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ABSTRAK 

 

LIMNOLOGI: KAJIAN TENTANG EKOSISTEM AIR TAWAR 

 

Oleh 

 

NABILA FITRIA 

 

Modul ini bertujuan untuk : (1) Mahasiswa mampu mengetahui 

sejarah perkembangan limnologi, (2) Mahasiswa mampu mengetahui 

macam-macam sumber air, (3) Mahasiswa mampu mengetahui 

pengertian zonasi ekosistem air dan tipologi Ekosistem air, (4) 

Mahasiswa mampu mendeskripsikan substansi dan organisme dalam 

air. 

Dalam pembelajaran ada banyak hal yang perlu di perhatikan 

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 karnasaat proses pembelajaran sangatlah 

penting reverensi materi untuk pengetahuan lebih lanjut. Pada 

matakuliah limnologi materi perlu di tambahkan gambar untuk 

memudahkan mahasiswa memahami materi seperti contoh proses 

terbentuknya danau. 

 

 

Kata kunci : Media, Modul, Limnologi 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Mata kuliah limnologi termasuk mata kuliah wajib dalam 

kurikulum program studi Pendidikan Biologi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. Kuliah ini diberikan kepada mahasiswa 

semester Genap dengan beban 3 SKS. Secara garis besar mata 

kuliah limnologi mempelajari komponen di perairan darat, 

terdiri dari komponen biotik dan abiotik, serta proses dan 

interaksi diantaranya. 

Perairan darat berbeda dengan perairan laut. Perairan 

darat mencakup hampir 2% luas bumi, lebih sempit dari 

perairan laut Perairan darat merupakan perairan sementara, 

berumur pendek jika diukur dengan skala waktu geologi dan 

perubahan-perubahan tektonis. Perairan darat dapat hilang 

dalam waktu pendek, demikian pula komunitas yang 

menghuninya.Perairan darat mempunyai fauna yang sangat 

terbatas jika dibandingkan dengan fauna di lautan. Perairan 

laut merupakan perairan terbuka dan luas, mencakup 70% 

dari luas permukaan bumi, merupakan perairan permanen. 

Lautan telah ada sejak terbentuknya air pada waktu 

pendinginan bumi dan selalu membentuk suatu kesatuan. 

Dalam pembelajaran ada banyak hal yang perlu di 

perhatikan 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 karnasaat proses pembelajaran sangatlah 

penting reverensi materi untuk pengetahuan lebih lanjut. 

Dengan tidak adanya modul sebagai reverensi materi 

maka menyebabkan mahasiswa kekurangan informasi tentang 

materi tersebut. Mencari informasi di internet isi materinya 
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pun bisa saja berbeda-beda. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya membuat 

modul dengan tema atau judul yaitu limnologi: kajian tentang 

ekosistem air tawar untuk program studi Biologi UIN Raden 

Intan Lampung. 

B. Sasaran Belajar 

Modul ini diharapkan mampu membantu mahasiswa 

dalam menempuh perkuliahan matakuliah Limnologi, 

sehingga mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Adapun tujuan dari pembuatan modul ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mahasiswa mampu mengetahui sejarah perkembangan 

limnologi 

2. Mahasiswa mampu mengetahui macam-macam sumber 

air. 

3. Mahasiswa mampu mengetahui pengertian zonasi 

ekosistem air dan tipologi Ekosistem air. 

4. Mahasiswa mampu mendeskripsikan substansi dan 

organisme dalamair. 
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BAB II 

KEGIATAN PEMBELAJARAN I 

 

A. Sejarah PerkembanganLimnologi 

Istilah limnologi pertama kali digunakan oleh seorang 

ilmuawan yang berasal dari swiss yaitu Francois Alfonso 

Forel (1901) di dalam bukunya yang berjudul Handbuch der 

seekunde, Allgemeine Limnologie.Isi buku tersebut 

menjelaskan tentang ekosistem danau.Buku tersebut 

mendefiniskan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang komponen biotik di perairan darat 

permukaan yang bersifat menggenang. 

Di indonesia perkembangan limnologi cukup pesat 

meskipun belum terorganisasi dengan baik. Sampai saat ini 

belum ada lembaga yang khusus mengelola sumber daya air 

daratan.Dalam perkembangan sejarah limnologi hanya 

diterapkan untuk perairan meggenang yang terfokus pada 

danau air tawar, khususnya danau yang berukuran besar. 

Limnologi juga mempelajari waduk, yaitu genangan air yang 

sengaja dibuat manusia dari hasil pembendungan sungai
1
. 

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang 

berguna bagi manusia. kegunaan air meliputi penggunaan di 

bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi dan 

aktivitas lingkungan. Air adalah suatu zat kimia yang penting 

bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini 

di bumi. Ekosistem air tawar dibagi atas danau, rawa dan 

sungai, yang telah mengalami kritis dalam pembentukan 

peradaban sepanjang sejarah manusia. 

 

B. Ruang Lingkup Limnologi 

Limnologi (dari bahasa Yunani limne, kolam renang atau 

berawa-rawa yang berarti danau). Sebagaimana didefinisikan 

dalam laporan terbaru di lapangan, Limnologi mencakup studi 

                                                     
1Https;//limnologifpikub2013.wordpress.com/sejarah-singkat-limnologi/ 

Diakses pada tanggal 22 februari 2022 
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danau, waduk, sungai, dan rawa air tawar. Para ilmuwan 

limnologi yang mempelajari sifat-sifat biologis danau. lapora 

beberapa peneliti tentang Ekosistem Perairan Pedalaman 

limnologi di definisikan secara luas mencakup biologi, fisika, 

dan kimia dari semua perairan pedalaman, termasuk sungai 

danrawa-rawa sertadanau
2
. 

Laporan peneliti dirancang untuk memperluas 

pemahaman tentang limnologi dan untuk menyediakan 

landasan dalam mengembangkan program pendidikan yang 

lebih baik, serta mempersiapkan generasi berikutnya dalam 

mengatasi tantangan kualitas ekosistem perairan tawar pada 

umumnya. Menelaah komponen air sebagai lingkungan 

hidup, habitat dan komponen abiotik lain serta kmponen 

biotik yang ditemukan diperairan tersebut, mencakup pula 

proses-proses tersebut adalah proses daur ulang 

energi/materi serta unsur hara dan evolusi ekosistem 

perairan. 

1. Objek 

Limnologi merupkan cabang ekologi yng mempelajari 

tentang sifat dan struktur dari perairan daratan. Sebagai 

cabang ekologi maka objek yang dipelajari dalam materi 

limnologi adalah kesatuan kehidupan yang ada di ekosistem 

tersebut. 

2. Persoalan 

Setiap kehidupan baik sebagai individu maupun pada 

tingkatan organisasi yang lebih tinggi selalu ada interaksi 

antar sesama dan lingkungannya. Limnologi membahas 

dinamika kehidupan di dalam ekosistem perairan didarat, dan 

mampu memanfaatkan teknologi dengan tetap menjaga 

keseimbangan. 

  

                                                     
2http://www.limnologi.Lipi.go.idDiakses pada tanggal 05 maret 2022 

http://www.limnologi.lipi.go.id/
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C. Sumber-sumber Air Tawar 

 

1. Air permukaan 

Air permukaan adalah air yang terdapat di sungai, danau, atau 

rawa air tawar. Air permukaan secara alami dapat tergantikan 

dengan presipitasi dan secara alami menghilang akibat aliran 

menuju lautan, penguapan, dan penyerapan menuju ke bawah 

permukaan. Air permukaan yang terdapat di daerah 

pegunungan umumnya, tidak begitu kotor dibandigkan 

dengan air sungai, sehingga melalui penyimpanan yang lama 

dan melalui proses klorinasi air sudah dapat dimanfaatkan
3
. 

2. Aliran Sungai BawahTanah 

Volume air yang dialirkan dari daratan menuju lautan 

dapat berupa kombinasi aliran air yang dapat terlihat dan 

aliran yang cukup besar di bawah permukaan melalui 

bebatuan dan lapisan bawah tanah yang disebut dengan zona 

hiporeik (hyporheic zone). Untuk beberapa sungai di lembah-

lembah yang besar, komponen aliran yang tidak terlihat 

mungkin cukup besar dan melebihi aliran permukaan. 

3. Desalinasi 

Desalinasi adalah proses buatan untuk mengubah air asin 

(umumnya air laut) menjadi air tawar. Proses desalinasi yang 

paling umum adalah destilasi dan osmosis terbalik. Desalinasi 

saat ini cukup mahal jika dibandingkan dengan mengambil 

langsung dari sumber air tawar, hanya sebagian kecil 

kebutuhan manusia terpenuhi melalui desalinasi. 

4. Air beku 

Es yang membeku di kutub dan glatsier berpotensi untuk 

dijadikan sumber air tawar karena dua per tiga air tawar 

dunia berada dalam bentuk es. Aliran glasier saat ini 

                                                     
3Tjutju Susana “Air sebagai sumber kehidupan” Bidang Dinamika Laut, 

Pusat Oseonografi, jakarta Vol XXVIII No 3;2003 hal23 
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dikatakan sebagai salah satu perairan permukaan. Beberapa 

skema telah diajukan untuk menjadikan gunung es di kutub 

sebagai sumber air, namun hingga saat ini hal itu hanya 

sekadar rencana, Aliran glasier saat ini dikatakan sebagai 

salah satu perairan permukaan
4
. 

 

 

  

                                                     
4http://taufiqabd.blogspot.com/2016/10/makalah-sumber-sumber-air-

tawar.html 

http://taufiqabd.blogspot.com/2016/10/makalah-sumber-sumber-air-tawar.html
http://taufiqabd.blogspot.com/2016/10/makalah-sumber-sumber-air-tawar.html
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