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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan Negara agraris karena mempunyai kekayaan alam 

yang melimpah (Marlinda, 2008). Sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor 

terpenting dalam pendapatan masyarakat Indonesia karena sebagian besar 

masyarakat di Indonesia adalah petani. Sektor pertanian ini terdiri dari beberapa 

subsektor yaitu hortikultura, tanaman bahan makanan, perikanan, peternakan dan 

kehutanan (Gadang, 2010).  Pola petanian di Indonesia saat ini mulai  berubah, 

perubahan tersebut akibat terjadinya biorevolusi (revolusi hijau) sejak tahun 1960 

yaitu mengubah pola pertanian dari pertanian tradisional menjadi pertanian 

modern. Salah satu metode yang sangat berpengaruh besar terhadap perubahan 

pertanian adalah pertanian intensif yaitu penggunaan agrokimia berupa pupuk 

kimia sintetik dan insektisida sintetik (Atmojo, 2006). Perubahan pola pertanian 

yang terjadi saat ini seharusnya mendapat perhatian khusus dari para petani itu 

sendiri agar tidak selalu bergantung dengan penggunaan bahan-bahan kimia 

secara berlebihan dan tetap menjadikan Indonesia sebagai Negara yang kaya akan 

kelimpahan alam terutama dalam sektor pertanian. 

 Salah satu Kota di Indonesia yang sistem pertaniannya masih bergantung 

pada pupuk kimia sintetik adalah Kota Batu Jawa Timur (Rahayu, 2012). Kota ini 

termasuk daerah yang memiliki potensi pertanian yang sangat bagus (Sabil, 2009). 

Berdasarkan hasil wawancara penggunaan pupuk kimia di daerah Batu dilakukan 
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secara berlebihan dan terus menerus, hal ini akan berdampak negatif pada kondisi 

fisik tanah dan unsur hara tanah di daerah pertanian tersebut (Sukardi, 2012). 

Pertanian di Kota Batu yang sangat dikenal masyarakat yaitu dalam sektor 

pertanian hortikultura terutama produk buah apel yang merupakan produk 

pertanian yang khas dari Kota Batu (Zainudin, 2005). Kecenderungan petani di 

Batu dalam menggunakan pupuk kimia sintetik berdampak pada produksi apel di 

daerah tersebut, menyebabkan penurunan produksi apel dari tahun ke tahun yang 

semakin meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Batu (2013) penurunan 

produktivitas tanaman apel terjadi pada tahun 2010-2012. Tahun 2010 jumlah 

tanaman apel 2.6 juta pohon mampu menghasilkan buah apel sebesar 842.799 

kwintal. Tahun 2011 jumlah tanaman apel menurun menjadi 1.3 juta pohon dari 

jumlah tersebut diperoleh produksi total sebesar 777.336 kwintal dan terjadi 

penurunan pada tahun 2012 menjadi 590,004 kwintal.  

 Pola pertanian intensif yang cenderung menggunakan pupuk anorganik atau 

kimia sintetik dimana, residu dari pupuk kimia tersebut selain berdampak pada 

tanaman apel juga berdampak pada kehidupan dan keanekaragaman fauna tanah 

yang ada pada lahan pertanian di Kota Batu (Hasyim, 2009). Fauna tanah 

merupakan fauna atau hewan yang hidupnya di tanah atau permukaan tanah 

(Suheriyanto, 2012). Menurut Dewi (2011) fauna tanah merupakan salah satu 

bagian dari ekosistem tanah yang dapat berinteraksi dengan bagian-bagian 

ekosistem lainnya. Dampak negatif dari residu pupuk kimia terhadap fauna tanah 

tidak seharusnya terjadi karena fauna tanah ini sangat berpengaruh terhadap 

ekosistem pertanian. Pada kenyaataanya residu dari pupuk kimia berpengaruh 
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terhadap kehidupan fauna tanah, pencemaran yang terjadi pada tanah 

menyebabkan terganggunya aktivitas dari fauna tanah. Menurut Erniwati (2008) 

fauna tanah dapat digunakan sebagai indikator kesuburan tanah karena pada fauna 

tanah ini dapat berperan dalam menghancurkan fisik, perombakan bahan-bahan 

organik menjadi mineral tanah yang dapat menyuburkan tanah. 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan uji pendahuluan 

di lahan pertanian apel Kota Batu khususnya di Desa Tulungrejo terlihat dari 

tingkat populasi fauna tanah yang hanya sedikit ditemukan pada lahan tersebut, 

hal ini dapat dijadikan data awal untuk menganalisis bahwa tingkat kesuburan 

tanah berdasarkan populasi dari fauna tanah yang didapat adalah rendah. Hal ini 

berkaitan dengan dampak penggunaan pupuk anorganik atau kimia sintetik yang 

dilakukan oleh para petani selama ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 

satu petani di daerah pertanian apel Desa Tulungrejo Kota Batu bahwa para petani 

sudah lama menggunakan pupuk jenis kimia seperti Antracol dan Diazinon yang 

termasuk dalam golongan organofosfat sebagai bahan untuk pembasmi jamur dan 

insekta pada lahan apel, bahkan dengan beberapa jenis pestisida dan insektisida 

kimia yang dicampur menjadi satu dan diberikan pada tanaman apel dan tanah di 

wilayah tersebut. Hal ini yang memicu terjadinya pencemaran pada lahan apel 

sehingga mempengaruhi jumlah fauna tanah yang ditemukan dilokasi penelitian.  

 Fauna tanah yang digunakan sebagai bioindikator kesuburan tanah tentunya 

memiliki jumlah yang relatif melimpah, salah satu fauna tanah yang dapat 

digukanan adalah jenis mesofauna tanah. Mesofauna tanah adalah hewan tanah 

yang memiliki ukuran tubuh 0,16-10,4 mm (Rahmawaty, 2004). Contoh dari 
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mesofauna adalah Nematoda dan Mikroarthropoda: Collembola, Acarina, 

Rotifera, dan Echytraeida (Handayanto & Hairiah, 2009) yang menjadi pengurai 

utama seresah atau bahan organik lain (Hasyim, 2009). Menurut Suheriyanto 

(2012) fauna tanah termasuk mesofauna tanah berpengaruh dalam kesuburan 

tanah karena memiliki respon yang sensitif terhadap perubahan lahan dan iklim, 

dan dapat merespon terhadap perubahan sifat tanah dan fungsi ekologis seperti 

penyimpanan air, dekomposisi dan siklus hara. Harapannya dengan ditemukan 

berbagai jenis fauna tanah yang ada di lahan pertanian apel Desa Tulungrejo yang 

merupakan indikator dari kesuburan tanah di lahan apel tersebut dapat 

memberikan inisiatif bagi petani untuk mengurangi penggunaan pupuk jenis kimia 

dan memperbaiki penerapan teknologi pengelolaan lahan pertanian yang lebih 

ramah lingkungan, mempunyai produktivitas tinggi, dan mengarah pada sistem 

pertanian berkelanjutan sehingga keaanekaragaman jenis fauna tanah dalam 

ekosistem juga tetap terjaga.  

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan dan tuntutan kurikulum 

2013 di sekolah menengah atas (SMA), maka perlu adanya pengembangan bahan 

ajar kontekstual dan erat kaitannya dengan pemahaman mengenai aspek sosial, 

budaya dan lingkungan alam (Kemendikbud, 2013). Pengembangan sumber 

belajar tersebut perlu dilakukan pada mata pelajaran biologi materi 

keanekaragaman hayati di SMA. Biologi merupakan mata pelajaran yang wajib 

ditempuh bagi siswa SMA di kelas X, materi keanekaragaman hayati sangat 

berkaitan dengan  ekosistem lingkungan. Mesofauna tanah sangat jarang dibahas 

bahkan belum dibahas secara luas di materi Keanakaragaman hayati, maka dari itu 
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hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai sumber belajar berupa 

bahan ajar yang bisa di implementasikan dalam mata pelajaran biologi khususnya 

materi keaanekaragaman hayati. 

 Bahan ajar yang akan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian tersebut 

sifatnya lebih kontekstual, lebih dalam dan menarik karena tidak hanya 

berdasarkan teori dan konsep saja tetapi juga berdasarkan fakta yang telah 

dibuktikan secara ilmiah sehingga bahan ajar yang dihasilkan diharapkan data 

membantu siswa dalam mempelajari atau mengkaji keanekaragaman mesofauna 

tanah di dareah pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu 

secara khusus dan lebih spesifik. Oleh karena itu, peneliti menganggap sangat 

penting untuk dilakukan penelitian tentang “Keanekaragaman Mesofauna Tanah 

Daerah Pertanian Apel Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu sebagai 

Bioindikator Kesuburan Tanah dan Bahan Ajar Cetak Biologi SMA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Jenis-jenis mesofauna tanah apa saja yang diketemukan di daerah 

pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

b. Bagaimana Indeks nilai penting setiap jenis mesofauna tanah yang 

diketemukan di daerah pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu? 

c. Bagaimana keanekaragaman mesofauna tanah yang diketemukan di daerah 

pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 
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d. Bagaimana kemerataaan setiap jenis mesofauna tanah yang diketemukan 

di daerah pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

e. Bagaimana kelimpahan setiap jenis mesofauna tanah yang diketemukan di 

daerah pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

f. Adakah perbedaan jumlah jenis mesofauna tanah pada tiga stasiun 

penelitian di daerah  pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji 

Kota Batu? 

g. Adakah korelasi antara faktor abiotik dengan jumlah jenis mesofauna 

tanahdi daerah pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota 

Batu? 

h. Bagaimana hasil penelitian tentang keanekaragaman mesofauna tanah 

daerah pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu 

dapat dikembangkan sebagai bahan ajar cetak biologi SMA dalam bentuk 

leaflet? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui jenis-jenis mesofauna tanah apa saja yang diketemukan 

di daerah pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

b. Untuk mengetahui Indeks nilai penting setiap jenis mesofauna tanah yang 

diketemukan di daerah pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. 

c. Untuk mengetahui keanekaragaman mesofauna tanah yang diketemukan di 

daerah pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 
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d. Untuk mengetahui kemerataaan setiap jenis mesofauna tanah yang 

diketemukan di daerah pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. 

e. Untuk mengetahui kelimpahan setiap jenis mesofauna tanah yang 

diketemukan di daerah pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. 

f. Untuk mengetahui perbedaan jumlahmesofauna tanah pada tiga lokasi 

pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

g. Untuk mengetahui korelasi antara faktor abiotik dengan jumlah jenis 

mesofauna tanahdi daerah pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu? 

h. Untuk mengetahui hasil penelitian tentang keanekaragaman mesofauna 

tanah daerah pertanian apel Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota 

Batu yang dikembangkan sebagai bahan ajar cetak biologi SMA dalam 

bentuk leaflet. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya:  

1. Secara Teoritik 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi 

peneliti selanjutnya atau menjadi dasar acuan bagi penelitian yang lebih 

mendalam berkenaan dengan mesofauna tanah di pertanian apel Desa Tulungrejo 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan daerah-daerah lain. Mesofauna secara umum, 
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pengaruh habitat dan penggunaan lahan terhadap kehidupan mesofauna  tanah, 

dihubungkan dengan faktor lingkungan abiotik dan penggunaan mesofauna tanah 

sebagai bioindikator. Hal ini sangat berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan semakin memperkaya wawasan peneliti terkait 

kehidupan mesofauna tanah di pertanian apel dan penggunaan mesofauna sebagai 

bioindikator kesuburan tanah. Penelitian ini juga memperkuat pemahaman peneliti 

tentang metode-metode penelitian bidang ekologi khususnya fauna tanah dan 

penyusunan bahan ajar cetak dalam bentuk leaflet. 

b. Bagi Siswa 

Sebagai seorang guru, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan 

kepada peserta didik tentang keanekaragaman jenis yang ada di sekitar lingkungan 

dan penerapan ilmu biologi pada kehidupan sehari-hari terutama pada materi 

keanekaragaman hayati SMA kelas X. 

c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pemerintah khususnya berbagai lembaga terkait seperti dinas pertanian dan 

pemerintah kota Batu, yaitu dengan menerapkan strategi pengelolaan lahan 

pertanian  dan pemanfaatan yang lebih mementingkan keanekaragaman hayati dan  

keseimbangan ekosistem. Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan 
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masukan juga bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolahan lahan terhadap 

kesuburan lahan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Keanekaragaman jenis yang diamati adalah semua jenis mesofauna tanah baik 

yang ada di permukaan maupun di dalam tanah yang dihitung dengan rumus 

Indeks Shannon and Weaner. 

2. Mesofauna tanah yang diamati adalah organisme yang dapat memberikan 

informasi tentang kondisi tanah baik yang ditemukan di dalam tanah maupun 

di permukaan tanah. 

3. Daerah pertanian apel yang diteliti berada di Desa Tulungrejo Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. 

4. Bioindikator yang digunakan dalam penelitian adalah mesofauna tanah yang 

ditemukan pada permukaan tanah dan pada tanah kedalaman 20 cm. 

5. Indikator kesuburan tanah yang diukur meliputi mesofauna tanah dan 

kandungan C-organik dan kelembaban tanah. 

6. Bahan belajar yang dikembangkan menggunakan pengembangan berdasarkan 

(Depdiknas, 2008). 

7. Bahan ajar yang menjadi produk penelitian adalah bahan ajar cetak dalam 

bentuk leaflet (Depdiknas, 2008). 

8. Pengambilan sampel dilakukan di tiga lokasi lahan pertanian apel milik petani 

di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 
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9. Parameter ekologi yang digunakan dalam penenitian ini menggunakan 

parameter kepadatan dan kepadatan relatif, frekuensi dan frekuensi relatif. 

10. Indeks keanekaragaman jenis menggunakan Indeks Shannon-Wiener (H’). 

Indeks keanekaragaman jenis ini digunakan untuk menyatakan 

keanekaragaman dari mesofauna tanah. 

11. Pengamatan dilakukan pada pukul 6.00 WIB pagi hari di lahan pertanian apel 

pada 3 Februari sampai 26 April 2014. 

12. Faktor lingkungan abiotik yang diukur dalam penelitian ini adalah suhu tanah, 

pH tanah, dan kelembaban. 

13. Unsur fisika yang digunakan dalam penelitian meliputi suhu tanah dan 

kelembaban tanah. 

14. Unsur kimia yang digunakan dalam penelitian meliputi pH, C-organik tanah, 

dan organofosfat. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Keanekaragaman atau Diversitas adalah ciri suatu area yang menyangkut 

keragaman organisme hidup, kumpulan organisme, komunitas biotik dan 

proses biotik yang masih bersifat alamiah maupun yang sudah diubah oleh 

manusia (Leksono, 2011). Keanekaragaman dihitung dengan rumus Indeks 

Shannon and Weaner (Fachrul, 2012). 

2.  Mesofauna tanah merupakan hewan tanah yang memiliki ukuran tubuh 

100µm -<2 mmyang menjadi pengurai atau perombak utama bahan organik. 



11 

 

Contoh dari mesofauna adalah Mikroarthropoda, Collembola, Acarina, dan 

Nematoda (Handayanto & Hairiah, 2009). 

3. Pertanian merupakan suatu kegiatan manusia yang dalam kegiatannya 

meliputi bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan (Godam, 

2009) atau penyederhanaan dari keanekaragaman hayati secara alami menjadi 

tanaman monokultur (Tobing, 2009). 

4. Bioindikator atau indikator ekologi adalah organisme atau bagian dari suatu 

organismekelompok organisme yang sensitif terhadap gejala perubahan dari 

lingkungan akibat aktifitas manusia yang menekan lingkungan dan merusak 

sistem biotik (Suheriyanto, 2012).  

5. Kesuburan tanah merupakan kualitas tanah atau kedudukan tanah yang 

berhubungan dengan jumlah dan ketersediaan unsur hara yang diperlukan 

untuk pertumbuhan  tanaman (Kharisah, 1986). 

6. Bahan ajar merupakan informasi yang terdiri dari alat dan teks tertulis 

maupun tidak tertulis yang disusun secara sistematis, digunakan untuk 

membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga 

tercipta lingkungan/suasana yang nyaman bagi peserta didik untuk belajar 

(Triyono, 2009).  

 


