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TUJUAN YANG DIHARAPKAN 

 
Modul ini pada dasarnya membahas penelitian keanekaragaman amphibi. Setelah 

mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat: 

1. Mengidentifikasi amphibi pada tingkat bangsa (ordo) 

2. Mengidentifikasi amphibi pada tingkat suku (family) 

3. Mengidentifikasi amphibi pada tingkat spesies 

4. Mendeskripsikan bagian-bagian tubuh amphibi 

5. Menjelaskan habitat amphibi 

6. Menemukan keanekaragaman amphibi 

Agar semua tujuan tersebut dapat tercapai, Anda diharapkan membaca modul ini dan 

memahaminya dengan saksama, serta melaksanakan semua kegiatan yang kami harap 

Anda lakukan. 
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MARI MENGENAL AMPHIBI 
 

Selama ini, kebanyakan orang hanya mengenal katak atau kodok sebagai satu-satunya 

amfibi. Sebenarnya amfibi terdiri dari 3 bangsa, yaitu Sesilia, Caudata dan Anura. Bangsa 

sesilia dikenal juga dengan nama apoda (a = tidak; pod = kaki; tidak berkaki) atau 

Gymnophiona. Ini adalah amfibi yang tidak memiliki kaki dan sepintas mirip seperti 

cacing. Hewan ini jarang muncul di permukaan, biasanya berada di dalam tanah, di dalam 

tumpukan serasah atau di air. Sesilia dijumpai di Amerika Selatan dan Amerika Tengah, 

Afrika dan Asia, termasuk di Indonesia. Paling tidak ada satu jenis sesilia yang ada di 

Jawa Barat yaitu Ichthyohpis hypocyaeneus (suku Ichthyophiidae) yang terdapat di 

Bodogol, Taman Nasional Gede Pangrango (Kusrini 2007). Berbeda dengan kebanyakan 

katak yang kawin secara eksternal, diduga semua sesilia memiliki fertilisasi internal. 

Beberapa jenis sesilia memiliki larva yang bersifat akuatik namun beberapa jenis lainnya 

memiliki telur yang akan berkembang langsung menjadi bentuk dewasa terestrial atau 

bahkan melahirkan anak.  

Bangsa Caudata dikenal juga dengan nama Salamander dan merupakan satu-satunya 

bangsa yang tidak dijumpai di Indonesia. Hewan ini memiliki bentuk kepala, badan dan 

ekor yang jelas dengan empat tungkai yang berukuran sama. Sekilas seperti kadal namun 

tidak bersisik. Larva dari jenis ini jika akuatik, berbentuk hampir seperti induknya dan 

tidak ada metamorfosis yang nyata. 

Bangsa Anura merupakan bangsa yang paling dikenal orang masyarakat luas dan 

ditemukan di hampir seluruh belahan dunia. Sebagian besar amfibi Indonesia umumnya 

masuk ke dalam kelompok ini. Anggota bangsa inilah yang disebut sebagai katak atau 

kodok dalam bahasa Indonesia. Tubuh umumnya pendek dan lebar, terdiri dari kepala 

dan bagian badan serta memiliki dua pasang tungkai dimana tungkai belakang lebih besar 

daripada tungkai depan. Umumnya kaki memiliki selaput yang digunakan untuk 

melompat dan berenang. Anura memiliki pita suara dan jantan akan mengeluarkan suara 

untuk menarik betina. Fertilisasi umumnya berlangsung eksternal. Telur yang menetas 

biasanya akan tumbuh menjadi larva yang berbeda dengan bentuk dewasa dan dikenal 

dengan nama berudu. Hampir semua berudu akan mengalami metamorfosis saat berubah 

menjadi dewasa, walau ada yang langsung menjadi bentuk dewasa. Di Indonesia 

ditemukan sekitar 450 jenis yang mewakili sekitar 11% dari seluruh Anura di dunia 

dengan 28 jenis anura diantaranya ditemukan di Jawa Barat yang terdiri dari enam suku 



6 
 

yaitu Bufonidae, Dicroglossidae, Microhylidae, Megophryidae, Ranidae, dan 

Rhacophoridae. 

 

HABITAT 

Amfibi menghuni berbagai habitat, mulai dari pohon-pohon di hutan hujan tropis, 

halaman di sekitar pemukiman penduduk, di sawah-sawah, kolam-kolam di dalam hutan, 

sampai celah-celah batu di sungai yang mengalir deras. Oleh karena itu secara umum 

amfibi bisa dikelompokkan berdasarkan habitat dan kebiasaan hidup, yaitu: 

1. Terestrial: hidup di atas permukaan tanah dan agak jauh dari air kecuali pada saat 

musim kawin. Kodok buduk Duttaphrynus melanostictus merupakan salah satu 

contoh 

2. Arboreal: kelompok yang hidup di atas pohon. Jenis-jenis katak pohon umumnya 

arboreal misalkan Rhacophorus reinwardtii, R. margaritifer, Nyxticalus 

margaritifer dan Polypedates leucomystax. 

3. Akuatik: kelompok yang sepanjang hidupnya selalu terdapat di sekitar badan air. 

Phrynoidis aspera, Limnonectes kuhlii, dan L. macrodon merupakan jenis yang 

umum dijumpai di sekitar perairan. 

4. Fossorial: kelompok yang hidup di dalam lubang-lubang tanah. Jenis-jenis seperti 

Kaloula baleata atau K. pulchra biasanya berada di dalam lubang-lubang di tanah 

dan hanya keluar pada saat hujan. Sesilia juga umumnya bersifat fossorial. 

 

CIRI-CIRI UMUM AMPHIBI 

 

a. Merupakan kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata) 

b. Endoskeleton tersusun atas tulang sejati (bony skeleton) 

c. Umumnya berkulit lunak dan lembap, serta banyak mengandung pembuluh 

darah, sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai organ respirasi 

alternatif selain insang & paru-paru. 

d. Kulitnya mengandung kelenjar lendir dan racun 

e. Memiliki peredaran darah tertutup 

f. Matanya memiliki selaput yang disebut membran niktitans yang melindungi 

mata saat menyelam 
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g. Respirasi dapat secara terpisah, atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan 

insang 

h. Pada saat dewasa jantung beruang 3 ruang, terdiri atas 2 atrium dan 1 ventrikel 

i. Ectothermy atau Poikilotherm (suhu tubuh tidak tetap dan bergantung pada suhu 

lingkungan, biasanya suhu tubuh lebih rendah dari suhu lingkungan) 

j. Amfibi merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis 

lengkap, tetapi ada pula yang selama hidupnya dalam bentuk larva. Termasuk 

pula peralihan habitat tempat hidupnya dari perairan menuju darat (biphasic life 

cycle) 

k. Mempunyai alat gerak berpasangan, yaitu sepasang tungkai depan dan sepasang 

tungkai belakang, sehingga amfibi dikelompokkan pula ke dalam tetrapoda 

l. Fertilisasi tipe eksternal atau internal. Tipe fertilisasi yang berbeda berhubungan 

pula dengan sistem reproduksi pada kedua jenis kelamin pada takson ini 

(Morgan, 2004). 

 

IDENTIFIKASI 

 

Identifikasi katak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Beberapa cara yang 

umum dilakukan adalah dengan mencatat ciri-ciri morfologi yang terlihat pada individu 

tersebut serta mendengar suara yang dikeluarkan oleh jantan. Cara lain yaitu dengan 

identifikasi pada tingkat genetik, tetapi metode ini membutuhkan waktu dan biaya lebih 

banyak. Untuk beberapa peneliti yang telah memiliki banyak pengalaman, melakukan 

identifikasi adalah hal yang mudah, apalagi bila peneliti tersebut telah mengetahui 

karakter habitat dan jenis yang ada pada lokasi yang diteliti. Sayangnya tidak demikian 

bagi peneliti pemula atau orang awam. Sering kali mereka kesulitan untuk membedakan 

antar satu jenis dengan jenis lainnya. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi amfibi 

diperlukan beberapa alat bantu.  

 
Gambar 2. Morfologi anura (Bufonidae) 
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Gambar 1. Morfologi anura (Ranidae) 

 

Hampir seluruh amfibi mengalami metamorfosis. Beberapa fase metamorfosis yang 

dilalui antara lain fase telur, fase berudu kemudian fase dewasa  Oleh sebab itu proses 

identifikasi sebenarnya juga dapat dilakukan saat fase telur ataupun fase berudu. 

 

KLASIFIKASI ANURA DI INDONESIA 

 

A. Sesilia (Gymnophiona), Binatang yang berbentuk seperti cacingdan sering 

dianggap sebagai cacing pendek adalah salah satu amphibi yang paling langka, 

mewakili amphibi terkecil. Klasifikasi yang dulu dikenal sebagai Apoda ini 

mempunyai 170 jenis yang tidak memiliki tungkai, amphibi yang hidup di 

dalam tanah dikenal secara umum sebagai Sesilia. Binatang ini dianggap 

langka dan sulit diketahui keberadaannya di lingkungan. Amphibi ini dikenal 

dari sebagian besar daerah di Afrika dan Amerika Selatan (Iskandar, 1998: 

25).  

Namun telah ditemukan di Indonesia salah satu spesies dari ordo 

gymnophiona, yaitu Ichthyophis hypocyaneus (Cacing berkepala, Javan 

Caecilian) yang merupakan spesies endemik jawa, ditemukan antara lain di 

Bodogol, Taman Nasional Gede Pangrango dan kawasan Curug Ciputri, 

TNGHS 
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B. Anura (Katak atau Kodok), Istilah ‘Anura’ berarti tidak memiliki ekor, 

yang menunjukkan bahwa amfibi jenis ini tidak memiliki ekor. Terdapat 

sekitar 4500 spesies yang menjadi anggotanya, membuat Anura menjadi ordo 

dengan anggota terbanyak. Sekitar 450 jenis telah dicatat dari Indonesia, yang 

merupakan kumpulan taksa individu di luar Amerika Selatan, mewakili 

sekitar 11% dari seluruh Anura di dunia. Suku Anura yang terdapat di 

Indonesia adalah: 

a. Bombinatoridae (Discoglossidae, sebagian), suku paling sederhana di 

Indonesia, mewakili Kalimantan 

b. Megophryidae (Pelobatidae, sebagian), terdapat di bagianbarat Indonesia 

hingga Kalimantan dan Pulau Kangean 

c. Bufonidae, tersebar di bagian barat Indonesia hingga Lombok dan Sulawesi 

d. Lymnodynastidae, berpusat di Australia 

e. Myobatrachidae, berpusat di Australia 

f. Microhylidae, suku terbesar di Indonesia dengan jumlah terbesar terpusat di 

Papua Nugini 

g. Pelodryadidae, sering dianggap sebagai anak suku dari katak pohon 

(Hylidae) memiliki sekitar 80 jenis di subwilayah Papua, termasuk NTT, 

mewakili dua marga 

h. Ranidae, dikenal sebagai suku katak sejati, tersebar di Indonesia 

i. Rhacophoridae, tersebar di bagian barat dan tengah Indonesia 

j. Pipidae, dengan dua jenis yang diintroduksi ke Jawa. 
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METODE PENELITIAN 
 

Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah survey dengan teknik Encounter Visual 

Survey (VES)  di sepanjang transek jelajah dan belt transek dengan jumlah transek sebanyak dua 

buah yang diletakkan di dua tempat yang berbeda berdasarkan habitatnya. Satu belt transek di 

masing-masing tipe perairan dengan ukuran line transek sepanjang 100 meter yang dibagi 

menjadi lima plot dengan ukuran masing-masingnya 20 m x 20 m. Pencarian sampel dilakukan 

pada malam hari mulai pukul 20.00 sampai 21.30 WIB pada dua habitat. Katak yang terlihat baik 

dimasukan kedalam kantung spesimen, pemotretan di lapangan dilakukan bila memungkinkan. 

Identifikasi menggunakan panduan dari buku Amphibia jawa bali dan amphibi jawa barat. 

Pencatatan faktor lingkungan juga dilakukan pada masing-masing habitat. 

Beberapa alat dan bahan perlu disiapkan demi kelancaran kegiatan sehingga tujuan yang 

diharapkan dapat dicapai. 

  

AYO SIAPKAN ALAT DAN BAHAN YANG DIBUTUHKAN 

 

Alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan ini meliputi alat untuk pengambilan data 

biologi amphibi berupa jam digital, tongkat kayu, meteran, tali rapia, Senter (diutamakan 

senter kepala), termometer, soiltester, penandaan amphibi teramati berupa pita, 

dokumentasi berupa kamera, lensa makro sebagai pembantu, GPS, serta pencatatatan 

berupa alat tulis dan lembar pengamatan, serta kantung spesimen yang terbuat dari kain. 

Bahan yang digunakan adalah spesies amphibi yang teramati serta alkohol 70%. 
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LEMBAR PENGAMATAN AMPHIBI 

No. Waktu 
Area 

Sampling 
Nama Lokal Nama Ilmiah Ciri Khas Jumlah 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 


