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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara megabiodiversity dan merupakan 

mega center keanekaragaman hayati dunia. Sumberdaya hayati yang melimpah ini 

merupakan asosiasi antara faktor biotik dan abiotik. Salah satu faktor biotik 

adalah tanah. Tanah di Indonesia kaya akan mineral dan merupakan tanah subur. 

Kondisi ini mempengaruhi tumbuhnya beragam jenis tumbuhan yang diikuti 

dengan beragam jenis fauna yang hidup berasosiasi dengan tumbuhan (Haneda, 

2012). 

Tanah sebagai komponen abiotik dalam suatu ekosistem merupakan 

sumber daya alam yang memegang peranan penting dalam kehidupan. 

Keberadaan tanah sangat penting sama halnya dengan faktor abiotik lain seperti 

udara dan air. Bahkan secara khusus tanah merupakan habitat bagi biota tanah 

yang aktivitasnya dilakukan di dalam tanah. Seperti yang dikatakan oleh 

Wulandari (2007), bahwa tanah yang keberadaannya terbatas, seringkali 

digunakan secara terus-menerus tanpa memperhatikan pemeliharaannya, dan tidak 

memberi kesempatan pada tanah untuk memperbarui diri secara alami, atau 

dipulihkan kembali kesuburannya sehingga dapat menurunkan tingkat kesuburan 

tanah. 

Menurut Sutedjo dan Kartasapoetro dalam Wulandari (2005), usaha 

memperbaiki tanah secara alami dapat dilakukan dengan mengistirahatkan tanah 
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untuk beberapa waktu, tidak diolah, dan dibiarkan tertutup oleh rumput-rumputan. 

Menurut Wulandari (2007) untuk mengurangi dan mengantisipasi terjadinya 

kerusakan tanah, diperlukan langkah yang tepat, aman sekaligus tidak 

mengeluarkan banyak biaya, misalnya dengan pemberian bahan organik tanaman 

pada tanah. Pemberian bahan organik tanaman pada tanah dapat memperbaiki 

sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Pemberian bahan organik ini dapat dikatakan 

sebagai pengelolaan tanah menggunakan cara dekomposisi (pembusukan) bahan-

bahan organik. Dekomposisi adalah penghancuran secara metabolik bahan 

organik dengan hasil sampingan berupa energi, materi anorganik dan bahan 

organik lain yang lebih sederhana (Notohadiprawiro, 1999). 

Kota Blitar memiliki perkebunan belimbing yang terkenal dengan produk 

andalannnya sebagai sari buah. Saat ini kebun belimbing di kota Blitar 

berkembang sebagai Agrowisata, dimana setiap hari sabtu dan minggu dibuka dan 

digunakan untuk kunjungan wisata. Kebun belimbing ini sangat luas dan terletak 

di pusat kota, karena perkebunannya yang luasnya 7034.11 m2 maka untuk 

perawatannya petani sering menggunakan bahan kimia. Bahan kimia yang 

digunakan seperti herbisida dan pestisida, petani menggunakan bahan ini dalam 

jangka 7 hari sekali dalam penyemprotan. Hal ini yang menjadi masalah dalam 

lingkungan ekosistem tanah dan juga bagi perkebunan belimbing di Kota Blitar 

sendiri.  Pengelolaan perkebunan yang salah dan kurang baik akan berdampak 

negatif untuk lingkungan disekitar, salah satunya adalah menurunnya kesuburan 

dan produktivitas tanah sehingga tanah menjadi rusak.  
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Tanah yang rusak dan tandus dapat mempengaruhi dan mengurangi 

produktivitas perkebunan, seperti berkurangnya nilai jual Buah Belimbing di 

pasaran. Perbaikan tanah yang rusak akibat bahan kimia jika dibiarkan semakin 

lama maka perkebunan belimbing di kota Blitar akan menurun produktivitasnya, 

maka harapannya petani dapat mengetahui cara yang baik dalam mengelolah 

lahan perkebunan yang baik. Salah satu sumber daya yang dapat membantu 

pemulihan lahan di perkebunan belimbing ialah fauna tanah. Keberadaan fauna 

tanah sangat dibutuhkan karena untuk memperoleh energi fauna tanah harus 

mampu merombak dan menguraikan bahan organik. Hal tersebut membuktikan 

bahwa fauna tanah memiliki peranan besar dalam melakukan penguraian materi 

tumbuhan dan binatang yang telah mati sehingga dapat menentukan kesuburan 

tanah. 

Berdasarkan hasil penelitian Sirait (2010), nilai laju dekomposisi srasah 

kelapa sawit adalah (D) sedangkan nilai keanekaragaman adalah (H’). Minggu ke-

2  D = 0,80% dan nilai H’ = 2,13, pada minggu ke-4 D = 1,45% dan nilai H’ = 

1,70, pada minggu ke-6 D = 1,35% dan nilai H’ = 1,79, pada minggu ke-8 D = 

1,2% dan nilai H’= 1,79 , pada minggu ke-10 D = 1,15% dan nilai H’ = 1,49, 

sedangkan pada minggu ke-12 D = 1% dan H’ = 1,88. Hasil penelitian tersebut 

membuktikan bahwa ada korelasi antara laju dekomposisi dengan 

keanekaragaman fauna tanah, dilihat dari data pada minggu ke-4 merupakan nilai 

laju dekomposisi tertinggi (D = 1,45%) yang diikuti denagn nilai keanekaragaman 

fauna tanah yang tinggi dimulai dari minggu ke-2 (H’= 2,13). Hal ini 

membuktikan bahwa penguraian bahan organik dapat mempengaruhi 
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keanekaragaman dan aktivitas fauna tanah dapat mempengaruhi kesuburan tanah, 

karena bahan organik tanaman akan terurai dengan baik jika banyak beragam 

fauna tanah yang menghancurkan organ tanaman menjadi bentuk bahkan partikel 

yang sangat kecil sebelum diurai oleh mikrofauna tanah. Hubungan antara 

keanekaragaman total fauna tanah dengan laju dekomposisi berbanding lurus. 

Harapannya dengan didapatkan hasil analisis mengenai pengaruh laju 

dekomposisi bahan organik tanaman terhadap keanekaragaman fauna tanah para 

petani dapat memahami arti pengelolahan tanah atau pun lahan secara alami, 

karena jika petani mengelolah tanah secara alami maka petani dapat 

menyelamatkan lingkungan terutama ekosistem tanah dan dapat memelihara tanah 

sehingga tidak takut jika kesuburan tanahnya menurun. 

Mengingat pentingnya peranan fauna tanah dalam menjaga keseimbangan 

ekosistem dan masih terbatasnya informasi mengenai fauna tanah di Indonesia 

untuk kebutuhan sumber belajar bagi siswa maka peniliti menganggap sangat 

penting untuk dilakukan penelitian tentang “Analisis Laju Dekomposisi Serasah 

Tanaman (Averrhoa carambola L.) terhadap Keanekaragaman Fauna Tanah 

sebagai Sumber Belajar Biologi”. Berdasarkan Kurikulum 2013, pembelajaran 

bagi peserta didik dirancang untuk memberikan pengalaman belajar secara 

langsung sehingga peniliti menggunakan sumber belajar dengan judul diatas. 

Hasil penelitian ini akan dikembangkan sebagai sumber belajar berupa Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD). Materi ini terdapat pada Sekolah Menengah Akhir 

(SMA) kelas X, KD 3.2 Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai 
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tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis, dan ekosistem) di Indonesia, sub 

bahasan keanekaragaman hayati Indonesia (gen, jenis, ekosistem) fauna. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh laju dekomposisi bahan organik tanaman terhadap 

keanekaragaman fauna tanah di kawasan perkebunan belimbing (Averrhoa 

carambola L.) Agrowisata Petik Belimbing Desa Karangsari Kota Blitar? 

2. Bagaimana keanekaragaman jenis fauna tanah yang ditemukan  

3. Bagaimana hasil penelitian pengaruh laju dekomposisi bahan organik 

tanaman terhadap keanekaragaman fauna tanah dapat digunakan sebagai 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk Biologi SMA kelas X? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh laju dekomposisi bahan organik tanaman 

terhadap keanekaragaman fauna tanah di kawasan perkebunan belimbing 

(Averrhoa carambola L.) Agrowisata Petik Belimbing Desa Karangsari Kota 

Blitar? 

2. Untuk mengetahui keanekaragaman jenis fauna tanah yang ditemukan. 

3. Untuk menganalisis hasil penelitian yang dikembangkan menjadi Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) pada materi tingkat Keanekaragaman Hayati 

SMA kelas X. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritik dan praktis, berikut penjabaran manfaat teoritik dan praktis. 
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1. Manfaat teoritik 

Hasil penelitian pengaruh laju dekomposisi bahan organik tanaman 

terhadap keanekaragaman fauna tanah dapat dijadikan dasar acuan untuk 

penelitian yang berkenaan dengan materi yang sama. Hal ini sangat berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi kalangan akademisi maupun 

masyarakat umum. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Petani 

Penelitian ini diharapkan juga bisa membantu para petani khususnya 

petani belimbing untuk mengetahui peranan fauna tanah serta cara  memelihara 

tanah secara alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia secara terus menerus, 

sehingga ekosistem tanah dapat terjaga. Karena tanah yang baik untuk dijadikan 

lahan pertanian adalah tanah yang banyak mengandung unsur hara yang dapat 

dilihat dari keberadaan fauna tanah. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini akan semakin memperkaya wawasan siswa dalam 

mengetahui tingkat keanekaragaman hayati Indonesia dengan contoh fauna tanah 

dan ekosistemnya serta dapat memahamkan tentang peranan penting 

keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia khususnya dalam pengelolahan 

ekosistem tanah. 

c. Bagi Instansi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya kepada tenaga 

pendidik/guru dan peserta didik tentang keanekaragaman fauna tanah yang ada di 
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sekitar lingkungan serta laju dekomposisi bahan organik tanaman dan penerapan 

ilmu biologi pada kehidupan sehari-hari terutama pada materi Keanekaragaman 

Hayati SMA kelas X.  

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Keanekaragaman jenis fauna tanah yang diamati adalah semua jenis fauna 

tanah yang ada di dalam tanah sedalam 20 cm maupun di permukaan tanah 

sekitar plot yang ditentukan. 

2. Sampel hewan makrofauna tanah yang diambil Ordo dari kelas Insecta, 

Chilopoda, Arachnida, dan Annelida. Sampel hewan mesofauna tanah yang 

diambil Ordo dari kelas Arachnida dan Collembola. 

3. Keanekaragaman fauna dihitung dengan rumus indeks Shannon and Weaner 

yang dibagi menjadi 5 kategori, yaitu <1 sangat rendah, ≥1-<2 rendah, ≥2-<3 

sedang, ≥3-<4 tinggi dan ≥4 sangat tinggi. 

4. Laju dekomposisi dihitung dengan cara membagi berat bahan organik pada 

setiap penimbangan dengan betar awal bahan organik (Wulandari, 2007). 

5. Laju dekomposisi serasah tanaman yang digunakan adalah daun belimbing, 

batang belimbing dan buah belimbing. 

6. Waktu yang dibutuhkan  20 hari dan sampel bahan organik, fauna tanah 

diambil setiap 5 hari sekali. 

7. Tingkat keremahan serasah tanaman belimbing dengan katergori tercincang. 

8. Faktor lingkungan abiotik yang diukur dalam penelitian ini adalah, pH tanah, 

kelembaban tanah, suhu tanah, dan rasio C/N tanah. 
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9. Daerah yang menjadi objek penelitian yaitu kawasan perkebunan belimbing 

(Averrhoa carambola L.) Agrowisata Petik Belimbing Desa Karangsari Kota 

Blitar. 

10. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2017 dengan suhu rata-rata 27-

29oC 

11. Bahan ajar yang menjadi produk penelitian adalah Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) ditujukan untuk siswa SMA kelas X IPA materi 

Keanekaragaman Hayati sangat berkaitan dengan  ekosistem lingkungan. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Dekomposisi serasah adalah perubahan fisik maupun kimiawi yang sederhana 

oleh mikroorganisme tanah (bakteri, fungi dan hewan tanah lainnya) atau 

sering disebut juga mineralisasi yaitu proses penghancuran bahan organik 

yang berasal dari hewan dan tanaman menjadi senyawa-senyawa organik 

sederhana (Sutedjo et al. 1991). 

2. Keanekaragaman makhluk hidup ini merupakan kekayaan bumi yang 

meliputi hewan, tumbuhan, mikroorganisme dan semua gen yang terkandung 

di dalamnya, serta ekosistem yang dibangunnya. Keanekaragaman hayati 

(Biodiversitas) merupakan totalitas dari kedidupan organisme di suatu 

kawasan tertentu (Sugiyarto, 2000). 

3. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu 

pada tanah dan atau media tumbuh lainya dalam ekosistem yang sesuai, 

mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut (UU No 

18 Tahun 2004).  
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4. Sumber  belajar 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). Sumber belajar yang dikembangkan adalah LKPD.


