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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Dekomposisi 

Dekomposisi menurut Dephut dalam Haneda (2012) adalah penghancuran 

secara metabolik bahan organik dengan hasil sampingan berupa energi, materi 

anorganik dan bahan organik lain yang lebih sederhana.  

Menurut Parr dalam Hanafiah (2007), secara umum faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju dekomposisi ini meliputi faktor bahan organik dan faktor 

tanah. Faktor bahan organik meliputi komposisi kimiawi, nisbah C/N, kadar lignin 

dan ukuran bahan, sedangkan faktor tanah meliputi temperatur, kelembaban, 

tekstur, struktur dan suplai oksigen, serta reaksi tanah, ketersediaan hara terutama 

N, P, K, dan S. 

2.2 Bahan Organik Tanah 

Sumber utama bahan organik tanah ialah jaringan tanaman, baik yang 

berupa serasah atau sisa-sisa tanaan, yang setiap tahunnya dapat tersedia dalam 

jumlah yang besar sekali. Batang dan akar tanaman misalnya akan terombak oleh 

jasad-jasad renik dan akhirnya akan menjadi komponen tanah, dengan demikian 

maka jaringan tanaman tingkat tinggi itu merupakan makanan bagi berbagai jasad 

tanah. Secara kenyataannya kadar bahan organik dalam tanah pada suatu tempat 

dan tempat lainnya dalah berlainan atau cukup beragam (Sutedjo, 2005). 

Bahan organik tersusun atas bahan-bahan yang sangat beraneka berupa zat 

yang ada dalam jaringan tumbuhan dan hewan, sisa organik yang sedang 

menjalani perombakan, hasil metabolisme mikroorganisme yang menggunakan 
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sisa organik sebagai sumber energi, hasil sintesis mikrobia berupa plasma sel dan 

zat-zat humus, dan sederet panjang derivat zat-zat tersebut yang merupakan 

kesudahan kegiatan mikrobia (Notohadiprawiro, 2000). 

2.3 Tinjauan tentang Kesuburan Tanah 

2.3.1 Pengertian Kesuburan Tanah 

Kesuburan tanah merupakan kemampuan atau kualitas suatu tanah yang 

menyediakan unsur-unsur hara tanaman dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan 

tanaman, dalam bentuk senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman, dan 

dalam perimbangan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman tertentu apabila 

suhu dan faktor-faktor pertumbuhan lainnya mendukung pertumbuhan tanaman 

(Roidah, 2013). 

Kesuburan tanah didefinisikan sebagai kualitas yang memungkinkan suatu 

tanah untuk menyedikan unsur-unsur hara yang memadai, baik dalam jumlah 

maupun imbangannya untuk pertumbuahan spesies tanaman bila temperatur dan 

faktor lain mendukungnya (Foth, 1998). 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuburan Tanah 

Tanah memiliki kesuburan yang berbeda-beda tergantung faktor 

pembentuk tanah yang merajai lokasi tersebut, yaitu : bahan induk, iklim, relief, 

organisme, atau waktu. Tanah merupakan fokus utama dalam pembahasan 

kesuburan tanah, sedangkan tanaman dan fauna merupakan indikator utama 

kesuburan tanah (Yuwono, 2007).  
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2.3.2.1 Iklim 

Iklim merupakan rerata cuaca pada jangka panjang, minimal permusim 

atau per periode atau per tahun, dan seterusnya, sedangkan cuaca adalah kondisi 

iklim pada suatu waktu berjangka pendek, misalnya harian, mingguan, bulanan, 

dan maksimal semusim atau seperiode. Jumlah energi yang sampai ke permukaan 

bumi tergantung pada kondisi bumi atau cuaca. Cuaca bertanggung jawab dalam 

mengubah energi matahari menjadi energi mekanik menimbulkan gerakan udara 

atau angin yang memicu proses penguapan ataupun evaporasi pada tanaman, 

maka energi panas ditransformasi oleh tanaman menjadi energi kimiawi melalui 

mekanisme fotosintesis, yang kemudian akan digunakan oleh semua makhluk 

hidup untuk aktivitasnya melalui mekanisme dekomposisi (Hanafiah, 2007).  

2.3.2.2 Pengaruh Curah Hujan 

Curah hujan berkorelasi erat dengan pembentukan biomass (bahan 

organik) tanah, karena air merupakan komponen utama tetanaman maka 

kurangnya curah hujan akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. 

Hal tersebut dapat mengakibatkan rendahnya BOT dan N sehingga menhambat 

proses mineralisasi dalam proses dekomposisi biomass (Hanafiah, 2007). 

2.3.2.3 Pengaruh Temperatur 

Tanah yang terbentuk pada temperatur tinggi (daerah arid) juga berkadar 

biomass rendah tetapi matang (sparik) karena cepatnya proses mineralisasi 

kimiawi terhadap sisa-sisa tanaman. Tanah-tanah yang terbentuk pada daerah 

humid (temperatur sedang) akan mempunyai jenis dan populasi mikrobia yang 
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ideal, maka aktivitas biologisnya dalam dekomposisi biomass juga akan ideal 

(Hanafiah, 2007). 

2.3.2.4 Jasad Hidup 

Diantara berbagai jasad hidup, vegetasi atau makroflora merupakan yang 

paling berperan dalam mempengaruhi proses genesis dan perkembangan profil 

tanah, karena merupakan sumber utama biomass atau bahan organik tanah (BOT). 

BOT ini apabila terdekomposisi oleh mikrobia heterotrofik akan menjadi sumber 

energi dan hara bagi mikrobia sendiri, juga merupakan senyawa-senyawa organik 

dan anorganik (Hanafiah, 2007). 

2.4 Tinjauan tentang Bioindikator Tanah 

Bioindikator tanah adalah sifat atau proses biologis dalam komponen tanah 

dari suatu ekosistem yang menggambarkan kondisi ekosistem sebagai suatu sebab 

tertentu. Indikator biologi memiliki keunggulan dalam menilai ekologi tanah yang 

sehat karena dapat digunakan untuk menilai status saat ini dan perubahan 

prosesnya pada suatu rentang waktu, mampu mencerminkan struktur dan atau 

fungsi proses ekologi dan respon terhadap perubahan kondisi tanah akibat praktek 

pengelolaan lahan (Sarifuddin, 2004). 

Organisme tanah cukup baik sebagai bioindikator tanah karena memiliki 

respon yang sensitip terhadap praktek pengelolaan lahan dan iklim, berkorelasi 

baik terhadap  sifat tanah yang menguntungkan dan fungsi ekologis seperti 

penyimpanan air, dekomposisi dan siklus hara, netralisasi bahan beracun dan 

penekanan organisme patogen dan berbahaya (Sarifuddin, 2004). Organisme 

tanah juga dapat menggambarkan rantai sebab-akibat yang menghubungkan 
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keputusan pengelolaan lahan terhadap produktivitas akhir dan kesehatan tanaman 

dan hewan (Doran dan Zeiss, 2000).  

Fauna tanah memiliki keuntungan sebagai bioindikator tanah karena satu 

atau  dua tingkat lebih tinggi dalam rantai makanan, dimana mereka berperan 

sebagai  pemadu sifat kimia dan biologi yang berhubungan dengan sumber 

makanannya (Sarifuddin, 2004).  Kemudian waktu regenerasinya lebih panjang 

(hari hingga tahun) dibanding mikrobia  metabolik aktif lainnya (jam hingga hari) 

sehingga membuat mereka lebih stabil dan  tidak mudah berfluktuasi akibat 

perubahan hara yang sesaat dan tiba-tiba (Neher, 2001).  

2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keanekaragaman Fauna Tanah 

Keberadaan  fauna  tanah  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan 

yaitu  faktor  biotik  dan  faktor  abiotik.  Faktor  lingkungan  abiotik  yang 

mempengaruhi  adalah  faktor  fisika  antara  lain  tekstur  tanah,  struktur  tanah, 

dan  faktor  kimia  antara  lain  pH,  salinitas,  kadar  bahan  organik  dan  unsur 

mineral  tanah.  Sedangkan  faktor  biotik  yang  mempengaruhi  antara  lain 

mikroflora  dan  tanaman.  Tanaman  dapat  meningkatkan  kelembaban  tanah 

dan  sebagai  penghasil  seresah  yang  disukai  fauna  tanah (Nusroh, 2007). 

Dijelaskan juga bahwa, Keragaman fungsional dan aktivitas organisme tanah 

sangat dipengaruhi oleh faktor biotik danabiotik setempat. Faktor biotik meliputi 

kondisi vegetasi, sedangkan faktor abiotik meliputi kondisi iklimdan kondisi 

tanah,pola penggunaan lahan merupakanbentuk interfensi manusia terhadap 

keragaman fungsional dalam tanah (Breure dalam Widyati, 2013). 
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2.5.1 Tinjauan tentang Pengaruh Faktor Biotik dan Abiotik terhadap 

Keanekaragaman Fauna Tanah 

Kehidupan hewan tanah sangat tergantung pada habitatnya, karena 

keberadaan dan kepadatan populasi suatu jenis hewan disuatu daerah sangat 

ditentukan keadaan daerah itu. Dengan perkataan lain keberadaan dan kepadatan 

populasi suatu jenis hewan tanah disuatu daerah sangat tergantung dari faktor 

lingkungan (Suin, 2003). 

Faktor  lingkungan abotik secara garis besarnya dapat dibagi atas faktor 

fisika dan kimia. Faktor fisika antara lain aialah suhu, kadar air, perositas, dan 

tekstur tanah. Faktor kimia antara lain adalah salinitas , pH, kadar organik tanah, 

dan unsur-unsur mineral tanah. Struktur lingkungan abiotik sangat menentukan 

struktur komunitas hewan-hewan yang terdapat disuatu habitat. Faktor lingkungan 

biotik bagi hewan tanah adalah orgnisme lain yang juga terdapat dihabitatnya 

seperti mikroflora, tumbuh-tumbuhan, dan golongan hewan lainya. Pada 

komunitas itu jenis-jenis hewan / organisme itu saling berinteraksi satu dengan 

yang lainya. Interaksi itu bisa berupa predasi, parasitisme, kompetisi, dan penyakit 

(Suin, 2003). 

2.5.1.1 Faktor Biotik 

Faktor lingkungan biotik bagi hewan tanah adalah organisme lain yang juga 

terdapat dihabitatnya seperti mikroflora, tumbuh-tumbuhan, dan golongan hewan 

lainya. Pada komunitas itu jenis-jenis hewan/organisme itu saling berinteraksi satu 

dengan yang lainya. Interaksi itu bisa berupa predasi, parasitisme, kompetisi, dan 

penyakit (Suin, 2003). 
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Secara biologis, biomass marupakan sumber energi dan hara bagi jasad 

biologis tanah terutama heterotrofik. Pengaruh bahan organik terhadap tanah dan 

kemudian terhadap tanaman tergantung pada laju proses dekomposisinya. Secara 

umum faktor-faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi ini meliputi faktor 

bahan organik dan faktor tanah (Suin, 2007). 

2.5.1.2 Faktor Abiotik 

2.5.1.2.1 PH 

Pengukuran pH tanah sangat penting dalam ekologi hewan tanah karena 

keberadaan dan kepadatan hewan tanah sangat tergantung pada pH tanah. Hewan 

tanah ada yang memilih hidup pada tanah yang pH nya asam dan ada pula yang 

senang pada pH yang basa, dengan kata lain keanekaragaman fauna tanah sangat 

dipengaruhi oleh adanya pH (Suin, 2012). 

2.5.1.2.2 Suhu Tanah 

Suhu tanah merupakan salah satu faktor fisika tanah yang sangat 

menentukan kehadiran kepadatan organisme tanah, dengan demikian suhu tanah 

akan sangat menentukan tingkat dekomposisi material organik tanah (Suin, 2003). 

Dijelaskan juga oleh Hanafiah (2013) suhu tanah merupakan suatu sifat tanah 

yang sangat penting, yang secara langsung dapat mempengaruhi kehadiran suatu 

organisme tanah termasuk fauna tanah.  

2.5.1.2.3 Kadar Organik Tanah 

Material organik tanah merupakan sisa tumbuhan dan hewan dan organisme 

tanah, baik yang telah terdekomposisi maupun yang sedang mengalami 
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dekomposisi. Aterial organik tanah yang tidak terdekomposisi menjadi humus dan 

warnanya coklat hitam, dan bersifat kolodial (Suin, 2012). 

Material organik tanah sangat menentukan kepadatan populasi organisme 

tanah. Hewan tanah golongan sapronova hidupnya tergantung pada sisa daun yang 

jatuh (Suin, 2012). Dijelaskan juga oleh Sarifuddin (2004) bahwa bahan organik 

sangat berperan penting dalam kehidupan fauna tanah yang ada didalamnya. 

Sumber makanan yang didapatkan oleh fauna tanah merupakan hasil perombakan 

bahan organik atau serasah oleh mikrofauna didalam tanah. 

2.5.1.2.4 Kelembaban Tanah 

Fauna tanah dalam kelangsungan hidupnya yang berada di tanah sangat erat 

kaitanya dengan kelembapan tanah, tubuh fauna tanah memiliki kandungan air. 

Kondisi tanah yang kering dapat menyebabkan tubuh fauna tanah menjadi 

kehilangan air dan keadaan seperti ini merupakan masalah yang komplek bagi 

kelangsungan hidup makrofauna tanah (Ariani, 2009). Dijelaskan juga oleh Ummi 

(2007), bahwa kelembapan memiliki peran penting dalam pengaturan suhu, pada 

lingkungan daratan terjadi interaksi antara suhu dan kelembapan, reaksi tersebut 

sangat erat sehingga dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari kondisi 

cuaca dan iklim. 

2.6 Keanekaragaman Hayati 

2.6.1 Pengertian Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati ialah suatu istilah yang mencangkup semua bentuk 

kehidupan yang mencangkup gen, spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme 

serta ekosistem dan proses-proses ekologi (Sutoyo, 2010). Keanekaragaman 
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hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman makhluk hidup di berbagai 

kawasan di muka bumi, baik di daratan, lautan, maupun tempat lainnya. 

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 kehidupan organisme di suatu kawasan tertentu 

(Sugiyarto, 2000). 

Keanekaragaman hayati atau biodiversity menurut Mulyana dalam Fahmi 

(2015), merupakan ungkapan pernyataan terdapatnya berbagai macam variasi 

bentuk, penampilan, jumlah dan sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan 

persekutuan makhluk, yaitu tingkatan ekosistem, tingkatan jenis dan tingkatan 

genetika. Pada dasarnya keragaman ekosistem di alam terbagi dalam beberapa 

tipe, yaitu ekosistem padang rumput, ekosistem hutan, ekosistem lahan basah dan 

ekosistem laut. Keanekaragaman tipe-tipe ekosistem tersebut pada umumnya 

dikenali dari ciri-ciri komunitasnya yang paling menonjol, dimana untuk 

ekosistem daratan digunakan ciri komunitas tumbuhan atau vegetasinya karena 

wujud vegetasi merupakan pencerminan fisiognomi atau penampakan luar 

interaksi antara tumbuhan, hewan dan lingkungannya. 

Menurut Mulyana dalam Fahmi (2015), Keanekaragaman hayati atau 

biodiversity merupakan ungkapan pernyataan terdapatnya berbagai macam variasi 

bentuk, penampilan, jumlah dan sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan 

persekutuan makhluk, yaitu tingkatan ekosistem, tingkatan jenis dan tingkatan 

genetika. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati 
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yang sangat tinggi, yang ditandai dengan ekosistem, jenis dalam ekosistem, dan 

plasma nutfah (genetik) yang berada di dalam setiap jenisnya. Dengan demikian, 

Indonesia menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia dan dikenal 

sebagai Negara mega-biodiversity (Suhartini, 2009). 

2.6.2 Keanekaragaman Hayati Tanah 

Keanekaragaman hayati tanah memegang peranan penting dalam 

memelihara keutuhan dan fungsi suatu ekosistem. Dalam suatu ekosistem terdapat 

komponen abiotik dan biotik. Suatu ekosistem memiliki jalinan atau rantai 

ekologi dan ekosistem yang stabil akan mendukung perkembangan organisme di 

ekosistem itu. Salah satu komponen biotik pada ekosistem tanah adalah Hewan 

tanah. Kelompok hewan tanah sangat banyak dan beraneka ragam, mulai dari 

Protozoa, Rotifera, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, hingga 

Vertebrata (Suin, 1997). 

2.7 Tinjauan tentang Fauna Tanah 

Fauna tanah adalah hewan-hewan yang hidup di atas maupun di bawah 

permukaan  tanah.  Fauna  tanah  dapat  dikelompokkan  berdasarkan  ukuran 

tubuh, habitat, serta keberadaan dan aktivitas ekologinya Berdasarkan ukuran 

tubuhnya, fauna tanah dibedakan menjadi empat kelompok yaitu :Mikrofauna 

dengan diameter tubuh 0,02-0,2 mm contoh cilliata, Mesofauna  dengan  diameter  

tubuh  0,2-2  mm  contoh  nematoda,  collembola dan acarina, Makrofauna 

dengan diameter tubuh 2-20 mm contoh cacing, semut, dan rayap, Megafauna 

dengan diameter tubuh lebih besar dari 2 cm contoh bekicot (Nusroh, 2007). 
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Makrofauna tanah adalah hewan tanah yang memiliki ukuran tubuh lebih 

besar dari 2 mm, merupakan kelompok hewan tanah yang paling menonjol, 

meliputi semut, rayap, amphipoda, isopoda, centipodam milipoda, isopoda, 

insecta,  cacing tanah, ciput dan keong (Nusroh, 2007). Makrofauna tanah 

termasuk ke dalam Filum: Mollusca (Kelas: Gastropoda), Annelida (Kelas: 

Olygochaeta) dan Arthropoda (Kelas: Arachnida, Diplopoda, Chilopoda, 

Diplopoda, Crustacea dan Insecta). Di antara kelompok makrofauna tersebut 

kebanyakan termasuk dalam Kelas Insecta, masing-masing termasuk ke dalam 

Ordo: Isoptera, Orthoptera, Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, Dermaptera, 

Tysanoptera, Hemiptera dan Lepidoptera (Elzinga dalam sugiyarto, 2000).  

Menurut Notohadiprawito (1999), fauna tanah memerlukan persyaratan 

tertentu untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Struktur dan komposisi 

makrofauna tanah sangat bergantung pada kondisi lingkungannya. Makrofauna 

tanah lebih menyukai keadaan lembab dan masam lemah sampai netral. 

Kehidupan fauna tanah sangat tergantung pada habitatnya, karena keberadaan dan 

kepadatan populasi suatu jenis fauna tanah di suatu darah sangat ditentukan oleh 

faktor lingkungan, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Sugiyarto 

dkk., (2007) menjelaskan bahwa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi 

aktivitas organisme dalam tanah adalah iklim (curah hujan, suhu), tanah 

(keasamaan, kelembapan, suhu tanah , hara) dan vegetasi (hutan, padang rumput) 

cahaya matahari serta ketersediaan makanan.  

Faktor makanan merupakan faktor yang penting dalam menentukan 

bertambah atau berkurangnya jumlah individu makrofauna tanah (sugiyarto dkk., 
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2007).  Dijelaskan oleh Wallwork dalam Suwondo (2007) bahwa vegetasi akan 

berpengaruh terhadap penyediaan bahan makanan dan produksi humus sehingga 

berpengaruh terhadap kehadiran dan kepadatan serangga di dalam tanah. Menurut 

(Ahmad dalam Suwondo, 2007) sebagian besar hewan tanah ditemukan pada 

lapisan bagian atas karena pada lapisan tersebut merupakan media yang baik bagi 

kehidupan hewan dalam tanah. Hewan tanah banyak ditemukan pada kedalaman 

0-10 cm dibandingkan 10-20 cm. 

Keberadaan mesofauna tanah dalam tanah sangat tergantung pada salah satu 

faktor biotik yaitu ketersediaan energi dan sumber makanan untuk melangsungkan 

aktivitas hidup mesofauna tanah. Pengaruh faktor ketersediaan energi dan sumber 

makanan terhadap mesofauna memberikan umpan balik terhadap kesuburan tanah. 

Aktivitas yang baik ditunjukkan oleh mesofauna tanah akibat tersedianya energi 

dan sumber makanan memberikan dampak positif pula terhadap kesuburan tanah 

(Afiati, 2011). 

Menurut Handayanto & Hairiah (2009), mesofauna tanah merupakan hewan 

tanah yang memiliki ukuran tubuh 100 µm - <2 mm seperti Collembola, Acarina, 

Enchytraida, dan Rotifera, sedangkan menurut Yuana (2001) kelompok 

mesofauna tanah ini meliputi berbagai jenis hewan tanah yang berukuran 200µ- 

1cm. Contoh mesofauna tanah menurut Hasyim (2009), adalah Mikroarthropoda, 

Collemboloa, Acarina, Termintes, Olgochaeta, dan Enchytraeidae. Menurut Suin 

(2012), mesofauna merupakan kelompok hewan tanah yang sangat banyak dan 

beranekaragam yang memiliki ukuran tubuh antara 200 mikron sampai 1 cm. 
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2.8 Peran dan Fungsi Fauna Tanah dalam Ekosistem 

Fauna tanah yang terdapat pada tanah perkebunana sangat beragam, tetapi 

yang sering ditemukan adalah fauna dari golongan makrofauna dan mesofauna 

yang berperan dalam mendekomposisi bahan-bahan organik yang ada di dalam 

tanah. Fungsi makrofauna tanah yaitu  memecah,  mencampur,  dan 

mendistribusikan  seresah  dalam  tanah  sehingga  meningkatkan  aktivitas 

mikrobia tanah, dekomposisi bahan organik dan ketersediaan hara pada daerah 

perakaran tanaman serta memperbaiki struktur tanah (Double dan Schmidt dalam 

Nusroh, 2007). Pengaruh  makrofauna  dalam  proses  pendauran  hara  tanah  

adalah memotong-motong sisa tumbuhan dan merangsang kegiatan mikrobia. 

Dalam struktur  tanah,  makrofauna  mencampurkan  zarah  organik  dan  jasad  

renik, menciptakan biopori, meningkatkan humifikasi, dan menghasilkan gentel 

tinja (Tan dalam Nusroh, 2007). 

Di  kalangan  fauna  tanah,  makrofauna  berpotensi  untuk  memperbaiki 

sifat-sifat  fungsional  tanah.  Mahluk-mahluk  ini  menghasilkan  dan 

mengagihkan ulang sisa  organik dalam profil tanah  yang meningkatkan luas 

permukaan  dan  ketersediaan  substrat  organik  bagi  kegiatan  mikrobia. 

Pengaruh  makrofauna  dalam  proses  pendauran  hara  tanah  adalah memotong-

motong sisa tumbuhan dan merangsang kegiatan mikrobia. Dalam struktur  tanah,  

makrofauna  mencampurkan  zarah  organik  dan  jasad  renik, menciptakan 

biopori, meningkatkan humifikasi, dan menghasilkan gentel tinja (Tan dalam 

Nusroh 2007). 
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Salah satu organisme penghuni tanah yang peranannya sangat penting dalam 

perbaikan kesuburan tanah adalah fauna tanah (Rahmawaty, 2004). Kegiatan 

fauna tanah seperti pada mesofauna berperan dalam dekomposisi tanah yaitu 

merombak bahan organik tanah dalam penyediaan unsur hara (Mustofa, 2012), 

begitu juga menurut Sugiyarto (2000), fauna tanah khususnya mesofauna tanah 

berperan aktif dalam laju dekomposisi tanaman. Hal ini dipertegas oleh Khairiah 

(2009), peran fauna tanah pada ekosistem tanah cukup besar dalam menentukan 

kualitas dan struktur tanah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut 

Wulandarai (2007), peran aktif mesofauna tanah dalam menguraikan bahan 

organik dapat mempertahankan dan mengembalikan produktifitas tanah dengan 

didukung faktor lingkungan disekitarnya. 

Fauna tanah khususnya mesofauna tanah dapat melakukan perombakan 

bahan organik melalui dua peoses yang berlainan. Pertama yaitu, pengecilan 

merupakan reduksi ukuran partikel organik yang terjadi akibat aktivitas makan 

dari berbagai fauna tanah. Kedua, katabolisme yaitu pemecahan secara biokimia 

molekul organik kompleks akibat proses pencernaan fauna dan mikroflora tanah 

(Khairia, 2009), slain perannya sebagai perombak bahan organik dan 

memperbaiki struktur dan kualitas tanah, fauna tanah juga berperan dalam 

menaikkan nilai tukar kation dan menghasilkan nitrogen bagi tanah (Syanen, 

2002).  

Menurut Barnes (1997) dalam Rahmawaty (2004), dalam perombakan zat 

atau bahan-bahan organik yang dilakukan oleh fauna tanah termasuk mesofauna 

tanah melalui beberapa cara sebagai berikut: 
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1. Menghancurkan jaringan secara fisik dan meningkatkan ketersediaan daerah

bagi aktivitas bakteri dan jamur.

2. Melakukan perombakan pada bahan pilihan seperti gula, selulosa, dan

sejenis lignin.

3. Merubah sisa-sisa tumbuhan menjadi humus.

4. Menggabungkan bahan yang membusuk pada lapisan tanah bagian atas.

5. Membentuk bahan organik dan bahan mineral tanah.

2.9 Tinjauan Buah Belimbing 

Belimbing Manis (Averrhoa carambola L) merupakan salah satu komoditas 

yang banyak diminati oleh konsumen. Dengan rasa buah yang segar dapat 

memberikan banyak keuntungan, berupa vitamin dan kandungan yang lainnya. 

Konsumsi buah belimbing dengan cara diambil sarinya, atau lebih dikenal dengan 

sari buah juga lebih banyak diminati oleh konsumen (Sumarlan, 2014). Tumbuhan 

belimbing manis (Averrhoa carambola Linn.), dikenal dengan beberapa nama 

seperti; belimbing amis (Sunda), blimbing legi (Jawa), bainang sulapa (Makasar), 

dan balireng (Bugis) (Sukadana, 2009). 

Gambar 2.9 Pohon Buah Belimbing (Averrhoa carambola. L) 

Sumber: Dokumen pribadi 
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Sistematika Tumbuhan 

 Kingdom : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub-divisi : Angiospermae  

Kelas : Dicotyledonae  

Bangsa : Oxalidales  

Suku : Oxalidaceae  

Genus : Averrhoa  

Spesies : Averrhoa carambola Linn. (Tjitrosoepomo, 2000) 

Belimbing (Averrhoa carambola L) banyak terdapat di daerah tropis dan 

sangat populer di masyarakat. Rasanya segar dan harganya tergolong murah. 

Belimbing disebut sebagai buah pemberi kesegaran tinggi karena kandungan 

airnya tinggi. Tanaman belimbing dapat ditanam dikebun dan di halaman depan 

atau samping rumah. Tanaman buah ini mampu tumbuh pada semua jenis tanah. 

Tanaman belimbing (Averrhoa carambola L) mudah tumbuh dan mampu berbuah 

lebat jika dirawat dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan budidaya 

(Soenarjono, 2004). 

Kandungan kimia buah belimbing manis mengandung saponin, flavonoid, 

steroid/triterpenoid, glikosida, protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, 

B1, dan C (Wijayakusuma dan Dalimartha, 2000). 
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2.10 Sumber Belajar 

2.10.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua (data, orang, dan sesuatu) yang dapat 

digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah, maupun terkombinasi, 

yang biasanya untuk mempermudah mendapatkan pengetahuan secara informal, 

sumber belajar tersebut meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan 

(Bustari, 2005).  

2.10.2 Manfaat Sumber Belajar 

Manfaat sumber belajar dalam proses belajar mengajar dimaksudkan untuk 

mengatasi problem belajar dan memfasilitasi kegiatan instruksional dan juga 

untuk meningkatkan proses belajar mengajar agar menjadi lebih efektif. 

Seharusnya seorang guru menggunakan sumber belajar dalam setiap kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang memang harus disampaikan 

dengan sumber belajar. Secara umum, pemahaman guru tentang sumber belajar 

adalah guru dan bahan-bahan pelajaran yang berupa buku bacaan (Bustari, 2005). 

Sumber belajar disediakan untuk memenuhi suatu atau lebih tujuan 

pengajaran seperti memotivasi siswa dengan merebut perhatian dan memberikan 

dorongan yang menarik dalam mata pelajaran, melibatkan diri siswa dalam 

pengalaman belajar yang lebih bermakna, melaksanakan bentuk pengajaran 

individual, dapat lebih menjelaskan dan menggambarkan isi mata pelajaran dan 

kemampuan kinerja, menyumbang pembentukan sikap dan pengembangan 

apresiasi/ pengetahuan, dan menyediakan kesempatan untuk analisis diri terhadap 

tingkah laku dan kinerja individu (Bustari, 2005). 



27 
 

2.11 Tinjauan Tentang LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

2.11.1 Definisi LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

Lembar kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu sumber belajar 

yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator alam kegiatan 

pembelajaran. LKPD yang disusun dapat di rancang dan dikembangkan sesuai 

dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. LKPD juga 

merupakan media pembelajaran, karena dapat digunakan secara bersama-sama 

dengan sumber belajar atau media pembelajaran yang lain. LKPD menjadi sumber 

belajar dan media pembelajaran tergantung pada kegiatan pembelajaran yang 

dirancang (Widjajanti, 2008). 

LKPD merupakan jenis hand out yang dimaksudkan untuk mebantu siswa 

belajar secara terarah. Pembelajaran dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

internal berupa kemampuan awal siswa dan faktor eksternal berupa pendekatan 

pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat dilakukan denagn menggunakan 

media LKPD (Arsyad, 2004). 

2.11.2 Fungsi LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

Lembar Kerja Siswa selain sebagai media pembelajaran juga mempunyai 

beberapa fungsi yang lain, yaitu: 

a. Merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau 

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan belajar 

mengajar. 

b. Dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan menghemat 

waktu. 
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c. Penyajian suatu topik dapat untuk mengetahui seberapa jauh materi yang 

telah dikuasai siswa. 

d. Dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas. 

e. Membantu siswa dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar. 

f. Dapat membangkitkan minat siswa jika LKS disusun secara rapi, 

sistematis mudah dipahami oleh siswa sehingga mudah menarik 

perhatian siswa. 

g. Dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri siswa dan meningkatkan 

motivasi belajar dan rasa ingin tahu. 

h. Dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan, kelompok, atau 

klasikal karena siswa dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan 

kecepatan belajarnya. 

i. Dapat digunakan untuk melatih siswa menggunakan waktu selefektif 

mungkin. 

j. Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 

2.11.3 Kelebihan dan Kekurangan LKPD 

Menurut Indrawati (1999), kelebihan LKPD adalah sebagai berikut: 

a. Menjadikan siswa lebih aktif 

b. Menuntun siswa untuk mencapai tujuan instruksional khusus sesuai yang 

digariskan dalam Garis Besar Program Pengajaran (GBPP). 

c. Situasi siswa lebih demokratis sehingga dapat menimbulkan gairah 

belajar. 
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d. Melatih dan mengembangkan cara belajar siswa untuk dapat belajar 

secara mandiri. 

e. Guru dapat mengetahui sejauh mana pencapaian siswa dalam suatu 

pokok bahasan melalui LPD yang telah dikerjakan oleh siswa. 

Menurut indrawati (1999), disamping mempunyai kelebihan LKPD juga 

mempunyai kekurangan, yaitu: 

a. Siswa yang kurang kreatif akan tertinggal dari siswa yang lebih kreatif. 

b. Guru yang kurang kreatif dalam membuat lembar kerja siswa akan 

mengalami kesulitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Tanah yang rusak tidak 
dapat memperbaharui 

diri secara alami, maka 
tingkat kesuburannya 

menurun 

Bahan Organik 

Pengelolahan secara 
alami 

Dekomposisi 

Berupa 

Cara 

Sifat 

Terdiri 

2.12    Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Kerangka Konsep Penelitian 

Sumber: Dokumen pribadi 
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2.13 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

2.15.1 Laju dekomposisi dapat mempengaruhi keanekaragaman fauna tanah 

yang ada di perkebunan belimbing (Averrhoa carambola L.) 

Agrowisata Petik Belimbing Desa Karangsari Kota Blitar. 

2.15.2 Jenis-jenis keanekaragaman yang ditemukan pada lokasi penelitian 

yang paling banyak terdiri dari kelas Collembola. 

2.15.3 Hasil penelitian dapat disusun menjadi sebagai sumber belajar. 

 


