
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Keanekaragaman Fauna Tanah 

Menurut Rahmawaty (2004), fauna tanah adalah organisme tanah yang 

merupakan kelompok heterotrof utama dalam tanah dimana kelompok ini termasuk 

golongan dalam kelompok yang mendapatkan energi dari substrat organik dalam 

tanah. Selain itu terdapat pula kelompok autotrof yang tidak memerlukan energi dari 

substrat organik. 

Keberadaan fauna tanah di dalam tanah sangat tergantung pada salah satu 

faktor biotik yaitu sumber makanan untuk melangsungkan aktivitas hidup fauna tanah 

dan ketersediaannya energi. Pengaruh kedua faktor tersebut memberikan umpan balik 

terhadap kesuburan tanah. Aktivitas yang baik yang ditunjukkan oleh fauna tanah 

akibat tersedianya energi dan sumber makanan memberikan dampak positif pula 

terhadap kesuburan tanah (Leksono, 2011). 

 

2.1.1 Keanekaragaman dan Peranan Mesofauna Tanah 

Mesofauna tanah merupakan salah satu komponen tanah yang diduga 

merupakan indikator tepat untuk menilai keberhasilan pemulihan keanekaragaman 

hayati, karena mereka sensitif terhadap gangguan manusia dan terlibat dalam proses 

ekologi yang beragam dalam pembentukan tanah. Menurut Suheryanto (2012) yaitu 

mesofauna tanah merupakan kelompok organisme yang sensitif terhadap gejala dari 

perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia. 
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Mesofauna adalah kelompok yang berukuran tubuh 0,16 – 10,4 mm dan 

merupakan kelompok terbesar dibanding kedua kelompok lainnya seperti: Insekta, 

Arachnida, Diplopoda, Chilopoda, Nematoda, Mollusca, dan bentuk pradewasa dari 

beberapa binatang lainnya seperti kaki seribu dan kalajengking.  

Beberapa contoh organisme yang khas yang diambil dari tanah dengan 

menggunakan alat yang dikenal dengan corong Barlese atau corong Tullgren yang 

serupa, diantaranya: dua kutu oribatida (Elulomannia, Pelops), proturan 

(Mikroentoman), japygida (Japyx), thysanoptera; simpilan (Scolopendrella), 

pauropoda (Pauropus), kumbang pembajak (Staphylinidae), springtail atau 

Collembola (Entomobrya), kalajengking semu (Cheloneathid), miliped (Diplopoda), 

centipede (Chilopoda), larva kumbang scarabarida atau “grub”. 

Organisme tanah khususnya mesofauna tanah berperan penting dalam 

ekosistem lingkungan, tanah sebagai faktor abiotik juga menjadi penentu dari 

kelestarian suatu ekosistem. Kesuburan tanah merupakan hal yang penting dalam 

menunjang ekosistem (Hasyim, 2009). 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 pendapat Khairia (2009) yang menjelaskan bahwa peran fauna 

tanah pada ekosistem tanah cukup besar dalam menentukan kualitas dan struktur 

tanah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Wulandari (2007) peran 

aktif mesofauna tanah dalam menguraikan bahan organik dapat mempertahankan dan 

mengembalikan produktivitas tanah dengan didukung faktor lingkungan disekitarnya.  
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Menurut Las (2007) dalam bukunya menjelaskan bahwa aktivitas 

metabolisme mesofauna tanah menghasilkan faeces yang mengandung berbagai hara 

dalam bentuk tersedia bagi tanaman dan biota tanah lainnya. Peran mesofauna tanah 

dalam kesuburan tanah akan lebih maksimal apabila didukung oleh faktor-faktor 

abiotik maupun faktor biotik lainnya. Interaksi antara kedua faktor tersebut akan 

memungkinkan terjadinya proses dekomposisi yang dapat meningkatkan kualitas atau 

kesuburan tanah (Hilwan, 2013). 

Berbagai proses perombakan yang dilakukan oleh fauna tanah maupun 

mesofauna tanah dalam meningkatkan kesuburan tanah tersebut terlihat bahwa 

keberadaan dan aktivitas fauna tanah sangatlah menunjang dan penting dalam 

kesuburan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antar fauna tanah dan faktor 

lingkungan sangat berpengaruh dalam ekosistem. 

 

2.1.2 Keanekaragaman dan Peranan Makrofauna Tanah 

Makrofauna tanah adalah fauna tanah yang hidup di tanah, baik yang hidup di 

permukaan tanah maupun yang terdapat di dalam tanah (Imawan, 2015). Makrofauna 

tanah secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, antara lain 

berdasarkan kehadirannya ditanah dibagi menjadi: 

1. Temporer, yaitu hewan yang memasuki tanah dengan tujuan bertelur, setelah 

menetas dan berkembang menjadi dewasa, hewan akan keluar dari tanah, 

misalnya diptera 

14 



2. Transien, yaitu hewan yang seluruh daur hidupnya berlangsung di atas tanah, 

misalnya kumbang 

3. Periodik, yaitu hewan yang seluruh daur hidupnya ada di dalam tanah, hanya 

sesekali hewan dewasa keluar dari tanah untuk mencari makanan dan setelah itu 

masuk kembali, misalnya collembola dan acarina 

4. Permanen, yaitu hewan yang seluruh daur hidupnya selalu di tanah dan tidak 

pernah keluar dari dalam tanah, misalnya nematoda tanah dan protozoa (Imawan, 

2015) 

Makrofauna tanah menurut tempat hidupnya dibagi menjadi: 

1. Treefauna, hewan yang hidup di pohon 

2. Epifauna, hewan yang hidup di permukaan tanah 

3. Infauna, hewan yang hidup di dalam tanah (Imawan, 2015) 

Makrofauna tanah adalah fauna tanah yang hidup di tanah, baik yang hidup di 

permukaan tanah maupun yang berada di dalam tanah serta memiliki ukuran tubuh 

lebih dari 10 mm (Imawan, 2015) . Secara umum makrofauana tanah didefinisikan 

sebagai berikut 1). Memiliki panjang tubuh lebih dari 1 cm, 2). Diameter tubuh lebih 

dari 2 mm, 3). Dapat dilihat dengan mata telanjang, 4). 90% atau lebih banyak 

spesimen dapat dilihat dengan mata telanjang. Semakin tinggi keanekaragaman 

makrofauna tanah pada suatu tempat, maka semakin stabil ekosistem di tempat 

tersebut. 

Makrofauna tanah mempunyai peranan penting dalam dekomposisi bahan 

organik tanah dalam penyediaan unsur hara. Makrofauna akan merombak substansi 
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nabati yang mati, kemudian bahan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran. 

Bahan-bahan ini akan dirombak oleh mikroorganisme, terutama bakteri untuk di 

uraikan lebih lanjut dengan bantuan enzim spesifik sehingga terjadi proses 

mineralisasi (Imawan, 2015). Makrofauna ini tidak mempunyai peran melapuk bahan 

organik untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga melapuk untuk merangsang serangan 

mikrobia hasil remahan makroorganisme tersebut.  

Makrofauna tanah memainkan peranan yang sangat penting dalam 

perombakan zat atau bahan-bahan organik dengan cara : 

1. Menghancurkan jaringan secara fisik dan meningkatkan ketersediaan daerah bagi 

aktifitas 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 (Imawan, 2015) 

 

2.2  Faktor yang Mempengaruhi Keanekaragaman Fauna Tanah 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

keanekaragaman fauna tanah termasuk mesofauna dan makrofauna tanah. Faktor 

lingkungan memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan berbagai pola 

penyebaran fauna tanah. Faktor biotik dan abiotik bekerja secara bersama-sama 
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dalam suatu ekosistem dalam menentukan kehadiran dan kelimpahan organisme 

(Ummi, 2007).  

Tanah sebagai faktor abiotik termasuk dasar dari sebagian besar ekosistem 

terestrial (Yuanadevi, 2001). Tanah sebagai media pertumbuhan memiliki kondisi dan 

fungsi yang berpengaruh terhadap aktivitas fauna tanah khususnya pada mesofauna 

dan makrofauna tanah (Syahnen, 2002). Hal ini diperjelas oleh Hasyim (2009) bahwa 

struktur tanah berpengaruh pada gerakan dan penetrasi fauna tanah, sedangkan daur 

hidup fauna tanah dipengaruhi juga oleh kelembaban tanah, cahaya, suhu dan unsur 

hara. 

Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur keadaan dari suatu 

ekosistem adalah dengan melihat nilai keanekaragaman. Keanekaragaman fauna 

tanah termasuk mesofauna tanah dapat dilihat dengan menghitung Indeks 

diversitasnya. Ada beberapa kriteria untuk menentukan indeks keanekaragaman jenis 

yaitu: 

 

Ada dua faktor penting yang mempengaruhi keanekaragaman fauna tanah, 

yaitu kekayaan (Richness index) dan kemerataan jenis (Evennes index) (Ibrahim, 

2014). Komunitas dan keanekaragaman yang stabil akan memiliki (Richness index) 

jenis dan Indeks (Evennes index) jenis yang tinggi, sedangkan pada komunitas yang 

Kriteria  Indeks Keanekaragaman Jenis 

Sangat tinggi ≥4 

Tinggi  ≥3 - <4 

Sedang  ≥2 - ≤3 

Rendah  ≥1 - ≤2 

Sangat rendah <1 
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terpengaruh akibat adanya aktivitas manusia kemungkinan memiliki (Richness index) 

jenis dan (Evennes index) jenisnya rendah. Ekosistem dikatakan mempunyai nilai 

diversitas yang tinggi biasanya memiliki rantai makanan yang lebih panjang dan 

kompleks, sehingga memungkinkan untuk terjadinya interaksi seperti pemangsaan, 

parasitisme, kompetisi, komensalisme dan mutualisme (Hasyim, 2009). 

Menurut Syahnen (2002) dalam penelitiannya tentang Keanekaragaman 

Arthropoda Tanah Pada Ekosistem Petanaman Kakao menyatakan bahwa dalam 

pertanian cara pengolahan tanah, pemakaian pupuk dan penggunaan insektisida besar 

pengaruhnya terhadap kepadatan populasi fauna tanah. Salah satu pengaruh atau 

dampak yang ditimbulkan secara langsung adalah sebagai racun pada fauna tanah, 

sedangkan dampak tidak langsungnya adalah perubahan faktor fisika dan kimia tanah 

karena residu pestisida yang terakumulasi dalam tanah. 

 

2.2.1 Pengaruh Faktor Biotik dan Abiotik terhadap Keanekaragaman 

Mesofauna dan Makrofauna Tanah 

2.2.1.1 Faktor Biotik 

Organisme dan fauna tanah keberadaannya dalam ekosistem sangat 

mempengaruhi Indeks keanekaragaman. Faktor biotik ini merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi jenis fauna tanah khususnya yang hidup di lahan tanaman 

kubis yang terdapat insektisida organik dan anorganik di desa Wonorejo, karena ada 

fauna-fauna tertentu yang hidupnya membutuhkan perlindungan yang dapat diberikan 

oleh kanopi dari tumbuhan habitat tersebut (Ummi, 2007). Beberapa faktor yang 

mempengaruhi keberadaan fauna tanah dalam ekosistem adalah sebagai berikut: 
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a. Pertumbuhan Populasi 

Semakin cepat pertumbuhan populasi menyebabkan tingginya jumlah anggota 

populasi, hal ini mengakibatkan populasi tersebut mendominasi komunitas. 

Keberadaan populasi tertentu yang mendominasi menyebabkan adanya populasi 

lain yang terkalahkan, selanjutnya terjadi pengurangan populasi penyusun 

komunitas. Menurut Ummi (2007), berkurangnya suatu populasi penyusun 

komunitas berarti pula mengurangi keanekaragaman komunitas tersebut. 

b. Interaksi Antar Jenis (Spesies) 

Menurut Hasyim (2009) suatu ekosistem sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

pembatas berupa keterbatasan sumberdaya, baik berupa makanan, maupun 

tempat hidup. Pada ekosistem didalamnya juga terjadi interaksi antar faktor 

penyusunnya, seperti interaksi antar anggota penyusun populasi yaitu meliputi 

kompetisi dan pemangsaan. 

1. Kompetisi 

Menurut Hasyim (2009) keterbatasan persediaan sumberdaya dan tingginya 

tingkat populasi organisme dan fauna tanah dapat menyebabkan terjadinya 

persaingan, dan adanya persaingan tersebut menyebabkan pertambahan dan 

pengurangan jenis penyusun komunitas yang dapat mempengaruhi 

keanekaragaman komunitas. 

2. Pemangsaan 

Handayanto & Hairiah (2009) interaksi terjadi apabila satu populasi organisme 

memiliki pengaruh negatif pada populasi organisme lainnya yaitu dengan cara 
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memakan dan akhirnya menguragi jumlahnya, seperti contoh pada Acarina dan 

Collembola yang umumnya memakan jamur tanah. 

 

2.2.1.2 Faktor Abiotik  

Faktor abiotik merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

keanekaragaman dan kehidupan mesofauna tanah sehingga keberadaan faktor abiotik 

ini harus sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh fauna tanah khususnya 

mesofauna tanah. Terdapat beberapa faktor abiotik yang merupakan pendukung bagi 

kehidupan mesofauna tanah, yaitu: 

a. Kelembaban Tanah  

Aktivitas dan pertumbuhan organisme dalam tanah akan berpengaruh apabila 

keadaan di dalam tanah tidak sesuai keehidupan fauna tanah, kelembaban 

yang tinggi maupun rendah dalam tanah memberikan efek negatif terhadap 

organisme tanah khususnya mesofauna tanah. Selain itu, kelembaban juga 

mempengaruhi nitrifikasi, fauna tanah akan lebih baik jika berada pada 

kelembaban yang tinggi (Ibrahim, 2014).  

b. Suhu Tanah 

Suhu tanah merupakan faktor fisika tanah yang sangat berpengaruh terhadap 

kehadiran dan kepadatan organisme tanah termasuk fauna tanah, suhu tanah 

akan menentukan tingkat dekomposisi material organik (Suin, 2012).  

c. pH Tanah 

Fauna tanah ada yang hidup pada tanah dengan pH asam dan ada pula pada 

pH basa, sehingga dominasi fauna tanah yang ada akan dipengaruhi oleh pH 
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tanah (Suin, 2012). Menurut Handayani (2009) pada mesofauna tanah 

memilki habitat di tempat yang lembab. 

d. Residu Insektisida 

Penggunaan insektisida yang dilakukan oleh petani secara langsung dapat 

mempengaruhi kehidupan fauna tanah pada permukaan maupun dalam tanah, 

hal ini karena residu yang ditinggalkan di tanah akan bertahan lama dan dapat 

membunuh serangga dan fauna tanah yang ada di permukaan maupun di 

dalam tanah. Salah satu residu insektisida yang dapat berpengaruh terhadap 

fauna tanah dan bertahan lama di tanah adalah organofosfat, organoklorin, 

karbamat, piretroid sintetik (Untung, 2006). 

 

2.3  Tinjauan Tentang Insektisida 

Insektisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa 

mematikan jenis serangga. Insektisida adalah bahan yang mengandung senyawa 

kimia beracun yang bisa mematikan semua jenis fauna tanah (Setyawan, 2009).  

Menurut Setiawan (2004), Insektisida merupakan substanta kimia yang digunakan 

untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Dimana insektisida 

mengandung bahan-bahan aktif yang memiliki sifat racun terhadap organisme yang 

bukan sasaran, sehingga menimbulkan dampak negatif yang lain yang bukan sasaran 

tersebut.  
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2.3.1 Penggolongan Insektisida Berdasarkan Susunan Kimia 

Menurut Setiawan (2004), ada banyak penggolongan/jenis-jenis pestisida 

yang beredar di pasaran dan senantiasa digunakan baik yang ditujukan pada hewan, 

tumbuhan maupun jasad renik untuk mengendalikan jenis fauna tanah yang 

berpotensi sebagai organisme yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman yaitu 

insektisida. Penggolongan insektisida berdasarkan susunan kimia dapat dibedakan 

menjadi insektisida organik dan anorganik.  

a. Insektisida Organik : senyawa insektisida yang mengandung unsur karbon, 

insektisida organik merupakan insektisida yang terbuat dari tanaman (botani) dan 

bahan alami lainnya yang terdiri dari : 

1. Asal tanaman, contoh nikotin (ekstrak tembakau), Pyrethrum (bunga 

serunai/chrysant), dan ryanai biasa mudah disinari oleh sinar matahari.  

2. Asal mikroba, bahan dasarnya adalah mikrobiologis contoh Thuricide HP 

(senyawa yang mengandung bakteri Basillus thuringiensis) 

b. Insektisida Anorganik : senyawa insektisida yang tidak mengandung unsur 

karbon, contoh : arsenikum, merkurium, boron, tembaga, sulfur, asam borat, 

kalsium sianida, arsenar timbal dan lain-lain.  

 

2.3.2 Pengaruh Aplikasi Insektisida Terhadap Kelimpahan Hama Dan Musuh 

Alami  

Pabrik pembuat insektisida menghasilkan bahan aktif dalam bentuk murni, 

bahan aktif adalah bahan lain yang terkandung dalam insektisida yang merupakan 

bahan yang berdaya racun. Insektisida tidak hanya beracun (toxic) bagi serangga 
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hama sasaran juga berbahaya bagi serangga-serangga musuh alami, binatang-binatang 

lain, manusia dan komponen-komponen lingkungan hidup lain. Bahaya merupakan 

sifat inheren insektisida yang menyebabkan pengaruh merusak atau meracuni bagi 

manusia atau lingkungan dalam kondisi paparan (exposure) tertentu.  

Sampai saat ini masih banyak petani dan masyarakat menggunakan insektisida 

secara besar-besaran seringkali penyemprotan melebihi dosis atau konsektrasi anjuran 

dengan frekuensi tinggi. Pemberantasan hama dengan cara menggunakan insektisida 

sangat tidak efektif dan efisien dalam mengendalikan hama sasaran dan juga dapat 

menimbulkan resiko besar bagi kesehatan dan lingkungan hidup (Setyawan, 2004). 

 

2.4 Tinjauan Tentang Sumber Belajar 

2.4.1    Pengertian Sumber Belajar 

Sering kita dengar istilah sumber belajar (learning resource), orang juga 

banyak yang telah memanfaatkan sumber belajar, namun umumnya yang diketahui 

hanya perpustakaan dan buku sebagai sumber belajar. Padahal secara tidak terasa apa 

yang mereka gunakan, orang, dan benda tertentu adalah termasuk sumber belajar 

(Abdulah, 2012). Menurut Aminah (2017) bahwa sumber belajar adalah segalau 

sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang sehingga 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan besar.  

Kedua pengertian tersebut  menunjukkan bahwa pada hakikatnya sumber 

belajar begitu luas dan kompleks, lebih dari sekedar media pembelajaran. Segala hal 

yang sekiranya diprediksikan akan mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk 

keberhasilan pembelajaran dapat dipertimbangkan menjadi sumber belajar. Dengan 
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pemahaman ini maka guru bukanlah satu-satunya sumber tetapi hanya salah satu saja 

dari sekian sumber belajar lainnya.  

Menurut Abdulah (2012) langkah – langkah dalam memilih sumber belajar 

sebagai berikut: 

(1) Merumuskan tujuan pembelajaran ; 

(2) Menentukan isi pesan yang diperlukan untuk mencapai tujuan; 

(3) Mencari bahan pembelajaran yang memuat isi pesan; 

(4) Menentukan apakah perlu menggunakan sumber belajar orang; 

(5) Menentukan apakah perlu menggunakan peralatan untuk menunjang dalam 

penyampaian pesan; 

(6) Memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan; 

(7) Menentukan teknik penyajian pesan dan tempat berlangsungnya kegiatan; 

(8) Menentukan semua sumber belajar bersifat efektif dan efisien; 

(9) Mengadakan penilaian. 

 

2.4.2  Jenis - Jenis Sumber Belajar 

Dari pengertian sumber belajar tadi melahirkan beberapa pembagian jenis 

sumber belajar. Ada yang membagi menjadi enam jenis dengan rincian pertama, 

sumber berupa pesan, kedua manusia, ketiga peralatan, keempat bahan, kelima teknik 

atau metode dan keenam lingkungan atau setting.  
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Menurut jannah 2012 sumber belajar dibagi menjadi dua jenis yaitu :  

a. sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yakni sumber 

belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen 

sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat 

formal.  

b. Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utilization), yaitu 

sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan 

keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran.  

Kedua macam  sumber belajar tersebut, baik yang dirancang ataupun yang 

dimanfaatkan sama efektifnya dan dapat digunakan dalam kegiatan studi karena dapat 

memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik. Dari kedua macam sumber 

belajar, sumber-sumber belajar dapat berbentuk : 1. pesan : informasi, bahan ajar, 

cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya; 2. Orang : guru, instruktur, siswa, 

ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karier dan sebagainya; 

3. Bahan : buku, transparansi, film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk 

pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya; 4. Alat atau perlengkapan : 

perangkat keras, komputer, radio, televisi VCD atau DVD, kamera, papan tulis, 

generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, dan sebagainya; 5. Pendekatan 

atau metode atau teknik : diskusi, seminar, permainan, sarasehan, percakapan biasa, 

debat, talk show dan sejenisnya; dan 6. Lingkungan : ruang kelas, studio, 
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perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor dan sebagainya 

(Aminah, 2017).  

2.4.3 Fungsi Sumber Belajar 

Sumber belajar memiliki fungsi penting dalam proses belajar peserta didik. 

Fungsi utama sumber belajar adalah untuk memperbaiki, memelihara, dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Beberapa fungsi 

sumber belajar yang lain adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan mempercepat laju belajar, dan 

membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik serta mengurangi 

beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina 

dan mengembangkan gairah.  

b. Memberikan kemungkinan pembelajran yang sifatnya lebih individual, dengan 

cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara yaitu 

perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan 

bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian.  

d. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan meningkatkan kemampuan 

sumber belajar dan penyajian informasi dan bahan secara lebih kongkrit.  

e. Memungkinkan belajar secara seketika yaitu mengurangi kesenjangan antara 

pembelajran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya 

kongkrit serta memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 
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f. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan menyajikan 

informasi yang mampu menembus batas geografis. 

Fungsi-fungsi di atas sekaligus menggambarkan tentang alasan dan arti 

penting sumber belajar untuk kepentingan proses dan pencapaian hasil pembelajaran 

siswa (Aminah, 2017).  

2.4.4 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar harus melalui beberapa 

tahapan yaitu tentang kajian proses dan identifikasi hasil penelitian. Sumber belajar 

dapat digunakan ketika suatu penelitian dapat ditinjau dari segi proses dan hasil 

penelitian. Proses kajian penelitian berkaitan dengan keterampilan sedangkan hasil 

penelitian dapat berupa fakta dan konsep (Aminah, 2017). 

Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar dengan melalui beberapa 

syarat menurut Abdulah (2012) diantaranya : 

a. Kejelasan potensi merupakan kejelasan dari suatu objek yang telah ditentukan 

ditinjau dari ketersediaan dan permasalahan yang diangkat; 

b. Kesesuaian tujuan pembelajaran yang dimaksudkan adalah dalam proses 

penelitian melibatkan kemampuan dari sisi afektif, kognitif dan psikomotorik 

sehingga serangkaian kegiatan dapat mengembangkan ketiga aspek tersebut; 

c. Kejelasan sasaran merupakan suatu hasil yang diharapkan dari tujuan tertentu 

secara nyata;  
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d. Kejelasan informasi yang diungkapkan artinya informasi dari suatu penelitian 

merupakan hasil yang nyata (fakta) yang dapat dikembangkan menjadi suatu 

konsep, prinsip dan hukum; 

e. Kejelasan pedoman dalam bereksplorasi yang dimaksudkan perlu adanya 

prosedur kerja atau langkah kerja dalam pelaksanaan penelitian; 

f. Kejelasan perolehan yang dimaksudkan hasil penelitian kejelasan perolehan 

dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan 

melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 
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2.5 Kerangka Konsep 

Keterangan :  

- - - - : Tidak diteliti dalam penelitian 

 : Diteliti 

Gambar 2.6 Kerangka Konsep Penelitian 

Pertanian di desa Wonorejo 

Tanaman kubis 

hortikultura 

Insektisida organik Insektisida anorganik 

Kesuburan tanah 

Biologi Kimia Fisika 

Fauna tanah 1. Suhu

2. kelembaban

Paramater ekologi : Jenis, Keanekaragaman, dan Indeks Nilai Penting 

Serangga  

Hasil penelitian dianalisis sebagai sumber belajar 

Biologi SMA kelas X materi Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman Makrofauna dan Mesofauna tanah 

pH 
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