
11 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keanekaragaman Hayati  

Indonesia merupakan negara yang memiliki megabiodiversity, 

keanekaragaman hayati yang sangat besar (Husamah et al, 2017). Keanekaragaman 

dalam Convention on Biological Diversity (CBD) didefinisikan sebagai variabilitas 

di antara organisme hidup dari semua sumber daya antara lain darat, laut, ekosistem 

perairan, dan kompleks ekologi yang merupakan bagian dalam keanekaragaman 

(Breure, 2004). Keanekaragaman hayati meliputi (i) Tingkat keanekaragaman 

spesies, yaitu keanekaragaman semua spesies makhluk hidup di bumi, termasuk 

bakteri, protista serta spesies bersel banyak atau multiseluler, (ii) keanekaragaman 

genetik, yaitu variasi genetik dalam satu spesies, dalam antar populasi yang terpisah 

secara geografis maupun antar individu dalam satu populasi, (iii) keanekaragaman 

ekosistem, yaitu suatu komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan 

lingkungan masing-masing,(iv) keanekaragaman hayati (biodiversity) yang 

merupakan dasar dari munculnya jasa ekosistem (ecosystem service) yang sangat 

diperlukan dalam kehidupan (Purvis dan Hector, 2000).   

Keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam menjaga keutuhan dan fungsi 

suatu ekosistem (Sugiyarto, Wijaya, dan Rahayu, 2002), selain itu menjadi 

komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan isinya termasuk dalam hal 

eksistensi manusia (Elizabeth et al., 2014). Keanekaragaman hayati tanah mengacu 

pada semua organisme yang hidup di tanah. Organisme tanah dapat dibagi 

tergantung pada ukuran menjadi makro, meso dan mikrofauna. Selain itu, bakteri, 
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jamur, protozoa, dan alga dikelompokkan sebagai mikroorganisme (Breure, 2004). 

Menurut Hagvar, (1998) terdapat tiga alasan utama untuk menjaga keanekaragaman 

hayati tanah yaitu, (a) secara ekologi; dekomposisi dan pembentukan tanah 

merupakan proses kunci di alam yang dilakukan oleh organisme tanah yang 

berperan dalam ekosistem, (b) secara aplikatif; beberapa jenis organisme tanah 

yang telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang misalnya pertanian dan 

kedokteran, (c) secara etika; biota tanah memiliki nilai keunikan tersendiri yang 

tidak dapat digantikan. 

Keanekaragaman dapat dihitung menggunakan indeks keanekaragaman 

Shannon-Wiener (H') yaitu, H ́ = -Ʃ (pi ln pi); dimana pi: merupakan rasio antara 

jumlah/dominansi individu suatu spesies dengan jumlah/dominansi total semua 

spesies (Nurrohman, Rahardjanto, dan Wahyuni, 2018). Kelimpahan/kerapatan 

jenis merupakan jumlah individu dalam persatuan luas, perhitungan kelimpahan 

masing-masing jenis setiap sampel dilakukan dengan menggunakan persamaan 

Meyer (1996) dalam (Istiqomah, 2016) yaitu, I.m-2 = IS⁄A; dimana IS : rata - rata 

jumlah individu persampel, A : luas area tiap sampel dalam cm2 (nilai ini kemudian 

dikonversi dalam m2),dan  I :  kelimpahan fauna tanah (individu m-2). Menurut 

Husamah et al (2017) Keanekaragaman jenis tidak hanya ditentukan oleh jumlah 

jenis dalam komunitas biologi, tetapi juga ditentukan oleh kelimpahan relatif 

individu (relative abundance), kelimpahan jenis mengacu pada kemerataan 

distribusi idividu di antara jenis dalam suatu komunitas. Perhitungan kelimpahan 

relatif dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :   

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠 (𝑛𝑖)

jumlah total individu yang ditemukan (N)
 𝑥 100% 
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2.2 Makrofauna Tanah  

2.2.1 Definisi Makrofauna Tanah  

Fauna tanah adalah organisme yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya 

dilakukan dipermukaan maupun di dalam tanah. Fauna tanah merupakan salah  satu 

kelompok organisme dekomposer dan kelompok heterotrof, karena kehidupannya 

juga tergantung dari ketersediaan makhluk hidup produsen utama di dalam tanah. 

Keberadaan fauna tanah  tergantung pada ketersediaan energi dan sumber makanan 

seperti bahan organik dan biomassa untuk keberlangsungan hidupnya (Anwar dan 

Ginting, 2013). Berdasarkan ukuran tubuh fauna tanah dibagi menjadi tiga 

kelompok, menurut Suhardjono dan Adisoemarto (1997) dalam (Husamah et al., 

2017) yaitu, (1). Mikrofauna, kelompok hewan yang berukuran tubuh <0,15 mm, 

seperti: Protozoa dan Nematoda, (2). Mesofauna, kelompok yang berukuran tubuh 

0.16-10.4 mm seperti: Arachnida, Diplopoda, Nematoda dan bentuk pradewasa dari 

beberapa binatang lainnya seperti kaki seribu dan kalajengking, (3). Makrofauna, 

kelompok binatang yang berukuran panjang tubuh >10,5 mm, seperti: Insekta, 

Crustaceae, Chilopoda, Diplopoda, Mollusca, dan vertebrata kecil. Sedangkan 

Brussaard (1998) dalam Sugiyarto, (2000) membedakan fauna tanah dalam tiga 

kelompok fungsional organisme tanah, yaitu: biota akar (mikorizha, Rhizobium, 

nematoda dan lain-lain),  dekomposer (mikroflora, mikrofauna dan mesofauna), 

dan “ecosystem engineer” (mesofauna dan makrofauna).  

Makrofauna berperan menjaga kesuburan tanah melalui perombakan bahan 

organik, distribusi hara, peningkatan aerasi tanah. Makrofauna tanah banyak 

ditemukan pada daerah dalam keadaan lembab dan kondisi tanah yang memiliki 

keasaman yang rendah hingga netral, dengan itu keberadaan makrofauna tanah 
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dapat juga menjadi indikator kualitas tanah (Wibowo dan Slamet, 2017). 

Makrofauna tanah yang merupakan bagian penting dari biodiversitas memiliki 

peranan dalam perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah melalui proses 

imobilisasi dan humifikasi. Makrofauna tanah lebih banyak berperan dalam proses 

fragmentasi, serta memberikan fasilitas lingkungan (mikrohabitat) dalam hal 

penguraian atau dekomposisi bahan organik (Wibowo dan Rizqiyah, 2014). 

Beberapa jenis makrofauna tanah tidak hanya dapat melapukkan bahan organik, 

tetapi juga mampu merangsang kehadiran mikroba untuk saling berasosiasi dalam 

mempercepat proses dekomposisi (Sazali, 2015).   

 

2.2.2 Kelompok-Kelompok Makrofauna Tanah  

Makrofauna tanah merupakan salah satu organisme tanah yang memiliki 

peranan penting dalam menjaga ekosistem tanah. Kelompok hewan makrofauna 

tanah adalah Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan vertebrata kecil, yang paling 

banyak ditemukan hidup di tanah diantaranya dari kelompok Arthropoda, seperti 

Insekta, Arachnida, Diplopoda, dan Chilopoda. Serta hewan cacing tanah yang 

merupakan makrofauna tanah terpenting karena peranannya sebagai “ecosystem 

engineer” (Coleman et al., 2004) dalam (Husamah et al., 2017). Berikut adalah 

beberapa kelompok hewan yang termasuk dalam golongan makrofauna tanah, 

terdapat  dalam tabel berikut :  
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Tabel 2.1 Kelompok – Kelompok Hewan Makrofauna Tanah 

1. Kumbang badak (Oryctes rhinoceros) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:http://www.nbair.res.in/insectpests  

Oryctes rhinoceros termasuk dalam 

famili Scarabaeidae ordo Coleoptera kelas 

Insekta. Hewan ordo Coleoptera dapat 

ditemukan pada setiap habitat di dalam tanah 

maupun dipermukaan tanah. Berperan 

sebagai pembongkaran bahan organik, 

memperbaiki struktur permukaan tanah, 

pemakan zat organik yang membusuk, dan 

sebagian hewan juga bersifat sebagai 

predator (Husamah, et al, 2017). Kumbang 

badak (Oryctes rhinoceros) memiliki ciri-

ciri tubuh kokoh, oval atau memanjang, 

umumnya berwarna coklat  kehitaman, 

mempunyai tanduk dikepala/pronotum, 

memiliki sayap depan keras, sayap belakang 

membraneus dan akan melipat dibawah 

sayap depan ketika istirahat (Lilies, 1991).  

2. Semut Hitam (Dolichoderus thoracicus) 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : https://www.insectimages.org  

Dolichoderus thoracicus termasuk 

hewan dalam famili Formicidae ordo 

Hymenoptera kelas Insekta. Hewan ordo 

Hymenoptera terutama yang berasal dari 

famili Formicidae mempunyai peranan 

penting dalam struktur tanah. Kepadatan 

Hymenoptera yang tinggi pada habitat akan 

mengurangi kepadatan dari predator lainnya 

pada habitat yang sama, serta memilili 

peranan sebagai ecosytem engineer  

(Coleman et al., 2004) dalam (Husamah et 

al., 2017). Dolichoderus thoracicus, spesies 

ini dapat di identifikasi dengan ciri mulut 

yang terdapat tonjolan (hypostomal). Koloni 

hewan ini banyak ditemukan pada seresah-

seresah daun dipermukaan tanah. 

Keberadaan semut hitam dapat dijadikan 

sebagai agensia pegendalian biologi pada 

ekosistem karena sifatnya sebagai predator 

(Anshary, Pasaru, dan Shahabuddin, 2010).  

https://www.insectimages.org/
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3. Jangkrik (Gryllus sp) 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : http://orthoptera.speciesfile.org/ 

 

 

Jangkrik (Gryllus sp) termasuk dalam 

famili Gryllidae ordo Orthoptera kelas 

Insekta. Di Indonesia terdapat beberapa jenis 

jangkrik yang dikembangkankan, diantaraya 

adalah Gryllus mitratus, Gryllus testacius 

dan Gryllus bimaculatus (Hutabarat, 

Endrawati, & Fuah, 2013). Jangkrik 

termasuk hewan nokturnal yaitu hewan yang 

aktif pada malam hari, pada jangkrik betina 

memiliki alat penangkap suara yang 

dikeluarkan oleh jangkrik jantan terletak 

dibagian timpanum. Habitat jangkrik 

(Gryllus sp) berada di semak-semak belukar, 

batu-batuan, kayu-kayu, serta ada yang 

hidup di lubang-lubang tanah. Berperan 

sebagai hewan omnivora dan perombak 

material organik dari tumbuhan (Erniwati, 

2012).  

4. Anjing tanah/Orong-orong  (Gryllotalpa hirsuta) 

 

 

 

 

 

      Sumber : http://scan-bugs.org/ 

Gryllotalpa hirsuta termasuk dalam 

famili Gryllotalpidae ordo Orthoptera kelas 

Insekta. Anjing tanah/Orong-orong 

termasuk organisme penggganggu tanaman 

yang dapat berperan sebagai hama bagi 

budidaya tanaman. Orong-orong 

(Gryllotalpa hirsuta) hampir seluruh 

aktivitas dan hidupnya dilakukan dibawah 

permukaan tanah (Setiawati et al, 2015). 

5. Cecopet/Earwigs (Forficula auricularia) 

 

 

 

 

      

       Sumber : http://entnemdept.ufl.edu/ 

Forficula auricularia termasuk dalam 

famili Forficulidae ordo Dermaptera kelas 

Insekta.  Hewan ordo ini memiliki ciri sayap 

yang mengeras (elytra), sayap belakang 

seperti selaput dan akan tertutup sayap 

depan ketika istirahat, memiliki sepasang 

forcep (cerci) pada bagian abdomen, serta 

memiliki tipe mulut mengunyah 

(Brotowidjoyo, 1993). Cecopet hidup di 

tanaman sayuran atau tanaman perkebunan, 

http://scan-bugs.org/
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terutama tempat yang lembab. Termasuk 

hewan yang aktif pada malam hari, ketika 

siang hari akan bersembunyi di dedaunan, 

dan umumnya bersifat sebagai predator 

(Lilies, 1991).   

6. Rayap (Microtermes sp) 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber : https://threatenedtaxa.org/ 

Microtermes sp  Termasuk hewan dalam 

famili Termitidae ordo Isoptera kelas 

Insekta. Rayap merupakan serangga yang 

hidup berkoloni dengan  beberapa kasta 

yaitu, kasta prajurit, pekerja, dan 

reproduktif, yang memiliki ciri fisik yang 

berbeda setiap kasta (Handru, Herwina, dan 

Dahelmi, 2012). Rayap menjadi bagian 

penting dalam daur ulang nutrisi tanaman 

melalui proses dekomposisi meterial organik 

dari kayu atau seresah tanaman. Namun 

rayap juga dapat bertindak sebagai hama 

karena sifatnya yang merusak, sehingga 

dapat menyerang pohon dan tanaman 

perkebunan (Subekti et al, 2008).  

7. Kecoa (Blatta orientalis L.) 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : http://entomology.ifas.ufl.edu/ 

Blatta orientalis termasuk dalam famili 

Blattidae ordo Blattodea kelas Insekta. 

Kecoa oriental memiliki ciri-ciri berwarna 

coklat kehitaman, dengan panjang sekitar 

22-27 mm, pada jantan memiliki sepasang 

cerci dibagian abdomen belakang dan sayap 

yang hampir menutupi ¾ dari tubuhnya. 

Sayap bagian depan terlipat, sayap bagian 

luar kasar dan tebal. Sayap tidak 

dipergunakan untuk terbang. Blatta 

orientalis biasa hidup didaerah yang hangat, 

lembab, teduh di dekat tanah atau daerah 

yang mengandung sisa-sisa bahan organik. 

Biasanya memakan kotoran atau bahan 

organik yang membusuk (Mccanless, 2017).  
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8. Undur-undur (Myrmeleon formicarius) 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : http://biologimediacentre.com/ 

 

Myrmeleon formicarius termasuk dalam 

famili Myrmeleontidae ordo Neuroptera 

kelas Insekta. Organisme ini saat dewasa 

memiliki ciri-ciri seperti capung tetapi 

tubuhnya lebih halus, larva memiliki ciri 

rahang seperti sabit panjang. Biasa dijumpai 

di tanah berpasir gembur dan kering. Larva 

Myrmeleon formicarius akan menggali 

lubang berbentuk corong untuk 

membanamkan dirinya, hal tersebut 

dilakukan sebagai jebakan untuk menangkap 

mangsa. Fase dewasa akan lebih aktif pada 

malam hari dan berifat sebagai predator 

serangga lain (Lilies, 1991).  

9. Tonggeret/garengpung (Dundubia manifera) 

 

 

 

 

 

 

Sumber :https://www.opsu.edu/Academics  

Dundubia manifera termasuk pada famili 

Cicadidae orda Homoptera kelas Insekta. 

Gerengpung sebelum dewasa hidup d dalam 

tanah dengan menghisap nutrisi dari akar 

pohon sebagai sumber makanan, setelah 

dewasa akan hidup di batang pohon. 

Gerengpung memiliki ciri suara yang khas, 

biasanya gerengpung jantan mengeluarkan 

suara untuk menarik betina saat melakukan 

proses fertilisasi, gerengpung memiliki 

panjang tubuh sekitar 4 cm (Endang, 2012) 

dalam (Damayanti, 2016).  

10. Bapak pucung/Red cotton bug (Dysdercus cingulatus) 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : https://www.ipmimages.org/ 

Dysdercus cingulatus termasuk dalam 

famili Pyrrhocoridae ordo Hemiptera kelas 

Insekta. Hewan anggota Pyrrhocoridae 

memili ciri tubuh oval memanjang, 

berwarna cerah merah atau coklat dan hitam. 

Mimiliki panjang 11-17 cm, dan memiliki 

sepasang antena dengan empat ruas. Biasa 

ditemukan di pertanaman dan rumput-

rumputan. Fase larva diletakkan pada 

cekungan-cekungan tanah oleh induknya, 

kemudian ditutupi dengan kantung-kantung 

https://www.ipmimages.org/
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 yang disusun dari sutera dan tanah atau 

daun-daunan (Lilies, 1991). 

11. Ulat tanah (Agrotis ipsilon) 

 

 

 

 

 

       Sumber : http://entnemdept.ufl.edu/ 

 

   Agrotis ipsilon merupakan famili 

Noctuidae ordo Lepidoptera kelas Insekta. 

Agrotis ipsilon pada fase larva menghindari 

cahaya matahari dengan bersembunyi di 

dalam tanah atau gumpulan tanah. Pada 

umumnya larva ulat tanah akan melewati 

enam sampai tujuh fase instar (Capinera, 

2006) dalam (Giffari, 2018). pada fase 

dewasa ulat tanah menjadi seekor ngengat 

yang memiliki sayap dan berwarna dasar 

coklat (Giffari, 2018).  

12. Kelabang/centipede (Scolopendra sp) 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : https://www.wikidata.org/wiki/ 

   Scolopendra sp termasuk ke dalam famili 

Scolopendridae ordo Scolopendromorpha 

kelas Chilopoda. Centipede memiliki ciri-

ciri tubuh yang panjang dan datar, 

panjangnya 15 cm - 30 cm pada centipede 

yang berada di daerah tropis, berwarna 

kecoklatan, Centipede merupakan fauna 

tanah yang bersifat predator terdapat di 

dalam tanah, sampah dan habitat cryptozoa, 

biasanya terdapat pada sampah kayu dalam 

habitat hutan (Husamah et al, 2017).   

13. Kaki seribu/Milipede (Spirobolus sp) 

 

 

 

 

 

     Sumber : http://biological-diversity.info/ 

 

 

Spirobolus sp termasuk ke dalam famili 

Spirobolidae ordo Spirobolida kelas 

Diplopoda. Kaki seribu memiliki ciri tubuh 

silinder terdiri dari 25 sampai 100 segmen. 

Pada keempat bagian segmen depan masing-

masing hanya memiliki sepasang kaki, dan 

segmen pada perut masing-masing memiliki 

dua pasang kaki. Kaki seribu umumnya 

herbivora, dapat ditemui ditempat-tempat 

gelap dan lembab seperti di batu atau batang 

kayu (Hickman, et al , 2007).   
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14. Kutu kayu (Armadillidium vulgare) 

 

 

 

 

 

      Sumber : http://entnemdept.ufl.edu/  

Armadillidium vulgare termasuk dalam 

famili Armadillidiidae ordo Isopoda kelas 

Malacostraca. Hewan ini memiliki distribusi 

diseluruh dunia, sebagian besar hidup di 

tempat-tempat lembab seperti bawah batu 

atau celah-celah batu (Frank, 2016). 

Armadillidium vulgare memiliki peranan 

dalam meningkatkan siklus nutrisi dengan 

dekomposisi sisa bahan-bahan organik 

(Paoletti dan Hassall, 1999).  

15. Laba-laba (Lycosa sp) 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber : https://en.wikipedia.org/ 

Lycosa sp termasuk ke dalam famili 

Lycosidae ordo Araneida kelas Arachnida. 

Laba-laba termasuk hewan karnivora 

bersifat sebagai predator. Secara umum 

tubuhnya terbagi menjadi cephalothoraks 

dan abdomen. Laba-laba yang termasuk 

famili Lycosidae memiliki ciri-ciri kakinya 

panjang dan runcing, warna abu-abu,cokelat 

atau hitam pudar. Laba-laba jenis ini tidak 

membuat jaring, termasuk laba-laba yang 

tinggal dipermukaan tanah, Lycosa sp dapat 

menyerang mangsanya secara langsung 

dengan cara berlari cepat (Lilies, 1991).   

16. Kalajengking (Heterometrus sp)  

 

 

 

 

 

 

      Sumber : https://en.wikipedia.org/ 

 

 

Heterometrus sp termasuk dalam famili 

Scorpionidae ordo Scorpionida kelas 

Arachnida. Tubuh kalajengking terdiri atas 

cephalothoraks yang pendek, perut terbagi 

menjadi preabdomen dan postabdomen 

seperti ekor yang terdapat alat penyengat 

yang digunakan menyuntikan racun. 

Kalajengking lebih umum berada di daerah 

iklim tropis dan subtropis. Termasuk hewan 

yang aktif mencari makan pada malam hari, 

pada siang hari biasanya bersembunyi di 

liang atau di bawah benda. Makanan 

kelajengking sebagian besar adalah serangga 

(Hickman et al., 2007).  

http://entnemdept.ufl.edu/
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17. Bekicot (Achantina fulica)  

 

 

 

 

 

 

       Sumber : http://www.iucngisd.org/ 

 

 

 

Achatina fulica termasuk dalam famili 

Achatinidae ordo Stylommatophora kelas 

Gastropoda. Hewan Gastopoda adalah 

hewan bertubuh lunak yang memiliki 

cangkang. Cangkang digunakan sebagai 

perlindungan tubuh dan untuk menghindari 

dari kekeringan tubuhnya. Hewan ini 

bergerak dengan cara merayap, yang 

dilakukan dengan kaki dan dibantu kelenjar 

yang membuat tempat selalu basah. 

Kebanyakan aktif mencari makan pada 

malam hari (Jasin 1984) dalam (Wahdaniar, 

2016). Kebanyakan Gastropoda adalah 

herbivora yang merusak pertikel dari suatu 

substrat, beberapa bertindak sebagai 

pemakan rumput, sebagai browser, dan 

pemakan planktonik (Hickman et al., 2007).  

18. Cacing tanah (Lumbricus terrestris)  

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : https://www.discoverlife.org/ 

Lumbricus terrestris termasuk dalam 

famili Lumbricidae ordo Haplotaxida kelas 

Oligochaeta dan pylum Annelida. Cacing 

tanah merupakan hewan pengurai bahan 

orgaik, cacing tanah akan menjadikan sisa-

sisa bahan organik dari tumbuhan menjadi 

komponen kecil yang kemudian akan di 

dekomposisi oleh mikroba. Termasuk hewan 

nocturnal dan menjauhi cahaya (fototaksis 

negatif). Cacing tanah dapat ditemukan pada 

daerah yang lembab dengan ketersedian 

bahan organik yang berlimpah. Pada 

umumnya akan membuat rongga dangkal 

dalam tanah, sehingga saluran yang terbuka 

dipermukaan tanah akan meningkatkan 

infiltrasi (Husamah et al., 2017).   
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2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Makrofauna Tanah  

 Keberadaan makrofauna tanah menjadi salah satu komponen penting dalam 

ekosistem tanah. Aktivitas yang dilakukan oleh makrofauna tanah berperan dalam 

mempengaruhi sifat-sifat dan kondisi tanah. Ketersedian energi dan unsur hara yang 

dihasilkan oleh makrofauna tanah memberikan dampak positif bagi kesuburan 

tanah,  karena senyawa-senyawa organik yang dihasilkan oleh makrofauna tanah 

menjaga keseimbangan unsur hara dalam tanah yang akan mempengaruhi sifat fisik 

tanah (Alby, 2016). Kelimpahan dan keragaman fauna tanah khususnya 

makrofauna dipengaruhi oleh lingkungan biotik dan abiotik disekitarnya. Faktor 

biotik seperti adanya organisme lain pada habitat yang sama dari golongan 

mikroflora, tumbuhan maupun golongan hewan lainnya, sedangkan faktor abiotik 

yang mempengaruhi keberadaan fauna tanah terutama PH tanah, suhu tanah, aerasi, 

dan kadar air yang tersedia (Husamah et al., 2017). Pengelolahan tanah dan tegakan 

tanaman yang berbeda juga dapat membuat kelimpahan dan keanekaragaman fauna 

tanah yang berbeda (Istiqomah, 2016).   

2.3.1 Faktor-faktor Biotik  

 Faktor lingkungan biotik dapat menentukan struktur komunitas fauna pada 

suatu habitat. Sabagian besar interaksi yang terjadi antar spesies bersaing dalam hal 

makanan, memakan dan saling menghindar untuk tidak dimakan merupakan hal 

yang lazim dari semua anggota spesies yang berbeda untuk saling mempengaruhi, 

keberadaan suatu organisme dalam ekosistem dapat  mempengaruhi tingkat 

keanekaragaman, salah satunya faktor biotik yang dapat mempengaruhi jenis 

hewan yang dapat hidup di habitat tersebut  (Wahyuni,2014). Adaptasi yang 
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dilakukan oleh organisme termasuk golongan makrofauna tanah, tidak hanya 

mencangkup faktor abiotik lingkungan saja seperti, cahaya, kelembaban, 

temperatur, dan kadar air, akan tetapi juga mencangkup lingkungan biotik seperti 

halnya, melakukan reproduksi, kompetitor, dan saling memangsa hingga mencari 

jalan keluar untuk menghidari pemangsa (Sukarsono, 2012).  

 Menurut Campbell et al (2004) terdapat beberapa faktor biotik yang dapat 

mempengaruhi keberadaan organisme dalam suatu habitatnya yaitu :  

1) Pertumbuhan populasi  

 Pada dasarnya pertumbuhan populasi dipengaruhi oleh pertambahan dan 

pengurangan anggota populasi, pertambahan ditentukan oleh adanya imigrasi dan 

kelahiran, sedangkan pengurangan dipengaruhi oleh tingkat kematian. 

Pertumbuhan suatu populasi yang tinggi akan mendominasi komunitas, sehingga 

menyebabkan adanya populasi lain yang terkalahkan, hal tersebut akan 

menyebabkan berkurangnya populasi penyususn komunitas. Dengan berkurangnya 

populasi penyusun komunitas akan mempengaruhi tingkat keanekaragaman dalam 

komunitas tersebut. Tingkat produktivitas juga akan mempengaruhi pertumbuhan 

populasi, karena setiap jenis organisme tidak memiliki tingkat produktivitas yang 

sama. Adanya perbedaan tersebut membuat bervariasinya jumlah anggota 

penyusun populasi yang akan berdampak pada tingkat kemerataan, kekayaan 

populasi, dan keanekaragaman.  

2) Interaksi antar spesies  

 Dalam komuitas ataupun ekosistem terdapat faktor pembatas berupa 

keterbatasan sumberdaya yang meliputi makanan, maupun tempat untuk hidup. 
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Sehingga akan menyebabkan terjadinya interaksi yang terjadi antar anggota 

penyusun populasi. Interaksi yang terjadi antar spesies dapat meliputi kompetisi 

dan pemangsaan.  

3) Kompetisi  

 Penyebaran hewan secara berkelompok dapat meningkatkan kompetisi, 

distribusi hewan yang cenderung untuk mengelompok dapat mengakibatkan 

semakin besarnya kompetisi antar anggota populasi itu sendiri maupun dengan 

anggota populasi lainnya. Adanya kompetisi yang terjadi pada serangga tanah 

mempengaruhi pertambahan dan pengurangan jenis maupun jumlah penyusun 

komunitas yang akan mempengaruhi tingkat keanekaragaman dalam komunitas.  

2.3.2 Faktor-faktor Abiotik  

 Seperti halnnya faktor biotik yang dapat mempengaruhi keberadaan 

makrofauna tanah, faktor abiotik juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi 

kelimpahan dan keanekaragaman makrofauna tanah seperti kelembaban, cahaya 

matahari, aerasi, pH dan suhu tanah. Berikut ini merupakan beberapa faktor abiotik 

yang mempengaruhi keberadaan makrofauna tanah yang meliputi sifat fisik dan 

sifat kimia tanah :  

1) Suhu tanah  

 Suhu memiliki pengaruh terhadap kehidupan, merupakan faktor lingkungan 

yang  paling mudah diukur maupun diamati karena rangsangan akibat dari suhu 

lebih mudah untuk direspon, suhu juga dapat beroperasi sebagai faktor pembatas 

bagi makhluk hidup yang segera dapat direspon (Sukarsono, 2012). Suhu 

berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu menjadi syarat yang diperlukan untuk 
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kehidupan organisme, setiap organisme mempunyai kisaran suhu tertentu untuk 

hidup (Leksono, 2007).  

 Kehidupan makrofauna tanah juga ditentukan oleh suhu tanah. Suhu tanah 

menjadi salah satu faktor fisika tanah yang mempengaruhi keberadaan dan 

kepadatan hewan tanah, suhu tanah dapat menentukan tingkat dekomposisi material 

organik. Lapisan atas tanah akan mengalami fluktuasi suhu dalam satu hari satu 

malam, fluktuasi suhu tanah lebih rendah dibandingkan dengan suhu udara (Suin, 

2012) dalam (Husamah et al., 2017). Untuk mengetahui dan mengukur suhu tanah 

dapat menggunakan alat soil thermometer, dengan cara ditancapkan ke dalam tanah 

kemudian dapat dilihat pada alat tunnggu sampai suhu konstan.  

2) Keasaman (pH) tanah  

  Hewan tanah yang menyukai tanah bersifat basa disebut kelompok asidofil, 

sedangkan hewan tanah yang menyukai hidup di tanah yang bersifat basa disebut 

kelompok kalsinofil, namun terdapat hewan tanah yang mampu untuk hidup pada 

kondisi tanah asam maupun basa, disebut kelompok indifferen. Terdapat dua 

macam alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran pH tanah yaitu dengan 

kalorimeter dan pH meter (Suin, 2012) dalam (Husamah et al., 2017).  

3) Kadar air dan kelembaban tanah  

 Menurut Lee (1985) dalam Husamah et al (2017) kelembaban berhubungan 

dengan populasi hewan tanah, Apabila tanah kering maka akan berdampak pada 

kondisi dari tubuh hewan tanah yang juga akan mengalami kehilangan air. 

Kedudukan dari air dan kelembaban sama pentingnya dengan cahaya, air dapat 

berperan sebagai faktor pembatas. Di daerah tropika air dapat berperan sebagai 
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faktor pengendali untuk aktifitas musiman. Kelembaban merupakan uap air yang 

terkandung di udara, dapat dinyatakan sebagai mm Hg tekanan uap air atau mm Hg 

defisit tekanan uap air (perbedaan tekanan parsial uap air jenuh dengan tekanan uap 

air sesungguhnya). Kelembaban absolut adalah banyaknya uap air dalam udara (g 

uap air/kg udara; ppm), sedangkan kelembaban nisbi (relatif) merupakan 

perbandingan antara banyaknya uap air dalam udara dengan uap air jenuh dalam 

udara, pada suhu dan tekanan barometrik yang sama biasanya dinyatakan dalam 

persen (%) (Sukarsono, 2012).  

4) Cahaya matahari  

 Cahaya matahari mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan 

hewan, terdapat beberapa aspek yang akan berpengaruh secara ekologis yaitu 

intensitas cahaya matahati, kualitas serta kuantitas atau lamanya penyinaran. Bagi 

hewan diurnal yang melakukan interaksi biotik secara visual, maka cahaya 

memegang peranan cukup penting (Sukarsono, 2012). Namun beberapa hewan 

tidak membutuhkan energi matahari secara absolut dan hanya membutuhkan secara 

tidak langsung, misalnya sebagai penanda habitat. Sinar sendiri hanya dibutuhkan 

sebagai sinyal terhadap kondisi lingkungan sehingga hewan melakukan gerakan 

menjauhi atau mendekati cahaya, yang dikenal dengan gerak fototaksis (Leksono, 

2007).   

5) Bahan organik   

 Bahan organik merupakan suatu sistem kompleks dan dinamis yang menjadi  

bagian dari tanah, bersumber dari sisa tanaman ataupun binatang yang terdapat 

dalam tanah. Semua jenis senyawa organik di dalam tanah termasuk seresah, 
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biomassa mikroorganisme, fraksi bahan organik ringan, dan humus disebut bahan 

organik. Bahan organik tanah juga akan mempengaruhi sifat fisika, kimia, maupun 

sifat biologi tanah (Suryani, 2007) dalam (Husamah et al., 2017). Interaksi antara 

komponen abiotik dan biotik pada ekosistem tanah dapat juga ditentukan oleh 

adanya bahan organik tanah. Menurut Mustofa (2007) dalam Utami (2009) 

kandungan bahan organik dalam bentuk C-organik di tanah tidak boleh kurang dari 

2%, untuk menjaga kandungan organik tidak menurun akibat proses dekomposisi 

mineralisasi pada saat pengolahan tanah. Kandungan bahan organik juga berkaitan 

dengan kapasitas tukar kation, dan dapat meningkatkan kapasitas tukar kation 

tanah.  

 Kadungan bahan organik tanah dapat dilihat dengan mengukur karbon 

organik (C-organik), yang biasanya terdiri dari sel-sel mikroorganisme, tanaman, 

dan sisa-sisa hewan pada dekomposisi. C-organik dapat diperkirakan dengan 

perbedaan antara C-total dengan C-inorganik. C-organik dapat langsung ditetapkan 

pada prosedur C-total setelah proses pemisahan C-inorganik atau pada teknik aliran 

oksidasi titrasi dikromat. Metode yang biasa dipakai untuk menentukan C-organik 

yaitu metode Walkley and Black. Karena metode ini dianggap sederhana, dan 

mudah dikerjakan serta hanya membutuhkan sedikit peralatan, akan tetapi metode 

ini memiliki kelemahan yaitu adanya gangguan unsur hara tanah lain seperti Cl-, 

Fe2+, dan MnO2 (Nelson dan Sommer, 1982) dalam (Husamah et al., 2017).  
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2.4 Agroforestri Kopi  

 Agroforestri berasal dari kata agro yang berarti pertanian dan forestri yang 

berarti kehutanan, secara sederhana agroforestri merupakan penggunaan lahan yang 

memadukan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan (Martini et al, 2017). 

Sedangkan International Council for Research in Agroforestry (ICRAF), 

mendefinisikan Agroforesti sebagai suatu sistem pengelolaan lahan yang berasas 

kelestarian, untuk meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan, melalui berbagai 

kombinasi produksi dilakukan secara bersamaan, dan menerapkan cara-cara 

pengelolaan yang sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat (King dan 

Chandler, 1978) dalam (Widiyanto, 2013). Supriadi dan Pranowo (2015)  

menambahkan bahwa sistem agroforestri dapat menjadi upaya untuk mengatasi 

kebutuhan lahan dengan tetap mempertahankan fungsi hutan dan lingkungan.  

 Agroforestri dikembangkan dengan tujuan memberikan manfaat untuk 

kesejahteraan masyarakat, terutama dapat membantu mengoptimalkan hasil dari 

bentuk penggunaan lahan secara berkelanjutan guna menjamin dan memperbaiki 

kebutuhan masyarakat (Mayrowani dan Ashari, 2011). Agroforestri salah satu 

bentuk penggunaan dan pemanfaatan lahan secara multitajuk, yang terdiri dari 

berbagai campuran pepohonan dalam satu bidang lahan (Widhianto et al, 2003) 

dalam (Habwandi, 2017). Lahan agroforestri memiliki kesehatan lahan yang lebih 

terjamin, tutupan lahan yang tinggi, serta tersedianya seresah dan humus yang 

banyak (Peritika, 2010). Sehingga dengan tersedianya seresah dan humus yang 

tinggi akan berpengaruh terhadap ketersedian bahan organik di suatu tempat, yang 

tentunya juga akan mempengaruhi keberadaan dari makrofauna tanah.  
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 Ketersedian unsur hara dalam lahan agroforestri dapat terpelihara dengan 

baik disebabkan karena beberapa faktor yaitu, adanya dekomposisi seresah berupa 

bahan organik yang berasal dari tanaman, adanya tutupan dan susunan tajuk yang 

luas dan berlapis, adanya tanaman hijau seperti rumput setaria dan rumput gajah 

yang dapat berfungsi sebagai penghambat kecepatan aliran permukaan penyebab 

erosi, serta adanya perakaran yang berbeda akan menjaga keseimbangan unsur hara 

dari kedalaman dan preferensi yang berbeda (Wijayanto, 2007) dalam (Peritika, 

2010). Menurut De Foresta dan Michon (1997) dalam Widiyanto (2013) terdapat 

dua sistem agroforestri, yaitu sistem agroforestri sederhana dan sistem agroforestri 

kompleks. 

1) Sistem agroforestri sederhana  

 Sistem ini merupakan sistem pertanian dimana pepohonan ditanam secara 

tumpang sari dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim. Jenis pohon yang dapat 

ditanam sangat beragam dan terutama tanaman yang mempunyai nilai ekonomi 

tinggi seperti, kelapa,karet, kopi, kakao (coklat), jati dan sebagainya. Dapat juga 

dengan tanaman semusim yang berkisar pada tanaman pangan seperti padi, jagung, 

kedelai, kacang-kacangan, ubi kayu, sayur-sayuran dan jenis tanaman lainnya. 

Pepohonan dapat ditanam dengan cara mengelilingi petak lahan, secara acak dalam 

petak lahan, atau dengan pola berbasis dalam larikan sehingga membentuk lorong 

atau pagar.  

2) Sistem agroforestri kompleks: Hutan dan Kebun  

 Sistem agroforestri kompleks ini merupakan sistem pertanian menetap yang 

berbasis pohon melibatkan banyak jenis tanaman pohon, baik yang sengaja ditanam 
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maupun yang tumbuh secara alami, serta dikelola mengikuti pola tanam dan 

ekosistem menyerupai hutan. Selain itu dalam sistem ini terdapat beraneka jenis 

pohon, tanaman perdu, tanaman memanjat, tanaman musiman, dan rerumputan 

dalam jumlah yang banyak. Ciri utama sistem agroforestri kompleks yaitu 

kenampakan fisik dan dinamika di dalamnya yang mirip dengan ekosistem hutan 

alam baik hutan primer ataupun hutan sekunder, sistem ini juga disebut sebagai 

agroforest.  

2.5 Perkebunan Kopi  

 Perkebunan menjadi salah satu sektor penghasil komiditi ekspor di Indonesia 

setelah sub sektor pertambangan minyak, gas, serta kehutanan. Selain itu 

perkebunan juga memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa untuk 

pembangunan bangsa. Indonesia mempunyai struktur tanah dan curah hujan yang 

cocok untuk perkebunan (Kartasapoetra, 1988) dalam (Hermawan, 2016). Salah 

satu komoditas yang menjadi unggulan dari subsektor perkebunan di Indonesia 

adalah komoditas perkebunan kopi. Produksi kopi yang dihasilkan di Indonesia 

sebagian besar komoditas perkebunan yang di ekspor, sehingga menghasilkan 

devisa serta memiliki peran sebagai sumber pendapatan petani, dan dapat 

mendorong sektor agribisnis maupun agroindustri (Incamilla, Arifin, dan Nugraha, 

2015).  

 Tanaman kopi termasuk dalam golongan tanaman C3, yang prinsipnya 

tanaman ini kurang efektif dalam memanfaatkan cahaya matahari, tanaman kopi 

memerlukan cahaya matahari yang tidak penuh namun penyinarannya harus terartur 

(Antonius et al, 2011) dalam (Waskita, 2018). Salah satu aspek yang perlu 

diperhatikan dalam upaya pengembangan komoditas kopi yaitu kondiri dari 
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masing-masing wilayah, dengan mengetahui kondisi dari wilayah maka akan 

diketahui wilayah mana saja yang menjadi basis komoditas kopi, oleh karena itu 

pentingnya untuk memperhatikan aspek perencanaan wilayah (Kusmiati dan 

Windiarti, 2011).  

  Perkebunan kopi merupakan ekosistem darat, yang jumlahnya banyak di 

berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi komoditas 

perkebunan kopi berada di kabupaten Bondowoso. Terdapat dua jenis kopi yang 

dikembangkan di wilayah Bondowoso, yaitu kopi Arabica dan Robusta. 

Berdasarkan data dari dinas kehutanan dan perkebunan tahun 2016, luas lahan 

perkebunan kopi di wilayah Bondowoso, untuk jenis kopi Robusta yang berada di 

luar kawasan hutan sebesar 1.194,01 Ha, dan untuk yang berada dalam kawasan 

hutan sebesar 4.350,77 Ha. Sedangkan luasan perkebunan kopi jenis Arabica yang 

berada di luar kawasan hutan sebesar 333,87 Ha, dan yang berada di dalam kawasan 

hutan sebesar 7.651,11 Ha  (BPS, 2017). Perkebunan kopi di Kabupaten 

Bondowoso berada di Kecamatan yang memiliki kontur dataran tinggi tidak semua 

kecamatan terdapat tanaman kopi, terdapat di beberapa Kecamatan yaitu, 

Kecamatan Maesan, Grujukan, Tamanan, Tlogosari, Botolinggo, Klabang, 

Sumberwringin, Pakem, Cermee, dan Kecamatan Sempol. Kawasan yang memilik 

luas lahan perkebunan kopi tersebasar yaitu berada di Kecamatan Sumberwringin 

dengan luas 2.756,15 Ha (Yusiana, 2017).  

2.6 Kabupaten Bondowoso  

 Kabupaten Bondowoso secara geografis berada di wilayah Jawa Timur, 

terletak pada posisi 7”50’10” sampai 7”56’41” Lintang Selatan dan 113”48’10” 

sampai 113”48’26” Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Situbondo 
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disebelah barat dan utara, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Banyuwangi, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember. 

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bondowoso mencapai 1.560,10 Km2 

atau sekitar 3,26 persen dari total luas Provinsi Jawa Timur. Mayoritas kondisi 

dataran di Bondowoso adalah pegunungan dan perbukitan, terdapat dua 

pegunungan di wilayah Kabupaten Bondowoso yaitu pegunungan Ijen yang terletak 

di bagian timur dan pegunungan argopuro yang berada di sebelah barat (BPS, 

2017). Penggunaan lahan di daerah kabupaten Bondowoso meliputi, hutan lindung, 

suaka alam, hutan produksi, hutan rakyat, perkebunan, pertanian lahan kering dan 

lahan basah (sawah), perdagangan barang jasa, industri, serta permukiman. Dari 

penggunaan lahan tersebut maka kawasan yang terdapat di kabupaten Bondowoso 

adalah kawasan lindung dan budidaya (Aristin, 2015).   

 Pengembangan wilayah menjadi salah satu program yang terus 

dikembangkan di Kabupaten Bondowoso dengan tujuan untuk mendorong laju 

pertumbuhan wilayah, dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah 

satu dengan pengembangan kawasan agropolitan khususnya komoditas unggulan 

tanaman kopi. Beberapa kawasan di Bondowoso yang menjadi pengembangan  

kawasan agropolitan meliputi kecamatan Sempol, Sukosari, Sumberwringin, dan 

Tlogosari, dengan luas kawasan 47.923,37 Ha. Dengan kondisi Kabupaten 

Bondowoso yang memiliki kontur dataran tinggi, menjadi hal yang sangat potensial 

untuk pengembangan kawasan perkebunan kopi, sehingga dapat menjadi salah satu 

komoditi yang sangat prospektif di Bondowoso (Yusiana, 2017).   

 Salah satu kawasan pengembangan kopi di Bondowoso terdapat di dataran 

tinggi Ijen, yang merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian 1.100-1.500 
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dpl, sehingga menjadi kawasan yang sesuai untuk budidaya tanaman kopi. Di 

dataran tinggi Ijen terdapat empat kebun yaitu, kebun kalisat Jampit, kebun Blawan, 

kebun Pancoer Anggrek dan kebun Kayumas.  Iklim di dataran tinggi Ijen termasuk 

dalam type D dengan rata-rata curah hujan 1.523 mm/tahun. Temperatur rata-rata 

18 0C dengan suhu minimum 5 0C dan maksimum 40 0C. serta memiliki kelembaban 

udara rata-rata 82% (Sani, 2015).  

2.7 Sumber Belajar  

2.7.1 Definisi Sumber Belajar  

 Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat 

atau bahan pengajaran untuk belajar, dengan demikian segala sesuatu yang sengaja 

dirancang (by design) maupun yang sudah tersedia (by utilization) dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar baik secara sendiri-sendiri ataupun bersamaan 

(Jailani dan Hamid, 2016). Menurut Syukur (2005) dalam (Any, 2011) 

mendefinisikan sumber belajar yang dipakai dalam pendidikan atau pelatihan 

merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa kumpulan bahan atau situasi 

yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat agar siswa dapat belajar secara 

individual. Sumber belajar seperti ini disebut sebagai media pendidikan atau media 

instruksional. Sedangkan Sujadwao (1989) dalam (Irviandari, 2018) menjelaskan 

sumber belajar biologi adalah segala sesuatu baik benda ataupun gejala yang berada 

dilingkungan sekitar yang dapat digunakan sebagai pengalaman untuk 

memecahkan suatu permasalahan biologi. Dalam proses pembelajaran sumber 

belajar biologi dapat diperoleh di sekolah maupun di luar sekolah, penggunaanya 

tergantung dari macam sumber belajarnya.  
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2.7.2 Jenis-Jenis Sumber Belajar  

 Sumber belajar merupakan semua sumber yang dapat memberikan manfaat 

serta kemudahan dalam proses pembelajaran, sehingga dengan adanya sumber 

belajar dapat membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut Jailani 

dan Hamid, (2016) sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran dapat 

dikelompokkan sebagai berikut :  

1) Manusia (people), merupakan orang yang menyampaikan pesan pengajaran 

secara langsung seperti halnya guru. Ada juga orang yang tidak diniati untuk 

kepentingan pembelajaran namun memiliki suatu keahlian yang bisa dimanfaatkan 

untuk kepentingan pembelajaran, misalnya penyuluhan kesehatan. Orang-orang 

tersebut tidak dirancang untuk pembelajaran, ttetapi sewaktu-waktu dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran (learning resources by utilization).  

2) Bahan (material), yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran, baik 

yang disiapkan secara khusus seperti buku paket, peta, grafik dan sebagainya, 

maupun bahan yang bersifat umum.  

3) Lingkungan (setting), yaitu ruangan dan tempat sumber-sumber data berinteraksi 

dengan peserta didik. Terdapat ruangan yang disiapkan secara sengaja untuk 

kepentingan pembelajaran seperti perpustakaan, ruang kelas, laboratorium. Namun 

terdapat ruangan atau tempat yang tidak dirancang untuk pembelajaran seperti 

halnya kebun raya, candi, dan tempat-tempat beribadat.  

4) Aktivitas (activities), merupakan sumber belajar hasil kombinasi antara suatu 

teknik dengan sumber lain untuk memudahkan dakam pembelajaran, misalnya 
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pembelajaran berprogram merupakan kombinasi antara teknik penyajian bahan 

dengan buku, contoh lainnya seperti simulasi dan karyawisata.  

5) Alat dan peralatan (tools and equipment), yaitu sumber belajar untuk produksi 

dan mendukung sumber-sumber belajar lainnya. Misalnya seperti proyektor, alat 

peraga, computer, dan sebagainya.  

2.7.3 Peranan dan Fungsi Sumber Belajar  

  Sumber belajar memiliki beberapa fungsi yaitu antara lain, meningkatkan 

produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat 

lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, lebih 

memantapkan pembelajaran, serta memungkinkan memberikan penyajian 

pembelajaran yang lebih luas (Marheni, 2017).  Sumber belajar sebagai komponen 

dari proses belajar mengajar juga memberikan manfaat yang besar, sehingga 

dengan menyiapkan sumber belajar secara baik dan terencana, maka akan 

memudahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran sehingga kegiatan belajar 

mengajar menjadi lebih efektif. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif 

diperlukan juga untuk menggunakan berbagai sumber belajar. Sumber belajar 

memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat memberikan pengalaman belajar secara 

langsung kepada peserta didik, menambah dan memperluas pengetahuan , dapat 

memberikan informasi yang akurat, mamacu peserta didik untuk berpikir, bersikap, 

dan lebih berkembang, serta dapat membantu memecahkan masalah pendidikan 

dalam lingkup mikro maupun makro (Syukur, 2005) dalam (Any, 2011).  
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2.7.4 Buku Saku (Pocket Book) Sebagai Sumber Belajar  

 Media pembelajaran dapat dikelompokan dalam empat kelompok, yaitu 

media cetak, media hasil teknologi audio-visual, media teknologi audiovisual, dan 

media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer (Supriatna, 2009). Buku saku 

merupakan media cetak yang berukuran kecil, digunakan sebagai alat bantu dalam 

menyampaikan materi pembelajaran yang bersifat satu arah. Memiliki beberapa 

fungsi antara lain : fungsi atensi dengan dicetak kecil dan full colour membuat leih 

menarik, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi psikomotoris, fungsi kompensatoris, 

dan fungsi evaluasi (Sulistyani, Jamzuri, dan Rahardjo, 2013).  

 Menurut Susilana et al., (2008) buku saku memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Adapun kelebihan buku saku yaitu, (1) pesan atau informasi dapat 

dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan minat dan kecepatan masing-masing, 

(2) dapat dipelajari kapan dan dimana saja karena mudah dibawa, (3) akan lebih 

menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna, (4) perbaikan/revisi mudah 

dilakukan. Buku saku juga memiliki kelemahan yaitu, (1) proses pembuatannya 

membutuhkan waktu yang cukup lama, (2) apabila bahan cetak yang tebal akan 

membosankan dan mematikan minat siswa yang membacanya, (3) bahan cetak akan 

mudah rusak dan sobek.  

 Buku saku yang dicetak dalam ukuran kecil dapat mempermudah dalam 

penggunaannya dan pemanafaatannya kapanpun dan dimanapun. Buku saku juga 

didesain full colour dan penuh gambar beserta keterangannya akan membuat 

pengguna atau siswa tertarik membacanya. Siswa cenderung menyukai bacaan 

yang menarik dengan banyak gambar dan sedikit uaraian. Suharman (2005) 

menambahkan bahwa gambar dapat meningkatkan minat baca karena gambar dapat 
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membantu pembaca berimajinasi, dengan imajinasi tersebut dapat membatu 

meningkatkan kinerja ingatan seseorang.  

 2.8 Kerangka Konsep   

 Semakin meningkatnya kebutuhan lahan perkebunan untuk tanaman kopi 

menyebabkan munculnya suatu sistem pengelolaan lahan dengan menggabungkan 

pohon-pohon hutan dengan dengan tanaman kopi. Antara perkebunan kopi dengan 

lahan hutan kopi tentunya memiliki kondisi lingkungan yang berbeda, seperti 

halnya fakor fisika dan kimia tanah, intensitas cahaya maupun kerapatan tajuk. 

Perbedaan pengelolaan dan penggunaan lahan akan mempengaruhi kelimpahan dan 

keanekaragaman dari hewan makrofauna tanah pada kawasan lahan tersebut. 

Tingkat keberadaan dan keragaman makrofauna tanah dapat mempengaruhi tingkat 

kesuburan tanah, kerena makrofauna tanah dapat dijadikan bioindikator kesuburan 

tanah, dengan tanah yang subur tentunya akan berpengaruh terhadap produksi 

tanaman kopi yang dihasilkan. Hasil dari penelitian tentang makrofauna tanah dapat 

dikembangkan menjadi sumber belajar, terutama  sumber belajar bagi tingkatan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) pada kelas X tentang materi keanekaragaman 

hayati. Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas, maka kerangka konseptual yang 

disusun sebagai berikut.  

 

 

 

 

 



38 
 

 

                                       Gambar 2.1 Kerangka Konsep 

 


