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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Tempat Penelitian 

2.1.1 Kecamatan Dampit  

Dampit merupakan salah satu daerah dari 33 kecamatan di wilayah Kabupaten 

Malang. Secara astronomis Kecamatan Dampit terletak diantara 112,4271 Bujur 

Timur sampai 112,4849 Bujur Timur dan 8,1806 Lintang Selatan sampai 8,0968 

Lintang Selatan. Mengacu pada data potensi Kecamatan Dampit, letak geografi 

sekitar 8 desa berada di lereng, dan 4 desa di dataran dengan topografi desa 

tergolong perbukitan dan dataran. Luas kawasan Kecamatan Dampit secara 

keseluruhan adalah sekitar 135,31 km
2
 atau sekitar 4,55 persen dari total luas 

Kabupaten Malang. Sebagai daerah yang topografi sebagian wilayahnya perbukitan, 

Kecamatan Dampit memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Namun 

kekayaan alam yang dimiliki kecamatan ini hingga saat ini belum sepenuhnya dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Sekiranya kekayaan alam ini dapat dioptimalkan, maka 

pertumbuhan ekonomi di wilayah ini berpeluang dapat ditingkatkan (Hadi, 2014). 

Desa adalah kesatuan wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah 

langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam 

ikatan NKRI. Kondisi geografis Desa Jambangan Kecamatan Dampit memiliki 

topografi perbukitan dan berada di wilayah Kabupaten Malang bagian selatan (Hadi, 

2014). 
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2.1.2 Lokasi Desa Jambangan 

Lokasi menurut Hadi (2014) menyangkut letak fisiografis suatu daerah. Lokasi 

dibagi menjadi dua yaitu lokasi absolut dan relatif. Letak absolut adalah letak 

astronomis dari suatu wilayah dan letak relatif adalah letak suatu wilayah dilihat dari 

jarak dari wilayah lain. Secara astronomis Kecamatan Dampit terletak diantara 

8.0968° LS dan 112.4407° BT. Desa Jambangan terletak di Kecamatan Dampit 

Kabupaten Malang bagian selatan. Batas wilayah Desa Jambangan adalah sebagai 

berikut : 

 Sebelah utara : Desa Pagedangan Kecamatan Turen 

 Sebelah timur : Desa Pamotan Kecamatan Dampit 

 Sebelah selatan : Desa Wonoagung Kecamatan Turen 

 Sebelah barat : Desa Pojok Kecamatan Dampit 

Jarak Desa Jambangan dari pusat kota malang berjarak sekitar 33 km. 

2.1.3 Kondisi Geografi Desa Jambangan 

Desa Jambangan berada di lereng dengan topografi desa tergolong perbukitan. 

Luas kawasan Kecamatan Dampit secara keseluruhan adalah sekitar 13,72 km². 

Secara umum struktur tanah di wilayah Kecamatan Dampit merupakan jenis tanah 

pedsolik dengan topografi sebagian merupakan daratan dan pegunungan dengan 

ketinggian 300 – 460 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan kurang dari 40%. 

Curah hujan rata-rata 1.419 mm setiap tahun (Hadi, 2014). 

2.1.4 Luas penggunaan wilayah Desa Jambangan  

Menurut Tupan (2014) adalah sebagai berikut: 

Konversi  :  1 Ha = 10.000 m
2
  atau 1 m

2
 = 0,0001 Ha 
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Tabel 2.1 Luas Wilayah Tanah Sawah 

Tanah Sawah  

Jenis Sawah 
Luas 

(Ha) 

1. Sawah irigasi teknis 125 

2. Sawah irigasi ½ teknis 68 

3. Sawah tadah hujan/Sawah pasang surut 0 

Total luas 193 

 

 

Tabel 2.2 Luas Wilayah Tanah Kering 

 

Tanah Kering  

Jenis Tanah Kering 
Luas 

(Ha) 

1. Tegal / Ladang 1.118,70 

2. Pemukiman 320 

3. Pekarangan 225 

Total luas 1.663,70 

 

Tabel 2.3 Luas Wilayah Tanah Basah 

Tanah Basah 

 

Jenis Tanah Basah 
Luas 

(Ha) 

1. Tanah Rawa 0 

2. Pasang Surut 0 

3. Lahan Gambut 0 

4. Situ / Waduk / Danau 0,25 

5.   

Total luas 0,25 

 

Tabel 2.4 Luas Wilayah Tanah Perkebunan 
 

Tanah Perkebunan  

Jenis Perkebunan 
Luas 

(Ha) 

1. Tanah Perkebunan Rakyat 0 

2. Tanah Perkebunan Negara 0 

3. Tanah Perkebunan Swasta 88 

4. Tanah Perkebunan Perorangan 69 

Total luas 157 
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Tabel 2.5 Luas dan Hasil Perkebunan Menurut Jenis 

Komoditas 

 

Jenis Komoditas 

Swasta/Negara Rakyat 

Luas 

(Ha) 

Hasil 

(Ton/Ha) 

Luas 

(Ha) 

Hasil 

(Ton/Ha) 

1. Kelapa 0 0 0 0 

2. Kelapa sawit 0 0 0 0 

3. Kopi 0 0 45 2,5 

4. Cengkeh 0 0 0 0 

5. Coklat 0 0 12 2 

6. Pinang 0 0 0 0 

7. Lada 0 0 0 0 

8. Karet 0 0 0 0 

9. Jambu Mete 0 0 0 0 

10. Tembakau 0 0 0 0 

11. Pala 0 0 0 0 

12. Vanili 0 0 0 0 

13. Jarak pagar 0 0 0 0 

14. Jarak kepyar 0 0 0 0 

15. Tebu 0 0 100 85 

16. Kapuk 0 0 0 0 

17. Kemiri 0 0 0 0 

18. The 0 0 0 0 
 

 

Tabel 2.6 Luas Perkebunan Menurut Jenis Komoditas Setiap Dusun 

Dusun Jenis Komoditas Luas 

(Ha) 

Hasil 

(Ton/Ha) 

Krajan Kopi 15,5 2,5 

Coklat 3 2 

Tebu 25 85 

Panggung Kopi 15,2 2,5 

Coklat 1,5 2 

Tebu 27,5 85 

Lipur Kopi 14,3 2,5 

Coklat 7,5 2 

Tebu 47,5 85 
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2.1.5 Perkebunan Kopi Robusta (Coffea robusta L.) di Desa Jambangan 

Desa Jambangan menjadi salah satu Desa penyumbang kopi Robusta terbanyak 

di Kecamatan Dampit. Sejak dulu, Malang dikenal sebagai daerah penghasil biji 

kopi, khususnya Robusta. Budidaya kopi paling banyak dilakukan di beberapa 

daerah Kabupaten Malang, yakni Dampit dan Tirtoyudo. Malang Selatan punya kopi 

(Robusta) yang khas dan cita rasanya yang enak. Sudah sejak lama, Dampit 

dijadikan sebagai Pusat Pengepulan komoditas pertanian dari beberapa kecamatan di 

malang selatan. Kopi robusta di Desa Jambangan diproses dengan metode kering 

atau umumnya disebut dengan dry process. Setelah disangrai aroma yang dapat 

tercium terutama dalam proses penggilingan adalah wangi karamel serta manis khas 

roti yang baru matang (Putri, 2016). 

Menurut Tupan (2014) berdasarkan data Desa yang diperoleh Jambangan 

mengalami penurunan produktivitas terutama perkebunan kopi dengan rincian yakni 

sebagai berikut: 

Tabel 2.7 Perkembangan Hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas 
Jenis Komoditas Hasil (Ton/Ha) 

2011 

Hasil (Ton/Ha) 

2012 

Hasil (Ton/Ha) 

2013 

Hasil 

(Ton/Ha) 

2014 

1. Kelapa 0 0 0 0 

2. Kelapa sawit 0 0 0 0 

3. Kopi 2 3 2,7 2,5 

4. Cengkeh 0 0 0 0 

5. Coklat 1 1,5 2,1 2 

6. Pinang 0 0 0 0 

7. Lada 0 0 0 0 

8. Karet 0 0 0 0 
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9. Jambu Mete 0 0 0 0 

10. Tembakau 0 0 0 0 

11. Pala 0 0 0 0 

12. Vanili 0 0 0 0 

13. Jarak pagar 0 0 0 0 

14. Jarak kepyar 0 0 0 0 

15. Tebu 7 6,8 7,5 8 

16. Kapuk 0 0 0 0 

17. Kemiri 0 0 0 0 

18. The 0 0 0 0 

 

2.2 Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati merupakan sumberdaya hayati yang dapat 

dikomersialisasikan oleh negara pemiliknya. Keberadaan keanekaragaman hayati 

dapat terancam apabila pemanfaatannya tidak memperhatikan lagi kondisi 

lingkungan hidup dengan hanya memperhatikan segi komersialisasinya saja. Ada 6 

(enam) penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, yaitu: (1) populasi penduduk 

yang meningkat yang berakibat langsung pada konsumsi sumberdaya alam; (2) 

penyempitan spektrum produk yang diperdagangkan dalam bidang pertanian, 

kehutanan, dan perikanan; (3) sistem dan kebijakan ekonomi yang tidak memberi 

penghargaan kepada lingkungan dan sumberdayanya, seperti perubahan fungsi lahan 

pertanian menjadi wilayah pemukiman; (4) ketidakadilan dalam kepemilikan, 

pengelolaan, dan penyaluran keuntungan dari penggunaan dan pelestarian 

sumberdaya hayati; (5) kurangnya pengetahuan dan penerapan tentang 

keanekaragaman hayati; dan (6) sistem hukum dan kelembagaan yang mendorong 

eksploitasi (Suryati, et al. 2007). 
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Keanekaragaman hayati (biological diversity) menurut Suryati, et al. (2007) 

adalah keragaman kehidupan dalam semua bentuk, tingkat, dan kombinasi, yang 

terbagi atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu; keanekaragaman genetik (genetic diversity), 

keanekaragaman spesies (species diversity), dan keanekaragaman ekosistem 

(ecosystem diversity).  

 

2.2.1 Keanekaragaman Ekosistem 

Ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup (biotik) dengan lingkungan 

(abiotik) dimana terjadi hubungan timbal balik antar keduanya. Keanekaragaman 

ekosistem sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman jenis, semakin tinggi 

keanekaragaman jenis pada suatu daerah maka stabil ekosistem daerah tersebut. 

Contoh keanekaragaman ekosistem adalah ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem 

gurun, ekosistem pantai, ekosistem padang rumput dan lain-lain (Rushayati, 2007). 

 

2.2.2 Keanekaragamn Spesies 

Keanekaragaman spesies adalah keragaman dan frekuensi terdapatnya spesies 

yang berbeda, Sedangkan keragaman ekosistem adalah keragaman dan frekuensi 

terdapatnya ekosistem yang berbeda (Suryati, et al. 2007). Perbedaan-perbedaan 

pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat disebut sebagai 

keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis biasanya dijumpai pada suatu tempat 

tertentu yang dihuni kumpulan makhluk hidup dari berbagai spesies (komunitas). 

Contoh keanekaragaman jenis diantara kacang-kacangan, kacang hijau (Phaseolus 

radiatus), kacang buncis (Phaseolus vulgaricus), dan kacang tanah (Arachis 
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hypogaea). Keanekaragaman diantara genus Felix: Felix tigris (harimau), Felix 

leo(singa), Felix onca (jaguar), dan Felix domestica (kucing) (Rushayati, 2007). 

2.2.3 Keanekaragaman Gen 

Keanekaragaman genetik adalah keragaman dan frekuensi terdapatnya gen dan 

atau cadangan genetik yang berbeda yang ada dalam makhluk hidup. Variasi genetik 

ini sangat beragam pada tiap spesies (Suryati, et al. 2007). Keanekaragaman gen 

adalah variasi susunan gen dalam satu spesies. Gen adalah materi genetik di dalam 

kromosom makhluk hidup yang mengandalkan sifat makhluk hidup tersebut. 

Perbedaan (variasi) gen menyebabkan genotipe (sifat yang tak nampak) dan fenotipe 

(bentuk dan penampilan) pada setiap makhluk hidup berbeda. Adanya perkawinan 

dan interaksi gen dengan lingkungan dapat menyebabkan terjadinya variasi gen. 

Contoh keanekaragaman gen pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing 

anggora yang berbulu panjang, kucing siam, dan kucing Balinese yang berbulu 

pendek. Ayam (Gallus gallus), banyak variasinya seperti bentuk tubuh, ukuran 

sampai pada warnanya (Rushayati, 2007). 

2.2.4 Manfaat Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati menurut Rushayati (2007) memiliki berbagai manfaat 

yakni sebagai berikut: 

a. Sumber pangan, perumahan dan kesehatan 

Contohnya adalah padi sebagai bahan pangan, pohon jati sebagai bahan bangunan, 

mengkudu sebagai obat tradisional. 

b. Sumber pendapatan  

Contohnya adalah kayu, rotan, karet sebagai bahan baku industri, cendana dan 

rumput laut sebagai bahan baku kosmetik. 
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c. Sumber plasma nutfah 

Didalam hutan terdapat beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang mempunyai sifat 

unggul, oleh karena itu hutan dikatakan sebagai sumber plasma nutfah atau sumber 

gen. 

d. Manfaat ekologi 

Selain berfungsi sebagai menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati 

memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. 

e. Manfaat keilmuan 

Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. 

f. Manfaat Keindahan 

Berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat memperindah lingkungan. 

2.3 Keanekaragaman Fauna di Indonesia 

Republik Indonesia terdiri atas 17.508 pulau, mempunyai daratan seluas 1,9 juta 

km
2
 dan garis pantai sepanjang 80.791 km, serta cakupan laut seluas 3,1 juta km

2
. 

Negara ini terdapat pula gunung api yang berjumlah tidak kurang dari 200, 

berukuran rendah sampai tinggi dan bersalju, sungai-sungai lebar dan panjang, serta 

danau yang sifatnya bermacam-macam. Keadaan demikian menyuguhkan berbagai 

tipe lingkungan hidup (habitat) alami bagi tumbuhan, hewan dan mikrobia. Sistem 

hubungan timbal balik antara lingkungan fisik/kimia dengan tumbuhan, hewan atau 

mikrobia dikenal sebagai ekosistem alami. Indonesia diperkirakan memiliki tidak 

kurang dari 47 tipe ekosistem alami (Astirin, 2000). 

Hal kekayaan jenis tumbuhan, hewan dan mikrobia, Indonesia merupakan salah 

satu pusat kekayaannya. Sebanyak 28.000 jenis tumbuhan, 350.000 jenis binatang 

dan 10.000 mikrobia diperkirakan hidup secara alami di Indonesia. Luas daratan 
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Indonesia yang hanya 1,32% luas seluruh daratan di bumi, ternyata menjadi habitat 

10% jenis tumbuhan berbunga, 12% binatang menyusui, 16% reptilia dan amfibia, 

17% burung, 25% ikan, dan 15% serangga yang ada di dunia. Dari 515 jenis 

mamalia besar dunia, 36% endemik di Indonesia, dari 33 jenis primata, 18% 

endemik, dari 78 jenis burung paruh bengkok, 40% endemik, dan dari 121 jenis 

kupu-kupu dunia, 44% endemik di Indonesia (Astirin, 2000). 

2.4 Serangga 

Insekta atau serangga merupakan golongan hewan yang jumlahnya paling 

dominan diantara spesies hewan lainnya dalam filum Arthropoda. Oleh karena itu 

serangga termasuk dalam kelompok hewan yang lebih besar dalam filum Arthropoda 

atau binatang beruas. Cara mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai 

struktur serangga perlu ditinjau secara singkat dengan sistem pengelompokan atau 

yang sering disebut sistem klasifikasi (Hadi et al. 2009). Berdasarkan sistem 

klasifikasinya, insekta terdapat Sub filum Mandibulata yang terbagi menjadi 6 kelas 

dan sub filum Chelicerata yang terbagi menjadi 3 kelas. Selain itu, kelas insekta 

terbagi menjadi dua subkelas yaitu sub kelas Apterygota dan Pterygota. Sub kelas 

Apterygota memiliki 4 ordo, sedangkan sub kelas Pterygota terbagi menjadi menjadi 

2 golongan yaitu Endopterygota yang terdiri dari 3 ordo dan Exopterygota yang 

terdiri dari 15 ordo (Hadi, et al. 2009). 

Indonesia tercatat lebih dari 111 spesies Arthropoda merupakan hama, 53 

spesies merupakan bukan sasaran, 61 spesies predator dan 41 spesies parasitoid 

(Okada et al. 1988). Tercatat 17 jenis hama yang dapat menyebabkan kerusakan dan 

kerugian pada tanaman. Beberapa hama utama yang sering ditemukan adalah lalat 

kacang (Ophiomyia phaseoli), ulat grayak (Spodoptera litura), Kumbang daun 

tembukur (Phaedonia inclusa), penggerek polong (Etiella zinckenella), penghisap 
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polong (Riptortus linearis), dan kepik hijau (Nezara viridula). Upaya untuk 

mengendalikan hama, petani sekarang masih bertumpu pada insektisida, karena cara-

cara yang lain seperti penggunaan varietas tahan dan musuh alami belum banyak 

digunakan. Pengendalian hama menggunakan insektisida sudah biasa dilakukan, 

tetapi kegagalan dalam menanggulangi hama masih sering terjadi. Penggunaan 

insektisida tanpa didasari pengetahuan bioekologi hama dan teknik aplikasi yang 

benar mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pengendalian, bahkan dapat 

menyebabkan terjadinya kasus resistensi dan resurjensi (Radiyanto, et al. 2010). 

Keberadaan nematoda parasit di Indonesia telah dilaporkan terdapat pada 

berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. 

Selama kurun waktu 50 tahun terakhir, pengendalian nematode dengan 

menggunakan nematisida kimia (sintetik) masih memegang peranan yang sangat 

penting. Hal ini disebabkan karena cara-cara pengendalian lain belum mampu 

memberikan hasil yang  emuaskan. Nematoda merupakan salah satu jenis organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT) penting yang menyerang berbagai jenis tanaman 

utama di Indonesia dan negara-negara tropis lainnya (Mustika, 2005). 

Kehilangan hasil akibat serangan nematoda di seluruh dunia dapat mencapai 

US$ 80 milyar per tahun  Meskipun demikian di Indonesia, kerusakan tanaman 

karena nematode parasit, kurang disadari baik oleh para petani maupun para petugas 

yang bekerja di bidang pertanian. Hal ini mungkin disebabkan oleh gejala serangan 

nematoda yang sulit diamati secara visual karena ukuran nematoda yang sangat 

kecil. Selain itu gejala serangan nematode berjalan sangat lambat dan tidak spesifik, 

mirip atau bercampur dengan gejala kekurangan hara dan air, kerusakan akar dan 

pembuluh batang. Serangan nematoda dapat mempengaruhi proses fotosintesa dan 

transpirasi serta status hara tanaman. Akibatnya pertumbuhan tanaman terhambat, 
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warna daun kuning klorosis dan akhirnya tanaman mati. Selain itu serangan 

nematoda dapat menyebabkan tanaman lebih mudah terserang patogen atau OPT 

lainnya seperti jamur, bakteri dan virus. Akibat serangan nematoda dapat 

menghambat pertumbuhan tanaman, mengurangi produktivitas, dan kualitas 

produksi (Mustika, 2005).  

Penggunaan pestisida sintetis di lingkungan pertanian menjadi masalah yang 

sangat dilematis, Penggunaan pestisida sintetisakan mengakibatkan kehilangan hasil 

yang diakibatkan organisme penggangu tumbuhan (OPT) dapat ditekan, tetapi akan 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti berkembangnya ras hama 

yang resisten terhadap insektisida, resurjensi hama, munculnya hama sekunder, 

terbunuhnya musuh alami hama dan hewan bukan sasaran lainnya, serta terjadinya 

pencemaran lingkungan. Sedangkan di lain pihak tanpa penggunaan pestisida akan 

sulit menekan kehilangan hasil yang diakibatkan OPT (Safirah, R. et al. 2016). 

Serangga juga dapat berperan sebagai kontrol biologi (predator bagi serangga 

lain) yang mampu menekan populasi hama serangga perkebunan. Serangga predator 

yang umum adalah belalang sembah (Hierodula sp.; Mantodea; Mantidae) yang 

memangsa serangga-serangga lain. Dalam suatu ekosistem perkebunan juga terdapat 

serangga parasit pada serangga lain (Cleptoparasitisme), misalnya dari Ordo Diptera 

dan Hymenoptera yang dapat bersifat sebagai sebagai endoparasit atau ektoparasit. 

Keberadaan serangga parasit di perkebunan dapat membantu menekan populasi 

hama serangga (Putra, et al. 2011). 

2.5 Taksonomi Serangga 

Serangga atau insekta termasuk dalam phylum Athropoda. Athropoda dibagi 

tiga sub phylum ialah Trilobilata, Mandibulata, dan Chelicerata. Sub phylum 

Mandibulata terbagi menjadi beberapa kelas. Salah satu diantaranya adalah kelas 
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insekta. Lilies, (1991) menyatakan bahwa kelas insekta terbagi dua sub kelas yaitu: 

Apterygota dan Pterygota 

A. Kelas Apterygota 

Serangga yang berbentuk primitif yang mungkin merupakan serangga diatas 

bumi. Serangga ini sekarang bertempat tinggal hampir setiap daerah. Apterygota 

terbagi dalam 4 ordo yaitu antara lain: 

1. Ordo Diplura 

Serangga yang berukuran kurang dari 10 mm, tubuh selendris, warna putih. 

Metamorfosis tipe metabola. Alat mulut entagonat, tipe pengunyah. Antena 

memanjang filiform/seperti benang. Tidak mempunyai mata majemuk dan tidak 

mempunyai sayap. Abdomen terdiri dari 10 ruas dan panjang abdomen terdapat 

serkus yang mempunyai capit atau filamen kaudal panjang. Habitat didalam celah 

yang lembab, dibawah kulit kayu atau tanah. 

2. Ordo Collembola 

Serangga yang berukuran kurang dari 5 mm, berbentuk selindris atau 

gelembung/globose. Metamorfosis tipe metabola, alat mulut entagonat, dan tipe 

pengunyah. Antena pendek, terdiri dari 4 kelas, tidak mempunyai mata majemuk 

terdapat satu sampai beberapa mata tunggal dilateral tidak mempunyai mata tunggal 

dorsal. Tibia bersatu dengan ruas tersebut tibotersus masing-masing mempunyai 

tungkai satu pasang cakar. Abdomen terdiri dari 6 ruas. Pada ruas ke 5 atau ke 6 

terdapat tonjolan yang bentuknya menyerupai kait pada ruas abdomen ke 3, yang 

berfungsi untuk memegang frucula. Pada segmen pertama terdapat organ pelekat 

yang disebut kollofor. Habitat didalam tanah yang lembab, serasah daun, bahan 

organik busuk dan lain-lain. 

3. Ordo Protura 
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Serangga yang berukuran kecil dari 5 mm, berbentuk tubuh memanjang dan 

berwarna putih. Metamorfosis tipe metabola alat mulut entagonat (didalam rongga 

kepala), tipe penghisap, tidak mempunyai antena, mata majemuk, maupun mata 

tunggal dan tidak mempunyai sayap. Tungkai pertama menyerupai antena, tersusun 

ruas, abdomen terdiri dari 12 ruas dengan ujung abdomen yang disebut telson. 

Habitat pada serasah daun dan tanah yang lembab, hidup sebagai pemakan bahan 

organik. 

4. Ordo Thysanura 

Ukuran serangga antara 1-2 mm, permukaan tubuh ditutupi sisik keperak 

perakan. Metamorfosis tipe metabola alat mulut entagonat (terlihat dari luar), 

mengunyah. Biasanya mempunyai mata majemuk, mata tunggal sampai tiga, tidak 

mempunyai sayap. Pada spesies tertentu, tiap-tiap ruas abdomen mempunyai 

tonjolan yang disebut cilli. Ujung abdomen mempunyai satu pasang serkus yang 

beruas lebih dari satu dan terdapat filamen kaudal. Serangga betina mempunyai alat 

peletak telur/ovipoositor panjang. Habitat hidup didalam tanah, serasah daun dan 

kayu. 

B. Kelas Pterygota 

1. Ordo Odonata 

Ukuran serangga yang beraneka ragam mulai dari yang terkecil kurang dari 4 

cm sampai yang berukuran besar. Metamorfosa tipe hemimetabola, alat mulut 

pengunyah, mempunyai alat mulut mata yang majemuk dan tiga mata tunggal, 

antenna pendek yang menyerupai rambut. Mempunyai dua pasang sayap menyerupai 

selaput dengan banyak pembuluh sayap. Tungkai imago digunakan untuk 

merangkul/memegang mangsa, tarsus tiga ruas. 

2. Ordo Orthoptera 
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Ukuran serangga mulai dari yang kecil kira-kira 5 mm, sampai yang besar lebih 

dari 25 cm, metamorfosa tipe paurometabola. Alat mulut pengunyah, mempunyai 

antena pendek atau panjang, mempunyai mata majemuk 2 atau 3 mata tunggal. 

Sayap dua pasang, sayap depan seperti kertas kulit disebut stigma waktu istirahat 

sayap belakang dilipat di bawah sayap depan. Pada ujung abdomen terdapat sirkus 

bentuknya pendek atau panjang dan dada beruas atau tidak beruas. 

3. Ordo Hemiptera 

Ukuran serangga beranekaragam, mulai dari yang kecil kira-kira 5 mm, sampai 

besar lebih dari 5 mm, bentuk dan ukuran beragam. Metamorfosa pauromertabola. 

Alat mulut menghisap, antena beranekaragam bentuknya, mempunyai mata majemuk 

dan mata tunggal. Sayap dua pasang, dijumpai pula serangga yang tidak bersayap. 

Tersus terdiri dari 2-3 ruas. Pada abdomen tidak terdapat serkus. 

4. Ordo Lepidoptera 

Ukuran serangga yang beraneka ragam ada yang kecil, sedang, atau besar tubuh 

ditutupi dengan sisik yang membentuk pola warna yang beraneka ragam. 

Metamorfosa tipe holometabola. Larva disebut ulat. Alat mulut imago menyerupai 

belalai fungsinya untuk menghisap nektar. Alat mulut larva mengunyah, antena 

beraneka ragam bentuknya. Imago mempunyai mata majemuk dan mata tunggal. 

Sayap dua pasang yang menyerupai selaput dan ditutupi sisik-sisik, sayap depan 

lebih besar dari sayap belakang. Tersus terdiri dari 5 ruas. Abdomen tidak 

mempunyai serkus. Larva mempunyai 5 pasang tungkai palsu pada segmen 

ambomen ke 3, 4, 5 dan 6 sampai 10 masing-masing tungkai terdapat kait-kait yang 

di sebut crocket. 

5. Ordo Thysanoptera 
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Serangga yang ukuran dari 1 cm, tubuh selidirik, berwarna gelap. Metamorfosa 

tipe paurometabola alat mulut tidak simetris, meraut dan menghisap. Antena pendek 

terdiri dari 6 sampai 10 ruas. Mata majemuk dan tiga mata tunggal dijumpai pada 

serangga yang bersayap. Sayap 2 pasang dengan rambut-rambut yang berjubai. Pada 

tungkai tersus terdiri dari 1 sampai 2 ruas. Dan beberapa jenis ini sebagai hewan 

predator. 

6. Ordo Coleoptera 

Ukuran serangga yang beraneka ragam ini dari yang kecil kurang dari 5 mm, 

sampai besar lebih dari 5 mm, tubuh kuat dan integument keras, metamorfosa tipe 

holometabola. Kepongpong tipe berlepasan, alat mulut mengunyah antena beraneka 

ragam bentuknya, serangga mempunyai mata majemuk, ada juga yang tidak 

mempunyai mata tunggal, mata tunggal biasanya tidak ada atau beberapa kelompok 

tertentu mempunyai 1 sampai 2 mata tunggal. Larva tidak mempunyai mata 

majemuk. Sayap depan keras menyerupai seludang yang disebut dengan elytra. Pada 

waktu istirahat elytra berfungsi untuk melindungi sayap belakang yang menyerupai 

selaput. Abdomen beberapa larva mempunyai tungkai “chrochet”. Biasanya terdapat 

1 sampai 2 pasang spirakel pada thorak dan 8 pasang spirakel pada masing-masing 

ruas abdomen. 

7. Ordo Hymenoptera 

Serangga yang berukuran kurang dari 5 mm, sampai yang berukuran besar. 

Metamorfosa tipe ini holometabola. Larva biasanya bertungkai atau tidak bertungkai. 

Kepongpong tipe berlepasan terletak di dalam rumah kepongpong alat mulut 

menggigit, menghisap, menjilat. Antena pada umumnya panjang menyerupai benang 

atau menyiku ke arah bawah depan ruas ujung membesar. Serangga mempunyai 

mata majemuk dan mata tunggal. Sayap 2 pasang yang menyerupai selaput sayap 
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depan lebih besar dari pada sayap belakang, tarsus 5 ruas. Ruas abdomen pertama 

disebut propedeum, yang biasanya bersatu dengan metathoraks. Ruas abdomen ke 12 

disebut petiole. Ovipositor serangga betina dapat berfungsi untuk menusuk jaringan, 

menggergaji jaringan atau menyengat. 

2.6 Peranan Serangga dalam Kehidupan  

Peranan serangga dapat bersifat menguntungkan, tapi dapat pula merugikan. 

Peranan yang bersifat menguntungkan, antara lain sebagai organisme pembusuk dan 

pengurai limbah, sebagai objek estetika dan wisata, sebagai pakan hewan (burung), 

serta sebagai penghasil makanan dan industri. Serangga yang dapat menguntungkan 

bagi kehidupan manusia, antara lain lebah madu, ulat sutra, dan serangga lain yang 

dapat menghasilkan bahan pewarna dan bahan kimia yang berguna. Serangga juga 

sangat berperan dalam proses penyerbukan. Ketika serangga mendekati bunga, kaki 

dan sayap mereka menyentuh serbuk sari sehingga serbuk sari akan ikut menempel. 

Ketika serangga tersebut pindah ke bunga lain, serbuk sari akan jatuh ke kepala putik 

bunga sehingga terjadilah proses penyerbukan (Nurhakim, 2014). 

Serangga juga dapat memiliki peranan merugikan, serangga yang menjadi hama 

tanaman. serangga tersebut sering kali memakan daun, menggerek batang buah dan 

biji, serta memakan dan menggerek akar. Selain itu, beberapa serangga dapat 

menjadi parasit bagi kesehatan manusia. Serangga tersebut sering kali membawa 

virus, kuman, dan bibit penyakit yang menyebar ke dalam tubuh manusia 

(Nurhakim, 2014). 

2.7 Tanaman Kopi Robusta (Coffea robusta L.) 

Kopi merupakan salah satu komoditas andalan dalam sektor perkebunan 

Indonesia. Peran komoditas kopi bagi perekonomian Indonesia cukup penting, baik 
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sebagai sumber pendapatan bagi petani kopi, sumber devisa, penghasil bahan baku 

industri, maupun penyedia lapangan kerja melalui kegiatan pengolahan, pemasaran, 

dan perdagangan (ekspor dan impor). Kopi merupakan produk perkebunan yang 

mempunyai peluang pasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sejak tahun 

1984 pangsa ekspor kopi Indonesia di pasar kopi internasional menduduki nomor 

tiga tertinggi setelah Brazilia dan Kolombia, bahkan untuk kopi jenis robusta ekspor 

Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia. Sebagian besar ekspor kopi 

Indonesia adalah jenis kopi robusta (94%), dan sisanya adalah kopi jenis arabika. 

Namun sejak tahun 1997 posisi Indonesia tergeser oleh Vietnam. Pada tahun 2009 

volume ekspor kopi robusta Indonesia meningkat menjadi 434.430 ton dari tahun 

sebelumnya 2008 sebanyak 348.187 ton. Kemudian pada tahun 2011 volume ekspor 

kopi robusta Indonesia menurun menjadi 265.368 ton. Nilai ekspor kopi Indonesia 

berfluktuatif. Fluktuasi nilai ekspor lebih dipengaruhi oleh perubahan harga kopi 

dibandingkan dengan perubahan volume ekspor (Aak, 2014). 

Tanaman kopi bukan tanaman asli Indonesia, melainkan jenis tanaman berasal 

dari benua Afrika. Tanaman kopi dibawa ke pulau Jawa pada tahun 1696. Setelah 

diketahui tanaman kopi itu hasilnya terus meningkat, karena meluasnya perkebunan 

kopi maka hasilnya dapat melimpah. Saat ini kopi Robusta di Indonesia lebih dari 

95%, sedangkan selebihnya adalah tanaman kopi Arabika dan jenis lain. Secara 

ekonomis pertumbuhan dan produksi tanaman kopi sangat tergantung pada atau 

dipengaruhi oleh keadaan iklim dan tanah. Setelah kedua hal suatu hal yang penting 

juga adalah pemeliharaan seperti pemupukan, pemangkasan, pohon peneduh, dan 

pemberantasan hama dan penyakit (Aak, 2014). 

2.7.1 Klasifikasi Tanaman Kopi Robusta (Coffea robusta L.) 
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Klasifikasi tanaman kopi robusta menurut Matnawy (2006) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliopsida 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Gentianacea 

Famili  : Rubiaceae 

Genus  : Coffea 

Spesies : Coffea robusta L. 

 

2.7.2 Morfologi Tanaman Kopi Robusta (Coffea robusta L.) 

Kopi robusta (Coffea robusta L.) memiliki tipe tajuk berupa perdu kekar tinggi 

melebar dengan daun cukup rimbun. Apabila dipangkas dengan sistem batang 

tunggal, diameter tajuk mencapai lebih dari 2,5 m, cabang primer tumbuh mendatar 

dan tegak tidak teratur, ruas cabang panjang-panjang sangat beragam dengan kisaran 

panjang 8-14 cm. Daun tua berwarna hijau tua gelap, daun muda berwarna coklat 

kemerahan. Bentuk daun oval melebar, pangkal daun runcing, ujung meruncing, 

daun lebar tebal agak kaku (Matnawy, 2006). Daun besar, dan panjang daun lebih 

dari 20 cm x 10 cm bergelombang, sedangkan panjang buah ± 1,2 cm (Aak, 2014). 

Buah muda oval membulat berwarna hijau bersih, buah tua berbentuk bulat 

memanjang berukuran sedang, buah masak relatif serempak berwarna merah hati. 

Jumlah buah per ompol antar tanaman sangat beragam dengan kisaran 11-45 

buah/ruas. Bentuk biji cenderung membulat (Matnawy, 2006). 

2.7.3 Syarat Tumbuh Tanaman Kopi Robusta (Coffea robusta L.) 

Jenis kopi ini berasal dari hutan-hutan katulistiwa di Afrika, dari pantai barat 

sampai di Uganda. Kopi ini dapat tumbuh baik antara 10
o 

garis lintang Utara dan 
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Selatan, sampai ketinggian 1.500 mdpl. Beberapa hal yang menjadi syarat tumbuh 

tanaman kopi robusta (Coffea robusta L.) menurut Aak (2014) sebagai berikut: 

a. Tanah 

Sehubungan dengan tanah ini yang penting untuk dipelajari terutama sifat fisis 

tanah dan sifat kimia tanah. Sifat fisis tanah meliputi tekstur, struktur, air, dan udara 

di dalam tanah. Tanaman kopi menghendaki tanah pada umumnya lapisan atasnya 

dalam, gembur, subur, banyak mengandung humus, dan permeable. Tanah yang 

demikian pergiliran udara dan air di dalam tanah akan berjalan baik. Akar tanaman 

kopi mempunyai oksigen yang tinggi, yang berarti tanah yang drainasenya kurang 

baik dan tanah liat berat tidak cocok.  

Sedangkan sifat kimia tanah yang dimaksud ialah meliputi kesuburan dan pH. 

Tanaman kopi menghendaki reaksi yang agak asam dengan pH 5-6. Pada umumnya 

tanah yang lebih asam kandungan mineralnya lebih rendah. Walaupun syarat-syarat 

yang berhubungan dengan tanah itu dapat dipenuhi dengan baik, tetapi perusahaan 

perkebunan kopi itu belum tentu menguntungkan. Karena masih harus 

memperhatikan faktor lain. 

b. Iklim 

Faktor iklim besar sekali pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan produksi. 

Faktor iklim mencakup daerah penyebaran, tinggi tempat, suhu, curah hujan dalam 

satu tahun, dan angin.  

2.7.4 Hama Tanaman Kopi Robusta (Coffea robusta L.) 

Hama dan penyakit tanaman kopi banyak sekali. Hama-hama itu diantaranya: 

hama buah bubuk kopi, cacing, penggerek batang, penggerek ranting, hama kutu, 

dan masih banyak lagi hama yang lain diantaranya menurut Matnawy (2006) adalah 

sebagai berikut: 
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a. Hama bubuk buah kopi (Stephanoderes hampei) 

Jenis hama ini suka sekali berkeliaran pada sore hari, kemudian hinggap pada 

buah kopi dan menyerangnya. Mula-mula hama ini menyerang buah yang sudah tua, 

kemudian buah yang muda dan juga buah yang masih pentil. Disamping itu juga 

menyerang kulit batang dan ranting. Tanda-tanda tanaman yang terserang yakni: 

1) Buah yang tua terdapat lubang bekas gerekan 

2) Buah yang muda menjadi busuk, pada serangan yang berat buah muda menjadi 

gugur 

Pemberantasannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Secara mekanis: buah-buah yang jatuh atau gugur pada musim penghujan 

sebaiknya dikumpulkan dan segera dibawa pulang. Buah yang sudah menguning 

sebaginya dipetik saja, jangan dibiarkan terlalu masak. 

2) Secara kemis: dapat disemprot dengan insektisida 

b. Hama cacing 

Hama cacing ini menyerang tanaman kopi pada bagian akarnya, terutama 

serabut akar. Disamping itu hama cacing juga mampu masuk kedalam akar. 

Biasanya yang diserang adalah tanaman yang masih muda, yaitu tanaman yang 

dibawah umur 4 tahun. Penyerangan ganas pada musim kemarau. Tanda-tanda 

tanaman yang terserang sebagai berikut: 

1) Pertumbuhannya terganggu, dan cabangnya pendek-pendek 

2) Tanaman tumbuh merana dan kerdil 

3) Daunnya menguning dan akhirnya rontok 

4) Pohonnya condong dan ranting-rantingnya mongering 

5) Akarnya banyak yang rusak 
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Pemberantasannya secara preventif yakni jangan menanam pada areal yang baru saja 

ditanami kopi, dengan demikian perlu diadakan giliran tanaman. 

c. Hama penggerek batang dan ranting 

Tanda-tanda tanaman yang terserang yakni: 

1) Kulit batang kopi tergerek melingkar 

2) Batangnya berlubang-lubang 

3) Tanaman muda banyak yang roboh 

4) Bila cabang dilengkungkan akan putus dan pada serangan berat tanaman mati. 

Pemberantasannya dapat dilakukan dengan cara mekanis maupun kemis yakni: 

1) Lubang-lubang bekas gerekan dibersihkan dari bubuk dan kumbangnya 

langsung dibunuh atau disemprot dengan insektisida 

2) Memotong batang-batang dan cabang-cabang, kemudian dimusnahkan dengan 

jalan membakarnya 

d. Hama kutu 

Hama kutu ini biasanya muncul pada musim kemarau dan suka sekali 

menyerang bunga, buah, daun, tunas, dan bagian yang lunak. Disamping itu juga 

menyerang pohon pelindung, misalnya tanaman lamtoro. Pada tanaman kopi terdapat 

gejala-gejala daunnya menjadi layu, daun dan buah menjadi rontok. 

2.8 Tinjauan Tentang Sumber Belajar 

2.8.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau 

situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan seseorang 

dapat belajar secara individual. Dikatakan oleh Percival & Elington (1984) dalam 

Tahar & Enceng (2006) bahwa sumber belajar dapat berasal dari berbagai bentuk, 

misalnya orang, yakni ketika menyediakan diri mereka sebagai manusia sumber 
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yang tersedia setiap saat sehingga dapat memecahkan kesulitan peserta ajar secara 

individual. Sumber belajar lain adalah laboratorium yang dapat digunakan setiap saat 

dari berbagai bentuk media instruksional seperti buku, catatan berstruktur, kaset 

video, berbagai program slide-tape, dan komputer. Eraut yang dikutip Seels & 

Richey (1994) dalam Tahar & Enceng (2006) menyatakan bahwa konsep sumber 

lebih mengacu pada pengertian sumber belajar yang lebih luas dan bukan diartikan 

sebagai sarana audiovisual. Oleh karena itu, sumber belajar dapat mencakup barang 

cetak, lingkungan, dan narasumber. 

2.8.2 Macam-macam Sumber Belajar 

Menurut Pranata (2013) dalam Rusnia (2016) ditinjau dari tipe asal-usulnya 

sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yaitu sumber 

belajar yang secara khusus atau sengaja dirancang atau dikembangkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya, buku pelajaran, modul, 

handout, program VCD pembelajaran, program audio pembelajaran, transparasi, 

CAI, dan lain-lain. 

2. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan (learning 

resources by utilization), yaitu sumber belajar yang secara tidak khusus 

dirancang atau dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, surat 

kabar, siaran televise, pasar, sawah, pabrik, museum, kebun binatang, terminal, 

olahragawan, dan lain-lain. 

 

2.8.3 Fungsi dan Pemanfaatan Sumber Belajar 

Penggunaan sumber belajar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak, 

misalnya ada seorang anak yang hanya menghendaki bahan dari sumber belajar yang 
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sama. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan anak pengulangan-pengulangan untuk 

mengusai kemampuan maupun keterampilan tertentu. Pemanfaatan sumber belajar 

ditandai dengan kemampuan memilih sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan, 

pengadaan bahan ajar, dan bentuk interaksi dengan bahan ajar yang digunakan. 

Dengan pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar tersebut, kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih bermakna. Miarso (2004) dalam Tahar & Enceng (2006) 

mengemukakan bahwa adanya pengelolaan kegiatan belajar yang memanfaatkan 

berbagai sumber belajar maka kegiatan menghasilkan dan/atau memilih sumber 

belajar, serta orang, lembaga yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan 

tersebut. Hal ini dilakukan agar kegiatan pembelajaran lebih berdaya guna, berhasil 

guna, dan produktif. 

Kemudian menurut Sudono (2000) dalam Rusnia (2016) mengatakan bahwa 

fungsi sumber belajar adalah meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa 

melalui berkomunikasi dengan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

sumber belajar atau hal lain. Sedapat mungkin anak dilatih untuk bercerita tentang 

kejadian yang ia lihat, dengar, atau hal-hal lain yang ia rasakan. Fungsi sumber 

belajar adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan produktivitas pendidikan 

b. Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran 

d. Lebih memantapkan pembelajaran 

e. Memungkinkan belajar secara seketika 

f. Memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas, terutama dengan adanya 

media massa. 

Fungsi lain sumber belajar menurut Pranata (2013), adalah sebagai berikut: 
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1) Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan: (a) mempercepat laju 

belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik; dan 

(b) mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehinga dapat lebih 

banyak membina dan mengembangkan gairah. 

2) Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, dengan 

cara: (a) mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional; dan (b) 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannya. 

3) Memberikan dasar yang lebih imliah terhadap pembelajaran dengan cara: (a) 

perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis; dan (b) 

pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 

4) Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan: (a) meningkatkan kemampuan 

sumber belajar; (b) penyajian informasi dan bahan secara lebih kongkrit. 

5) Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu: (a) mengurangi kesenjangan 

antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang 

sifatnya kongkrit; (b) memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 

6) Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan menyajikan 

informasi yang mampu batas geografis. 

2.9 Tinjauan Tentang Handout 

Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk 

memperkaya pengetahuan siswa, handout biasanya diambil dari beberapa literatur 

yang memiliki relevensi dengan materi yang diajarkan/KD dan materi pokok yang 

harus dikuasai oleh siswa. Fungsi handout antara lain: Membantu siswa agar tidak 

perlu mencatat, sebagai pendamping penjelasan guru, sebagai bahan rujukan siswa, 
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memotivasi siswa agar lebih giat belajar, pengingat pokok-pokok materi yang 

diajarkan, memberi umpan balik, menilai hasil belajar (Helmanda, 2012). 

Handout berisi rangkuman konsep-konsep penting dari suatu materi sehingga 

dapat memudahkan pembaca menguasai, memahami dan mengingat konsep-konsep 

yang dipelajari. Handout yang efektif dapat meningkatkan keingintahuan siswa 

mengenai materi, sehingga siswa terdorong untuk belajar dan terus belajar. Handout 

bisa melengkapi kelemahan buku teks dalam proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran lebih mengedepankan idealitas bagi pendidik sehingga benar-benar 

akan menghasilkan kualitas pembelajaran yang efektif dan efisien yang sesuai 

dengan kurikulum (Hera, 2014). Handout diberikan kepada siswa guna memudahkan 

siswa saat mengikuti proses pembelajaran karena waktu siswa tidak hanya terbuang 

untuk mencatat materi pelajaran saja, sehingga mampu mengatasi keterbatasan 

alokasi (Mawarni, 2015). 

 

2.9.1 Bentuk Handout 

Bentuk handout dapat bervariasi, menurut Nurtain dalam Chairil (2009) 

handout ada tiga bentuk yaitu: 

a. Bentuk catatan, yakni menyajikan konsep-konsep, prinsip, gagasan pokok 

tentang suatu topik yang akan dibahas; 

b. Bentuk diagram, yakni merupakan suatu bagan, sketsa atau gambar, baik yang 

dilukis secara lengkap maupun yang belum lengkap; 

c. Bentuk catatan dan diagram, yakni merupakan gabungan dari keduanya berupa 

catatan dan diagram atau gambar. 

2.9.2 Komponen Handout 
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Komponen handout menurut Hernawan (2009), pada umumnya terdiri dari 

tiga hal, meliputi: 

a. Bagian pendahuluan 

Bagian pendahuluan merupakan pembukaan (set induction) yang berfungsi 

memberikan pemahaman awal dan gambaran umum mengenai topik/tema dari bahan 

ajar yang akan diuraikan. Adapun isi dari bagian pendahuluan adalah: 

1) Uraian singkat atau prolog mengenai topik atau tema yang bersangkutan 

2) Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah mempelajari bahan ajar 

3) Gambaran mengenai perilaku awal (entry behavior) baik pengetahuan, sikap 

maupun keterampilan yang diperkirakan sebelumnya sudah dimiliki siswa, sebagai 

pijakan dalam pembahasan topik/tema bahan ajar. 

4) Kegunaan atau pentingnya mempelajari topik/tema bahan ajar 

5) Urutan pembahasan dari topik/tema bahan ajar yang disusun secara logis 

6) Petunjuk belajar yang berisi mengenai panduan teknis mempelajari bahan ajar 

agar dipahami, dikuasai dan dipraktekan dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan.  

b. Bagian teks atau isi handout 

Bagian ini berisi tentang bahan pelajaran atau materi utama yang harus 

dipelajari siswa. Bentuk dari uraian yang ada dalam isi dapat berisi garis-garis besar 

materi maupun materi yang disampaikan secara rinci. Sedangkan sistematika 

penulisannya dapat berpatokan pada kurikulum maupun sama sekali tidak 

berdasarkan kurikulum. Dalam hal ini pengembang bahan ajar dapat menentukan 

sistematika sendiri namun isi tetap sesuai dengan apa yang ada dalam kurikulum. 

c. Bagian pelengkap 

Bagian ini secara umum dapat berupa: 
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1) Ilustrasi dan contoh 

Ilustrasi dan contoh digunakan untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap 

isi topik/tema bahan ajar. Ilustrasi/contoh dapat berupa gambar kartun, foto objek, 

grafik, diagram, dan bentuk lainnya yang relevan dengan topic/tema bahan ajar, 

memiliki tingkat konsistensi dengan sifat-sifat topic/tema bahan ajar (istilah, 

teori/hukum, konsep, keterampilan), seimbang dalam jumlah dan jenisnya, 

logis/masuk akal yang sesuai kenyaan dan tidak mengada-ada, memiliki tingkat 

kebermakanaan yang tinggi, dan penggunaan warna yang tepat (full colour). 

2) Tugas dan latihan 

Tugas dan latihan merupakan bentuk-bentuk kegiatan balajar yang harus 

dilakukan oleh siswa untuk memantapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

dituntut oleh tujuan pembelajaran dan topik/tema bahan ajar. Bentuk tugas dan 

latihan dapat berupa kegiatan observasi/pengamatan, eksperimen sederhana, 

diskusi/pemecahan masalah, penelaahan, merangkum/membuat ikhtisar, maupun 

bentuk lainnya yang disajikan secara kreatif dan sesuai dengan karakteristik 

topik/tema bahan ajar yang disajikan. Selain itu disesuaikan pula dengan 

kemampuan siswa dan dapat menantang siswa untuk bepikir dan bersikap kritis. 

3) Daftar rujukan 

Daftar rujukan merupakan daftar sumber-sumber yang dirujuk dalam 

penyusunan bahan ajar. 

 

2.9.3 Kriteria Penyusunan Handout 

Dalam penyusunan handout, harus memenuhi criteria sebagai berikut: 

a. Sesuai dan dijabarkan dari silabus  

b. Singkat tetapi komprehensif 

c. Diperkaya dengan berbagai rujukan 
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d. Dilengkapi dengan gambar dan bagan 

e. Dilengkapi dengan pertanyaan/latihan dan tugas 

 

2.9.4 Manfaat dan Keuntungan Handout 

Menurut Davies dalam Chairil (2009), manfaat handout dapat membantu siswa 

untuk: 

a. Memperoleh informasi tambahan yang belum tentu mudah diperoleh secara 

cepat dari tempat lain; 

b. Memberikan rincian prosedur atau teknik pelaksanaan yang terlalu kompleks 

bila menggunakan audiovisual; 

c. Materi yang terlalu panjang/kompleks yang telah diringkas dalam bentuk catatan 

yang mudah dipahami 

Keuntungan penggunaan handout bagi siswa, yaitu: 

a. Menghemat waktu 

b. Dapat menggantikan catatan siswa 

c. Memelihara kekonsistenan penyampaian materi di kelas oleh guru 

d. Siswa dapat mengikuti struktur pelajaran dengan baik 

e. Siswa akan mengetahui pokok bahasan yang diberikan guru. 

Hasil penelitian studi keanekaragaman dan peranan serangga hama di daerah 

perkebunan kopi robusta (Coffea robusta L.) di desa jambangan kecamatan dampit 

kabupaten malang sebagai sumber belajar biologi SMA kelas X dapat dimanfaatkan 

menjadi media pembelajaran dalam bentuk Handout yang digunakan untuk 

pembelajaran biologi di SMA kelas X. Materi pembelajaran yang tepat untuk 

pemanfaatan hasil penelitian yaitu pada materi keanekaragaman hayati. Penggunaan 

media yang sesuai dalam proses pembelajaran dapat membantu guru dalam proses 

penyampaian materi. 
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2.10 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosistem Perkebunan Kopi Robusta (Coffea 

robusta L.) Desa Jambangan Kecamatan 

Dampit Kabupaten Malang 

Komponen Biotik Komponen Abiotik 

Fauna Flora 

Serangga 

Habitat 

Manfaat Memiliki 

Nilai Ekonomi 

Tinggi 

Masyarakat 

kurang memahami 

jenis-jenis seranga 

hama 

Identifikasi 

serangga hama 

Komponen Ekosistem 

Suhu udara 

Kelembaban udara 

Suhu tanah 

Kelembaban tanah 

pH tanah 

Udara Aquatik Teresterial 

Serangga Hama 

Struktur Tubuh Serangga 

Hama 

Fisiologi Morfologi Anatomi 

Jenis Serangga Hama 

Sumber Belajar Biologi 

Handout 

Penyakit 

Serangga 

Hama 

Cendawan 


