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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah di Indonesia yang menjadi sentra pertanian salah satunya adalah

Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang terkenal dengan

agrowisata petik jeruk. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang

memiliki luas daerah 3.534,86 km2 atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah

penduduknya 2.446.218 jiwa pada tahun 2010 (Malangkab, 2015). Kabupaten

Malang terdiri dari 33 kecamatan, diantaranya Dau, Dampit, Donomulyo, Pagak,

Bululawang, dan Poncokusumo.

Masyarakat Desa Selorejo menjadikan jeruk sebagai komuditas untuk

menunjang perekonomian. Menurut Ditlinhorti (2007) Jeruk merupakan salah satu

komuditas buah terpenting di Indonesia setelah pisang dan mangga. Menurut

Deptan (2007 dalam Bangun, 2009) Tahun 2004 produksi buah jeruk dalam skala

nasional adalah sebesar 1.600.000 ton. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai

negara penghasil jeruk dunia ke-13 setelah Vietnam. Menurut Zamzami  & Hanif

(2008) Tahun 2009 produksi buah jeruk nasional sebesar 2.131.768 ton, nilai

tersebut lebih besar dari pada impor jeruk pada tahun 2010 yaitu 160.255 ton.

Tanaman buah seperti apel dan jeruk membutuhkan peran dari serangga

polinator dalam membantu proses penyerbukan. Serangga polinator merupakan

kelompok serangga yang menjadi perantara dalam proses pnyerbukan pada

tanaman (Purwatiningsih, 2014). Polinasi atau proses penyerbukan merupakan
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proses reproduksi yang dilakukan oleh kelompok tumbuhan yang tingkatannya

tinggi.  Proses polinasi dilakukan dengan dua cara utama, yaitu melalui bantuan

angin dan melalui bantuan serangga (Borror dkk, 1992). FAO memperkirakan

bahwa 70% dari tanaman membutuhkan bantuan dari lebah (terutama lebah liar)

untuk melakukan polinasi dan menghasilkan buah, sedangkan sisanya dibantu

oleh serangga atau hewan lainnya (Putra, 2006).

Pengendalian hama pada tanaman budidaya masih banyak dilakukan oleh

petani dengan menggunakan pestisida sintetik. Pestisida sintetik merupakan

pestisida yang terbuat dari campuran bahan-bahan kimia, yang jika

penggunaannya tidak mengikuti aturan yang diberikan maka akan membahayakan

manusia dan lingkungan (Manap, 2011). Penggunaan pestisida sintetik memiliki

beberapa manfaat, salah satunya adalah efisien untuk mengendalikan hama

tertentu, meningkatkan hasil panen sampai 40% (Sudarmo, 1999).

Meskipun pestisida sintetik memiliki banyak manfaat, tetapi jika

penggunaan pestisida sintetik tidak tepat maka akan timbul berbagai masalah yang

akan terjadi. Dampak dari penggunaan pestisida yang tidak tepat adalah

keracunan, pencemaran lingkungan, menurunnya kepekaan hama, resur jenis

hama, timbulnya hama yang selama ini tidak penting, terbunuhnya musuh alami,

dan perubahan flora (Djojosumarto, 2004). Terbunuhnya sebagian besar dari

serangga polinator adalah dampak dari penggunaan pestisida sintetik. Menurut

Novizan (2002 dalam Abdurrohman, 2008) kematian serangga polinator

disebabkan dari dampak negatif penggunaan pestisida sintetik yang tidak tepat.
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Dampak lain yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida yang tidak tepat

adalah keberadaan serangga polinator sebagai agen penyerbuk semakin sulit

ditemukan. Menurut Rosichon (2004 dalam Abdurrohman, 2008) beberapa jenis

serangga penyerbuk (polinator) tanaman buah dan berbiji di pulau Jawa

keberadaanya berada di ambang kritis. Penelitian yang dilakukan oleh Puslit

Biolgi LIPI, pada 100 tanaman apel yang sedang berbunga di Kecamatan Tosari,

Pasuruan tidak ditemukan jenis serangga lain kecuali semut. Oleh karena itu,

untuk mewujudkan suatu pertanian yang ramah lingkungan para petani

membutuhkan pengetahuan tentang sistem pertanian organik yang memiliki

banyak sekali manfaat.

Menurunnya populasi serangga polinator mengakibatkan terganggunya

ekosistem. Ekosistem dipelajari dalam mata pelajaran biologi SMA kelas X.

Materi pada kelas X biologi salah satunya adalah keanekaragaman hayati

Indonesia. Matapelajaran biologi merupakan kelompok matapelajaran peminatan

(Kemendikbud, 2013). Supaya siswa mampu menguasai setiap materi

pembelajaran secara utuh diperluikan suatu pengembangan dalam pembelajran

salah satunya sumber belajar. Sumber belajar merupakan berbagai informasi yang

disajikan dan disampaikan melalui berbagai media yang membantu siswa dalam

proses pembelajaran (Majid, 2008).

Sumber belajar yang akan dikembangkan dari hasil penelitian ini dalam

bentuk booklet. Sumber belajar digunakan sebagai penunjang dalam suatu

pembelajaran. Menurut Sudjana (1989) menyatakan bahwa sumber belajar terbagi

menjadi 5, yaitu tercetak contohnya booklet, poster, brosur, koran, dan lain-lain,
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non cetak contohnya film, slides, video, model, dan lain-lain, berbentuk fasilitas

contohnya ruangan belajar, carrel, studio, lapangan, dan lain-lain, berupa kegiatan

contohnya wawancara, kerja kelompok, simulasi, dan lain-lain, berupa lingkungan

di masyarakat contohnya taman, terminal, pasar, took, dan lain-lain. Pemilihan

booklet sebagai sumber belajar dalam penelitian ini adalah untuk membantu guru

dalam menyampaikan materi secara lebih efektif. Sebagaimana fungsi dari sumber

belajar, diantaranya yakni membantu guru untuk menggunakan waktu dengan

efektif dan mengurangi beban guru dalam menyampaikan informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana keanekaragaman genus serangga polinator yang terdapat disekitar

tanaman jeruk organik dan non-organik di Desa Selorejo Kecamatan Dau

Kabupaten Malang?

2. Bagaimana kepadatan genus serangga polinator yang terdapat disekitar

tanaman jeruk organik dan non-organik di Desa Selorejo Kecamatan Dau

Kabupaten Malang?

3. Adakah perbedaan keanekaragaman genus serangga polinator yang terdapat

disekitar tanaman jeruk organik dan non-organik di Desa Selorejo Kecamatan

Dau Kabupaten Malang?
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4. Adakah perbedaan kepadatan genus serangga polinator disekitar tanaman

jeruk organik dan non-organik di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten

Malang?

5. Bagaimana bentuk booklet dari materi keanekaragaman hayati untuk SMA

kelas X yang dikembangkan dari hasil penelitian keanekaragaman serangga

polinator pada tanaman jeruk organik dan non-organik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah

sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan keanekaragaman genus serangga polinator yang terdapat

disekitar tanaman jeruk organik dan non-organik di Desa Selorejo Kecamatan

Dau Kabupaten Malang

2. Mendeskripsikan kepadatan serangga polinator serangga yang terdapat

disekitar tanaman jeruk organik dan non-organik di Desa Selorejo Kecamatan

Dau Kabupaten Malang

3. Menganalisis perbedaan keanekaragaman genus serangga polinator yang

terdapat disekitar tanaman jeruk organik dan non-organik di Desa Selorejo

Kecamatan Dau Kabupaten Malang

4. Menganalisis perbedaan kepadatan serangga polinator disekitar tanaman jeruk

organik dan non-organik di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

5. Mengembangkan hasil penelitian keanekaragaman serangga polinator pada

tanaman jeruk organik dan non-organik menjadi booklet.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, yang

dijabarkan sebagai berikut.

1. Secara Teoritik

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi peneliti

yang lainnya atau menjadi dasar bagi peneliti lain yang berkenaan untuk

melakukan penelitian tentang serangga polinator pada tanaman jeruk organik dan

non-organik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan wawasan terhadap peneliti tentang

serangga polinator, khususnya pada tanaman jeruk organik dan non-organik.

Peneliti juga ingin memperkaya pemahaman tentang metode-metode penelitian

bidang ekologi dan penyusunan sebagai sumber belajar.

b. Bagi Petani

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada petani tentang

serangga polinator yang akan membantu proses polinasi, khususnya pada tanaman

jeruk organik dan non-organik.

c. Bagi Instansi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada guru dan peserta

didik tentang keanekaragaman serangga polinator, khususnya pada tanaman jeruk
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organik dan non-organik serta penerapan pada materi keanekaragaman hayati di

SMA kelas X.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Keanekaragaman serangga polinator yang diamati adalah semua jenis

serangga polinator yang terdapat disekitar tanaman jeruk dan dihitung dengan

menggunakan rumus Indeks Shannon and Weaner.

2. Teknik identifikasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik

identifikasi simpson, yaitu dengan menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan

kunci identifikasi dan deskripsi berdasarkan literatur.

3. Objek dari penelitian ini adalah tanaman jeruk organik dan non-organik pada

Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

4. Produk dari hasil penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber belajar adalah

dalam bentuk booklet.

1.6 Definisi Istilah

1. Keanekaragaman merupakan jumlah suatu spesies yang terdapat dalam

sebuah komunitas tertetu. Keanekaragaman akan lebih mudah didefinisikan

jika menggunakan rumus indeks keanekaragaman yang sudah umum

digunakan, yaitu rumus keanekaragaman Shannon-Weaner (H’) (Suheriyanto,

2008).
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2. Serangga Polinator merupakan serangga yang menjadi agen perantara

terjadinya proses penyerbukan pada tanaman (Purwatiningsih, 2014).

3. Tanaman Jeruk merupakan kelompok tanaman yang masuk ke dalam family

Rutaceae yang terdiri dari banyak genera. Akan tetapi dapat terbagi menjadi 3

kelompok, yaitu Primitif, kerabat dekat Citrus, dan Citrus yang sebenarnya

(Sunarjono, 1990).

4. Organik merupakan bahan-bahan yang masih bisa didaur ulang, diperbaharui,

serta dirombak oleh bakteri-bakteri menjadi bahan atau unsur yang dapat

digunakan oleh tumbuhan tanpa mencemari tanah dan air (Arifin, 2011).

5. Non-organik merupakan bahan yang memiliki kandungan mineral yang

tinggi. Bahan ini terbuat dari bebatuan yang mengalami proses pelapukan

didalam bumi. Proses pelapukan terjadi akibat berbagai hal, yaitu secara fisik,

biologi-mekanik, dan kimia (Seri Agrihobi, 2007).

6. Sumber Belajar adalah segala hal yang dapat mendukung dan dimanfaatkan

dalam keberhasilan pembelajaran (Jayanti, dkk, 2012).


