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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanah Longsor 

 Tanah longsor merupakan pergerakan suatu massa batuan, tanah, (Guzzetti 

et al., 2012; Khosiah & Ariani, 2017) dan puing (Guzzetti et al., 2012) yang 

bergerak keluar dan menuruni lereng akbibat adanya gaya gravitasi (Glade & 

Crozier, 2005b; Guzzetti et al., 2012; Phuspa & Muryatmoko, 2018). Tanah 

longsor terjadi di sepanjang sumber mata air daerah pegunungan (Perotto-

Baldiviezo, Thurow, Smith, Fisher, & Wu, 2004) yang menyebabkan sedimentasi 

dan diangkut ke daerah yang lebih rendah melalui banjir di aliran sungai (Perotto-

Baldiviezo et al., 2004; Petley, 2012) sehingga menyebabkan kerusakan pada 

bagian hilir (Perotto-Baldiviezo et al., 2004). Pergerakan massa atau tanah longsor 

terjadi akibat hujan yang berkepanjangan, (Guzzetti, Reichenbach, Cardinali, 

Ardizzone, & Galli, 2003; Guzzetti et al., 2012) gempa bumi, melelehnya salju 

secara cepat, (Guzzetti et al., 2003; Guzzetti et al., 2012; Schuster & Highland, 

2003) dan aktivitas vulkanik (Guzzetti et al., 2012; Schuster & Highland, 2003).  

Tanah longsor dibagi dalam beberapa tipe yang berbeda berdasarkan 

pergerakan tanah dan berbagai materi yang terbawa saat longsor. Materi yang 

terbawa saat longsor yaitu batuan, tanah maupun keduanya(Glade & Crozier, 

2005b; Highland & Bobrowsky, 2008), terdapat pendeskripsian berupa tanah jika 

yang terkandung berupa pasir ataupun partikel halus lainnya kemudian disebut 

debris jika yang terkandung berupa fragmen-fragmen kasar (Highland & 

Bobrowsky, 2008). Tipe gerakan mendeskripsikan mekanisme internal tentang 

bagaimana tanah longsor terjadi, diantaranya runtuhan, 
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robohan,pergeseran,aliran,(Glade & Crozier, 2005b; Highland & Bobrowsky, 

2008; Guzzetti et al., 2012) dan sebaran (Glade & Crozier, 2005b; Highland & 

Bobrowsky, 2008). Tanah longsor dideskripsikan menggunakan dua istilah yang 

menyatakan meteri dan gerakan seperti runtuhan batuan dan aliran debris 

(Highland & Bobrowsky, 2008). Tanah longsor merupakan proses yang kompleks 

meliputi lebih dari satu tipe gerakan misalnya dengan pergeseran rotasi di bagian 

yang lebih tinggi dan struktur aliran di area yang lebih rendah (Glade & Crozier, 

2005b; Highland & Bobrowsky, 2008). 

 

2.1.3 Akibat Terjadinya Tanah Longsor 

Tanah longsor adalah bencana yang sangat merusak lingkungan dengan 

mengubah dan memodifikasi lanskap(Highland & Bobrowsky, 2008). Tanah 

longsor menyebabkan banyak kerugian pada manusia yaitu dapat menyebabkan 

kematian, merusak pemukiman/perkampungan (Guzzetti et al., 2003; Gokceoglu, 

Sonmez, Nefeslioglu, Duman, & Can, 2005; Cui, Lin, & Chen, 2012;) 

mengacaukan sistem transportasi, (Guzzetti et al., 2003; Cui et al., 2012) 

menghantam kendaraan, menyumbat aliran sungai (Cui et al., 2012) selanjutnya 

fasilitas industri,(Guzzetti et al., 2003; Gokceoglu et al., 2005)lahan pertanian, 

dan hutan(Guzzetti et al., 2003; Glade & Crozier, 2005b; Gokceoglu et al., 2005; 

Cui et al., 2012). Hal tersebut terjadi akibat runtuhnya suatu lereng baik langsung 

maupun tidak langsung, bisa jadi ringan, parah, maupun total (Guzzetti et al., 

2003; Glade et al., 2005). Ketika tanah longsor besar terjadi, tanah bergerak 

dengan kecepatan yang sangat tinggi (Cui et al., 2012; Gokceoglu et al., 2005) 



 

8 
 

sehingga vegetasi terbawa longsor dan terkubur oleh tanah (Glade & Crozier, 

2005b; Cui etal., 2012).  

Lingkungan alam yang rusak akibat tanah longsor dapat memulihkan 

vegetasi dengan sendirinya (Lin et al., 2008; Wang et al., 2014). Pemulihan 

vegetasi pada tanah longsor terjadi melalui proses suksesi (Lin et al., 2008; 

Walker & Shiels, 2013). Fase awal pemulihan vegetasi menentukan titik 

dimulainya suksesi. Segera setelah terbentuk suatu tegakan vegetasi, hal tersebut 

akan menentukan arah perkembangan vegetasi setidaknya pada jangka waktu 

yang pendek (Alday, Marrs, & Martínez Ruiz, 2010). Komposisi vegetasi di area 

yang terganggu dipengaruhi karakteristik area tersebut (Pickett & Cadenasso, 

2005; Walker & Shiels, 2013), seperti hilangnya biomasa dan material abiotik 

sebagai tempat hidup untuk koloni baru (Walker & Shiels, 2013), serta cuaca di 

area terganggu (del Moral & Walker, 2007; Cui et al., 2012). 

 

2.1 Evaluasi Bencana Tanah Longsor Desa Banaran Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo oleh KLHK 

Secara geografi Desa Banaran, Kecamatan Pulung terletak di lereng 

Gunung Wilissebelah Barat pada titik koordinat : UTM 9131595, Pada Elevasi : 

843 m dpl. Luas wilayah desa Banaran sebanyak 30.74 km2 dan keseluruhan 

tutupan vegetasi pada hutan rakyat didominasi oleh jenis tanaman 

pertanian/holtikultura (jahe, jagung, ketela pohon, sengon), sedangkan pada hutan 

produksi didominasi oleh tanaman pinus yang berada pada bagian atas hutan 

rakyat (bukan lokasi longsor). Pengolahan lahan pada lahan milik sangat intensif 

dan teraseringnya tidak sesuaidengan kaidah-kaidah konservasi. Tingkat 

kemiringan lahan pada lokasi bencana sebesar >50 % (sangat curam). 
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Tebing setinggi 100 meter longsor dan menimpa 28 (dua puluh delapan) 

rumahwarga, tepatnya 4 RT di dukuh Tangkil sebanyak 21 rumah dan 

Krajansebanyak 7 rumah; data terakhir jumlah orang yang tertimbun longsoran 

tanahsebanyak 28 orang. Luasan terdampak sebesar ±15 hektar (2 ha kawasan 

hutan produksi dan 13 halahan milik masyarakat), longsoran tanah menimbun 

areal permukiman danpersawahan sepanjang 800 meter dan tertutupnya CEK 

DAM, aliran sungaigunung wilis serta 3 (tiga) sumber mata air lereng wilis.  

 

2.2 Vegetasi 

 Vegetasi merupakan istilah dasar yang umumnya mengacu pada kumpulan 

seluruh tumbuhan yang hidup bersama di suatu area tertentu(Box & Fujiwara, 

2005; Ardhana, 2012; Martono, 2012).Vegetasi terbentuk akibat adanya dua 

fenomena, yaitu adanya perbedaan dalam toleransi terhadap lingkungan dan 

adanya heterogenitas dari lingkungan(Box & Fujiwara, 2005; Ardhana, 2012), 

jadi tidak semua tumbuhan yang tumbuh membentuk suatu vegetasi; misalnya, 

ladang jagung yang ditaburkan atau petak bunga di taman, berbeda dengan gulma 

yang tumbuh di sekitar tumbuhan lain tersebut memang membentuk vegetasi. 

Perkebunan pinus akan menjadi vegetasi setelah beberapa tahun tumbuh dan 

selanjutnya berkembang tumbuhan bawah (Ardhana, 2012; Maarel, 2005). 

Pada suatu tegakan vegetasi terdapat pengklasifikasian pohon. 

Pengklasifikasian pohon didasarkan pada ukuran atau posisi tajuk dalam hutan. 

Ukuran pohon yang dimaksud merupakan diameter batang setinggi dada dengan 

tinggi batang 130 cm di atas permukaan tanah serta tinggi pohon. Setiap fase 

pertumbuhan, akan terdapat perbedaan pada ukuran tersebut yang disebabkan oleh 
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adanya pertumbuhan(Pambudi, 2017). Klasifikasi pohon berdasarkan ukuran 

dapat dibedakan dalam fase-fase (Saharjo & Gago, 2011; Pambudi, 2017)sebagai 

berikut: 

1) Semai (seedlings), yaitu pohon yang tingginya kurang dari atau sama dengan 

1,5 meter. 

2) Sapihan atau pancang (saplings), yaitu pohon yang tingginya lebih dari 1,5 

meter dengan diameter batang kurang dari 10 cm. 

3) Tiang (poles), yaitu pohon dengan diameter batang 10 cm-19 cm. 

4) Pohon (trees), yaitu pohon dengan diameter batang 20 cm hingga lebih. 

 

2.3.1 Tipe-tipe Vegetasi 

Konsep tipe vegetasi yang paling sederhana didasarkan pada fisiognomi, 

yaitu struktur fisik umum dan penampilan vegetasi(Box & Fujiwara, 2005; 

Ardhana, 2012). Tipe-tipe vegetasi juga sering dikenali dan setara dengan 

komunitas tumbuhan(Box & Fujiwara, 2005). Komunitas tumbuhan juga biasanya 

bagian dari beberapa ekosistem yang lebih besar yang melibatkan populasi yang 

berbeda (Box & Fujiwara, 2005; Ardhana, 2012).Vegetasi di dunia dapat dibagi 

menjadi beberapa tipe struktural dasar, diantaranya adalah vegetasi hutan, lahan 

pepohonan (woodland), semak, padang rumput, dan gurun (Adams, 2007; 

Ardhana, 2012). 

 

2.3 Suksesi Vegetasi 

Suksesi vegetasi merupakan proses berubahnya komposisi spesies 

tumbuhan dan substrat terkait dalam kurun waktu tertentu (Campbell, Reece, 
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&Mitchell, 2004; Tow & Lazenby, 2001;Walker, Walker, & Moral, 2007; Walker 

& Shiels, 2013; Nuzulah, Purwanto, & Bachri, 2016). Suksesi vegetasi dimulai 

dengan adanya tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang sangat 

kekurangan nutrisi (del Moral & Walker, 2007; Walker & Shiels, 2013). Spesies 

yang mengawali kehidupan di lingkungan yang rusak seperti pada area paska 

longsor, dikategorikan sebagai spesies pionir yang dapat beradaptasi dengan 

lingkungan yang tidak stabil (Francescato, Scotton, Zarin, Innes, & Bryant, 2001; 

Walker & Shiels, 2013). Koloni tumbuhan yang mengawali kehidupan akan 

menyeimbangkan tanah gundul (tanpa vegetasi penutup), kemudian akan 

tergantikan oleh tumbuhan yang tumbuh selanjutnya secara berangsur-angsur 

(Ardhana, 2012; Walker & Shiels, 2013). Proses suksesi tersebut berakhir dengan 

terbentuknya komunitas ataupun ekosistem yang matang dan disebut klimaks 

(Hooper, 2008; Ardhana, 2012).  
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Gambar 2.1. Diagram profil skematis suksesi primer di kawasan tengah dan atas, 

Krakatau. Kawasan tengah: (a) komunitas paku-pakuan dan ganggang, 

(b) komunitas rumput pionir, (c) komunitas glagah, (d) hutan mahang 

dan ara, (e) hutan gempol campuran. Kawasan atas: (a) komunitas 

paku-pakuan, (b) komunitas Cytandra, (c) hutan gempol, (d) hutan 

gempol campuran (Resosoedarmo, Kartawinata, & Soegiarto, 1989). 

 

Terminologi mengenai suksesi (Ardhana, 2012) dijabarkan sebagai 

berikut: 

1) Sere merupakan rangkaian perubahan dalam komunitas atau ekosistem yang 

dapat diidentifikasi selama suksesi 

2) Seral merupakan masing-masing tingkat perubahan komunitas atau ekosistem 

selama suksesi 

3) Prisere merupakan rangkaian perubahan dalam komunitas atau ekosistem 

yang dapat diidentifikasi selama terjadi suksesi primer. Prisere sering dipakai 

untuk menyebut suksesi primer 

4) Subsere merupakan rangkaian perubahan dalam komunitas atau ekosistem 

yang dapat diidentifikasi selama terjadi suksesi sekunder. Subsere biasanya 

dipakai untuk menyebut suksesi sekunder 

5) Hydrosere/Hydrach merupakan rangkaian perubahan dalam komunitas atau 

ekosistem yang dapat diidentifikasi di wilayah perairan  

6) Xerosera/Xerach merupakan rangkaian perubahan dalam komunitas atau 

ekosistem yang dapat diidentifikasi di wilayah bersubstrat kering 

7) Lithosere merupakan rangkaian perubahan dalam komunitas yang dapat 

diidentifikasi selama suksesi di lahan berbatu 
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8) Psamosere merupakan rangkaian perubahan dalam komunitas yang dapat 

diidentifikasi selama suksesi di lahan pasir 

9) Halosere merupakan rangkaian perubahan dalam komunitas yang dapat 

diidentifikasi selama suksesi pada substrat yang mengandung garam 

10) Klimax merupakan kondisi komunitas atau ekosistem akhir pada proses 

suksesi yang telah mencapai homeostatis 

 

2.3.1 Jenis Suksesi Vegetasi 

 Suksesi terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah suksesi progresif, 

suksesi retrogresif, suksesi primer, dan suksesi sekunder. Suksesi progresif dan 

suksesi retrogresif mengacu pada kompleksitas perubahan vegetasi sedangkan 

suksesi primer dan suksesi sekunder mengacu pada tingkat kerusakan lahan yang 

menjadi habitat pertumbuhan awal vegetasi (Mueller-Dumbois & Ellenberg, 

2016).  

 

2.4.1.1 Suksesi progresif 

Permukaan baru yang terbentuk karena gangguan geomorfologi akan 

memunculkan berbagai tumbuh-tumbuhan dan terjadi invasi secara terus menerus 

(Mueller-Dumbois & Ellenberg, 2016). Kemunculan berbagai bentuk kehidupan 

selama suksesi menyebabkan kompleksitas struktur suatu komunitas lebih 

meningkat (Ardhana, 2012; Mueller-Dumbois & Ellenberg, 2016). Suksesi 

progresif berkaitan dengan peningkatan struktur yang lebih kompleks, yaitu suatu 

komunitas tumbuhan menjadi lebih kompleks dan biomassa menjadi lebih 
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meningkat (Mueller-Dumbois & Ellenberg, 2016; H. Purnomo, 2011; Walker et 

al., 2007). 

 

2.4.1.2 Suksesi retrogresif  

Suksesi retrogresif merupakan perubahan suatu komunitas tumbuhan 

menuju ke arah yang lebih sederhana, komunitas menjadi lebih jelek, dan spesies 

menjadi sedikit(Purnomo, 2011; Mueller-Dumbois & Ellenberg, 2016). Suksesi 

retrogresif terkait dengan pencucian tanah selama pedogenesis (kemunduran 

alami) dan gangguan buatan manusia (kemunduran sekunder). Kemunduran alami 

terjadi pada tahap paska-klimaks. Setelah periode pembentukan biomassa (suksesi 

progresif) di suatu bukit pasir, biomassa vegetasi dan penyimpanan bahan organik 

di permukaan tanah menurun dalam tiga sistem tertua atausuksesi mundur 

(Walker et al., 2007). 

 

2.4.1.3 Suksesi Primer 

Suksesi primer terjadi pada lokasi baru akibat adanya gangguan yang 

mengakibatkan hilangnya profil tanah dan komunitas asal secara total (Walker 

etal., 2007; Walker & Shiels, 2013; Meiners, Pickett, & Cadenasso, 2015). Proses 

suksesi primer menggambarkan kondisi tanah yang terganggu dengan sangat 

parah kemudian muncul vegetasi yang berkembang (Meiners et al., 2015; 

Mueller-Dumbois & Ellenberg, 2016). Permukaan baru yang terbentuk karena 

pengendapan abu vulkanik, aliran lava, maupun pembentukan tanah terbuka serta 

kejadian geomorfologi lainnya akan mengalami invasi berbagai tumbuh-tumbuhan 

(Mueller-Dumbois & Ellenberg, 2016).  
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2.4.1.4 Suksesi Sekunder 

Suksesi sekunder terjadi pada suatu lokasi yang masih ada vegetasi dari 

sebelumnya (Walker et al., 2007; Walker & Shiels, 2013; Meiners et al., 

2015).Suksesi sekunder hanya berkembang dari sebuah ekosistem yang 

mengalami gangguan sebagian saja(Walker et al., 2007; Ardhana, 2012; Meiners 

et al., 2015; Mueller-Dumbois & Ellenberg, 2016). Suksesi sekunder memiliki 

permulaan dan perubahan vegetasi yang lebih cepat karena berlangsung pada 

ekosistem yang mapan(Mueller-Dumbois & Ellenberg, 2016). 

 

2.3.2 Dinamika Vegetasi 

 Dinamika vegetasi disebabkan oleh banyak hal. Perubahan vegetasi 

didasarkan pada ide dasar bahwa kapasitas tumbuhan yang berbeda disesuaikan 

dengan ketesediaan dukungan lingkungan, hal tersebut menentukan sifat dari 

kumpulan tumbuhan yang akan ada di suatu tempat (Pickett & Cadenasso, 2005). 

Suksesi merupakan bentuk sistem sebab-akibat yang terdiri dari (i) perbedaan 

ketersediaan lahan; (ii) perbedaan tentang bagaimana spesies menjadi ada; dan 

(iii) bagaimana spesies berperan serta berinteraksi. Semua hal tersebut akan 

menyebabkan komposisi dan atau struktur vegetasi berubah seiring waktu (Pickett 

& Cadenasso, 2005; Meiners et al., 2015). 

 

2.4.4.1 Ketersediaan Lahan 

Konteks utama yang sangat penting dalam perubahan suksesi adalah 

lingkungan alam, tempat suksesi berlangsung (Meiners et al., 2015). Lahan 

menjadi tersedia karena adanya gangguan yang merusak vegetasi atau membuat 
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permukaan baru (Pickett & Cadenasso, 2005; Meiners et al., 2015). Ketersediaan 

sumber pada lahan yang terganggu bergantung pada seberapa parah gangguannya 

(Meiners et al., 2015; Pickett & Cadenasso, 2005), seberapa banyak lapisan 

vegetasi terdahulu yang hilang, seberapa dalam substrat yang terkeruk/tergali 

maupun terkubur (Pickett & Cadenasso, 2005). Gangguan memengaruhi jenis dan 

jumlah ketersediaan sumber daya yang tersisa setelah kejadian(Meiners et al., 

2015; Pickett & Cadenasso, 2005), sejauh mana biomassa dihilangkan atau ditata 

ulang di lokasi, dan kapasitas penampung air serta kapasitas nutrien pada substrat 

yang terpapar (Pickett & Cadenasso, 2005). Sebagai contoh, api dapat membakar 

banyak bahan organik dipermukaan tanah yang akan membuat basis sumber daya 

yang lebih buruk untuk rekolonisasi daripada angin topan yang menumbangkan 

pohon tetapi membiarkan bahan organik tetap utuh (Pickett & Cadenasso, 2005; 

Meiners et al., 2015). 

 

2.4.4.2 Perbedaan Ketersediaan Spesies 

Cara berubahnya komposisi dan struktur vegetasi setelah adanya gangguan 

bergantung pada kemampuan spesies dalam bertahan hidup dan kemampuan 

untuk menyebar pada area terganggu (Pickett & Cadenasso, 2005; Meiners et al., 

2015). Ketersediaan spesies yang berbeda dapat disebabkan oleh kemampuan 

benih dalam bertahan pada kondisi yang tidak menguntungkan untuk beberapa 

waktu (Pickett & Cadenasso, 2005; Walker & Shiels, 2013; Meiners et al., 2015). 

Dormansi dan penyimpanan benih merupakan mekanisme penting di mana benih 

tersebut dapat menyebar ke area terganggu seiring berjalannya waktu (Meiners et 

al., 2015). Perbedaan penyebaran ke lokasi terbuka ditentukan oleh karakteristik 
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spesies atau kegiatan vektor biotik dan abiotik yang mengangkut benih(Pickett & 

Cadenasso, 2005). Beberapa biji yang tersebar siap membuka situs dengan 

bantuan burung maupun kelelawar (Pickett & Cadenasso, 2005; Meiners et al., 

2015). 

 

2.4.4.3 Perbedaan Peran Spesies 

Sekali spesies menjadi tersedia pada area suksesi, spesies tersebut akan 

menentukan perannya dalam proses suksesi seperti bagaimana fisiologi, sejarah 

hidup, dan interaksinya (Meiners et al., 2015). Peran keanekaragaman spesies 

mengacu pada rangkaian kegiatan yang digunakan spesies dalam memperoleh 

sumber daya, tumbuh, bertahan, dan bereproduksi (Pickett & Cadenasso, 2005; 

Meiners et al., 2015). Contoh dari perbedaan peran spesies ini adalah tumbuhan 

akan lebih memberikan toleransi pada keteduhan dari pada tingkat radiasi 

matahari yang tinggi sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis, selain itu 

adalah adanya duri pada tumbuhan sebagai pertahanan diri terhadap herbivora 

(Pickett & Cadenasso, 2005). 

 

2.3.3 Suksesi sebagai Pergantian dari Jenis Oportunis oleh Jenis 

Keseimbangan 

 Suksesi merupakan hasil dari penyebaran dan pemantapan dari individu-

individu tumbuhan. Terdapat strategi-strategi yang berkaitan dengan 

kelangsungan hidup tumbuhan yang terbagi dalam dua jenis, yaitu jenis oportunis 

dan jenis keseimbangan (Ardhana, 2012). Jenis-jenis oportunis secara bertahap 

akan digantikan oleh jenis-jenis keseimbangan yang lebih lama dan memunyai 
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dominasi ekologi serta mengusir tumbuhan pionir dengan peneduhnya (Ardhana, 

2012; Meiners et al., 2015). 

2.4.5.1 Strategi Oportunis 

 Tumbuhan pionir merupakan oprtunis yang telah beradaptasi menguasai 

daerah terbuka, menghasilkan banyak biji yang mudah untuk menyebar (Walker 

& Shiels, 2013; Meiners et al., 2015). Jenis oportunis bersifat generalis sehingga 

dapat berorientasi  secara luas terhadap berbagai kondisi lingkungan terutama 

terhadap struktur tanah, suhu, dan kelembaban. Tumbuhan jenis oportunis 

membutuhkan habitat yang terbuka dan kurang toleran terhadap keteduhan. 

Kemampuan jenis oportunis untuk bertahan pada habitat terbuka dapat memulai 

kehidupan vegetasi lainnya. Kompetisi di antara tummbuhan oportunis di daerah 

terbuka memiliki tingkatan yang rendah (Ardhana, 2012). 

2.4.5.2 Strategi Keseimbangan 

 Jenis keseimbangan memiliki kemampuan penyebaran yang rendah. 

Produktivitas bijinya sedikit dan berukuran besar sehingga perluasan daerah 

penyebarannya lambat. Jenis ini memiliki sifat spesialis yang menguasai kondisi 

lingkungan tertentu. Tumbuhan jenis keseimbangan dapat menang pada kondisi 

lingkungan yang mengandung cukup nutrien dan stabil tetapi tidak dapat bertahan 

pada kondisi-kondisi ekstrim (Ardhana, 2012). 

 

2.4 Kondisi Fisik dan Kondisi Kimia Lingkungan yang Berpengaruh pada 

Suksesi Vegetasi 

Kondisi fisik tanah berpengaruh pada komposisi vegetasi yang saling 

berasosiasi akibat kondisi fisik lingkungan (cahaya, angin, temperatur dan 



 

19 
 

kelembaban) yaitu pada kondisi permudaan (Sykora, Borgert, & Berendse, 2004; 

(Efendi, Hapsari, & Nuraini, 2013). Sedangkan kondisi kimia lingkungan yang 

dapat memengaruhi keberadaan vegetasi dapat dilihat salah satunya dari potensi 

pH dan potensi C organik tanah (Budiman, Hardiansyah, & Darwati, 2015; 

Mulyana, 2015).  

2.5.1 Cahaya 

Cahaya adalah faktor esensial yang digunakan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tumbuhan. Cahaya memiliki peran yang penting untuk melakukan 

proses fisiologi tumbuhan, diantaranya fotosintesis dan transpirasi ( Utomo, 2006; 

Pantilu, Mantiri, Ai, & Pandiangan, 2012). Cahaya yang memasuki lantai hutan 

dengan persentase yang banyak akan menyebabkan suhu  mengalami kenaikan 

(Utomo, 2006; Nursal & Sirait, 2014), akan terjadi penguapan air yang berasal 

dari tanah sehingga dapat menyebabkan kelembaban tanah akan rendah (Nursal & 

Sirait, 2014; Destaranti, Sulistyani, & Yani, 2017). 

2.5.2 Suhu 

 Suhu merupakan salah satu faktor penting untuk tumbuhan dikarenakan 

suhu merupakan penentu kecepatan reaksi kimiawi di dalam proses suatu 

kehidupan. Suhu ikut mendukung kehadiran suatu vegetasi dikarenakan suhu 

dapat berpengaruh untuk proses metabolisme (Utomo, 2006; Nahdi & Darsikin, 

2014; Nursal & Sirait, 2014). Temperatur yang sangat tinggi dapat 

menyebabkan gangguan terhadap metabolisme sel suatu tumbuhan (Nahdi & 

Darsikin, 2014; Pambudi, Rahardjanto, Nurwidodo, & Husamah, 2017). 
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2.5.3 Kelembaban 

 Kandungan uap air dalam suatu media (tanah maupun udara) disebut 

dengan kelembaban. Kelembaban berpengaruh pada transpirasi suatu tumbuhan. 

Ketika kelembaban semakin tinggi, laju transpirasi akan semakin menurun 

begitupun sebaliknya (Utomo, 2006; Destaranti et al., 2017; Pambudi, 

2017).Tingkat kelembaban sangat berpengaruh pada kehadiran suatu spesies 

(Efendi et al., 2013; Nahdi & Darsikin, 2014). 

2.5.4 Angin 

 Angin merupakan salah satu kondisi fisik lingkungan yang sangat 

berpengaruh terhadap penyebaran biji sehingga berpengaruh pula terhadap 

keanekaragaman vegetasi pada suatu area (Aththorick, Widhiastuti, & Evanius, 

2006; Walker & Shiels, 2013). Kecepatan angin di daerah tropis biasanya lebih 

rendah dari pada di daerah subtropis (Rahmasari, 2011; Utomo, 2006).  

2.5.5 pH 

 Peranan pH sangat pentuing untuk pertumbuhan suatu tumbuhan dalam 

ekosistem (Nahdi & Darsikin, 2014; Pambudi et al., 2017). Hal tersebut terlihat 

bahwa semakin rendah pH akan mengakibatkan semakin rendah pula nilai 

keanekaragamannya. Kadar pH yang terlalu asam akan mengganggu kesuburan 

tanah (Nahdi & Darsikin, 2014; Budiman et al., 2015). 

2.5.6 Karbon organik 

 Karbon organik merupakan bahan organik dalam tanah. Karbon organik 

dalam tanah dapat dikatakan subur jika kadarnya lebih dari 3%. Berbagai seresah 

yang terdapat pada suatu area memberikan masukan karbon organik bagi tanah. 
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Kondisi karbon organik dalam tanah berkaitan dengan keragaman dan jumlah 

vegetasi serta timbunan seresah dalam tanah (Sari, Santoso, & Mawardi, 2013). 

Kerapatan vegetasi yang tinggi dapat menyumbangkan bahan organik tanah yang 

lebih tinggi pula (Windusari, Susanto, Dahlan, & Susetyo, 2011; Sari, Santoso, & 

Mawardi, 2013) 

 

2.5 Parameter Ekologi 

Parameter yang digunakan untuk teknik analisis data diantaranya adalah 

indeks nilai penting dan indeks keanekaragaman. Indeks nilaipenting merupakan 

hasil dari penjumlahan nilai kerapatan,dominasi, serta frekuensi relative suatu 

jenis tanaman(Saharjo & Gago, 2011).Adapun parameter ekologiadalah sebagai 

berikut : 

1) Kerapatan, yaitu jumlah suatu spesies dalam setiap satuan luas ataupun satuan 

volum. Kerapatan suatu spesies yang tinggi menunjukkan bahwa spesies 

tersebut memunyai jumlah jenis paling banyak (Mulyana, 2015; Arista, HT, 

Rahma, & Mulyadi, 2017). 

2) Frekuensi, yaitu jumlah kehadiran suatu spesies dalam petak contoh yang 

digunakan digunakan sebagai tempat pengambilan sampel. Frekuensi spesies 

yang tinggi menujukkan bahwa spesies tersebut tersebar secara merata hampir 

menutupi seluruh petak pengamatan (Mulyana, 2015; Arista et al., 2017). 

3) Dominansi, yaitu proporsi antara luas tempat yang ditempati suatu spesies 

dengan luas total habitat. Tingginya dominansi suatu spesies menujukkan 

bahwa spesies tersebut paling berkuasa dalam suatu komunitas tertuma dalam 

penguasaan ruang untuk tumbuh(Mulyana, 2015; Arista et al., 2017). 
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4) Indeks Nilai Penting, yaitu paramater yang digunakan untuk menetapkan 

komposisi dan dominasi suatu jenis (Mulyana, 2015; Putra, Mulyana, & 

Junio, 2016). Secara umum tumbuhan dengan INP yang tinggi menunjukkan 

bahwa tumbuhan tersebut memiliki daya adaptasi, daya kompetisi, dan 

kemampuan reproduksi yang lebih baik dari pada jenis tumbuhan lain 

(Mulyana, 2015; Destaranti et al., 2017; Nurkhotimah, Hikmat, & Setyawati, 

2017). 

5) Indeks Keanekaragaman, tinggi rendahnya nilai keanekaragaman spesies 

suatu kawasan menunjukkan tingkat kestabilan komunitas di kawasan 

tersebut (Mulyana, 2015; Destaranti et al., 2017). 

 

2.6 Penelitian Suksesi Vegetasi Terdahulu 

Kondisi vegetasi pada penelitian Nuzulah, Purwanto, & Bachri (2016)di 

lereng Gunung Kelud Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar Kabupaten 

Kedirisetelah erupsi tahun 2014 mengalami kerusakan total. Hasil penelitian 

suksesi vegetasi dengan pengukuran kerapatan vegetasi tahun 2015 sebesar 0,6 

mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,1. Perubahan kerapatan 

vegetasi dipengaruhi oleh perubahan cuaca di mana pada tahun 2015 pengamatan 

dilakukan pada musim kemarau sehingga tingkat suhu tinggi sedangkan pada 

tahun 2016 pengamatan dilakukan pada musim penghujan sehingga tingkat suhu 

rendah. Vegetasi yang tumbuh paska erupsi diantaranya adalah semak dan 

rumput. 

 Suksesi setelah kebakarandi hutan rawa gambut Desa Kuala Dua 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten KubuRaya pada penelitian (Aciana, Astiani, 
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& Burhanuddin, 2017) menunjukan hasil bahwa di kawasan paska kebakaran pada 

tahun 2014 telah ditemukan 10 jenis tumbuhan-tumbuhan terdiri dari tumbuhan 

bawah, tingkat pancangdan tingkat tiang, paku, resam, medang, kemunting, 

kalimutu, asam rawa, mahang, jering hutan, dan meranti. Tahun 2009ditemukan 8 

jenis tumbuhan-tumbuhan terdiri dari tumbuhan bawah, tumbuhan tingkat 

pancang,tiang, dan pohon, paku, pakis,resam,  mahang,asam rawa, laban, akasia 

dankaret. Keanekaragaman vegetasitumbuhan bawah, tumbuhan tingkat pancang, 

tiang, dan pohon pada area tersebut termasuk rendah.  

Berdasarkan Indeks Nilai Penting (INP) pada tahun 2009 dan 2014 

vegetasi tumbuhan bawahdidominasi oleh paku-pakuan. Vegetasitingkat pancang 

pada tahun 2009 didominasi oleh jenis laban sedangkan pada tahun 2014 

didominasi oleh jenis medang. Vegetasi tingkat tiang pada tahun 2009 didominasi 

oleh asam jawa sedangkan pada tahun 2014 ditemukan 1 jenis yaitumeranti. 

Vegetasi tingkat pohon pada tahun 2009 didominasi oleh jenis akasia sedangkan 

pada tahun 2014 tidak ditemukan tumbuhan jenis pohon. 

 

2.7 Sumber Belajar Biologi 

Sumber belajar adalah semua hal yang memberikan kemudahan dalam 

proses pembelajaran yang diperoleh dari segala benda yang ada di sekitar yang 

dipergunakan baik secara terpisah maupun secara terkombinasi. Sumber belajar 

merupakan sumber yang mendukung kegiatan pembelajaran termasuk pesan, 

manusia, alat, data, teknik, sehingga guru bukan satu-satunya sumber belajar 

(Abdullah, 2012; D. Purnomo, Indrowati, & Karyanto, 2013). Sumber belajar 
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mempermudah siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta 

pengalaman dalam kegiatan pembelajaran ( Mulyasa, 2006; Abdullah, 2012). 

 Sumber belajar biologi merupakan berbagai macam objek baik benda, 

manusia, dan gejala alam sebagai sarana yang digunakan untuk memecahkan 

berbagai permasalahan biologi (Munajah & Susilo, 2015; Masfadilah, 2017). 

Sumber belajar biologi yang berasal dari lingkungan alam sekitar akan 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa dengan mengamati secara 

langsung ke lingkugan tersebut sehingga dapat mengembangkan kompetensinya 

(Khanifah, Pukan, & Sukaesih, 2012; Munajah & Susilo, 2015). Lingkungan alam 

sekitar siswa kayaakan ilmu pengetahuan dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar(Khanifah et al., 2012; Pantiwati, 2015). 

 

2.7.1 Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar harus melalui kajian 

proses dan identifikasi hasil penelitian. Agar dapat digunakan sebagai sumber 

belajar, maka penelitian tersebut dapat ditinjau dari kajian proses dan hasil 

penelitian. Proses kajian penelitian berkaitan dengan pengembangan keterampilan 

sedangkan hasil penelitiannya berupa fakta dan konsep(Munajah & Susilo, 2015; 

Aminah, 2017). 

Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar dengan melalui 

beberapasyarat menurut Suhardi(Munajah & Susilo, 2015; Oktavianto & 

Handayani, 2017): 

1) Kejelasan potensi merupakan kejelasan dari suatu objek yang telah ditentukan 

ditinjau dari ketersediaan dan permasalahan yang diangkat; 
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2) Kesesuaian tujuan pembelajaran yang dimaksudkan adalah dalam 

prosespenelitian melibatkan kemampuan dari sisi afektif, kognitif 

danpsikomotorik sehingga serangkaian kegiatan dapat mengembangkan 

ketigaaspek tersebut; 

3) Kejelasan sasaran merupakan suatu hasil yang diharapkan dari tujuan tertentu 

secara nyata; 

4) Kejelasan informasi yang diungkapkan artinya informasi dari suatu penelitian 

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

konsep, prinsip dan hukum; 

5) Kejelasan pedoman dalam bereksplorasi yang dimaksudkan perlu 

adanyaprosedur kerja atau langkah kerja dalam pelaksanaan penelitian ; 

6) 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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2.8 Kerangka Konsep 
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