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Abstrak:  Pantai Krakal terletak di Kabupaten Gunungkidul Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagai kawasan wisata memiliki biota laut 
beranekaragam. Keberadaan biota laut dimanfaatkan masyarakat sebagai 
bahan makanan, cinderamata, objek penelitian, dan sarana pembelajaran. 
Pemanfaatan biota laut yang  tidak memperhatikan daya dukung 
lingkungan, tidak diikuti pelestarian  berakibat menurunnya kualitas 
maupun kuantitas lingkungan. Kondisi Pantai Krakal dipengaruhi faktor 
alam dan aktivitas manusia, agar tetap lestari maka dalam memanfaatkan 
biota laut harus memperhatikan daya dukung/ramah lingkungan. 
Pengelolaan kawasan Pantai Krakal memerlukan kerjasama berbagai 
instansi terkait dengan memberdayakan masyarakat. Keikutsertaan 
masyarakat dalam pengelolaan pantai diharapkan berangsur-angsur dapat 
memperbaiki sikap dan perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan 
lingkungan Pantai Krakal.

     
Kata kunci : Pantai Krakal, biota laut, terumbu karang, pelestarian

Abstract: Krakal Beach is located on Gunung Kidul Regency, Special 
Administrative of Yogyakarta as a tourism place that has various kinds of 
marine organism. The existence of marine organism is used by the society 
as food, souvenir, research object, and source of learning. The utilization 
of marine organism which is not consider the environmental effect will 
decline both quality and quantity of the environmental itself. The condition 
of Krakal Beach is influenced by the natural factor and human activity, 
therefore the use of marine organism should be consider environmentally 
friendly. The conservation of Krakal Beach need cooperative work from 
the government by educating the society. The participation of the society in 
managing the beach is aimed at improving their attitude and behaviour 
toward the utilization of Krakal Beach environment.
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Pantai Krakal terletak di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan merupakan kawasan wisata pantai dengan luas 150 ha. Pantai 

Krakal merupakan pantai yang paling indah di antara seluruh hamparan pantai di 
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sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Keindahan Pantai Krakal tampak jelas pada saat air laut surut. Pantai Krakal 

membentang sepanjang 5 km dan merupakan pantai yang luas dan terpanjang 

diantara pantai-pantai yang lain di kabupaten Gunungkidul. Daerah kawasan 

Pantai Krakal berupa tanah kapur yang merupakan paduan batuan karst, yakni 

bekas dasar laut yang mengalami proses pengangkatan kerak bumi, sehingga 

membentuk dataran tinggi. Pantai Krakal juga disebut pantai terumbu karena

terbangun oleh hamparan hewan karang dengan disertai biota laut yang

beranekaragam, seperti echinodermata, gastropoda, ikan hias, dan bermacam-

macam ganggang. Perairan pantai krakal banyak ditemui batu karang (koral), 

yang akan terlihat jelas apabila keadaan pantai surut (Dinas Pariwisata Daerah dan 

Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, 2007). Keadaan pantai yang landai, 

berpasir putih, dan memiliki keanekaragaman biota laut yang tinggi tersebut

merupakan daya tarik wisatawan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten 

Gunungkidul, jumlah pengunjung tahun 2008 sebanyak 341.276 orang.

Kondisi kawasan Pantai Krakal saat ini dinyatakan rusak, salah satunya

disebabkan faktor alam yakni abrasi pantai. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa 

dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, abrasi telah mengakibatkan sekitar 4 m 

daratan terkikis air laut. Faktor lain yang menyebabkan kerusakan perairan Pantai 

Krakal yaitu peran aktif manusia terhadap kerusakan terumbu karang, eksploitasi 

sumber daya alam (SDA) untuk cinderamata, dan pengambilan biota laut oleh 

peserta didik dari beberapa sekolah atau perguruan tinggi. Tekanan manusia 

terhadap keberadaan sumber daya hayati dan biota laut di kawasan Pantai Krakal 

mengakibatkan terjadinya kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati.

Kerusakan perairan Pantai Krakal juga disebabkan oleh faktor sikap dan perilaku 

manusia yaitu penangkapan biota laut menggunakan bahan peledak atau racun 

serta pengaruh faktor pengetahuan. Pengetahuan penduduk asli di daerah sekitar 

kawasan Pantai Krakal masih tergolong rendah. Mayoritas penduduk 

berpendidikan rata-rata Sekolah Dasar (SD) (55,66 %) dan bermata pencaharian 

sebagai petani lahan kering (72,4790) dan nelayan. Faktor lain yang menyebabkan 

kerusakan perairan Pantai Krakal tersebut yaitu, kunjungan peserta didik dari 
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sekolah dan perguruan tinggi, baik dari Kabupaten Gunungkidul maupun luar 

Daerah Gunungkidul.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar 

masyarakat belum mengetahui pentingnya pelestarian biota laut. Pada prinsipnya 

pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik dan bertanggungjawab dalam 

melestarikan keanekaragaman hayati perlu dimiliki dan dipahami oleh setiap 

individu dan masyarakat agar sumber daya hayati dalam suatu lingkungan 

khususnya di kawasan wisata Pantai Krakal dapat dilestarikan.

Pemanfaatan sumber daya laut pada ekosistem perairan Pantai Krakal

yang tidak diimbangi pelestarian lingkungan akan membawa dampak buruk bagi

pertumbuhan dan kelangsungan ekosistem perairan pantai. Pemanfaatan yang 

demikian dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas maupun kuantitas 

sumber daya kawasan perairan pantai. Penurunan kualitas dan kuantitas perairan 

pantai ini terjadi karena faktor aktivitas atau kegiatan manusia. Pemanfaatan 

lingkungan sebagai kawasan wisata perlu memperhatikan daya dukung 

lingkungan dan ramah lingkungan agar tetap lestari. Kerjasama dengan berbagai

pihak baik dinas pemerintah terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya 

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berupa penyuluhan diperlukan 

dalam upaya melestarikan kawasan pantai. Kegiatan pembelajaran dengan 

memanfaatkan kawasan Pantai Krakal mulai dari pendidikan dasar sampai 

perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga 

mengembangkan aspek afektif dan psikomotor. Dengan kerjasama berbagai pihak, 

diharapkan sikap dan perilaku masyarakat berangsur-angsur membaik.

POTENSI KAWASAN PERAIRAN PANTAI KRAKAL

Indonesia memiliki kawasan terumbu karang yang luas mencapai 75000 

km2 atau sekitar 12-15% dari luas terumbu karang dunia yang tersebar di 

Kawasan Barat Indonesia sampai Kawasan Timur Indonesia. Indonesia 

menempati 1/8 dari terumbu karang dunia (Cesar, 1997 dalam Coral Reef 

Management Program b, 2009). Terumbu karang merupakan suatu ekosistem 

yang dibentuk dan didominasi oleh komunitas hewan karang, yaitu sekelompok 

hewan dari ordo Scleractinia yang menghasilkan kapur sebagai pembentuk utama 

terumbu. Terumbu merupakan endapan masif dari kalsium karbonat (CaCO3) 



4

dengan sedikit tambahan dari alga berkapur dan organisme lain yang 

mengeluarkan kapur CaCO3. Terumbu tersebut berupa batuan sedimen kapur di 

laut, meliputi karang hidup yang mensekresikan kapur dan juga karang mati. 

Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem unik. Ekosistem ini pada 

umumnya hanya terdapat di perairan tropis, sangat sensitif terhadap perubahan 

lingkungan hidup terutama suhu, salinitas, sedimentasi, Eutrofikasi dan 

memerlukan kualitas perairan alami. Nybakken (1986) dalam Zulaika dan 

Saptarini (2002) menambahkan bahwa ekosistem terumbu karang merupakan 

salah satu ekosistem pesisir yang terdiri dari berbagai macam habitat.

Kondisi suatu ekosistem terumbu karang tergantung pada komunitas 

hewan karang. Adanya karang dalam terumbu diikuti oleh kehadiran ratusan biota 

lain (ikan, invertebrata, algae), sebaliknya hilangnya karang diikuti oleh perginya 

ratusan biota penghuni terumbu karang. Dalam proses pembentukan terumbu 

karang, karang batu (Scleractina) merupakan penyusun paling penting. Karang 

batu termasuk dalam Kelas Anthozoa, anggota Filum Coelenterata yang hanya 

mempunyai satu stadium polip. Anthozoa terdiri dari dua sub kelas yaitu 

Hexacoralia dan Octocoralia. Sebagian besar spesies karang melakukan simbiosis 

dengan simbiotik yaitu zooxanthellae yang hidup di dalam jaringannya. Dalam 

simbiosis zooxanthellae menghasilkan oksigen dan senyawa organik melalui 

fotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh karang, sedangkan karang menghasilkan 

komponen inorganik berupa nitrat, fosfat, dan karbondioksida untuk keperluan 

hidup zooxanthellae. Jenis algae zooxanthellae merupakan makanan karang yang 

terdapat di dalam tubuh karang itu sendiri. Selain itu karang juga memakan 

plankton bahkan sedimen. Biota laut yang ada di kawasan perairan Pantai Krakal 

antara lain hewan-hewan dari ordo Echinodermata atau hewan berkulit duri,

bermacam-macam algae, siput laut, cacing pantai, kerang, serta hewan kecil lain. 

Kulit hewan echinodermata mempunyai lempeng zat kapur dengan duri-duri kecil. 

Echinodermata dibagi menjadi lima kelas, yaitu kelas Asteroidea (bintang laut), 

Echinoidea (landak laut), Ophiuroidea (bintang ular), Crinoidea (lili laut), dan 

Holothuroidea (timun laut), (Coral Reef Management Program a, 2009).

Kawasan perairan Pantai Krakal memiliki beberapa potensi yaitu potensi 

ekologis, potensi ekonomi, potensi wisata, dan potensi dalam penelitian/
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pembelajaran. Secara ekologis, terumbu karang di kawasan Pantai Krakal 

berfungsi dalam memberikan perlindungan berbagai properti yang ada di pesisir

pantai dari ancaman pengikisan oleh ombak dan arus atau sebagai penahan abrasi 

pantai (Wikipedia, 2009). Ekosistem pesisir berupa padang lamun dan terumbu 

karang memainkan peranan penting, yaitu merupakan tempat bertelur, tumbuh 

dan berkembang serta sumber makan bagi biota laut (Coral Reef Management 

Program b, 2009). 

Kawasan Pantai Krakal juga memiliki potensi dari segi ekonomi. Pantai 

Krakal merupakan daerah penghasil ikan dan biota laut yang lain. Bintang 

mengular dapat dijadikan sebagai makanan ikan. Timun laut dapat dibuat sup atau 

kerupuk. Beraneka jenis ganggang dapat diolah menjadi berbagai macam 

makanan yang dapat dikonsumsi. Berbagai jenis spons yang mengandung bahan 

bioaktif dapat dijadikan bahan obat-obatan antara lain untuk obat kanker dan 

binatang karang tertentu yang mengandung kalsium karbonat dipergunakan untuk 

pengobatan tulang rapuh.

Pantai Krakal juga merupakan laboratorium alam untuk berbagai kegiatan 

penelitian. Keberadaan biota/organisme laut di perairan Pantai Krakal

dimanfaatkan sebagian wisatawan yang datang untuk melakukan penelitian.

Peserta didik yang datang dari berbagai sekolah atau perguruan tinggi dibimbing 

oleh guru/dosen dapat belajar tentang keanekaragaman organisme laut sesuai 

dengan habitatnya melalui observasi secara langsung dan mengambil beberapa 

spesimen (Coral Reef Management Program b, 2009).

Keindahan Pantai Krakal menjadi daya tarik wisatawan dan menjadi 

sumber devisa negara. Kawasan wisata Pantai Krakal mengalami peningkatan 

jumlah pengunjung yang cukup menggembirakan. Pengunjung Pantai Krakal 

dapat menikmati keindahan pantai dengan biota laut yang beranekaragam, 

terutama pada saat kondisi air laut surut. Pada kondisi tersebut wisatawan dapat 

melakukan pengamatan secara langsung menemukan hewan kecil dan bermacam-

macam alga yang ada pada kawasan perairan pantai di daerah subtidal tersebut.

Dari kenyataan tersebut diharapkan beberapa kawasan pesisir pantai masih terjaga 

kelestariannya (Ludvianto, 2001).
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KERUSAKAN DAN PELESTARIAN KAWASAN PERAIRAN PANTAI 

KRAKAL

Alam menyediakan pasokan sumber daya alam (SDA) yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kenyataannya, sebagian masyarakat 

mengeksploitasi SDA dari berbagai tempat di bumi, termasuk di perairan laut 

Pantai Krakal (Ludvianto, 2001). Eksploitasi tersebut untuk keperluan 

cinderamata, pengambilan biota oleh wisatawan, dan akses wisatawan dalam 

jumlah besar ke area terumbu karang, yang dilakukan secara berlebihan dan

serampangan. Teknik tangkap dengan bahan beracun dan bahan peledak 

merupakan ancaman terhadap sumber daya laut yang dapat menyebabkan efek 

samping bagi organisme lain dan ekosistemnya. Selain itu, di zona Pantai Krakal 

hampir tidak ditemukan pola keseimbangan, terbukti dengan ditemukannya

banyak cangkang organisme laut yang mendominasi kawasan subtidal di 

sepanjang garis pantai (Kasim, 2006).

Pendapat masyarakat mengatakan bahwa biota laut seperti jenis ganggang 

dan hewan kecil di perairan pantai terus berkembang hidup dan bukan termasuk 

spesies langka di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya 

pengetahuan masyarakat karena belum memperoleh pengetahuan tentang akibat 

pengambilan biota laut secara terus menerus dan cara melestarikannya. Tidak 

adanya konsekuensi atau sangsi dari sikap yang negatif masyarakat sekitar 

tersebut merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi perairan kawasan 

Pantai Krakal. Ibrahim (2009) menambahkan perilaku masyarakat dipengaruhi 

sikap dan kebiasaan, sikap merupakan faktor kunci yang menentukan manifestasi 

perilaku masyarakat dalam pelestarian jenis biota laut.

Kondisi bibir Pantai Krakal juga memprihatinkan, abrasi pantai merusak 

jalan dan mengancam bangunan dekat pantai, sehingga dalam 10 th terakhir 4 m 

daratan menjadi pantai. Cemara laut yang ditanam LPM UGM dan masyarakat 

banyak yang mati karena gerusan air laut, tanaman pandan laut banyak ditebangi 

dan potensi laut menjadi ajang jarahan. Diantara beberapa kawasan pantai selatan 

Gunungkidul, abrasi paling hebat terjadi di Pantai Krakal (Kasim, 2006).

Menurut Waluyo (2009) kerusakan kawasan Pantai Krakal semakin parah, 

dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Pengelolaan atau penanganan 
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pantai merupakan tanggung jawab bersama. Penyelamatan pantai seharusnya

dilakukan secara sinergi antara pemerintah kabupaten, Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan tinggi, dan 

masyarakat setempat.

Upaya konservasi untuk melindungi, melestarikan, dan memastikan bahwa 

pemanfaatan sumber daya alam sejalan dengan kaidah-kaidah pembangunan yang 

berkelanjutan sangat diperlukan (Mulyana dan Dermawan, 2008). Hal ini sangat 

penting dan strategis mengingat kondisi alamiah pantai selatan Gunungkidul 

sebagai aset wisata pantai yang rentan terhadap kerusakan lingkungan apabila 

terjadi kesalahan dalam penataan dan pengelolaan wilayah. Secara nasional telah 

ada strategi pengelolaan lingkungan pantai yaitu pantai lestari, sesuai dengan 

keputusan menteri lingkungan hidup N0.45/MENLH/II/1996 tentang program 

pantai lestari yang meliputi: pengaturan aspek tata ruang, lingkungan fisik, biota 

dan sosial budaya. 

Berbagai upaya untuk menekan abrasi di kawasan Pantai Krakal sudah 

dilakukan, diantaranya memasang tanggul berupa karung berisi pasir di pinggir 

pantai. Penanaman pandan juga dilakukan melalui gerakan penanaman pandan 

oleh pihak Kapedal Gunungkidul bekerjasama dengan masyarakat sekitar pantai 

yang tergabung dalam kelompok sadar wisata (pokdarwis). Menurut Kepala 

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Gunungkidul (Kapedal) Sutaryono

(2009) pandan laut mampu menekan abrasi karena akarnya yang kuat, selain itu 

pandan mudah tumbuh di kawasan pantai, harga jual daun pandan juga cukup 

tinggi.

Kondisi terumbu karang di Pantai Krakal juga memerlukan upaya 

pelestarian. Salah satu cara memperbaiki kondisi terumbu karang antara lain 

dengan penanaman kembali (replanting), dan pencangkokan (transplantation), 

serta penetapan area konservasi (Zulaika dan Saptarini, 2002). Peraturan dan 

batasan juga perlu dibuat dan diatur untuk menghindari aktivitas yang berdampak 

negatif terhadap lingkungan, diantaranya: membuang sampah di lingkungan 

perairan, pengambilan biota laut secara serampangan, eksploitasi sumber daya

alam untuk keperluan cindera mata dan pencemaran terhadap perairan. Sedangkan 

batasan-batasan yang perlu dibuat terhadap hal-hal tersebut adalah sebagai 
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berikut: 1) jangkauan/jelajah wisatawan pada area yang dilindungi, 2) Jumlah 

wisatawan berkunjung pada lokasi tertentu, 3) Eksploitasi SDA yang berhubungan 

dengan pendapatan masyarakat, aktivitas wisatawan yang dapat membahayakan 

jiwa. Untuk mewadahi peran pemerintah daerah yang semakin luas dalam 

mengelola sumber daya alam, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah 

(PP) No 60 tahun 2007. Peraturan terakhir ini memungkinkan pemerintah daerah

untuk mengembangkan KKP (Kawasan Konservasi Perairan) setingkat kabupaten 

atau provinsi, yang disebut dengan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).

Harmonisasi dilakukan dalam berbagai sektor antara lain dengan mandat 

Departemen Kehutanan yang mencakup kawasan konservasi perairan dan biota 

laut sesuai UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem. Undang-undang tersebut mengatur aspek yang berkaitan dengan 

konservasi, baik ruang maupun sumber daya alam dan merumuskan kebijakan 

pemanfaatan secara lestari sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. 

Undang-undang ini mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, 

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya 

serta pemanfaatan secara lestari SDA hayati.

Hal pokok dalam strategi pengelolaan lingkungan adalah memberikan  

pendidikan kepada wisatawan mengenai kesadaran atau nilai-nilai yang harus 

dibayar atau hilang saat lingkungan tidak diperbaharui. Pendidikan tersebut 

diberikan secara langsung maupun tidak langsung melalui program pendidikan 

atau melalui penyisipan dalam paket wisata. Adanya pengetahuan diharapkan 

dapat merubah tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelestarian kawasan pantai.

Meskipun masyarakat mempunyai peran besar dalam upaya pelestarian biota laut, 

namun pelayanan pemerintah daerah dalam memberi penyuluhan dan pelayanan 

pendukung lain tentang pelestarian biota laut perlu terus ditingkatkan.

KAWASAN PERAIRAN PANTAI KRAKAL SEBAGAI SARANA 

PEMBELAJARAN

Biota laut yang berupa hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, serta

lingkungan abiotik pesisir pantai merupakan faktor pendukung yang dapat 

digunakan sebagai sarana pembelajaran. Dalam pembelajaran IPA-Biologi,
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peserta didik terlibat aktif melakukan pengamatan langsung dan diskusi dalam

mempelajari keanekaragaman biota laut di perairan Pantai Krakal sesuai dengan 

habitatnya. Studi lapangan dapat memberikan pengalaman secara langsung. Hal 

ini sangat diperlukan dalam membantu proses belajar peserta didik. Pengamatan 

secara langsung terhadap objek yang dipelajari menyebabkan pembelajaran lebih 

bermakna. Pengamatan secara langsung melalui proses ilmiah akan menghasilkan

produk ilmiah yang berupa ilmu pengetahuan dan berangsur-angsur terbentuk 

sikap ilmiah. Namun demikian, dalam mempelajari objek yang ada hendaknya 

tetap memperhatikan ramah lingkungan dan daya dukung lingkungan. Krupa 

(2000) dalam Maehr and Widen (2004) menyatakan beberapa cara untuk 

memperbaiki pembelajaran dengan memperhatikan pelestarian/konservasi 

lingkungan, yaitu berlatih praktik di laboratorium, studi lapangan, dan memberi 

pengalaman kepada individu peserta didik. Pembelajaran tentang konservasi 

sumber daya hayati dapat menambah luas tingkatan apresiasi isu biodiversitas dan 

dapat mengembangkan kreativitas peserta didik.

Menurut Jenkins (2003) akhir-akhir ini diteliti dalam kelas biologi tentang 

penggunakan foto sebagai metode pembelajaran konvensional, yaitu untuk 

mengambil gambar objek pengamatan berupa hewan atau tumbuhan  di lapangan.  

Selain itu juga disediakan laboratorium spesimen yang digunakan untuk 

menyimpan koleksi spesimen sebelumnya. Tugas peserta didik pada saat studi 

lapangan adalah mengkoleksi, mengidentifikasi, kemudian mengambil gambar

beberapa spesimen. Hasil yang terbaik digunakan sebagai contoh pembelajaran di 

kelas. 

Kegiatan penelitian/pengamatan objek di lokasi Pantai Krakal sebaiknya 

disediakan panduan belajar atau lembar kerja bagi para peserta didik. Koleksi data 

di lokasi pengamatan dilakukan dengan memperhatikan cara tangkap yang ramah 

lingkungan, dimana setelah selesai pengamatan spesimen segera dikembalikan ke 

habitatnya. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan pengolahan data, dan 

presentasi atau diskusi, penyimpulan, dan pengembangan. Pengembangan

pembelajaran dilakukan dengan cara memberikan permasalahan kepada peserta 

didik. Peserta didik dilibatkan untuk memecahkan permasalahan dan 

menyampaikan ide-ide atau gagasan  dalam pemanfaatan kawasan perairan Pantai 
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Krakal sesuai jenjang pendidikannya. Sebagai contoh, peserta didik dilibatkan

dalam memecahkan masalah tentang pembelajaran yang efektif, cara yang dapat 

dilakukan untuk pengembangan kawasan Pantai Krakal termasuk biota laut, 

alternatif pemanfaatan biota hubungannya dengan nilai ekonomi, sosial dan 

budaya, serta cara pemberdayaan masyarakat kawasan pantai, khususnya kawasan 

Pantai Krakal. Permasalahan-permasalahan tersebut dilontarkan oleh pendidik dan 

digali bersama peserta didik disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan tingkat

perkembangan intelektual peserta didik, metode yang dapat digunakan antara lain 

pembelajaran problem solving atau inkuiri. 

Problem solving merupakan metode pembelajaran yang menekankan 

peserta didik pada masalah yang dipikirkan pada saat peserta didik melakukan 

kegiatan pembelajaran. Pada pembelajaran ini peran pendidik adalah menyajikan 

masalah, mengajukan pertanyaan, memfasillitasi penyelidikan, dialog, serta 

melakukan scaffolding. Pembelajaran problem solving secara garis besar 

dilakukan dengan kegiatan pendidik menyajikan kepada peserta didik situasi atau

masalah yang autentik dan bermakna bagi peserta didik (Ibrahim dan Nur, 2000). 

Masalah-masalah yang secara sosial penting dan secara pribadi bermakna bagi 

peserta didik dipilih dan digunakan dalam pembelajaran dengan metode problem

solving. Pembelajaran dengan metode problem solving dicirikan peserta didik

bekerjasama dalam kelompok kecil. Metode Problem solving utamanya dilatihkan 

untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir, 

memecahkan masalah, dan keterampilan intelektual (Pujiastuti, 2008). Sintaks 

pembelajaran dengan metode problem solving menurut Ibrahim dan Nur (2000)

sebagai berikut.

Orientasi Peserta Didik kepada Masalah

Pada tahap orientasi pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik berupa alat bahan  yang dibutuhkan  dalam penyelidikan,

menyampaikan teknik  penyelidikan di lokasi, target atau capaian yang harus 

dilakukan peserta didik, serta memotivasi peserta didik agar terlibat pada 

aktivitas penyelidikan di kawasan pantai Krakal dan pemecahan masalah sesuai 

topik yang dipelajari.



11

Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar

Pada tahap ini pendidik membantu peserta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas untuk penyelidikan yang berhubungan dengan masalah 

tersebut. Pendidik mengingatkan  kepada peserta didik untuk meninjau kembali 

tugas, tujuan penyelidikan, dan target  capaian penyelidikan di lokasi. Pendidik  

mengorganisasi kegiatan  penyelidikan sesuai waktu yang telah ditentukan  agar 

memenuhi target atau tujuannya tercapai, peserta didik bekerja secara 

berkelompok dengan anggota kelompok 4-5 orang untuk melakukan penyelidikan  

dilengkapi dengan lembar kerja siswa (LKS) dan dalam bekerja sesuai dengan 

panduan kerja yang sudah disusun dan disepakati oleh  peserta didik maupun 

pendidik.   

Membimbing Penyelidikan Individual Maupun Kelompok

Kegiatan pendidik pada tahap ini adalah mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi/data guna mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi atau penyelidikan. 

Kegiatan penyelidikan sebaiknya dilakukan secara berkelompok  dengan anggota 

kelompok 4-5  orang.  Pendidik menyediakan LKS  sebagai petunjuk /panduan 

kerja dalam penyelidikan, dengan maksud agar peserta didik  mendapat kejelasan 

atau kemudahan tentang tugas yang harus dilakukan dan diselesaikan dalam 

penyelidikan  yang ada hubungannya dengan   keanekaragaman biota laut yang 

ada di kawasan pantai krakal sesuai dengan topik yang dibahas. Dalam 

melaksanakan penyelidikan secara berkelompok dan dengan disediakannya LKS 

oleh pendidik maka pesesta didik dapat melakukan diskusi didukung teori yang 

telah dibaca  dan telah dipahami, dengan harapan dapat memecahkan 

permasalahan yang sudah dirumuskan atau sesuai dengan topik bahasan.

Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya

Pada tahap mengembangan dan menyajikan hasil karya pendidik bertugas 

membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya penyelidikan  
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seperti laporan, foto, video, atau model tentang biota laut yang terdapat di 

kawasan Pantai Krakal dan  lingkungan abiotiknya, serta membantu peserta didik

untuk berbagi tugas dengan temannya. Kegiatan  pengembangan dan penyajian 

hasil karya memerlukan kerja sama yang baik antar anggota kelompok, kondisi ini 

perlu ditanamkan kepada peserta didik, dengan demikian setiap anggota kelompok 

memiliki tanggung jawab untuk  menyelesaikan tugas sampai kepada pelaporan 

hasil penyelidikan.

Penyajian hasil karya dapat berupa laporan penyelidikan, foto, video, atau 

model biota laut yang terdapat di pantai krakal, hal ini tergantung dan disesuaikan   

dengan tujuan atau  kebutuhan pengembangan diri  peserta didik. Contoh: 

penyajian hasil karya berupa laporan hasil penyelidikan, dalam penyusunan 

laporan ini perlu disediakan panduan penyusunan laporan. Laporan hasil 

penyelidikan dapat dilengkapi dengan foto-foto biota laut yang terdapat di pantai 

krakal atau dilengkapi dengan video yang sesuai dengan kebutuhan pelaporan.

Kegiatan pada tahap penyampaian hasil karya dapak mengembangkan 

kreativitas peserta didik, Peserta didik dapat memunculkan ide atau hasil 

pemikirannya agar dapat menyajikan hasil karya yang baik dan optibal. Kegiatan  

pada tahap ini juga dapat juga mengembangkan kemampuan berkomunikasi.

Menganalisa dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

Kegiatan pendidik pada tahap ini adalah membantu peserta didik untuk 

melakukan refleksi/evaluasi terhadap penyelidikan mereka  dan proses-proses 

yang mereka gunakan. Pada kegiatan refleksi peserta didik  membangun 

pengetahuan dari kegiatan penyelidikan yang sudah dilakukan. Refleksi/evaluasi 

dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Kegiatan refleksi dan evaluasi 

bermanfaat melatih diri peserta didik untuk mengembangkan kemampuan analisis 

kritis. Dalam melakukan refleksi peserta didik berpikir, menuangkan ide-ide 

tentang apa yang telah mereka lakukan dalam penyelidikan dan apa yang dapat 

mereka perbuat  agar kegiatan penyelidikan menjadi lebih baik lagi (Heuser, 

2005) Lebih lanjut dinyatakan bahwa hasil refleksi dapat direkam  oleh pendidik, 

yang semestinya akan menunjukkan hasil yang berbeda/beragam diantara peserta 
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didik yang satu dengan yang lain, sesuai dengan  pengalaman, pengetahuan, 

kecerdasan, dan minat peserta didik.

Beberapa langkah pembelajaran yang diharapkan sesuai jika diterapkan 

pada studi lapangan di kawasan perairan Pantai Krakal secara berturut-turut 

dimulai dengan: 1) Pendidik melakukan orientasi yaitu menjelaskan tujuan 

pembelajaran, dalam hal ini untuk studi lapangan di kawasan pantai krakal dengan 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan termasuk disediakan panduan kerja atau 

lembar kerja peserta didik; 2) Pendidik mengorganisasi tugas yang harus 

dilakukan peserta didik sesuai dengan tujuan atau topik pembelajaran; 3) Peserta 

didik melakukan pengamatan dan koleksi data di lokasi pengamatan disertai 

pengambilan gambar. Dalam mengkoleksi data, hendaknya memperhatikan cara 

tangkap yang ramah lingkungan. Selanjutnya dilakukan olah data. Peran pendidik

dalam kegiatan ini sebagai organisator, fasilitator, dan motivator; 4) Pendidik

membimbing peserta didik untuk melaporkan hasil pengamatan/studi lapangan 

melalui presentasi kelas dan penyimpulan hasil kerja; 5) pendidik dan peserta 

didik melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses penyelidikan atau 

pengamatan.

Kegiatan pembelajaran ditambahkan dengan kegiatan pengembangan. 

Dalam pengembangan diharapkan peserta didik dapat memunculkan ide atau 

gagasan pemanfaatan lingkungan perairan Pantai Krakal. Pertanyaan atau 

persoalan yang dilontarkan untuk pengembangan, misalnya: “bagaimanakah

pembelajaran yang efektif?”, “Bagaimanakah pengembangan kawasan pantai 

termasuk biota laut?”, “apakah alternatif pemanfaatan biota hubungannya dengan 

nilai ekonomi, sosial,dan budaya?”, dan “bagaimana pemberdayaan  masyarakat 

kawasan pantai ?”.

Studi lapangan melalui observasi lingkungan dapat memberi pengalaman 

langsung kepada peserta didik sehingga peserta didik merasa mudah mempelajari 

konsep dari pada menerima pelajaran melalui ceramah atau membaca tanpa ada 

pengalaman konkret. Pembelajaran di lapangan atau observasi obyek secara 

langsung memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi secara 

aktif dalam pembelajaran sehingga peserta didik memperoleh pengalaman 

melakukan proses IPA yaitu proses mendapatkan ilmu pengetahuan dan produk 
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IPA berupa ilmu pengetahuan. Pembelajaran yang menekankan proses ilmiah 

berpengaruh pada produk ilmiah dan diharapkan secara berangsur-angsur

terbentuk sikap ilmiah. Objek yang dipelajari akan meresap ke dalam pribadi 

peserta didik dan tahan lama. Pembelajaran melalui studi lapangan meliputi : 

investigasi keanekaragaman biota, hubungan simbiosis antar biota yang ada, 

adaptasi mahkluk hidup yang ada pada habitat tersebut. Di samping itu peserta 

didik dapat belajar tentang isu lingkungan, biodiversitas secara alami. Dalam 

belajar terdapat integrasi secara ekologi, sosial, edukasi, kultur dicapai dengan 

memanfaatkan lingkungan dan mempertahankan daya dukung lingkungan secara 

lestari dan berkelanjutan (Manner and Hattler, 2000). 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 

Biota laut yang beranekaragam dapat ditemukan di kawasan perairan 

Pantai Krakal. Keberadaan biota laut tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat

sebagai cinderamata, dikonsumsi, untuk penelitian, dan sarana pembelajaran. 

Pemanfaatan lingkungan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan 

tidak diikuti dengan pelestarian akan berakibat buruk terhadap menurunnya 

kualitas maupun kuantitas kawasan pantai. Keberadaan biota laut yang melimpah 

merupakan potensi dalam membantu proses belajar mengajar dan penelitian 

dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Pengamatan biota laut di 

kawasan Pantai Krakal dapat dilakukan melalui metode problem solving dan 

inkuiri.

Saran 

Upaya pelestarian kawasan Pantai Krakal membutuhkan kerja sama dari 

berbagai pihak antara lain dari dinas pemerintah terkait, perguruan tinggi, 

lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan berupa penyuluhan 

tentang pelestarian biota laut. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan sikap 

dan perilaku masyarakat secara berangsur-angsur menjadi lebih baik. Dalam 

jangka panjang perlu dilestarikan budaya masyarakat yang memanfaatkan biota 

laut secara ramah lingkungan.
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