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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Isu pemanasan global merupakan fenomena yang akan terjadi pada masa 

mendatang yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Pemanasan 

global (global warming) adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfir bumi yang 

menyebabkan terjadinya perubahan iklim (Marispatin et al, 2010). Konsentrasi 

CO2 secara global di atmosfir meningkat terus menerus dengan potensi yang 

besar. Selain peningkatan CO2 diudara, pola iklim diprediksi mengalami 

perubahan suhu pada daerah tropis (Pamudji, 2011). Hal ini menuntut berbagai 

pihak untuk senantiasa berperan dalam mengurangi dampak pemanasan global 

dengan upaya peningkatan penyerapan CO2 (Mantung, 2014). Gas yang sangat 

mempengaruhi pemanasan global adalah karbon dioksida. Gas-gas lain yang juga 

berpengaruh terhadap pemanasan global adalah metana, nitrosoksida, dan uap air 

(Junaedi, 2007). 

 Tumbuhan memiliki kemampuan untuk menurunkan karbondioksida di 

udara melalui proses fotosintesis. Karbondioksida di atmosfir di ubah menjadi 

bentuk energi (gugus gula) yang bermanfaat bagi kehidupan. Energi ini disimpan 

dalam bentuk biomassa. Kemampuan tumbuhan menyerap karbon dioksida 

berbeda-beda. Berdasarkan penelitian terdahulu, didapatkan perhitungan bahwa 

pohon meranti memiliki kemampuan dalam menyerap CO2 sebesar 10,17 ton/ha 

CO2 dengan kemampuan rata-rata tahunan dalam menyerap CO2 berkisar 0,27-

1,69 ton/tahun (Hardjana, 2011). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Lukito menjelaskan bahwa pohon Jati memiliki potensi yang besar dalam 
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menyerap CO2 di udara. Pohon jati dapat menyerap CO2 50,113 ton/ha CO2 

(Lukito, 2013). Selain pohon Jati, pohon trembesi juga memiliki peran penting 

dalam menyerap gas CO2. Daya serap pohon ini yang bertajuk 15-20 m sebesar 

28,5 ton/pohon/tahun (Dahlan,2007). 

Awal berdirinya kampus III Universitas Muhammadiyah Malang pada 

tahun 1988, tidak ada tumbuhan karena proses pembangunan kampus  

(UMM,2015). Dua darsa warsa sudah kampus III Universitas Muhammadiyah 

Malang didirikan, tercipta keanekaragaman tumbuhan yang baik. Dengan 

banyaknya tumbuhan di sekitar kawasan kampus III Universitas Muhammadiyah 

Malang membuat suasana menjadi teduh. Selain itu, tumbuhan membantu 

menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Penelitian 

mengenai serapan karbon dioksida pada tumbuhan di kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang sampai saat ini masih belum diteliti. Sehingga jenis 

tumbuhan yang efektif menyerap karbon dioksida di kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang belum diketahui. Oleh karena itu, penelitian mengenai 

serapan karbon dioksida pada tumbuhan di kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang menjadi sangat penting untuk dilakukan.  

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan dan tuntutan kurikulum 

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

ajar kontekstual yang erat kaitannya dengan pemahaman mengenai aspek sosial, 

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

belajar tersebut perlu dilakukan pada mata pelajaran biologi di SMA. Biologi 

merupaka mata pelajaran yang wajib ditempuh bagi siswa SMA. Maka dari itu 
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hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai sumber belajar 

berupabahan ajar yang bisa di implementasikan dalam mata pelajaran biologi 

(Ibrahim, 2014). 

Bahan ajar yang akan dikemabangkan berupa handout. Handout  yang 

dirancang berdasarkan hasil penelitian akan lebih menarik karena menyajikan data 

yang tidak hanya bersifat teori/konsep tetapi berdasarkan fakta dilapangan yang 

telah dibuktikan secara ilmiah. Sehingga bahan ajar hasil penelitian dapat 

membantu siswa untuk lebih mempelajari tumbuhan yang efektif menyerap 

karbon dioksida secara lebih spesifik. Oleh karena itu, peneliti menganggap 

sangat penting untuk dilakukan penelitian tentang “Analisis Serapan Karbon 

Dioksida (CO2) Pada Tumbuhan Di Kampus III Universitas Muhammadiyah 

Malang Sebagai Bahan Ajar Biologi SMA”. 

1.2 Rumusan Masalah: 

a) Bagaimana keanekaragaman tumbuhan yang berada di kawasan Kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

b) Bagaimana kemampuan tumbuhan dalam menyerap karbon dioksida di kampus 

III Universitas Muhammadiyah Malang? 

c) Bagaimana Pemanfaatan Hasil Penelitian Serapan Karbon Dioksida Pada 

Tumbuhan Di kampus III Universitas Muhammadiyah Malang Sebagai Sumber 

Belajar Biologi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui keanekaragaman tumbuhan di kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b) Untuk mengetahui kemampuan tumbuhan dalam menyerap karbon 

dioksida di kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. 

c) Untuk mengetahui serapan karbon dioksida oleh tumbuhan di kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang sebagai sumber belajar biologi. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya:  

1. Secara Teoritik 

Mengembangkan  khasanah ilmu tentang kemampuan tumbuhan dalam 

menyerap karbondioksida dan peran  tumbuhan dalam mengurangi dampak 

global warming di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil 

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi peneliti 

selanjutnya atau menjadi dasar acuan bagi penelitian yang lebih mendalam 

berkenaan dengan serapan karbondioksida pada tumbuhan. Beberapa jenis 

tumbuhan memiliki kemampuan menyerap karbondioksida dalam jumlah yang 

besar. Tidak semua tumbuhan memiliki kemampuan yang sama dalam 

menyerap karbondioksida. Jenis pohon sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan menyerap karbon dioksida. Hal ini sangat berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi kalangan akademisi maupun 

masyarakat umum. 
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2. Secara Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi 

peneliti selanjutnya atau menjadi dasar acuan bagi penelitian yang 

lebih mendalam berkenaan dengan serapan karbondioksida pada 

tumbuhan. 

b. Bagi Guru dan Siswa 

Sebagai seorang guru, hasil penelitian ini dapat memberikan 

wawasan  kepada peserta didik tentang serapan karbon dioksida pada 

tumbuhan dan jenis tumbuhan yang efektif menyerap karbon dioksida.  

c. Lembaga Terkait 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

lembaga terkait yaitu Universitas Muhammadiyah Malang menerapkan 

strategi pengolalan lahan dengan menanamkan tumbuhan yang terbukti 

efektif menyerap karbondioksida. 

1.5 Batasan Penelitian 

2. Tumbuhan yang diteliti adalah tumbuhan yang tumbuh dan ditanam di 

sekitar kawasan kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Diameter pohon > 15 cm, 5-15 cm, < 5 cm. 

4. DBH pohon > 1,3 m. 

5. Tinggi pohon yang diukur > 5 m. 

6. Karbon yang diukur hanya pada permukaan tanah. 
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7. Sumber belajar yang menjadi produk penelitian adalah Sumber belajar

cetak dalam bentuk Hand Out. (Depdiknas, 2008).

1.6 Definisi Istilah 

1) Serapan karbon: Proses memindahkan karbon dari atmosfir dan

menyimpannya dalam reservoir (Marispatin, 2010).

2) Karbondioksida (CO2) merupakan salah satu gas yang berpengaruh

terhadap terjadinya global warming yang diyakini member andil yang

paling besar terhadap peningkatan rata-rata suhu udara di dunia (Junaedi,

2007).

3) Tumbuhan yang diteliti yaitu tumbuhan yang memiliki tinggi > 1,3m.

selain itu memiliki diameter > 15 cm (Rahardjanto,2015).

4) Kampus Universitas Muhammadiyah Malang merupakan perguruan tinggi

swasta yang berpusat di kampus III terpadu yang terletak di jalan raya

tlogomas 246 Kota Malang, Jawa Timur (UMM, 2015).

5) 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 dalam Endrik,2015) .

6) Bahan ajar merupakan segala bahan yang disusun secara sistematis yang

menampilkan secara utuh dari kompetensi yang harus dikuasai peserta

didik dalam proses pembelajaran (Prastowo, 2011)




