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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Tinjauan Keaenakaragaman 

2.1.1. Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) 

Menurut DITR (2007), keanekaragam hayati (biological-diversity atau 

biodiversity) merupakan semua makhluk hidup di bumi (tumbuhan, hewan, dan 

mikroorganisme) termasuk keanekaragaman genetik yang dikandungnya dan 

keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Keanekaragaman hayati dapat 

ditinjau dari tiga tingkatan, yaitu: 

1. Keanekaragaman genetik dan kromosom, yaitu variasi genetik dalam satu 

spesies, baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis, 

maupun di antara individu-individu dalam satu populasi. Keanekaragaman 

pada tingkat ini merupakan pembawa sifat bagi keturunannya. 

2. Keanekaragaman spesies, yaitu keanekaragaman semua spesies makhluk 

hidup di bumi, termasuk bakteri dan protista serta spesies dari kingdom 

bersel banyak (tumbuhan, jamur, hewan yang bersel banyak atau 

multiseluler). 

3. Keanekaragaman ekosistem, yaitu komunitas biologi yang berbeda serta 

asosiasinya dengan lingkungan fisik (ekosistem) masing-masing. 

Keanekaragaman hayati (biodiversitiy) merupakan dasar dari munculnya 

beragam jasa ekosistem (ecosystem sevices), baik dalam bentuk barang/produk 

maupun dalam bentuk jasa lingkungan yang sangat diperlukan oleh kehidupan 

makhluk hidup (Purvis dan Hector 2000 dalam jurnal Kusmana, 2015).   
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Bila kepunahan terjadi lebih banyak dari terbentuknya jenis baru maka 

keanekaragaman hayati akan menurun, begitu juga sebaliknya. Apabila 

terbentuknya jenis baru lebih banyak dari pada kepunahan maka 

keanekaragaman hayati akan meningkat. Keanekaragaman hayati sangat 

berperan pada pelestarian lingkungan, karena keanekaragaman hayati 

merupakan sumber daya alam hayati, yakni:  

1. Keanekaragaman hayati merupakan bagian dari mata rantai tatanan 

ekosistem 

2. Mampu merangkai satu unsur dengan unsur tatanan yang lain 

3. Mampu menunjang tatanan lingkungan itu sehingga menjadi lingkungan 

alam ini suatu lingkungan hidup yang mampu memberikan kebutuhan 

mahluk hidup lainnya. 

 

2.1.2. Tingkatan Keanekaragaman Hayati 

2.1.2.1 Keanekaragaman Genetik 

Keragaman genetik merupakan faktor penting dalam mempertahankan 

keberadaan pada suatu jenis. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh 

sepasang faktor keturunan (gen), satu dari induk jantan dan lainnya dari induk 

betina. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi 

dalam satu jenis. Semisal pada serangga jangkrik, pada serangga jangkrik 

mempunyai variasi jenis seperti: jangkrik upa, jangkrik genggong, jangkrik 

gangsir.  
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2.1.2.2. Keanekaragaman Ekosistem 

Keanekaragaman ekosistem dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari 

ekosistem di biosfir. Seperti: ekosistem lumut, ekosistem hutan tropis, ekosistem 

gurun. Setiap ekosistem memiliki organisme yang khas untuk ekosistem tersebut. 

Contohnya pada ekosistem perkebunan yang didalamnya terdapat jangkrik, 

belalang, kepik, ulat. 

 

2.1.2.3. Keanekaragaman Spesies  

Keanekaragaman pada spesies lebih mudah diamati dari pada 

Keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan 

dengan adanya beraneka macam jenis mahluk hidup baik yang termasuk 

kelompok mikroba, tumbuhan dan hewan.  Diversitas spesies atau 

keanekaragaman spesies ini mencakup 3 aspek, yakni: 

1. Kekayaan Spesies (Jumlah Total Spesies) 

Kekayaan spesies merupakan pengukuran termudah (tersederhana) dari 

diversitas sebuah komunitas, dan sangat bermanfaat sebagai indeks 

perbandingan diantara komunitas-komunitas yang terbatasi karena jumlah 

spesies yang bergantung pada ukuran area yang disampel dan karena berat yang 

sebanding diberikan untuk kejarangan (kelangkaan) dan kelimpahan suatu 

spesies. Pengukuran diversitas ini telah dijadikan beberapa alternative untuk 

menggambarkan kekayaan dan distribusi kemerataan individu di antara spesies. 

Indeks tersebut berasal dari teori fungsi Shannon Wiener yang telah banyak 

digunakan. 
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2. Kemerataan Spesies 

Kerataan spesies (kelimpahan relatif spesies) menggambarkan pola 

penyebaran spesies dalam suatu lingkungan atau ekosistem. Kemerataan spesies 

akan menunjukan pola persebaran spesies yang pola tersebut dibatasi oleh 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti keadaan iklim yang hanya 

mampu membuat beberapa spesies bertahan dan menjadi relatif kemerataan 

tinggi, pengukuran pada aspek ini pada umumnya memnggunakan perhitungan 

indeks kemerataan atau evenness (E). 

3. Dominansi Spesies 

Dominansi spesies (spesies yang paling berlimpah) menggambarkan 

kelimpahan spesies yang paing banyak pada suatu ekosistem. Hal ini sangat 

bermanfaat dalam menduga kondisi penyebab lingkungan yang menjadikan 

salah satu spesies manjadi spesies yang dominan. Dominansi spesies sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan spesies itu sendiri. Seleksi dari alam akan 

menjadikan spesies tersebut tetap berada dan menjadikan puncak dominansi 

pada beberapa spesies. 

 

2.2. Tinjauan Makrofauna Tanah 

Tanah merupakan komponen abiotik dalam suatu ekosistem yang 

merupakan sumberdaya alam yang sangat mempengaruhi kehidupan. Bahkan 

secara khusus tanah merupakan habitat bagi biota tanah yang aktivitas hidupnya 

dilakukan di dalam tanah. Makrofuna tanah merupakan semua hewan yang 
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memiliki ukuran tubuh > 1 cm, seperti: Crustaceae, Chilopoda, Diplopoda, 

Mollusca (Damayanti, 2011). Banyak hewan makrofauna yang menggantungkan 

kelangsungan hidupnya di atas permukaan tanah. Setiap jenis makrofauna tanah 

mempunyai manfaat masing-masing. Seperti penguraian dari seresah tertentu dan 

hasil uraian yang dihasilkan dari setiap individupun akan berbeda. 

Makrofauna tanah dalam kehidupannya masih sangat tergantung kepada 

habitat tempat tinggalnya, karena faktor lingkungan (abiotik dan biotik) dapat 

menentukan keberadaan serta kepadatan populasi makrofauna tanah pada daerah 

tersebut (Nurrohman, 2015). Bertambah atau berkurangnya pada jumlah jenis 

maupun individu juga dipengaruhi oleh faktor makanan pada daerah tersebut 

(Sugiyarto et al., 2007). 

2.2.1. Hewan Makrofauna Tanah 

Menurut Anwar (2013), kelompok makrofauna tanah diantaranya adalah 

dari filum annelida, molusca, dan arthropoda. Berikut merupakan beberapa 

hewan makrofauna tanah yang umum ditemukan: 

2.2.1.1. Filum Arthropoda 

1. Famili Thomisidae 

Memiliki tubuh pipih berbentuk, terdpat sedikit bitnik hitam pada 

tubuhnya yang berukuran 3,0 – 8,5 mm. Kaki yang digunakan untuk menangkap 

mangsanya adalah pada dua pasang kaki pertama  

2. Famili Salticidae 

Memiliki tubuh dengan ciri khas warna coklat, ukuran tubuh yang 

kecil sampai sedang, terdapat rambut, biasanya terdapat garis-garis, dan 
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mempunyai pola mata yang jelas yaitu empat pasang mata dengan satu pasang 

mata berukuran lebih besar dari yang lainnya. 

3. Famili Araneidae 

Memiliki tubuh berbentuk bulat, berwarna coklat kehitaman, dengan 

terdapatnya warna putih berbentuk bitnik–bitnik, pada tulang paha, tulang 

kering serta pasangan–pasangan tungkai dari pertama, kedua dan empat 

terdapat suatu rambut–rambut kasar.  

4. Famili Theridiidae 

Memiliki tubuh berwarna coklat kehitaman, bentuk opistosoma yang 

besar dan bulat serta prosoma yang kecil dan bentuk dari tungkai yang biasanya 

membengkok. Hewan ini sering disebut laba-laba berkaki sisir. Ekosistem 

fauna ini berperan sebagai predator. 

5. Famili Lycoside 

Warna tubuh hewan ini coklat kehitaman, serta terdapat ciri khas pada 

pola mata yaitu terdapat mata yang kecil berjumlah empat pada barisan 

pertama, baris kedua ukuran mata yang besar berjumlah dua, serta pada baris 

ketiga ukuran mata kecil. Hewan ini biasa disebut laba–laba serigala. 

6. Famili  Lygaeidae 

Kebanyakan anggota kelompok ini pada tulang paha bagian depan yang 

berukuran besar yang seperti perenggut, serta sungut yang mempunyai empat 

ruas, bermata tunggal serta empat ruas pada rangka–rangka sayap dan terdapat 

selaput tipis. 
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7. Famili  Coreidae 

Memiliki tubuh berukuran sedang sampai besar (7-30 mm), mempunayi 

ukuran kepala yang lebih pendek serta sempit dibandingkan pada pronotum, 

mempunyai ruas sungut empat, diatas koksa tengah dan belakang terdapat 

kelenjar bau. Hewan ini hidup di tempat kering dan tumbuhan berbuah. 

8. Famili Miridae 

Bentuk tubuh oval dan bertekstur lunak, memiliki panjang tubuh 4–10 

mm, memiliki warna tubuh berafiarsi sperti warna merah, oranye bahkan, 

antena 4 ruas, dan tidak mempunyai oselus.  

9. Famili  Cydnidae 

Panjang tubuh  beriksar 8 cm serta warna pada tubh yakni coklat 

kemerah–merahan, sumber makanan yakni akar dari tnaman, serta termasuk 

hewan nocturnal. Habitat: di bawah batu-batuan atau sekitar akar rumput.  

10. Famili  Reduviidae 

Ukuran tubuh panjang dan warna tubuh hitam bahkan ada yang coklat, 

bentuk kepala memanjang, serta tulang paha depan menebal. Hewan ini hidup 

di lahan kering maupun basah.  

11. Famili Scutelleridae 

Memiliki tubuh berwarna agak kecoklatan, mempunyai sayap belakang 

dengan vena-vena seperti taji, mempunyai 3 tarsus, sudut protoraks tanpa duri, 

skutellerid panjangnya 8-10 mm. Fauna ini memakan jenis tumbuh-tumbuhan. 

Dalam ekosistem, fauna ini berperan sebagai herbivor. 
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12. Famili Formicidae 

Mempunyai  tubuh berwarna gelap, tubuh berukuran besar, serta chaput 

berbentuk seperti segtiga, badan dari hewan ini panjang dan sempit, memiliki 

metanotum agak tinggi serta seperti cembung, bentuk tungkai (pedicel), perut 

berbentuk oval serta ekstremitas dan antena memanjang.  

13. Famili Inchneumonidae 

Mempunyai  postur meramping srta ukuran tubuh 3–4 mm, ruas antenna 

sekitar 16, bentuk dan warna bervariasi, seperti kuning krhitaman bervarisi 

dalam bentuk dan warna, beberapa berwarna kuning kehitaman,.  

14. Famili Carabidae 

Sisi–sisi chepal antara dasr mandibular dengan mata terdapat sebuah 

sungut yang timbul, berwarna tubuh gelap dengan ukuran bermacam-macam. 

Habitat: di bawah batu-batu, kayu gelondongan, dan daun-daun.  

15. Famili Cucujidae 

Mempunyai bentuk pipih, pada kedua sisinya, warna tubuh bervariasi, 

terdapa satu pasang antenna serta ujung antena tebal. 

16. Famili Erotylidae 

Warna tubuh hitam pekat serta berkilat, berbentuk panjang, melebar, 

terdapat 3 ruas pada antenna. Habitat: kayu lapuk atau pada jamur.  

17. Famili Tenebrionidae 

Mempunyai tubuh biasanya berwarna gelap atau coklat hitam, serta 

ukuran tubuh antara 10 sampai 15 mm, serta sendi yang berbentuk memanjang 

Habitat: di dedaunan serta di bawah lapisan kulit kayu.  
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18. Famili Dermestidae 

Mempunyai tubuh berbentuk oval memanjang, warna tubuh gelap 

bahkan pudar serta terdapat rambut atau sisik–sisik, berukuran kecil, antena 

pendek dan bagian ujungnya bergerombol, koksa pada ekstremitas meluas 

sehingga menutupi pada pangkal tulang paha.  

19. Famili Coccinelidae 

Mempunyai tubuh berbentuk lebar atau oval mendekati bulat, berwarna 

merah dengan spot-spot hitam, sebagian atau seluruh kepala tersembunyi di 

bawah pronotum, mempunyai antena pendek. Habitat: di tempat kering atau 

basah.  

20. Famili Scarabaeidae 

Mempunyai tubuh berwarna putih kekuningan, tidak mempunyai sayap, 

terdapat ekor (furcular) yang berfungsi untuk melompat, mempunyai antena, 

tipe pada mulut pengunyah. Panjang hewan ini 3 mm.  

21. Famili Blattidae 

Tubuh memiliki panjang 25 mm serta pada sayap belakang seperti 

menyempit, sayap belakang berselaput, tulang paha kaki belakang membesar, 

antena panjang serta bentuk kepala bulat.  

22. Famili Gryllidae 

Warna tubuh umumnya berwarna hitam dan mempunyai antena. Fauna 

ini aktif pada malam hari. Habitat: hidup di lingkungan lembab atau basah 

bahkan sampai lingkungan kering seperti rerumputan.  
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23. Famili Forficulidae 

Umumnya berwarna hitam, terdapat pita putih pada antara ruas-ruas dan 

terdapat bercak putih pada unung antena, mempunyai forsep yang lebih 

ramping dan umumnya saling bersentuhan. Fauna ini aktif pada malam hari.  

24. Famili Cicadellidae 

Mempunyai tubuh berwarna kuning, ditandai dengan suatu pola 

warna yang bagus, panjang tubuh tidak mencapai 13 mm dan bahkan ada yang 

hanay beberapa mm, mempunyai sepasang sayap serta sepasang sungut.  

25. Famili Rhinotermitidae 

Mempunyai panjang tubuh 6-8 mm, sisik lebih panjang daripada 

pronotum, mulut tepe mpengunyah. Habitat: fauan ini memiliki pola 

penyebaran luas yaitu pada lapisan tanah dan kayu-kayu yang lembap.  

26. Famili Centipede 

Memiliki tubuh berbentuk memanjang dan gepeng, berwarna biru 

kehitaman,terdapat 17 sampai 23 pasang kaki pada setiap ruas, dua ruas 

terakhir mengarah ke belakang, kepala mempunyai satu pasang antenna teridiri 

ata 14 ruas, kepala mempunyai mandibula.  

27. Famili  Milipede 

Memiliki  tubuh agak bulat terdiri dari segmen-segmen, tiap segmen 

mempunyai dua pasang kaki, pasangan kaki pertama dimodifikasi menjadi 

taring, kaki pendek dan bergerak lambat, gerakan kaki nampak seperti 

gelombang. Sebagian besar mempunyai panjang tubuh kurang dari 1,5 inci 

tetapi ada beberapa spesies yang panjangnya mencapai 4 inci. 
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28. Famili Diplocentridae 

Memiliki delapan kaki, bagian ekor terdiri dari segmen- segmen, 

segmen terakhir mempunyai penyengat berbisa, mempunyai berbagai ukuran 

dari 9-20 cm. Dalam ekosistem, fauna ini berperan sebagai predator. 

29.  Famili Tridactylidae 

Memiliki tubuh berwarna coklat kehitaman, kepala bulat dan keras, 

abdomen besar, tarsi depan dan tengah dua ruas, tarsi belakang satu ruas, 

tungkai depan agak membesar dan cocok untuk menggali, panjang tubuh 

sekitar 2 cm.  

30. Famili Chrysomelidae 

Memiliki tubuh berbentuk oval, berwarna hijau kecoklatan, mempunyai 

sayap yang keras, mempunyai antena bercabang, pada sayap abdomen besar, 

tarsi depan dan tengah dua ruas, tarsi belakang satu ruas, tungkai depan agak 

membesar dan cocok untuk menggali, panjang tubuh sekitar 2 cm.  

31. Famili Gryllotalpidae  

Memiliki tubuh berwarna kuning pucat, bentuk kepala moncong, bentuk 

mulut mengunyah, mempunyai empat sayap yang keras, sayap depan 

memanjang dan tebal, sayap belakang tipis dan berselaput, tungkai depan agak 

membesar dan cocok untuk menggali, tarsi terdiri dari tiga ruas.  

32. Famili Linyphiidae 

Memiliki tubuh berwarna putih, berukuran 1 cm, abdomen besar dan 

mengeluarkan jaring-jaring yang berfungsi sebagai penjebak makanan, 

mempunyai mata yang tajam.  
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33. Famili Ptiliiidae 

Memiliki tubuh dan kepala berbentuk bulat telur, sayap agak keras 

berwarna coklat kehitaman, abdomen meruncing, mata majemuk, tarsi dua 

ruas, mempunyai sepasang sungut yang pendek dan dapat ditarik ke dalam 

lekukan di bawah kepala.  

34. Famili Helicoptsychidae 

Memiliki tubuh berbentuk panjang, berwarna coklat kehitaman, 

kepala bulat, bentuk mulut menggigit, mempunyai antena yang panjang.  

 

2.2.1.2. Filum Annelida 

1. Famili  Lumbricidae 

Memiliki tubuh beruas-ruas, berwarna merah kehitaman, dengan 

panjang sekitar 15 cm, serta terdapat sedikit lendinr pada tubuh yang 

bermanfaat mempermudah ketika berjalan. Bertempat hidup pada lingkungan 

yang lembab, hal tersebut bertujuan untuk membantu kelembapan pada kulit 

tersebut. Warna tubuh coklat kemerah-merahan. 

 

2.2.1.3. Filum Mollusca 

1. Famili Achatinidae 

Berikut merupakan ciri-ciri morfologi dari fauna tersebut: dalam tubuh 

hewan ini berlendir serta bentuk tubuh yag lunak yang dilindungi cabgkang 

yang kuat berbentuk kerucut, serta warnanya coklat dengan gurat kecoklatan. 
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2.2.2. Peranan Makrofauna Tanah Pada Ekosistem 

Setiap ekosistem dicirikan oleh adanya kombinasi yang unik yakni antara 

jasad-biologis dan berbagai sumber-sumber abiotik maupun biotik yang 

berfungsi memelihara kesinambungan aliran energi dan nutrisi (hara). Menurut 

Hanafiah (2014), menyatakan semua ekosistem yang berdasarkan sumber 

karbonnya mempunyai 2 biota yaitu jasad ototrofik dan jasad heterotrofik, 

dimana jasad ototrofik yakni yang menggunakan C-anorganik terutama CO2 

sebagai sumber karbonnya, bertindak selaku produsen C-organik, dan 

heterotrofik yakni yang memanfaatkan c-organik sebagi sumber karbonnya, 

sehingga bertindak sebagai konsumen dan dekomposer (perombak). Sehingga 

dalam ekosistem tanah, biota tersebut termasuk kedalam komponen penting 

dalam memengaruhi BOT (bahan organic tanah atau suber utama biomassa 

yakni pada proses genesis dan pada perkembangan profil tanah. 

Makrofauna tanah sangat berperan penting terhadap perbaikan sifat-sifat 

tanah baik fisik, kimia, maupun biologi tanah sehingga dapat meningkatkan 

kesuburan tanah. Menurut Wibowo (2014), makrofauna tanah berperan aktif 

dalam menjaga kesuburan tanah dan kesehatan tanah yakni melalui perombakan 

materi dari tumbuhan maupun hewan yang telah mati, pengangkutan dari 

permukaan tanah menuju ke dalam tanah untuk metri organic, serta pada proses 

perbaikan struktur tanah. Berbagai makrofauna memiliki peranan tersendiri bagi 

pembentukan kesuburan tanah, sehingga dalam tempat tersebut haruslah 

terdapat keaneragaman makrofauana yang tinggi. 
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2.3 Kesuburan Tanah 

2.3.1 Pengertian Kesuburan Tanah 

Tanah merupakan media yang sangat penting pada dunia pertanian. Tanah 

sebagai sumber daya pertanian mempunyai dua fungsi yaitu sebagai unsur hara 

bagi tanaman dan sebagai tempat berpegangnya akar, penyimpanan air tanah, dan 

tempat bertambahnya unsur hara dan air (Suhariyono, 2015). Kesuburan tanah 

merupakan hal yang paling utama untuk tumbuhnya tumbuhan menjadi optimal. 

Pengertian dari kesuburan tanah yakni kemampuan tanah untuk menghasilkan 

produk tanaman yang diinginkan. Produk tanaman tersebut dapat berupa seperti: 

buah, biji, daun, bunga, umbu, eksudat, akar, batang biomassa dan naungan 

(Yuwono, 2007). 

2.3.2. Parameter Kesuburan Tanah 

Tanah yang subur merupakan kondisi tanah yang sangat diinginkan oleh 

para petani. Tanah yang subur dapat memberikan unsur hara, mineral dan 

kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh tumbuhan secara mencukupi, sehingga 

tanaman dapat tumbuh dengan maksimal dan produktivitas yang dihasilkan 

sesuai dengan keinginan. Menurut Suharyono (2015), parameter tanah yang 

ditetapkan sebagai baku mutu tanah sangat terkait dengan jenis kegiatan yang 

akan dilakukan. Sehingga pada suatu tempat mempunyai kriteria masing-masing 

yang sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk tumbuh di tanah tersebut. Faktor 

pembentuk tanah yang merajai disuatu tempat seperti bahan induk, iklim, 

organisme, waktu atau relief menjadikan tanah memiliki kesuburan yang 

berbeda-beda.  
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Namun secara umum indikator untuk menentukan tingkat kesuburan pada 

tanah dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti: 

1. Struktur pada Tanah 

Struktur tanah merupakan bentuk tertentu suatu agregart yang tersusun dan 

terbentuk secara alami dari butir – butir primer dan agregat – agregat primer. 

Struktur pada suatu tanah akan mempengaruhi tumbuhnya akar pada tumbuhan. 

Apabila terdapatnya [enyebaran ruang pori – pori yang baik seperti terdapatnya 

ruang pori anatara agregat sehingga dapat diisi air dan udara maka struktur 

yanah tersebut tergolong baik (Sarief, 1986). 

2. Tekstur tanah 

Tekstur tanah adalah perbandingan kandungan partikel partikel tanah primer 

berupa fraksi liat, debu dan pasir dalam suatu massatanah (Sarief, 1986). 

Kerapatan infiltrasi dan penetrasi serta kemampuan peningkatan air merupakan 

penentu dari suatu tekstur tanah. Tektur tanah merupakan  satu-satunya sifat 

fisik tanah yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh tangan manusia jika 

tidak ditambahkan tanah dari tempat yang lain.  Menurut Syamsuddin (2012), 

yang menyebutkan tekstur tanah yang paling ideal bagi tanah pertanian adalah 

lempung berdebu yang memiliki komposisi seimbang antara fraksi kasar dan 

halus dan kapasitasnya menjerap hara yang baik. 

3. Warna tanah 

Warna pada tanah merupakan akibat dari kondisi tanah yang 

mempengaruhi warna yang tampak. Terdapatnya warna pada suatu tanah 

merupakan cerminan kondisi pada tanah seperti: jenis serta komposisi bahan 
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organik, kondisi airasi pada tanah yakni hubungan dengan hidrtasi, oksidasi dan 

proses pelindian serta drainase, perkembangan suatu tanah, kadar air, serta 

terdapatnya suatu bahan tertentu (Darmawijaya, 1992) 

Menurut Darmawijaya (1992) pada umumnya bahan organik memberi 

warna kelam pada tanah, artinya jika asalnya tanah berwarna kuning atau coklat 

muda, kandungan bahan organik menyebabkan warnanya cenderung ke arah 

coklat-kelam. Semakin tua warnanya maka dapat diindikasikan kandungan 

organik dalam tanah semakin stabil.  

4. pH tanah 

pH tanah merupkan suatu hal yang penting untuk diketahui, karena 

keadaan pH tanah dapat dijadikan pertimbangan untuk pemupukan, pengapuran 

dan perbaikan kima dan fisik tanah. Menurut Sarief (1986) rekasi tanah atau pH 

tanah di lapangan itu dibagi dalam tiga keadaan, yaitu tanah masam, reaksi 

tanah netral, dan reaksi tanah basah atau alkali. Reaksi tanah ini secara umum 

dinyatakan degan pH tanah, yaitu 0-14, sedangkan untuk pertanian biasanya pH 

yang sesuai dengan lahan adalah ini berkisar antara 4-9. 

Tabel 3.1. PH Tanah 

Rekasi Tanah pH Reaksi Tanah pH 

Paling masam (ekstrim ≤ 4,0 Netral 6,5 – 7,5 

Sangat masam 4,0 – 4,5 Agak basa 7,5 – 8,5 

Asam 4,5 - -5,5 Basa 8,5 – 9,0 

Agak asam 5,5 – 6,5 Sangat basa 9,0 

 (Sumber: Sarief, 1986) 

 

pH sekitar 6,5-7,5 maka tanah tersebut netral sehingga unsur hara yang 

terkandung dalam tanah optimal dan seimbang. Keadaan tanah yang memiliki 
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pH dibawah 6,0 akan berakibat menurunnya ketersediaan unsur kalium 

blerang, fosfor, magnesium, kalsium dan molbdinum. Apabila suatu tanah 

memiliki ph lebih dari 8,0 dapat menyebabkan ketersedian unsur hara yang 

relatif sedikit sperti unsur nitrogen, mangan, borium, besim seng dan tembaga. 

5. Tempratur Tanah 

Menurut Syarief (1986) pengaruh tempratur tanah pada suatu tanah 

dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di tanah tersebut 

melalui perubahan ekologi tanah seperti kelembapan tanah, aktivitas mikroba, 

aerasi ketersediaan unsur hara, serta dampak yang dihasilkan antara lain pada 

proses yang terjadi dalam tanah seperti reaksi–reaksi kimia, pelapukan dan lain 

- lain.  Bagi jasad hidup tanah tempratur tanah pada tingkat aktivitas optimum 

yaitu pada tempratur antara 18
0
C–30

0
 C. Jasad hidup tanah tidak dapat aktif 

apabila tempratur tanah mencapai diatas 40
0
 C. Begitu juga nitrifikasi 

tergantung kepada tempratur, dengan tempratur sekitar 30
0
 C sebagai tempratur 

yang optimal. Tempratur rendah memperlambat pengambilan kalium oleh akar. 

6. Kandungan kimia dalam tanah 

Terdapat dua bahan penting yang diabsorbsi tanaman dan dipindahkan 

dari tanah yakni adalah air dan unsur hara. Karakteristik unsur-unsur yang 

terkandung dalam tanah sangat berpengaruh terhadap karakteristik unsur-unsur 

dalam tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut, maka kandungan unsur-

unsur essensial dan non essensial yang kurang atau berlebihan dalam jaringan 

tanaman akan mencerminkan kandungan unsur-unsur dalam tanah. Berikut 

merupakan kriteria penilaian sifat kimia tanah: 
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Tabel 3.2. Sifat Kimia Tanah 

(Sumber: Departemen Pertanian 1983) 

7. Kandungan C- organik pada tanah 

Bahan organik mengandung unsur hara yang komplek dan esensial.  

Bahan organik merupakan bahan ketersediaan yang nantinya akan diproses 

menjadi unsur-unsur senyawa yang bermanfaat untuk tanah maupun tumbuhan. 

Menurut Sugiarto (2000) makrofauna tanah akan merombak bahan organik 

tanah maupun sisa-sisa tanaman dari vegetasi sebagai bahan makanannya. 

Sehingga hasil dari perombakan tersebut adalah ketersedian hara atau c-

organik. Selanjutnya kandungan c-organik pada tanah yakni dapat diuraikan 

menjadi unsur senyawa lain yang dibantu oleh suatu organisme, sehingga unsur 

senyawa dalam suatu senyawa pada tempat tersebut komplek atau tercukupi. 

Semakin tinggi kandungan bahan organik dalam tanah maka tanah tersebut 

semakin subur, namun semakin rendah kandungan bahan organic dalam tanah 

maka tanah tersebut semakin kurang subur. Kandungan c-organik pada suatu 

tanah dapat dijadikan sebagai cerminan kualitas tanah, dimana kandungan 

bahan organik tergolong rendah apabila <2 %, dan rendah apabila >2 %. 
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Kandungan bahan organik yang berkisar 2-10 % memiliki peranan yang sangat 

penting (Supriyadi, 2008). 

 

2.4. Tanaman Tebu 

Tanaman tebu (Saccharum officinarum L.)  merupakan tanaman jenis rumput-

rumputan.  Menurut Ditjebun (2013), umur tanaman sejak ditanam sampai bisa 

dipanen mencapai kurang lebih satu tahun. Sistematika tanaman tebu adalah 

sebagai adalah sebagai berikut:  

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas   : Monocotyledone  

Ordo   : Graminales   

Famili  : Graminae  

Genus   : Saccharum  

Spesies  : Saccharum officinarum. L (Ditjebun 2013). 

Karakterisitik tanaman tebu yakni mempunyai batang yang tinggi, tumbuh 

kokoh serta tidak memiliki cabang. Tanaman tebu yang pertumbanya optimal, 

tinggi batangnya akan mencapai tiga sampai lima  meter atau bahkan lebih.  

Batang tebu yang masih muda terdapat lapisan yang berwarna putih dan keabu-

abuan yang menempel pada batang tebu, lapisan ini disebut dengan lapisan lilin.  

Ruas-ruas batang tebu terdapat buku-buku yang merupakan tempat duduk daun. 

Pada ketiak daun terdapat mata tunas di mana bentuk mata tunas ini menyerupai 
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kuncup. Bentuk ruas batang dan warna tebu yang bervariasimerupakan salah satu 

ciri pengenalan dari macam-macam varieties tebu (Wijayanti, 2008).  

 

2.5. Tinjauan Kesuburan Tanah dan Syarat Tumbuh Tanaman Tebu  

Pertumbuhan tanaman tebu sangatlah dipengaruhi oleh faktor genetis dan 

lingkungan.  Menurut Indrawanto dkk (2010), faktor genetis adalah faktor yang 

dibawa oleh masing-masing jenis varietas.  Sedangkan faktor lingkungan adalah 

faktor seperti keadaan tanah,iklim (Curah hujan, suhu, sinar matahari, dan angin). 

Menurut Indrawanto (2010), dilihat dari jenis tanaman tebu dapat tumbuh baik 

pada berbagai jenis tanah seperti tanah alluvial, grumusol dan regusol dengan 

ketinggian 0-1400 m di atas permukaan laut. Sehingga tanah merupakan faktor 

yang sangat penting untuk diperhatikan. 

1. Tanah 

a. Sifat Fisik pada Tanah 

Sifat fisik tanah dapat dikatakan baik apabila tanah memiliki struktur 

yang gembur sehingga aerasi udara dapat terjadi dengan baik serta akar yang 

yumbuh naik, sebab itu untuk mendapatkan partikrl – partikel kecil pada tanah 

yang berdampak memudahkan penerobosan pada akar maka dilakukanlah 

pemecahan bongkahan pada tanah. Tekstur tanah yang baik untuk pertumbuhan 

tanaman tebu yakni bertekstur ringan hingga bertekstur agak berat dengan 

prositas 30% dan kemampuan menahan air yang baik, sedangkan untuk 

perbandingan partikel tanah tersebut berupa debu, lempung dan liat. 
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Tanaman tebu menghendaki solum tanah minimal 50 cm dengan tidak 

ada lapisan kedap air dan permukaan air 40 cm.  Sehingga pada lahan kering, 

apabila lapisan tanah atasnya tipis maka pengolahan tanah harus dalam. 

Demikian pula apabila ditemukan lapisan kedap air, lapisan ini harus dipecah 

agar sistem aerasi, air tanah dan perakaran tanaman berkembang dengan baik. 

b. Sifat Kimia pada Tanah 

Tanah yang memiliki pH 6 sampai 7 merupakan tanah yang ideal untuk 

pertumbuhan tanaman tebu. Toleran untuk pertumbuhan tanaman tebu yakni 

pada pH lebih dari 8,5 serta pH yang kurang dari 4,5. Apabila pada suatu tanah 

memiliki pH yang tinggi akan berakibat penurunan atau keterbatasan kandungan 

unsur hara, namun apabila pH pada suatu tanah rendah dapat menyebabkan 

keracunan Fe dan Al pada tanaman tersebut. Upaya yang dilakukan yakni dengan 

menambahkan kapur (CaCo3) pada tanah agar kandungan Fe dan Al dalam tanah 

menurun. Selain Fe dan Al, klor (Cl) juga merupakan bahan racun yakni pada 

kisaran 0,06 % - 0,1 % (Indrawanto, 2010). 

2. Cuaca (iklim) 

Pertumbuhan tanaman tebu dapat dipengaruhi oleh iklim, bahkan pengaruh 

tersebut sangat besar. Tanaman tebu akan membutuhkan banyak air ketika masa 

pertumbuhan, namun ketika saat masa masak, tanaman tebu membutuhkan air 

hanya dalam jumlah sedikit. Ketika intensitas hujan yang tinggi saat masak tebu 

akan dapat menyebabkan tanaman tebu akan tumbuh terus menerus dan akan 

terus menunda masa masak tebu sehingga dampak yang diakibatkan adalah 

rendahnya randemen tebu yang dihasilkan. 
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a. Intensitas Hujan  

Intensitas atau curah hujan antara 1000 – 1,300 mm pertahun merupakan 

curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman tebu. Tanaman tebu pada 

periode pertumbuhan vegatitf memerlukan curah hujan yang tinggi yakni selama 

5-6 bulan dengan curah hujan 200 mm perbulan. Curah hujan 125 mm 

dibutuhkan pada dua bulan selanjutnya dan 75 mm perbulan dibutuhkan untuk 

bulan 4-5. Periode tersebut sering disebut periode geberatif dan periode 

pemasakn tebu. 

b. Suhu Areal 

pengaruh suhu pada tanaman tebu yakni pada pembentukan sukrosa tebu. 

Suhu yang berkisar 24 
o
C sampai 34 

o
C dengan perbedaan 10 

o
C pada suhu siang 

dan suhu malam merupakan suhu yang baik untuk tanaman tebu. Siang hari 

dengan suhu 30 
o
C pembentukan sukrosa pada tanaman tebu akan optimal, 

selanjutnya pada suhu 15 
o
C merupakan suhu efektif untuk proses penyimpanan 

sukrosa. 

c. Sinar Matahari 

Penyinaran yang dibutuhkan oleh tanaman tebu yakni 12-14 jam pada 

setiap harinya. Apabila tanaman tebu memperoleh radiasi sinar matahari secara 

penuh maka proses asimilasi akan berjalan secara optimal. Waktu siang hari 

apabila terdapat cuaca yang berawan maka dapat mempengaruhi intensitas 

penyinaran dapat terganggu sehingga dapat menurunnya proses fotosintesis dan 

pertumbuhannya terhambat.  
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d. Kondisi Angin  

Keadaan keseimbangan kelembapan udara serta CO2 pada sekitar tajuk 

yang berakibat pada proses fotosintesis dapat dipengaruhi oleh kecepatan angina 

di tempat tersebut. Angin akan menganggu pertumbuhan tebu bahkan sampai 

patah dan roboh apabila kecepatan angina melebihi 10 km/jam pada siang hari, 

namun apa bila kurang dari 10 km/jam maka akan berdampak positif bagi 

tanaman tebu. 

 

2.6. Sumber Belajar 

2.6.1 Pengertian Sumber Belajar 

Prihatiningsih (2015), mendifinisakn sumber belajar adalah berbagai atau 

semua sumber baik yang berupa data, orang dan wujud tertentu yang digunakan 

oleh siswa dalam belajar baik penggunaannya secara terpisah maupun 

terkombinasi sehingga dapat mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. 

Segala informasi yang dapat memberikan manfaat merupakan sumber belajar. 

(Supriadi, 2015).  

 

2.6.2 Kriteria Memilih Sumber Belajar  

Menurut Nurhidayah (2016) Pemilihan sumber belajar yang ingin 

diimplementasikan harus memiliki beberapa kriteria yaitu:  

1. Ekonomis, dalam pemilihan sumber belajar harus mempertimbangkan dari 

segi ekonomis, yaitu baiaya yang dibutuhkan tidak terlalu banyak 
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2. Sederhana serta praktis, pemilihan sumber belajar tidaklah memerlukan 

pengadaan dan pelayanan yang sulit serta tidak memerlukan pelayanan 

khusus dan persyaratan yang rumit 

3. Mudah didapatkan, yang dimaksud adalah sumber belajar tesebut terdapat 

di manapun dan tidak didapatkan secara sulit maupun dengan pembelian 

4. Fleksibel, sumber belajar tersebut tidak dipengaruhi seperti kemajuan 

teknologi, budaya dan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan pada pembelajaran 

5. Memiliki komponen yang sesuai tujuan, mempunyai komponen yang ideal 

agar tidak menghambat proses pembelajaran 

2.6.3. Jenis Sumber Belajar  

Menurut Stronge, terdapat 6 jenis sumber belajar yang digunakan, yakni: 

1. Pesan, baik berbentuk makna, fakta, ide yang berkertaikan dengan bidang 

studi tersebut 

2. Orang, seperti teman, laboran serta tenaga pengajar untuk bidang studi 

tersebut 

3. Bahan, sumber belajar yang berbentuk bahan ini seperti majalah, jurnal, 

buku, gambar–gambar, peta, film dan lain–lain 

4. Latar, sumber belajar ini berbentuk seperti kampus, perpustakaan daln 

lain-lain 

5. Alat, seperti radio, televise, computer, kamera serta alat lainnya yang 

berpotensi menghasilkan sumber belajar (Abdullah, 2012). 
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2.6.4 Fungsi Sumber Belajar  

 Sumber belajar memiliki fungsi yang begitu banyak, hal tersebut harus 

difahami agar dapat dimanfaatkan dalam sebaik-baiknya. Eveline Siregar & 

Hartini Nara (2010) menjelaskan manfaat sumber belajar sebagai berikut: 

1. Memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung 

2. Menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat 

secara langsung 

3. Menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas 

4. Memberikan informasi yang akurat dan terbaru 

5. Membantu memecahkan masalah pendidikan dalam lingkup makro  

maupun mikro 

6. Memberikan motivasi positif, dan merangsang untuk berfikir kritis, 

merangsang untuk bersikap lebih positif serta berkembang lebih jauh.  

 

2.6.5. Pemanfaatan Sebagai Sumber belajar dari Hasil Penelitian 

Sebelum hasil penelitian yang akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar, 

haruslah ditinjau dari proses penelitian yang berketerkaitan pada pengembangan 

suatu ketrampilan serta dari produk penelitian yang berketerkaitan dengan fakta 

atau konsep.  

 Menurut Djohar dalam Situmorang (2016), sumber belajar yang ideal 

harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :  

1. Kejelasan potensi : dapat memberikan suatu manfaat yang diinginkan bagi 

peserta didik 
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2. Keseuaian untuk tujuan belajar: haruslah memiliki kesesuaian pada tujuan 

suatu pembelajaran berdasarkan KI (komeptensi nti) serta KD (kompetensi 

dasar) 

3. Kejelasan pada sasaran: yaitu haruslah terdapat kejelasan untuk siapa dan 

jenjang apa, dan terdiri dari subjek dan objek 

4.  Kejelasan untuk informasi yang didapatkan, yakni kesesuaian dengan 

kurikulum atas produk penelitian dan proses penelitian 

5. Kejelasan untuk pedoman eksplorasi, yakni prosedur yang akan diterapkan 

pada pembelajaran haruslah jelas. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan: berupa proses dan produk penelitian 

yang berdasarkan aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi.  

Pemanfaatan sumber belajar ada beberapa stategi dan langkah-

langkah yang haru dilakukan yaitu:  

1. Mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang digunakan  

2. Sumber belajar yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran  

3. Sumber belajar yag digunakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

apakah kognitif, afektif, dan psikomotor  

4. Sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kemampuan guru  

5. Sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa (Nur, 

2012) 
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2.7. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:    Tidak diteiliti 

    Diteliti 

Bagan 2.1. Kerangka Konsep 

 

2.8. Hipotesis 

1. Terdapat indeks keanekaragaman makrofauna tanah yang tinggi di kawasan 

perkebunan tebu di Padangasri kabupaten Mojokerto 

2. Terdapat tingkatan kesuburan tanah (kandungan kimia c-organik) yang tinggi 

di kawasan perkebunan tebu di Padangasri kabupaten Mojokerto 

Perkebunan tebu  di 

Padangasri Kecamatan 

Jatirejo Kabupaten 

Mojokerto 

Produktifitas 

Tanaman 

Tebu 

Faktor 

Fisika 

Kimia 

Suhu tanah, 

kelembapan tanah 

pH, Kandungan 

Kimia dalam tanah 

(C-organik) 

Keanekaragaman

, kemerataan, dan 

indeks nilai 

penting  

Makrofauna 

Tanah Sumber Belajar Biologi 

SMA 
Tingkat Kesuburan 

Tanah 

Tanaman Tebu 

Genetik Lingkungan Iklim 

Tanah 
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3. Ada hubungan yang signifikan pada keanekaragaman makrofauna tanah

dengan  kesuburan tanah di kawasan perkebunan tebu Padangasri kabupaten

Mojokerto.

4. Hubungan keanekaragaman makrofauna dengan kesuburan tanah di kawasan

perkebunan tebu Padangasri kabupaten Mojokerto dapat dimanfaatkan sebagai

sumber belajar biologi.




