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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik untuk 

membentuk sikap dan kepribadian serta mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan tujuan 

untuk menjadikan manusia yang berkualitas
1
. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan 

oleh kualitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
2
. Selain itu 

pendidikan juga merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap individual karena dengan 

adanya pendidikan manusia bisa belajar dengan baik dan dapat mengembangkan potensi yang ada 

pada diri manusia dengan melalui berbagai proses pembelajaran yang terstruktur sesuai dengan 

peraturan pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. 

 

Allah SWT berfirman dalam ayat Al-qur’an: 

ٓفَسَۡٓٓوَما ٓ ٓإِلَۡيِهۡمۖۡ ٓوُّىِحي  ِٓرَجاَّلا ٓأَۡلَ ٓٓ َٓأَۡرَسۡلىَآِمهٓقَۡبلَِكٓإَِّلا ۡكزِٓٱلٓى  أ  إِنٓٓكىتۡٓمََّٓلٓتَۡعلَٓمىَنٓٓلذِّ

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri 

wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika 

kamu tidak mengetahui”. (An-Nahl: 43) 

Ayat di atas menjelaskan tentang pendidikan yang diutamakan karena pendidikan 

merupakan kebutuhan manusia yang amat sangatlah penting, pendidikan dapat mengubah takdir 

manusia dari yang hanya dipandang rendah dalam status sosial menjadi yang lebih tinggi karena 

mempunyai pendidikan dan kualitas yang tinggi. Manusia yang berpendidikan juga dipandang 

lebih istimewa dibandingkan orang yang tidak berpendidikan. Allah SWT mengistimewakan bagi 

manusia yang beriman dan berilmu, di zaman modern ini pendidikan memiliki peranan yang 

sangat penting dalam perkembangan suatu bangsa dan negara. Sehingga perlu adanya 

peningkatan kualitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri dan perlu diiringi 

dengan keterpaduan antara komponen-komponen pendidikan yang ada yaitu kurikulum, proses 

pembelajaran dan pendidik. 

                                                             
1
 Fathurrahman, “Pendidikan Karakter Dalam Persepektif Pendidikan Islam”. Jurnal Pendidikan Islam, 

Vol.4 No.1 Tahun 2016, hal 2 
2
 Rostiyah, “Stategi Belajar Mengajar”, (Jakarta. PT Rineka Cipta. 2012), hal.7 
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Pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi. Suatu proses komunikasi agar 

berjalan dengan baik tentu diperlukan pemberi pesan yaitu seorang pendidik, penerima atau 

peserta didik dan media atau saluran untuk mengantarkan pesan tersebut. Didalam proses ngajar 

mengajar kehadiran media sangatlah penting karena kerumitan dan ketidakjelasan meteri 

pembelajran yang disampaikan dapat disederhanakan dengan bantuan media. 

Allah SWT berfirman dalam ayat al-qur’an surat An-Nahl ayat 89 yang artinya : (Dan 

ingatlah akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari 

mereka sendiri dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas eluruh umat manusia. 

Dan kami turunkan kepadamu Al kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan 

pentunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri “. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menegaskan kepada manusia untuk 

menggunakan sebuah alat atau benda dalam menyampaikan suatu penjelasan. Sebagaimana Allah 

SWT yang telah menurunkan Al-qur’an kepada Nabi Muhammad SAW agar nabi dapat dengan 

mudah menyampaikan penjelasan kepada manusia. Dengan demikian, sudah sepatutnya kita juga 

menggunakan media dalam menyampaikan suatu penjelasan. Contohnya dalam proses 

pembelajran dimana kita harus mampu menyampaikan meteri kepada peserta didik melalui suatu 

media dan media tersebut harus mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. 

Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

memiliki beberapa jenis mata kuliah yang harus di tempuh. Salah satunya materi Taksonomi 

Vertebrata. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dimana ada praktik dan pembelajaran. 

Dalam pembelajaran ada banyak hal yang perlu diperhatikan seperti media 

pembelajaran,peralatan pembelajaran yang digunakan dan model atau metode pelajaran yang 

diterapkan. Salah satu media yang digunakan pada saat pembelajaran adalah modul. Dalam 

pembelajaran peran modul sangatlah penting yaitu sebagai acuan pada saat proses pembelajaran 

karna saat pembelajaran berlangsung kita sangat perlu sekali acuan materi untuk pengetahuan 

lebih lanjut karna jika kita hanya fokus pada satu buku atau modul itu tidak cukup karna biasanya 

isi nya pun tidak lengkap atau materi cakupannya kurang. 

Karena dengan tidak atau kurangnya modul maka menyebabkan mahasiswa kekurangan 

informasi tentang materi tersebut. Mencari informasi di internet bisa namun akan  tetapi 

terkadang isi cakupan materinya pun berbeda-beda atau kurang lengkap dalam cakupan isi 

materinya. Modul pembelajaran pada materi kelas Pisces di UIN Raden intan Lampung sangatlah 

minim kita hanya mengandalkan cambel dan internet yang  isi cakupan materinya berbeda-beda. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membuat modul dengan 

tema “Inventarisasi Diversitas Pisces” untuk membantu mahasiswa dalam mencari materi 

melalui modul dan diharapkan dapat memahami materi pada kelas Pisces serta dapat mengetahui 

peranan dalam kelas pisces. 



 

3 

 

BAB II 

INVENTARISASI DIVERSITAS PISCES 

 

Menurut KBBI Inventarisasi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang kantor,sekolah rumah 

tangga dan lain sebagainya yang digunakan dalam melaksanakan tugas.inventarisasi juga diartikan 

sebagai pencatatan atau pengumpulan data tentang kegiatan,hasil yang dicapai,pendapatan umum persurat 

kabaran,kebudayaan dan sebaginya. Sedangkan menginvertarisasi adalah kegiatan mencatat atau 

mendaftar barang-barang milik kantor,perumahan,rumah tangga,sekolah dan sebagainya,serta 

mengumpulkan atau mendaftar data barang tersebut. Sedangkan diversitas menurut KBBI artinya adalah 

keragaman dan dapat juga di artikan sebagai keanekaragaman organisme yang menunjukan beberpa 

variasi bentuk,sifat,jumlah dan bentuk morfologi alam tingkatan gen,spesies dan ekosistem serta dapat 

mempertahankan kelanjutan ekosistem
3
 jadi, inventarisasi diversitas pisces adalah pengumpulan data 

keragaman pada kelas pisces. 

A. Pengertian pisces 

Ilmu taksonomi slalu identik dengan dengan deskripsi yang rinci seperti halnya mengenai 

kelompok-kelompok mahluk hidup, baik mengenai deskripsi ciri morflogi,anatomi,fisiologi 

bahkan tigkah laku.
4
Menurut ahli taksonomi, ikan adalah hewan bertulang belakang atau 

vertebrata yang mempunyai ciri yaitu sirip, bernafas dengan insang dan hidup di air. Definisi ini 

digunakan untuk mempermudah dalam membuat klasifikasi untuk membedakan antara ikan 

dengan kelompok organisme lainnya.
5
 

Ikan merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang bersifat poikilotermis atau disebut 

juga berdarah dingin artinya suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan suhu air tempat nya 

hidup. Memliki ciri khas pada tulang belakang,ingsan (operculum) dan siripnya serta bergantung 

pada air tempat tinggalnya sebagai medium kehidupannya. Ikan memiliki kemampuan di dalam 

air untuk bergerak dengan menggunakan sirip yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan 

tubuhnya sehingga tidak bergantung pada arus atau gerakan air yang disebabkan oleh arah angin. 

Ikan memiliki keragaman spesies dengan jumlah 50.000 spesies diseluruh dunia dan baru 

sekitar 50% yang telah teridentifkasi. Iakan dibagi menjadi 2 kelompok ikan tanpa rahang atau 

kelas Agnatha yang terbagi dengan dua ordo yaitu Lamprey (38 spesies) dan hagfish (76 spesies) 

, ikan bertulang rawan atau Chondricthyes ( memiliki 500 spesies hiu dan 600 spesies pari ) dan 

ikan bertulang keras atau Osteichthyes (30.000 spesies) 
6
 

                                                             
3
 Intan wulansari,dkk.Diversitas Syllidae pada Ekosistem Lamun di Perairan Kepulauan Seribu.Jurnal 

Perikanan dan kelautan.vol 3.no 4. Hal.78 
4
 Rhavy Ferdian,dkk. Analisis Relevansi Materi Superkelas Pisces dalam Aspek penerapan Ilmu 

Taknonomi Hewan di Sekolah.jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi.Vol.06.No.04 (2020) hal.446 
5
 Burhanuddin,andi iqbal,2018.vertebrata laut.Yogyakarta : Deepublish 

6
 Romimohtarto,kasijan & juwana,sri.2009.biologi laut. Jakarta : Djambatan 
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B. Karakteristik pisces 

 

 

Gambar 2.1 Karakteristik Pisces 

Sumber : Guru Pendidikan.co.id 

 

Berikut ini adalah karakteristik pisces yang membedakannya dengan spesies lainnya. 

a. Pada tubuh terdiri dari kepala , badan dan ekor. Tubuh ditutupi oleh kulit yang umumnya 

bersisik dan berlendir. Terdapat 4 tipe sisik yang terdapat pada ikan yaitu 

ganoid,plakoid,stenoid, dan sikloid. Pisces memiliki sirip untuk berenang. Endoskleton 

tersusun atas tilang rawan atau tulang keras. 

b. Pisces berbafas dengan ingsang, ingsang ditutupi oleh operculum (tutup ingsan ). Ingsan 

ada yang mengalami perluasan yang disebut dengan labirin, cotohnya pada ikan 

Tricogaster sp,Helostoma sp,anabas sp, dan Osphronemus goramy. Pisces memiliki 

organ tambahan yang berupa gelembung renag yang berfungsi untuk membantu 

pernafasan dan juga alat hodrostatis. 

c. Pisces bersifat poikilotern atau disebut juga dengan berdarah dingin yang artinya suhu 

tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. 

d. Sistem peredaran darah tertutup tunggal, artinya satu kali peredaran darah hanya satu kali 

melalui jantung. Jantung terdiri atas 2 ruang yaitu 1 ventrikal dan satu atrium. 

e. Sistem pencernaan yang lengkap dengan dimulai melalui mulut,kerongkongan,lambung, 

usus dan anus. 

f. Alat eksresi yang berupa ginjal dengan tipe pronefron dan mesonefron. 

g. Sistem koordinasi yang terdiri atas sistem syaraf pusat (otat dan sumsum tulang belakang 

) dan sistem hormone. Pisces juga memilki indra dengan berupa sepasang mata, sepasang 
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telinga dalam, indra pembau dan juga gurat isi. Gurat sisi terdapat disepanjang tubuhnya 

yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. 

h. Alat kelamin yang terpisah atau hermaprofit, fertilisasi terjadi secara eksternal atau 

internal. 

C. Anatomi pisces 

a. Reproduksi pisces  

Proses reproduksi pada ikan merupakan proses perbnayakn individu yang tingkat 

keberhasilannya dipengaruhi oleh keadaan habitat atau kondisi lingkungan perairan. 

Perubahan lingkungan dapat berpengaruh yang berbeda untuk spesies ikan yang berbeda. 

Beberapa spesies melakukan pemijahan dihabitatnya,tetapi spesies lainnya melakukan 

perjalanan yang jauh untuk pemijahan.kondisi lingkungan ,tempat dan waktu akan 

menentukan keberhasilan dari proses fertilisasi.
7
 

Reproduksi pisces terjadi secara seksual, dan memiliki organ kelamin jantan dan 

betina. Fertilisasinya  bisa terjadi secara eksternal maupun internal. Fertilisasi eksternal yaitu 

dilakukan dengan cara gamet-gametnya di keluarkan dari dalam tubuh sebelum fertilisasi. 

Fertilisasi ini dilkukan oleh hewan hewan akuatik. Fertilisasi internal yaitu dilakukan dengan 

seperma dimasukan kedalam alat reproduksi betina,selanjutnya terjadilah fertilisasi yang 

yang menghalangi pemasukan sperma lainnya
8
. 

Kadang sperma itu hanya untuk mengaktivasi telur. Fertilisasi ini dilakukan untuk 

adaptasi dengan kehidupan darat. Sebagian besar betina dan jantan merupakan individu 

terpisah. Akan tetapi, pada beberapa family jantan dan betinanya bisa terdapat pada satu 

individu sehingga mereka dapat melakukan pembuahan sendiri (hemafrodit). 

Terdapat (tiga) macam proses reproduksi pada kelas pisces yaitu ovipar, vivipar dan 

ovovivipar. Sebagian besar ikan melakukan reproduksi ovipar yaitu pembuahan di luar tubuh 

ikan betina dengan cara mengeluarkan telur dari dalam tubuh ikan betina dan akan dibuahi 

oleh ikan jantan. Saat dibuahi, sel sperma akan masuk ke sel telur (oosit) melalui lubang yang 

disebut mikrofil. Biasanya satu sel telur hanya dapat dimasuki oleh satu selsperma. Oosit 

yang telah dibuahi disebut zigot. Contoh ikan yang bereproduksi dengan cara ovipar adalah 

salmon, belut, ikan tuna, ikan mas. 

Pada reproduksi secara vivipar, pembuahan terjadi di dalam tubuh ikan betina. 

Perkembangan embroil di dalam tubuh betina dibantu oleh plasenta yang memberikan nutrisi 

pada embrio. Pada reproduksi ovovivipar, perbedaanya adalah, embrio tidak memperoleh 

nutrisi secara langsung dari induknya melainkan dari kuning telurnya dan tubuh induknya 

berfungsi sebagai tempat perlindungan. Setiap embrio berkembang di dalam telurnya masing-

masing. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar 

dari vagina induk betinanya. Contoh ikan yang mengalami reproduksi vivipar dan ovovivipar 

                                                             
7
 Alfiah Hayati. Biologi Reproduksi ikan.Airlangga University Press. Hal.14 

8
 Campbell.Biologi Edisi kedelapan jilid 2.hal.282 
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adalah ordo Lamniformes (ikan hiu). Anak yang dihasilkan lebih sedikit dari yang 

bereproduksi secara ovipar. 

Organ reproduksi ikan ada dua yaitu alat kelamin luar (lubang pengeluaran sel telur) 

dan alat kelamin dalam (oviduk, ovarium). Pada ikan pembuahan secara eksternal, betina 

tidak mengeluarkan telur yang bercangkang, namun ovum yang tidak akan berkembang jika 

tidak dibuahi lebih lanjut. Ovum tersebut dikeluarkan melalui kloka, sehingga terjadi 

fertilisasi di dalam air. Telur yang telah dibuahi tampak seperti bulatan-bulatan kecil 

berwarna putih yang akan menetas dalam kurun waktu 24-40 jam. Sedangkan pada ikan yang 

pembuahannya secara internal, seperti hiu dan pari, sel telur tetap dihasilkan oleh ovarium 

kemudian menuju oviduk untuk dibuahi dan selanjutnya akan melekat pada uterus hewan 

betina. 

 

 

Gambar 2.1 Alat Reproduksi Pisces 

Sumber: https://images.app.goo.gl/KgWLcb43uQHiyr4s9  

2. Sistem pernapasan 

Sistem  pernapasan dimiliki oleh semua makhlk hidup, tidak terkecuali dengan organisme 

air. Setiap makhluk hidup tentunya akan beradaptasi dengan lingkungan yang mereka 

tempati. Habitat ikan yaitu perairan serta menurut evolusi, perairan merupakan habitat 

pertama kali terbentuknya semua kehidupan. Seperti halnya organisme lain ikan harus 

memenuhi kebutuhan energy untuk melengkapi metabolisme di dalam tubuhnya. Organisme 

yang satu ini, yaitu ikan merupakan organisme aerob yang mana membutuhkan oksigen 

dalam proses pembentukan energy (respirasi aerob). 

sistem pernapasan yang terdapat pada ikan sering kita kenal sebagai insang. Insang yang 

dimiliki oleh ikan mempunyai fungsi sebagai pengikat oksigen dan mengaluarkan 

karbondioksida sebagai proses respirasi. Organ insang ini berhubungan langsung dengan 

pembuluh darah yang mana memungkinkan terjadinya pertukaran langsung antara oksigen 

dan karbondioksida. Letak insang pada ikan yaitu berada di dua sisi tubuh ikan bagian 

depan. Insang ini merupakan salah satu bagian terpenting dari tubuh ikan yang terdiri dari 

https://images.app.goo.gl/KgWLcb43uQHiyr4s9
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gill filament atau lembaran insang yang terstruktur serta mempunyai permukaan yang luas 

untuk menyerap oksigen. 

Transfer gas pernafasan yang terdapat pada ikan dilakukan melalui epitel khusus yaitu 

lamella dan filament insang yang epithelium respiratorik. Epitrium sangatlah tipis dengan 

ukuran yang dapat menyesuaikan. Biasanya ada 4 lembar insang yang terdapat pada setiap 

sisi tubuh, bahkan terdapat beberapa spesies yang memiliki 6-7 lembaran insang. 

 

Gambar 2.2 : Sistem Pernafasan Pisces 

Sumber : https://images.app.goo.gl/cQUwdMXEwv699GVk6  

3. Sistem pencernaan  

Alat pencernaan pada ikan sering berbeda antar satu spesies dengan spesies lainnya. Hal 

ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam pola adaptasi terhadap makanannya. Alat 

pencernaan yang sering mengalami adaptasi adalah bibir, gigi, mulut, dan saluran pencernaan. 

Adaptasi mulut ikan terhadap makanannya menyebabkan ditemukannya beraneka macam bentuk 

mulut ikan. Ikan-ikan yang biasanya mencari makanan dengan memangsa jenis ikan lain, 

umumnya mempunyai mulut yang lebar, sedangkan ikanikan yang biasa mengambil makanan 

dengan jalan mengisap organisme yang menempel pada substrat (perifiton) biasanya mempunyai 

bentuk bibir yang tebal. Bentuk anatomi lambung sangat bervariasi tergantung kepada kebiasaan 

makanan ikan tersebut. Lambung ikan herbivora berbeda dengan lambung ikan carnivora. Ikan 

herbivora tidak mempunyai lambung yang sebenarnya, kalaupun ada maka merupakan lambung 

palsu yang merupakan penggelembungan usus bagian depan. Umumnya ikan carnivora 

mempunyai lambung yang berbentuk seperti tabung, sedangkan pada ikan omnivora berbentuk 

seperti kantung. Pada beberapa ikan tertentu lambung mengalami modifikasi. Sedangkan usus 

merupakan tempat proses penyerapan zat makanan yang telah tercerna, dan selanjutnya sisa 

makanan dibuang melalui anus. Ikan-ikan herbivora yang tidak mempunyai lambung, pencernaan 

yang intensif terjadi di dalam usus. Umumnya ikan-ikan herbivora memiliki usus yang 

panjangnya beberapa kali panjang tubuhnya, sedangkan ikan-ikan carnivora memiliki usus yang 

pendek atau sangat pendek bila dibandingkan dengan panjang tubuhnya. 

https://images.app.goo.gl/cQUwdMXEwv699GVk6
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Gambar 2.3 : Sistem Pencernaan Pisces 

Sumber : taufiqabd.blogspot.com  

4. Sistem Sirkulasi  

Sistem peredaran darah memiliki banyak fungsi yaitu sebagai alat transport 

oksigen,karbondioksida,sari-sari makanan, maupun hasil metabolisme. Darah membawa subtansi 

dari tempatnya dibentuk ke seluruh tubuh dan menjaga tubuh untuk tetap dapat melukan 

fungsinya dengan baik. Sel darah merah (Eritrosit) membawa oksigen, sel darah putih (leukosit) 

menjaga tubuh dari seranga patogen.
9
 

Ikan mempunyai sistem peredaran darah tunggal yaitu darah ikan beredar melalui jantung 

hanya sebanyak satu kali. Darah yang kekurangan oksigen dari jaringn tubuh akan menuju 

jantung. Lalu ia akan dipompa keinsang lalu akan terjadi pertukaran gas di dalam insang, dan 

darah yang sudah mengandung oksigen dari insang akan beredar keseluruh tubuh.Mekanisme 

peredaran darah pada ikan dimulai dari jantung,kemudian darah akan menuju ingsan dan 

terjadilah pertukaran gas. Lalu, darah darah akan dialirkan aorta bagian dorsal dan kemudian akan 

menyebar kesemua organ-organ tubuh melalui pembuluh kapiler. Darah dari seluruh tubuh yang 

banyak menganung karbon dioksida akan dialirkan menuju kesinus venosus yang selanjutkan 

akan masuk ke atrium. 

Sinus venosus merupakan rongga yang terdapat pada jantung ikan yang terletak diantara 

ventrikal dan atrium. Pada saat jantung relaksasi, darah akan mengalir melalui klep kemudian 

akan masuk kedalam ventrikal. Dari ventrikal darah kemudian dialirkan menuju ke conus 

arteriosus, selanjutnya menuju aorta ventralis kemudian dilanjutkan keinsang. Di insang, aorta 

akan menjadu pembuluh-pembuluh kecil atau cabang-cabang kapiler. 

Kapiler-kapiler ingsan tersebut akan melepaskan gas  Karbon dioksida dan mengambil oksigen 

dari air, lalu darah akan mengalir ke aorta dorsalis yang bercabang- cabang . dari cabang-cabang 

aorta dorsalis darah akan disebarkan kekapiler-kapiler diseluruh bagian tubuh ikan, dan setelah 

                                                             
9
 Fujaya Y. fisiologi ikan.2004 hal. 165 
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itu darah akan mengambil karbon dioksida yang kemudian dibawa kembali kejantung melalui 

vena kava dan sinus venosus. 

Darah – Sinus Venosus-Atrium-Ventrikel-Conus Anteriosus- insang(pertukaran gas)- darah- 

seluruh tubuh 

.  

Gambar 2.4 Sistem Sirkulasi Pisces 

Sumber : https://images.app.goo.gl/n1EtTjrCVqZN3mHd8  

 

D. Klasifikasi Pisces 

Ikan memiliki banyak jenis yang diperkirakan mencapai 40.000 spesies. Untuk 

memudahkan dalam pengenalannya maka spesies tersebut dikelompokkan berdasarkan kesamaan 

ciri yang dimiliki. Dalam hal pengelompokan ikan terdapat perbedaan antar para ahli taksonomi 

ikan.Sebagian ahli seperti Weber memasukkan ikan ke dalam satu kelas Pisces, sementara yang 

lain memasukkan kedalam superkelas. Ikan dikelompokkan dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu 

agnatha, chondrichthyes, osteichthyes (bony fish), dari ketiga klasifikasi tersebut, terbagi lagi 

kedalam beberapa macam, dapat dilihat pada penjelasan berikut : 

1. Agnatha 

Hewan yang termasuk Agnatha merupakan ikan primitif belum punya rahang. 

Hidup secara parasit ataupun pemakan bangkai (Scavanger) .Bentuknya mirip seperti 

belut yang memiliki mulut pengisap bundar. 

Ciri-ciri ikan yang termasuk Agnatha. 

a. Badannya memanjang berbentuk silinder sedangkan ekornya pipih.  

b. Kulitnya licin tanpa sisik, dilengkapi kelenjar lendir (mucus). 

c.  Sirip tengah dorsal disokong oleh tulang-tulang sirip (tulang rawan).  

d. Matanya ada sepasang. 

e. Mulutnya ventro anterior dan merupakan mulut pengisap, dipingiran terdapat 

tentakel. 

https://images.app.goo.gl/n1EtTjrCVqZN3mHd8
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f. Tengkorak kepala dan lengkung insang (viceral ) terdiri dari tulang rawan 

dan notochord masih didapati dilengkapi archus neuralis yang tidak 

sempurna 

g. Jantung terdiri dari dua ruang (seranbi dan bilik) . Darah merah berbentuk 

bulat-bulat dan berinti juga memiliki butir-butir darah putih. 

h. Insang terdiri dari 6 sampai 14 pasang terdapat di sisi pharynx berbentuk 

kantong 

i. Ginjalnya sepasang bermuara di papil urogenitalis. 

j. Temperatur tubuhnya tridak tetap (poikilothermus). 

k. Alat kelamin atau (gonad) sebuah tidak memiliki saluran kepapilla 

urogenitalis . Pembuahan terjadi di luar tubuh. Telur yang sudah dibuahi 

menetas menjadi larva (= ammocoete = pride) dan ada yang langsung 

menjadi hewan (anak) – dewasa. 

l. Otaknya berkembang naik, dengan 8 atau 10 pasang saraf cranial. 

Mempunyai alat pendengar dengan 1 atau 2 bentuk saluran setengah 

lingkaran. 

m. Mempunyai indra pembau. 

Agnatha Dibedakan atas 2 ordo yaitu: 

1) Myxiniformes 

Tidak mempunyai sirip punggung, sirip daging kecil disekitar ekor. 

Mulut diujung moncong dilengkapi dengan 4 pasang tentakel, tidak 

mempunyai buocal funnel, ada beberapa gizi, kantong hidung dekat ujung 

kepala. Punya saluran ke pharynx, kantong insang ada 10 sampai 14 pasang. 

Tidak mempunyai larva. Telur menetas langsung menyerupai binatang 

dewasa (anak). Dapay menghasilkan banyak lendir dalam waktu yang relatif 

singkat. Ada 1 famili, 3 genus dan 25 species terdapat di laut beriklim dingin 

pada kedalaman 20-650 meter. Contoh: Myxin glutinosa 

 

Gambar 2.4 Myxin glutinosa 

Sumber : https://images.app.goo.gl/p7AeSwWP7gZYSnT98 

 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

https://images.app.goo.gl/p7AeSwWP7gZYSnT98
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Subphylum : Vertebrata 

Class  : Myxini 

Ordo   : Mysiniformes 

Family   : Myxinoidea 

Genus   : Myxine 

Spesies  : Myxin glutinosa 

. 

2) Cephalaspidomorphi 

Salah satu spesies ikan anggota kelas ini adalah ikan lamprey 

(Lampreta planeri, Petromyzon marinus). Ditemukan pada lingkungan laut 

dan perairan tawar. Mempunyai siklus hidup sebagai larva yang disebut 

dengan ammocoete yang hidup di perairan tawar. Biasanya larva mengubur 

dirinya di dalam substrat lumpur. Ikan ini termasuk parasit atau predator. Ia 

mengisap darah dan cairan tubuh ikan lain, seperti vampir. Kontradiksi 

dengan ikan dewasa, larva (ammocoete) hidup membenamkan diri di lumpur 

sungai. Di sini ia akan menyaring alga dan detritus. Dua pola hidup yang 

berbeda ini merupakan aspek yang sangat menarik. Jumlah anggota kelas ini 

tercatat mendekati 40 spesies. 

 

Gambar 2.5 Petromyzon marinus 

Sumber : https://images.app.goo.gl/X2LvRBN7Foz3SXAS6 

 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Class  : Cephalaspidomorphi 

Ordo   : Petromyzontiformes 

Family   : Petromyzontidae 

Genus   : Petromyzon 

Spesies  : Petromyzon marinus 

https://images.app.goo.gl/X2LvRBN7Foz3SXAS6
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. 

 

2. Chondrichthyes ( Ikan bertulang rawan) 

Vertebrata kelas Chondrichthyes, hiu dan kerabatnya, disebutikan bertulang 

rawan karena mereka memiliki endoskeleton yang relatif lentur yang terbuat dari 

tulang rawan dan bukan dari tulang keras. Namun demikian, pada sebagian 

besarspesies, beberapa bagian kerangka diperkuat oleh butiranberkalsium. Terdapat 

sekitar 750 spesies yang masih hidupdalam kelas ini. Rahang dan sirip-berpasangan 

berkembangdengan baik pada ikan bertulang rawan. Subkelas yang palingbesar dan 

paling beranekaragam terdiri dari hiu dan ikan pari. 

Ciri-ciri Chondrichthyes adalah sebagai berikut : 

a. Rangka tulang rawan; Kerangka bertulang rawan pada ikan-ikan kelas ini 

adalah karakteristik yang diperoleh, bukan karakteristik primitif. Hal itu 

disebabkan leluhur Chondrichthyes ternyata memiliki kerangka bertulang 

keras dan kerangka bertulang rawan yang merupakan karakteristik kelas itu 

berkembang setelahnya. Selama perkembangan sebagian besar vertebrata, 

mula-mula kerangka tersusun atas tulang rawan, kemudian menjadi tulang 

keras (mengeras) seiring dengan mulai digantinya matrik tulang rawan yag 

lunak dengan matrik kalsium fosfat yang keras 

b. Ada yang bersisik dan ada pula yang tidak 

c. Letak celah insang lateral dan ventral 

d. Mulut terletak pada sisi ventral 

e. Ada yang mempunyai spirakulum dan ada yang tidak 

f. Sirip berpasangan 

g. Lubang hidung sepasang,Lubang hidung pada kelas Chondrichtyes hanya 

berfungsi untuk penciuman. 

h. Jantung beruang dua. 

Kelompok Chondrichthyes juga terbagi menjadi 2 ordo yaitu : 

1) Elasmobranchii 

Ikan yang terdiri atas tulang rawan (dengan sedikit pengapuran 

tetapi tidak terjadi osifikasi). Ikan ini mempunyai rahang. Jumlah insang 

dan celah insang berkisar antara 5 – 7 pasang, yang setiap pasangnya 

mempunyai sekat pelat insang. Lengkung insang berupa tulang rawan, 

yang di dalamnya terdapat arteri insang dan saraf insang. Spirakel 

terletak di depan celah insang. Ikan mempunyai sirip yang berpasangan. 

Terdapat sepasang nostril (dirhinous). Bersisik plakoid atau tidak 

bersisik. Ikan jantan biasanya mempunyai alat penyalur sperma yang 
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dinamakan klasper (miksopterigium). Bentuk sirip ekor tidak simetris 

(heteroserkal). 

 

Gambar 2.6 Dasyatis sp. 

Sumber : https://images.app.goo.gl/iDiLPTFTwAN5ry4Y6  

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Class  : Elasmobranchii 

Ordo   : Batoidei 

Family   : Trigonidei 

Genus   : Dasyatis 

Spesies  : Dasyatis sp. 

. 

 

2) Holocephali 

Ikan ini umum disebut ratfish karena ekornya yang ramping dan 

memanjang serta kepala yang meruncing seperti tikus. Rahang atas 

menyatu dengan kranium. Jumlah insang ada empat pasang dan celah 

insang satu pasang. Tanpa sisik pada ikan dewasa. Tidak punya spirakel 

dan tidak ada kloaka. Ikan yang jantan mempunyai alat penyalur sperma 

disebut tenakulum, yang terletak di kepala bagian depan. Kelas 

Holocephali hanya terdiri atas satu ordo, yaitu Chimaeriformes. Salah 

satu anggotanya ialah Chimaera monstrosa L. 

https://images.app.goo.gl/iDiLPTFTwAN5ry4Y6
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Gambar 2.7 Chimaera monstrosa L. 

Sumber : https://images.app.goo.gl/UwuqBzJGFVoPQDnBA  

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Class  : Pisces 

Ordo   : Chimaeriformes 

Family   : Chimaeridae 

Genus   : Chimaera 

Spesies  : Chimaera monstrosa L. 

 

 

3. Osteichthyes (Ikan bertulang sejati) 

Pada umumnya yang dimaksud ikan dalm kelas Osteichthyes yaitu tubuhnya 

berskeleton tulang keras, terbungkus oleh kulit yang bersisik, berbentuk seperti 

torpedo, berenang dengan sirip, bernapas dengan insang. Bermacam-macam spesies 

hidup dalam air tawar atau air laut. 

Ciri-ciri khusus osteicthyes: 

a. Kulitnya banyak mengandung kelenjar mucosa, biasanya diliputi oleh sisik (sisik 

ganoid, cycloid atau ctenoid) beberapa spesies tidak bersisik; bersirip pada 

bagian dorsal maupum bagian ventral dan pada sebelah menyebelah tubuhnya 

dengan beberapa pengecualian. Sirip biasanya disokong oleh jari duri tulang 

rawan atau kras, tidak berkaki. 

b. Mulut terletak di ujung dan bergigi rahang tumbuh dengan baik dan bersendi 

pada tempurung tulan kepal; mempunyai dua sacci olfactorious yang umumnya 

berhubungan dengan ongga mulut, bermata besar, tidak berkelopak mata. 

c. Skeleton terutama berupa tulang keras kecuali beberpa jenis yang sebagian 

bertulang rawan; bentuk vertebrae bermacam-macam, pina caudalis biasanya 

homocercal; sisa-sisa notochord masing-masing tampak. 

https://images.app.goo.gl/UwuqBzJGFVoPQDnBA
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d. Jantung terdiri dari dua ruangan yaitu atrium dan ventrikel dengan sinus venosus 

dan conus arteriosus yang berisi darah vena; terdpat 4 pasang archus aorticus; sel 

darah merah berbentuk oval dan berinti. 

e. Pernapasa dilakukan dengan beberapa pasang insang yang terletak pada archus 

yang berada dalam ruangan celah insang pada kedua tepi samping dari faring, 

tertutupoleh operculum, biasanya memiliki gelembung udara dan memiliki 

ductus pneumaticus. Beberapa mempunyai bentuk seperti paru-paru. 

f. Terdapat 10 pasang nervi cranalis. 

g. Suhu tubuh tergantung pada lingkungan sekitarnya. 

h. Memiliki sepasang gonad, umumnya ovipar (beberapa ada yang ovovivipar atau 

vivipar); fertilisasi terjadi di luar tubuh kecuali beberapa spesies. 

Kelompok Osteichthyes ini juga terbagi menjadi 2 ordo yaitu : 

1) Sarcopterygii 

Ikan ini dideskripsikan oleh JLB Smith dan dinamai Latimeria 

chalumnae, sebagai penghormatan bagi Marjorie Courtenay-Latimer dan sebagai 

pengingat Sungai Chalumna yang dimukanya merupakan perairan tempat ikan 

ini tertangkap. Miss Latimer adalah kurator sebuah musium lokal yang kecil. Dia 

lah orang pertama mengenali ikan coelacanth dan memberitahu Smith.Ikan 

coelacanth tak berhenti membuat berita, ketika pada tahun 1998 ditemukan 

spesies baru di perairan Manado yang kemudian dinamai Latimeria 

menadoensis. 

Sebagian dari kelas ini sudah punah dan tinggal fosil.Dari antara anggota 

kelas ini ada satu spesies yang menjadi catatan penting dalam sejarah iktiologi. 

Spesies ini adalah coelacanth yaitu fosil dan diperhitungkan hidup pada kurun 

waktu antara masa pertengahan Devonian (350 juta tahun yang lalu) sampai 

akhir Cretaceous (66 juta tahun yang lalu).Dunia terkejut ketika tepat sebelum 

Natal tahun 1938 seekor coelacanth hidup tertangkap oleh pukat tarik (trawl) 

pada kedalaman 70 meter di pantai timur Afrika Selatan. Dan akirnya mejadi 

perhatian dunia  dan takjub, karena sebelumnya ikan ini hanya dikenal dari 

fosilnya. 
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Gambar 2.8 Latimeria menadoensis L 

Sumber : https://images.app.goo.gl/6Mdbi7pQkdFQsJzK9  

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Class  : Sarcopterygii 

Ordo   : Coelacanthiformes 

Family  : Coelacanthidae 

Genus  : Latimeria 

Spesies  : Latimeria menadoensis 

 

2) Actinopterygii 

Kelas Actinopterygii merupakan kelas yang paling banyak di bumi. 

Nelson (2006) menegaskan bahwa kelas ini mencakup 44 ordo yang memiliki 

26.891 spesies. Sekitar 44% dari jumlah spesies tersebut adalah ikan air tawar 

contohnya ikan mas,ikan gurami dan ikan lohan. Cirri-cirinya yaitu notokorda 

seperti rangkaian manik, atau seperti manik-manik yang terpisah, mempunyai 

rahang (maksila dan premaksila), rangka terdiri atas tulang sejati, lengkung 

insang merupakan tulang sejati, yang terletak di bagian tengah insang, 

mengandung arteri dan saraf, mempunyai sirip yang berpasangan (sirip dada dan 

sirip perut), mempunyai sepasang lubang hidung, mempunyai sisik yang 

umumnya bertipe sikloid dan stenoid, tetapi ada juga yang bersisik tipe ganoid 

dan beberapa kelompok tanpa sisik, biasanya mempunyai gelembung gas dan 

tidak memiliki kloaka. 

https://images.app.goo.gl/6Mdbi7pQkdFQsJzK9
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Gambar 2.9 Cyprinus carpio 

Sumber : https://images.app.goo.gl/9YziR9qYktL3bGLr9  

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Class  : Actinopterygii 

Ordo   : Cypriniformes 

Family  : Cyprinidae 

Genus  : Cyprinus 

Spesies  : Cyprinus carpio 

 

 

E. Peran Pisces 

pada pisces memiliki mamfaat yang sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia hasil dari 

penelitian Cerria Innara mengenai mamfaat asupan gizi ikan laut mencegah penyakit dan menjaga 

kesehatan tubuh bagi masyarakat pesisir bahwa pada penelitian ini di simpulkan ikan laut memilki 

kandungan gizi yang mampu mencegah penyakit jantung, menjaga fungsi dan kesehatan otak, 

mendukung kesehatan jantung , mencegah kerusakan tiroid dan menjaga kesehatan mata.
10

  

Kondisi kurang gizi dan gizi buruk pada balita masih menjadi masalah yang dihadapi Indonesia. 

Salah satu sumber bahan makanan yang kaya akan kandungan zat gizi energy dan protein yang 

dibutuhkan balita adalah ikan.ikan memiliki kandungan zat gizi yang sangat penting untuk pertumbuhan 

dan perkembangan balita. Ikan mengandung vitamin,mineral,protein, serta asam lemak omega 3 yang 

tidak hanya untuk pertumbuhan tetapi juga untuk meningkatkan kecerdasan. Dengan demikian banyak 

mamfaat yang di dapat dari mengkonsumsi ikan. 
11

 

Dengan banyaknya mamfaat ikan bagi kesehatan dan menjadi sumber makanan dengan demikian 

nilai ekonomipun meningkat. Inovasi terus dikembangkan dalam pengelohan ikan sehingga dapat menjadi 

                                                             
10

 Cerria inara.Mamfaat Asupan Gizi Ikan Laut Untuk Mencegah Penyakit dan Menjaga Kesehatan Tubuh 

Bagi Masyarakat Pesisir.vol 1.No 2. Hal : 94 
11

 Galuh Nita Prameswari.Peningkatan Pengetahuan Ibu Melalui Penyuluhan dan Pelatihan Pembuatan 

Makanan Olahan Ikan. Vol.3 no 3 hal:471-476 

https://images.app.goo.gl/9YziR9qYktL3bGLr9
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sebuah produk yang dapat dikonsumsi oleh masyarkatan, dalam penelitian Ramlawati dann Anwar Ramil 

mengenai pembuatan berbagai produk olahan ikan bagi kelompok tani nelayan dikecamatan Sanrobone 

kabupaten Takalar menyatakan bahwa dengan adanya penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan dalam 

penelitian ini meningkatkan motivasi dan minat masyarkat dalam mengetahui pembuatan produk olehan 

dari ikan contohnya adalah pembuatan bakso ikan,nugget ikan,pempek dan otak- otak ikan. Dengan 

adanya inovasi tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Ramlawati dan Anwar Ramli. pembuatan berbagai produk olahan ikan bagi kelompok tani nelayan 

dikecamatan Sanrobone kabupaten Takalar.vol1. No 2. Hal:87-93 
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