
 

SEKOLAH RESEARCH 
SMA ISLAM PB SOEDIRMAN-CIJANTUNG 

PANDUAN LAPANGAN 

2019 

 



 

 

1. Tujuan   

Mengidentifikasi keanekaragaman reptil yang ada di daerah Taman Nasional Gunung 

Gede-Pangrango dan Kebun Raya Cibodas 

      

2. Pendahuluan Umum Reptil   

a. Kata Reptilia berasal dari kata reptum yang berarti melata. Reptilia merupakan 

kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernafas dengan paru-paru. b. 

Ciri-ciri umum :   

1. Bentuk tubuh bervariasi, dari silindris memanjang, spindle shap (seperti 

kumparan), dan adapula yang convex dorsoventral (cembung dorsoventral).   

2. Tubuhnya dilapisi zat tanduk yang tebal dan mengalami modofikasi sisik- sisik 

epidermal, sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang kering.   

3. Sedikit sekali kelenjar kulit,   

4. Merupakan hewan berdarah dingin (mekanisme basking/berjemur di bawah sinar 

matahari),   

5. Bernafas dengan paru-paru,   

6. Setiap jarinya bercakar,   

7. Alat gerak berpasangan, biasanya dengan 5 jari (absen pada ular). Teradaptasi 

untuk merayap, memanjat, bergerak cepat dan  pergerakan di air.   

8. Semua reptil memiliki gigi kecuali pada ordo testudinat karena gigi telur yang 

dimilikinya tanggal dengan sendirinya saat mencapai dewasa.   

9. Merupakan kelompok hewan bertulang belakang.   

10. Telur dilapisi cangkang berkulit (calcareous).   

11. Tidak mengalami fase larva akuatik.   

  

3. Klasifikasi Ordo   
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 3. Klasifikasi Kelas Reptil    

a. Ordo Testudinata/Chelonia   

Salah satu ordo dari reptil ini adalah testudines atau testudinata, yang dalam bahasa lainnya 

adalah turtles dan tortoise, dalam bahasa Indonesia adalah kura-kura. Kura-kura berbeda 

dengan reptil lainnya, yaitu memiliki organ pelindung seperti perisai yang dinamakan karapaks 

dan plastron. Karapaks menempel menutupi punggung kura-kura dan plastron yang menutupi 

perut kura-kura. Perisai ini terdiri dari sisik yang merupakan lapisan epidermis yang 

termodifikasi. Testudinata mencakup jenis yang hidup di laut, perairan darat, maupun darat. 

Kura-kura air tawar cenderung bersifat omnivora, dan kura-kura darat merupakan herbivora. 

Kura-kura dikenal sebagai hewan yang lambat, sedangkan penyu dapat berenang hingga 

kecepatan 32 km/jam. Berikut ciri-ciri dari testudinata:   

1. Cangkang merupakan bagian dari tulang belakang dan modifikasi tulang rusuk yang 

berfungsi sebagai pelindung dari pemangsanya.   

2. Chelonia yang hidup di laut adalah penyu hijau (Chelonia mydas) dan penyu belimbing 

(Dermochelys coriacea) yang memiliki kaki berbentuk dayung untuk berenang.   

3. Cangkang chelonia laut lebih tipis dibandingkan Chelonia darat.   

4. Contoh chelonia darat adalah kura-kura papua (Chelodina novaeguineae). Chelonia 

termasuk hewan berumur panjang hingga mencapai 200 tahun.   

5. Suhu inkubasi menentukan laju perkembangan telur dan jenis kelamin kura-kura. 

Semakin tinggi suhu inkubasi, maka bayi yang menetas berjenis kelamin betina, 

sedangkan pada suhu rendah akan berjenis kelamin jantan.  

    

b. Ordo Squamata   

Menurut Baurer (1998) ordo squamata dibagi lebih lanjut menjadi tiga sub ordo, yaitu: 

Sauria/Lacertilia; Serpentes/Ophidia; dan Amphisbaenia. Namun pada pengamatan kali ini 

hanya mengamati dua sub ordo saja, yaitu Sauria/Lacertilia dan Serpentes/Ophidia. Habitat 

anggotanya mulai dari bawah tanah hingga pepohonan, dari gurun hingga ke laut, dan dari 

ekuator sampai ke arktik. Anggotanya biasanya tetrapoda akan tetapi pada sub ordo 

Serpentes/Ophidia dan sedikit anggota dari Lacertilia tungkainya mereduksi (Campbel et al., 

2002).   

 Secara umum memiliki ciri-ciri yaitu tubuhnya ditutupi oleh sisik yang terbuat dari bahan 

tanduk. Sisik ini mengalami pergantian secara periodik yang disebut molting. Pada sub ordo 

Ophidia, kulit/sisiknya terkelupas secara keseluruhan, sedangkan pada sub ordo Lacertilia, 

sisiknya terkelupas sebagian. Bentuk dan susunan sisik-sisik ini penting sekali sebagai dasar 

klasifikasi karena pola nya cenderung tetap.   

  

1) Lacertilia (sauria)   

Kelompok sauria merupakan kelompok terbesar dalam reptil yaitu 51% dari seluruh 

jenis reptil. Reptil yang termasuk golongan ini umumnya adalah hewan pentadactylus dan 

bercakar dengan sisik yang bervariasi. Sisik-sisk pada kelompok Lcertilia mekanisme 

pengelupasannya berlangsung sebagian dalam artian tidak semua sisik mengelupas pada saat 
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yang bersamaan. Pada Lacertilia, memiliki ekor, kelopak mata, lubang telinga, serta lidah 

panjang dan adapula yang bercabang. Contoh hewan kadal bertubuh kecil misalnya, kadal 

kebun (Mabuya multifasciata), cecak dinding (Cosymbotus paltyurus) dan bunglon kebun 

(Bronchocela jubata), hingga kadal yang bertubuh besar seperti biawak, komodo (Varanus 

komodoensis).  

  
Pada bebera hewan pada ordo lacertilia (sauria) memiliki kemampuan istimewa seperti 

autotomi ataupun berkamuflase dengan habitat sekitarnya untuk dapat tetap mempertahankan 

hidupnya dari mangsanya dialam. hewan autotomi adalah hewan yang dengan spontan 

memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi diri salah satunya cicak dan 

kadal. Sedangkan mimikri (kamuflase) merupakan proses evolusi yang terjadi pada spesies 

untuk menjadi sama dengan spesies lainnya. Biasanya mimikri menyerupai suatu spesies 

sebagai salah satu cara menghindari bahaya, misalnya bila berhadapan dengan predator seperti 

pada bunglon maupun hapir sebagian besar raptil memiliki kemampua untuk menyesuaikan 

diri dengan habitat tempat tinggalnya.  

  
    

2) Ophidia (Serpentes)   

Sub ordo Serpentes dikenal dengan keunikannya yaitu merupakan reptilia yang seluruh 

anggotanya tidak berkaki (kaki mereduksi), dari ciri-ciri ini dapat diketahui bahwa semua jenis 

ular termasuk dalam sub ordo ini. Ciri lain dari sub ordo ini adalah seluruh anggotanya tidak 

memiliki kelopak mata dan telinga eksternal. Sedangkan fungsi pelindung mata digantikan oleh 

sisik yang transparan yang menutupinya. Berbeda dengan anggota ordo Squamata yang lain, 

hewan Serpentes pertemuan tulang rahang bawahnya dihubungkan dengan ligamen elastis.    

Ophidia lidahnya bercabang dua dan dapat dijulurkan dengan keadaan mulut tertutup, 

gigi melengkung ke dalam sebagai alat pencengkeraman mangsa. Kelenjar parotis ada yang 

menghasilkan racun dan keluar lewat lubang taring. Mulut dapat dibuka lebar-lebar untuk 

menelan mangsa secara utuh karena terdapat tulang kuadrat bebas dari tulang kepala dan 

mandibula, tulang langit-langit bergerak bebas dan adanya pertautan ujung dua mandibula 

(rahang bawah) oleh ligamentum yang elastis. Keunikan lain yang dimiliki sub ordo ini adalah 

seluruh organnya termodifikasi memanjang. Dengan paru-paru yang asimetris, paruparu kiri 

umumnya vestigial atau mereduksi. Memiliki organ perasa sentuhan (tactile organ) dan 
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reseptor yang disebut Organ Jacobson, adapula yang dilengkapi dengan Thermosensor. Contoh 

spesienya yaitu ular tanah (Calloselasma rhodostoma), ular pucuk (Ahaetulla prasina).    

   
Hampir sebagian besar dari ordo Ophidia (Serpentes) memiliki bisa/racun sebagai 

sistem pertahanan diri dari predator maupun untuk melumpuhkan mangssanya dan hanya 

sebagian kecil yang tidak berbisa melumpuhkan mangsanya dengan melilitnya hingga 

mangsanya tak dapat bernafas dan akhirnya mati. Perbedaan antara ular berbisa (poisonous) 

dan tak berbisa (non-poisonous) tidak akan terlalu sulit dibedakan yaitu Ular berbisa 

kebanyakan memiliki kepala berbentuk segitiga, pupil mata bentuk elips, memiliki lubang peka 

panas di kepala, terdapat satu baris sisik anal dan pada ular berbisa memiliki taring untuk 

menyuntikkan bisa ke mangsa sehingga berbentuk satu atau dua tusuk gigitan pada kulit 

korbannya, sedangkan ular tak berbisa umumnya memiliki kepala dan pupil bulat, tidak 

memiliki lubang panas, memiliki dua baris sisik anal serta tidak bertaring sehingga gigitan ular 

tak berbisa berbentuk banyak tusukan akibat deretan gigi pada rahang atas.  

   
c. Ordo Crocodilia   

Kelompok Crocodilia habitatnya beragam, di perairan tawar 

seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya, namun ada juga 

yang hidup di air payau seperti buaya muara. Adapun ciri-cirinya 

yaitu:   

1. Berkulit tebal dan lidah pipih tidak dapat dijulurkan. 

Dipangkal lidah terdapat lipatan transversal sebagai penutup 

faring sewaktu membuka mulut diair. Tidak mempunyai 

kandung kemih.   

2. Crocodilia memiliki sisik tebal dari keratin dan diperkuat 

dengan lempengan tulang ysng disebut skuta sebgai 

pelindung.Sisik rontok satu persatu tidak seperti ular.   

3. Buaya memiliki ekor tebal berotot.   

4. Kaki depannya berjari lima, sedangkan kaki belakang berjari 

empat sebagian berselaput untuk berenang.   
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5. Lubang hidung terletak di ujung moncongnya yang memungkinkan untuk bernapas 

saat di dalam air. Jantungnya beruang empat namun memiliki pori di antara bilik kiri 

dan kanan.   

Perbedaan alligator dengan buaya (crocodile) terlihat jelas dari bagian mulut dan gigi, 

mulut alligator terlihat lebih lebar dan bibir tampak rapi menutupi gigi. Sedangkan buaya 

mempunyai mulut agak memanjang dan membentuk huruf V, dan banyak terlihat gigi yang 

keluar dari bibir, walaupun dalam keadaan mulut tertutup.   

  

 
  

4. Prosedur Pengambilan Sampel 

a. Alat dan Bahan yang Digunakan   

 Alat dan bahan yang digunakan pada pengamatan ini adalah gunting, pisau, tali nylon, lem 

tikus, papan, penjerat tikus, lux meter, termometer, higrometer, kamera, alat tulis, alkohol 

70%, label, solatip, sampel kelompok hewan reptil.     

b. Penentuan Lokasi Sampel   

 Penentuan lokasi sampel dilakukan berdasarkan habitat yang berpotensi ditemukannya jenis 

reptil di sekitar  daerah pengamatan. 

c. Pengambilan Sampel Hewan Reptilia   

 Pengambilan sampel hewan Reptilia dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung 

dengan menggunakan teknik jelajah, trapping. Berikut ini merupakan jenis-jenis trap :   

• Jebakan Menggunakan Senar/Tali   

 
Ground Snare                                                                   Eating Snare  
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Spring Spear Trap  

• Jebakan menggunakan batu dan penyangga   

   
DeadFall Trap  

• Jebakan Kombinasi   

  
PittFall Trap  

  

d. Pengukuran Faktor Lingkungan   

Pengukuran faktor lingkungan meliputi suhu, kelembaban dan intensitas cahaya. 

Pengukuran suhu dilakukan menggunakan termometer, intensitas cahaya menggunakan lux 

meter, dan kelembaban menggunakan higrometer.   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR PENGAMATAN REPTIL 

Hari, Tanggal: Waktu: Suhu:  Titik Koordinat: 

  Kelembapan:   

Lokasi Pengamatan:  Intensitas Cahaya:   

Nama Spesies 

(Nama ilmiah) 
Jumlah Habitat Spesies Aktivitas Ciri-Ciri 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    



1   

   

 

Nama Spesies 

(Nama ilmiah) 
Jumlah Habitat Spesies Aktivitas Ciri-Ciri 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    


