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ABSTRAK
KEANEKARAGAMAN FAUNA TANAH DI PENCADANGAN KAWASAN
KONSERVASI TAMAN PESISIR MANGROVE DUSUN BAROS
DESA TIRTIHARGO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
Robertus Heru Santoso
121434051
Universitas Sanata Dharma
Mangrove merupakan vegetasi yang hidup di daerah pantai dan
mempunyai peranan penting sebagai habitat berbagai macam spesies fauna tidak
terkecuali fauna yang hidup di permukaan tanah dan di dalam tanah. Fauna tanah
dianggap sebagai komponen penting dalam ekosistem untuk memelihara siklus
nutrien dan kesuburan tanah serta menyediakan unsur hara untuk pertumbuhan
tanaman mangrove. Hutan mangrove Baros merupakan hutan yang sengaja di
konservasi untuk melindungi daerah pertanian dari limpahan air laut. Hutan
mengrove Baros baru diperkenalkan pada tahun 2003 oleh karena itu data tentang
keanekaragaman fauna tanah masih kurang. Identifikasi keanekaragaman fauna
tanah bertujuan untuk mengisi dasar bagi para peneliti selanjutnya tentang fauna
tanah secara rinci dan peranan bagi kawasan tersebut.
Metode yang digunakan untuk pengumpulan data spesimen ada dua yaitu
Pencuplikan Sampel Tanah (PST) dan Pitfall trap (sumur jebakan). PST
digunakan untuk mengidentifikasi fauna yang ada di dalam tanah sedangkan
Pitfall trap digunakan untuk fauna yang ada di permukaan tanah.
Hasil identifikasi fauna tanah didapatkan 16 famili pada semua metode
yaitu Isotomidae, Entomobrydae, Hypograstruridae, Sminthuridae, Poduridae,
Talitridae, Acaridae, Carabidae, Leiodidae, Staphylidae, Haematopinidae,
Phlaeothripiade, dan Formicidae. Dari perhitungan indeks keanekaragaman
Shannon-Wiener didapatkan hasil kriteria keanekaragaman tingkat rendah.
Sementara komposisi familia fauna tanah paling dominan pada kawasan tersebut
adalah Isotomidae sebanyak 46 % dan Poduridae sebanyak 18 % yang termasuk
dalam sub kelas Collembola. Talitridae dan Trichoniscidae dari sub filum
Crustace dengan komposisi sedang sebanyak 6 % dan 4 %. Sedangkan familia lain
antara 0,41 % - 2,9 % masuk dalam komposisi rendah.
Kata Kunci : mangrove, fauna fanah, keanekaragaman, dan komposisi.
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ABTRACT
BIODIVERSITY OF SOIL FAUNA IN PENCADANGAN KAWASAN
KONSERVASI TAMAN PESISIR MANGROVE DUSUN BAROS DESA
TIRTIHARGO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
Robertus Heru Santoso
121434051
Sanata Dharma University
Mangrove is vegetaton that living in coastal areas and have an important
role as habitat diverse species fauna including fauna that living in surface and in
the soil. Mangrove forest in Baros deliberately in conservation to protect the area
of agriculture from spill over sea water. Mangrove forest in Baros introduced in
2003, therefore the data of soil fauna diversity is still lacking. Identification of
soil fauna diversity aim to fill the basis for the researchers then to research about
soil fauna diversity and important role for the area.
Methods used for data collection specimens that is Pencuplikan Sampel
Tanah (PST) and Pitfall Trap (Sumur Jebakan). PST used to identify fauna in the
soil and pitfall trap to identify fauna in the surface of soil.
The Identification of soil fauna obtained 16 family that is Isotomidae,
Entomobrydae, Hypograstruridae, Sminthuridae, Poduridae, Talitridae,
Acaridae, Carabidae, Leiodidae, Staphylidae, Haematopinidae, Phlaeothripiade,
dan Formicidae. From Diversity Index Shannon-Wiener obtained diversity
creteria is low level. While the compotition of the family fauna the most dominant
was Isotomidae about 46% and Poduridae 18% included in sub class Collembola,
Talitridae and Trichoniscidae of the sub phylum Crustacea was about 6% and
4%. While the family other between 0,41%-2,9% in composition is low.
Key words :mangrove, soil fauna, diversity, and composition.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mangrove merupakan vegetasi yang hidup di daerah pantai dan
mempunyai peranan penting sebagai penghubung ekosistem darat dan ekosistem
laut. Berbagai spesies hewan dapat hidup karena adanya vegetasi pohon mangrove
seperti ikan air payau, kerang, udang, kepiting, dan lain sebagainya. Hewanhewan tersebut hidupnya bergantung pada ekosistem mangrove. Selain hewan
yang hidup pada kawasan air pada kawasan hutan mangrove juga terdapat hewan
yang hidup di permukaan tanah maupun di dalam tanah.
Tanah merupakan tempat penting bagi keanekaragaman hayati dan semua
proses biogeokimia dari komponen ekosistem yang berbeda saling berhubungan.
Fauna tanah adalah reservoir biodiversitas yang penting dan memainkan sebuah
peranan esensial di beberapa fungsi ekosistem tanah, serta sering digunakan
sebagai indikator kualitas tanah (Menta, 2012).
Fauna tanah dianggap sebagai komponen penting dalam ekosistem tanah
untuk memelihara siklus nutrien tanah dan kesuburan tanah (Osler dan
Sommerkom dalam Yan 2011). Fauna tanah juga merupakan indikator yang
sangat berguna dari kualitas tanah karena mereka sensitif terhadap perubahan
yang ada di tanah dan termasuk dalam banyak fungsi tanah (Yeates dalam Yan
2011).
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Sebagai indikator kualitas tanah, kelimpahan dan keberagaman fauna
tanah terintegrasi secara fisika, kimia, dan bagian mikrobiologi tanah, serta
menggambarkan perubahan ekologi secara umum (Paulo dkk dalam Yan 2011).
Hutan mangrove di Yogyakarta terletak di dusun Baros, desa Tirtihargo,
kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul yang tepatnya berada di muara sungai Opak.
Tanaman mangrove pertama kali diperkenalkan oleh yayasan Relung yang
merupakan LSM lingkungan di Yogyakarta sejak tahun 2003, dengan tujuan
untuk konservasi bantaran muara sungai Opak dan upaya perlindungan daerah
pertanian dari limpahan sungai maupun gelombang air laut. Tanaman mangrove
yang ada antara lain Avicenia sp. (api-api), Rhizopora sp., Bruguiera sp. dan
Soneratia sp. Kawasan mangrove tersebut merupakan kawasan mangrove yang
sengaja ditanam untuk kepentingan pertanian dan ekowisata, kecuali pada jenis
mangrove Soneratia sp. yang merupakan jenis mangrove yang hidup di kawasan
tersebut (Rahardjo, 2014).
Pemilihan lokasi penelitian di hutan mangrove Baros dikarenakan
fungsinya selain sebagai ekowisata dan konservasi, juga dalam bidang pertanian.
Tanaman mangrove akan melindungi daerah pertanian dari limpahan ombak air
laut laut maupun air sungai selain itu juga mecegah degradasi tanah dan abrasi
oleh air laut. Maka fauna tanah perlu diidentifikasi untuk mengetahui fauna mana
yang berperan dalam pertumbuhan tanaman mangrove.
Fauna tanah merupakan suatu mesin biologis yang berperan penting untuk
berlangsungnya eksositem tanah termasuk kehidupan tanaman yang hidup
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dipermukaan tanah. Fauna tanah mempunyai fungsi dalam mengatur kesuburan
tanah dengan perombakan bahan organik melalui proses dekomposisi, distribusi
hara, dan pengingkatan aerasi di dalam tanah. Maka fauna tanah berperan penting
bagi tanaman mangrove dengan menyediakan unsur hara yang dibutuhkan untuk
pertumbuhannya. Tanaman mangrove sendiri berperan penting di hutan mangrove
Baros untuk menahan abrasi air laut dan degradasi tanah serta untuk melindungi
daerah pertanian dari limpahan air laut. Kurangnya data tentang keanekaragaman
fauna tanah pada hutan mangrove menjadi alasan tujuan dari penelitian ini.
Mengingat hutan mangrove ini masih baru maka belum banyak penelitian tentang
keanekaragaman fauna tanah yang beperan penting dalam ekosistem mangrove,
oleh karena itu identifikasi keanekaragaman fauna tanah pada kawasan tersebut
akan mengisi dasar bagi para peneliti selanjutnya untuk mengidentifikasi lebih
rinci, tentang fauna tanah dan fungsinya bagi kawasan tersbut.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana keanekaragaman fauna tanah yang ada di kawasan hutan
mangrove Dusun Baros?
2. Bagaimana komposisi fauna tanah yang ada di kawasan hutan
mangrove Dusun Baros?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengidentifikasi keanekaragman fauna tanah yang berada pada
kawasan hutan mangrove Dusun Baros.
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2. Mengetahui komposisi fauna tanah yang ada di hutan mangrove
Dusun Baros.
D. Manfaat Penelitian
Bagi Peneliti
Penelitian ini merupakan kajian dan pendataan awal tentang
keberadaan keanekargaman dari fauna tanah yang berada di Kawasan
Hutan Mangrove Dusun Baros Bantul dan akan menjadi data valid yang
dapat digunakan sebagai pedoman bagi peneliti lain yang ingin
mengidentifikasi hewan tanah terutama di Kawasan Konservasi Hutan
Mangrove Dusun Baros Bantul Yogyakarta.
Bagi Dunia Pendidikan
Dalam dunia pendidikan dapat dijadikan materi pembelajaran
dalam

mata

kuliah

biologi

baik

ekologi

terestrial,

zoologi,

biogeokimia,dan yang berhubungan dengan hewan tanah serta lingkungan.
Pada tingkat SMA dapat dijadikan sebagai bentuk pembelajaran universal
yang sesuai dengan tingkat materi yang diajarkan di SMA seperti
keanekaragaman.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Teori
1. Lingkungan Tanah
Tanah merupakan satu dari banyak reservoir penting dari biodiversitas. Itu
menggambarkan proses biogeokimia dari ekosistem yang berbeda-beda dan saling
berkombinasi di dalamnya, lebih lanjut fluktuasi kualitas tanah menjadi
pertimbangan dari sebuah kriteria yang pantas untuk mengevaluasi kelestarian
ekosistem jangka panjang. Di dalam struktur tanah yang kompleks, komponen
biotik dan abiotik berinteraksi secara langsung dalam mengontrol degradasi
organik dari zat dan proses siklus nutrien (Menta, 2012)
Tanah merupakan lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik.
Gabungan dari komponen biotik dan abotik ini membentuk suatu lingkungan yang
dapat dijadikan sebagai tempat tinggal bagi organisme tanah. Tanah dapat
didefinisikan sebagai medium alami untuk pertumbuhan tanaman yang tersusun
atas mineral, bahan organik, dan organisme hidup (Rao dalam Rahmawaty 2004).
Tanah merepresentasikan sebuah habitat yang baik untuk mikroorganisme dan
sebuah tempat huni yang luas bagi : Fungi, Alga, Arthropodha, dan Protozoa
(Koehler dalam Ogedegbe, 2014).
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Fauna tanah merupakan komponen tanah yang sangat bergantung pada
habitatnya, karena keberadaan dan populasi suatu jenis fauna tanah di suatu derah
sangat ditentukan oleh keadaan daerah tersebut. Adapun faktor-faktor fisika maupun
kimia yang mempengaruhi kepadatan populasi fauna tanah.
Pertama, suhu akan menigkatkan dekomposisi material organik tanah. Fluktuasi
suhu tanah lebih rendah dari suhu udara, dan suhu tanah sangat tergantung oleh suhu
yang ada di udara. Suhu tanah lapisan atas mengalami fluktuasi dalam waktu satu hari
satu malam dan tergantung musim. Fluktuasi suhu itu juga tergantung keadaan cuaca,
topografi daerah dan keadaan tanah (Suin dalam Rahmawaty 2004).
Kemudian pH atau derajat keasaman juga sangat diperlukan dalam melakukan
penelitian tentang fauna tanah. Fauna tanah ada yang hidup di daerah asam ada yang
hidup di daerah basa, seperti Collembola yang hidup di daerah asam disebut
Collembola golongan asidofil, sedangkan yang hidup di daerah basa disebut
Collembola Kalsinofil, sedangkan yang dapat hidup di tempat asam maupun basa
disebut golongan indifferen. Selanjutnya yang mempengaruhi fauna tanah juga ada
iklim, iklim mempengaruhi tanaman yang tumbuh didaerah tertentu turut serta
menentukan fauna tanah yang hidup di daerah tersebut (Suin dalam Rahmawaty
2004).
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2. Fauna Tanah
Fauna tanah adalah organisme yang sebagian besar atau seluruh hidupnya
dihabiskan didalam tanah (Kimmis dalam Anwar dan Ginting, 2013). Beberapa fauna
tanah seperti herbivora, sebenarnya memakan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas
akarnya, tetapi juga hidup dari tumbuhan yang telah mati. Fauna tanah merupakan
salah satu kelompok heterotrof utama di dalam tanah yang memerlukan mahluk hidup
lain (produsen) untuk bertahan hidup (Arief dalam Rahmawaty, 2004). Makrofauna
tanah adalah dekomposer yang dapat memebuat proses penguraian menjadi cepat.
Makrofauna tanah akan meremah-remah substansi habitat yang telah mati, kemudian
materi ini akan dicerna dan menjadi butiran-butiran feses. Butiran-butiran feses akan
dimakan oleh mesofauna atau makrofauna seperti cacing tanah dan kembali dicerna
untuk kemudian hasil pencernaan akan dirombak kembali oleh mikroorganisme
terutama oleh bakteri untuk diuraikan lebih lanjut (Burges dan Raw dalam
Rahmawaty, 2004 )
Menurut Menta (2012) secara umum, invertebrata tanah terklasifikasi bedasarkan
ukurannya yaitu :
a. Mikrofauna : organisme yang ukuran tubuhnya antara 20 µm hingga 200 µm.
Hanya protozoa yang sepenuhnya ditemukan dalam kategori ini, sedangkan
yang lain seperti Mite, Nematoda, Rotifer, Tardigrade, Araneidae dan
Cocepoda Crustasea termasuk ditemukan secara terbatas.
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b. Mesofauna : Organisme yang ukuran tubuhnya ada diantara 200 µm hingga
2mm. Microarthropoda seperti tungau dan springtail, yang merupakan
representasi dari kelompok ini, yang juga termasuk Nematode, Rotifera,
Tardigrade, Araneidae kecil, Pseudoscorpion, Opilione, Enchytraeid, Larva
Serangga, dan Myripoda serta Isopoda kecil.
c. Makrofauna : Organisme yang ukuran tubuhnya ada diantara 2-20 mm.
kategori ini termasuk Cacing Tanah, Gastopoda, Isopoda, Myriapoda,
beberapa Araneidae dan mayoritas serangga.
d. Megafauna : oraganisme yang mempunyai ukuran tubuh melebihi 20 mm.
anggota kategori ini mencakup ivertebrata ukuran besar sepert Cacing Tanah,
Siput, Myriapoda dan Vertebrata seperti serangga, Tikus Kecil, Reptil serta
Amfibi.
Berdasarkan kehadirannya, fauna tanah dibagi menjadi tas kelompok transien,
temporer, periodik dan permannen. Bedasarkan habitatnya fauna tanah digolongkan
menjadi golongan epigeon, hemiedafon, dan eudafon. Fauna epideon hidup pada
lapirsan tumbuh-tumbuhan dipermukaan tanah, hemiedafon pada lapisan organic
tanah, dan yang eudafon hidup pada tanah lapisan mineral. Pada kegiatan makannya
faunan tanah ada yang bersifat herbivora, saprovora, fungifora, dan predator (Suin
dalam Rahmawaty 2004).
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Menurut Hole dalam Rahmawaty (2004) fauna tanah dibagi menjadi dua
golongan bedasarkan caranya mempengaruhi sistem tanah, yaitu (1) Binatang
eksopedonik (mempengaruhi dari luar tanah), golongan ini mencakup binatangbinatang berukuran besar, yaitu meliputi mamalia, aves, reptilian, dan amphibian. (2)
Binatang endopedonik (mempengaruhi dari dalam tanah), golongan ini mencakup
binatang-binatang berukuran kecil sampai sedang (diameter < 1cm) sangat
mempengaruhi keadaan tanah karena sebagian besar di dalam tanah, yang meliputi
kelas Xeapoda, Mryopoda, Arachnida, Crustacea, Tardigrada, Onychopora,
Oligochaeta, Hirudinea, dan Gastropoda.
3. Peranan Fauna Tanah
Secara umum fauna tanah dapat dipandang sebagai pengatur terjadinya proses
dalam tanah, dengan kata lain fauna tanah berperan dalam menentukan kesuburan
tanah bahkan beberapa jenis fauna tanah dapat digunakan sebagai indikator tingkat
kesehatan tanah di suatu lahan pertanian (Adianto dalam Anwar dan Ginting, 2013).
Menurut Breure dalam Widyati (2013) peranan fungsi tanah ditentukan oleh
ukuran tubuhnya. Fauna tanah dibedakan menjadi dua kelompok fungsional yaitu
pengendali biologi dan perekayasa liangkungan. Kelompok mikro dan mesofauna
merupakan pengendali kehidupan yang menentukan populasi bakteri dan fungsi
ekosistem.
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Mereka memangsa bakteri dan fungi sehingga penting untuk mengendalikan
populasi patogen. Adapun golongan mikrofauna (cacing tanah, rayap, dan semut)
berperan sebagai perekayasa lingkungan dalam proses dekomposisi dan distrbusi
bahan organik. Partikel-pertikel tanah diangkut ke berbagai tempat oleh aktivitas
cacing tanah.
BIS (2012) telah mengelompokan organisme tanah dalam tiga fungsi
:transformation dan decomposition, biological regulation, dan soil engineering.
Setiap fungsi ini dapat dilakukan oleh kelompok organisme tanah tertentu :
Chemical Engineer (transformers and decomposers): organisme bertangung jawab
untuk transformasi karbon melalui dekomposisi tanaman yang sudah mati dan materi
organik lainnya, serta untuk transformasi nutrien seperti nitrogen, fosfor, dan sulfur).
Biological Regulator : organisme bertagungjawab dalam regulasi dari populasi
organisme tanah, melalui penggembalaan binatang, predasi atau parasitisme,
termasuk munculnya hama tanah dan penyakit. Ecosytem Engineers : organisme
berperan untuk memelihara struktur tanah dengan membentuk jaringan pori tanah dan
biostruktur, serta agregasi atau transport partikel.
4. Kondisi Umum Hutan Mangrove Dusun Baros
Lokasi hutan mangrove Baros terdapat terdapat disekitar muara sungai opak
yang terletak di Desa Tirthargo, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, DIY.
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Desa Tirtihargo merupakan dataran rendah dengan tekstur tanah berupa
aluvial terletak pada ketinggian 4 meter di atas permukaan laut dengan suhu udaraa
antara 28 – 35ᵒ C. Hutan mangrove Dusun Baros terdapat biawak, burung, kepitng,
ular, ikan, siput, keoang, dan tanaman khas hutan mangrove yaitu Rhizopha sp.,
Avecenia sp., Soneratia, serta Nypa (Nirmoda dalam Triafhianty 2014). Cahyati
(2012) Menuturkan bahwa kabupaten Bantul merupakan kawasan yang mempunyai
pantai dengan panjang garis panta lebih dai 17 km. Pada pertemuan antara muara
sungai opak dengan laut selatan di tanami mangrove yang kurang lebih 3,5 hektar
yaitu pada Desa Tirtihargo, Kecamatan Kretek Baros, Bantul.

Gambar 2.1 Lokasi pengumpulan data fauna tanah.
(Sumber: http://mangrove-jogja.blogspot.co.id/2011/)
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B. Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan dengan penelitian identifikasi hewan tanah ini adalah
penelitian yang dilakukan oleh :
1. Hilwan dan Handayani (2013) yang berjudul: Keanekaragaman Mesofauna
dan Makrofauna Tanah pada Areal Bekas Tambang Timah di Kabupaten
Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui keanekaragaman mesofauna dan
makrofauna tanah serta faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman
mesofauna dan makrofauna tanah pada berbagai usia lahan paska tambang
timah di kabupaten Belitung. Prosedur pengambilan fauna tanah di lapangan
dilakukan dengan membuat 15 plot dengan luas 1m x 1m yang ditempatkan
secara acak pada setiap lokasi. Menggeruk seluruh tanah dengan kedalaman
10cm dan menempatkannya di bak plastik. Kemudian menggoyanggoyangkan bak plastik dan menangkap fauna tanah serta memasukannya ke
dalam kantong plastik transparan.
2. Rahmawaty (2004) dengan judul : Studi Keanekaragaman Mesofauna Tanah
Dikawasan Hutan Wisata Alam Sibolingit. Tujaun dari penelitian ini adalah
Mengetahui Keanekaragaman mesofauna tanah pada dua bentuk penutupan
lahan (lahan hutan dan lahan berumput) di kawasan Hutan Wisata Alam
Sibolingit.
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Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tanah adalah PCT atau
Pencuplikan Contoh Tanah, mesofauna tanah akan dipisahkan dari tanah dan
serasah menggunakan corong Barlese. Lokasi pengambilan tanah dilakukan
pada masng-masing bentuk penutupan lahan. Hasil yang telah didapat
dibedakan bedasarkan pengambilan hewan tanah pada lahan berumput dan
pada lahan tingkat herba. Pada lahan tingkat herba maupun rerumputan
ditemukan adalah filum Nematoda, Mollusca, dan Arthropoda dengan 24
famili dan 15 ordo untuk rerumputan dan 23 famili dan 13 ordo untuk tingkat
tanaman herba.
C. Kerangka Berpikir
Hutan mangrove merupakan tempat bagi spesies hidup, banyak spesies
seperti kepiting, udang, kerang, ikan-ikan air dan burung merupakan spesies
yang sangat membutuhkan vegetasi tanaman mangrove untuk hidup. Lebih
spesifik hewan-hewan tanah juga membutuhkan habitat yang sama dalam
melangsungkan kehidupannya.
Hewan yang hidup didalam tanah juga dipengaruhi keberadaannya
oleh vegetasi yang hidup dipermukaan tanah, karena serasahan atau daundaun yang sudah mati jatuh ketanah dan akan diuraikan oleh fauna tanah dari
makrofauna hingga mikrofauna dan ketersedian serasahan penting bagi
kelangungan hidup hewan tanah karena digunakan sebagai bahan makanan
untuk hidup.
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Keberadaan hewan tanah didalam tanah merupakan hal yang penting
bagi ekosistem dalam tanah, utamanya berperan dalam siklus nutrien untuk
menyediakan nutrisi-nutrisi bagi tanah yang digunakan bagi kehidupan
tanaman yang ada dipermuakaan tanah. Hewan tanah juga merupakan
indikator bagi kesehatan tanah, ketersediaan beberapa hewan tanah dalam
suatu tempat merupakan tanda bagi keadaan tanah disekitarnya. Secara lebih
perinci hewan tanah juga mempunyai fungsi memperbaiki struktur tanah
melalui penurunan berat jenis, peningkatan ruang pori, aerasi, drainase,
kapasistas penyimpanan air, dekomposisi, bahan organik pecampuran partikel
tanah, penyebaran mikroba, dan perbaikan struktur agregat tanah.
Hutan mangrove Baros meruapakan hutan yang secara sengaja
dijadikan sebagai wilayah konservasi spesies mangrove atau bisa disebut
sebagai hutan mangrove buatan meskipun ada beberapa jenis mangrove yang
merupakan spesies asli daerah tersebut. Beberapa vegetasi mangrove terletak
ditempat yang berbeda habitat, vegetasi yang berbeda ini akan dibuat plot
vegetasi tanaman seluas 3 x 3 m (gambar 3.1 Plot).
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Dari peneltian yang sudah dilakukan oleh Rahmawaty (2004)
menggunakan metode Pencupilan Sampel Tanah berhasil mendapatkan
keberagaman hewan tanah pada vegetasi tanaman tingkat herba dan vegetasi
tanaman rerumputan. Hal ini membuktikan jika menggunakan dua metode
yang akan dilakukan dapat mengidentifikasi keberagaman fauna tanah dengan
cara yang lebih bervariasi.

HUTAN
MANGROVE

HABITAT

HEWAN
TANAH

KELIMPAHAN
KOMUNITAS

KURANGNYA DATA
FAUNA TANAH

KEANEKARAGAMAN
RENDAH

KEANEKARAGAMAN
SEDANG

KEANEKARAGAMAN
TINGGI

H’ ≤ 2,0

H” 2,0 – 3,0

H’ ≥ 3,0

Gambar 2.2 Bagan alur kerangka berpikir
H
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D. Hipotesis
1. Daerah Pencadangan kawasan konservasi taman pesisir mangrove
dusun Baros mempunyai fauna tanah yang cukup beragaman seperti
Arthropoda tanah seperti Collembola, Crustacea, Acari dan Insekta.
2. Komposisi fauna tanah yang dapat ditemukan mencakup filum
Arthropoda seperti Collembola, Isopoda, Insekta dan Acari.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian

ini

menggunakan

metode

penelitian

dengan

pendekatan

Eksploratif-Deskriptif. Tipe penelitian ekploratif ini berhubungan dengan pertanyaan
dasar yang pertama, yaitu apa. Pertanyaan ini ingin mengetahui suatu gejala atau
peristiwa dengan melakukan penjajakan terhadap terhadap gejala tersebut. Sedangkan
penelitian deskriptif didasarkan pada pertanyaan dasar yang kedua, yaitu bagaimana.
Desain penelitian deskriptif untuk mengetahui bagaimana suatu gejala dapat terjadi
(Gulo, 2010).
Kegiatan Eksploratif pada penelitian adalah untuk menggali hewan tanah apa
yang terdapat pada hutan mangrove yang berada di Dusun Baros-Bantul. Dengan
penelitian eksplorasi diharapkan dapat mengetahui jenis hewan tanah yang terdapat
pada area hutan mangrove dengan berbagai vegetasi tanaman yang ada. Setelah
mengeksplorasi hewan tanah yang ada kemudian mendiskripsikan lebih lanjut dan
mengklasifikasikan hewan tanah yang telah didapat.

17
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B. Batasan Penelitian
Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan
pada pokok yang ingin diteliti. Ada tiga macam batasan yang akan digunakan dalam
penelitian ini:
1. Identifikasi akan dilakukan pada seluruh fauna tanah yang dapat
ditemukan dan akan diidentifikasi hingga tingkat taksonomi familia.
2. Uji keanekaragaman fauna tanah akan dilakukan dengan Indeks ShannonWiener.
3. Lokasi penelitian berada di Hutan Mangrove Baros Bantul. Pengambilan
data dilakukan pada plot yang dipasang secara sebaran di Lokasi dengan 3
plot pada lokasi bervegasti pohon mangrove yang berbeda spesies dan 1
plot di lokasi dengan vegetasi di luar pohon mangrove.
C. Alat dan Bahan
1. Persiapan (Pembuatan plot)
-

Peta lokasi, rol meter, rafia, alat tulis, patok, gunting, dan palu atau
pemukul.
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2. Metode Pengambilan Sampel Tanah
-

Peta lokasi, toples transparan diameter 7 – 10 cm, cangkul, cetok, papan
tipis, plastik transparan, plastik hitam, ember, kertas label, alat tulis, dan
kamera. Dibutuhkan juga alat ekstraksi fauna tanah yaitu Tulgreen Funnel
(Lampu 25 watt, penyaring kawat, corong, klep penjepit, dan botol
transparan atau gelas beaker) (gambar 3.1 Tulgreen Funnel).

3. Metode Pitfall Traps (sumur perangkap)
-

Peta lokasi alkohol 70 % (30 mL) dan gliserin (50 mL), tabung reaksi 50
mL, cangkul, cetok, toples transparan, plastik transparan, plastik hitam,
ember, kertas label, alat tulis, kamera, patok, karung dan rafia.

4. Pengukuran keadaan tanah (pH, suhu, kelembapan tanah)
-

pH meter, thermometer dan soil moisture meter (gambar 3.1 Alat ukur
parameter fisika)

D. Cara Kerja
1. Persiapan (Pembuatan Plot)
a. Meninjau lokasi hutan mangrove Baros untuk menentukan pembagian area
pengambilan data.
b. Membagi area menjadi 4 area dan 4 plot A, B, C, dan D bedasarkan vegetasi
spesies mangrove yang berbeda.
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c. Mencatat kondisi lokasi seperti vegetasi yang terdapat pada setiap area seperti
jenis mangrove yang hidup, atau sawah dan rumput.
d. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan ( peta lokasi, rol meter rafia, alat tulis,
patok, gunting, dan palu atau pemukul).
e. Menentukan plot pengambilan hewan tanah berbentuk persegi empat pada
area dengan menggunakan rol meter panjang dan lebar 3 m x 3 m.
f. Memasang 4 patok pada setiap sudut ujung plot, kemudian diikat dan
disambunngkan dengan rafia.
g. Menggunakan subplot menggunakan rafia yang dibentuk didalam plot dengan
ukuran 15cm membentuk persegi empat sebanyak 100 persegi empat (gambar
3.1 Plot).
h. Memberikan kertas label pada salah satu patok di setiap plot sebagai penanda
lokasi plot A, B, C, atau D.
i.

Membuat gambaran plot persegi empat pada setiap area di buku bergaris
kotak-kotak sebagai data untuk mencatat pengambilan data spesimen di dalam
subplot. (gambar 3.1 Sub Plot).

2. Pengambilan Data
a. Metode Pengambilan Sampel Tanah
a) Menyiapkan alat dan bahan.
b) Menentukan subplot pengambilan data spesimen secara random pada setiap
plot menggunakan random number table. (gambar 3.1 Random number table)
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c) Membersihkan area pengambilan sampel tanah dari rerumputan dan ranting
pohon.
d) Menekan dan memasukan toples terbuka ke dalam tanah hingga secara
menyeluruh toples berisi tanah. (gambar 3.2 Metode PST)
e) Menggali tanah di sekeliling toples menggunakan cangkul dan cetok agar
toples mudah diangkat.
f) Angkat toples yang berisi tanah dan dimasukan kedalam plastik transparan
kemudian diberi kertas label penanda bertuliskan plot dan subplot.
g) Memasukan plastik transparan yang sudah diberi kertas label ke dalam plastik
hitam yang juga diberi penanda plot.
h) Mengumpulkan seluruh sampel hewan tanah yang sudah dambil kedalam
ember untuk ekstraksi lalu diidentifikasi di Laboratorium Biologi, USD.
i) Mengekstraksi akan dilakukan dengan menggunakan alat Tullgren Funnel
selama tiga hari (gambar 3.1 Tulgreen Funnel)
j) Menyinari sampel tanah menggunakan lampu 25 watt selama tiga hari hingga
hewan tanah yang terdapat pada sampel tanah akan turun kebagian becker
glass yang berisi alkohol 70% 30mL + gliserin 50mL.
b. Metode Pitfall Traps (sumur perangkap)
a) Menyiapkan larutan perangkap yang akan dimasukan ke dalam toples yaitu
alkohol 70% 30mL sebagai pengawet dan gliserin sebanyak 50 mL untuk
memancing fuana tanah karena mengandung glukosa.
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b) Membuat lubang pada subplot disetiap area plot berada yang ukurannya
disesuaikan dengan tolpes.
c) Memasukan toples yang berisi larutan alkohol 70% 30 mL + gliserin 50 mL
dimasukan kedalam tanah (gambar 3.2 Metode Pitfall Trap).
d) Memasukan toples akan dilakukan dua kali yaitu pada siang hari dan malam
hari.
e) Memasang toples siang hari dilakukan pada Pukul 06:00 – 00 Pagi, sedangkan
untuk malam hari akan dilakukan pada Pukul 16:00 – 18: 00.
f) Mengambil tolpes pada sore hari dan pagi hari kemudian larutan yang berisi
fauna tanah akan dimasukan ke dalam plastik transparan dan diberi kertas
label sebagai penanda subplot dan plot.
g) Memasukan plastik transparan yang sudah diberi kertas label ke dalam plastik
hitam yang juga diberi penanda plot.
h) Mengumpulkan seluruh sampel hewan tanah yang sudah dambil ke dalam
ember untuk diidentifikasi di Laboratorium Biologi, USD.
3. Identifikasi dan Klasifikasi
a. Melihat hewan tanah yang ukurannya makro : 2 mm – 20 mm menggunakan
kaca pembesar.
b. Melihat hewan tanah yang ukurannya meso : 200 µm – 2 mm dan mikro 20
µm – 200 µm menggunakan mikroskop cahaya (gambar 3.2 Identifikasi
menggunakan mikroskop)
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c. Menampilkan hasil pengamatan mikroskop menggunakan komputer sehingga
terlihat lebih jelas bentuk dan struktur morfologi fauna tanah untuk
diidentifikasi.
d. Hasil hewan tanah yang ditemukan akan diidentifikasi dengan kunci
identifikasi Dindal (1990).

(A)

(B)
Gambar 3.1 (A) Plot ,dan (B) Subplot
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(A)

(B)

(C)
Gambar 3.2 (A) Random Number Table, (B) Pengukuran Suhu tanah, dan
(C) Pengukuran kelembapan dan pH tanah
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(A)

(C)

(B)

(D)

Gambar 3.2 (A) Pitfall Trap (B) Kantong fauna tanah yang tertangkap,
(C) Pencuplikan sampel tanah, (D) Tullgren Funnel.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

E. Metode Analisis
Dari hasil identifikasi dan kualifikasi yang telah dilakukan, akan dihitung
indeks keanekaragaman yaitu menggunakan indeks Shannon-Wiener dan komposisi
fauna tanah untuk menentukan kompoisi familia yang ditemukan:
Indeks Shannon-Wiener digunakan untuk mengukur kelimpahan komunitas
bedasarkan jumlah jenis dan jumlah individu dari setiap jenis pada suatu lokasi.
Semakin banyak jumlah jenis, semakin beragam komunitasnya. Indeks ini juga
mengasumsi bila makin banyak individu dari setiap jenis, semakin besar peran jenis
tersebut dalam komunitas. Walaupun dalam kenyataannya hal tersebut tidak selalu
terjadi (Estradivari dkk, 2007).
Ada dua hal yang dimiliki oleh indeks Shanon-Wiener yaitu :
-

H’ = 0 jika dan hanya jika ada satu spesies dalam satu sampel

-

H’ adalah maksimum hanya ketika semua spesies S diwakili oleh jumlah
individu yang merata secara sempurna.
H’ = - Σ (Pi ln Pi)
i=1

Keterangan
ni

: Pi : ni/N
: jumlah individu suku ke i

N

: total jumlah individu

S

: total jumlah suku dalam satu sampel
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Tabel. 3.1 Kriteria tingkat keanekaragaman Indeks Shannon-Wiener
Tingkat Keanekaragaman
Rendah
Sedang
Tinggi

H’
> 2,0
2,0 – 3,0
> 3,0

Komposisi jenis (KJ) akan dihitung menggunkan rumus :
KJ =

𝑛𝑖
N

x 100 %

KJ = Komposisi jenis (%)
Ni = Jumlah individu setiap jenis
N = Jumlah seluruh Individu jenis
Komposisi yang akan dihitung dalam penelitian ini dalah komposisi familia.
Penentuan komposisi familia bertujuan menuntukan familia yang paling
dominan, sama banyak atau paling sedikit pada lokasi penelitian.
F. Rancangan Pemanfaatan
Hasil penelitian akan digunakan dalam pembelajaran SMA kelas X
materi Keanekaragaman Hayati. Hasil identifikasi dan klasifikasi ini yang
merupakan fauna tanah hingga tingkat familia, pengetahuan hingga tingkat
familia ini dapat dijadikan bahan ajar baik berupa materi yang bersifat tulisan
ataupun gambar.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Hutan mangrove di dusun Baros sengaja dibuat untuk tujuan konservasi
bantaran sungai Opak dan upaya perlindungan daerah pertanian dari limpahan sungai
maupun gelombang air laut. Hutan mangrove terletak dimuara sungai Opak yang juga
bersebelahan dengan laut jawa sehingga dalam keadaan pasang air laut dapat masuk
ke sungai dan lahan pertanian. Pengumpulan spesimen dilakukan secara sebaran
parsial atau bagian-bagian tertentu pada lokasi tersebut. Area pengumpulan data
spesimen dibagi menjadi empat plot yaitu plot A, B, C dan D. Pada setiap plot
mempunyai vegetasi tumbuhan masing-masing baik tanaman mangrove atau diluar
tanaman magrove, plot A sebagian besar didominasi oleh pohon mangrove Kayu api,
plot B mempunyai vegetasi mangrove Kayu api dan Rhizopora, plot C mempunyai
vegetasi pohon mangrove Nypah dan Rhizpora sedangkan plot D vegetasi rerumputan
dan pohon Cemara udang. Berikut sketsa peta lokasi dan letak sebaran plot pada
lokasi.

28
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.

Gambar 4.1 Sketsa Peta Lokasi dan Sebaran plot pengumpulan spesimen
B. Keanekaragaman dan Komposisi Fauna Tanah
1. Keanekaragaman Fauna Tanah
Hasil identifikasi keanekaragaman fauna tanah di pecadangan kawasan
konservasi pesisir mangrove dusun Baros yang diambil pada satu lokasi yang dibagi
menjadi 4 plot berbeda, 3 plot dengan vegetasi tumbuhan mangrove dan 1 plot diluar
vegetasi tumbuhan mangrove. Dari hasil pengumpulan data didapatkan sebanyak 16
familia, Isotomidae, Entomobrydae, Sminthuridae, Hypograstruridae, Poduridae,
Trichoniscidae,

Talitridae, Macronyssidae,

Acaridae,

Carabidae,

Leiodidae,
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Staphylidae, Haematopinidae, Phlaeothripiade, Aeolothripidae dan Formicidae.
Berikut jumlah familia yang telah teridentifikasi dari Pecadangan Kawasan
Konservasi Pesisir Mangrove Dusun Baros:
Tabel 4.1 Hasil identifkasi pada keseluruhan plot
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Familia
Isotomidae
Formicidae
Poduridae
Talitridae
Trichoniscidae
Sminthuridae
Entomobrydae
Acaridae
Carabidae
Leiodidae
Hypograstruridae
Staphylinidae
Phlaeothripidae
Macronyssidae
Aelothripidae
Haemotopinidae

Jumlah
112
44
20
16
10
7
7
7
7
3
2
2
2
1
1
1

Komposisi(Persen)
46 %
18 %
8%
6%
4%
3%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu metode pencuplikan
sampel tanah dan metode

pitfall trap. Hasil dentifikasi menggunakan metode

pencuplikan sampel tanah didapatkan 6 familia yaitu Isotmoidae, Entomobrydae,
Trichoniscidae, Acaridae, Taltridae dan Macronyssidae. Sedangkan pada metode
pitfall trap hasil identifikasi dibagi menjadi dua yaitu pada siang hari dan malam hari,
pada siang didapatkan 10 familia yaitu Isotomidae, Entomobrydae, Sminthuridae,
Poduridae, Talitridae, Acaridae, Carabidae, Haematopinidae, Phlaeothripiade, dan
Formicidae.
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Sedangkan pada malam hari terdapat 13 famili yaitu Isotomidae,
Entomobrydae, Sminthuridae, Hypograstruridae, Poduridae, Talitridae, Acaridae,
Carabidae,

Leiodidae,

Staphylidae,

Haematopinidae,

Phlaeothripiade,

dan

Formicidae. Pada penelitian ini identifikasi dilakukan secara universal artinya semua
fauna tanah yang ditemukan akan diidentifikasi namun dengan batasan refrensi yang
ada. Fauna tanah yang tidak teridentifikasi karena kurangnya refrensi data fauna
tanah yang valid atau kunci identifikasinya maka tidak akan diidentifikasi. Semua
fauna tanah yang teridentifikasi pada penelitian ini berfilum arthropoda karena
keterbatasan-keterbatasan peneliti seperti kurangnya refrensi kunci identifikasi
Molusca, kurangnya fasilitas Makroskop yang dapat memotret dalam jumlah banyak,
dan tidak tersedianya aplikasi kamera untuk memotret fauna tanah yang telah
ditemukan (lampiran 1 Data identifikasi fauna tanah pada setiap metode).
Data diambil dalam satu lokasi yang dibagi menjadi empat plot yaitu plot A,
B, C dan D. Setiap plot mempunyai vegetasi tumbuhan yang berbeda plot A terdapat
satu jenis mangrove yaitu Avicenia alba (api-api), pada plot B terdapat dua jenis
mangrove yaitu Avecinea alba dan Rhizhopra sp., plot C terdapat dua jenis mangrove
yaitu Rhizophora sp., dan Nypha fruticans (nypah), plot D terdapat rerumputan dan
cemara udang. Pada saat pengambilan data menggunakan metode pencuplikan sampel
tanah dan pitfall trap juga diukur parameter fisika pada tanah yaitu pH, kelembapan
tanah dan suhu tanah. Pengukuran parameter fisika diambil lima kali dalam satu plot
untuk dihitung rata-ratanya. Berikut tabel vegetasi tumbuhan dan parameter fisika :
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Tabel 4.2 Data pH, kelembapan, dan suhu tanah serta vegetasi pada metode
pencuplikan sampel tanah.
Plot
Vegetasi
Ph
Kelembapan
Suhu
1
Api-api
5,6
4,12
25
2
Api-api dan Rhizopora
6,1
2,74
26,4
3
Nypah dan Rhizopora
6
3,64
25,8
4
Rumput teki dan Cemara udang
5,1
5,26
27,2
Tabel 4.3 Data PH, kelembapan, dan suhu tanah serta vegetasi metode pitfall trap
siang hari.
Plot
Vegetasi
Ph
Kelembapan
Suhu
1
Api-api
5,1
4,48
26,8
2
Api-api dan Rizhopora
5,7
3,5
27
3
Nypah dan Rhizopora
5,7
3,32
26,8
4
Rumput teki dan Cemara udang
5,5
4,54
29,6
Tabel 4.4 Data pH, kelembapan, dan suhu tanah serta vegetasi metode pitfall trap
malam hari.
Plot
Vegetasi
Ph
Kelembapan
Suhu
1
Api-api
5,5
3,72
26,6
2
Api-api dan Rizhopora
5,7
3,56
26,6
3
Nypah dan Rhizopora
5,8
3,6
26
4
Rumput teki dan Cemara udang
5,8
3,44
26,8
Pada metode pengambilan sampel tanah rata-rata pH tanah yang telah diukur
antara 5,6 - 6,12. Sedangkan untuk pH pada metode pitfall trap dibagi menjadi dua
yaitu siang hari antara 5,1 - 5,74 dan pada malam hari 5,57 – 5,86 ketiga pengukuran
pH yang tidak terlalu asam mendekati normal merupakan pH yang cocok untuk
tempat hidup fauna tanah. Collembola merupakan fauna tanah yang dapat hidup pada
daerah asam maupun basa, Collembola dominan ditemukan pada plot A dan B
terutama merayap dipermukaan tanah yang mempunyai rata-rata pH asam 5,7 – 5,8.
Collembola yang ditemukan pada lokasi tanah yang asam disebut golongan
Collembola asidofil bisa hidup hingga keadaan asam kurang dari 2,0.
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Suhu optimal yang dibutuhkan oleh Collembola termasuk terletak antara 5 15 ºC, tetapi ada yang juga aktif pada suhu -2 ºC atau 28 ºC. Ketahanan terhadap
tinggi rendahnya suhu bervariasi, tergantung jenis dan umurnya (Amir 2003 dalam
Ganjari 2012 ). Suhu tanah pada metode PST antara 25 – 27,2º C, sedangkan pada
metode Pitfall Trap pada siang hari mencapai 26 – 29,6 º C dan malam hari antara 26
– 26,8 º C. Fluktuasi suhu tanah lebih rendah dari suhu udara, oleh karena itu suhu
tanah sangat dipengaruhi suhu udara (Suin, 2012). Keberadaan fauna tanah sangat
adaptif dengan perubahan suhu, termasuk Collembola yang ditemukan paling
dominan dapat hidup dengan keadaan suhu 25 – 28°C.
Kelembapan pada semua metode hanya antara 2,74 – 5,26 yang berarti
termasuk dalam kelembapan rendah hingga sedang. Kelembapan pada tanah
menyatakan jumlah kandungan air dalam pori-pori tanah. Collembola ditemukan
paling dominan pada plot B dan C yang berada pada lokasi aliran air jika terjadi
pasang, rata-rata kelembapan pada plot tersebut adalah 5,7 – 5,8 tergolong sedang,
karena kelembapan diukur dalam keadaan lokasi yang sedang surut. Formicidae atau
semut lebih banyak ditemukan merayap pada plot B dan D yang jauh dari anak sungai
karena formicidae sulit hidup di daerah dengan kandungan air yang tinggi. Berbeda
dengan Collembola yang dapat bertahan dipermukaan tanah yang kadar airnya tinggi
bahkan saat terjadi pasang.
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Fauna tanah yang telah diidentifikasi akan diukur keanekaragamannya
menggunakan Indeks Shanon-Wiener. Identifikasi ini dilakukan hingga tingkat
taksonomi familia, jadi banyaknya jumlah famili dan individu pada setiap famili yang
akan menjadi bahan pengukuran tingkat keanekaragaman fauna tanah. Berikut ini
adalah tabel perhitungan indeks Shannon-Wiener yang dihitung menggunakan
Miscrosoft Exel :
Tabel. 4.5 Perhitungan indeks Shannon-Wiener
Familia
Isotomidae
Entomobrydae
Poduridae
Hypograstruridae
Sminthuridae
Talitridae
Trichoniscidae
Macronyssidae
Acaridae
Carabidae
Staphylinidae
Leiodidae
Haemotopinidae
Phlaeotripidae
Aelothripidae
Formicidae

Jumlah
112
7
20
2
7
15
10
1
7
7
2
3
1
2
1
44
241

Pi
0.46473029
0.029045643
0.082987552
0.008298755
0.029045643
0.062240664
0.041493776
0.004149378
0.029045643
0.029045643
0.008298755
0.012448133
0.004149378
0.008298755
0.004149378
0.182572614

lnPi
-0.766298062
-3.538886784
-2.48906466
-4.791649753
-3.538886784
-2.776746732
-3.18221184
-5.484796933
-3.538886784
-3.538886784
-4.791649753
-4.386184645
-5.484796933
-4.791649753
-5.484796933
-1.7006073

Tabel 4.6 Kriteria tingkat keanekaragaman Shannon-Wiener
Tingkat Keanekaragaman
Rendah
Sedang
Tinggi

H’
> 2,0
2,0 – 3,0
> 3,0

Pi=LnPi
H'
-0.356121921 1.831362614
-0.102789243
-0.206561383
-0.039764728
-0.102789243
-0.17282656
-0.132041985
-0.022758493
-0.102789243
-0.102789243
-0.039764728
-0.054599809
-0.022758493
-0.039764728
-0.022758493
-0.31048432
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Hasil perhitungan fauna tanah yang telah teridentifikasi pada kesuluran plot
diperoleh angka 1.831362614 dengan kata lain H’ = Indeks keanekagaman di
pecadangan kawasan konservasi taman pesisir mangrove dusun Baros dalam kriteria
tingkat keanekaragaman yang rendah. Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener
mengasumsikan bahwa semakin banyak individu yang ditemukan pada setiap jenis
atau familia mempengaruhi tingkat keanekragaman pada lokasi tersebut. Pada
penelitian ini individu familia yang teridentikasi jumlahnya timpang ada yang
mencapai 112 individu dan ada yang hanya 1 individu, perbedaan jumlah individu
yang timpang ini menyebabkan persebaran individu familia tidak merata sehingga
masuk dalam kriteria keanekaragaman tingkat rendah.
Perhitungan indeks Shannon-Wiener pada setiap metode juga menunjukan
kriteria kenekaragaman tingkat rendah. Pada metode pencuplikan sampel tanah
diperoleh H’ = 1.483124116, pada metode pitfall traps siang hari diperoleh H’
=1,561052089 dan malam hari H’= 1,647765529. Semua indeks keanekaragaman
menunjukan H ’< 2,0 atau masuk dalam kriteria keanekaragaman tingkat rendah.
Penggunaan dua metode dalam pengambilan data juga merupakan upaya
memperakaya jenis pengambilan data dan melihat apakah kedua metode ini
menghasilkan tingkat keberagaman yang sama atau berbeda.
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Semua kriteria tingkat keberagaman yang teridentifikasi masuk dalam
kategori tingkat keanekaragaman yang rendah baik yang menggunakan metode pitfall
trap maupun metode pencuplikan sampel tanah (PST) (lampiran 2 Hasil perhitungan
indeks Shannon-Wiener)
2. Komposisi Fauna Tanah
1, 0%
2,
2, 1% 1%
1, 0%
2, 1%
1, 0%
7, 3% 3, 1%

Isotomidae
Formicidae

7, 3%

Poduridae

7, 3%

Talitridae
Trichoniscidae

7, 3%

Sminthuridae
10, 4%

Entomobrydae
112, 46%

16, 7%

Acaridae
Carabidae
Leiodidae
Hypograstruridae
Staphylinidae

20, 8%

Phlaeothripidae
Macronyssidae

Aelothripidae
44, 18%

Gambar 4.2 Komposisi familia fauna tanah

Haemotopinidae
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Jumlah individu familia yang teridentifikasi pada lokasi sebasaran parsial di
pecadangan kawasan taman pesisir mangrove dusun Baros adalah 16 famili dengan
total 241 individu dimana famili Isotomidae 112, Entomobrydae 7, Sminthuridae 7,
Hypograstruridae 2, Poduridae 20, Trichoniscidae 10, Talitridae 15, Macronyssidae 1,
Acaridae 7, Carabidae 7, Leiodidae 3, Staphylidae 2, Haematopinidae 1,
Phlaeothripiade 2, Aeolothripidae 1, dan Formicidae 44 dan dikomposisikan pada
gambar.
Dari hasil pengelompokan fauna tanah yang telah teridentifikasi didapatkan
familia Isotomidae dan Poduridae dari sub kellas Collembola yang dominan pada
lokasi penelitian tersebut yaitu sebesar 46 % dan 8 %. Jenis semut atau Formicidae
yang juga dominan yang ditemukan pada vegetasi rerumputan sebanyak

18%.

Talitridae dan Trichoniscidae dari sub filum Crustacea dengan komposisi sebanyak 6
% dan 4%. Sedangkan familia yang lain memilik komposisi antara 0,41 % - 2,9 %
dalam golongan komposisi yang kecil.
Collembola mempunyai komposisi fauna yang paling dominan pada seluruh
plot pengambilan data spesiemen. Collembola hidup pada tempat yang banyak
mengandung humus dan serasah, karena Collembola berperan penting dalam proses
dekomposisi tanah. Collembola akan memakan serasah, jamur, serpihan kitin dari
hewan yang telah mati selain itu juga dapat memakan daun-daun segar yang baru
jatuh walaupun daun tersebut terserang hama.
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Aktifitas Collembola membantu jasad renik dalam perombakan bahan-bahan
organik, sehingga proses dekomposisi menjadi lebih cepat. Berikut beberapa cara
Collembola dalam merombak bahan organik; (1) menghancur sisa tumbuhan yang
telah mati berukuran kecil (2) menambahkan protein senyawa-senyawa yang
merangsang mikroba dan (3) memakan sebagian bakteri yang berakibat merangsang
pertumbuhan dan kegiatan metabolik mikroba (Amir dalam Ganjari 2012).
Collembola yang beperan penting dalam proses dekomposisi dengan memakan
serasah dari tanaman, dari hewan yang telah mati maupun kotoran membantu bakteri
atau jasad renik sebagai dekomposer.
Berarti Collembola juga membantu dalam pembentukan bahan organik yaitu
nutrien atau hara dalam siklus nutrien seperti Nitrogen dan Fosfor. Nutrien sendiri
memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan tanah untuk mendukung
tanaman (Ma’shum dkk dalam Pradipta 2016). Unsur nitrogen (N) dan pospor (P)
merupakan unsur yang berpengaruh dalam pertumbuhan mangrove. Unsur nitrogen
berpengaruh banyaknya fotosisntesis yang terjadi pada tanaman mangrove.
Konsentrasi nitrogen pada daun untuk meningkatkan trasportasi elektron pada proses
fotosisntesis (Feller dalam Pradipta 2016 ).
Sedangkan fosfor jumlahnya lebih kecil dari pada nitrogen dalam tanah, tetapi
fosfor mempunyai peran kunci dalam kehidupan tanaman. Serapan fosfor yang
rendah dapat menyebabkan volume jaringan menjadi lebih kecil dan warna daun
menjadi lebih gelap (Rosmarkan dan Yuwono dalam Pradipta 2016).
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C. Klasfikasi dan Karakteristik Fauna Tanah
Setiap data spesimen yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi mempunyai
karakterisitk morfologi yang berbeda-beda. Identifikasi dilakukan berdasarkan
karateristik morfologi yang terlihat dengan menggunakan kunci identifikasi serta
identifikasi secara random yaitu menyamakan gambar yang diperoleh dengan
refrensi. Identifikasi dilakukan hingga tahap taksonomi familia, berikut data
identifikasi yang sudah didapatkan serta karakteristik morfologi dari setiap familia :
1. Famili : Isotomidae

Gambar 4.3 Isotomidae
Isotomidae mempunyai tubuh memanjang dengan banyak bulu di badannya.
Tidak mempunyai sisik pada abdominal mempunyai empat segmen atau
sedikit lebih panjang dari segmen tiga. Pada pathorax tidak mempunyai bulu
dorsal. Pada rata-rata semua spesies isotomidae terdapat post antennal yang
memanjang atau berbentuk agak bulat.
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Banyak spesies mempunyai sebuah furca yang panjang dan berkembang baik,
namun furca bisa utuh atau sebagian (Stach, 1947 dalam Daghighi dkk 2013).
Taksonomi :
Filum

: Arthropoda

Sub Kelas

: Collembola

Sub Filum

: Hexapoda

Ordo

: Entomobryomorpha

Kelas

: Entognata

Famili

: Entomobrydae

2. Famili : Entomobrydae

Gambar 4.4 Entomobrydae
Entomobrydae merupakan familia yang terbesar dari ordo Collembola.
Spesies dari familia ini biasanya mempunyai anggota badan yang panjang
seperti pada bagian antenna, kaki dan furcula seperti Entomobryomorpha
yang lain. Yang membedakan entomobrydae dari familia lain dalam ordo
Collembola adalah mempunyai banyak bulu di badannya, dan segmen pada
abdominal yaitu segmen empat lebih panjang dari pada segmen lain, crenulate
dens and sebuah mucro kecil dengan satu atau dua perkembangan gigi ( SotoAdems, 2008; Zeppelini & Bellini 2009).
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Taksonomi:
Filum

: Arthropoda

Sub Kelas

: Collembola

Sub Filum

: Hexapoda

Ordo

: Entomobryomorpha

Kelas

: Entognata

Famili

: Entomobrydae

3. Famili : Poduridae

Gambar 4.5 Poduridae
Poduridae meruapakan familia dari ordo Collembola yang mempunyai
karakteristik morfologi dengan bentuk abdomen yang panjang, phatorax yang
terlihat dari atas, mempunyai dua pasang antenna yang lebih panjang dari
kepalanya. Poduridae mempunyai furcula yang panjang mencapai lebih dari
setengah abdomen, ini yang membedakan dari familia yang berada pada
golongan Poduromorpha seperti Hyprograstruridae dan Onychiuridae (Harza
dan Mandal, 2007).
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Taksonomi
Filum

: Arthropoda

Sub kelas

: Collembola

Sub Filum

: Hexapoda

Ordo

: Podumorpha

Kelas

: Entognata

Famili

: Poduridae

4. Famili : Hypogastruridae

Gambar 4.6 Hypogastruridae
Hypograstruridae mempunyai bentuk yang sama dengan poduridae hanya
saja furcula pada famili ini biasaya pendek atau tdak ada. Furcula pada
posterior panjangnya tidak akan melebihi ujung badan, hal ini meruapakan
karateristk morfologi yang membedakan dari familia lainnya kecuali
Onychiurodae dan Isotomidae (Harza dan Mandal, 2007).
Taksonomi:
Filum

: Arthropoda

Sub Kelas

: Collembola

Sub Filum

: Hexapoda

Ordo

: Podumorpha

Kelas

: Entognata

Famili

: Hypogastruridae
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5. Famili : Sminthuridae

Gambar 4.7 Sminthuridae
Sminthuridae merupakan familia dari subordo Shympyleona yang secara
umum mempunyai bentuk bulat dan tidak terlihat jelas indikasi segmen
batang paling tidak antara thorax dengan dua segmen terakhir pada abdomen.
Familia ini sama dengan famili lainnya pada subordo shympyleona dengan
mempunyai mata dan antenna yang lebih panjang dari kepala. Organ post
antennal biasanya selalu absen, segmen satu hingga empat biasanya menyatu
karena tidak ada segmentasi yang pada daerah tersebut, ada yang batas
segmen thorax ada yang terlihat dan ada yang tidak; segmen ada yang berbeda
atau menyatu dengan segmen ke empat atau dengan segmen ke
enam.Sminthuridae biasanya mempunyai pigmen yang kuat dan terang,
beberapa mempunyai pola yang jelas (Harza dan Mandal, 2007).
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Taksnomi:
Filum

: Arthropoda

Sub Kelas

: Collembola

Sub Filum

: Hexapoda

Ordo

:Symphypleona

Kelas

: Entognata

Famili

: Sminthuridae

6. Famili : Talitridae

Gambar 4.8 Talitridae
Talitrade dapat dibedakan dari famili yang lain adalah mempunyai sepasang
antenna yang sangat pendek yaitu kurang dari tiga perempat keseluruhan
pangjang antena kedua. Mata dari talitridae berbentuk sirkular sempurna
dibandingkan dengan familia lain seperti gammaridae dan coropphiidae
(Gledhill dan Wallace, 2010).
Taksnomi:
Filum

: Arthropoda

Ordo

: Amphipoda

Sub Filum

: Crustacea

Sub Ordo

: Gammaridae

Kelas

: Malacostraca

Famili

: Talitridae
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7. Famili : Trichoniscidae

Gambar 4.9 Trichoniscidae
Trichoniscidae merupakan familia dari ordo Isopoda yang berukuran kurang
lebih 1 mm. Secara umum struktur tubuhnya terdiri dari sepasang antenna
dengan 4 segmen, kepala, thorax dan abdomen serta sepasang uropod pada
bagian ujung posterior. Thorax yang bersatu dengan abdomen mempunyai
pola yang berbuku-buku atau bersegmen yang berjumlah 7. Secara khusus
Trichoniscidae terdapat flagellar segmen pada antenna yang berbentuk jarum
atau kerucut pada ujung antenna. Mata merupakan mata majemuk (compound
eye) yang hanya satu ocellus (Minor, 2016)
Taksnomi:
Filum

: Arthropoda

Ordo

: Isopoda

Sub Filum

: Crustacea

Sub Ordo

: Oniscidea

Kelas

: Malacostraca

Famili

: Trichoniscidae

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

8. Famili : Macronyssidae

Gambar 4.10 Macronyssidae
Macronyssidae merupakan familia dari ordo Mesostigmata subkelas Acari
yang berukuran mikro 750 - 1040µm dan sebagian besar tubuhnya adalah
abdomen yang memeliki 4 pasang kaki, sepansang antenna dengan 12 – 13
segmen. Ciri lebih khusus yang membedakan dari familia yang lain adalah
Sternal Shield pada bagian dorsal sangat terlihat jelas dan clerotized kuat.
Genital shield pada kepala genital berbentuk memanjang dan berujung
tumpul, terdapat perittremes yang memanjang hingga pertengangan coxa ke2 (Knee dan Proctor, 2006).
Taksnomi:
Filum

: Arthropoda

Ordo

:Mesostigmata

Kelas

: Arachinida

Famili

: Macronyssidae

Sub Kelas

: Acari
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9. Famili : Acaridae

Gambar 4.11 Acaridae
Acaridae merupakan familia dari ordo Sarcoptiformes yang biasanya dikenal
dengan nama forage mite. Acaridae berukuran mikro sekitar 0,5-3mm, dengan
empat pasang kaki. Ciri khusus pada famili Acaridae mempunyai Chelate
Chelicerae yang berfungsi untuk membunuh mangsa dengan menghancurkan
dan menyerap organ pada mangsanya.Terdapat setae atau bulu-bulu panjang
pada idiosoma atau badannya, stigmata ada atau tidak, ketika ada terdapat
pada pangkal gnatosoma.
Taksnomi:
Filum

: Arthropoda

Ordo

: Sarcoptiformes

Kelas

: Arachinida

Famili

: Acaridae

Sub Kelas

: Acari
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10. Famili : Carabidae

Gambar 4.12 Carabidae
Carabidae merupakan famili dari ordo Coleoptera dan Subordo Adephaga
yang biasanya mempunyai sternum atau tulang dada pada segmen pertama di
abdomen terpotong oleh coxa bagian belakang. Carabidae dewasa biasanya
dibedakan dari familia lainnya pada ordo Adephaga adalah tidak adanya
rambut-rambut yang digunakan untuk berenang dan adaptasi untuk hidup di
daerah perairan. Seacara umum bagian tubuhnya terdiri dari kepala, pronotum
(tempat yang menutupi semua bagian thorax atau dada), dua pasang elyptra
(sayap), tiga pasang kaki dan dua pasang antenna dengan segmen hingga 10
segmen (Bell dalam Dindal, 1990).
Filum

: Arthropoda

Sub Ordo

: Adephaga

Kelas

: Insekta

Famili

: Carabidae

Ordo

: Coleoptera
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11. Famili : Staphylinidae

Gambar 4.13 Staphylinidae
Staphylinidae merupakan familia dar ordo Coleoptera yang biasa juga disebut
rove beetles atau kumbang pengembara yang mempunya ukuran antara < 1
hngga 35 mm, kebanyakan mempunyai ukuran antara 2 – 8 mm dan
memanjang ada juga beberapa yang berbetuk bulat telur. Mempunyai warna
kuning hingga kemerahan atau coklat hingga kehitaman ada juga yang biru
serta hijau.Biasanya antenna mempunyai 11 segmen dan berbetuk fili atau
kawat. Badannya memanjang dan fleksibel, beberapa rove beetles menyerupai
earwigs(Cocopet).
Taksnomi:
Filum

: Arthropoda

Sub Ordo

: Polyphaga

Kelas

: Insekta

Famili

: Staphylinidae

Ordo

: Coleoptera
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12. Famili : Leiodidae

Gambar 4.14 Leiodidae
Leiodidae merupakan familia dari ordo Coleoptera yang umumnya berukuran
kecil kurang dari 10 mm. Di beberapa wilayah seperti Kanada dan Alaska
diketahui spesies dari familia ini berjumlah 128 spesies. Antena dihubungkan
oleh lekungan berbentuk lingkaran penuh yang kemudian membentuk segmen
mencapai sebanyak 1-11 segmen, dengan internal sensor dibeberapa segmen
(Peck dalam Bousquet, 1991).
Taksnomi:
Filum

: Arthropoda

Sub Ordo

: Polyphaga

Kelas

: Insekta

Famili

: Leiodidae

Ordo

: Coleoptera

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

13. Famili : Haematopinidae

Gambar 4.15 Haemotopinidae
Haetomotopinidae adalah famili dari ordo anoplura merupkan Sucking Lice
(Kutu Penghisap) berukuran medium hingga besar dengan tidak adanya
tampak external pada mata namun terdapat titik-titik okular posterior yang
mencolok pada lima segmen antenanya.
Pada thorax terdapat sebuah notai pit dan sebuah mesothoraric phragma yang
jelas yang berlanjut melewati dorsum hingga menutupi notai pit. Lapisan
sternal thorax berkembang dengan baik. Terdapat tiga pasang kaki yang
bentuk dan ukurannya subquel atau sama. Abdomen mempunyai sclerotized
caplike paratergites pada prominent lateral lobes di segmen dua atau tiga
hingga delapan (Kim dan Luwid 1978 dalam Price dan Graham 1997).
Taksonomi:
Filum

: Arthropoda

Sub Ordo

: Anoplura

Kelas

: Insekta

Famili

: Haematopinidae

Ordo

: Phthiraptera
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14. Famili : Phlaeothripidae

Gambar 4.16 Phlaeothripidae
Phalaeotrhripidae merupakan familia dari ordo thysanoptera yang juga bias
dikenal dengan sebutan thrips.
Sebagian besar spesies dari familia ini adalah pemakan jamur. Jarang sekali
yang menyerang pohon. Pada abdomen Phlaeothripidae mempunyai sebuah
bentuk pipa seperti telur yang tertetak dibagian ujung. Mempunyai sayap pada
bagian samping depan abdomen yang cukup besar dan membulat pada ujung,
sayap ini tidak mempunyai bulu-bulu (setae)(Funderburk dkk, 2007).
Taksnomi:
Filum

: Arthropoda

Sub Ordo

: Tubulifera

Kelas

: Insekta

Famili

: Phlaeothripidae

Ordo

: Thysanoptera
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15. Famili : Aeolothripidae

Gambar 4.17 Aeolothripidae
Aeolothripidae merupakan famili dari ordo Thysanoptera yang berukuran
medium, panjang badannya sekitar 2.5 mm dan berwarna coklat. Ada sekitar
250 spesies di dunia dari 26 genus dalam familia Aeolotrhripidae (Mound &
Marullo 1996 dalam De La Ruz dkk, 2013). Aeolothripidae dengan sayap
depannya, yang cukup besar dengan ujungnya yang bulat dan baisanya teduh
serta berwarna pucat melintang. Pada antenna mempunyai 9 segmen, segmen
ke 3-5 bentuknya sejajar memanjang, dan bagian sensor pada segmen 3-5
berbentuk rata, linear atau berbentuk lonjong, serta ovipositor menegadah
(Nakahara, 1991 dalam Mirab-Bolou, 2011). Biasanya anggota dari familia
ini dibedakan dari familia yang lain teruatama familia the Melanthripidae and
Merothripidae dari sensori pada antenna pada segmen 3 dan 4 yang lebih
linear disebagian besar Aeolothripidae dengan sebuah garis membelok tipis
disekitar apex dari segmen (Tyagi dkk, 2008 dalam Mirab-Bolou, 2011)
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Taksnomi:
Filum

: Arthropoda

Sub Ordo

: Terebrantia

Kelas

: Insekta

Famili

: Aeolothripidae

Ordo

: Thysanoptera

16. Famili : Formicidae

Gambar 4.18 Formicidae
Formisidae merupakan sebutan familia untuk semua spesies semut, dengan
subfamilia sekitar 10 – 20 jumlah. Formicidae merupakan familia yang
termasuk dalam ordo Hymenoptera seperti familia lain seperti lebah, sawflies
dan wasps (Brown 1954 dalam Astruc dkk, 2003). Secara morfologi tubuh
semut mempunyai bagian yang jelas yaitu kepala, dada (Mesosoma), dan
perut (Mesatoma). Pada bagian abdomen terdiri dari sekitar 7 ruas, setiap ruas
mempunyai nama seperti propodeum yang merupakan ruas abdomen bagian
pertama yang menyatu dengan thorax, petiol merupakan ruas kedua setelah
propedeum, gaster merupakan ruas 3 – 7.
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Antenna semut terdri 4 – 12 segmen yang terdiri dari tiga bagian yaitu
scape, pedisel dan funikulus. Pada bagian thorax teridir dari pro, meo dan
metatoraks. Pada kaki terdiri dari beberapa segmen seperti koksa basal, femur,
tibia, dan tarsus juga terdapat bagian kuku tarsal (Hadi, 2012).
Taksnomi :
Filum

: Arthropoda

Kelas

: Insekta

Ordo

: Hymenoptera

Famili

: Formicidae

D. Keterbatasan dan Hambatan Penelitian
1. Kurangnya refrensi kunci identifikasi dalam negeri maupun luar negeri
tentang fauna tanah menyebabkan terhambatnya proses identifikasi familia
fuana tanah.
2. Tidak tersedia kamera untuk mengambil foto secara makro untuk fauna
tanah dengan ukuran makro menyebabkan proses identifikasi menjadi
lebih lama.
3. Tidak tersedianya aplikasi berkualitas untuk melihat gambar fauna tanah
pada monitor menyebabkan gambar fauna tanah yang berukuran mikro
maupun makro sulit diidentifikasi.
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BAB V
APLIKASI DALAM DUNIA PENDIDIKAN
Penelitian ini yang merupakan upaya mengetahui dan mempelajari tentang
biodiversitas suatu fauna tanah pada wilayah tertentu.Tepatnya “Mengidektifikasi
biodiversitas fauana tanah di Pecadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir
Mangrove Dusun Baros Desa Tirtihargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul” hasil
penelitian dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran biologi khususnya dalam
bidang ekologi, zoologi, keanekaragaman hayati.Lebih khusus lagi dalam dunia
pendidikan yaitu Sekolah Menengas Atas (SMA)

menyasar pada materi

Keanekaragaman Hayati. Bedasarkan Kurikulum 2013 yang telah dikelurakan oleh
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan melalui Permendikbud nomor 69 tahun
2013, pada Matapelajaran Peminatan Sekolah Menengah Atas yaitu Biologi kelas X
sesmester satu.
Kompetensi Inti (KI) :
KI 1

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

Menghayati

dan

mengamalkan

perillaku

jujur,

disiplin,

tanggungjawab, peduli (gotong royong,kerjasama, toleran, damai),
santun, responsive dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosila dan alam serta dalam menempatkan
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
56
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KI 3

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
koseptual, procedural, dan metakognitif bedasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan

wawasan

kemanusian

kebangsaan,

kenengaraan,

dan

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD):
KD 1.1

Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang
keanekaragaman hayati, ekosistem dan lingkungan hidup.

KD 2.1

Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur sesuai data dan fakta, disiplin,
tanggung jawab,dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani
dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat
secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam dalam setiap
tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam
kelas/laboratorium maupun di luar kelas/laboratorium.
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KD 3.2

Menganalisi

data

hasil

observasi

tentang

berbagai

tingkat

keanekaragaman hayati gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia.
KD 4.2

Menyajikan

hasil

identifikasi

usulan

upaya

pelestarian

keanekaragaman hayati Indonesia bedasarkan hasil analisis data
ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hhwan dan tumbuhan
khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam bentuk media informasi.

Kegiatan pembelajaran akan dilakukan dengan menganalisis keanekaragaman
hewan dan menentukan keanekaragaman tingkat apa dalam hasil penelitian ini (gen,
jenis, atau ekosistem). Jadi hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan oleh guru untuk
menganalis suatu tingkat keanekaragaman hayati dan diharapkan siswa dapat
mengetahui dan menjelaskan tingkat keanekaragaman hayati seperti tingkat gen,
jenis, dan ekosistem . Selain itu memalui bahan ini siswa juga dapat belajar mengenai
klasifikasi hewan, dan dihrapakan dapat menjelaskan pengklasifikasian tersebut.Hal
yang paling penting lainnya adalah siswa melalui pembelajaran juga dapat belajar
tentang pentingnya keanekaragaman hayati bagi lingkungan dan kehidupan.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dismpulkan bahwa :.
1. Keanekaragaman fauna tanah pada pecandangan kawasan taman pesisir
mangrove dusun baros masuk dalam kriteria keanekaragaman tingkat
rendah artinya jumlah individu familia yang teridentifikasi memiliki
jumlah yang timpang atau tidak sama rata.
2. Komposisi dominan yaitu familia Isotomidae dan Poduridae yaitu sebesar
46 % dan 8 %. Jenis semut atau Formicidae sebanyak 18%. Talitridae dan
Trichoniscidae komposisi sedang sebanyak 6 % dan 4%.
B. Saran
Hasil penelitian ini merupakan kajian ilmiah yang digunakan sebagai literatur,
beberapa saran yaitu dasar-dasar yang harus dilakukan dan dikuasai oleh
peneliti yang tidak atau kurang tercakup dalam penelitian ini :
1. Menyiapkan terlebih dahulu refrensi kunci identifikasi dari para ahli
dalam bidang identifkasi fauna tanah agar proses identifikasi secara
morfologi dapat berjalan dengan benar.

59

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60

2. Menyiapkan kamera yang dapat digunakan untuk mengambil foto secara
makro agar bagian morfologi fauna tanah dapat terlihat dengan jelas dan
mudah diidentifikasi.
3. Menyiapkan aplikasi untuk melihat gambar pada monitor yang berlisensi
karena dapat lebih jelas menangkap gambar yang bergerak maupun mati
baik fauna tanah ukuran mikro ataupun makro.
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Lampiran1 : Data identifikasi fauna tanah pada setiap metode.
Hasil identifikasi menggunakan metode pencuplikan sampel tanah.
No
Famili
Plot
A
B
C
D
1
Isotomidae
5
2
Entomobrydae
2
3
Trichoniscidae
10
4
Acaridae
1
2
1
5
Talitridae
1
1
6
Macronyssidae
1

Jumlah
5
2
10
4
2
1

Hasil identifikasi menggunakan pitfall trap jebakan pada siang hari.
NO
Family
Ordo/kelas
A
B
C
D
1
Isotomidae
Collembola
11
18
2

Entomobrydae

1

3

Sminthuridae

4

Poduridae

5

Talitridae

3

6
7

Carabidae
Acaridae

2

8

Aeolothripidae

1

9

Phlaeothripiade

10

Formicidae

1
2

1

5

64

Jumlah
29

6

2
7
3

1
1

3
1
1

10

3

1

1

6

24
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Hasil identifkasi menggunakan metode pitfall trap pada malam hari
NO
Family
Ordo/kelas
A
B
C
1
Isotomidae
Collembola
2
23
51

D
2

4

Jumlah
78

2

Entomobrydae

4

3

Sminthuridae

4

Hypograstruridae

5

Poduridae

6

Talitridae

5

7
8
8

Carabidae
Leiodidae
Acaridae

1

9

Staphylidae

11

Haematopinidae

1

1

12

Phlaeothripiade

1

1

13

Formicidae

11

20

5

1

2

2

11

13

1
1
1

2

6

5

5

10

2
3
1

4
3
2

1

1

2
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Lampiran 2 : Hasil perhitungan indeks Shannon-Wiener
Perhitungan indeks Shannon-Wiener pada metode pitfall trap yang diambil pada siang hari pada setiap plot.
Plot
Family
Number
Pi
lnPi
Pi=lnPi
H’
Talitridae
3
0.272727273 -1.299282984 -0.354349905
Carabidae
2
0.181818182 -1.704748092 -0.309954199
A
Aeolothripidae
1
0.090909091 -2.397895273 -0.217990479 1.240684292
Formicidae
5
0.454545455
-0.78845736
-0.358389709
11
Isotomidae
11
0.47826087
-0.737598943 -0.352764712
Entomobrydae
1
0.043478261 -3.135494216 -0.136325835
B
Poduridae
1
0.043478261 -3.135494216 -0.136325835 0.987550784
Formicidae
10
0.434782609 -0.832909123 -0.362134401
23
Isotomidae
18
0.666666667 -0.405465108 -0.270310072
C
Formicidae
3
0.111111111 -2.197224577 -0.244136064 0.848685558
Poduridae
6
0.222222222 -1.504077397 -0.334239422
27
Sminthuridae
2
0.181818182 -1.704748092 -0.309954199
Carabidae
1
0.090909091 -2.397895273 -0.217990479
D
Acaridae
1
0.090909091 -2.397895273 -0.217990479 1.294545166
Phlaeothripiade
1
0.090909091 -2.397895273 -0.217990479
Formicidae
6
0.545454545 -0.606135804 -0.330619529
11
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Perthitungan indeks Shannon-Wiener pada metode pitfall trap yang diambil pada malam hari pada setiap plot.
Plot
Family
Number
Pi
Inpi
pi=Inpi
H’
Talitridae
5
0.5
-0.693147181
-0.34657359
A
Isotomidae
2
0.2
-1.609437912
-0.321887582
Carabidae
1
0.1
-2.302585093
-0.230258509
1.220607265
Formicidae
2
0.2
-1.609437912
-0.321887582
10
0.03125
-3.465735903
-0.108304247
Poduridae
1
Acaridae
1
0.03125
-3.465735903
-0.108304247
B
Staphylidae
1
0.03125
-3.465735903
-0.108304247
Isotomidae
23
0.71875
-0.330241687
-0.237361212
0.1875
-1.673976434
-0.313870581 0.876144535
Formicidae
6
32
0.728571429 -0.316669609
-0.23071643
Isotomidae
51
Entomobrydae
4
0.057142857 -2.862200881
-0.163554336
C
Poduridae
11
0.157142857 -1.850599969
-0.290808567
Staphylidae
1
0.014285714 -4.248495242
-0.060692789
Hypograstruridae
2
0.028571429 -3.555348061
-0.101581373
Formicidae
1
0.014285714 -4.248495242
-0.060692789 0.908046284
70
D
0.057142857 -2.862200881
-0.163554336
Isotomidae
2
Sminthuridae
5
0.142857143 -1.945910149
-0.277987164
Talitridae
5
0.142857143 -1.945910149
-0.277987164
Acaridae
1
0.028571429 -3.555348061
-0.101581373
Carabidae
5
0.142857143 -1.945910149
-0.277987164
Haematopinidae
1
0.028571429 -3.555348061
-0.101581373
Phalaeothripiade
1
0.028571429 -3.555348061
-0.101581373
Formicidae
12
0.342857143 -1.070441412
-0.367008484
1.879845784
Leiodidae
3
0.085714286 -2.456735773
-0.210577352
35

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68

Perhitungan indeks Shannon-Wiener pada metode pencuplikan sampel tanah.
NO Family
1
Isotomidae
2
Entomobrydae
3
4
5
6

Trchoniscidae
Acaridae
Talitridae
Macronyssidae

Number
5
2

Pi
0.217391304
0.086956522

lnPi
-1.526056303
-2.442347035

pi=lnpi
-0.33175137
-0.212378003

10
4
1
1
23

0.434782609
0.173913043
0.043478261
0.043478261

-0.832909123
-1.749199855
-3.135494216
-3.135494216

-0.362134401
-0.30420867
-0.136325835
-0.136325835

H’

1.483124116

Perhitungan indeks Shannon-Wiener pada metode pitfall trap diambil pada siang hari.
NO

Family

Number

Pi

lnPi

Pi=lnPi

1

Isotomidae
Entomobrydae
Sminthuridae
Poduridae
Talitridae
Carabidae
Acaridae
Aeolothripidae
Phlaeothripidae
Formicidae

29
1
2
7
3
3
1
1
1
24

0.402777778
0.013888889
0.027777778
0.097222222
0.041666667
0.041666667
0.013888889
0.013888889
0.013888889
0.333333333

-0.909370289
-4.276666119
-3.583518938
-2.33075597
-3.17805383
-3.17805383
-4.276666119
-4.276666119
-4.276666119
-1.098612289

-0.366274144
-0.059398141
-0.099542193
-0.226601275
-0.13241891
-0.13241891
-0.059398141
-0.059398141
-0.059398141
-0.366204096

2
3
4
5
6
7
8
9

10

H’

1.561052089
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Perhitungan indeks Shannon-Wiener pada metode pitfall trap diambil pada malam hari.
No
Family
Number
Pi
lnPi
Pi=lnPi
1 Isotomidae
78
0.537931034
-0.620024916
-0.333530644
2 Entomobrydae
4
0.027586207
-3.590439381
-0.099046604
3 Sminthuridae
5
0.034482759
-3.36729583
-0.116113649
Hypograstruridae
4
2
0.013793103
-4.283586562
-0.059083953
Poduridae
5
13
0.089655172
-2.411784385
-0.216228945
Talitridae
6
10
0.068965517
-2.674148649
-0.184424045
Carabidae
7
4
0.027586207
-3.590439381
-0.099046604
8 Acaridae
2
0.013793103
-4.283586562
-0.059083953
9 Staphylidae
2
0.013793103
-4.283586562
-0.059083953
10 Haematopinidae
1
0.006896552
-4.976733742
-0.034322302
11 Phlaeothripiade
1
0.006896552
-4.976733742
-0.034322302
12 Formicidae
20
0.137931034
-1.981001469
-0.273241582
13 Leiodidae
3
0.020689655
-3.878121454
-0.080236996
145

H’

1.647765529
8
9
10
11
12
13
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Lampiran 3 : Silabus
SILABUS PEMBELAJARAN
MATA PELAJARAN BIOLOGI
Kompetensi Inti :
KI 1

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama,
toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, koseptual, prosedural, dan metakognitif
bedasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusian kebangsaan, kenengaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
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KI 4

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari
yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR

MATERI

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

POKOK

ALOKASI

MEDIA,

WAKTU

ALAT DAN
BAHAN

Berbagai Tingkat Keanekaragaman Hayati Indonesia
1.1 Mengagumi keteraturan

-Konsep

Mengamati

Tugas

1 minggu

Power Point

dan kompleksitas ciptaan

keanekaragam

Mengamati tingkat

-

x 2 JP

(keanekarag

Tuhan tentang

an hayati (gen,

kenanekaragaman

Obervasi

jenis,ekosiste

hayati

m).

Mengumpulkan data

keanekaragaman hayati,
ekosistem dan lingkungan
hidup.

aman
hayati).

Sikap ilmiah
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2.1 Berperilaku ilmiah: teliti,

-Mengamati melalui

Teliti dalam

Buku/Enklo

tekun, jujur sesuai data dan

-Pentingnya

sumber

mengmati dan

pedia

fakta, disiplin, tanggung

keanekaragam

buku/ekslopedia dan

berpendapat,

tentang

an hayati bagi

hasil penelitian fauna

menghargai

kenaekaraga

kehidupan

tanah.

orang lain dalam

man hayati.

bangsa.

Mengasosiakan

diskusi. Kritis,

-Mendiskusikan

rensponsif, dan

Hasil

berbagai tingkat

pro-aktif dalam

penelitian

keanekaragaman

presentasi.

identifikasi

jawab,dan peduli dalam
observasi dan eksperimen,
berani dan santun dalam
mengajukan pertanyaan
dan berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong
royong, bekerjasama, cinta
damai, berpendapat secara

hayati Indonesia

ilmiah dan kritis, responsif

-Mendiskusikan

Portofolio

dan pro-aktif dalam dalam

pentingnya

Rangkuman

setiap tindakan dan dalam

keanekaragaman

pengelompokan

melakukan pengamatan

hayati bagi kemajuan

keanekaragaman

dan percobaan di dalam

fauna tanah.
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kelas/laboratorium maupun

bangsa.

hayati

di luar kelas/laboratorium

Mengkomunikasikan

bedasarkan

-Mempresentasikan

tingkatannya.

secara lisan tingkat
keanekaragaman
hayati dan contohnya
dari sumber dan hasil
diskusi.
3.2 Menganalisis data hasil
observasi tentang
berbagai tingkat
keanekaragaman hayati
gen, jenis dan ekosistem)
di Indonesia.
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Lampiran 4 : Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: SMAN 2 Ngaglik

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/ Genap

Materi Pokok

: Keanekeragaman Hayati

Alokasi Waktu

: 1 JP (4 x 45 menit)

KOMPETENSI INTI:
KI1

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI2

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam
berinteraksisecara efektif denganlingkungan respon dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI3

Memahami dan menerapkan pengetahuan (respons, konseptual, dan
responsif) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
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KI4

Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang)
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama
dalam sudut pandang/teori.

NO
1

KOMPETENSI DASAR
1.1 Mengagumi keteraturan dan
kompleksitas ciptaan Tuhan

INDIKATOR
1.1.1 Mengagumi anugerah Tuhan atas
kompleksitas kehidupan

tentang struktur dan fungsi sel,
jaringan, organ penyusun sistem
dan bioproses yang terjadi pada

keanekaragaman hayati yang melimpah
terutama di Indonesia.

makhluk hidup.
2

2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, tekun,
jujur sesuai data dan fakta,

2.1.1 Menunjukan perilaku teliti dalam
mengamati tingkat keanekaragaman

disiplin, tanggung jawab, dan
peduli dalam observasi dan
eksperimen, berani dan santun
dalam mengajukan pertanyaan
dan berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong,
bekerjasama, cinta damai,

hayati dan mengidentifikasi klasifikas
makluk hidup.
2.1.2 Menunjukan rasa menghargai dalam
diskusi dan pesentasi.
2.1.3 Menunjukan sikap kritis, berpendapat
dalam diskusi dan presentasi.
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NO

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR

berpendapat secara ilmiah dan kritis,
responsif dan proaktif dalam
dalam setiap tindakan dan
dalam melakukan pengamatan
dan percobaan di dalam
kelas/laboratorium maupun di
luar kelas/laboratorium.

3

3.2 Menganalisis data hasil
observasi tentang berbagai

3.2.1 Mendiskripsikan berbagai tingkat
keanekagaraman hayati

tingkat keanekaragaman hayati
(gen, jenis, dan ekosistem) di
Indonesia.

4

4.2 Menyajikan hasil identifikasi
usulan upaya pelestarian

3.2.2 Menunjukan contoh keanekaragaman
hayati (gen, jenis, dan ekosistem).

4.2.1 Menyajikan data keanekaragaman fauna
wialayah hutan hujan tropis yang khas

keanekaragaman hayati
Indonesia berdasarkan hasil
analisis data ancaman
kelestarian berbagai

Indonesia secara sistematis.
4.2.2 Menyajikan data keanekaragaman fauna
wilayah pesisir laut Indonesia secara

keanekaragaman hewan dan
tumbuhan khas Indonesia yang
dikomunikasikan dalam
berbagai bentuk media
informasi.

sistematis.
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Tujuan Pembelajaran
3.2.1.1

Setelah mengamati dari berbagai sumber siswa dapat menjelaskan
keanekaragaman hayati.

3.2.2.2

Setelah mengamati berbagai sumber siswa dapat mendeskirpsikan
tentang tingkatan keanekaragaman hayati.

3.2.3.3

Setelah berdiskusi siswa dapat menjelaskan keanekaragaman gen,
jenis dan ekosistem beserta contohnya.

3.2.4.4

Setelah berdiskusi siswa dapat menyajikan pengertian tingkat
keberagaman hayati dan contohnya di Indonesia.

3.2.4.4

Setelah presentasi siswa dapat menjelaskan secara lebih dalam tentang
keanekaragaman hayati dan tingkatannya.

Materi Ajar
A. Tingkat Keanekaragaman Hayati
Keanekaragaman hayati disebut juga biodiversitas. Keanekaragaman hayati
suatau daerah dapat dtunjukan dengan adanya keanekaragaman spesies
makhluk hidup serta semua proses ekologi pada ekosistem mereka berada.
Keanekeragaman hayati disuatu daerah dapat diamati dalam beberapa tingkat
berikut adalah tingkatan-tingkatan tersebut.
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1. Keanekaragaman Hayati Tingkat Gen
Keanekaragaman ini ditunjukan dengan adanya variasi di antara individu
dalaam satu jenis/spesies yang sama. Faktor penyebab variasi antar individu
disebabkan oleh faktor pembawa sifat keturunan yang terletak dalam kromosom. Gen
setiap makhluk hidup mempunyai bahan dasar kimia yang sama, namun susunanya
berbeda, perbedaan inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen.
Variasi dalam satu spesies makhluk hidup disebut varietas. Suatu mahluk hidup di
katakan satu spesies apabila terjadi perkawinan antar 2 individu akan menghasilkan
keturunan yang fertil.
Contoh :
a. Kelapa (Cocos nucifera), menunjukan variasi bentuk, perawakan, dan buah.
Hal ini membuat kelapa menjadi banyak variasi, misalnya kelapa gading,
kelapa hijau, kelapa kopyor, dan kelapa hibrida.
b. Kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis), menunjukan variasi bunga (putih,
merah, kuning, dan merah muda) dan juga ukuran daun (besar dan kecil).
1. Keanekaragaman Hayati Tingkat Jenis
Jenis adalah kelompok makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri yang
sama dan dapat melakukan kawin silang serta menghasilkan keturunan
yang fertil (subur). Contohnya, keragaman jenis dalam satu famili,
yaitu nangka, sukun, cependak, terlihat bahwa jens berbeda
menunjukan variasi yang bentuk daun dan buah.
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2. Keanekaragaman Hayati Tingkat Ekosistem
Keanekaragaman tingkat ini ditunjukan dengan adanya variasi dari ekosistem
di biosfer. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang masing-masing
mempunyai susunan yang berbeda dan melakukan hubungan timbal balik. Hubungan
ini menimbulkan keserasian dalam ekosistem.
Contoh :
a. Kelapa hidup pada ekosistem pantai.
b. Aren yang hidup pada ekosistem pegunungan.
c. Siwalan yang hidup pada ekosistem tanah kering.
(Sumber : Buku latihan soal-soal SIMPATI SMA Biologi X)
Metode Pembelajaran
Pendeketan

: Kontekstual dan Saintifik

Metode

: Diskusi kelompok dan ceramah

Media, Alat dan Sumber Belajar
Media

: Power point, Gambar (hewan tanah).

Alat

: LCD, Laptop, Spidol, Papan Tulis, Isolasi bening, Gunting.

Sumber Belajar : Buku Paket kelas 1, Hand Out materi hasil penelitian fauna tanah.
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Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Pendahuluan

-Memberikan

salam

dan

berdoa

(sebagai

implementasi nilai religius)

15
menit

-Mengkondisikan kelas dan pembiasaan (sebagai
implementasi nilai disiplin)
a. Apersepsi

-Guru menanyakan pengetahuan umum siswa
tentang keanekaragamana hayati.

b. Memotivasi

-Guru menampilkan gambar pada power point
yaitu gambar berbagai macam tumbuhan dan
hewan.

c. Orientasi
-Guru menyampaikan kompetensi dasar dan
indikator pencapaian.
d. Mengorganisasi

-Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok yang
terdiri 4 orang.

Kegiatan Inti

1. Mengamati
-Siswa mengamati gambar berbagai jenis hewan
dan tumbuhan yang telah diberikan. (Siswa juga
diberi print out hasil penelitian fauna tanah).

60
menit
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

2. Menanya
Siswa mengajukan pertanyaan:
-Gambar

manakah

yang

masuk

dalam

keanekaragaman tingkat gen, jenis dan ekosistem?
3. Mengumpulkan Data
(Eksperimen/Eksplorasi)
-Mengkaji literatur tentang keanekaragaman hayati
tingkat gen, jenis dan ekosistem.
4. Mengasosiasikan
-Melalui diskusi kelompok menyimpulkan hasil
kajian literatur tentang keanekaragaman hayati dan
tingkatannya.
5. Mengkomunikasikan
-Perwakilan kelompok diminta mempresentasikan
hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi.
-Guru memberikan klarifikasi bila ada yang belum
tepat dan memberikan penguatan pada hasil
presentasi yang sudah benar.
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Penutup
a. Merangkum
b. Evaluasi

-Siswa diminta

menjelaskan secara singkat apa 15 menit

yang telah dipelajari.
-Siswa menjawab beberapa pertanyaan terkait
materi yang telah dibahas.

c. Refleksi
-Siswa diminta mengungkapkan apa manfaat yang
diperoleh setelah mempelajari materi tentang
keanekaragaman hayati dan tingkatannya.
-Siswa diminta untuk mempelajari materi
d. Arahan/Tindak
Klasifikasi Makhluk Hidup pada pertemuan
lanjut
berikutnya.
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Lampiran 5 : Lembar Diskusi Siswa

Nama Anggota Kelompok :

LEMBAR DISKUSI SISWA

Judul Kegiatan

: Keanekaraman hayati

Tujuan

:
1. Melalui diskusi siswa mampu memahami tentang
tingkat keberagaman hayati dan tingkatannya.
2. Siswa mampu menganalisis perbedaan antara
keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis dan ekositem.
3. Siswa mampu menyajikan hasil diskusi di depan kelas
tentang berbagai tingkatan ekosistem beserta
contohnya.

Alat dan Bahan

:
1. gambar
2. alat tulis
3. buku pegangan
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Langkah Kerja:
1. Cermati gambar pada LKS yang telah diberikan.
2. Diskusikan bersama anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada
pada LKS.
3. Jawab pertanyaan yang tersedia.
4. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas.
Soal:

1. Cermati gambar dan identifikasi termasuk kedalam keanekaragaman pada
tingkat apa gambar di atas ?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

2. Cermati dan

identifikasi gambar

di

atas termasuk

dalam

tingkat

keanekaragaman apa?
3. Dari jawaban nomor 2 faktor apa yang menyebabkan tingkat keanekaragaman
tersebut?

4. Cermati gambar di atas dan tentukan variasi apa yang tampak pada gambar
tersebut?
5. Apa yang menyebabkan kebergaman variasi pada gambar di atas?
6. Berdasarkan hasil diskusi di atas, buatlah kesimpulan tentang tingkatan
keanekaragaman hayati!

Kesimpulan:

Lampiran

8

:

Ulangan

harian,

Kunci

jawaban

dan

Rubrik

Penilaian
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Lampiran 6 : Instrumen Tertulis
Instumen Tertulis
A. Kisi-kisi soal
Indikator

Nomer Soal
C1
Mengingat

3.2.1 Memahami
konsep
keanekaragaman
hayati.
3.2.2
Menjelaskan
Konsep tingkatan
dalam
keanekaragaman
hayati.
3.2.3
Memberikan
contoh
keanekaragaman
hayati (gen, jenis,
dan ekosistem).

C2
Memahami

C3
Menerapkan

C4
Menganalisis

1

2

5

3
4

1

3

1

C5
Mengevaluasi

C6
Menciptakan
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A. Ulangan Harian
1. Jelaskan keanekaragaman hayati tingkat gen dan berikan contohnya!
2. Jelaskan faktor yang menyebabkan keanekaragaman gen?
3. Mengapa Kucing, Harimau dan Singa masuk dalam keanekaragaman hayati
tingkat jenis?
4. Kenapa pohon kelapa banyak tumbuh pada ekosistem pantai?
5. Berikan dua contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem?
B. Kunci Jawaban
1. Perbedaan-perbedaan variasi yang terdapat dalam satu spesies. Contoh :
-Kelapa (Cocos nucifera), menunjukan variasi bentuk, perawakan, dan buah.
Hal ini membuat kelapa menjadi banyak variasi, misalnya kelapa gading,
kelapa hijau, kelapa kopyor, dan kelapa hibrida.
-Kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis), menunjukan variasi bunga (putih,
merah, kuning, dan merah muda) dan juga ukuran daun (besar dan kecil).
2. Disebabkan oleh faktor pembawa sifat keturuanan yang terletak dalam
kromosom.
3. Karena ketiga hewan tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama dan
memungkinkan untuk kawin silang.
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4. Karena buah kelapa mempunyai ronggo kosong didalamnya maka akan
terapung dan mudah terbawa arus maupun ombak. Buah kelapa yang jatuh di
pantai maupun sungai akan terbawa ombak atau arus dan menuju ke muara
yaitu laut dan akan terbawa ombak ke pantai. Setelah itu buah kelapa akan
bertunas di daratan pinggir laut.
5. -Kelapa yang hidup pada ekosistem pantai.
-Aren yang hidup pada ekosistem pegunungan.
-Mangrove yang hidup pada ekosistem pesisir pantai
C. Rubrik Penilaian Soal Ulangan Harian
Soal
1

Skor

Aspek

20

Menjawab benar: terdapat perbedaan variasi yang terdapat pada
satu spesies. Menunjukan contohnya seperti Kelapa (Cocos
nucifera) yang mempunyai kelapa gading, kelapa hijau, kelapa
kopyor, dan kelapa hibrida serta Kembang Sepatu (Hibiscus
rosa-sinensis) yang menunjukan variasi bunga (putih, merah,
kuning, dan merah muda) dan juga ukuran daun (besar dan
kecil).

10

Menjawab benar: konsep keanekaragaman hayati tingkat gen saja
atau contonya saja.

2

20

Menjawab benar: Disebabkan oleh faktor pembawa sifat
keturuanan yang terletak dalam kromosom.
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Soal

3

Skor

Aspek

0

Menjawab tidak benar atau tidak ada jawaban sama sekali.

20

Menjawab benar: keduanya mempunyai ciri-ciri yang sama dan
dapat kawin silang.

4

10

Menjawab benar: salah satu konsep.

0

Menjawab tidak benar atau tdak menjawab sama sekali.

10

Jika menjawab benar: analis bahwa kelapa mudah terbawa
ombak kepantai.

20

Menjawab benar: Bahwa kelapa mempunyai ronggo kosong dan
mudah terapung sehingga mudah terbawa ombak dan terbawa k
epantai.

5

0

Menjawab tidak benar atau tidak menjawab sama sekali.

20

Menjawab benar: contoh seperti kelapa hidup di pantai dan aren
hidup di pegunungan. Atau jawaban lain yang sesuai dengan
konsep keanekaragaman hayati tingkat ekosistem.

10

Menjawab benar: hanya satu contoh keanekaragaman hayati
tingkat eksosistem.

0

Menjawab tidak benar atau tidak ada jawaban sama sekali.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90

D. Penilaian test
No

Nama
Sisawa

Butir Soal
1

2

3

4

5

Jumlah

Nilai

soal

Soal

1
2
3
4
5
Dst.

E. Instrumen Penilaian diskusi
Pengamatan Afektif
No

Nama Siswa

Aspek yang dinilai
Teliti

Menghargai

Total
Bersikap
Kritis
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Kategori
2 = Baik

2 = Cukup 1 = Cukup

Nilai :Jumlah skor yang didapat x 100
Skor maksimal
Keterangan :
Nilai
Kategori

91-100
Amat Baik

81-90
Baik

71-80
Cukup

60-70
Kurang

<60
Sangat Kurang

Penelilaian Afektif
Aspek yang Dinilai
Kerjasama

Disiplin

Percaya diri

Skor Rubrik
3
Dapat berdinamika dalam kelompok, mengerjakan tugas
kelompok, dan menghargai pendapat kelompok.
2
Jika hanya 2 indikator yang terlihat.
1
Jika hanya 1 indikator yang terlihat.
3
Masuk kelas tepat waktu, patuh pada tata aturan yang
berlaku, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tempat
waktu.
2
Jika hanya 2 indikator yang terlihat.
1
Jika hanya 1 indikator yang terlihat.
3
Berani menyampaikan pendapat, mampu
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, dan
berani mempertahankan pendapat.
2
Jika hanya 2 indikator yang terlihat.
1
Jika hanya 1 indikator yang terlihat.
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Lampiran 7 : Surat Izin Observasi dan Penelitian

