
 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Serangga 

2.1.1 Pengertian Serangga 

Ciri - ciri umum serangga diantaranya memiliki  apendiks atau alat tambahan 

yang beruas, tubuhnya bilateral simetri yang terdiri dari sejumlah ruas, tubuh 

terlindungi oleh zat kitin. Sistem saraf tangga tali, coelom pada serangga dewasa 

bentuknya kecil dan merupakan suatu rongga yang berisi darah (Hadi, 2009). 

Serangga merupakan kelompok organisme dominan. Keberadaan serangga pada 

suatu tempat dapat menjadi indikator biodiversitas, kesehatanxekosistem, dan 

degradasi lahan. Peranan serangga dalam ekosistem diantaranya adalah sebagai 

pollinator, dekomposer, predator dan parasitoid (Kartikasari, 2015). Menurut 

(Ruslan, 2009) serangga dapat dibedakan berdasarkan pada habitatnya yaitu 

serangga yang hidup pada habitat air, udara dan tanah. Serangga permukaan tanah 

merupakan serangga yang hidup baik di dalam tanah maupun pada permukaan 

tanah. Keberadaan serangga permukaan tanah sangat tergantung pada ketersediaan 

energi dan sumber makanan untuk melangsungkan hidupnya. 

2.1.2 Serangga Tanah 

Suin (2012) menyebutkan serangga tanah merupakan jenis serangga yang 

hidup di tanah, baik itu yang hidup pada permukaan tanah maupun yang hidup di 

dalam tanah, diperkirakan lebih dari 1 juta spesies yang telah di deskripsikan dan 

masih ada sekitar 10 juta spesies yang belum di deskripsikan, sehingga serangga 

tanah dikelompokkan sebagai salah satu makhluk hidup yang mendominasi bumi.
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Menurut pendapat (Patang, 2010) Pada umumnya serangga tanah memiliki 

peranan penting dalam daur hara, karena serangga tanah dikenal berperan sebagai 

dekomposer atau perombak bahan organik. Keberadaan serangga ini sangat erat 

hubungannya dengan keadaan lingkungan dimana ia hidup dan mempunyai 

potensi yang tidak ternilai, terutama dalam membantu perombakan bahan organik 

tanah, sehingga serangga tanah menjadi salah satu mahkluk penyeimbang 

lingkungan. Beberapa diantaranya bahkan dapat digunakan sebagai indikator 

tingkat kesuburan tanah atau keadaan tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Macam-macam Serangga (Robo, 2016) 

 

2.1.3 Morfologi Serangga Tanah 

 Secara umum morfologi serangga tanah terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 

kepala, toraks, dan abdomen. Ketiga bagian tersebut dilindungi oleh kutikula yang 

tersusun dari lapisan kitin yang keras. Bagian terluar serangga tanah terbagi 
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menjadi beberapa buku-buku (Borror et al., 1997). Berikut merupakan uraian dari 

morfologi serangga tanah : 

a. Caput (kepala)  

Kepala merupakan bagian depan dari tubuh serangga, terdiri dari 6 ruas. 

Organ yang terdapat kepala antaralain mulut, sepasang mata majemuk, mata 

tunggal, dan sepasang antenna (Natawigena, 1990). Mata tunggal mempunyai 

lensa kornea tunggal, dibawahnya terdapat sel korneagen dan retina. Mata tunggal 

tidak membentuk bayangan dan lebih berperan dalam membedakan intensitas 

cahaya,. Memiliki sepasang maksila, sepasang mandibulata (rahang belakang), 

sebuah hipofharing dan labium. Kepala mempunyai fungsi sebagai alat untuk 

penerima rangsangan, pengumpulan makanan, dan memproses informasi di otak. 

Kepala serangga keras karena mengalami sklerotisasi. Serangga dewasa memiliki 

mata besar yang disebut mata majemuk atau mata faset yang terdiri dari beberapa 

ribu ommatidia, sehingga bayangan yang terlihat oleh serangga adalah mozaik 

(Borror et al., 1997). 

b. Toraks (dada) 

Toraks terdiri atas tiga ruas yaitu protothoraks (bagian depan), mesothorax 

(bagian tengah), dan metathoraks (bagian belakang) (Jasin, 1987). Pada ketiga 

bagian toraks tersebut memiliki sepasang kaki, sedangkan mesothorax pada 

umumnya memiliki masing-masing sepasang sayap, akan tetapi beberapa jenis 

serangga hanya memiliki sepasang sayap pada mesothoraxnya dan ada pula yang 

sama sekali tidak bersayap (apterygota). Pada prothorax, mesothorax dan 

metathorax masing-masing bagiannya terdiri dari notum (jamak: nota, identik 
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dengan tergum) dan bagian bawahnya disebut sternum (jamak: sterna). Notum 

untuk prothorax disebut protonum, dan notum untuk mesothorax masing-masing 

disebut mesonotum dan metanotum. Protonum terbagi lagi atas prescutum, 

scutum, scutelum dan postcutelum, Mesonotum dan metanotum masing-maasing 

terbagi atas epimeron dan episternum (Natawigena, 1990). 

c. Abdomen (perut)  

Pada umumnya abdomen serangga terdiri dari 11 ruas tetapi segmen ke- 

11 biasanya mengecil. Pemberian nomor segmen dimulai dari depan ke belakang, 

segmen nomor satu ada di belakang metathorax. Bagian genting antara thorax dan 

abdomen disebut petiole, biasanya terdaapat pada ordo Hymenoptera 

(Natawigena, 1990). Alat kelamin serangga biasanya terletak pada abdomen ke 8 

dan ke 9. Ruas-ruas ini berkaitan dengan kopulasi dan peletakan telur. Ruas-ruas 

1-7 di depan alat kelamin adalah ruas-ruas pra-kelamin. Pada seranga yang tidak 

bersayap bagian ruas pra-kelamin biasanya terdiri dari sternum medial yang kecil 

dan dua buah keping besar yang terletak di sebelah sisi sternum yaitu koksopodit 

atau sisa-sisa dasar tungkai-tungkai abdomen yang ujungnya mengandung stilus 

yang berurat daging (Borror, et al., 1997). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Morfologi Serangga Tanah (Sabila, 2012) 
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2.1.4 Peranan Serangga Tanah 

Serangga permukaan tanah pada umumnya memakan tumbuh-tumbuhan 

yang hidup maupun yang telah mati, sehingga serangga berperan pada proses 

dekomposisi. (Ruslan, 2009) menyatakan proses dekomposisi dalam tanah tidak 

akan mampu berjalan cepat bila tidak ditunjang oleh kegiatan serangga 

permukaan tanah. Keberadaan serangga permukaan tanah dalam tanah sangat 

tergantung pada ketersediaan energi dan sumber makanan untuk melangsungkan 

hidupnya, seperti bahan organik dan biomassa hidup yang semuanya berkaitan 

dengan aliran siklus karbon dalam tanah. Dengan ketersediaan energidan hara 

bagi serangga permukaan tanah tersebut, maka perkembangan dan aktivitas 

serangga permukaan tanah akan berlangsung baik. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Hasyimuddin (2017), serangga tanah dikenal berperan sebagai 

perombak bahan organik yang memegang peranan penting dalam daur hara. 

Kelompok ini sangat erat hubungannya dengan keadaanxlingkungan dimana 

serangga hidup dan mempunyai potensi yang tidak ternilai terutama dalam 

membentu perombahakan bahan organik tanah, selain itu serangga tanah juga 

menjadi salah satu makhluk penyeimbang lingkungan. Beberapa diantaranya 

bahkan dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesuburan tanah atau keadaan 

tanah.  

2.1.5 Faktor yang mempengaruhi serangga tanah 

Faktor yang mempengaruhi komunitas serangga tanah terbagi menjadi 

faktor biotik dan abiotik.  Lingkungan abotik secara garis besarnya dapat dibagi 

atas faktor fisika dan kimia. Faktor fisika antara lain ialah suhu, pH, kadar air, 
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perositas, danxtekstur tanah. Faktor kimia antara lain adalah salinitas, kadar C-

organik tanah, dan unsur-unsur mineral tanah. Struktur lingkungan abiotik sangat 

menentukan struktur komunitas hewan-hewan yng terdapat disuatu habitat. Faktor 

lingkungan biotik bagi hewan tanah adalah hewan lain baik sesama spesies 

maupun berlainan spesies, tumbuhan dan mikroba yang ada di sekitar hewan itu 

(Sukarsono, 2012). 

2.1.5.1 Faktor Biotik 

a. Fauna Tanah dan Tanaman  

Faktor lingkungan biotik bagi hewan tanah adalah hewan lain baik sesama 

spesies atau berlainan spesies, tumbuhan dan mikroba yang ada di sekitar hewan 

itu (Sukarsono, 2012). Fauna tanah merupakan bagian dari biodiversitas tanah 21 

yang berperan penting dalam perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah melalui 

proses humifikasi, dalam proses dekomposisi bahan organik fauna tanah lebih 

banyak berperan dalam proses fragmentasi (Lisnawati et al., 2014).  

2.1.5.2 Faktor Abiotik 

a. Suhu Tanah  

Suhu tanah merupakan salah satu faktor fisika tanah yang sangat 

menentukan kepadatan serta kehadiran organisme tanah, dengan demikian proses 

kimia dan kegiatan jasad renik yang mengubah hara tanaman menjadi bentuk yang 

dapat digunakan secara materi juga dipengaruhi oleh suhu (Suin, 2012).  

Temperatur sangat berpengaruh terhadap aktivitas mikrobial tanah. Aktivitas ini 

sangat terbatas pada temperature dibawah 10
o 

C, laju optimum aktifitas biota 

tanah yang menguntungkan terjadi pada kisaran suhu 18-30
o 

C. nitrifikasi 
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berlangsung optimum pada suhu diatas 30
o 

C. pada suhu diatas 30
o 

C lebih banyak 

unsur K dibebaskan padasuhu rendah (Hanafiah, 2013). 

Cara untuk mengukur suhu tanah apabila menggunakan soil thermometer 

yang sudah memiliki pembungkus metal pada bagian ujungnya adalah dengan 

langsung menancapkannya ke tanah sampai tanda batas, dibiarkan beberapa saat 

samapi suhu konstan (Husamah et al., 2017). 

b. pH  

Derajat keasaman (pH) tanah juga merupakan faktor pembatas bagi 

kehidupan organisme baik flora maupun fauna tanah dikarenakan fauna tanah 

merupakan hewan yang sensitif terhadap pH tanah. Toleransi terhadap pH 

umumnya bervariasi bagi setiap spesies, jenis hewan tanah yang sanggup hidup 

dalam pH asam disebut asidofil, sedangkan spesies yang hidup pada tanah yang 

basa termasuk dalam golongan kalsinofil, dan hewan yang hidup pada tanah baik 

yang asam maupun basa disebut golongan netrofil atau indiferen. Flora atau fauna 

dapat hidup dengan baik jika berada pada pH yang netral yaitu antara 6-8 

(Husamah et al., 2017). Pengukuran pH tanah perlu dilakukan saat meneliti 

tentang hewan tanah. Terdapat dua macam metode untuk mengukur pH tanah, 

yaitu secara kolorimeter maupun pH meter. Pengukuran pH secara kolorimeter 

menggunakan kertas pH untuk mengetahui perubahan warna indikator, dimana 

warna indikator memiliki perbedaan pada kadar ion H yang berbeda (Suin, 2012).  

c. Material Organik Tanah  

Material organik tanah merupakan sisa hewan dan organisme tanah, baik 

yang telah terdekomposisi maupun yang sedang mengalami dekomposisi. 
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Material organik tanah sangat menentukan kepadatan populasi organisme tanah. 

Hewan tanah golongan saprova hidupnya tergantung pada sisa daun yang jatuh 

atau serasah. Hewan tanah karnivora makanannya adalah serangga saprova, 

sedangkan hewan tanah koprova memakan sisa kotoran saprova dan karnivora 

(Suin, 2012). Menurut Supriyadi (2008) kandungan bahan organik (C-organik) 

dalam tanah mencerminkan kualitas tanah, dimana kandungan bahan organik 

dikatakan sangat rendah apabila < 2 %, dan rendah apabila > 2 %, kandungan 

bahan organik yang berkisar 2-10% memiliki peranan yang sangat penting. Bahan 

organik tanah merupakan indikator dari kualitas tanah, karena merupakan sumber 

dari unsur hara. Bahan organik tanah erat kaitannya dengan kondisi tanah baik 

secara fisik, kimia dan biologis yang selanjutnya turut menentukan produktivitas 

suatu lahan (Waluyaningsih, 2008). Menurut Hanafiah (2013) kesuburan tanah 

juga dipengaruhi oleh ketersediaan hara, rendahnya ketersediaan hara 

mencerminkan rendahnya kesuburan tanah sehingga keberadaan makrofauna 

tanah sebagai perombak bahan organik sangat menentukan ketersediaan hara 

dalam menyuburkan tanah. 

d. Kelembaban Tanah  

Fauna tanah yang bersinggungan langsung dengan tanah memiliki kaitan 

erat dengan kelembapan tanah. Tubuh fauna tanah mengandung air, oleh karena 

itu kondisi tanah yang kering mengakibatkan tubuh fauna tanah menjadi 

kehilangan air, keadaan seperti ini merupakan masalah yang kompleks bagi 

kelangsungan hidup fauna tanah (Husamah et al., 2017). Dijelaskan juga oleh 

Sukarsono (2012), bahwa kelembaban memiliki peran penting dalam mengubah 
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efek dari suhu, pada lingkungan daratan terjadi interaksi antara suhu dan 

kelembapan yang sangat erat sehingga dianggap sebagai bagian yang sangat 

penting dari kondisi cuaca dan iklim. 

2.2 Pengertian perkebunan 

Perkebunan adalah suatu kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu 

pada media tumbuh dalam ekosistem yang sesuai, mengolah, serta memasarkan 

barang maupun jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan mengetahuan dan 

teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 

pelaku usaha perkebunan dan masyarakat (Evizal, 2014). 

2.2.1 Perkebunan Apel 

Perkebunan merupakan industri biologis yang memanfaatkan proses 

biokimia, menggunakan media tanaman. Pertanian modern mengubah proses 

alamiah tanaman yang semula semata-mata hanya menggunakan unsur- unsur 

hara asli dari dalam tanah, diganti dengan proses pemacuan pertumbuhan dan 

hasil  penennya melalui pemupukan,dan pestisida. Penerapan teknologi pertanian 

modern sejak tahun 1970 atau yang dikenal sebagai teknologi revolusi hijau, 

disamping telah meningkatkan produksi 300% dibandingkan produksi tahun 

1960-an, juga meninggalkan dampak negatif pada mutu lingkungan dan 

keanekaragaman hayati (Nugraha, 2014).  

Kecamatan Bumiaji Kota Batu merupakan salah satu daerah dataran tinggi 

dan sangat berpotensi untuk lahan pertanian. Kecamatan Bumiaji terletak pada 

ketinggian > 800 mdpl menjadikan Kecamatan Bumiaji memiliki sumber daya 

lahan yang subur dengan curah hujan yang tinggi sebesar 2.471 mm. Luas lahan 
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Kecamatan Bumiaji menurut penggunaannya 9168,47 Ha dengan luas lahan 

sebagai lahan pertanian 4369 Ha atau 47,66%, sedangkan luas lahan menurut 

topografi atau bentang lahan 3002,325 Ha atau 32,25% berupa dataran dan 

6166,153 Ha atau 67,25 % berupa perbukitan atau pegunungan (Dinas Pertanian, 

2011).  

Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang sangat potensial 

terutama untuk pengembangan di bidang pertanian. Salah satu produksi pertanian 

yang memiliki keunggulan di Kota Batu adalah tanaman apel. Apel adalah 

tanaman buah tahunan yang tumbuh baik di daerah dataran tinggi. Desa 

Tulungrejo yang berada pada ketinggian 700-800 meter di atas permukaan air laut 

(mdpl), merupakan sentra tanaman apel di Kota Batu dan kondisi tanaman apel 

berkembang dengan baik (Ruminta, 2015). Luas lahan apel di desa Tulungrejo 

400 Ha dengan jumlah pohon apel 24.000 pohon, total produksi apel 11.000 ton 

per musim panen dengan produktivitas 27.5 ton/Ha/tahun (Indahwati dkk, 2012). 

Tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 terjadi penurunan komoditas apel dari 

3.430.116 kg pada tahun 2005 menjadi 2.577.949 kg pada tahun 2010 (Ruminta, 

2015).  

Penurunan produktivitas tanaman apel disebabkan adanya alih-fungsi lahan 

tanaman apel menjadi lahan perkebunan jeruk, sayur, dan bunga potong (Amelia, 

2012). Selain itu, beberapa tahun terakhir terkait masalah sistem pengolahan tanah 

(Nursaidah, 2013). Cuaca yang tidak menentu dan perubahan suhu yang semakin 

meningkat mengakibatkan tanaman apel tidak dapat berproduksi optimal. Aplikasi 
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pestisida kimiawi dapat menimbulkan dampak negatif, seperti resistensi hama, 

berkurangnya musuh alami, dan timbul jenis hama baru (Ruminta, 2015). 

2.3 Hutan  

Hutan merupakan suatu komunitas pepohonan yang tumbuh dengan rapat 

beserta tumbuh-tumbuhan yang menjalar dengan jenis yang beranekaragam yang 

memiliki peran penting bagi kehidupan di muka bumi. Hutan adalah sebuah 

asosiasi kehidupan, baik tumbuh-tumbuhan (flora) maupun binatang (fauna) dari 

yang sederhana sampai yang bertingkat tinggi. Asosiasi adalah kumpulan 

tumbuhan yang memiliki komposisi tumbuhan berbunga di dalam suatu formasi. 

Kerapatan hutan disebabkan adanya semak belukar, tanaman penutup tanah, dan 

adanya pohon pemanjat (Arief, 2011). 

Hutan diartikan sebagi suatu asosiasi, oleh karena itu antara jenis pohon 

yang satu dan jenis pohon yang lain memiliki ketergantungan satu sama lain. 

Jenis-jenis tanaman yang tidak menyukai matahari membutuhkan perlindungan 

dari tanaman yang lebih tinggi dan memerlukan sinar matahari penuh. Tanaman 

yang menyukai sinar matahari penuh akan memperoleh keuntungan dari tanaman 

yang hidup dibawahnya karena mampu menjaga kelebapan dan suhu yang 

diperlukan oleh tanaman tinggi tersebut (Arief, 2011). 

2.3.1 Hutan Raden Soerjo 

Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan 

koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau 

bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Rencana 
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pengelolaan taman hutan raya sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, 

dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan 

pemanfaatan kawasan (Yudohartono, 2008). Kawasan Hutan Taman Raya R. 

Soerjo atau hutan Cangar yang ditetapkan dengan keputusan presiden No. 29 

tahun 1992 tanggal 20 juni 1992 seluas ± 2.500 ha meliputi kawasan hutan 

lindung gunung anjasmoro, gunung gede, gunung biru, gunung limas, seluas 

20.000 ha dan kawasan hutan cagar alam arjuno lalijiwo (Ruslan, 2009). 

2.4 Sumber Belajar  

Sumber belajar adalah semua sumber yang ada diluar diri siswa yang 

keberadaannya mempermudah terjadinya proses belajar. Berbagai sumber tersebut 

memungkinkan perubahan pada diri seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, yang 

tidak mengerti menjadi mengerti, dan yang tidak terampil menjadi terampil. 

Sumber belajar menjadikan anak didik mnejadi bisa membedakan yang baik dan 

yang buruk, mana perintah dan mana larangan. Komponen sumber belajar 

meliputi pesan, manusia, material (media-software), peralatan (hardware), teknik 

(metode), dan lingkungan yang dipergunakan untuk memfasilitasi terjadinya 

proses pembelajaran (Musfiqon, 2012). Pada proses pembelajaran dibutuhkan 

suatu sumber belajar yang  harus disesuaikan dengan silabus pada kurikulum yang 

digunakan. Salah satu contohnya pada mata pelajaran biologi SMA kelas X materi 

Berbagai Tingkat Keanekaragaman Hayati Indonesia pada KD 3.2 Menganalisis 

data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati Indonesia 

(gen, hayati, jenis, dan ekosistem). Hasil dari penelitian identifikasi serangga 
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dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar yang sesuai dengan KD 3.2 

tersebut. 

2.4.1 Ciri-ciri sumber belajar 

Musfiqon (2012), menyebutkan bahwa sumber belajar merupakan suatu daya 

yang diperlukan pada proses pembelajaran. Secara garis besar sumber belajar 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar 

mengajar, sehingga tujuan pembelajran dapat tercapai secara maksimal. 

b. Sumber belajar harus memiliki nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat 

mengubah dan membawa perubahan yang semourna terhadap tingkah laku 

sesuai dengan tujuan yang ada. 

c. Sumber belajar dapat digunakan secara terpisah (sendiri-sendiri) maupun 

secara kombinasi (gabungan). 

2.4.2 Buku saku 

Buku pelajaran atau biasa disebut buku paket yang beredar di pasaran 

memiliki ukuran relatif besar, yakni sekitar 25 cm x 17 cm sehingga sulit dibawa 

kemana saja dan uraian bacaan pada setiap halamannya relatif panjang. Sebagian 

besar buku-buku tersebut menggunakan sedikit gambar dan warna sehingga 

memiliki tampilan yang kurang menarik. Hal-hal inilah yang menyebabkan 

rendahnya minat baca dan minat belajar siswa (Putri, 2013). 

Buku saku merupakan buku yang berukuran kecil yang mudah disimpan dan 

dibawa kemanapun. Buku saku dapat digunakan sebagai media yang 

menyampaikan informasi tentang materi pelajaran dan lainnya yang bersifat satu 
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arah, sehingga bisa mengembangkan potensi siswa menjadi pelajar mandiri 

(Sulistyani, 2013). 

2.4.2.1 Fungsi Buku Saku 

Fungsi buku saku menurut Sulistyani (2013) yaitu:  

1) fungsi atensi, buku saku dicetak dengan kemasan yang kecil dan berwarna 

sehingga dapat menarik dan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi 

materi yang tertulis didalamnya,  

2) Fungsi Afektif, Penulisan nama ilmiah hewan pada media buku saku 

dilengkapi dengan gambar pada keterangan materi sehingga dapat menarik 

perhatian siswa dalam belajar,  

3) Fungsi Kognitif, Penulisan nama ilmiah yang disertai gambar dapat 

memperjelas materi yang terkandung didalam buku saku sehingga dapat 

mempelancar pencapaian tujuan pembelajaran.  

4) Fungsi Psikomotoris, Penulisan materi buku saku yang singkat dan jelas dapat 

mempermudah siswa untuk menghafalkannya dan  

5) Fungsi Evaluasi, Penilaian kemampuan siswa dalam pemahaman materi dapat 

dilakukan dengan mengerjakan soal-soal evaluasi yang terdapat pada buku 

saku.  

2.4.2.2 Manfaat buku saku 

Manfaat buku saku  menurut Sulistyani (2013), dalam proses pembelajaran, 

yaitu:  

1) Penyampaian materi dengan menggunakan buku saku dapat diseragamkan,  
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2) Proses pembelajaran dengan menggunakan buku saku menjadi lebih jelas, 

menyenangkan dan menarik karena desainnya yang menarik dan dicetak 

dengan penuh warna. 

3) Efisien dalam waktu dan tenaga. buku saku yang dicetak dengan ukuran kecil 

dapat mempermudah siswa dalam membawanya dan memanfaatkan 

kapanpun dan dimanapun,  

4) Penulisan materi yang singkat dan jelas pada buku saku dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar siswa. 

2.4.2.3. Format buku saku  

Langkah penyusunan buku saku menurut Putri (2013) terdiri dari:  

1) Cover yang berisi logo Universitas Muhammadiyah Malang 

2) Judul buku saku Keanekaragaman Serangga Tanah,  

3) Judul materi yang dimuat dalam buku saku yaitu materi berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati Indonesia pada SMA kelas X.  

4) Kolom nama penulis dan lembaga yang menaungi penulis serta penerbit buku 

saku,  

5) Kata pengantar yang berisi ucapan syukur dan terima kasih penulis kepada 

semua pihak yang telah membantu penyusunan buku saku, 

6)  Daftar isi buku saku, 

7)  Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator materi berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati Indonesia yang akan dicapai oleh siswa,  

8) Peta konsep materi berbagai tingkat keanekaragaman hayati Indonesia agar 

siswa dapat lebih mudah melihat materi yang akan dipelajari,  
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9) Bagian isi terdapat uraian berbagai tingkat keanekaragaman hayati Indonesia 

yang sesuai dengan KD yang terdapat pada silabus, selain itu juga terdapat 

beberapa contoh soal dan jawaban yang akan memudahkan siswa dalam 

memahami materi keanekaragaman serangga tanah secara langsung,  

10)  Glossarium yang berisi penjelasan atau definisi dari kata atau istilah asing 

yang terdapat dalam materi materi keanekaragaman serangga tanah, 

11)  Latihan soal yang berisi soalsoal evaluasi yang digunakan untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi keanekaragaman serangga tanah yang 

terdapat di dalam buku saku, 

12) Daftar pustaka yang memuat literatur yang digunakan dalam penyusunan 

buku saku, dan 

13)  Cover belakang buku saku berisi identitas penulis yang meliputi: nama, 

tempat tanggal lahir serta pendidikan yang pernah ditempuh. 

 

  



25 
 

 

2.5. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual 
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