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PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai salah satu negara dengan 

keanekarangaman hayati terbesar di dunia sehingga Indonesia disebut sebagai 

negara (megadiversity) artinya banyak keunikan genetiknya, tinggi keragaman 

jenis spesies, ekosistem, dan endemisnya (Sutoyo, 2010). Filum Arthropoda 

merupakan filum yang memiliki spesies terbesar diantara filum yang lain, salah 

satu contoh dari fillum ini adalah kelas insecta, hewan ini menjadi kelas atrhopoda 

yang dominan dalam setiap habitat seperti aquatik, teresterial, dan udara.  

Jeruk  merupakan  tanaman  perkebunan  yang  dijadikan sebagai  

alternatif  pengganti  tanaman  apel  oleh  masyarakat  kabupaten   Malang  Jawa  

Timur.  Tanaman  jeruk  menjadi  komoditi  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  

yang  tinggi, sudah  selayaknya  pengembangan  jeruk  ini mendapat  perhatian  

yang  besar,  mengingat  kontribusinya  yang  besar  pada perekonomian nasional 

(Ali,  2009).   

  Masalah  utama  dalam  budidaya  jeruk  adalah  adanya  serangan  hama 

dan penyakit. Petani pada umumnya mengantisipasi serangan hama dan penyakit 

dengan penyemprotan pestisida anorganik, tidak disangkal lagi bahwa pestisida 

dalam banyak hal tetap merupakan alat yang efektif, ekonomis, dan mudah 

digunakan (Arifin, 1994).  Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan 

pengetahuan petani terhadap hama dan kerusakannya serta cara aplikasi pestisida 

dan bahayanya terhadap lingkungan (Untung, 2006). Residu  pupuk  dan  
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penggunaan pestisida  anorganik  pada  tanah  dapat  mempengaruhi  

keanekaragaman  fauna  tanah.  

Star (2012) menjelaskan bahwa serangga memiliki peran penting dalam 

ekologi yaitu serangga polinator (membantu dalam proses penyerbukan), serangga 

juga berperan dalam proses dekomposisi bahan organik, hal tersebut juga 

dijelaskan oleh (Hasni, 2009) bahwa serangga permukaan tanah berperan dalam 

proses dekomposisi dan proses dekomposisi dalam tanah tidak akan mampu 

berjalan cepat bila tidak ditunjang oleh kegiatan serangga permukaan tanah. 

Ahmad dkk dalam Strong et al (2002), menjelaskan bahwa sebenarnya terdapat 

fungsi lain dari serangga yaitu sebagai bioindikator sehingga diperlukan suatu 

upaya untuk meningkatkan keanekaragaman hayati khususnya struktur komunitas 

dari serangga permukaan tanah.  

Biodiversitas suatu kawasan merupakan fungsi dari diversitas lokal atau 

fungsi dari habitat tertentu yang ada didalamnya pada daerah permukaan tanah, 

biodiversitas tanah merupakan salah satu bentuk diversitas alfa yang sangat 

berperan dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan fungsi tanah untuk 

menompang kehidupan di dalamnya. Pemahaman tentang biodiversitas tanah 

masih sangat terbatas, baik dari segi taksonomi maupun fungsi ekologisnya. 

Untuk itu diperlukan upaya untuk mengkaji sekaligus melestarikannya (Endrik, 

2013).  

Keberadaan fauna tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, salah 

satunya adalah adanya bahan organik dalam tanah hal tersebut juga dijelaskan 
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oleh Hendry (1994) bahwa hampir semua mahluk hidup dalam tanah pemenuhan 

kebutuhan energy dan makanannya tergantung pada bahan organik.  

 Penelitian lain dilakukan oleh Imam Fauzi (2014) tentang struktur 

komunitas serangga tanah pada ekosistem pertanian daerah aliran sungai (DAS), 

saran yang  diberikan  perlu  adanya penelitian lanjut tentang struktur komunitas 

serangga tanah di daerah pertanian anorganik agar  dapat  memberikan  informasi  

lanjut tentang struktur komunitas serangga permukaan tanah.  

 Belajar adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada disekitar 

individu yang meliputi proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu 

(Sudjan dalam Rusman, 2012). Namun dalam kenyataannya siswa sangat 

cenderung menghafal dari pada memahami, padahal pemahaman merupakan 

modal dasar bagi penguasaan selanjutnya (Endrik dalam Wena at,al, 2015).  

 Salah satu problem pembelajaran biologi saat ini adalah kurang 

mengoptimalkan lingkungan sebagai sumber belajar. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran pada materi ini, dibutuhkan suatu media pembelajaran agar proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif. Satu di antara media yang baik digunakan 

pada sub materi ini adalah buku referensi (Wardhani dalam Ami, 2012). Biologi 

merupakan mata pelajaran yang wajib ditempuh bagi siswa SMA di kelas X, 

materi keanekaragaman hayati sangat berkaitan dengan ekosistem lingkungan. 

Oleh karena itu, peneliti menganggap sangat penting untuk dilakukan penelitian 

tentang “Studi Struktur Komunitas Serangga Permukaan Tanah di Kawasan 

Perkebunan Jeruk (Citrus sp) Sebagai Bioindikator C-Organik Tanah dan 

Sumber Belajar Biologi SMA Kelas X”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah struktur komunitas serangga permukaan tanah yang ditemukan 

di kawasan perkebunan jeruk (Citrus sp) Dusun Sempu Desa Gadeng Kulon 

Kecamatan Dau Malang? 

2. Bagaimanakah hubungan c-organik tanah dengan struktur komunitas serangga 

permukaan tanah yang ditemukan di kawasan perkebunan jeruk (Citrus sp) 

Dusun Sempu Desa Gadeng Kulon Kecamatan Dau Malang? 

3. Adakah hubungan faktor abiotik dengan jumlah jenis serangga permukaan 

tanah di kawasan perkebunan jeruk (Citrus sp) Dusun Sempu Desa Gadeng 

Kulon Kecamatan Dau Malang? 

4. Bagaimanakah hasil penelitian tentang serangga permukaan tanah kawasan 

perkebunan jeruk kawasan perkebunan jeruk (Citrus sp)  Dusun Sempu Desa 

Gadeng Kulon Kecamatan Dau Malang dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar biologi SMA kelas X? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui; 

1. Struktur komunitas serangga permukaan tanah yang ditemukan di kawasan 

perkebunan jeruk (Citrus sp)  Dusun Sempu Desa Gadeng Kulon Kecamatan 

Dau Malang? 

2. Hubungan c-organik tanah dengan struktur komunitas serangga permukaan 

tanah yang ditemukan di kawasan perkebunan jeruk (Citrus sp) Dusun Sempu 

Desa Gadeng Kulon Kecamatan Dau Malang? 

3. Hubungan faktor abiotik dengan jumlah jenis serangga permukaan tanah di  

kawasan perkebunan jeruk  (Citrus sp) Dusun Sempu Desa Gadeng Kulon 

Kecamatan Dau Malang? 

4. Pemanfaatan hasil penelitian menjadi buku referensi tentang struktur 

komunitas serangga permukaan tanah kawasan perkebunan jeruk (Citrus sp) 

kawasan perkebunan jeruk Dusun Sempu Desa Gadeng Kulon Kecamatan Dau 

Malang sebagai sumber belajar biologi SMA kelas X? 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya: 

 1. Secara Teoritik 

a. Bagi siswa  

 Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada peserta didik 

tentang  keanekaragaman jenis yang ada di sekitar lingkungan dan 
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penerapan ilmu  biologi pada kehidupan sehari-hari terutama pada materi 

keanekaragaman hayati SMA kelas X. 

b. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi seperti dinas 

pertanian dan pemerintah kabupaten Malang, tentang pentingnya 

pengelolaan lahan pertanian dan proses pertanian sehingga diharapkan 

keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem dapat terjaga. 

c. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat semakin memperkaya wawasan 

masyarakat  terkait kehidupan serangga permukaan  tanah di kawasan 

perkebunan jeruk  dan penggunaan serangga permukaan sebagai 

bioindikator kesuburan tanah. 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan di kawasan perkebunan jeruk bapak Suwanto yang 

terketak di  Dusun Sempu Desa Gadeng Kulon Kecamatan Dau Malang. 

2. Struktur komunitas yang diamati adalah semua jenis serangga permukaan 

tanah yang dihitung menggunakan rumus indeks Shannon and Weaner. 

3. Bioindikator dalam penelitian ini adalah serangga permukaan tanah yang 

ditemukan menggunakan metode pit fall trap. 

4. Faktor lingkungan lingkungan abiotik yang diukur dalam penelitian ini adalah 

pH, Kelembaban dan suhu tanah, kandungan C-Organik tanah. 

5. Sumber belajar yang menjadi produk penelitian adalah sumber belajar cetak 

dalam bentuk buku petunjuk praktikum (Depdiknas, 2008). 
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6. Indikator kesuburan tanah yang diukur meliputi serangga permukaan tanah, 

kandungan C-organik tanah. 

1. 6  Definisi Istilah 

1. Struktur komunitas adalah  merupakan  susunan semua populasi dari semua 

spesies yang saling berinteraksi  di area tertentu (Starr, 2009). 

2. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup dimuka bumi 

dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, 

keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik (PERMEN 

No.29/2009)  

3. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada 

tanah atau media tumbuhn lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah 

dan memasarkan barang barang dan jasa hasil tanaman tersebut (UU No. 18 

Tahun 2004). 

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

kelompok organisme yang sensitif terhadap gejala perubahan dari lingkungan 

akibat aktifitas manusia yang menekan lingkungan dan merusak sistem biotik 

( Sugiayarto, 2004) 

5. C-Organik Tanah adalah semua jenis senyawa organik yang terdapat dalam 

tanah, termasuk fraksi bahan organik ringan, Biomassa mikroorganisme, 

bahan organik yang terdapat di dalam air, dan bahan organik yang stabil atau 

humus (Jayagust, 2013). 



8 
 

6. Sumber belajar biologi segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang  

(peserta didik) dan yang memudahkan terjadinya proses belajar yang berkaitan 

dengan hal yang hidup (Endrik dalam Arief, 1995). 

 


