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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

           Indonesia merupakan salah satu Negara yang mendapat sebutan sebagai 

“Mega Biodiversity”. Diperkirakan 25% spesies dunia berada di Indonesia, 

dengan kombinasi yang cukup unik. Secara total keanekaragaman hayati di 

Indonesia sebesar kurang lebih 325.350 jenis flora dan fauna (Imawan, 2013).  

Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di kawasan tropik yang mempunyai 

iklim stabil dan secara geografi adalah negara kepulauan yang terletak diantara 

dua benua yaitu Asia dan Australia. Biodiversitas suatu kawasan merupakan 

fungsi dari diversitas lokal atau habitat tertentu dan struktur yang ada di dalamnya 

pada daerah terestial, biodiversitas tanah merupakan salah satu bentuk diversitas 

alfa yang sangat berperan dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan fungsi 

tanah untuk menopang kehidupan di dalam dan di atasnya. (Sugiyarto, 2012). 

 Biodiversitas fauna tanah merupakan hewan-hewan yang hidup di atas 

maupun di bawah permukaan tanah. Berdasarkan ukuran tubuhnya, fauna tanah 

dapat dibedakan menjadi empat kelompok yaitu: 1.) mikrofauna dengan diameter 

tubuh 0,02-0,2 mm; 2) mesofauna dengan diameter tubuh 0,2-2 mm contoh 

nematoda, collembola dan acarina; 3) makrofauna dengan diameter tubuh 2-20 

mm contoh cacing, semut, dan rayap;  4) megafauna dengan diameter tubuh lebih 

besar dari 2 cm contoh bekicot. Kehidupan fauna tanah sangat tergantung pada 

habitatnya, karena keberadaan dan kepadatan populasi suatu jenis fauna tanah 

disuatu daerah sangat ditentukan oleh keadaan daerah tersebut (Nusroh, 2009).  
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Keberadaan fauna tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, salah 

satunya adalah adanya bahan organik dalam tanah. Keberadaan fauna dapat 

dijadikan parameter dari kualitas tanah, fauna tanah yang digunakan sebagai 

bioindikator kesuburan tanah tentunya memiliki jumlah yang relatif melimpah 

(Roro, 2018). Salah satu fauna tanah yang dapat dijadikan bioindikator adalah 

makrofauna tanah. Hal tersebut dijelaskan oleh Zarra (2010) bahwa masing-

masing biota tanah mempunyai fungsi yang khusus dan mempunyai fungsi 

ekologis yang khusus. Setiap kelompok fauna tanah dapat dijadikan bioindikator 

karena keberadaan fauna tanah, sangat bergantung dengan faktor biotik dan 

abiotik tanah (Sugiyarto,  2010).  Peranan makrofauna lainnya adalah perombakan 

materi tumbuhan dan hewan yang mati, pengangkutan materi organik dari 

permukaan ke dalam tanah, perbaikan struktur tanah dan proses pembentukan 

tanah, dengan demikian makrofauna tanah berperan aktif dalam menjaga 

kesuburan tanah atau kesehatan tanah (Wibowo dan Wulandari,  2014). 

Kesuburan tanah di perkebunan sangat berpengaruh terhadap potensi 

keanekaragaman hayati, karena keberadaan dan kepadatan populasi suatu jenis 

fauna tanah di suatu daerah sangat ditentukan oleh keadaan daerah tersebut. Fauna 

tanah pada lahan pertanian tanaman pangan maupun tanaman tahunan 

(perkebunan) mampu membuat liang di dalam tanah dapat meningkatkan 

infiltrasi-perkolasi dan mengurangi erosi tanah serta mempertebal lapisan olah, 

sistem usaha tani lebih efisien (Subowo,  2014). 

          Menurut Prabowo dan Subantoro (2010)  kesuburan tanah juga dipengaruhi 

oleh ketersediaan hara, rendahnya ketersediaan hara mencerminkan rendahnya 
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kesuburan tanah sehingga keberadaan makrofauna tanah sebagai perombak bahan 

organik sangat menentukan ketersediaan hara dalam menyuburkan tanah. 

Meningkatnya keanekaragaman makrofauna di dalam tanah dengan meningkatnya 

kandungan bahan organik tanah dan dominansi vegetasi bawah disebabkan oleh 

bahan organik tanah maupun sisa-sisa tanaman dari vegetasi bawah dapat 

dimanfaatkan oleh makrofauna di dalam tanah sebagai sumber makananya 

(Sugiyarto,  2010). Bahan organik tanah sangat menentukan  kepadatan populasi 

organisme tanah salah satunya adalah fauna tanah dimana semakin tinggi 

kandungan organik tanah maka akan semakin beranekaragam fauna tanah yang 

terdapat pada ekosistem (Suin, 2012).  

            Peranan fauna tanah dalam pemeliharaan kualitas lingkungan dilahan 

pertanian sangat penting. Pengolahan tanah atau lahan yang tidak memenuhi 

kaidah-kaidah yang benar akan menyebabkan penurunan kelimpahan dan 

keragaman fauna tanah dan dalam jangka panjang akan mengakibatkan terganggu 

siklus hara alami dalam agroekosistem,  menurunya kualitas  dan produktivitas 

lahan, dan pada giliranya akan mengancam keberlangsungan usaha tani dilahan 

perkebunan tersebut (Prasetyo dan Rohmah, 2016) . 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keanekaragaman makrofauna 

tanah pada perkebunan Jambu Air di Lamongan, Pada hasil wawancara pengelola 

perkebunan jambu air mengungkapkan bahwasanya dahulu tanah yang digunakan 

untuk menanam pohon Jambu Air ini adalah tanah yang berbatu dan sulit untuk 

ditanami, seiring dengan perkembangan zaman warga mulai mengelola tanah 

dengan pengetahuan seadanya, dengan demikian penelitian ini dilakukan yakni 
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untuk mengetahui kualitas tanah dengan cara mudah dan praktis, yakni dengan 

melihat tingginya keanekargaman fauna tanah yang ada pada salah satu 

perkebunan Jambu Air. 

             Penelitian tentang makrofauna tanah terutama yang terdapat pada lahan 

perkebunan jambu air masih belum banyak diketahui. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Fadhilatur (2016) penelitian makrofauna lebih terfokus pada 

vegetasi pohon Durian, sedangkan Aminullah  (2014) pada daerah pertanian Apel. 

Sehingga dari beberapa penelitian belum ada yang mengkaji tentang 

keanekaragaman makrofauna di Perkebunan Jambu Air, meskipun telah banyak 

yang melaporkan tentang peran makrofauna tanah dalam sistem reproduksi 

tanaman, tetapi perhatian pada perlunya melakukan konservasi terhadap 

biodiversitas makrofauna tanah masih sangat terbatas. Banyak tema penelitian 

yang masih perlu dilakukan guna meningkatkan kelestarian dan daya manfaat  ma

krofauna  tanah (Sugiyarto, 2012). 

              Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui 

keanekaragaman makrofauna di perkebunan Jambu Air. Peneliti menganggap 

sangat penting untuk dilakukan penelitian tentang Studi Keanekaragaman 

Makrofauna Tanah di Kawasan Perkebunan Jambu Air (Syzygium aqueum) 

di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai Sumber 

Belajar Biologi. Hasil penelitian dibawah ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi untuk menambah pengetahuan yang disajikan dalam bentuk materi 

suplemen tambahan  kelas X,  materi tingkat keanekaragaman hayati dan dunia 

hewan. 



5 
 

1.2 Rumusan Masalah  

      Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apa saja makrofauna tanah yang ditemukan di kawasan perkebunan Jambu 

Air  (Syzygium aqueum) ?  

2. Bagaimana keanekaragaman makrofauna tanah yang ditemukan di kawasan    

perkebunan Jambu Air (Syzygium aqueum) ?  

3. Bagaimana hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber dalam 

pembelajaran biologi SMA kelas X pada materi tingkat Keanekaragaman 

Hayati dan dunia hewan?  

1.3 Tujuan penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengidentifikasi berbagai jenis makrofauna tanah yang ditemukan di 

kawasan perkebunan Jambu Air (Syzygium aqueum) 

2. Untuk mengetahui keanekaragaman makrofauna tanah yang ditemukan di 

kawasan perkebunan Jambu Air (Syzygium aqueum) 

3. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran biologi SMA kelas X pada materi tingkat keanekaragaman 

hayati dan dunia hewan.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :  
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1.4.1 Secara teoritik  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menerapkan berbagai bidang 

ilmu dalam mata pelajaran biologi pada umumnya dan ekologi pada khususnya 

yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga dapat mengembangkan ilmu biologi 

secara lebih luas lagi. Selain itu, bagi kalangan akademisi juga dapat digunakan 

sebagai informasi atau referensi untuk penelitian yang lebih lanjut terkait dengan 

makrofauna tanah di kawasan perkebunan Jambu Air (Syzygium aqueum), baik 

tentang makrofauna, nilai penting jenis hewan yang mendominasi sehingga dapat 

memperkaya khasanah keilmuwan.  

1.4.2 Secara praktis  

a. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini akan semakin memperkaya wawasan peneliti terkait 

kehidupan makrofauna tanah di Perkebunan Jambu Air (Syzygium aqueum). 

Peneliti juga ingin memperkuat pemahaman peneliti tentang metode-metode 

penelitian bidang ekologi khususnya fauna tanah dan penyusunan bahan ajar 

biologi SMA. 

b. Bagi Petani 

Penelitian ini diharapkan juga bisa membantu para petani dalam 

menentukan kualitas tanah. Karena tanah yang baik untuk dijadikan lahan 

pertanian adalah tanah yang banyak mengandung unsur hara yang dapat dilihat 

dari keberadaan fauna tanah. Selain itu hasil penelitian ini di harapkan dapat 

memberikan masukan pada petani akan pentingya menjaga keseimbangan 

ekosistem pertani 
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c. Bagi Instansi Pendidikan  

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan, khususnya kepada tenaga 

pendidik/guru dan peserta didik tentang keanekaragaman makrofauna tanah yang 

ada di sekitar lingkungan sekitar dan penerapan ilmu biologi pada kehidupan 

sehari-hari terutama pada materi Keanekaragaman Hayati SMA kelas X. 

1.5 Batasan masalah 

Peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut :  

1. Penelitian ini dilakukan dikawasan perkebunan Jambu Air  dengan luas 2 

Ha serta pH, suhu, dan kelembabannya sesuai, yang terletak di Desa 

Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.  

2. Mengamati semua jenis makrofauna tanah baik yang ada di permukaan 

maupun di dalam tanah dengan kedalaman ±10cm.  

3. Pengamatan menggunakan plot dan Hand Sorting. 

4. Pengambilan sampel dilakukan pukul 06.00-09.00 

5. Faktor biotik yang di gunakan adalah makrofauna. Sedangkan faktor 

abiotik yang di ukur meliputi suhu tanah, pH tanah, dan kelembaban tanah.  

1.6 Definisi Istilah 

  Adapun definisi operasional sebagai berikut : 

1. Keanekaragaman hayati (biodiversitas) merupakan totalitas dari kehidupan 

organisme di suatu kawasan tertentu (Sugiyarto, 2012).  

2. Makrofauna tanah merupakan bagian dari biodiversitas tanah yang 

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

(Wibowo dan Wulandari 2014). 
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3. Keanekargaman makrofauna tanah merupakan kumpulan dari berbagai 

jenis fauna tanah yang berukuran ± 2 mm serta berperan penting dalam 

perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah melalui proses imobilisasi 

dan humifikasi (Sugiyarto, 2002).  

4.  Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu 

pada tanah atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, 

mengolah dan memasarkan barang-barang dan jasa hasil tanaman tersebut 

(UU No. 18 Tahun 2004). 
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