah mati. Barnacle mempunyai cara hidup berkoloni sehingga terlihat
sebagai suatu kumpulan yang menempel kuat. Hermit crab ditemukan melimpah
pada lokasi perairan pantai Soreang. Hermit crab yang sering disebut Klomang
adalah jenis kepiting yang hidup dengan memakai cangkang siput yang sudah mati.
Ukuran jenis ini bervariasi terganting ukuran cangkang yang dipakai. Inventarisasi
jenis crustacea tersebut, ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Jenis Crustaceae
No
1
2
3

Simbol
d1
d2
d3

Nama Jenis
Barnacle
Hermit crab
Panaeus sp

Sumber
Dharma
Dharma
Radioputro, Yasin

Inventarisasi jenis Echinodermata (hewan berkulit duri) terdiri dari 3 famili, 4
genus, dan 4 jenis. Jenis Archaster oblusangulus ditemukan melimpah pada lokasi ini
dengan ukuran diameter sekitar 10-20 cm. Jenis Pseudoreaster sp yang temukan pada
lokasi dalam jumlah yang terbatas.
Diadema setosum adalah salah satu anggota Echionidea yang ditemukan pada
lokasi dalam julah yang cukup banyak terutama di sekitar substrat keras di dasar
perairan. Jenis ini sering disebut landak laut atau bulu babi.
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Holothuria impatiens yang ditemukan pada lokasi dalam jumlah yang cukup
banyak dan dapat ditemukan setiap saat. Jenis ini disebut juga teripang pasir yang
hidup pada substrat pasir. Hal yang sama dijelaskan dalam Clark and Francis (1971),
jenis ini umum dijumpai pada substrat berpasir. Inventarisasi jenis Echinodermata
ditunjukkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Jenis Echinodermata
No
1
2
3
4

Simbol
e1
e2
e3
e4

Nama Jenis
Archaster oblusangulus Lamarck
Pseudoreaster sp
Diadema setosum Leske
Holothuria impatiens Forskaal

Famili
Asteriacea
Asteriacea
Diadematicae
Holothuriacea

Sumber
Clark
Clark
Clark
Clark

b) Keanekaragaman Makrozoobentos Sebagai Sumber Belajar Berbasis
Konstruktivis
Alam sekitar merupakan salah satu jenis sumber belajar yang dapat
dimanfaatkan dalam pembelajaran Biologi. Menurut Sudjana (2007), salah satu
lingkungan sumber belajar adalah lingkungan berkenaan dengan segala sesuatu yang
sifatnya alamiah seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan,
flora (tumbuhan), fauna (hewan), sumber daya alam (air, hutan, tanah, batu-batuan
dan lain-lain).
Potensi sumberdaya makrozoobentos dapat menjadi alternatif pembelajaran
yang efektif berbasis konstruktivistik. Guru dapat melaksanakan pembelajaran
dengan pendekatan konstruktivistik dengan mempersiapkan materi yang luas dan
tidak berpatok pada buku pelajaran saja. Demikian pula menurut Sudjana (2007),
hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan
keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami yang didukung dengan bahan-bahan
yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih
akurat.
Hasil penelitian terkait keanekaragaman makrozoobentos di perairan Soreang
kota Parepare, memberi informasi terkait faktor biotik dan abiotik yang mendukung
kehidupan organisme tersebut. Siswa dapat mengetahui, menganalisis, mensintesis
konsep berdasarkan temuan dari sumber yang diberikan kepadanya. Kegiatan
belajar dapat menjadi lebih menarik. Siswa melakukan kegiatan-kegiatan yang
bersifat konstruk seperti mengamati, membandingkan, mengklasifikasikan sesuai ciri
atau karakteristik yang dimiliki oleh organisme yang diamati dengan cara
membandingkan antar spesies yang diamati. Kegiatan pengamatan menjadi lebih
menarik karena disajikan dalam bentuk nyata dan dilengkapi dengan informasi
faktor biotik dan abiotik yang memberikan petunjuk alasan terdapatnya
keanekaragaman jenis makrozoobentos yang ditemui di wilayah perairan Soreang.
Menurut Sudjana (2007), banyak kelebihan yang diperoleh dalam menggunakan
lingkungan sebagai sumber belajar yaitu kegiatan belajar lebih menarik dan tidak
membosankan siswa duduk di kelas berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa
akan lebih tinggi, kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab
dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya, membuktikan
atau mendemonstrasikan, menguji fakta, dan lain-lain, serta siswa dapat memahami
dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat
membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya, serta dapat
memupuk cinta lingkungan.
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Pemanfaatan hasil penelitian keanekaragaman makrozoobentos sebagai
sumber belajar merupakan salah satu langkah efektif untuk meningkatkan
produktivitas pembelajaran dan memberikan dasar ilmiah dalam pengembangan
ilmu pengetahuan dalam pembelajaran Biologi. Hal ini didukung dari pernyataan
Suharyono (2006) bahwa sumber belajar mempunyai fungsi meningkatkan
produktivitas pembelajaran, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang
sesuai dengan kemampuannya, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap
pembelajaran, penyajian informasi dan bahan secara lebih kognitif. Sumber belajar
sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran, karena
dapat membantu guru untuk menyajikan informasi. Penyajian informasi dengan
memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar menjadi lebih ringan.
Demikian halnya menurut Rusman (2011), pembelajaran akan lebih bermakna
jika siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kegiatan
pembelajaran, sehingga siswa mampu mengaktualisasikan kemampuannya di dalam
dan di luar kelas. Hal serupa juga disampaikan oleh Hamalik (2011), bahwa
pembelajaran menjadi efektif jika pembelajaran menyediakan kesempatan kepada
siswa untuk dapat belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Aktivitas belajar
sambil bekerja yang dilakukan siswa dalam pembelajaran, membuat siswa mendapat
pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya.
Pemanfaatan sumberdaya alam sebagai sumber belajar dalam pembelajaran
Biologi memberi kegunaan dari segi nilai untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Menurut Rohani dan Ahamdi (1991), penggunaan sumber belajar antara lain dalam
rangka memotivasi, khususnya untuk meningkatkan motivasi peserta didik yang
rendah semangat belajarnya, pencapaian tujuan pembelajaran misalnya dengan cara
memperluas atau memperjelas pelajaran dengan sesuatu sumber belajar yang
relevan, melibatkan aktivitas penyelidikan misalnya sesuatu sumber belajar yang
dapat diobservasi, dianalisis, diidentifikasi dan sebagainya, serta penggunaan
sumber belajar yang dapat membantu pemecahan suatu masalah.
Pemanfaatan sumberdaya alam sebagai sumber belajar sangat dibutuhkan
dalam proses pembelajaran sebagai upaya untuk dapat lebih meningkatkan motivasi
siswa, agar siswa dapat lebih antusias dan berpartisipasi dalam mengikuti proses
pembelajaran. Upaya tersebut juga dilakukan agar siswa dapat lebih memahami
mempelajari konsep-konsep dalam arti yang nyata terkait keanekaragaman hayati,
dengan begitu dapat memperjelas materi pembelajaran, karena siswa akan
mendapatkan pembelajaran yang relevan dengan melihat kenyataan yang
sesungguhnya di lapangan. Menurut Rohani dan Ahamdi (1991), yang terpenting
dalam proses pembelajaran adalah antusias dan partisipasi siswa hingga timbul
keinginan untuk mempelajarinya lebih lanjut. Partisipasi aktif siswa juga merupakan
faktor yang diharapkan dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran yang
berhasil adalah ketika siswa ikut berpartisipasi aktif di dalamnya.
Pembelajaran dengan menggunakan banyak metode dapat menunjang
pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih bermakna. Menurut Corebima (2016),
pembelajaran di sekolah menengah maupun di Perguruan Tinggi seyogyanya
berbasis model pembelajaran. Hal ini berarti guru hendaknya memilih dan
menggunakan aneka macam model pembelajaran inovatif yang sudah umum dikenal
pada saat ini. Sejumlah peneliti meyakini bahwa penggunaan strategi yang tidak
efektif adalah salah satu penyebab ketidakmampuan belajar. Menurut Nurochma,
dkk., (2012), salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam
pembelajaran adalah penggunaan strategi pembelajaran yang tepat.
Prosiding Seminar Nasional Biologi dan Pembelajarannya
Inovasi Pembelajaran dan Penelitian Biologi Berbasis Potensi Alam

Henny Setiawati*, Potensi Pembelajaran Keanekaragaman .....

104

Strategi PQ4R dapat digunakan dalam pembelajaran Biologi seperti
Keanekaragaman Makrozoobentos. Strategi PQ4R mempunyai sintaks yang terdiri
dari enam langkah yaitu Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review yang secara
bertahap mengarahkan setiap siswa untuk memahami konsep.Strategi pembelajaran
PQ4R dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep penting dalam
pembelajaran biologi, melatih peserta didik membaca dan memahami materi biologi
dengan cepat agar peserta didik lebih giat belajar sehingga tercipta suasana belajar
yang komunikatif.
Sejalan dengan yang diungkapkan Setiawati (2012), strategi pembelajaran
PQ4R dapat diterapkan dalam pembelajaran biologi, terutama dalam beberapa
konsep-konsep tertentu. Materi yang berisi konsep-konsep yang luas seperti
keanekaragaman hayati, pertumbuhan dan perkembangan, ekologi, seleksi alam dan
adaptasi dan sebagainya, dapat menerapkan strategi PQ4R. Pertimbangan materi
dengan kajian dan konsep yang cukup luas dengan berbagai istilah dan
permasalahannya sehingga memerlukan strategi yang secara bertahap dapat
mengorganisir apa yang seharusnya dilakukan peserta didik agar dapat mengetahui
secara utuh tentang konsep yang ingin disampaikan dalam suatu kajiannya. Secara
umum materi biologi mencakup pokok bahasan yang luas dan sistematis yang
membutuhkan alur-alur pembagian materi sehingga dapat dipahami oleh peserta
didik. Strategi PQ4R yang memiliki enam langkah secara bertahap dalam proses
pembelajaran dapat memberikan pola pengaturan yang membantu cara belajar yang
mudah dan menyenangkan pada peserta didik.
Beberapa penelitian membuktikan bahwa penggunaan strategi PQ4R dalam
pembelajaran Biologi dapat membantu siswa dalam proses mengkonstruk
pengetahuan baru. Laporan hasil penelitian Setiawati dan Corebima (2017)
menunjukkan strategi PQ4R berpotensi dalam memberdayakan pemahaman konsep
dan retensi siswa karena terlihat pada nilai keterandalan atau sumbangan strategi
PQ4R yang besar. Demikian pula Bibi dan Manzoor (2011), menyatakan strategi ini
dapat mengarahkan siswa dalam pembelajaran.
3. Kesimpulan
a) Kajian makrozoobentos menjadi alternatif inovasi sumber belajar yang efektif
melalui strategi pembelajaran PQ4R, yang dapat mengaktifkan dan
mengkonstruk pengetahuan siswa melalui sintaks pembelajarannya.
b) Pembelajaran berbasis konstruktivistik dapat meningkatkan rasa ingin tahu
siswa terkait makrozoobentos sehingga dapat menjadi motivasi untuk
mempelajari hal yang terkait lebih lanjut.
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