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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Hutan 

2.1.1 Devinivi Hutan 

Ekosistem hutan terdiri atas keanekargaman hayati yang meliputi 

pepohonan, flora dan fauna serta vegetasi tanaman yang tidak dapat lepas dan 

tidak dapat dipisahkan. Pada umumnya kondisi lingkungan yang ada di hutan 

memilki karakteristik dan  hidrologis yang baik. Namun jika kondisi hutan seperti 

pohon dan tanah terganggu maka hubungan antara keduanya akan terganggu 

(Kusumaningtyas & Chofyan, 2012). 

2.1.2 Komponen Penyusun Hutan  

Sumber daya alam yang sangat mendukung potensial keanekaragaman flora 

dan fauna. Salah satu penyusun atau sumber daya yang ada di hutan yakni 

mesofauna dan makrofauna tanah. Keberadaan mesofauna dan makrofauna 

memiliki peran dalam proses dekomposisi, aliran karbon, bioturbasi, sikluk unsur 

hara dan agregasi tanah (Sholehudin et al., 2014b). Fauna tanah yang memiliki 

kedudukan sebagai dokomposer yang memiliki kemampuan dalam mengubah 

bahan bahan organik menjadi non organik serta memiliki arti penting dalam 

kesuburan fisika kimia biologi tanah (Aminullah, 2015) 

 

2.1.3 Hutan Jati  

Jati merupakan jenis tanaman yang memilki tajuk yang lebat. Tanaman 

yang memiliki nama latin tectona grandis L memiliki batang yang bebas cabang 
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dan memiliki tinggi pohon sekitar 30-45 M. Tanaman jati diklasifikasikan ke 

dalam famili Verbenaceae, Genus Tectona, dan spesies tectona grandis Linn.F. 

Tumbuhan jati dapat tumbuh dengan baik dengan diameter mencapai 220 cm. 

(Murtinah et al., 2015) Hutan jati sebagaian besar terdapat di pulau jawa oleh 

kesatuan pemangkuhan hutan (KPH). 

2.1.4 Penebangan Hutan Jati 

Hutan pada umumnya memilki karakteristik dan hidrologis yang baik. 

Namun jika kondisi hutan seperti pohon dan tanah terganggu maka hubungan 

antara keduanya akan terganggu (Arief, 2001). Pembukaan hutan yang disebabkan 

oleh adanya penebangan menjadi lahan petanian akan merusak kondisi 

lingkungan, hal ini dikarenakan suhu, insenitas cahaya mengenai permukaan 

tanah semakin tinggi sehingga fauna cenderung menurun (Kusumaningtyas & 

Chofyan, 2012). 

Hutan jati di jawa memilki ukuran yang luas, namun keberadaan hutan jati 

ternyata medatangkan berbagai masalah. Fenomena yang terjadi saat ini, hutan 

yang dijadikan sebagai lahan untuk mencari keuntungan dari pemilik modal 

sehingga dari tahun ke tahun khususnya hutan jati mengalami penurunan jumlah 

yang semakin sedikit. Pembukaan hutan yang disebabkan oleh adanya 

penebangan akan merusak kondisi lingkungan. Devoresti hutan (penebangan 

hutan menjadi lahan) dapat menyebabkan kerusakan pada tanah salah satunya 

menurunnya kadar bahan organik yang sehingga mengakibatkan penurunan 

jumlah pori pada tanah (Oksana et al, 2012). 
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2.2 Alih Lahan  

2.2.1 Pengertian Alih Lahan  

Peralihan hutan menjadi lahan pertanian dapat menyebabkan perubahan 

fungsi terhadap ekosistem. Perubahan yang terjadi pada ekosistem alih fungsi 

hutan mejadi lahan pertanian memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. 

(Oksana et al, 2012). 

2.2.2 Lahan pertanian  

Pertanian adalah suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan,  bahan baku industri, atau 

sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sistem penggunaan 

lahan industri salah satunya penanaman pada lahan terbuka seperti jagung, labu, 

dan buah-buahan. Penggunaan lahan menyebabakan penebangan hutan dilakukan 

secara terus menerus secara serentak pada saat panen sehingga kualitas tanah 

tanah menjadi terganggu. Penanaman hutan produksi atau hutan tanaman industri 

secara monokultur menyebabkan penebangan habis dan serentak pada saat panen 

sehingga tanah menjadi terbuka. Kondisi potensi alih lahan yang berkaitan dengan 

perkembangan kegiatan masyarakat yang membutuhkan lahan sejalan dengan 

perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi (Kurniasari & 

Ariastita, 2014). 

2.2.3 Mesofauna dan Makrofauna tanah  

Tanah merupakan sumber energi dan hara bagi biota tanah. Komponen dari 

biota tanah adalah akar tanaman, mikrobia. mikrofauna tanah, mesofauna tanah 

dan makrofauna tanah. Mesofauna dan makrofauna tanah merupakan hewan yang 
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tergolong sangat sensitif dalam perubahan penggunaan lahan. Keberadaan dan 

keanekaragaman mesofauna dan makrofauna tanah tergantung dari sumber 

makanan dan energi untuk melangsungkan hidupnya. aktifitas fauna akan 

berlangsung dengan baik apabila sumber makanan dan zat haranya terpenuhi dan 

akan memberikan dampak yang baik bagi ekosistem lingkungan. Keberadaan 

fauna tanah dapat di golongkan menjadi 2 kelompok menurut (Wibowo & Slamet, 

2017) bahwa penyebaran fauna ada didalam tanah dan ada yang berada 

dipermukaan tanah atau seresah. Kebanyakan fauna tanah banyak ditemukan 

dilapisan tanah (10cm). 

Mesofauna dan makrofauna tanah merupakan hewan yang hidup di atas 

permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah. Berdasarkan ukuran 

tubuhnya fauna tanah dibedakan menjadi 3 golongan yakni : 

1. Mikrofauna  :Hewan tanah yang memiliki ukuran tubuh berkisar 0,02-0,2 mm. 

2. Mesofauna    :Hewan tanah yang memiliki ukuran tubuh berkisar 0,02-2 mm. 

3. Makrofauna :Hewan tanah yang memiliki ukuran tubuh berkisar 2-20 mm 

(Nusroh, 2007) 

 

2.2.4 Peranan mesofauna dan Makrofauna Tanah 

Beberapa peran mesofauna dan makrofauna tanah sebagai berikut : 

1. Perombakan hewan dan tumbuhan yang telah mati 

2. Pengangkutan materi organik pembentukan dan perbaikan struktur tanah. 

3. Peran aktif dalam proses kesuburan tanah makrofauna tanah menjadi bagian 

yang berperan penting dalam memperbaiki sifat fisik, biologi dan kimia tanah. 
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4. Bahan-bahan yang sudah busuk akan dirombak untuk dijadikan tanah dibagian 

permukaan tanah bagian atas. 

5. Proses penggemburan tanah  

Mesofauna dan makrofauna merupakan salah satu fauna yang berfungsi 

sebagai proses penggemburan tanah. Menurut (Nusroh, 2007) bahwa, PH, 

kadar bahan organik serta tanaman, dapat meningkatkan kelembapan suatu 

tanah serta dapat menghasilkan seresah yang di sukai oleh fauna tanah. 

2.2.4 Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman Mesofauna dan 

Makrofauna tanah. 

 

Faktor yang dapat mempengaruhi keanekaragaman mesofauna dan 

makrofauna yakni faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik yang mempengaruhi 

yakni interaksi antara fauna tanah/spesies. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi keanekragaman fauna tanah yakni faktor makanan dan lingkungan. 

dalam komunitas akan berinteraksi secara langsung akan bertempat tinggal di 

habitat dan area yang sama. 

Sedangkan faktor abiotik terdiri atas : 

1. Air  

Air adalah faktor yang paling penting, bukan hanya banyaknya curah hujan 

namun bagaimana sebaran curah sebanjang tahun. Apabila hujan turun hanya di 

bulan-bulan tertentu saja maka air hanya dijadikan sebagai faktor pembatas saat 

kondisi fauna di hadapkan dalam kondisi musim kering (Sukarsono, 2009). 
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2. Cahaya Matahari/ Intesitas Cahaya 

Faktor selanjutnya yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan hewan 

adalah cahaya matahari besarnya intensitas cahaya akan berpengaruh terhadap 

keberadaan fauna. Hewan yang berbeda akan memberikan kebutuhan cahaya yang 

berbeda pula. Berdasarkan respon terhadap cahaya fauna dapat beraktifitas ada 

yang pagi hari, siang hari dan malam hari (Sugiyarto et al., 2007) 

 

3. Suhu Tanah 

Suhu merupakan salah satu faktor yang paling penting mempengaruhi dan 

menentukan kehadiran dan kepadatan organisme tanah. Suhu sendiri akan 

memberikan pengaruh besar bagi suatu individu. Hal tersebut dapat dilihat adanya 

kelimpahan sesuatu hewan yang semakin sedikit jumlah individu yang yang akan 

hidup ditempat tersebut (Sukarsono, 2009).  

 

4. PH tanah  

Pengukuran PH tanah juga sangat dibutuhkan dalam pengamatan mesofauna 

dan makrofauna tanah karena beberapa fauna ada yang senang hidup dalam 

kondisi PH asam dan juga ada yang senang dalam kondisi PH basa (Rahmawaty, 

2004). Pengukuran Ph tanah sangat penting sekali di lakukan karena hewan tanah 

merupakan faktor yang paling sensitif terhadap Ph tanah. Pada umumnya Ph tanah 

mendekati netral merupakan kisaran Ph yang memiliki unsur hara dalam kondisi 

yang optimal salah satunya ketersediaan nitrogen mencapai maksimal pada PH 6-
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8 karena Ph tersebut memiliki kisaran bagi kehidupan hewan tanah dengan baik 

.(Allo, 2016). 

 

5. Kelembaban Tanah  

Kelembaban merupakan faktor dalam menentukan keanekaragaman fauna. 

kelembaban yang tinggi akan memeberikan dampak yang lebih baik bagi fauna 

dari pada kelembaban yang rendah (Nurrohman et al., 2015). Kelembaban tanah 

memiliki kaitan yang sangat erat dengan populasi tanah seperti yang di 

kemukakan (Sugiyarto et al., 2007), bahwa makrofauna banyak ditemukan 

didaerah yang lembab dan kondisi tanah yang memiliki keasaman yang lemah 

hingga netral oleh karena itu jika kondisi tanah yang kering maka akan 

mengganggu kelangsungan hidup fauna tanah (Aminullah, 2014). 

 

6. Kadar Organik Tanah 

(Husamah, Rohman, & Sutomo, 2015) mengemukakan bahwa bahan organik 

yang ada didalam tanah dan semua jenis senyawa seperti serasah, 

mikroorganisme, dan humus termasuk dari sisa tumbuhan dan hewan keseluruhan 

akan mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor 

biologi, fisika dan kimia. Material organik dalam tanah sendiri dapat menentukan 

kepadatan populasi mikroorganisme tanah (Ummi, 2007). 

 

 

 



16 
 

2.3 Sumber Belajar Biologi 

Penggunaan sumber belajar merupakan salah satu unsur yang paling 

penting dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

dapat menyampaikan pesan/bukan pesan sehingga tujuan belajar dapat tercapai 

(Lilawati, 2017). 

2.3.1 Kriteria Memilih Sumber Belajar  

 Menurut Any (2011) terdapat beberapa kriteria untuk memilih sumber 

belajar yang ingin diimplementasikan kriteria tersebut mencakup secara umum 

yaitu :  

1. Ekonomis, artinya memilih sumber belajar sebaiknya yang murah baik secara 

nominal uang atau biaya hang harus di keluarkan. 

2. Sederhana, artinya dalam pembuatan sumber belajar tidak membutuhkan 

ketrampilan yang sulit  

3. Mudah didapat, Artinya dalam pembuatan sumber belajar mudah ditemukan, 

tidak perlu membeli.  

4. Fleksibel, dapat di artikan sebagai kemajuan teknologi dan nilai budaya 

sebagai tujuan pembelajaran. 

5. Sesuai dengan tujuan, dapat diartikan sebagai satu sumber belajar yang ideal. 

2.3.2 Jenis Jenis Sumber Belajar  

Menurut (Lilawati, 2017) menyatakan bawah terdapat beberapa jenis 

sumber belajar sebagai berikut :  

1. Pesan, artinya sebuah informasi yang ditransmisikan melalui ide, nilai serta 

data. Seperti bahan ajar, cerita dongeng dan cerita rakyat. 
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2. Manusia, artinya segala sesuatu yang memiliki peran dalam mencari, mengolah 

dan menyaji informasi. Seperti guru, siswa, dan dosen. 

3. Bahan, artinya segala sesutu yang memiliki pesan yang dapat disajikan seperti, 

Buku vidio, dan modul. 

4. Alat, artinya segala sesuatu yang di gunakan menyampaikan pesan seperti, 

monitor, komputer, laptop, dan proyektor. 

5. Metode, artinya prosedur yang dapat digunakan untuk acuan yang disiapkan 

untuk memanfaatkan bahan, peralatan, dan lingkungan untuk penyampaian 

pesan. Seperti simulasi, ceramah, dan diskusi. 

6. Lingkungan, artinya tempat dalam menyampaikan pesan seperti, kelas, aula 

dan ruang terbuka. 

2.3.3 Fungsi Sumber belajar 

Menurut (Badriyah, 2010) sumber belajar dapat difungsikan sebagai berikut:  

1. Meningkatkan produktivitas dengan jalan memungkinkan kemungkinan 

mempercepat laju belajar dan dapat membantu guru untuk menggunakan waktu 

secara lebih baik; 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang memiliki sifat lebih individual; 

3. Memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran 

dengan cara yang lebih sistematis. 

4. Belajar dengan cara memperluas ilmu dan pengetahuan. 

5. Pembelajaran yang lebih luas. 
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2.3.4 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

 Menurut Susilo, n.d.  Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

dapat dilakukan dengan cara melakukan identifikasi proses dan hasil yang didapat 

dari penelitian. Untuk proses berupa pengembangan ketrampilan  sedangkan 

untuk hasil berupa fakta dan konsep. Situmorang, (2016) mengatakan bahwa 

pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar yang ideal harus memenuhi 

beberapa kriteria sebagai berikut :  

1. Kejelasan potensi :  

dari hasil penelitian terdapat obyek pembelajaran yang dapat dituangkan 

sehingga menghasilkan fakta dan konsep. 

2. Kejelasan tujuan :  

 terdapat Kompetensi dasar pembelajaran yang cocok digunakan. 

3. Kesesuaian sasaran : 

 terdapat adanya obyek dan subyek penelitian  

4. Keseuaian informasi : 

 meliputi proses dan produk penelitian yang terdapat pada kurikulum 

5. Kesesuaian pedoman eksplorasi :  

Terdapat prosedur kerja dalam proses penelitian. 

6. Kesesuaian perolehan :  

terdapat proses dan produk yang mengarah ke tujuan belajar  materi 

biologi. 
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Kriteria yang harus diperhatikan dari pemilihan sumber belajar perlu 

dilakukan untuk memperoleh tujuan pembelajaran yang harus di capai. 

(Badriyah, 2010). 
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2.4 Kerangka Konseptual Peneltian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Denah Kerangka Berfikir 

Ekosistem 

Hutan Jati Alami Alih fungsi lahan pertanian. 

 

Pengukuran faktor 

lingkungan Ph tanah, Suhu 

tanah, Kelembapan tanah  

Lahan pertanian labu 

Mempengaruhi Populasi 

mesofauna dan makrofauna tanah 

Indeks Keanekaragaman, Indeks Nilai 

Penting, Indeks Kemerataan di hutan 

jati  

Sumber Belajar Biologi  

Pengukuran faktor lingkungan : 

Ph tanah, Suhu tanah, 

Kelembapan tanah  

Indeks Keanekaragaman, Indeks 

Nilai Penting dan Indeks 

Kemerataan di lahan labu 

Mempengaruhi Populasi 

mesofauna dan makrofauna 

tanah 

Perbandingan keanekaragaman mesofauna dan makrofauna 

tanah di hutan jati dan lahan labu.  

Keanekaragaman Mesofauna dan 

Makrofauna tanah  

Keanekaragaman Mesofauna 

dan Makrofauna tanah  
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Hipotesis :  

1. Ada Perbedaan Jumlah keanekaragaman mesofauna dan makrofauna tanah di 

hutan jati dan alih lahan. 

2. Ada hubungan faktor fisika-kimia terhadap keanekaragaman mesofauna dan 

makrofauna tanah dihutan jati dan alih lahan. 

 

 


