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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian Tahap 1 (Studi Keanekaragaman Makroalga) 

1. Identifikasi Spesies Makroalga  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pantai Peh Pulo 

Kabupaten Blitar tentang keanekaragaman makroalga, ditemukan 

ditemukan 12 spesies dari 3 filum (Chlorophyta, Rhodophyta dan 

Phaeophyta). Adapun beberapa nama spesies, beserta jumlahnya dapat 

dijelaskan pada Tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 Hasil Penelitian Makroalga dan Jumlahnya di Ketiga 

Stasiun 

No Spesies yang 

ditemukan 

Jumlah Spesies Jumlah 

Stasiun 

I 

Stasiun 

II 

Stasiun 

III 

 

1. Codium prostatum 

Levring. 

1 2 0 3 

2. Ulva lactuca 

Linnaeus. 

75 57 17 149 

3. Ulva intestinalis 

Linnaeus. 

59 55 8 122 

4. Clodophora 

herpestica 

(Montangne) 

Kutzing., 

13 25 15 53 

5. Pterocladiella 

capillacea (S.G. 

Gmelin) Santelices & 

Hommersand., 

20 48 0 68 
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6. Palmaria palmata 

(Linnaeus) F. Weber 

& D. Mohr. 

1 2 6 9 

7. Palmaria hecatensis 

M.W. Hawkes 

0 1 3 4 

8. Gracilaria 

Salicornia 

(C.Agardh) 

E.Y.Dawson. 

0 1 0 1 

9. Gayliella 

transversalis (F.S. 

Collins & Hervey) 

T.O.Cho & 

Fredericq. 

39 58 0 97 

10. Grateloupia chiangii 

S. Kawaguchi & 

H.W. Wang., 

0 0 2 2 

11. Padina australis 

Hauck. 

0 2 3 5 

12. Dictyota dichotoma 

(Hudson) J.V. 

Lamouroux. 

0 0 1 1 

 JUMLAH 208 251 55 514 

 

Berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat diketahui jumlah seluruh 

spesies pada stasiun 1 berjumlah 208 spesies, stasiun 2 berjumlah 251 

spesies dan stasiun 3 berjumlah 55 sehingga total keseluruhan spesies 

ini berjumlah 514. Terdapat spesies yang mendominasi pada ketiga 

stasiun tersebut, spesies tersebut adalah Ulva lactuca Linnaeus., yang 

mana jumlah spesies ini berjumlah 149 spesies di ketiga stasiun. 

Kemudian pada spesies yang kedua mendominasi ketiga stasiun ini 

adalah Ulva intestinalis Linnaeus., dengan jumlah 122 spesies. Spesies 

ketiga ini juga masuk dalam kategori spesies yang mendominasi, 

spesies tersebut adalah Gayliella transversalis (F.S. Collins & Hervey) 

T.O.Cho & Fredericq., yang mana spesies spesies ini berjumlah 97. 
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Spesies yang sangat jarang ditemukan dari ketiga stasiun ini ada dua, 

yakni yang pertama Gracilaria salicornia (C.Agardh) E.Y.Dawson., 

dengan jumlah spesiesnya 1 spesies dan Dictyota dichotoma (Hudson) 

J.V. Lamouroux., yang jumlahnya juga 1 spesies. Pada stasiun 1 spesies 

yang mendominasi adalah spesies Ulva lactuca Linnaeus., kemudian 

pada stasiun 2 didominasi oleh spesies Gayliella transversalir (F.S. 

Collins & Hervey) T.O.Cho & Fredericq., dan stasiun 3 didominasi oleh 

spesies Ulva lactuca Linnaeus., pula. Perbedaan dari jumlah spesies 

yang mendominasi pada stasiun tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti faktor abiotik dan juga substrat yang menjadi habitat 

spesies itu sendiri.  

Hasil penelitian dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

makroalga ditemukan 12 jenis di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar. 

Makroalga tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 3 filum, 3 

kelas, 10 Ordo, 10 famili, 11 Genus dan 12 spesies. Berikut tabel 

klasifikasi makroalga yang ditemukan di Pantai Peh Pulo Kabupaten 

Blitar. 

Tabel 4.2 Klasifikasi dan Jenis Makroalga yang Ditemukan pada 

Stasiun Penelitian Ditulis Berdasarkan Taksonomi Spesies gbif.org 

dan mareinespesies.org 

Filum Kelas Ordo Famili Genus Spesies 

Chloro-

phyta 

Ulvoph

y-ceae 

Bryopsid

a-les 

Codiaceae Codium Codium 

prostatum 

Levring.  
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Ulvales 

 

Ulvaceae 

 

Ulva Ulva 

lactuca 

Linnaeus. 

Ulva 

intestinalis 

Linnaeus. 

Cladoph

o-rales 

Cladopho

r-aceae 

Cladophor

-a 

Cladophora 

herpestica 

(Montangne

) Kutzing., 

Rhodop

-hyta 

Floride

o-

phycea

e 

Gelidiale

s 

Pterocladi

a-ceae 

Pterocladi

a-ceae 

Pterocladiel

la 

capillacea 

(S.G. 

Gmelin) 

Santelices 

& 

Hommersan

d. 

Palmaria

l-es 

Palmariac

e-ae 

Palmaria Palmaria 

palmata 

(Linnaeus) 

F. Weber & 

D. Mohr. 

Palmaria 

hecatensis 

M.W. 

Hawkes. 

Gracillar

ia-les 

Gracilaria

c-eae 

Gracilaria Gracilaria 

Salicornia 

(C.Agardh) 

E.Y.Dawso

n. 

Ceramial

e-s 

Ceramiac

e-ae 

Gayliella Gayliella 

transversali

s (F.S. 

Collins & 

Hervey) 

T.O.Cho & 

Fredericq. 

Halymen

i-ales 

Halymeni

a-ceae 

Grateloupi

-a 

Grateloupia 

chiangii S. 

Kawaguchi 

& H.W. 

Wang. 
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Phaeop

-hyta 

Phaeop

-hyceae 

Dictyoph

y-ta 

Dictyotac

e-ae 

Padina Padina 

australis 

Hauck. 

  Dictyotal

e-s 

Dictyotac

e-ae 

Dictyota Dictyota 

dichotoma 

(Hudson) 

J.V. 

Lamouroux. 
 

Adapun deskripsi spesies makroalga yang ditemukan di Pantai Peh 

Pulo adalah sebagai berikut: 

a. Codium prostatum Levring. 

Codium prostatum Levring. adalah salah satu dari filum 

Chlorophyta, spesies ini memiliki talus berwarna hijau tua, talus berukuran 

2 hingga 4 cm, selain itu memiliki percabangan dikotomus atau bercabang 

dua, struktur talus bertekstur lembut. Spesies ini ditemukan menempel 

pada substrat berbatu. Pada genus Codium ini biasanya hidup menempel 

pada batu maupun batu karang. berikut merupakan klasifikasi dari spesies 

Codium prostatum Levring. 92.  

Klasifikasi: 

Kingdom  : Plantae 

Filum  : Chlorophyta 

Class  : Ulvophyceae 

Ordo  : Bryopsidales 

Famili  : Codiaceae 

Genus  : Codium 

 
92 Subagio dan Muh. Sofiandi Hamdari Kasim, Identifikasi Rumput Laut (Seaweed) di 

Perairan Pantai Cemara, Jerowaru Lombok Timur Sebagai Bahan Informasi Keanekaragaman 

Hayati Bagi Masyarakat, (JISIP, Lombok Timur: 2019), Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Volume 

3 (1) Hal 312 
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Spesies   : Codium prostatum Levring.93 

Berikut merupakan gambar spesies Codium prostatum Levring: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Codium prostatum Levring. (A) penampakan di lokasi 

penelitian (dokumentasi pribadi), (B) penampakan di 

laboratorium (dokumentasi pribadi), (C) penampakan 

di habitat asli94 (D) penampakan talus yang bercabang 

tidak beraturan (dokumentasi pribadi) 

 

b. Pterocladiella capillacea (S.G. Gmelin) Santelices & Hommersand 

Pterocladiella capillacea (S.G. Gmelin) Santelices & Hommersand., 

adalah salah satu dari jenis Rhodophyta. Spesies ini berwarna merah 

keunguan dan gelap. Struktur talusnya bercabang dan memiliki duri-duri 

pendek pada ujungnya. Pterocladiella capillacea (S.G. Gmelin) Santelices 

& Hommersand., ditemukan pada substrat batu maupun berkarang. Talus 

pada spesies ini bertulang rawan, tingginya sekitar 2 hingga 40 cm dan 

 
93Codium prostatum, di akses dari (https://www.marinespecies.org/aphia.php) pada 20 

Mei 2021 pada pukul 20:49 
94Codium prostatum di akses dari (https://www.algaebase.org/search/species) pada 20 

Mei 2021 pada pukul 20:45 

A 
B 

C 
D 

Talus  

holdfast  

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=211722
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=21723
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bercabang beraturan. Talus pada spesies ini juga berwarna ungu tua hingga 

kehitaman. Spesies ini sering ditemukan di zona intertidal perairan 

terkadang pula menempel pada spesies alga lain.95 

 Klasifikasi: 

Kingdom : Plantae 

Filum : Rhodophyta 

Kelas : Florieophyceae 

Ordo : Gelidiales 

Famili : Pterocladiaceae 

Genus : Pterocladiella 

Spesies : Pterocladiella capillacea (S.G. Gmelin) Santelices & 

Hommersand. 96 

Berikut merupakan gambar spesies Pterocladiella capillacea (S.G. 

Gmelin) Santelices & Hommersand:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 Pterocladiella capillacea di akses dari (https://www.algaebase.org/ ) pada tanggal 07 

Juni 2021  
96Pterocladiella capillacea di akses dari (https://www.marinespecies.org/aphia.php) pada 

tanggal 20 Mei pukul 20.59 

B 
A 

Talus  
holdfast  

https://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=33894
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=145599
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Gambar 4.2 Pterocladiella capillacea (S.G. Gmelin) Santelices & 

Hommersand. (A) penampakan holdfast yang menyerupai 

akar di bawah mikroskop (dokumentasi pribadi), (B) 

penampakan talus dengan tepi yang bercabang 

(dokumentasi pribadi), (C) penampakan talus di 

laboratorium (dokumentasi pribadi), (D) penampakan 

talus di habitat (dokumentasi pribadi) 

 

c. Ulva lactuca Linnaeus. 

Ulva lactuca Linnaeus merupakan salah satu filum Chlorophyta, 

spesies ini memiliki talus berupa lembaran kecil berwarna hijau tua, 

berwarna gelap pada bagian tertentu tergantung dari penebalan lembaran 

pada Ulva lactuca Linnaeus., tersebut. Talus pada Ulva lactuca 

Linnaeus.tipis, pada permukaan tepinya berombak dan juga licin. Talus  

pada spesies ini berukuran 5-25 cm. spesies ini ditemukan di substrat karang 

dan berpasir. Spesies ini habitatnya di batuan, pasir dan hidup secara 

berkoloni. Alga pada jenis ini memiliki toleransi terhadap perubahan suhu. 

Ulva lactuca Linnaeus., banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan 

karena memiliki kandungan nutrisi yang antara lain adalah vitamin, 

karbohidrat, serat makanan dan berbagai jenis mineral yang dapat 

D C 
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dimanfaatkan sebagai makanan fungsional bagi manusia maupun hewan 

ternak97.  

Klasifikasi:  

Kingdom : Plantae 

Filum : Chlorophyta 

Kelas : Ulvophyceae 

Ordo : Ulvales 

Family : Ulvaceae 

Genus : Ulva 

Spesies : Ulva lactuca Linnaeus.98  

Berikut merupakan gambar spesies Ulva lactuca Linnaeus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Ulva lactuca Linnaeus, (A) penampakan holdfast yang 

menyerupai akar di bawah mikroskop (dokumentasi 

 
97 Tri Handayani, “Krakteristik dan Aspek Biologi iUlva spp. (Chlorophyta, Ulvaceae)” 

Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI, Vol XLI Nomor 1 2016 Hal 2-5 
98 Ulva lactuca, https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=145984 

diakses pada 8 Juni 2021 pukul 21.07 

A B 

blade  

holdfast  

C D 

talus 
Talua 

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=145984


100 

 

 
 

pribadi), (B) penampakan talus berupa lembaran dengan 

tepi yang berombak (dokumentasi pribadi) (C) 

penampakan talus di laboratorium (D) penampakan di 

habitat (dokumentasi pribadi) 

 

d. Ulva intestinalis Linnaeus. 

Ulva intestinalis Linnaeus., merupakan salah satu spesies makroalga 

dari filum Chlorophyta. Spesies ini memiliki talus yang tipis berwarna hijau 

terang mencolok, terdiri dari pelepah berbentuk tabung yang mengembang 

tidak beraturan discoid kecil. Blade yang berfungsi sebagai penangkap 

fotosintesis dan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan Ulva 

intestinalis Linnaeus. sendiri.  Bentuk percabangan talusnya memanjang 

dan berbeda ukuran pada setiap talusnya. Blade memiliki Panjang 10-30 cm 

atau bahkan bisa lebih. Ujung talusnya biasanya membulat Tepi pada talus 

ini bergelombang tidak lurus juga tidak bercabang99. Ulva intestinalis 

Linnaeus., hidup pada substrat berkarang, berpasir maupun berbatu. Ulva 

intestinalis Linnaeus., dapat ditemukan pada salinitas yang rendah dengan 

zona interdal pada perairan. Spesies ini seringsekali ditemukan karena dapat 

hidup dengan salinitas yang rendah maupun sedang.100  

Klasifikasi:  

Kingdom  : Plantae 

Filum : Chlorophyta 

Kelas : Ulvophyceae 

 
99 Ulva intestinalis di akses dari ( https://www.marlin.ac.uk/species/detail/1469 ) pada 

tanggal 08 Juni 2021 pukul 22.19  
100 E. Leskinen, C. Alstrom-Rapaport and P. Pamilo, “Phylogeographical structure, 

distribution and genetic variation of the green algae Ulva Intestinalis and U. compressa 

(Chlorophyta) in the Baltic Sea area”, (Molecular ecology 13, Swedan: 2004) Hal 2257-2265   

https://www.marlin.ac.uk/species/detail/1469
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Ordo : Ulvales 

Famili : Ulvaceae 

Genus : Ulva 

Spesies : Ulva intestinalis Linnaeus.101. 

Berikut merupakan gambar spesies Ulva intestinalis Linnaeus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Ulva intestinalis Linnaeus. (A) penampakan talus 

terlihat transparan dan terlihat bagian dalam di bawah 

mikroskop (dokumentasi pribadi), (B) penampakan 

holdfast yang menempel pada substrat (dokumentasi 

pribadi) (C) penampakan talus yang bergerumbul di 

bawah mikroskop (dokumentasi pribadi) 

 

e. Cladophora herpestica (Montangne) Kutzing. 

Cladophora herpestica (Montangne) Kutzing., adalah satu 

spesies makroalga dari filum Chlorophyta. Talus pada spesies ini 

 
101 Ulva intestinalis di akses dari (https://www.marinespecies.org/ ) pada tanggal 07 Juni 

2021 pukul 03.25  

A B 

blade holdfast 

C 

Talus  

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=234471
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berwarna hijau tua hingga gelap. Filamen bercabang tidak beraturan. 

Talusnya tebal dan memanjang di pinggiran. Talus pada Cladophora 

herpestica (Montangne) Kutzing., ini berukuran 5 hingga 40 cm. 

Cladophora herpestica (Montangne) Kutzing., ditemukan pada substrat 

berpasir, berkarang maupun berbatu pada daerah interdal perairan.102.  

Klasifikasi: 

Kingdom : Plantae 

Filum  : Chlorophyta 

Kelas  : Ulvophyceae 

Ordo  : Cladophorales 

Family  : Cladophoraceae 

Genus  : Cladophora 

Spesies  : Cladophora herpestica (Montangne) Kutzing. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
102 E.A. Titlyanov, T.V. Titlyanova, Xiubao Li, Hui Huang,Coral Reef Marine Plants of 

Hainan Island” , (China, Chiba Science Publishing & media Ltd. Published by Elsevier: 2017) Hal 

80-81 
103Cladophora herpestica, di akses dari (  

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=376989 ) pada tanggal 07 Juni 2021 

pukul 04.59   

A B

C

Talus  

holdfast 

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=376989%20)
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=376989%20)
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Gambar 4.5 Cladophora herpastica (Montangne) Kutzing (a) 

penampakan talus di bawah mikroskop (b) penampakan di 

habitat asli104 (c) penampakan di laboratorium 

(Dokumentasi pribadi) 

 

f. Palmaria palmata (Linnaeus) F. Weber & D. Mohr. 

Palmaria palmata (Linnaeus) F. Weber & D. Mohr., adalah satu 

spesies makroalga dari filum Rhodophyta. Palmaria palmata (Linnaeus) 

F. Weber & D. Mohr., memiliki talus berwarna coklat kemerahan, talusnya 

kasar dan memiliki bitnik-bintik. Bentuk talusnya kecil yang meluas 

secara bertahap untuk membentuk pelepah sederhana atau dikonomis dan 

ujung tepi pada talusnya memiliki bentuk yang khas dan bervariasi. 

Palmaria palmata (Linnaeus) F. Weber & D. Mohr., memiliki holdfast di 

Laminaria, Fucus serratus ataupun dari bebatuan. Spesies ini memiliki 

warna merah kecoklatan hingga merah tua sampai keunguan. Tekstur pada 

talusnya kasar dan bercabang tidak teratur. Spesies ini dapat dijadikan 

sebagai makanan kesehatan dan sebagai makanan ringan.105 

Palmaria palmata (Linnaeus) F. Weber & D. Mohr. merupakan 

rumput laut merah (Rhodophyta) yang banyak ditemukan di kedua pantai 

Atlantik Utara. Saat segar, ia memiliki tekstur karet tipis, baik jumlah 

percabangan maupun ukuran. Ukuran talus pada spesies ini bervariasi, 

 
104 Cladophora herpestica di akses dari ( https://www.gbif.org/occurrence/3044925748 )  

pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 04.59   
105 Yvonne V. Yuan, Dawn E. Bone dan Meshell F. Carrington, “Antioxidant activity of 

dulse (Palmaria palmata) extract evaluated in vitro”, (Food Chemistry 91, Canada: 2005) Hal 485-

494   

https://www.gbif.org/occurrence/3044925748
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mulai dari 12 – 40 cm. spesies ini biasa tumbuh di bebatuan, moluska 

ataupun makroalga lain.106  

Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Filum  : Rhodophyta 

Kelas  : Florideophyceae 

Ordo  : Palmariales 

Famili  : Palmariaceae 

Genus  : Palmaria 

Spesies  : Palmaria palmata (Linnaeus) F. Weber & D. 

Mohr.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
106 Kara Rogers, Biochemistry, Cells, and Life Fungi, Algae, and Protista, New York, 

Britannica Educational Publishing: 2011 Hal 192 
107Palmaria 

 palmata, di akses dari 

(https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=145771) pada tanggal 06 Juni 2021 

pukul 20.09  

A 
B 

C 

Talus  

blade 

holdfast 

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=145771
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Gambar 4.6 Palmaria palmata (Linnaeus) F. Weber & D. Mohr. (A) 

penampakan di bawah mikroskop (dokumentasi 

peribadi) (B) penampakan talus di bawah mikroskop 

(dokumentasi pribadi) (C) penampakan talus menempel 

pada substrat 

 

g. Palmaria hecatensis M.W. Hawkes. 

Palmaria hecatensis M.W. Hawkes.merupakan salah satu spesies 

dari filum Rhodophyta. Spesies ini berwarna merah mengkilap, merah tua 

sampai merah marun. Panjang talus hingga 20 cm. Talus pada spesies ini 

agak bervolume dan biasanya sering ditemukan menempel pada substrat. 

Selain itu blade pada spesies ini juga menyerupai tali dan tidak bercabang 

dengan 1 atau 2 ujung membulat, emruncing ke penahan discoid. Habitat 

spesies ini di bebatuan interdal menengah hingga rendah. Hampir sama 

dengan Palmaria palmata (Linnaeus) F. Weber & D. Mohr., spesies ini 

dapat dikonsumsi, sebagai sumber vitamin dan mineral yang baik. Spesies 

ini sering ditemukan di daerah zona interdal perairan108. 

Klasifikasi: 

Kingdom : Plantae 

Filum  : Rhodophyta 

Kelas  : Florideophyceae 

Ordo  : Palmariales 

Famili  : Palmariaceae 

Genus  : Palmaria 

Spesies  : Palmaria hecatensis M.W. Hawkes 109 

 
108Palmaria hecatensis, 

(http://www.seaweedsofalaska.com/species.asp?SeaweedID=104) pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 

15.56 
109 Palmaria hecatensis, di akses dari (https://www.marinespecies.org/) pada 07 Juni 

2021 pukul 11.23 

http://www.seaweedsofalaska.com/species.asp?SeaweedID=104
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=372625
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Berikut merupakan gambar Palmaria hecatensis M.W. Hawkes.: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Palmaria hecatensis M.W. Hawkes (A) penampakan talus 

di bawah mikroskop (dokumentasi pribadi), (B) 

penampakan talus di laboratorium (dokumentasi pribadi), 

(C) penampakan talus di lokasi penelitian dan habitat asli 

(dokumentasi pribadi) 

 

h. Padina australis, Hauck. 

Padina australis Hauck., merupakan salah satu spesies dari filum 

Ochrophyta dan termasuk dalam kelas Phaeophyceae. Padina australis 

Hauck., memiliki talus berupa lembaran daun dengan warna talus coklat. 

Selain itu Padina australis memiliki ukuran talus 5 hingga 20 cm. Padina 

australis Hauck., ditemukan pada substrat berpasir dan batu karang. Padina 

A B 

C 

talus  

holdfast 

blade 
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australis Hauck., memiliki nilai ekonimis yang tinggi seperti bermanfaat 

sebagai pakan ternak, obat-obatan, bahan pangan maupun kosmetik110.  

Klasifikasi: 

Kingdom : Chromista 

Filum  : Ochrophyta 

Kelas  : Phaeophyceae 

Ordo  : Dictyotales 

Family : Dictyotaceae 

Genus  : Padina 

Spesies : Padina australis Hauck.111  

Berikut merupakan gambar spesies Padina australis, Hauck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Padina australis Hauck., (A) penampakan habitat asli (B) 

penampakan talus laboratorium (C) penampakan talus di 

 
110 Martice Desi Pesang, dkk., “Komposisi Pigmen pada Ulva sp., Padina australis dan 

Hypnea sp. Dari Pantai Tablolong Provinsi Nusa Tenggara Timur” (Jurnal Kelautan Tropis, Nusa 

Tenggara: 2020) Hal 229 
111 Padina australis, diakses dari ( 

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=372010 )  pada 07 Juni 2021 pukul 

11.36 

A 

C D 

talus  

B 

holdfast 

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=372010%20)
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bawah mikroskop (D) penampakan talus di bawah 

mikroskop112  

 

b. Gayliella transversalis (F.S. Collins & Hervey) T.O.Cho & Fredericq. 

Gayliella transversalis (F.S. Collins & Hervey) T.O.Cho & 

Fredericq, merupakan salah satu spesies dari filum Rhodophyta. Gayliella 

transvelis (F.S. Collins & Hervey) T.O.Cho & Fredericq merupakan spesies 

dari filu Rhodophyta yang berukuran kecil namun masih dapat dilihat oleh 

mata. Spesies ini ditemukan menempel pada makroalga lain. Spesies ini 

memiliki talus yang memancang dengan ujungnya yang agak melengkung. 

Selain itu spesies ini juga memiliki warna coklat belang-belang. Talus pada 

spesies ini Sebagian tegak, Sebagian pula ada yang merayap dan korteks 

tidak lengkap. Percabangan pada talusnya berbentuk penjepit di bagian atas 

ujungnya dan membentuk seperti jari atau cakram. Talus epifit, sebagian 

bentuknya seperti bersujud dan sebagian tegak, bercabang bergantian, alga 

ini hidup dengan menempel dengan alga lain (uniseluler)113. Ujung talusnya 

berbentuk berbentuk bulat hingga elips. Spesies ini hidup pada substrat 

berkarang dan berpasir.yang dimana ada alga lain yang dapat dijadikan 

sebagai habitat atau tempat tinggal bagi spesies ini.114  

 
112 Padina australis, di akses dari 

(https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=4058&sk=0&from=results) diakses 

pada 07 Juni 2021 pukul 11.36  
113 Tae Oh Cho, Sung Min Boo, Max H. Hommersand, Christine A. Maggs, Lynne 

Melvor dan Suzanne Frederiq, (Gayliella Gen. Nov. In the Tribe Ceramieae (Ceramiaceae, 

Rhodophyta) Based on Molecular and Morphological Evidence” (Jurnall Phycaol 44, Phycological 

Society of America: 2008) Hal 730 
114 Yi-Xiao Wang, Jing-jing Jiang, Lan-Ping Ding, dkk, “Study on Taxonomy of marine 

Red Algal Gayliella, A New Record Genus of Family Ceramiaceae from Chinese Coast” 

(Oceanologia et Limnologia Sinica Vol 51 No. 2, Tianjin China: 2019) Hal 328-334 

https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=4058&sk=0&from=results)
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Klasifikasi: 

Kingdom : Plantae 

Filum  : Rhodophyta 

Kelas  : Florideophyceae 

Ordo  : Ceramiales 

Famili  : Ceramiaceae 

Genus  : Ceyliella 

Spesies  : Gayliella transversalis (F.S. Collins & Hervey) 

T.O.Cho & Fredericq, 115 

Berikut merupakan gambar spesies Gayliella transversalis (F.S. 

Collins & Hervey) T.O.Cho & Fredericq,:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Gayliella transversalis (F.S. Collins & Hervey) T.O.Cho & 

Fredericq,  (A) penampakan di bawah mikroskop 

(dokumentasi pribadi) (B) penampakan spesies menempel 

 
115 Gayliella transversalis, di akses dari (https://www.marinespecies.org/aphia.php? ) 

pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 11.46 

A B 

C 

talus  
stipe 

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=377237


110 

 

 
 

pada spesies lain (dokumentasi pribadi) (C) penampakan 

di bawah mikroskop116  

 

c. Grateloupia chiangii, S. Kawaguchi & H.W. Wang. 

Grateloupia chiangii S. Kawaguchi & H.W. Wang., adalah salah 

satu spesies Rhodophyta. Spesies ini berwarna merah tua dan ujung talusnya 

berwarna merah yang lebih terang. Grateloupia chiangii Kawaguchi & 

H.W. Wang., memiliki percabangan dikotomus. Talusnya terlihat pipih dan 

ujungnya bercabang dua. Panjang talusnya 5-10 cm. hidupnya menempel 

pada substrat di zona interdal dan ditemukan di substrat berpasir. Blade pada 

spesies ini memiki tekstur yang berbeda. Blade yang tidak beraturan dan 

bercabang pada ujungnya. Tekstur pada blade spesies ini berlendir dan 

kasar, melengkung dan bercabang dua (dichotomus) yang tidak beraturan. 

Spesies pada famili ini dicirikan dengan struktur reproduksi carpogonialnya 

bersel dua dan sel bantu dibentuk dalam sistem cabang yang terpisah 

(ampulae).117 

Klasifikasi:  

Kingdom : Plantae 

Filum : Rhodophyta 

Kelas : Florideophyceae 

Ordo : Halymeniales 

Famili : Halymeniaceae 

Genus : Grateloupia 

 
116 Gayliella transversalis, diakses dari  (https://www.gbif.org/occurrence/1998931559) 

pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 15.34 
117 Hong Wei Wang, dkk., “A Morphological and molecular assessment of the genus 

Prionitis J. Agardh (Halymeniaceae, Rhodophyta)” (Phycological research Vol 49, Japan: 2001) 

Hal 251-261 

https://www.gbif.org/occurrence/1998931559
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Spesies : Grateloupia chiangii Kawaguchi & H.W. Wang.118  

Berikut merupakan gambar spesies Grateloupia chiangii 

Kawaguchi & H.W. Wang.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Grateloupia chiangii Kawaguchi & H.W. Wang. (A) 

penampakan talus di atas kertas, (B) penampakan talus 

dibawah mikroskop. (C) penampakan talus di habitat 

(dokumentasi pribadi) (D) penampakan talus119 

 

d. Gracilaria salicornia (C.Agardh) E.Y.Dawson. 

Gracilaria salicornia (C.Agardh) E.Y.Dawson., merupakan salah satu 

jenis makroalga dari filum Rhodophyta. Spesies ini memiliki bentuk talus 

bulat, Gracilaria Salicornia (C.Agardh) E.Y.Dawson., selain memiliki talus 

yang bulat, juga berbentuk licin, berbuku atau bersegmen yang membentuk 

 
118Grateloupia chiangii, di akses dari (https://www.marinespecies.org/aphia.php?) pada 

07 Juni 2021 pukul 13.36  
119 Grateloupia chiangii, diakses dari 

(https://www.algaebase.org/search/species/detail/?) pada tanggal 07 Juni 2021 pukul 11.53 

A B 

C D 

talus  

blade 

holdfast 

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=376966
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=82827&-session=abv4:AC1F0640114410A748Oo96770325
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rumpun. Percabangan pada talusnya berbentuk polystichous atau banyak 

cabang pada talus utama. Selain itu talusnya juga berwarna hijau matang 

serta hidup menempel pada substratnya. Habitat spesies ini biasanya pada 

karang, pasir maupun di daerah rataan terumbu karang dengan tumbuh 

menempel. Spesies ini ditemukan di zona interdal namun sering pula 

ditemukan terdampar karena tidak kuat menempel pada substratnya ketika 

terbawa oleh ombak.120 

Klasifikasi: 

Kingdom  : Chromista 

Filum  : Rhodophyta 

Kelas  : Florideophyceae 

Ordo  : Gracillariales 

Famili  : Gracillariaceae  

Genus  : Gracilaria 

Spesies  : Gracilaria Salicornia (C.Agardh) E.Y.Dawson.121 

Berikut merupakan gambar spesies Gracilaria salicornia 

(C.Agardh) E.Y.Dawson:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120Yuliati, dkk., “Aktivitas Antibakteri Ekstrak Alga Merah dari Pantai Luk, Sumbawa 

terhadap Salmonella dan Staphylococcus aerus”, Sumbawa, Biota Volume 3(1): 2018 Hal 5 
121Gracilaria salicornia,  

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=211549 di akses pada tanggal 07 Juni 

2021 pukul 11.59 

B 

stipe  

A 

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=211549
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Gambar 4.11 Gracilaria salicornia (C.Agardh) E.Y.Dawson. (A) 

penampakan talus di atas laboratorium, (B) 

penampakan talus di bawah mikroskop (C) 

penampakan talus menempel pada substat. (D) 

penampakan talus di habitat122 

 

e. Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux. 

Berdasarkan penelitian, Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. 

Lamouroux., memiliki talus berwarna coklat. Spesies ini memiliki talus 

dikotomus dengan teratur.  Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux., 

ditemukan pada substrat karang berpasir di daerah interdal. Dictyota 

dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux., memiliki talus berwarna cokelat 

sedang, lebih dekat di gelap apabila didekat dasar, panjang 2-20 cm, 

bercabang cukup teratur dikotomis, biasanya lebih atau kurang linier dan 

meruncing hanya sedikit dari bagian bawah ke atas talus, proliferasi pada 

spesies ini biasanya tidak ada kecuali sebagai respons terhadap kerusakan, 

kadang-kadang muncul secara marginal.123 Talus pada Dictyota dichotoma 

 
122 Grateloupia chiangii diakses dari (https://www.gbif.org/occurrence/2883173022) 

pada 07 Juni 2021 pukul 13.42 
123 John Huisman & Cheryl Parker, “Deskripction dichotoma Brown Algae”. Online, 

(https://florabase.dpaw.wa.gov.au/) 2011 diakses pada 09 Juni 2021 pukul 22.50 

D 

talus  

C 

https://www.gbif.org/occurrence/2883173022
https://florabase.dpaw.wa.gov.au/
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(Hudson) J.V. Lamouroux., bercabang dengan talusnya yang luas dengan 

nada sedikit lekukan dan mengalami percabangan dikotomis124 

Klasifikasi: 

Kingdom  : Chromista 

Filum  : Ochrophyta 

Kelas  : Phaeophyceae 

Ordo  : Dictyotales 

Famili  : Dictyotaceae  

Genus  : Dictyota 

Spesies  : Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux. 125 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux. (A) 

penampakan talus menempel pada substrat 

(dokumentasi pribadi), (B) penampakan talus habitat 

asli126 

2. Analisis Faktor Abiotik Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa 

faktor abiotik pada setiap letak yang telah ditentukan. Faktor abiotik tersebut 

 
124 Ingrid Horning and Reinhard Schnetter, “Notes on Dictyota dichotoma, D. 

menstrualis, D. indica and D. pulchella spec. nova (Phaeophyta)” (Phyton (Austria) Vol. 28 No.2, 

Austraia: 1988) Hal 277-292 
125Dictyota dichotoma, di akses dari 

(https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=145367) pada tanggal 07 Juni 2021 

pukul 14.09 
126Dictyota dichotoma, Di akses dari (https://www.gbif.org/occurrence/3118290167) 

pada 07 Juni 2021 pukul 13.48 

A B 

Talus  

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=145367
https://www.gbif.org/occurrence/3118290167
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meliputi suhu, salinitas dan derajat keasaman (pH). Faktor abiotik dapat 

menjadi salah satu pengaruh faktor tingkat keanekaragaman spesies dalam 

suatu perairan. Beberapa hasil pengukuran faktor abiotik di lokasi Pantai 

Peh Pulo telah di ukur, berikut tabel hasil pengukuran faktor abiotik:  

Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Faktor Abiotik di Pantai Peh Pulo  

No. Letak Faktor abiotik Substrat 

Suhu 

(ºC) 

Salinitas 

(%) 

pH 

1. S1 P1 29,8 20 7 Batu, karang, pasir 

P2 30,1 22 7 Batu, karang, pasir 

P3 30,1 23 7 Batu, karang, pasir 

P4 30,2 23 8 Batu, karang, pasir 

P5 30,5 28 7 Batu, karang pasir 

2. S2 P1 29,7 38 8 Batu,karang, pasir 

P2 29,6 33 7 Batu, karang, pasir 

P3 29,7 40 7 Batu, karang, pasir 

P4 29,9 37 8 Batu, karang, pasir 

P5 29,7 33 7 Batu, karang, pasir 

3. S3 P1 30,9 42 7 Batu, karang, pasir 

P2 30,6 42 7 Batu, karang, pasir 

P3 30,3 41 8 Batu, karang, pasir 

P4 30,2 41 7 Batu, karang, pasir 

P5 30,1 41 7 Batu, karang, pasir 

Faktor abiotik ini menjadi tolak ukur keberadaan spesies makroalga. 

Berikut penjelasan mengenai masing-masing faktor abiotik yang berada di 

Pantai Peh Pulo. Pengukuran faktor abiotik yang diukur pada penelitian ini 

yang pertama adalah suhu. Suhu merupakan abiotik yang paling mendasar 

bagi organisme karena mempengaruhi semua tingkat organisasi biologis 

dari molekuler, seluler, organisme hingga komunitas. suhu tinggi 

mengakibatkan indenaturasi protein dan merusak enzim dan membran. suhu 

rendah dapat menyebabkan gangguan lipid dan protein pada membran dan 
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kerusakan mekanis pada sel melalui produksi kristal es.127  Suhu yang telah 

diukur di setiap stasiun pada penelitian yang telah dilakukan memiliki nilai 

yang berbeda. Hasil pengukuran tersebut pada 3 stasiun berkisar antara 

29,7°C hingga 30,9°C dengan suhu terendah terletak pada stasiun 2 sebesar 

29,7°C dan suhu tertinggi 30,9 yang terletak di stasiun 3. Hasil pengukuran 

suhu di 3 stasiun relative normal dan seimbang. 

Suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makroalga 

pada saat berfotosintesis. Apabila suhu tersebut tingga maka aktifitas 

fotosintesisnya akan terganggu bahkan bisa berhenti. Suhu normal untuk 

pertumbuhan makroalga adalah 25-35°C. Apabila suhu diatas 35°C maka 

proses fotosintesis akan terhenti karena pigmen-pigmen fotosintesisnya 

mengalami kerusakan.128 Parameter suhu air laut mempunyai toleransi 

terhadap pertumbuhan pada genus Gracilaria dan apabila suhu tinggi akan 

mengakibatkan talus menjadi pucat kekuning-kungan dan tidak sehat. 

Secara fisiologis, suhu rendah mengakibatkan aktifitas biokimia dalam talus 

berhenti dan apabila suhu yang terlalu tinggi juga akan mengakibatkan 

rusaknya enzim dan hancurnya mekanisme biokimiawi dalam talus 

makroalga, sehingga dengan hasil pengukuran suhu di Pantai Peh Pulo yang 

berkisar 29,7-30,9°C dirasa cukup dan wajar untuk perairan tropis. Suhu 

optimal untuk pertumbuhan makroalga di daerah tropis berkisar antara 

 
127 Clinton J. Dawes, Marine Botany 2nd Edition. (USA: John Wley & Sons, Inc: 1998) 

Hal 29 
128 Ira, dkk.,. Komposisi Jenis Makroalga di Perairan Pulau Hari Sulawesi Tenggara 

(Sulawesi: UPT Mataram University Press, 2018)., Jurnal Biologi Tropis Volume 18 (2) Hal. 146 
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15°C-30°C. Batas suhu untuk pertumbuhan alga hijau, coklat dan merah 

adalah 34,5°C.129  

Pengukuran kedua dilanjutkan dengan mengukur salinitas. Salinitas di 

Pantai Peh Pulo berkisar (20-42) %. Salinitas 20% berada di stasiun 1 dan 

salinitas tertinggi dengan kisaran 42% berada di stasiun 3. Salinitas 

berperan penting dalam kehidupan makroalga, salinitas yang terlalu tinggi 

atau terlalu rendah akan menyebabkan gangguan pada proses fisiologis. 

Salinitas di perairan Pantai Peh Pulo masih baik bagi pertumbuhan 

makroalga. Pada umumnya makroalga hidup di laut dengan kisaran 

salinitas antara 30-32%130, namun ada juga makroalga yang tumbuh 

dengan salinitas yang lebih besar. Kisaran salinitas yang terlalu tinggi atau 

rendah dapat menyebabkan pertumbuhan makroalga terganggu.131 Adanya 

salinitas yang tinggi di stasiun 3 menyebabkan rendahnya jumlah 

makroalga dan jenis makroalga yang ditemukan sedangkan salinitas di 

stasiun 1 dan 2 yang tergolong pas dan tidak terlalu tinggi maka tidak 

menganggu kehidupan dan pertumbuhan makroalga di Pantai Peh Pulo itu 

sendiri.  

Faktor abiotik yang terakhir diukur adalah pH atau derajat keasaman. 

pH atau derajat keasaman sangat berperan penting dalam parameter 

kualitas air laut. Nilai pH atau derajat keasaman merupakan faktor 

 
129 Horas P. Hutagalung, Pengaruh Suhu Air Terhadap Kehidupan Organisme Laut, 

(LON-LIPI, Jakarta: 1988), Jurnal Oseana Volume XIII (4) Hal 153-163 
130 Hairati Arfah dan Simon I. Patty, “Kualitas Air dan Komunitas Makroalga di Perairan 

Pantai Jikumerasa, Pulau Buru”, Jurnal Ilmiah Platax Volume 4(2) Hal 112 
131 K. Luning, Seaweeds: Their Environment, Biogeography and Ecophysiology, (A. 

Wiley-Interscience Publication, New York: 1990) Hal 287-293 
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lingkungan kimia air laut yang dapat menentukan baik buruknya 

pertumbuhan makroalga132. Pada kisaran nilai pH tertentu dapat 

diindakasikan terjadinya suatu perubahan dalam kualitas perairan. 

Pertumbuhan makroalga dapat berlangsung terus menerus pada kisaran pH 

7-8. Kisaran pH <6,5 akan menekan laju pertumbuhan dengan pH < 9 

merupakan kisaran optimal dalam suatu perairan.133 Kisaran nilai pH 

dalam perairan Pantai Peh Pulo adalah 7-8. Nilai pH tersebut bervariasi 

dari stasiun 1 hingga stasiun 3 karena pada umumnya pH air laut 

permukaan di Indonesia umunya bervariasi dari lokasi ke lokasi antara 6,0-

8,5. Perubahan pH tersebut dapat menyebabkan akibat buruk terhadap 

kehidupan biota laut baik secara langsung maupun tidak langsung.134 

Derajat keasaman atau pH yang baik bagi makroalga dengan tingkat 

potensi lahan yang sesuai adalah 7-8,5 dikarenakan apabila kondisi 

perairan yang bersifat sangat asam maupun sangat basa akan 

membahayakan keberlangsungan hidup organisme karena akan 

menyebabkan terjadinya gangguan metabolism dan juga respirasi 

sehingga nilai pH sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

makroalga135. Perairan di Pantai Peh Pulo memiliki pH terbilang baik bagi 

pertumbuhan makroalga karena nilai pH yang baik bagi pertumbuhan 

 
132 Ruslaini, Kajian kualitas air terhadap pertumbuhan rumput laut (Gracilaria 

Verrucosa) di Tambak dengan Metode Vertikultur, Sulawesi Tenggara,OCTOPUS (Jurnal Ilmu 

Perikanan): 2016 Hal 545 
133 Pipit Marianingsih, dkk., “Inventarisasi dan Identifikasi ……. 2013 Hal 219-223 
134 Nita Rukminasari, dkk., “Pengaruh Derajat Keasaman (pH) Air Laut Terhadap 

Konsentrasi Kalsium dan Laju Pertumbuhan Halimeda sp”., Makassar,Torani (Jurnal Ilmu Kelautan 

dan Perikanan) Volume 24 (1) 2014, Hal 28 
135 Ira, dkk., “Komposisi Jenis Makroalga ………… 2018 Hal 146 
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Makroalga adalah berkisar 6-9 pada perairan yang relative tenang dengan 

substrat pasir berlumpur, atau substrat pasir berkarang.136 pH dengan nilai 

tersebut adalah 7-8 yang berarti bahwa perairan tersebut baik bagi 

pertumbuhan maupun mejadi fasilitas bagi perkembangan makroalga di 

suatu perairan.  

Kondisi substrat di Pantai Peh Pulo juga dapat menjadi salah satu 

faktor ditemukannya makroalga. Tingginya jumlah spesies makroalga 

yang ditemukan di Pantai Peh Pulo dikarenakan substratnya bervariasi 

seperti substrat berbatu, substrat berkarang, substrat berpasir. Hal ini 

menunjukkan bahwa substrat sangat menentukan adanya variasi spesies 

makroalga yang terdapat di Pantai Peh Pulo.137 Kombinasi struktur 

substrat yang bervariasi sangat menentukan variasi jenis makroalga dalam 

suatu perairan. Di pantai yang struktur substratnya hampir sama maka 

keanekaragaman jenisnya juga mendekati kesamaan138.  

Berdasarkan perhitungan tersebut faktor abiotik yang diukur berbeda-

beda dengan hasil yang berbeda pula. Faktor abiotik sangat mempengaruhi 

keberadaan makroalga maupun biota lain yang berada di lingkungan 

tersebut. Perubahan komponen fisik, maupun kimia dapat mempengaruhi 

kehidupan biota laut maupun tumbuhan laut khususnya makroalga pada 

dtruktur komunitasnya yang meliputi keanekaragaman, keseragaman dan 

sebagainya. Sehingga dengan kualitas perairan yang masih baik dan belum 

 
136 Sulistio W.S., “Budidaya Rumput Laut dan Upaya Pengembangannya”, (Makalah 

Pada KIPNAS IV, Jakarta: 1996) Hal 34  
137 Ira, dkk., “Komposisi Jenis……… 2018 Hal 143 
138 Hairah Arfah dan Simon I. Patty, “Kualitas Air dan Komunitas Makroalga.….Hal 113 
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tercemar dapat menjadikan tingkat keanekaragaman makroalga juga 

meningkat139.  Perubahan fisik dan kimia perairan dapat terjadi karena 

adanya interaksi antara danau (laguna) dengan berbagai aktivitas yang ada 

di sekitarnya. Hal tersebut berdampak pada komponen fisik maupun kimia 

pada perairan. Kualitas air yang cocok dapat menjadi fasilitas 

pertumbuhan makroalga di suatu perairan. 

3. Analisis Indeks Keanekaragaman Makroalga di Pantai Peh Pulo 

Kabupaten Blitar 

Penelitian ini dilakukan perhitungan indeks keanekaragaman untuk 

mengetahui tingkat keanekaragaman jenis makroalga yang berada di Pantai 

Peh Pulo. Perhitungan indeks keanekaragaman makroalga menggunakan 

indeks keanekaragaman Shannon-Whienner. Adapun hasil perhitungannya 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Indeks Keanekaragaman Shannon-

Wienner pada Stasiun 1 

Nama 

Spesies 

Stasiun 1 Phi Ln phi -phi ln phi 

Codium 

prostatum 

Levring. 

1 0,004807692 -5,33754 -0,02566 

Pterocladiella 

capillacea 

(S.G. Gmelin) 

Santelices & 

Hommersand. 

20 0,096153846 -2,34181 -0,22517 

Ulva lactuca 

Linnaeus. 

75 0,360576923 -1,02005 -0,36781 

Cladophora 

herpestica 

13 0,0625 -2,77259 -0,17329 

 
139 Ibid…. Hal 110 
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(Montangne) 

Kutzing. 

Ulva 

intestinalis 

Linnaeus. 

59 0,283653846 -1,26 -0,3574 

Palmaria 

palmata 

(Linnaeus) F. 

Weber & D. 

Mohr. 

1 0,004807692 -5,33754 -0,02566 

Gayliella 

transversalis 

(F.S. Collins 

& Hervey) 

T.O.Cho & 

Fredericq 

39 0,1875 -1,67398 -0,31387 

JUMLAH N = 208 
  

H’=1,488864 

Pada tabel 4.4 hasil perhitungan indeks keanekaragaman makroalga 

yang ditemukan di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar menunjukkan indeks 

keanekaragaman sedang dengan nilai keanekaragamannya 

(H’=1,488864). Dimana menurut indeks keanekaragaman Shannon-

Wienner tingkat keanekaragaman makroalga pada stasiun 1 tergolong 

dalam kategori sedang yang artinya makroalga pada stasiun 1 memiliki 

keanekaragaman yang cukup beragam. Keanekaragaman jenis di suatu 

wilayah perairan termasuk dalam kategori sedang apabila nilai indeks 

H’=1,0-3,0.140 Indeks keanekaragaman pada stasiun 1 ini selain tergolong 

dalam keanekaragaman makroalga yang cukup baik juga menunjukkan 

bahwa kondisi perairan di stasiun ini tergolong baik pula.141 

 
140 Hairati Arfah dan Simon I. Patty, “Kualitas Air dan Komunitas Makroalga… Hal 116 
141 Inisafitri, “Keanekaragaman, Keseragaman dan Dominansi Bivalvia di Area Buangan 

Lumpur Lapindo Muara Sungai Porong”, (Jurnal Kelautan, Madura: 2010) Hal 54 
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Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Indeks Keanekaragaman Shannon-

Wienner pada Stasiun 2 

Nama 

Spesies 

Stasiun 

2 

Phi Ln phi -phi ln phi 

Codium 

prostatum 

Levring.  

2 0,00766283

5 

-

4,87137322

7 

-0,03732853 

Pterocladiell

a capillacea 

(S.G. 

Gmelin) 

Santelices & 

Hommersan

d. 

48 0,18390804

6 

-

1,69331939

6 

-0,311415061 

Ulva lactuca 

Linnaeus. 

67 0,25670498

1 

-

1,35982778

8 

-0,349074566 

Cladophora 

herpestica 

(Montangne) 

Kutzing. 

25 0,09578544

1 

-

2,34564458

2 

-0,2246786 

Ulva 

intestinalis 

Linnaeus. 

55 0,21072796

9 

-

1,55718722

2 

-0,328142901 

Palmaria 

hecatensis 

M.W. 

Hawkes. 

1 0,00383141

8 

-

5,56452040

7 

-0,021320002 

Palmaria 

palmata 

(Linnaeus) 

F. Weber & 

D. Mohr. 

2 0,00766283

5 

-

4,87137322

7 

-0,03732853 

Padina 

australis 

Hauck. 

2 0,00766283

5 

-

4,87137322

7 

-0,03732853 

Gayliella 

transversalis 

(F.S. Collins 

& Hervey) 

T.O.Cho & 

Fredericq. 

58 0,22222222

2 

-

1,50407739

7 

-0,334239422 
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Gracilaria 

Salicornia 

(C.Agardh) 

E.Y.Dawson

. 

1 0,00383141

8 

-

5,56452040

7 

-0,021320002 

JUMLAH N=261 
  

H’=1,70217614

5 

Pada Tabel 4.4 hasil perhitungan indeks keanekaragaman Shannon-

Wienner pada stasiun 2 menunjukkan bahwa nilai (H’=1,702176145) 

dimana pada stasiun ini menurut indeks keanekaragaman Shannon-

Wienner termasuk dalam kategori sedang dan menunjukkan bahwa pada 

stasiun ini keanekaragaman makroalga cukup tinggi. Indeks 

keanekaragaman yang lebih besar dari 1 dan kurang dari 3 ini 

menunjukkan bahwa kondisi perairan baik serta keanekaragaman 

makroalga yang cukup baik dan beragam. 

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Indeks Keanekaragaman Shannon-

Wienner pada Stasiun 3 

Nama 

Spesies 

Stasiu

n 3 

Phi Ln phi -phi ln phi 

Pterocladiell

a capillacea 

(S.G. 

Gmelin) 

Santelices & 

Hommersand

. 

3 0,05172413

8 

-

2,96183072

2 

-0,153198141 

Ulva lactuca 

Linnaeus. 

17 0,29310344

8 

-

1,22722966

6 

-0,359705247 

Cladophora 

herpestica 

(Montangne) 

Kutzing. 

15 0,25862069 -

1,35239280

9 

-0,349756761 
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Ulva 

intestinalis 

Linnaeus. 

8 0,13793103

4 

-

1,98100146

9 

-0,273241582 

Palmaria 

hecatensis 

M.W. 

Hawkes 

3 0,05172413

8 

-

2,96183072

2 

-0,153198141 

Palmaria 

palmata 

(Linnaeus) F. 

Weber & D. 

Mohr. 

6 0,10344827

6 

-

2,26868354

1 

-0,234691401 

Padina 

australis 

Hauck. 

3 0,05172413

8 

-

2,96183072

2 

-0,153198141 

Grateloupia 

chiangii S. 

Kawaguchi & 

H.W. Wang. 

2 0,03448275

9 

-

3,36729583 

-0,116113649 

Dictyota 

dichotoma 

(Hudson) 

J.V. 

Lamouroux. 

1 0,01724137

9 

-

4,06044301

1 

-0,070007638 

JUMLAH N=58 
  

H’=1,8631107

01 

Pada tabel 4.5 hasil perhitungan indeks keanekaragaman Shannon-

Wienner pada stasiun 3 menunjukkan bahwa nilai keanekaragamannya (H’= 

1,863110701) yang mana pada stasiun ini menunjukkan bahwa indeks 

keanekaragamannya cukup tinggi. Hasil indeks keanekaragaman pada 

stasiun ini menunjukkan bahwa makroalga dan kondisi perairan pada 

stasiun ini cukup baik dan beragam.  

Berdasarkan tabel hasil penelitian pada ketiga stasiun terlihat bahwa 

nilai indeks keanekaragamannya yang tertinggi terletak pada stasiun 3 yang 

mana nilai indeks keanekaragamannya adalah H’=1,863110701 yang 

artinya menurut Shannon-Wienner keanekaragaman pada stasiun ini cukup 
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tinggi. Jika dilihat dari lokasinya memang pada stasiun ini terletak pada 

substrat berpasir dan karang namun batu karangnya tidak terlalu besar 

sehingga ombak dan air laut tidak sebanyak seperti pada stasiun 1 dan 

stasiun 2. Selain itu keadaan pada stasiun ini juga masih sangat asri dan 

sangat jarang dijamah oleh manusia tidak seperti stasiun 1 dan 2 sehingga 

dengan begitu keanekaragaman makroalga pada stasiun ini juga besar dan 

cukup baik.  

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Indeks Keanekaragaman Shannon-

Wienner pada Ketiga Stasiun Penelitian 

No Nama Spesies Jumlah Phi Ln phi -phi ln phi 

1. Codium 

prostatum 

Levring.  

3 0,011494

253 

-

4,4659081

19 

-

0,0513322

77 

2. Pterocladiella 

capillacea 

(S.G. Gmelin) 

Santelices & 

Hommersand. 

71 0,272030

651 

-

1,3018405

3 

-

0,3541405

27 

3. Ulva lactuca 

Linnaeus. 

159 0,609195

402 

-

0,4956162

05 

-

0,3019271

13 

4. Cladophora 

herpestica 

(Montangne) 

Kutzing. 

53 0,203065

134 

-

1,5942284

94 

-

0,3237322

23 

5. Ulva 

intestinalis 

Linnaeus. 

122 0,467432

95 

-

0,7604993

63 

-

0,3554824

61 

6. Palmaria 

hecatensis 

M.W. Hawkes 

4 0,015325

67 

-

4,1782260

46 

-

0,0640341

16 

7. Palmaria 

palmata 

(Linnaeus) F. 

Weber & D. 

Mohr. 

9 0,034482

759 

-

3,3672958

3 

-

0,1161136

49 
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8. Padina 

australis 

Hauck. 

5 0,019157

088 

-

3,9550824

95 

-

0,0757678

64 

9. Gayliella 

transversalis 

(F.S. Collins & 

Hervey) 

T.O.Cho & 

Fredericq 

97 0,371647

51 

-

0,9898094

29 

-

0,3678602

09 

10. Grateloupia 

chiangii S. 

Kawaguchi & 

H.W. Wang. 

2 0,007662

835 

-

4,8713732

27 

-

0,0373285

3 

11. Gracilaria 

Salicornia 

(C.Agardh) 

E.Y.Dawson. 

1 0,003831

418 

-

5,5645204

07 

-

0,0213200

02 

12. Dictyota 

dichotoma 

(Hudson) J.V. 

Lamouroux. 

1 0,003831

418 

-

5,5645204

07 

-

0,0213200

02 

 
JUMLAH N = 527 

  
H’=2,0903

58973 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks keanekaragaman pada ketiga 

stasiun, nilai indeks keanekaragaman adalah H’= 2,090358973 yang mana 

menurut indeks keanekaragaman Shannon-Wienner tingkat 

keanekaragaman makroalga pada ketiga stasiun terbilang sedang sehingga 

dengan begitu maka Pantai Peh Pulo memiliki keanekaragaman makroalga 

yang cukup baik. 

B. Pembahasan Penelitian Tahap 1 (Studi Keanekaragaman Makroalga) 

Penelitian yang telah dilakukan di Pantai Peh Pulo dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keanekaragaman makroalga yang ada di pantai tersebut. 

Untuk mengetahuinya maka dilakukan dengan perhitungan indeks 

keanekaragaman Shannon-Wienner. Indeks perhitungan tersebut dilakukan 
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disetiap stasiun dan mengambil kesimpulan dari ketiga stasiun tersebut. 

Hasil perhitungan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Rata-Rata Indeks Keanekaragaman 

Shannon-Wienner 

No Stasiun Indeks Keanekaragaman 

Shannon-Wienner (H’) 

1. Stasiun I 1, 4888 

2. Stasiun II 1,7021 

3. Stasiun III 1,8631 

4. (H’) Total 

Keseluruhan 

2,0903 

Hasil perhitungan indeks keanekaragaman (H’) pada stasiun 1 

diperoleh nilai 1,4888. Dimana menurut indeks Shannon-Wienner tingkat 

keanekaragaman makroalga pada stasiun 1 dalam kategori sedang, yang 

artinya tingkat keanekaragaman makroalga pada stasiun ini cukup beragam. 

kemudian pada stasiun 2 nilai indeks keanekaragaman diperoleh nilai 

1,7021. Menurut indeks keanekaragaman Shannon-Wienner tingkat 

keanekaragaman pada stasiun ini masuk dalam kategori sedang pula. 

Sedangkan pada stasiun 3 memperoleh nilai 1,8631 yang dapat diketahui 

menurut indeks keanekaragaman Shannon-Wienner pada perairan di stasiun 

3 ini tergolong dalam kategori sedang. Sehingga dari nilai indeks 

keanekaragaman ketiga stasiun diambil rata-rata dan mendapatkan nilai 

indeks keanekaragaman sebesar 2,0903 yang menunjukkan bahwa pada 

ketiga stasiun tingkat keanekaragaman makroalga di Pantai Peh Pulo 

tergolong dalam kategori sedang. Nilai H’= H > 3 menunjukkan bawa 
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tingkat keanekaragaman spesies tinggi, nilai H’ = 1<H>3 menunjukkan 

bahwa tingkat keanekaragaman spesies sedang dan tingkat keanekaragaman 

spesies rendah apabila nilai H’ = H<1. Nilai indeks keanekaragaman jenis 

ini juga dapat digunakan sebagai penilaian kondisi dalam suatu perairan, 

semakin besar nilai H’ berarti semakin baik pula kondisi perairan 

tersebut.142 

Tingkat keanekaragaman spesies dalam suatu lingkungan juga 

dipengaruhi oleh faktor abiotik dikarenakan suatu spesies dapat hidup 

apabila kondisi maupun faktor abiotik di lingkungannya sesuai dengan 

spesies tersebut. pada setiap stasiun memiliki nilai faktor abiotik berbeda 

yang dapat mempengaruhi kehidupan suatu organisme. Keanekaragaman 

jenis dikatakan tinggi apabila komunitas itu disusun oleh banyak jenis 

dengan kelimpahan jenis yang sama ataupun sebaliknya. Keanekaragaman 

dalam suatu komuitas dapat dikatakan rendah apabila komunitas itu disusun 

oleh jenis yang dominan. Keanekaragaman yang tinggi menunjukkan bahwa 

suatu komunitas memiliki komplektisitas tinggi karena komunitas tersebut 

terjadi interaksi jenis yang tinggi.143   

Tingkat keanekaragaman makroalga di Pantai Peh Pulo Blitar 

berbeda dikarenakan oleh beberapa faktor abiotik di lingkungan makroalga. 

Faktor abiotik dalam penelitian ini ada 3 diantaranya adalah suhu, salinitas 

dan pH. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi penyebab ada atau ketiadaan 

 
142 Rio N. Puasa, dkk., Pemetaan Keanekaragaman Mangrove di Kelurahan Tongkaina 

Kecamatan Bunaken Kota Mandao, (Manado, Jurnal Ilmiah Platax: 2018) Vol 6 No. 1 Hal 136 
143 Soegianto, “Ekologi Kuantitatif”, (Surabaya, Usana Offset: 1994) Hal 157  
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spesies makroalga di Pantai Peh Pulo. Kenakearagaman makroalga di Pantai 

Peh Pulo tergolong sedang dikarenakan faktor abiotik yang terdapat di 

Pantai Peh Pulo. Pada umumnya makroalga hidup di kawasan interdal yang 

memiliki variasi faktor lingkungan yang cukup tinggi dibandingkan 

ekosistem laut yang lain. Beberapa faktor lingkungan tersebut diantaranya 

adalah suhu, salinitas, substrat. Karakteristik lingkungan juga dapat menjadi 

salah satu faktor keanekaragaman makroalga di suatu lingkungan 

perairan144.  

Faktor abiotik yang dihitung dalam penelitian ini ada 3, diantaranya 

adalah suhu, salinitas dan pH. Faktor abiotik yang pertama adalah suhu. 

Suhu yang terdapat pada stasiun 1 tergolong baik karena suhu umum bagi 

makroalga agar dapat bertahan hidup adalah sekitar 24-30ºC, namun ada 

juga spesies yang dapat hidup pada suhu 31ºC.145 Selain itu ada pula 

makroalga yang mengalami penurunan pertumbuhan apabila suhu di bawah 

25ºC seperti makroalga dari genus Gracilaria. Suhu tinggi menyebabkan 

talus menjadi pucat kekuning-kuningan dan tidak sehat, begitu pula jika 

suhu rendah juga mengakibatkan aktifitas biokimia dalam tubuh talus 

berhenti, sedangkan suhu yang terlalu tinggi menyebabkan enzim rusak dan 

dapat menghancurkan proses biokimiawi dalam talus makroalga. Suhu pada 

lingkungan perairan Peh Pulo pada stasiun ini 29-30 ºC yang masih 

 
144 Endang Sunarwati S., dkk., “Keanekaragaman dan Potensi Pemanfaatan Makroalga 

di Pesisir Pulau Tunda”, (Banten, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI):2020) Vol 25 No 1 Hal 

138 - 144 
145 Rene Charles Kepell, dkk., “Biodiversitas Makroalga di Perairan Pesisir Desa 

Blongko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan”, (Manado, Jurnal Ilmiah Platax: 

2018) Vol 6 No. 1 Hal 177 
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tergolong wajar untuk wilayah perairan tropis karena suhu normal pada 

wilayah tropis berkisar 15-30 ºC146.   

Selain suhu faktor abiotik yang mempengaruhi keanekaragaman 

spesies adalah salinitas.  Salinitas pada stasiun 1 ini sebesar 20% - 42%. 

Salinitas ini termasuk dalam kategori yang cukup baik bagi kehidupan 

makroalga. Salinitas merupakan salah satu faktor abiotik yang dapat 

menjadi pengaruh terhadap keberlangsungan makroalga. Salinitas dapat 

mempengaruhi proses fotosintesis makroalga. Salinitas sebesar 20% – 28% 

menyebabkan pertumbuhan makroalga di Pantai Peh Pulo melambat namun 

masih baik bagi pertumbuhan beberapa spesies makroalga.147  Selain 

salinitas faktor abiotik yang dilihat adalah pH, pH pada stasiun 1 tergolong 

normal karena nilainya berkisar 7 – 8.  pH tersebut dikatakan normal dan 

baik bagi kehidupan makroalga. Pertumbuhan makroalga dapat berlangsung 

terus menerus pada kisaran pH 7-8. Apabila pH <6,5 akan menekan laju 

pada pertumbuhan makroalga. Pada umumnya pH yang aman dan relative 

stabil untuk perairan berkisar antara 7,5 – 8,4 sehingga dapat dikatakan 

stabil dan baik untuk kehidupan makroalga dalam suatu perairan148. 

Selain faktor abiotik, substrat juga menjadi faktor dalam 

pertumbuhan dan pertumbuhan makroalga dalam suatu perairan. 

 
146 Hairah Arfah dan Simon I. Patty, “Kualitas Air dan Komunitas Makroalga……. Hal 

111- 112 
147 Ana Yuliyana, Sri Rejeki, dan Lestari Lakhsmi Widowati, “Pengaruh Salinitas yang 

Brbeda Terhadap Pertumbuhan Rumput Laut Latoh (Caulerpa lentilifera) di Laboratorium 

Pengembangan Wilayah Pantai (LPWP) Jepara” (2018) Hal 64-65 
148 Hairati Arfah dan Simon I. Patty, “Kualitas Air dan Komunitas Makroalga …… Hal 

112 



131 

 

 
 

Keanekaragaman jenis makroalga ditentukan pula oleh substratnya. Substrat 

sangat pentinga bagi pertumbuhan makroalga, kestasbilan, kekerasan, 

tekstur pada permukaan substrat dapat menjadi pengaruh keberadaan dan 

pertumbuhan makroalga. Karena substrat tersebut banyak keanekaragaman 

jenis makroalga yang ditemukan di daerah interdal suatu perairan 

disebebkan oleh heterogenitas substratnya.   

Substrat karang mati, batu dan pasir memiliki keanekaragaman 

makroalga yang lebih tinggi dibandingkan substrat berpasir ataupun 

berlumpur. Pada stasiun 1 dan 2 ini didominansi oleh substrat karang dan 

batu sedangkan pada stasiun 3 lebih didominansi substrat berpasir daripada 

batu maupun karang149. Pada ketiga stasiun umumnya makroalga lebih 

banyak ditemukan pada stasiun 1 dan 2 karena lingkungannya didominansi 

oleh substrat pecahan karang yang bercampur dengan pasir dan batu 

sehingga hal ini dapat menjadi penentu tingkat keanekaragaman jenis 

makroalga lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun 3 yang mana pada 

daerah tersebut lingkungannya didominasi oleh pasir yang lebih banyak 

dibandingkan dengan karang maupun batu. Hal ini dimungkinkan 

banyaknya spesies karena kondisi substrat yang bercampur dengan pecahan 

karang karena substrat yang keras dibutuhkan oleh makroalga untuk lebih 

melekatkan talusnya. Selain itu substrat dengan campuran pasir dan pecahan 

karang karena pada umumnya pecahan karang mengandung senyawa 

 
149 Alfian Palallo, Skripsi, “Distribusi Makroalga pada Ekosistem Lamun dan Terumbu 

Karang di Pulau Bonebatang, Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Barrang Lompo, Makassar”, 

(Skripsi tidak diterbitkan, Makassar: 2013) Hal 45 - 47 
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kalsium karbonat dan sangat berpengaruh dalam pembentukan struktur 

beberpa jenis makroalga seperti pada spesies dari genus Halimeda150.  

Berdasarkan hasil pengamatan dari ketiga stasiun (Tabel 4.1) 

makroalga yang ditemukan paling banyak berasal dari filum Chlorophyta 

dan Rhodophyta, kemudian disusul dengan filum Phaeophyta. Secara 

keseluruhan, makroalga terbanyak ditemukan pada stasiun 1, yaitu sebesar 

149 spesies filum Rhodophyta, kemudian 148 spesies filum Chlorophyta 

dan tidak terdapat spesies dari filum Phaeophyta pada stasiun 1 ini. pada 

stasiun 1 ini didominasi oleh filum Chlorophyta dan Rhodophyta 

disebabkan oleh beberapa faktor abiotik dan substatnya. Pada stasiun ini 

substrat didominasi oleh pecahan batu karang, batu dan pasir. Seperti 

dijelaskan pada penjelasan diatas, substrat pecahan batu karang umumnya 

mengandung senyawa kalsium karbonat yang berpengaruh dalam 

pembentukan struktur tubuh beberapa makroalga. Sehingga karena 

dipengaruhi oleh substratnya meskipun pH, salinitas dan suhu sudah cukup 

baik bagi tempat tinggal alga maka dalam stasiun ini didominasi oleh filum 

Chlorophyta dan Rhodophyta.  

Kebanyakan dari spesies dari filum-filum tersebut dapat hidup dalam 

kondisi yang cukup baik sesuai dengan wilayah lingkungan habitatnya. 

Karena spesies dari filum tersebut hidup di wilayah tropis maka faktor 

abiotik yang baik juga seharusnya sesuai dengan wilayah tropis habitat 

makroalga. makroalga di wilayah tropis ini memiliki keanekaragaman 

 
150  Endang Sunarwati Srimariana, dkk., “Keanekaragaman dan ……….  Hal 142 - 143 
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spesies yang tinggi namun makroalga memiliki kerentanan terhadap 

perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberadaannya. Biasanya 

apabila tidak sesuai maka makroalga busuk dan hanya sedikit yang dapat 

bertahan hidup. Adapun rangkuman jumlah spesies makroalga dari ketiga 

filum dan ketiga stasiun telah dirangkum sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Grafik Jumlah Spesies Makroalga pada Ketiga 

Stasiun 

Dari grafik tersebut maka dapat diketahui bahwa makroalga terbanyak 

terdapat pada stasiun 1 kemudian disusul oleh stasiun 2 dan yang terakhir 

stasiun 3 yang mana dari ketiga stasiun tersebut spesies yang paling banyak 

adalah spesies dari filum Chlorophyta. Spesies dari filum Chlorophyta 

paling banyak ditemukan dikarenakan memiliki sebaran habitat yang lebih 

luas dibandingkan dengan makroalga dari filum lainnya sehingga 

menyebabkan makroalga dari filum Chlorophyta mudah ditemukan dan 

dijumpai dari berbagai stasiun.151  

 
151 Endang S.S., dkk., “Keanekaragman dan Potensi Makroalga………. Hal 140 

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3
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1. Keanekaragaman Jenis Makroalga pada Stasiun I 

Penelitian yang dilakukan pada stasiun I dilakukan ketika surut 

terjauh dan maksimal, serta kondisi perairan pada stasiun ini tenang dan 

berada di dekat tebing. Pada stasiun I substrat didominasi oleh substrat 

pecahan karang, berpasir, dan juga bebatuan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan pada stasiun 1 ditemukan 7 spesies yaitu 

diantaranya 4 dari filum Chlorophyta dan 3 dari filum Rhodophyta. 

Spesies yang mendominasi pada stasiun ini adalah Ulva lactuca 

Linnaeus., dari filum Chlorophyta, kemudian di susul dengan Ulva 

intestinalis Linnaeus. dari filum Chlorophyta juga. Kedua spesies 

tersebut merupakan spesies yang mampu hidup dalam kondisi apapun, 

memiliki holdfast yang kuat menempel pada substratnya sehingga 

banyak ditemukan pada stasiun 1 dimana pada stasiun ini didominasi 

oleh substrat karang, batu, dan juga pasir.  

Kedua spesies ini juga mampu hidup dengan salinitas dan suhu 

sedang. Apabila suhu sangat rendah, kedua spesies ini juga sangat 

jarang ditemukan. Karena suhu pada stasiun 1 berkisar 29-30ºC. 

sedangkan salinitas pada stasiun ini berkisar 20-28% dan pH sekitar 7-

8. Selain beberapa faktor tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

abiotik lain dan juga substrat. Substrat dan faktor abiotik itulah yang 

menjadi faktor penentu kehidupan adanya makroalga di suatu perairan 

apalagi spesies dari filum Chlorophyta. Hal ini terbukti dari banyaknya 

spesies Ulva lactuca Linnaeus yang mendominasi lingkungan pada 
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stasiun ini.  Gambaran jumlah spesies yang ditemukan dari stasiun 1 

dapat dilihat pada Gambar 4.14 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Grafik Jumlah Spesies Makroalga pada Stasiun 1 

Berdasarkan data grafik tersebut, spesies yang paling banyak 

ditemukan adalah Ulva lactuca Linnaeus. dengan jumlah spesies yang 

ditemukan berjumlah 75 spesies, kemudian spesies Ulva intestinalis 

Linnaeus. dengan jumlahnya 59 spesies, disusul kemudian spesies 

Gayliella transversalis (F.S. Collins & Hervey) T.O.Cho & Fredericq., 

yang berjumlah 39 spesies, selain itu Pterocladiella capillacea (S.G. 

Gmelin) Santelices & Hommersand., yang berjumlah 20 spesies dari filum 

Rhodophyta kemudian spesies Palmaria palmata (Linnaeus) F. Weber 

& D. Mohr., yang berjumlah 1 spesies dari filum Rhodophyta dan yang 

terakhir spesies Codium prostatum Levring., yang hanya memiliki 1 

spesies pula di stasiun 1 dari filum Chlorophyta. Filum Chlorophyta 

hidup di daerah dangkal dan daerah interdal yang dapat ditemukan di 
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bebatuan, di pasir dan karang yang cahayanya sangat baik sehingga hal 

tersebut juga menjadi salah satu penyebab banyak ditemukannya 

spesies dari filum Chlorophyta pada stasiun 1 ini. tingkat 

keanekaragaman spesies pada lingkungan ini juga dibilang cukup atau 

sedang, dapat di lihat bahwa nilai H’ pada stasiun berjumlah 1,4888 

yang berarti tingkat keanekaragaman makroalga pada stasiun ini 

terbilang sedang dikarenakan nilai keanekaragamannya sesuai dengan 

indeks keanekaragaman Shannon Wienner dengan nilai H’= 1<H’<3.152  

Pada stasiun ini spesies yang mendominasi adalah spesies Ulva lactuca 

Linnaeus. Banyaknya spesies Ulva lactuca Linnaeus., dipengarui 

banyak faktor seperti faktor abiotik dan juga substratnya. Suhu pada 

stasiun I berkisar 29-30ºC. Suhu tersebut tergolong sangat cocok 

sebagai kehidupan spesies Ulva lactuca Linnaeus., yang hidup di 

wilayah Indonesia dimana wilayah ini termasuk wilayah tropis. 

Wilayah tropis cocok bagi kehidupan makroalga dengan suhu yang 

berkisar antara 15-30ºC. Kondisi suhu air tersebut sangat penting bagi 

metabolisme makroalga dikarenakan kecepatan metoblisme pada 

makroalga meningkat dengan kecepatan suhu air.153  Substrat yang 

mendominasi pada stasiun ini adalah substrat karang. substrat karang 

pada umumnya bersifat stabil sehingga makroalga dapat melekat kuat 

pada substrat sehingga tidak mudah lepas pada saat gelombang besar. 

 
152 Rany Dwimayasanti dan Dedy Kurnianto, “Komunitas Makroalga di Perairan 

Tayando-Tam, Maluku Tenggara”, Jurnal Oseanologi dan Limnologi di Indonesia LIPI Vol 3 No 1, 

Maluku Tenggara: 2018, Hal 41 -41   
153 Ibid …. Hal 45-46 
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substrat yang cukup kuat ini dapat menjadi habitat Ulva lactuca karena 

spesies ini memiliki holdfast yang kuat sehingga Ulva lactuca mampu 

hidup dan bertahan dari deburan ombak saat gelombang besar154. 

2. Keanekaragaman Jenis Makroalga pada Stasiun II 

Penelitian pada stasiun 2 sama halnya dengan stasiun 1, yang 

mana pada stasiun ini kondisi substratnya ada yang berpasir, pecahan 

karang. karang mati dan bebatuan. Ombak pada stasiun ini juga sedang 

dan mengalami surut maksimal sehingga memudahkan dalam 

melakukan penelitian. Perairan pada stasiun ini substratnya lebih 

dominan pada karang dan bebatuan sehingga banyak biota laut dan 

tanaman laut yang ditemukan dari stasiun II.  

Pada saat penelitian cuaca cukup bagus sehingga memudahkan 

dalam pengambilan data. Bersasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

pada stasiun 2 diperoleh 4 spesies diantaranya Codium Prostatum 

Levring., Ulva lactuca Linnaeus., Ulva intestinalis Linnaeus., dan 

Cladopohora herpestica (Montangne) Kutzing., dengan total 149 

individu dari kelas Ulvophyceae filum Chlorophyta, 6 spesies 

diantaranya Pterocladiella capillacea (S.G. Gmelin) Santelices & 

Hommersand., Palmaria palmata (Linnaeus) F. Weber & D. Mohr., 

Palmaria hecatensis M.W. Hawkes., Gracilaria salicornia (C.Agardh) 

E.Y.Dawson., Gayliella transversalis (F.S. Collins & Hervey) T.O.Cho 

 
154 Eti Ferawati, Dwi Sunu Widyartini dan Ilalqisny Insan, Studi Komunitas Rumput Laut 

pada Berbagai Substrat di Perairan Pantai Permisan Kabupaten Cilacap, Purwokerto, Scripta 

Biologica: 2014 Hal 57 
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& Fredericq., dan Grateloupia chiangii S. Kawaguchi & H.W. Wang. 

dengan total 110 individu dari kelas Florideophyceae filum Rhodophyta 

dan 1 spesies Padina australis Hauck., yang berjumlah 2 individu dari 

kelas Phaeophyceae filum Phaeophyta. Spesies tersebut memiliki 

perbedaan jumlah pada setiap plot dan stasiunnya. Penjelasan tersebut 

dapat dilihat dari Grafik 4.15 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Grafik Jumlah Spesies di Stasiun II  

Berdasarkan grafik di atas jumlah spesies tertinggi dimiliki oleh 

spesies Ulva lactuca Linnaeus. yang berjumlah 67 spesies. Kemudian 

spesies terbanyak kedua adalah Gayliella transversalis (F.S. Collins & 

Hervey) T.O.Cho & Fredericq., kemudian disusul Ulva intestinalis 

Linnaeus., yang berjumlah 55 spesies selanjutnya terdapat 

Pterocladiella capillacea (S.G. Gmelin) Santelices & Hommersand., yang 

berjumlah 48 spesies, kemudian di susul Cladophora herpestica 

(Montangne) Kutzing., yang berjumlah 25 spesies yang kemudian 
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sangat turun tingkatnya pada spesies Codium prostatum Levring., 

Palmaria palmata (Linnaeus) F. Weber & D. Mohr., Padina australis 

Hauck, Palmaria hecatensis M.W. Hawkes., dan Gracilaria salicornia 

(C.Agardh) E.Y.Dawson..  Perbedaan jumlah spesies tersebut 

dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya disebabkan oleh faktor 

abiotik dan substrat. 

Stasiun II memiliki faktor abiotik yang berbeda-beda di setiap 

plotnya, faktor abiotik yang diukur adalah suhu, salinitas dan pH. 

perbedaan faktor abiotik pada stasiun II dapat dilihat dari Gambar 4.16 

sebagai mana berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Grafik Faktor Abiotik pada Stasiun II 

Berdasarkan grafik di atas, suhu pada stasiun II rata-rata adalah 

29ºC dimana suhu ini cocok bagi kehidupan makroalga di wilayah 

tropis. Sehingga makroalga pada stasiun ini rata-rata ada namun tetap 

yang mendominasi stasiun ini adalah spesies Ulva lactuca Linnaeus., 

yang jumlahnya 67 spesies namun tidak sebanyak dari stasiun I. Stasiun 
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ini hampir rata jumlah spesies makroalgnya dari setiap filum maupun 

kelasnya. Sama halnya dengan stasiun I, perbedaan jumlah spesies pada 

stasiun ini tidak lepas dari faktor abiotik dan substratnya. Selain suhu 

faktor abiotik yang diukur adalah salinitas, salinitas pada stasiun ini 

berkisar antara 33-40%.  

Adanya perbedaan salinitas dipengaruhi oleh suhu udara. 

Sedangkan adanya perbedaan pada stasiun ini dikarenakan masing-

masing spesies makroalga memiliki tingkat toleransi salinitas untuk 

keberlangsungan hidupnya sehingga menyebabkan adanya perbedaan 

jumlah spesies dari setiap filum di stasiun II155. Selain salinitas dan suhu 

faktor abiotik yang menjadi penentu dalam suatu perairan adalah pH, 

yang mana pada stasiun ini pH berkisar 7-8 yang mana pH ini sangat 

cocok dan netral bagi keberlangsungan kehidupan makroalga156. 

Substrat pada stasiun II ini diantaranya adalah pecahan batu, karang dan 

juga pasir. Sehingga karena substrat ini campuran antara pecahan batu 

karang dan pasir maka menyebabkan sifatnya yang tidak stabil dan 

makroalga yang menempel apabila tidak memiliki struktur holdfast 

yang kuat akan dengan mudah terhempas saat ada gelombang besar. 

Jenis makroalga pada stasiun ini tergolong banyak makroalga dan 

masih banyak didominasi oleh genus Ulva baik itu spesies Ulva lactuca 

maupun Ulva intestinalis. Genus Ulva ini masih banyak mendominasi 

 
155 Apri Arisandi, dkk., PengaruhSalinitas yang Berbeda terhadap Morfologi, Ukuran 

dan Jumlah Sel, Pertumbuhan serta Rendemen Keraginan Kappaphycus alvarezii” Jurnal Ilmu 

Kelautan Vol 16 No 3 Malang: 2011 Hal 143-145 
156 Rany Dwimayasanti dan Dedy Kurnianto, “Komunitas Makroalga .….. Hal 45- 46 
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lingkungan di stasiun ini dikarenakan spesies dari genus Ulva memiliki 

struktur morfologi yang kuat dan tahan terhadap gelombang yang 

besar.157 

3. Keanekaragaman Jenis Makroalga pada Stasiun III 

Stasiun III tidak jauh berbeda dengan stasiun I dan II namun 

pada stasiun ini substratnya lebih dominan berpasir katimbang karang 

maupun bebatuan dikarenakan lokasinya sudah ditengah diantara 

tebing. Karena lokasinya yang berada di tengah, lokasi pada stasiun ini 

lebih sering terkena ombak daripada stasiun I dan II. Selain itu karena 

ombak yang besar dan berdatangan silih berganti menyebabkan staisun 

III ini surut yang kurang maskimal. Hal tersebut yang menyebabkan 

terjadinya keanekaragaman spesies yang cukup rendah, keberadaan 

makroalga disuatu ekosistem tergantung dari faktor abiotik pada 

lingkungan makroalga pada stasiun III. Pengaruh lingkungan seperti 

substrat, Gerakan air, suhu, salinitas, pasang surut, cahaya, pH, nutrient 

dan kualitas air akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan 

makroalga bahkan sampai mengalami kepunahan spesies.158 Berikut 

merupakan grafik jumlah spesies pada stasiun 3 

 

 

 

 
157 Eti Ferawati, dkk., Studi Komunitas Rumput laut pada ……………. Hal 57 
158 Ibid Hal 40 



142 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Grafik Jumlah Spesies pada Stasiun 3 

Berdasarkan grafik di atas, jumlah spesies yang ditemukan 

berjumlah 55 spesies dengan urutan spesies yang paling banyak yaitu 

diantaranya adalah 17 spesies Ulva lactuca Linnaeus., 15 spesies 

Cladophora herpestica (Montangne) Kutzing.,, 8 spesies Ulva 

intestinalis Linnaeus., 6 spesies Palmaria palmata (Linnaeus) F. Weber 

& D. Mohr., 3 spesies Palmaria hecatensis M.W. Hawkes., dan 3 

spesies Padina australis Hauck.,, 3 spesies Pterocladiella capillacea 

(S.G. Gmelin) Santelices & Hommersand., 2 spesies Grateloupia chiangii 

S. Kawaguchi & H.W. Wang. dan 1 spesies Dictyota dichotoma 

(Hudson) J.V. Lamouroux., Spesies yang palinga banyak dalam stasiun 

ini adalah Ulva intestinalis Linnaeus., akan tetapi sama seperti stasiun 

II, pada stasiun ini tidak terjadi dominan spesies. Pada stasiun ini tidak 

mengalami dominan spesies dikarenakan faktor abiotik dan substatnya 

yang cukup baik sebagai habitat makroalga. spesies Ulva intestinalis 

Linnaeus. memiki jumlah yang paling banyak dikarenakan spesies ini 
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mudah hidup dengan faktor abiotik yang cukup baik. Faktor abiotik 

pada stasiun ini dirangkum dalam dalam Grafik 4.18 sebagaimana 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Grafik Faktor Abiotik Stasiun III 

Berdasarkan grafik di atas, suhu pada stasiun III rata-rata 30ºC. 

Suhu dengan 30 ºC merupakan kondisi yang optimal bagi pertumbuhan 

makroalga untuk pertumbuhan makroalga di daerah tropis seperti 

wilayah Indonesia. kemudian salinitas berkisar 41%-42% dan pH 7-8. 

Salinitas dan pH. beberapa makroalga ada yang rentan dengan 

perubahan faktor abiotik suatu lingkungan, namun ada pula yang tidak 

terpengaruh dengan perubahan faktor tersebut. Faktor abiotik ini 

mempengaruhi kondisi lingkungan dan keanekaragaman spesies yang 

terjadi pada stasiun III.  

Tingkat keanekaragaman yang cukup baik seperti halnya 

stasiun I dan stasiun II dengan nilai H’=1,8631 yang mana nilai tersebut 
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menunjukkan tingkat keanekaragamannya sedang sesuai dengan 

rindeks keanekaragaman Shannon Wienner dimana apabila nilai H’= 

1<H’<3 berarti tingkat keanekaragamannya sedang. nilai indeks 

keanekaragaman Shannon-Wienner menyatakan bahwa nilai <1 = 

keanekaragaman kecil dan kestabilan komunitas rendah, kemudian 

apabila nilai H’=1,00-3,00 maka nilai keanekaragaman sedang dan 

kestabilan komunitas juga sedang, selain itu apabila nilai >3 maka 

keanekaragaman tinggi dan kestabilan komunitas stabil159.  

Ketiga stasiun tersebut menjelaskan bahwa spesies yang mendominasi 

adalah spesies dari genus Ulva yang mana genus dari spesies ini merupakan 

spesies yang dapat hidup di wilayah tropis dan segala macam kondisi. 

Wilayah Indonesia sangat cocok bagi kehidupan makroalga dengan suhu 

sekitar 15-30ºC. sedangkan salinitas normal bagi kehidupan makroalga 

adalah sekitar 30-32%. Salinitas yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat 

menyebabkan pertumbuhan makroalga terganggu.160 pH yang baik bagi 

kehidupan makroalga berkisar 7-8. Substrat juga dapat mempengaruhi 

kehidupan makroalga. genus Ulva merupakan salah satu spesies yang 

mampu hidup di zona interdal. Zona interdal dengan salinitas sekitar 29-

31% dan suhu 28-31ºC. Dari ketiga stasiun tersebut yang paling 

mendominasi adalah spesies dari genus Ulva dikarenakan spesies ini 

mampu hidup dalam kondisi faktor abiotik dan substrat yang baik seperti 

 
159 Jumadil Awal, Hammado Tantu, dan Eka Pratiwi T., Identifikasi Alga (Algae) sebagai 

Bioindikator Tingkat Pencemaran di Sungai Lamasi Kabupaten Lawu”, Jurnal Dinamika Vol 5 No 

5, Lawu, 2014 Hal 31 
160 K. Luning, Seaweeds: Their Environment…. Hal 293 
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pada stasiun satu hiingga stasiun tiga161. Selain itu spesies dari genus Ulva 

juga memiliki struktur morfologi talus yang kuat dan menempel pada 

substratnya sehingga dapat dengan kuat menahan dari gelombang besar 

yang datang162. 

C. HASIL PENELITIAN TAHAP 2 

1. Desain Awal Produk Katalog 

Tahap awal yang dilakukan sebelum menyusun media katalog 

yaitu dengan mencari referensi dari studi literatur pembuatan katalog 

yang baik dan benar dengan mengacu model pengembangan ADDIE 

yang meliputi Analysis, Design, Development, Implementation dan 

Evaluation. Karena adanya keterbatasan waktu maka penelitian yang 

dilakukan pada tahap pengembangan ini hanya sampai pada tahap 

pengembangan (development) saja. Pada tahap pengembangan ini, 

peneliti menggunakan media katalog sebagai salah satu sumber belajar 

peserta didik yang mana pembuatan media berupa katalog 

menggunakan aplikasi Power Point 2019 untuk menyusun dan 

mendesain media dengan ukuran kertas A5 (14,8 X 21 cm) dan dicetak 

menggunakan bahan kertas Art paper. Ukuran kertas A5 ini digunakan 

agar ukuran katalog tidak terlalu besar dan dapat dibawa kemana saja 

karena tidak menghabiskan tempat yang banyak. Sedangkan bahan 

 
161 Dr. Ir. Eko Nurcahya Dewi, M.Sc. Ulva lactuca, Semarang: Universitas Diponegoro: 

2018 Hal 1-3 
162 Eti Ferawati, dkk., Studi Komunitas Rumput Laut pada ………. Hal 57 
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kertas Art paper dipilih dikarenakan bahan kertas yang lebih menarik 

sehingga dapat menampilkan warna gambar yang jelas dan berkilau.  

Katalog yang dihasilkan dari penelitian ini mengacu pada materi 

studi keanekaragaman makroalga. Media pembelajaran katalog ini 

memuat beberapa komponen yakni diantaranya adalah cover (halaman 

depan dan halaman belakang), kata pengantar, daftar isi, gambaran 

umum mengenai Pantai Peh Pulo, pengelompokan spesies makroalga 

yang ditemukan di Pantai Peh Pulo, kemudian pada bagian isi terdapat 

deskripsi dan klasifikasi spesies makroalga dari hasil penelitian, 

analisis faktor abiotik serta nilai indeks keanekaragaman yang berada 

di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar. Pada bagian penutup terdapat 

glosarium, daftar pustaka dan biografi penulis. Adapun penjelasan 

komponen katalog adalah sebagai berikut: 

a) Halaman depan dan belakang (cover) 

Cover pada katalog memuat halaman depan dan halaman 

belakang. Pada halaman depan katalog berjudul “Katalog Studi 

Keanekaragaman Makroalga di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar”. 

Selain itu pada sampul depan ini juga memuat nama peneliti, logo 

kampus IAIN Tulungagung, jurusan, fakultas dan nama terang 

sebagai identitas kampus peneliti. Font yang digunakan ada 2 yaitu 

DFPOP1-W9 dan Bahnschrift SemiBold SemiConden. Berikut 

rincian masing-masing ukuran pada tulisan di halaman depan: 

Tulisan “Katalog” menggunakan jenis font DFPOP1-W9 dengan 
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ukuran 30 pt, “Studi Keanekaragaman Makroalga” menggunakan 

jenis font yang sama dengan ukuran 20 pt. Pada tulisan “Di Pantai 

Peh Pulo Kabupaten Blitar” menggunakan jenis font Bahnschrift 

SemiBold SemiConden dengan ukuran 14 pt, selanjutnya pada 

tulisan “Dinda Faridatuz Zuhriyah” menggunakan jenis font 

DFPOP1-W9 dengan ukuran font 14 dan pada tulisan disamping 

logo “Jurusan Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung” 

menggunakan jenis font Bahnschrift SemiBold SemiConden 

dengan ukuran font 14. Latar belakang yang dipakai menggunakan 

warna biru laut dan beberapa shape dengan gambar makroalga. 

Latar belakang dan gambar ini dipilih dikarenakan topik pada 

katalog ini membahas makroalga yang berada di perairan laut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Desain Halaman Depan 
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Halaman sampul belakang terdapat tulisan yang berjudul 

Makroalga dan deskripsi singkat mengenai makroalga dan isi dari 

katalog. Latar belakang yang dipakai pada halaman belakang ini 

berwarna biru laut dalam yang menyesuaikan dengan halaman 

depan dan lokasi penelitian, selain itu juga terdapat beberapa 

gambar makroalga karena dapat mewakili topik yang dibahas 

dalam katalog. Pada halaman sampul belakang ini terdapat 2 jenis 

font yang pertama menggunakan jenis DFGothic-EB dan yang 

kedua menggunakan jenis Times New Roman. Pada tulisan 

“Makroalga” menggunakan jenis font DFGothic-EB dengan 

ukuran font 40 pt dan deskripsi singkat makroalga dan isi katalog 

menggunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran 12 pt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Halaman Sampul Belakang 
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b) Kata pengantar  

Pada halaman kata pengantar latar belakang yang dipilih 

yaitu dengan warna dasar putih dan diberikan beberapa shape 

untuk mendukung tampilan agar tidak terlihat polos dan menarik. 

Pada halaman kata pengantar ini terdapat 2 jenis font yang 

digunakan, yang pertama menggunakan jenis DFPOP1-W9 dan 

font yang kedua menggunakan jenis Times New Roman. Judul pada 

halaman ini menggunakan ukuran font 20 pt dan isi kata pengantar 

menggunakan ukuran 12 pt. Isi kata pengantar ini berisi ucapan 

syukur, ucapan terimakasih, keunggulan katalog dan juga harapan 

penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Halaman Kata Pengantar 

c) Daftar isi 

Pada halaman daftar isi memuat informasi yang dapat 

mempermudah pembaca dalam mencari informasi katalog sesuai 
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keinginan pembaca. Daftar isi memuat beberapa komponen, 

diantaranya yaitu kata pengantar, daftar isi, Pantai Peh Pulo, 

makroalga yang berisi Chlorophyta, Rhodophyta, Phaeophyta, 

Analisis hasil pengukuran faktor abiotik, Hail perhitungan indeks 

keanekaragaman Shannon Wienner, daftar Pustaka, glosarium dan 

tentang penulis.  

Latar belakang yang dipakai pada halaman ini menggunakan 

warna dasar putih dengan diberikan shape berwarna abu dan biru. 

Latar belakang dan shape dipilih agar tidak terlalu mencolok dan 

tetap menampilkan tampilan yang menarik. Pada halaman daftar isi 

ini juga terdapat 2 jenis font yang pertama pada judul halaman di 

tulisan “Daftar Isi” menggunakan DFPOP1-W9 dengan ukuran 

font 20 pt dan yang kedua pada isi daftar isi menggunakan jenis 

font Times New Roman dengan ukuran 12 pt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Halaman Daftar Isi 
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d) Gambaran umum Pantai Peh Pulo 

Pada halaman ini memuat gambaran umum Pantai Peh Pulo 

dari akses jalan menuju pantai hingga kondisi pantai Peh pulo. Pada 

halaman ini menggunakan latar belakang putih dengan diberikan 

gambar pantai Peh Pulo dan akses jalan menuju pantai,Peh Pulo, 

sehingga pembaca mengetahui bagaimana pantai tersebut dan 

akses jalan yang di tempuh. Pada halaman ini penulis 

menggunakan dua jenis font, diantaranya yaitu DFGothic-EB dan 

Times New Roman. Pada judul halaman ini menggunakan jenis font 

DFGothic-EB dengan ukuran 18 pt agar terlihat jelas dan ada 

variasinya sehingga pembaca tidak bosan, kemudian untuk isi dari 

halaman ini menggunakan jenis font Times New Roman dengan 

ukuran font 12 pt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Halaman Gambaran Umum Pantai Peh Pulo 
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e) Bagian isi materi  

Pada halaman isi materi, terdadapat beberapa bagian, 

diantaranya bagian kelompok Rhodophyta, Chlorophyta, dan 

Phaeophyta, kemudian terdapat bagian isi yang membahas faktor 

abiotik yang ada di lokasi penelitian dan selanjutnya ada pula 

bagian isi materi yang membahas tentang hasil keanekaragaman di 

Pantai Peh Pulo yaitu lokasi penelitian. Pada bagian isi materi ini 

dijelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dari beberapa 

spesies yang telah ditemukan hingga nilai keanekaragaman 

makroalga yang ada di Pantai Peh Pulo. Tujuan dari dipaparkannya 

isi materi ini yaitu diharapkan pembaca dapat mengetahui spesies 

makroalga apa saja yang ditemukan dan bagaimana taksonominya, 

kemudian faktor abiotik dan tingkat keanekaragaman makroalga 

yang ada di Pantai Peh Pulo. berikut beberapa gambaran isi materi 

dalam katalog dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Bagian isi materi (Kelompok Rhodophyta, Chlorophyta dan 

Phaeophyta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Halaman isi materi Katalog (a) Bagian 

Pengelompokan Makroalga yang ditemukan di 

Lokasi Penelitian (b) Spesies Makroalga dari Filum 

Chlorophyta. 

Pada Gambar 4.24 (a) makroalga dibahas mengenai nama-

nama spesies makroalga yang telah dikelompokkan berdasarkan 

filumnya, pada halaman ini latar belakang yang dipilih berwarna 

putih dan tidak ada shape, latar belakang tersebut dipilih agar 

terlihat bersih dan fokus pada tulisan. Font yang dipilih pada 

halaman ini ada dua, yang pertama DFGothic-EB dan yang kedua 

Times New Roman. Font judul di halaman ini menggunakan jenis 

DFGothic-EB dengan ukuran 24 pt dan pada isi halaman ini 

menggunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran 12 pt. 

kemudian pada Gambar 4.24 (b) terdapat gambar spesies dari 

filum Chlorophyta yang telah ditemukan di lokasi penelitian. 
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Gambar-gambar ini di tata selang-seling agar tidak monoton 

dengan diberikan shape garis putus-putus untuk menghubungkan 

spesies satu dengan yang lain. Tulisan yang dipakai pada halaman 

ini sama dengan halaman sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Halaman isi materi Katalog (a) Bagian 

Pengelompokan Makroalga yang ditemukan di 

Lokasi Penelitian 

Pada Gambar 4.25 memuat materi isi katalog yang 

berisi deskripsi dan klasifikasi salah satu spesies makroalga 

dari filum Chlorophyta. Nama spesies pada halaman (Gambar 

a) menggunakan jenis font DFPOP1-W9 dengan ukuran 18 pt, 

karena tulisan ini untuk nama spesies maka tulisan 

dimiringkan (italic). Selanjutnya pada deskripsi menggunakan 

jenis font Times New Roman dengan ukuran font 12 pt. 

kemudian pada (Gambar b) terdapat taksonomi dari spesies 

Gambar a yang mana pada tulisan “klasifikasi” menggunakan 
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jenis font DFGothic-EB dengan ukuran font 28 pt dan untuk 

taksonominya menggunakan jenis tulisan Times New Roman 

dengan ukuran font 12 pt. pada halaman isi materi ini diberikan 

latar belakang berwarna putih dan diberikan beberapa shape 

agar halaman tidak monoton dan membosankan. Begitu pula 

pada spesies lain pada halaman berikutnya, yang mana pada 

halaman berikutnya sama diberikan beberapa gambar dan 

keterangan serta pola yang sama dengan halaman spesies lain, 

namun ada pula yang berbeda dengan alasan yang sama yakni 

agar tidak monoton dan tidak membosankan saat dibaca dan 

dilihat oleh pembaca. Halaman pada filum Chlorophyta, 

Rhodophyta dan Phaeophyta memiliki pola yang sama, yakni 

untuk deskripsi berada di sebelah kiri dan klasifikasi berada di 

sebelah kanan. 

2) Analisis Faktor Abiotik 

Pada halaman isi materi selain hanya beberapa spesies 

yang telah ditemukan juga terdapat faktor abiotik. Faktor 

abiotik disini dijelaskan bagaimana kondisi lokasi penelitian 

yang menjadi faktor adanya makroalga di lokasi tersebut. Pada 

halaman ini faktor abiotik dipaparkan dalam bentuk tabel yang 

kemudian dideskripsi pada halaman sebelah kiri. Halaman 

analisis faktor abiotik ini menggunakan satu jenis font. Jenis 

font yang digunakan yaitu jenis Times New Roman.  
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Judul pada katalog memiliki ukuran tulisan 18 pt, pada 

tabel ukuran 10 pt dan deskripsi memiliki ukuran 12 pt. 

Halaman pada tabel diberikan latar belakang berwarna putih 

dan pada tabel diberikan warna biru tua dan putih. Kemudian 

pada halaman deskripsi tabel latar belakang yang dipilih 

menggunakan biru putih kemudian ditambah gambar laut peh 

pulo agar terlihat lebih menarik. Berikut merupakan gambar 

halaman analisis faktor abiotik di Pantai Peh Pulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Halaman Analisis Hasil Pengukuran Faktor 

Abiotik di Lokasi Penelitian 

3) Halaman Hasil Nilai Indeks Keanekaragaman Shannon-

Wienner 

Kemudian pada halaman berikutnya terdapat hasil 

perhitungan indeks keanekaragaman Shannon-Wienner yang 

dilakukan pada ketiga stasiun penelitian. Pada halaman ini 

disajikan data berupa tabel dan pembahasan perhitungan 



157 

 

 
 

tersebut yang diletakkan di halaman samping kiri. Sama 

dengan halaman analisis faktor abiotik, pada halaman ini juga 

memiliki pola yang saman, jenis tulisan dan ukuran tulisan 

yang sama pula, akan tetapi latar belakang yang dipilih pada 

halaman ini hanya menggunakan latar belakang yang putih 

agar dapat fokus pada tulisan saja. Halaman faktor abiotik dan 

hasil keanekaragaman dimasukkan ke dalam katalog 

dikarenakan pada tulisan katalog ini menyajikan hasil 

penelitian, yang berarti tidak hanya data berupa spesies yang 

ditemukan akan tetapi juga menyajikan bagaimana faktor 

abiotik yang berada dilingkungan tersebut dan tingkat 

keanekaragaman makroalga yang berada di wilayah perairan 

Pantai Peh Pulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Halaman Hasil Perhitungan Indeks 

Keanekaragaman Makroalga 
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2. Daftar Pustaka 

Pada halaman daftar pustaka sama halnya dengan halaman 

lain yaitu pada halaman ini dipilih latar belakang berwarna putih 

dan tidak diberikan shape agar tulisan tidak terganggu dengan 

adanya shape. Jenis tulisan pada halaman ini ada dua, yang pertama 

menggunakan jenis tulisan DFGothic-EB dengan ukuran 28 pt dan 

isi daftar pustaka menggunakan jenis tulisan Times New Roman 

dengan ukuran 12 pt.Pada halaman daftar pustaka sama halnya 

dengan halaman lain yaitu pada halaman ini dipilih latar belakang 

berwarna putih dan tidak diberikan shape agar tulisan tidak 

terganggu. Jenis tulisan pada halaman ini ada dua, yang pertama 

menggunakan jenis tulisan DFGothic-EB dengan ukuran 28 pt dan 

isi daftar pustaka menggunakan jenis tulisan Times New Roman 

dengan ukuran 12 pt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Halaman Daftar Pustaka 
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3. Glosarium 

Pada halaman glosarium memuat beberapa kamus kecil 

mengenai hal-hal yang berada di dalam katalog. Adanya glosarium 

bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami 

beberapa kata yang berada di dalam katalog. Tulisan yang 

digunakan pada halaman ini sama seperti pada halaman 

sebelumnya, yang mana pada halaman ini menggunakan dua jenis 

font, yang pertama pada judul halaman menggunakan jenis tulisan 

DFGothic-EB dengan ukuran 28 pt dan yang kedua pada tulisan isi 

dari glosarium menggunakan jenis tulisan Times New Roman 

dengan ukuran 12 pt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Halaman Glosarium 

4. Biografi Penulis 

Pada halaman biografi penulis berisi tentang biografi singkat 

penulis, yang berfungsi sebagai informasi bagi pembaca mengenai 
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penulis. Latar belakang pada halaman ini menggunakan latar 

belakang berwarna putih dan disertai foto dari identitas penulis. 

Font yang digunakan pada halaman lain juga sama dengan halaman 

sebelumnyam yakni menggunakan jenis font DFGothic-EB dan 

jenis Times New Roman. Pada judul halaman menggunakan jenis 

DFGothic-EB dengan ukuran 28 pt kemudian isi materi 

menggunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran 12 pt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Halaman Biografi Penulis 

2. Hasil Pengujian Validator, Dosen Pembimbing dan Uji 

Keterbacaan Oleh Mahasiswa 

a. Hasil Validasi Ahli Materi 

Validasi materi yang digunakan untuk menguji kelayakan isi 

materi pada media media pembelajaran. Uji kelayakan ini 

dilakukan oleh ahli materi yaitu Bapak Arif Mustakim, M. Si. 
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Selaku dosen di IAIN Tulungagung dan sesuai dengan materi pada 

media pembelajaran. Uji kelayakan media pembelajaran yang 

dinilai oleh ahli materi katalog di nilai menggunakan angket 

validasi yang didasarkan dari jurnal Weksi Budiaji, 2013 yang 

berisi angket validasi dan menghitung jumlah respon 

menggunakan skala Likert 163. Angket validasi ini kemudian dinilai 

menggunakan skala Likert dengan alternatif jawaban (SK) Sangat 

Kurang = 1, (K) Kurang = 2, (B) Baik = 3, (SB) Sangat Baik (4). 

Aspek yang dinilai oleh ahli materi adalah aspek materi 

pembelajaran dan aspek isi materi pembelajaran. Adapun 

pertanyaan yang dipilih dalam angket ini berjumlah 12 butir. Hasil 

data yang telah dinilai kemudian dipresentasekan dan diambil 

kesimpulan berdasarkan kelayakan media pembelajaran. Berikut 

hasil uji coba validasi kelayakan katalog oleh ahli materi: 

Tabel 4.9 Uji Validasi Kelayakan Katalog oleh Ahli Materi 

No Pernyataan Skor Keterangan 

Aspek Materi 

1. Materi yang terdapat dalam 

katalog sesuai dengan kebutuhan 

materi 

4 Sangat baik 

2. Materi yang terdapat dalam 

katalog sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

4 Sangat baik 

3. Isi materi yang terdapat dalam 

katalog disajikan dengan jelas 

3 Baik 

4. Isi materi yang terdapat dalam 

katalog sesuai dengan sumber 

3 Baik 

5. Penulisan materi dalam katalog 

menarik untuk dibaca 

4 Sangat baik 

 
163 Weksi Budiaji, “Skala Pengukuran ……. 2013 Hal 128 
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6. Materi disajikan secara urut dan 

mudah dipahami 

4 Sangat baik 

7. Tata Bahasa yang digunakan pada 

katalog sudah sesuai dengan 

kaidah EYD dan kaidah KBBI 

3 Sangat Baik 

8. Kalimat yang digunakan dalam 

katalog efektif dan mudah 

dipahami 

3 Baik 

Aspek Isi Materi 

9. Konsep isi dalam katalog sesuai 

dengan pokok penelitian 

4 Sangat Baik 

10. Penjelasan makroalga secara 

umum mudah dipahami 

3 Baik 

11. Penjelasan klasifikasi dan ciri-ciri 

setiap spesies dari makroalga yang 

disajikan dalam katalog mudah 

dipahami 

3 Baik 

12. Informasi dalam katalog lengkap 

dan cocok digunakan sebagai 

sumber belajar maupun proses 

pembelajaran 

3 Baik 

Total Skor 41  

Presentase 85,4%  

Nilai presentase tersebut diambil dari total skor kemudian 

dibagi dengan skor maksimal dan dikalikan 100% untuk 

mengetahui apakah katalog tersebut valid dan layak digunakan atau 

tidak. Berikut presentase perhitungannya: 

Berdasarkan hasil uji validasi ahli media tersebut, diperoleh 

nilai presentase sebesar 85,4% dan berdasarkan tabel 3.6 tentang 

keputusan kelayakan media katalog, maka nilai presentase sebesar 

85,4% menyatakan bahwa katalog sangat valid dan layak 

digunakan tanpa revisi. Meskipun dinyatakan seperti itu, namun 

katalog ini perlu diperbaiki sesuai komentar dan saran dari ahli 

𝑃 =
41

48
 × 100 % =  85,4% 
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materi. Berdasarkan hasil uji validasi tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa katalog ini layak dikembangkan sebagai salah 

satu sumber belajar. 

b. Hasil Validasi Ahli Media 

Sama halnya dengan ahli materi, pada ahli media juga dinilai 

oleh ahli media yaitu Ibu Nizar Azizatun Nikmah, M. Pd. Selaku 

dosen Tadris Biologi di IAIN Tulungagung. Uji kelayakan media 

ini juga mengacu pada perhitungan Weksi Budiaji, 2013 dalam 

jurnalnya yang membahas mengenai pengukuran dan jumlah 

respon Skala Likert. Jumlah pernyatan yang dinilai berisi 20 soal 

yang mana dibagi dalam beberapa komponen. Adapun komponen 

yang dinilai yaitu desain/tampilan, pemilihan media pembelajaran, 

dan juga aspek kepemanfaatan media pembelajaran. Berikut 

merupakan hasil uji validasi katalog yang telah dinilai oleh ahli 

media: 

Tabel 4.10 Uji Validasi Kelayakan Katalog oleh Ahli Media 

No Pernyataan Skor Keterangan 

Desain/Tampilan  

1. Penggunaan ukuran katalog sesuai 

dengan standar ISO dengan memakai 

ukuran kertas A5 

4 Sangat baik 

2. Penggunaan jenis dan ukuran huruf 

pada katalog sudah sesuai sehingga 

mudah dibaca 

4 Sangat baik 

3. Penggunaan warna huruf pada 

katalog sudah sesuai sehingga mudah 

dibaca 

4 Sangat Baik 

4. Gambar pada katalog sudah sesuai 

dengan materi sehingga dapat 

memberikan gambaran kepada 

4 Sangat baik 
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mahasiswa Tadris Biologi IAIN 

Tulungagung 

5. Ukuran gambar pada katalog 

proporsional sehingga menarik dan 

jelas ketika dilihat oleh mahasiswa 

Tadris Biologi IAIN Tulungagung 

4 Sangat baik 

6. Penggunaan shape dan desain pada 

katalog sudah sesuai sehingga terlihat 

menarik 

4 Sangat baik 

7. Penggunaan dan pemilihan warna 

layout menarik dan tidak 

mmembosankan 

4 Sangat Baik 

8. Tata letak atau layout katalog tidak 

membingungkan dan konsisten 

4 Sangat Baik 

9. Penyajian materi dalam katalog 

ditulis secara sistematis 

4 Sangat Baik 

10. Gaya Bahasa dan tulisan terlihat rapi 

sehingga tidak keluar dari aturan 

tatanan Bahasa 

4 Sangat Baik 

11. Penggunaan kata istilah dan kalimat 

dalam katalog sudah konsisten 

sehingga mudah dipahami oleh 

mahasiswa Tadris Biologi IAIN 

Tulungagung 

4 Sangat baik 

Pemilihan Media Pembelajaran 

12. Katalog keanekaragaman makroalga 

dapat digunakan secara individu 

maupun kelompok 

4 Sangat Baik 

13. Katalog keanekaragaman makroalga 

mudah dibawa maupun disimpan 

dimana saja dan kapan saja 

4 Sangat Baik 

14. Materi pada media katalog 

keanekaragaman makroalga sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

4 Sangat Baik 

15. Materi dan media katalog 

keanekaragaman makroalga sudah 

sesuai dengan karakteristik 

mahasiswa Tadris Biologi. 

3 Baik 

16. Isi dan materi dalam katalog 

keanekaragaman makroalga disusun 

secara sistematis dan konsisten 

sehingga mudah dipahami oleh 

mahasiswa Tadris Biologi 

4 Sangat Baik 

Aspek Kepemanfaatan Media 
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17. Katalog keanekaragaman makroalga 

dapat membantu proses belajar 

mengajar 

4 Sangat Baik 

18. Katalog keanekaragaman makroakga 

dapat menjadi salah satu sumber 

belajar biologi matakuliah Botani 

Chryptogamae bagi mahasiswa 

Tadris Biologi 

4 Sangat Baik 

19. Katalog keanekaragaman makroalga 

dapat membantu menuntun 

mahasiswa Tadris Biologi dalam 

menggali informasi yang lebih jauh 

mengenai keanekaragaman 

makroalga di Pantai Peh Pulo 

4 Sangat Baik 

20. Katalog keanekaragaman makroalga 

dapat menjadi tambahan pengetahuan 

bagi masyarakat Peh Pulo mengenai 

keanekaragaman makroalga yang 

berada di Pantai Peh Pulo tersebut 

4 Sangat Baik 

Total Skor 79  

Persentase 99%  

 

Nilai presentase tersebut diambil dari total skor kemudian 

dibagi dengan skor maksimal dan dikalikan 100% untuk 

mengetahui apakah katalog tersebut valid dan layak digunakan atau 

tidak. Berikut presentase perhitungannya: 

Berdasarkan hasil uji validasi ahli media tersebut, diperoleh 

nilai presentase sebesar 99% dan berdasarkan tabel 3.6 tentang 

keputusan kelayakan media katalog, maka nilai presentase sebesar 

99% menyatakan bahwa katalog sangat valid dan layak digunakan 

tanpa revisi. Meskipun dinyatakan seperti itu, namun katalog ini 

perlu diperbaiki sesuai komentar dan saran dari ahli media. 

Perbaikan tersebut dilakukan agar katalog dapat menjadi katalog 

𝑃 =
79

80
 × 100 % =  99% 
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yang bagus dari isi maupun tampilan. Berdasarkan hasil uji validasi 

tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa katalog ini layak 

dikembangkan sebagai salah satu sumber belajar.  

c. Hasil Validasi Responden 

Selain ahli materi dan ahli media, kelayakan pada katalog 

juga dinilai berdasarkan hasil validasi responden. Responden 

dalam pengujian kelayakan media ini yang dipilih adalah 

mahasiswa Tadris Biologi di IAIN Tulungagung yang telah 

menempuh mata kuliah Makroalga. Untuk menguji kelayakan 

katalog ini dilakukan dengan menyebar angket kepada mahasiswa 

Tadris Biologi kemudian didapatkan 30 responden untuk mengisi 

penilaian kelayakan katalog. Hasil penilaian yang telah didapatkan 

kemudian dihitung menggunakan skala Likert dengan 

menggunakan alternatif jawaban rentang 1 hingga 4 dimana 

rentang 1 memuat nilai media katalog sangat kurang, rentang 2 

memuat nilai media katalog kurang, rentang 3 memuat nilai media 

katalog baik, dan nilai 4 memuat nilai media katalog sangat kurang 

layak diujikan. Berikut merupakan hasil uji validasi keterbacaan 

katalog oleh responden: 

Tabel 4.11 Uji Validasi Keterbacaan Katalog oleh Responden 

No Pernyataan Skor Jumlah 

Skor 1 2 3 4 

1. Katalog 

keanekaragaman 

makroalga memiliki 

0 0 9 11 71 
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tampilan yang 

menarik 

2. Penggunaan ukuran 

huruf dan font mudah 

dibaca 

0 0 7 13 73 

3. Gambar yang 

disajikan dalam 

katalog jelas dan 

tidak buram 

0 0 10 10 70 

4 Gambar terdapat 

penjelasan sehingga 

mudah dipahami 

0 0 4 16 76 

5. Gambar yang 

disajikan dalam 

katalog sesuai 

dengan isi materi 

0 0 4 16 76 

6. Katalog ini mampu 

mendorong 

mahasiswa untuk 

belajar lebih jauh 

mengenai 

keanekaragaman 

makroalga 

0 0 10 10 70 

7. Materi yang disajikan 

dalam katalog mudah 

dipahami dan 

dimengerti 

0 0 9 11 71 

8. Kalimat yang 

disajikan dalam 

materi mudah 

dimengerti dan 

dipahami 

0 0 10 10 70 

9. Kalimat yang 

digunakan dalam 

katalog sederhana, 

lugas dan mudah 

dimengerti 

0 0 9 11 71 

10. Pola penyusun 

komponen dalam 

katalog 

keanekaragaman 

makroalga 

sistematis, runtut dan 

berstruktur 

0 0 9 11 71 

11. Katalog studi 

keanekaragaman 

0 0 10 10 70 
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makroalga menarik 

minat belajar 

mahasiswa Tadris 

Biologi 

12. Dengan adanya 

katalog studi 

keanekaragaman 

makroalga dapat 

menarik minat 

masyarakat umum 

untuk mengetahui 

lebih jauh tentang 

makroalga dan 

keanekaragamannya 

di Pantai Peh Pulo 

Blitar 

0 0 9 11 71 

 Total Skor 

Keseluruhan 

860 

 Presentase 89,6% 

 Keterangan Sangat Valid 

 

Nilai presentase tersebut diambil dari total skor kemudian 

dibagi dengan skor maksimal dan dikalikan 100% untuk 

mengetahui apakah katalog tersebut valid dan layak digunakan atau 

tidak. Berikut presentase perhitungannya: 

 

 

Berdasarkan penilaian tersebut, nilai rata-rata dari hasil 

persebaran angket menunjukkan nilai rata-rata presentase skor 

yang diperoleh adalah 89,6%. Berdasarkan tabel 3.6 yang 

menjelaskan rentang penilaian kelayakan produk media 

pembelaran menunjukkan bahwa produk media pembelajaran 

sangat valid digunakan dengan presentase penilaian sebesar 89,6%.  

𝑃 =
860

960
 × 100 % =  89,6% 
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Dari hasil pengujian dari kedua ahli dan responden keterbacaan 

mahasiswa, maka kemudian diambil rata-rata dari ketiga validator 

penilaian produk. Berikut tabel rata-rata penilaian hasil uji klayakan 

media bahan ajar: 

Tabel 4.12 Hasil Rata-Rata Penilaian Uji Klayakan Produk Media 

Bahan Ajar Katalog  

No Validator penguji  Presentase 

(%) 

1. Ahli materi 85,4 

2. Ahli media 99 

3. Hasil Uji keterbacaan oleh mahasiswa Tadris 

Biologi 

89,6 

 Total Keseluruhan Presentase (%) 274 

 Nilai Rata-Rata 91,3 % 

 

Berdasarkan total keseluruhan nilai presentase dari hasil uji 

kelayakan produk berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media dan 

hasil uji keterbacaan oleh mahasiswa Tadris Biologi kemudian diambil 

nilai rata-rata untuk menunjukkan nilai kelayakan produk media bahan 

ajar yang kemudian mendapatkan nilai rata-rata sebesar 91,3% yang 

kemudian dicocokkan dengan tabel 3.6 tentang rentang penilaian 

kelayakan produk dan menunjukkan bahwa produk bahan ajar media 

katalog sebagai media pembelajaran termasuk dalam katagori sangat 

layak digunakan sebagai proses pembelajaran. Meskipun katalog bahan 

ajar dikategorikan sebagai media yang sangat layak digunakan sebagai 

media pembelajaran, katalog masih perlu direvisi berdasarkan beberapa 

saran dari ahli materi maupun ahli media.  
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3. Pembahasan Revisi Produk 

Berdasarkan hasil validasi produk media pembelajaran katalog 

kepada beberapa validator yaitu validator dari ahli media, ahli materi 

dan beberapa responden yang menyatakan bahwa katalog valid dan 

layak digunakan tanpa revisi sebagai media pembelajaran. Namun, 

meskipun hasil pernyataan menunjukkan penilaian bahwa katalog valid 

dan layak digunakan tanpa revisi, terdapat beberapa ahli yang 

memberikan beberapa saran untuk diperbaiki pada bagian-bagian 

tertentu agar katalog lebih valid dan lebih menarik lagi sehingga dapat 

menarik minat pembaca. Beberapa saran dari ahli materi dan ahli media 

adalah sebagai berikut: 

a. Ahli Materi 

1) Tata Bahasa yang digunakan sesuai kaidah PUEBI. Halaman 

5, 6 dsb. 

2) Nama spesies diikuti nama authornya 

3) Keterangan gambar di halaman 20 tidak jelas 

4) Sebaiknya terdapat glosariumnya 

b. Ahli Media 

1) Resolusi gambar pada halaman 15 diperhatikan resolusinya 

2) Gambar pada halaman 16 (bagian talus) dapat lebih diperjelas 

3) Terdapat penulisan yang Typo pada halaman 16 

4) Shade warna pada halaman 20 diberikan warna yang lebih 

kontras 
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Saran dari ahli materi, ahli media dan hasil uji keterbacaan dari 

beberapa responden kemudian diakumulasikan dan dipertimbangkan 

agar hasil produk dapat lebih baik dan lebih menarik bagi pembaca 

produk. Adapun beberapa gambaran katalog sesudah dan sebelum 

direvisi dari ahli materi dan ahli media maupun hasil uji keterbacaan 

produk adalah sebagai berikut: 

a. Halaman Daftar Isi 

Pada halaman daftar isi terdapat perbaikan untuk menambah 

glosarium karena sebelumnya tidak terdapat glosarium, maka ada 

tambahan komentar dan saran dari ahli materi yang menyarankan 

untuk menambah halaman glosarium, sehingga dengan menambah 

glosarium maka juga menambah halaman di daftar isi. Pada 

halaman ini juga diperbaiki latar belakangnya agar terlihat lebih 

cerah dan dapat menarik minat pembaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Halaman Daftar Isi Sebelum direvisi dan 

Sesudah Revisi 
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b. Halaman Gambaran Umum Pantai Peh Pulo 

Pada halaman gambaran umum Pantai Peh Pulo terdapat 

beberapa saran dari ahli materi bahwa pada halaman 5-6 kalimat 

yang digunakan sesuai dengan kaidan PUEBI sehingga perlu 

diperbaiki menjadi kalimat yang lebih baku lagi. Kemudian pada 

latar belakang katalog juga diperbaiki menjadi warna yang lebih 

terang, sehingga tampilan katalog juga lebih menarik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Halaman Gambaran Umum Sebelum Revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Halaman Gambaran Umum Sesudah Revisi 
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c. Halaman Isi Materi Katalog 

Pada halaman isi Materi Katalog juga terdapat sedikit 

pebaikan dari ahli materi maupun ahli media. Menurut ahli materi 

terdapat beberapa bagian nama spesies yang tidak terdapat nama 

author sehingga perlu adanya perbaikan untuk menambahkan 

nama author pada setiap spesies makroalga yang dipaparkan di 

dalam katalog. Selain itu dari ahli materi juga memberikan sedikit 

komentar dan juga saran bahwa pada gambar halaman 20 tidak 

jelas, sehingga pada halaman tersebut diperbaiki agar tampilan 

halaman materi menarik dan dapat menjadi sumber belajar. Pada 

halaman tersebut diperbaiki dari adanya shape, gambar sampai tata 

letaknya isi katalog agar isi tampilan jelas dan tidak membuat 

bingung pembaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Halaman Isi Materi Sebelum Revisi 
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Gambar 4.35 Halaman Isi Materi Sesudah Revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Halaman Isi Materi pada Halaman 20 Sebelum Revisi 
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Gambar 4.37 Halaman Isi Materi pada Halaman 20 Sesudah Revisi 

4. Pembahasan Penelitian Tahap II (Sumber Belajar Katalog) 

Berdasarkan hasil penyebaran angket analisis kebutuhan kepada 

21 mahasiswa Tadris Biologi terdapat 76,2% mahasiswa tidak pernah 

menggunakan katalog sebagai salah satu sumber belajar, dan sebanyak 

100% mahasiswa Tadris Biologi setuju dan membutuhkan katalog 

sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh 

mahasiswa untuk mendapatkan informasi mengenai makroalga. dari 

hasil angket analisis kebutuhan tersebut, mahasiswa Tadris Biologi 

mengharapkan sumber belajar tambahan yang lebih menarik dari 

sumber belajar yang selama ini digunakan. Sehingga mahasiswa Tadris 

Biologi setuju dalam proses pembuatan katalog dari hasil penelitian 

Makroalga di Pantai Peh Pulo untuk lebih mendalami materi 

keanekaragaman makroalga khususnya pada filum Rhodophyta, 

Chlorophyta dan Phaeophyta. Katalog dapat dimanfaatkan oleh 
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mahasiswa sebagai sumber belajar untuk mendukung proses belajar 

karena sumber belajar yang baik dapat menyalurkan pesan sehingga 

tidak menimbulkan presepsi ganda peserta didik serta dapat 

meningkatkan pemahaman materi yang dipaparkan berdasarkan sumber 

belajar yang digunakan164.  

Katalog sendiri merupakan sesuatu daftar yang terurut yang 

berisi informasi tertentu dari benda ataupun barang tertentu. Gambar 

tersebut dapat memberikan gambaran tentang segala sesuatu yang 

berkaitan dengan media belajar berupa katalog untuk memudahkan 

siswa dalam mencari sumber belajar yang menarik. Gambar yang diam 

dalam katalog biasanya digunakan dalam pembelajaran adalah gambar 

potret maupun gambar cetak. Gambar dapat mengalihkan pengalaman 

belajar dari taraf belajar dengan lambing kata-kata taraf yang lebih 

konkrit atau pengalaman langsung. Katalog merupakan suatu daftar 

yang terurut dan berisi mengenai informasi tertentu dari suatu benda 

yang terdaftar. Secara lebih luas katalog dapat diartikan sebagai metode 

penyusun item yang berisi informasi atau keterangan tertentu yang 

dilakukan secara sistematik baik menurut abjad maupun menurut urutan 

yang lain165 

 
164 Paramita ratna, Ruqiah Ganda Putri P dan Eka Ariyanti, Pengembangan Booklet Hasil 

Inventarisasi Tumbuhan Obat sebagao Media Pembelajaran pada Materi Manfaat 

Keanekaragaman Hayato, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2018, Jurnal Jipi Vol 2 No 2 Hal 83-

88 
165 Lina Karlina, Pengembangan Buku Ajar Berbasis Katalog Materi Plantae pada Siswa 

Kelas X MAN 2 Makassar, Skripsi: Makassar, 2020 Hal 36 
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Katalog yang digunakan dalam mengembangkan sebagai 

produk bahan ajar ini menggunakan katalog cetak atau katalog buku 

yang mana katalog ini berupa daftar judul-judul atau kumpulan daftar 

gambar yang dicetak pada lembaran-lembaran dan menyerupai buku. 

Keuntungan dari menggunakan katalog sebagai salah satu sumber 

belajar diantaranya dapat dicetak sesuai dengan kebutuhan, dapat 

diletakkan pada berbagai tempat dan juga mudah disebarluaskan166. 

Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan katalog sebagai 

sumber belajar dengan memberikan tampilan yang berbeda daripada 

katalog pada umumnya. Materi yang disajikan dalam katalog 

cenderung lebih rinci dan isinya tidak hanya memberikan deskripsi 

umum namun juga memperkenalkan Pantai Peh Pulo yang memiliki 

kenakaragaman makroalga yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, kemudian dilanjutkan 

mendesain dan membuat produk katalog sebagai salah satu sumber 

belajar. Katalog merupakan salah satu bahan ajar yang berisi beberapa 

informasi dan dirangkum dengan semenarik mungkin untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran. Dalam pencapaian pembelajaran 

diperlukan isi yang berbentuk berbagai rekaman pengetahuan yang 

tertulis di buku teks, referensi atau bahan-bahan yang relevan dengan 

kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran diperlukan media 

pembelajaran atau produk bahan ajar yang dipergunakan untuk 

 
166 Ibid Hal 36-42 
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menunjang proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik. 

Katalog didesain menggunakan aplikasi Power Point dan di desain 

semenarik mungkin dengan beberapa penjelasan di dalamnya mengenai 

makroalga yang telah ditemukan di lokasi penelitian. 167 

Katalog memiliki beberapa keunggulan untuk memudahkan 

pembaca dalam mencari referensi materi dimanapun dan kapanpun. Hal 

ini dikarenakan katalog yang digunakan berukuran A5 yang memiliki 

44 halaman. Katalog ini berukuran pas sehingga mudah dibawa 

kemanapun dan tidak menghabiskan ruang. Katalog berisi beberapa 

komponen, diantaranya yaitu cover, kata pengantar, daftar isi, 

gambaran umum mengenai lokasi penelitian, isi materi yang jelas dan 

padat, hasil pengukuran faktor abiotik, hasil perhitungan indeks 

keanekaragaman, glosarium, daftar Pustaka dan Riwayat hidup penulis. 

Setelah katalog dibuat, kemudian diberikan validasi penilaian 

kelayakan media kepada 1 ahli materi dan 1 ahli media. Ahli materi 

yang menjadi validator adalah bapak Arif Mustakim, M. Si., kemudian 

ahli media yang menjadi validator adalah Ibu Nizar Azizatun Nikmah, 

M.Pd. setelah dinilai oleh beberapa ahli baik ahli media maupun ahli 

materi kemudian diberikan uji coba keterbacaan kepada mahasiswa 

Tadris Biologi dan kemudian dari ketiga hal tersebut ditarik rata-rata 

dengan nilai sebesar 91,3% yang menurut tabel 3.6 uji kelayakan 

produk menyatakan bahwa katalog sangat layak digunakan sebagai 

 
167 Rahmat Arofah Hadi Cahyadi, Pembengan Bahan Ajar: 2019 Hal 38 
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salah satu sumber pembelajaran materi Makroalga dan siap untuk 

dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi. Pernyataan 

tersebut didukung dalam penelitian Lina yang menyatakan bahwa  

produk dikatakan valid apabila dapat mencakup beberapa komponen 

yaitu yang pertama komponen kelayakan isi mencakup kesesuaian SK 

dengan KD, kebutuhan, kebenaran, substansi, manfaat, nilai moral dan 

nilai sosial. Kemudian yang kedua komponen penyajian yang 

mencakup kejelasan tujuan yang ingin dicapai, urutan penyajian, 

pemberian motivasidaya tarik, interaksi dan kelengkapan informasi. 

Kemudian yang ketiga adalah komponen kebahasaan yang mencakup 

keterbatasan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidan Bahasa 

Indonesia, penggunaan Bahasa secara efektif dan efisien kemudia 

semua komponen tersebut akan dinilai oleh validator pada lembar 

validasi yang kemudian akan menentukan tingkat kevalidan produk 

berdasarkan kriteria kevalidan.168   

 Selain itu pernyataan Weksi Budiaja menyatakan bahwa 

apabila nilai presentase dalam rentang 78-100% maka produk 

pembelajaran dapat dikatakan sangat valid dan tanpa revisi. Oleh 

karena itu berdasarkan uraian pernyataan di atas maka dapat 

disumpulkan bahwa sumber pembelajaran berupa katalog yang 

 
168 Riti Desmiwati, Ratnawulan dan Yulkifli, Validitas LKPD Fisika SMA Menggunakan 

Model Problem Based Learning Berbasis Teknologi Digital Vol. 1 No.1 2017 Hal 33 
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dikembangkan ini termasuk dalam kategori sangat valid dan dapat 

dilanjutkan pada tahap implementasi169.

 
169 Weksi Budiaja, “Skala Pengukuran dan Jumlah Respon …………… 2013 Hal 128 


