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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Arthropoda berasal dari bahasa yunani yaitu athros sendi dan podus kaki. Maka 

ciri utama hewan yang termasuk dalam filum arthropoda memiliki kaki yang 

tersusun atas ruas-ruas, dan memiliki banyak spesies dibandingkan dengan filum 

lainnya yaitu lebih dari 800.000 spesies.Ciri utama arthropoda antaranya mempunyai 

appendaahe yang beruas-ruas, tubuhnya bilateral simetri terdiri dari sejumlah ruas, 

tubuh terbungkus oleh zat chitine, eksoskeleton, sistem saraf tanggal tali. Klasifikasi 

arthropoda terdiri dari klas Onychophora, contoh: Preparatus, klas Chilopoda, 

contoh: Kelabang, klas Diplopoda, contoh: Kelemayar, klas Insecta, contoh: 

belalang, klas Arachnoidae, contoh: laba-laba, klas Pauruoda, contoh: Pauropus dan 

klas Symphyla, contoh: Scutigerella (Fatimah, 2017) 

Arthropoda permukaan tanah berperan penting dalam meningkatkan kesuburan 

tanah dan penghancur serasah atau sisa-sisa bahan organis yang jatuh ke tanah. 

Arthropoda permukaan tanah sebagai komponen biotik pada ekosistem tanah sangat 

bergantung pada faktor lingkungan. Perubahan lingkungan akan berpengaruh 

terhadap kehadiran kepadatan populasi arthropoda (Suin, 1997) 

 Arthropoda permukaan tanah berperan dalam dekomposisi bahan organik, 

nitrogen, mineralisasi, dentrifikasi, fiksasi N (Nitrogen),dan pengambilan nutrien 

seperti simbiosis mikoriza serta akar tumbuhan yang membantu pengambilan P 

(Phospor) dan nutrien yang lain (Buliyansih dkk, 2007). Arthropoda permukaan 

tanah memiliki peran sangat fital terhadap rantai makanan khususnya sebagai 

dekomposer, karena tanpa arthropoda di alam maka bahan bahan sisa tidak dapat di 
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daur ulang. Bahan organik yang berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah di 

antaranya arthropoda permukaan tanah yang sangat berperan bagi tanaman kacang 

panjang dan cabai adalah arthropoda spingtali (Collembola), kutu (Arachnida), 

tempayak atau larva, sayap selubung (Coleoptera), semut, rayap (Isopetra) (Fatimah, 

2017). Arthtopoda permukaan tanah memegang peranan penting sebagai soil 

engineer litter transformer soil decomposer dan predator. Serangga tanah sebagai 

litter transformer dan soil decomposer  masing-masing melakukan fragmentasi dan 

degradasi bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan juga feses yang 

membusuk (Borror dkk,1996). 

Maka, kegiatan melakukan mengidentifikasi keanekaragaman dan 

kepadatan merupakan hal penting yang harus dilakukan, agar peran arthropoda 

terhadap lingkungan dapat diketahui (Lavelle at al, 2006). Arthropoda permukaan 

tanah antaranya serangga yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati yang 

harus dijaga kelestariannya dari kepunahan dan penurunan keanekaragaman jenisnya 

(Silviana, 2014). 

Keanekaragaman adalah jumlah total spesies dalam suatu area atau sebagai 

jumlah spesies antara jumlah total spesies yang ada dalam komunitas (Yulianti 

2017). Kepadatan arthropoda permukaan tanah pada suatu ekosistem berbeda dengan 

ekosistem yang lain (Sari, 2014). 

 Kepadatan pada arthropoda permukan tanah pada suatu habitat adalah sumber 

daya yang mendukung dalam pemelihara ekosistem (Sari, 2014). Kepadatan 

arthropoda permukaan tanah pada suatu ekosistem berbeda dengan ekosistem yang 

lain. Kehadiran suatu jenis tertentu pada arthropoda permukaan tanah dan kepadatan 

populasi arthropoda permukaan tanah pada pertanaman cabai, selain ditentukan oleh 
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struktur vegetasi, juga ditentukan oleh faktor lain seperti zat kimia dalam tanah, pH 

tanah, kandungan air tanah, iklim dan cahaya matahari.  

Cabai (Capsicum annuum L) merupakan salah tu komoditas hortikultura yang 

banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kebutuhannya terus 

meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi 

(Bernadirus, 2003). Selain itu, Cabai (Capsicum annuum L) digolongkan dalam 

sayuran yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Buah cabai mengandung 

zat gizi yang diperlukan untuk kesehatan manusia, antara lain: Kapsaisin, 

Dihidrokapsaisin, vitamin (A dan C)), zat warna Kapsantin, Karoten, Kapsarubin, 

Zeasantin, Kriptosantin dan Lutein. Selain itu, cabai mengandung mineral seperti zat 

besi, kalium, kalsium, fosfor, dan niasin (Khasanah, 2011) Buah cabai mengandung 

15 g (gram) protein, 11 g (gram) lemak, 35 g (gram) karbohidrat, 150 mg (Miligram) 

kalsium dan 9 mg (miligram) besi (Prajnanta,2007). Kebutuhan cabai setiap tahun 

meningkat dengan harga yang semakin meningkat namun kebutuhan tersebut 

tidak dibarengi dengan meningkatnya produksi (Khasanah, 2011). 

Pengetahuan dan pemahaman tentang keanekaragaman dan kepadatan 

Arthropoda permukaan tanah di cabai tersebut, perlu diajarkan secara khusus dan 

mendalam kepada mahasiswa melalui perkuliahan dengan mata kuliah Biologi 

Serangga agar mahasiswa memiliki kemampuan seperti yang tertulis pada Rencana 

Pembelajaran Semester dipertemuan ke-11 yaitu kemampuan akhir, mahasiswa 

diharapkan dapat memiliki wawasan pengetahuan dan dapat menjelaskan tentang 

keanekaragaman dan kepadatan arthropoda secara teori maupun praktikum.  

Penuntun praktikkum merupakan pedoman pelaksanaan praktikkum yang 

berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisa data, dan pelaporan yang disusun oleh 
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seseorang atau kelompok staf pengajar yang memberikan praktikkum tersebut dan 

mengikuti kaidah tulisan ilmiah. Penuntun praktikkum yang dimaksud untuk 

memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi sebagai pegangan bagi 

mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktikkum (Nurussanlah dan Nurhayati, 

2016). Penuntun praktikum dapat membantu mahasiswa dalam kegiatan praktikkum 

(Budiarti dan Oka, 2014). 

Secara garis besar, praktikkum sering diartikan dengan beberapa tujuan: (1) 

untuk memotivasi siswa/mahasiswa sebab kegiatan praktikkum pada umumnya 

menarik siswa/mahasiswa sehingga mereka termotivasi untuk belajar sains, (2) 

Untuk mengajarkan keterampilan dasar ilmiah, (3) untuk meningkatkan pemahaman 

konsep, (4) untuk memahami dan menggunakan metode ilmiah, (5) untuk 

mengembangkan sikap ilmiah. Dengan melakukan praktikkum, siswa/mahasiswa 

akan termotivasi, terampil dan mudah untuk memahami konsep dalam pembelajaran 

sains (Purwaningsih, 2014).  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tersebut perlu untuk 

melakukan suatu penelitian lanjut tentang “ Studi Keanekaragaman dan Kepadatan 

Arthropoda Permukaan Tanah di Pertanaman Cabai di Kelurahan Takome Kota 

Ternate Sebagai Bahan Pengembangan Penuntun Praktikum Mata Kuliah Biologi 

Serangg”. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dicantumkan diatas maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat petani/ pertanaman cabai di Kelurahan Takome kota Ternate 

belum mengetahui atau belum mendapatkan informasi tentang peranan 
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arthropoda permukaan tanah untuk membantu dalam proses dekomposisi bahan 

organik dan sebagai proses dekomposisi akan berlangsung secara maksimal. 

2. Pengetahuan masyarakat akademik maupun petani masih minim pengetahuan 

tentang peranan arthropoda permukaan tanah. Kehadiran peneliti ini untuk 

pengembangan penuntun praktikum dalam rangka menjawab permasalahan 

yang telah dikemukakan sebelumnya yang berkaitan dengan studi 

keanekaragaman dan kepadatan arthropoda permukaan tanah di pertanaman 

cabai di Kelurahan Takome Kota Ternate Sebagai Bahan Pengembangan 

Penuntun Praktikum Mata Kuliah Biologi Serangga. 

C. Batasan Masalah 

 Pada Penelitian ini diperlukan pembatas masalah penelitian studi  

keanekaragaman dan kepadatan Arthropoda permukaan tanah di pertanaman cabai  

di Kelurahan Takome Kota Ternate sebagai bahan Pengembangan Penuntun 

Praktikum Mata Kuliah Biologi Serangga. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Keragaman Arthropoda permukaan tanah di pertanaman cabai di 

Kelurahan Takome Kota Ternate? 

2. Bagaimanakah kepadatan Arthropoda permukaan tanah di pertanaman cabai di 

Kelurahan Takome Kota Ternate? 

3. Bagaimanakah prototype bahan Pengembangan Penuntun Praktikkum Mata 

Kuliah Biologi Serangga dari hasil penelitian tentang Studi Keanekaragaman 

dan Kepadatan Arthropoda Permukaan Tanah di Pertanaman Cabai di 
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Kelurahan Takome Kota Ternate sebagai Bahan Penuntun Praktikum Mata 

Kuliah Biologi Serangga yang valid dan layak digunakan? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui keragaman arthropoda permukaan tanah di pertanaman 

cabai di kelurahan Takome Kota Ternate  

2. Untuk mengetahui kepadatan arthropoda permukaan tanah di pertanaman cabai 

di kelurahan Takome Kota Ternate  

3. Untuk mengetahui menyusun prototype bahan Pengembangan Penuntun 

Praktikkum Mata Kuliah Biologi Serangga dari hasil penelitian tentang studi 

keanekaragaman dan kepadatan arthropoda permukaan tanah di pertanaman 

cabai di kelurahan Takome Kota Ternate sebagai Bahan Penuntun Praktikkum 

Mata Kuliah Biologi Serangga yang valid dan layak digunakan. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dari Penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk masyarakat dalam 

menambah wawasan mereka terhadap pengelolaan lahan pertanaman dan proses 

pertanaman sehingga dapat menjaga keanekaragaman, kepadatan dan keseimbangan 

ekosustem, serta dapat melestarikan kehidupan arthropoda permukaan tanah di 

kawasan pertanaman cabai. 

2.  Manfaat Praktis 

       Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan 

pembelajaran yang valid kepada pelajar dalam bentuk penuntun praktikum mengenai 
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studi keanekaragaman dan kepadatan arthropoda permukaan tanah di pertanaman 

cabai. Bagi Guru, hasil penelitian ini sebagai data pendukung dalam materi 

pembelajaran Biologi kepada siswa di Takome Kota Ternate. Bagi Siswa, sebagai 

motivasi siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan khususnya dalam 

pembelajaran pendidikan Biologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


