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STUDI SIKLUS HIDUP DAN PERILAKU MAKAN LARVA Papilio
demoleus (LEPIDOPTERA : RHOPALOCERA)
PADA TANAMAN Citrus sinensis
Chicilia Wahyu Kusumaningrum
141434035
2018
ABSTRAK
Kupu-kupu merupakan serangga yang memiliki peran ekologis yaitu
sebagai polinator yang berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Kupu-kupu memiliki nilai ekonomi yang tinggi menyebabkan peningkatan
eksploitasi kupu-kupu. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan PP No. 7
Tahun 1999 tentang spesies kupu-kupu dilindungi yang di dalamnya termasuk
familia Papilionidae. Papilio demoleus merupakan familia Papilionidae yang tidak
dilindungi tetapi jika keberadaannya tidak dijaga besar kemungkinan akan masuk
daftar spesies dilindungi, larva P. demoleus juga diburu oleh manusia terkait
perannya sebagai hama yang mengganggu nilai ekonomi tanaman Citrus sp.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siklus hidup dan lama waktu siklus
hidup tiap stadia P. demoleus dan mempelajari perilaku makan larva P. demoleus
pada tanaman Citrus sinensis.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi
dari desain rancangan non-eksperimen. Observasi dilakukan terhadap siklus hidup
dan perilaku makan larva P. demoleus selama kurun waktu 24 jam. Data yang
diperoleh berupa deskripsi hasil observasi, foto, dan video.
Berdasarkan hasil penelitian, siklus hidup P. demoleus pada tanaman
inang C. sinensis, stadia telur berlangsung selama 3 hari, stadia larva berlangsung
selama 13-14 hari, stadia pre-pupa 1 hari, stadia pupa 15-16 hari, stadia imago 4 5 hari. Perilaku makan larva P. demoleus rata-rata larva makan pada bagian tepi
daun dengan posisi melawan pusat gravitasi. Perilaku larva sebelum makan adalah
berjalan pada daun sambil menyondongkan caput menggunakan inderanya
kemudian, membuang kotoran dan diam. Larva memiliki lama waktu makan dan
lama waktu buang air besar yang berbeda-beda pada setiap stadia.
Kata kunci : P. demoleus, C. sinensis, siklus hidup, perilaku makan
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LIFE CYCLE AND EATING BEHAVIOR OF Papilio demoleus
(LEPIDOPTERA : RHOPALOCERA) on Citrus sinensis
Chicilia Wahyu Kusumaningrum
141434035
2018
ABSTRACT
Butterfly is insect that has ecological role as pollinator who play role to
maintain environment and environmental changes indicator. Butterfly has high
economic value, it causes exploitation of butterflies become increased, so
government made regulation Number 7 1999 about protected butterflies, such as
Papilionidae Family. Papilio demoleus is unprotected Papilionidae Family, but if
its life isn’t maintained, it may enter protected species lists. P. demoleus larva is
hunted by human because it is pest that disturb economic value of Citrus sp. This
research intended to know the life cycle and duration of every phase of P.
demoleus’ life cycle and eating behavior of P. demoleus larva on Citrus sinensis.
This was qualitative research with non-experiment observation method.
Observation was made on life cycle and eating behavior of P. demoleus larva for
24 hours. The observation results were photos, and video.
Based on the result of the research, life cycle of P. demoleus on C. sinensis
the egg phase took 3 days, larva phase took 13-14 days, pre-pupa phase took 1
day, pupa phase took 15-16 days, and imago phase took 4-5 days. Eating
behavior of P. demoleus larva was eating leaf edges with against the center of
gravitation position. Before ate, larva walked on the leaf and bent its head, used
its sens, then took a poop and didn’t move. The eating and pooping durations
were different in every-phases.

Key words : P. demoleus, C. sinensis, Life Cycle, Eating Behavior
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman
hayati yang tinggi termasuk keanekaragaman kupu-kupu. Kupu-kupu
merupakan serangga yang memiliki peran ekologis yaitu sebagai polinator
(serangga penyerbuk). Polinator berperan sebagai perantara perkawinan
tanaman pada bidang pertanian. Jika keberadaan kupu-kupu sebagai
polinator semakin terganggu maka dapat berdampak terganggunya proses
reproduksi tumbuhan untuk menghasilkan individu baru. Adanya peranan
tersebut menjadikan kupu-kupu berperan dalam menjaga kelestarian
lingkungan. Menurut Peggie (2008), Indonesia memiliki keanekaragaman
kupu-kupu yang berlimpah sekitar 1.600 jenis dari perkiraan 17.500 jenis
yang berada di seluruh dunia. Di pulau Jawa diperkirakan terdapat 626
spesies kupu-kupu dengan 46 spesies endemik pada level spesies dan sub
spesies dan sebagian diantaranya berada pada hutan tertutup.
Tabadepu (2008) menyatakan bahwa keanekaragaman jenis kupukupu di Pulau Jawa lebih rendah dibandingkan dengan beberapa daerah
atau pulau lainnya di Indonesia. Secara ekonomi faktor penyebab
keanekaragaman rendah ini adalah perdagangan kupu-kupu untuk
dijadikan koleksi, hingga cindera mata. Nilai ekonomi yang tinggi telah
meningkatkan

eksploitasi

terhadap

kupu-kupu

serta

mengancam

kelestarian kupu-kupu di alam. Faktor lain yakni kerusakan habitat akibat
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adanya pembangunan yang sangat pesat mengingat pulau Jawa merupakan
pulau terpadat di Indonesia. Keadaan ini berakibat pada penurunan jumlah
ketersediaan pakan di alam.
Ordo Lepidoptera memiliki 2 sub ordo yaitu Heterocera dan
Rhopalocera. Salah satu familia dari sub ordo Rhophalocera adalah
Papilionidae. Familia Papilionidae memiliki 122 spesies dengan 19 spesies
yang dilindungi undang-undang berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.
576/Kpts/Um/8/1980 dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999
(Noerdjito, 2001). Keputusan Menteri Pertanian No.576/Kpts/Um/8/1980
dan No. 716/Kpts/Um/8/1980 tentang Penetapan Tambahan Jenis-jenis
Binatang Liar yang Dilindungi. Spesies Papilio demoleus merupakan salah
satu spesies dari Familia Papilionidae. Spesies ini merupakan spesies tidak
dilindungi, tetapi jika keberadaannya tidak dijaga besar kemungkinan akan
masuk daftar spesies yang dilindungi di kemudian hari. Masalah lain
adalah larva P. demoleus banyak ditemukan pada tanaman familia
Rutaceae. Familia ini merupakan tanaman produksi buah yang memiliki
nilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, untuk melindungi tanaman dari
serangan ulat atau larva kupu-kupu biasanya tanaman disemprot
menggunakan insektisida. Insektisida yang digunakan secara berkelanjutan
dapat mematikan larva kupu-kupu. Hal tersebut juga menjadi salah satu
penyebab penurunan populasi kupu-kupu di alam. Jika keadaan ini terus
berlangsung besar kemungkinan akan terjadi penurunan populasi P.
demoleus.
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Keadaan yang menyatakan bahwa larva kupu-kupu merupakan
hama pengganggu produksi tanaman Citrus sp. diperkuat oleh penelitian
Astuti (1993), tentang intensitas makan larva dengan pakan daun jeruk
purut (Citrus hiystrix) pada 3 spesies larva familia Papilionidae yaitu P.
memnon, P. demoleus dan P. polytes didapatkan hasil bahwa larva P.
memnon mengonsumsi daun C. hiystrix sebanyak 14,57 g, larva P.
demoleus mengonsumsi sebanyak 10,95 g dan larva P. polytes
mengonsumsi daun C. hiystrix sebanyak 8.76 g. Penelitian tersebut
menambah informasi bahwa spesies dari C. hiystrix merupakan salah satu
pakan kesukaan bagi larva familia Papilionidae. Penelitian tersebut
menjadi bukti bahwa beberapa spesies dari familia Papilionidae salah
satunya yakni larva P. demoleus termasuk hama yang mengganggu bagi
produksi C. hiystrix.
Melihat

permasalahan

yang

ada,

mengenai

terganggunya

keberadaan fase imago akibat dari perburuan liar karena memiliki nilai
ekonomi dan permasalahan tentang larva kupu-kupu sebagai hama maka
diperlukan penelitian mengenai siklus hidup untuk membantu dalam
pengembangan serta melestarikan kupu-kupu khususnya jenis P. demoleus
dan perilaku makan untuk melihat intensitas makan dari larva tersebut
sehingga menghadirkan peluang untuk dapat terus melestarikan kupukupu. Beberapa penelitian mengenai siklus hidup kupu-kupu Papilionidae
telah dilakukan, antara lain siklus hidup beberapa jenis kupu-kupu
Papilionidae pada tanaman inang jeruk kalamansi (Citrofurtunella

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4

microcarpa), siklus hidup jenis kupu-kupu Papilionidae yang dipelihara
pada tanaman inang jeruk purut (C. hystrix), dan lama stadia pradewasa
berapa jenis kupu-kupu Papilionidae pada tanaman inang jeruk bali (C.
maxima).
Namun, informasi mengenai siklus hidup mulai dari telur hingga
imago P. demoleus yang hidup pada tanaman inang jeruk C. sinensis
hingga saat ini masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian
di Indonesia yang menyinggung tentang perilaku makan insekta khususnya
larva kupu-kupu P. demoleus. Hal ini terbukti dengan minimnya informasi
ilmiah terkait penelitian ini. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini
diharapkan dapat menambah data dan informasi yang mungkin dapat
dilakukan untuk menunjang penelitian selanjutnya. Penelitian ini
memaparkan mengenai siklus hidup dan perilaku makan larva P. demoleus
pada tanaman inang C. sinensis. Dengan mengetahui siklus hidup dan
tingkah laku makan larva maka akan diketahui prinsip dasar konservasi
yang melibatkan pakan, perkembangan dan tata laksana pemberian pakan.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan pengamatan
terhadap siklus hidup dan perilaku makan larva khususnya pada tanaman
C. sinensis sehingga dapat membantu usaha pelestarian kupu-kupu dalam
bidang konservasi.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ingin diteliti yaitu :
1. Berapa lama waktu siklus hidup perstadia P. demoleus pada tanaman
C. sinensis ?
2. Bagaimana perilaku makan larva P. demoleus pada tanaman C.
sinensis ?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui berapa lama waktu siklus hidup perstadia P. demoleus
pada tanaman C. sinensis.
2. Mempelajari perilaku makan larva P. demoleus pada tanaman C.
sinensis.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk
menambah pengetahuan dan kebaharuan informasi tentang siklus
hidup dan perilaku makan larva P. demoleus.
2. Bagi masyarakat
Sebagai sumber informasi mengenai siklus hidup dan perilaku makan
larva P. demoleus sehingga dapat membantu usaha pelestariannya.
3. Bagi dunia pendidikan
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan materi
pembelajaran IPA di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP),
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khususnya pada materi reproduksi pada tumbuhan dan hewan di kelas
IX.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori yang terkait
1. Klasifikasi dan Morfologi P. demoleus, menurut Myres (2014) :
Kingdom

: Animalia

Phyllum

: Arthropoda

Class

: Insecta

Order

: Lepidoptera

Family

: Papilionidae

Genus

: Papilio

Species

: Papilio demoleus
b.

a.

Gambar 2.1 Imago P. demoleus (a) betina dan (b) jantan (Dok.Pribadi)

P. demoleus atau kupu-kupu jeruk memiliki warna dasar sayap
dorsal hitam dengan pola bercak-bercak besar berwarna kekuningan mulai
dari bagian discal sampai ke bagian marginal sayap depan. Pada bagian
costa hingga dorsal sayap belakang berwarna putih, bagian costa dan
dorsal terdapat bulatan seperti mata. Pada bagian costa bulatannya
berwarna biru metalik yang dilingkari warna hitam. Pada bagian dorsal
bulatan berwarna merah bata diatasnya dilapisi warna hitam dan biru
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untuk kupu-kupu betina dan berwarna merah bata untuk kupu-kupu jantan.
Bagian submarginal dan marginal sayap belakang memiliki bintik putih
kekuningan. Bagian ventral sayap depan selain memiliki bercak
kekuningan juga memiliki bercak warna oranye pada bagian subapikal dan
submarginal. Bagian berwarna kekuningan, bagian submarginal berwarna
oranye dengan bintik berwarna hitam dengan sedikit warna biru metalik
(Helmiyetti, 2010).
Pada kupu-kupu P. demoleus perbedaan antara kupu-kupu betina
dan jantan tampak sulit dibedakan. Pada kupu-kupu betina warna sayap
nampak lebih pudar. Adanya venasi pada sayap depan yang membedakan
P. demoleus dengan kupu-kupu yang lain. Berikut adalah hasil pengukuran
morfologi P. demoleus pada tanaman jeruk bali, menurut Helmiyetti
(2010) :
Tabel 2.1 Hasil pengukuran morfologi imago P. demoleus
Pengukuran morfologi

Jantan

Betina

Panjang antena

18 mm

17,17 mm

Panjang tubuh

25,5 mm

25,13 mm

Panjang sayap depan

40,8 mm

41,2 mm

Panjang sayap belakang

29,9 mm

29,1 mm
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2. Siklus Hidup
Kupu-kupu Papilionidae dalam perkembangannya mengalami
suatu siklus hidup yang disebut metamorfosis. Kupu-kupu mengalami
metamorfosis sempurna yang meliputi fase telur, larva, pupa, dan imago
(Jumar, 2000). Berikut adalah urutan siklus hidup P. demoleus, menurut
Mahayani (2014) :

a

b

c

d

i

h

e

g

f

Gambar 2.2 Siklus hidup P. demoleus. (a) telur, (b) larva instar 1, (c) larva instar
2, (d) larva instar 3, (e) larva instar 4, (f) instar 5 (g) fase pre-pupa,
(h) pupasi dan (i) fase imago.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10

a. Telur
Telur P. demoleus yang baru dikeluarkan oleh induk berwarna kuning
dengan bentuk seperti bola. Telur umumnya diletakkan pada permukaan
daun, tangkai dan ranting tanaman inang dengan diameter rata-rata 0 ± 1,2
mm dengan tinggi 0,03 ± 1,17 mm.
b. Larva
Ketika telur menetas akan muncul larva instar 1 yang memiliki kepala
dan ujung abdomen berwarna cokelat muda, tubuh berwarna cokelat
kehitaman dan pada bagian tengah tubuh terdapat corak berwarna cokelat
kekuningan. Tubuh ditutupi oleh duri-duri halus berwarna cokelat muda.
Pada tubuh bagian depan memiliki 3 pasang kaki dan bagian abdomen
terdapat lima pasang kaki semu. Larva instar 1 memiliki panjang tubuh ratarata 0,3 ± 2,4 mm dengan diameter cangkang kepala 0 ± 0,6 mm.
Larva instar 2 memiliki kepala dan tubuh berwarna cokelat kehitaman.
Tubuh bagian tengah memiliki corak putih yang menyerong dari abdomen
kanan ke kiri segmen tubuh. Duri-duri pada tubuh memendek. Pada bagian
tubuh dekat kepala dan ujung abdomen terdapat corak berwarna putih. Larva
instar 2 memiliki panjang tubuh rata-rata 0,34 ± 5,52 mm dengan diameter
cangkang kepala 0,05 ±1 mm.
Larva instar 3 memiliki bentuk dan warna hampir sama dengan instar
2, tetapi duri-duri pada tubuh sudah semakin memendek dan berwarna gelap
seperti warna tubuhnya. Tubuh semakin membesar dan panjang. Tubuh
bagian tengah masih memiliki corak berwarna putih kekuningan. Larva instar
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3 memiliki panjang tubuh rata-rata 0,82 ± 11,37 mm dengan diameter
cangkang kepala 0,12 ±1,47 mm.
Larva instar 4 memiliki tubuh berwarna hitam kehijauan, duri semakin
memendek bahkan hampir hilang. Pada tubuh bercak putih semakin terlihat
jelas dan membesar. Larva instar 4 memiliki panjang tubuh rata-rata 0,7
±22,75 mm dengan diameter cangkang kepala 0,14 ± 2,32 mm.
Larva instar 5 memiliki tubuh berwarna hijau. Pada segmen pertama
dan kedua memiliki berkas berwarna hitam dan cokelat seperti bando disertai
hiasan berupa mata. Pada segmen keempat dari bagian ujung abdomen
terdapat dua bercak berupa dua buah bintik. Larva instar 5 memiliki panjang
tubuh rata-rata 2,57 ± 33, 27 mm dengan diameter cangkang kepala 0,17 ±
3,32 mm. Ketika memasuki fase pre-pupa, larva akan menempel pada kayu
dengan posisi kepala di bawah dan seluruh tubuh menempel pada substrat
kayu. Larva akan menempelkan bagian anal ke substrat dengan bantuan
benang sutra (kremester). Pre-pupa memiliki panjang rata-rata 1,76 ± 24,87
mm. Pupa berwarna cokelat atau hijau dengan panjang rata-rata 1 ± 30,95
mm (Helmiyetti, 2010).
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Gambar 2.3 Struktur larva instar akhir Papilionidae (P. demoleus)
(Braby, 2000)

Gambar 2.3 Struktur larva instar akhir Papilionidae (P. demoleus)
(Braby, 2000)
Tubuh larva dibedakan menjadi bagian yaitu caput, toraks, dan
abdomen. Caput berbentuk bulat dan mengalami sklerotisasi. Pada caput
terdapat mata yang disebut stemma dan sepasang antena yang sangat pendek.
Tipe mulut larva kupu-kupu adalah menggingit dan mengunyah (Borror,
1996). Larva memiliki 3 ruas toraks yaitu protoraks, mesotoraks, dan
metatoraks. Setiap ruas memiliki sepasang tungkai (Gambar 2.3).

Larva

Papilionidae memiliki organ osmeterium yang terdapat pada protoraks. Organ
tersebut merupakan kelenjar bau yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri
(Stanek, 1992). Pada gambar 2.3 menunjukkan bahwa larva kupu-kupu
memiliki 10 ruas abdomen. Ruas 3 sampai 6 memiliki tungkai (prolegs) yang
berfungsi membantu larva berjalan dan menggantung dengan bantuan
crochet. Crochet yang terdapat ditungkai larva berfungsi sebagai perekat.
Crochet berguna agar larva tidak terjatuh ketika berjalan dan menggantung
pada tanaman inang. Pada ruas 8 sampai 10 memiliki prolegs anal (Braby,
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2000). Pada setiap ruas toraks dan abdomen terdapat sepasang lubang
spirakel yang berfungsi dalam bernafas. Tubuh larva tertutupi dengan
kutikula yang dibentuk oleh lapisan epidermis. Kutikula tersebut akan
mengalami pengerasan dan lepas seiring dengan pertumbuhan larva
(Sulistyaningrum, 2012).
c. Pupa
Larva akan mengalami fase prepupa sebelum menjadi pupa. Pre pupa
merupakan fase larva terakhir, prosesnya ditandai dengan berdiam diri
sebelum terjadi ekdisi (pergantian kulit). Ketika akan memasuki fase pupa,
larva akan membuat landasan sutra (kremaster) yang dikeluarkan dari
tubuhnya. Landasan sutra akan terbentuk pada ujung abdomen untuk
menopang atau menggantungkan badan pupa. Stadia pupa merupakan
transformasi dari larva menjadi imago (Chapman dalam, Tresnawati 2010).
Pupa dapat melakukan mimikri dengan cara menyamarkan warna pupa serupa
dengan lingkungannya tujuannya adalah untuk melindungi diri dari predator
sebab fase ini adalah fase yang dianggap lemah dalam siklus hidup kupukupu.
d. Imago
Ketika fase pupa berakhir imago dari kupu-kupu P. demoleus akan
muncul dengan cara merobek pupanya. Awalnya setelah keluar dari pupa,
kupu-kupu akan mengeringkan sayapnya sebelum terbang.
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3. Pakan Larva P. demoleus
Tanaman pakan merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan
untuk mendapatkan nutrisi dan zat-zat kimia yang diperlukan pada tahapan
perkembangannya dari larva sampai imago (Sihombing, 1999). Pada dasarnya
tanaman pakan rata-rata mengandung protein, air, lemak, kalsium dan serat
kasar yang ada pada daunnya. Kandungan serat kasar menjadi salah satu
faktor yang berpengaruh bagi pertumbuhan karena kandungan serat kasar
yang tinggi mengganggu proses makan dan pencernaan (Helmiyetti, 2010).
Kandungan air dalam tanaman pakan memiliki fungsi dalam
metabolisme tubuh. Kandungan protein pada bagian daun dapat memengaruhi
proses pertumbuhan. Protein pada tanaman merupakan sumber dominan asam
amino. Protein tersebut dibutuhkan betina dewasa agar ovarium dan telur
matang. Selain itu, adanya protein dapat digunakan untuk menghasilkan
hormon juvenil yang dibutuhkan untuk perkembangan ovarium dan telur.
Dalam hal ini kualitas tanaman pakan dapat memengaruhi lamanya waktu
yang dibutuhkan untuk melakukan perkembangan selanjutnya khususnya
pada larva (Ojeda-Avila dalam Suwarno, 2007). Menurut Suwarno 2007,
tumbuhan pakan yang berbeda-beda memengaruhi kandungan nutrisi yang
ada pada tanaman pakan. Padahal kandungan tersebut penting guna
pertumbuhan larva kupu-kupu.
Dahelmi (2000) menyatakan bahwa kupu-kupu familia Papilionidae
banyak ditemukan pada semua jenis tanaman jeruk seperti jeruk nipis, jeruk
bali, jeruk lemon, jeruk purut, jeruk manis, jeruk siam, jeruk keprok dan
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sebagainya. Daun jeruk mengandung senyawa kimia yang merupakan
metabolisme sekunder seperti minyak atsiri, flavonoid, saponin dan steroid.
Dalam mengenali makanannya larva kupu-kupu memiliki komoreseptor yang
terdapat pada antena dan bagian mulut. Komoreseptor ini dapat mendeteksi
keberadaan makanan (Comba. 1999). Komoreseptor merupakan suatu proses
fisiologis dimana organisme menanggapi rangsangan kimiawi dengan
bantuan alat indera. Oleh karena itu, larva akan langsung mengenali
makanannya ketika menetas dari telur. Penelitian ini menggunakan pakan dari
tanaman C. sinensis. Berikut adalah klasifikasi dari tanaman C. sinensis,
menurut Rukman (2003) :
Kingdom
Division

: Plantae (Tumbuhan)
: Spematophyta

Class

: Dicotyledonae

Order

: Rutales

Family

: Rutaceae

Genus

: Citrus

Species

: Citrus sinensis.

a.

b.

II
Gambar 2.4 a. Tanaman C. sinensis, b. Helai daun C. sinensis
(Dok. Pribadi)

I
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Tanaman C. sinensis merupakan tanaman perdu dengan ketinggian 310 meter. Tanaman ini memiliki tangkai daun dengan panjang 0,5 - 3,5 cm,
memiliki helaian daun berbentuk bulat telur, elips dengan ujung tumpul atau
meruncing tumpul dengan panjang 5-15 cm dan lebar 2-8 cm. Daun terdiri
dari 2 bagian, yaitu lembaran daun besar (I) dan kecil (II)( Gambar 2.3 b.
Morfologi daun C. sinensis). Permukaan daun bagian atas mengandung lilin,
dan pektin. Daun memiliki tulang-tulang daun menyirip, sedangkan
permukaan daun bagian bawah berwarna hijau muda. Beberapa tepi daun
bergerigi dan tidak berbulu (Cahyono, 2005). C. sinensis juga memiliki
ranting berduri dengan duri yang pendek berbentuk paku. Bunganya memiliki
warna putih atau putih kekuningan. Buah berbentuk bola berwarna kuning,
oranye, hijau dengan kuning. Menurut Cahyono (2005), tanaman jeruk manis
tergolong bunga sempurna, yakni dalam satu bunga terdapat kelamin jantan
dan kelamin betina. Bunga tanaman jeruk berbentuk bintang dan memiliki
tipe bunga radikal simetris. Bunga berbau harum dan banyak mengandung
nektar.

4. Perilaku Makan Larva P. demoleus
Perilaku adalah bagian esensial yang digunakan untuk memperoleh
nutrien bagi pencernaan dan pencarian pasangan untuk menunjang reproduksi
seksual (Campbell, 2008). Perilaku makan adalah reaksi organisme terhadap
lingkungan

berhubungan

dengan

aktivitas

makan.

Aktivitas

makan

merupakan tingkah laku makan yang meliputi mencium makanan, mengambil
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makanan, mengunyah makanan dan menelan makanan (Hamdan, 2014).
Campbell (2008) juga mendefinisikan bahwa perilaku dalam mendapatkan
makanan, tidak hanya mencakup makan melainkan segala aktivitas yang
dilakukan oleh hewan untuk mencari, mengenali dan menangkap makanan.
Perilaku makan hewan mencakup semua proses konsumsi bahan makanan
yang bermanfaat dalam bentuk padat atau cair. Perilaku makan hewan dapat
bervariasi tergantung kebutuhan, baik lamanya makan maupun frekuensi
tingkah laku pada saat makan (Pettingill, 1985). Menurut Arms (1979), faktor
yang memengaruhi perbedaan cara makan yakni suatu individu akan tetap
berada di tempat, individu akan berjalan untuk mencari makan dan menjadi
parasit organisme lain.
Suratmi (1979) menjelaskan bahwa perilaku makan dari tiap-tiap
spesies memiliki cara-cara yang spesifik. Faktor yang memengaruhi
perbedaan cara makan antara lain morfologi hewan yang mencari makan,
rangsangan dari makanan tersebut. Selain itu, faktor dari dalam tubuh hewan
juga berpengaruh memberikan gerakan untuk mencari makan. Dalam mencari
makan sebenarnya serangga memiliki sistem syaraf yang digunakan untuk
memfokuskan pada rangsangan yang dapat memberikan sinyal tentang
keberadaan makanan. Larva penggerek jagung eropa misalnya, sebenarnya
larva penggerek dapat makan berbagai macam tumbuhan. Namun,
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan larva penggerek jagung hanya
ditemukan pada tanaman jagung karena imago betina yang bertelur terpikat
pada bau yang dihasilkan tanaman jagung (Campbell, 2008).
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5. Pencernaan larva
Serangga memakan makanan hampir segala jenis zat organik yang
terdapat di alam. Oleh karena itu, sistem pencernaan serangga sangat beragam
tergantung macam-macam makanan yang dimakan. Adanya kebiasaan makan
yang beragam pada serangga-serangga tertentu memunculkan keunikan
tersendiri pada serangga tersebut. Pada larva dan serangga dewasa biasanya
memiliki kebiasaan makan yang sama sekali berbeda dan hal ini tentu akan
menyebabkan perbedaan dalam sistem pencernaannya (Batubara, 2002).
Berikut adalah gambar 2.5 dari bagian fisiologi dari organ pencenaan ulat :

Gambar 2.5 Organ pencernaan larva Lepidoptera.
(Hadi,2009)
Saluran pencernaan utama pada ulat dan serangga adalah usus. Usus
merupakan struktur dasar sistem pencernaan yang berupa pembuluh
memanjang dari mulut sampai anus. Usus dapat dibedakan dalam tiga bagian
yaitu usus depan (foregut) atau storodaeum yang berasal dari ektodermal,
usus tengah (midgut) atau mesenteron yang berasal dari endodermal, dan usus
belakang (hindgut) yang berasal dari ektodermal, menurut Hadi (2009) :
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Foregut
Foregut adalah bagian yang berasal dari ektodermal. Pada bagian
permukaan dalam dilapisi oleh kutikula yang disebut dengan instima yang
akan terlepas saat pergantian kulit serangga. Epitelium foregut tersusun
atas sel-sel yang pipih dan pada bagian luarnya terdiri atas selapis sel otot
longitudinal dan selapis otot melingkar, serta bagian terluar ditutupi oleh
jaringan

ikat

yang

lunak.

Foregut

selalu

berhubungan

dengan

penyimpanan makanan dan kadang-kadang membantu pemecahan
makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sebelum masuk ke
mesenteron. Bagian ini terdiri atas faring, oesofagus, dan crop.


Midgut
Midgut tidak dilapisi oleh kutikula pada permukaan bagian dalam, tetapi
dilapisi oleh perithropic membran. perithropic membran merupakan Selsel penyusun berbentuk kolumnar (sel yang membentuk kelenjar atau
saluran dalam tubuh) dengan mikrovilli yang teratur. Sel-sel kolumnar
selalu berhubungan dengan sekresi enzim dan absorbsi hasil-hasil dari
proses pencernaan makanan.



Hindgut
Hindgut merupakan lapisan kutikula tipis dan lebih permeabel daripada
kutikula yang melapisi foregut. Lapisan ini terdiri dari pylorus, ilium dan
rektum.
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B. Penelitian Yang Relevan
Berikut ini adalah penelitian yang relevan menyangkut siklus hidup dan
perilaku makan larva kupu-kupu :

Referensi

Judul Penelitian

Hasil

Prihartini (2009)

Pemeliharaan
dan
pengokonan ulat sutra
Bombyx morri L.
menggunakan
seriframe standar dan
seriframe modifikasi

Hamburg, dkk.
(2003)

Perilaku makan larva
dan myrmecophily dari
Orachrysops
niobe
atau Brenton Blue
(Lepidoptera:
Lycaenidae).

Pinzarl, dkk.
(2016)

Perilaku
bertelur,
tanaman inang dan
kelangsungan hidup
larva
Euphydryas
aurina (Lepidoptera :
Nymphalidae)
di
sebuah
populasi
Mediterania
(Italia
Tengah)

Hasil analisis daun muda
dan daun tua tanaman
murbei memiliki perbedaan
kandungan biokimia. Pada
daun
muda
memiliki
kandungan biokimia yang
lebih tinggi dari pada daun
tua.
Pada penelitian ini diketahui
bahwa
adanya asosiasi
antara semut dengan Larva
O. niobe. Larva tersebut
hidup dengan memakan
bagian bawah dari batang
tanaman Indigofera erecta.
Larva
memiliki
cara
tersendiri untuk makan
yaitu dengan posisi kepala
menuju titik gravitasi bumi.
Asosiasi ini terjadi ketika
larva memasuki instar 1
sampai
menjadi
pupa.
Asosiasi yang dilakukan
semut dan O. niobe dapat
membantu kupu-kupu O.
niobe
dalam
menjaga
kelangsungan hidupnya.
Penelitian ini dilakukan di
lapangan
dengan
menggunakan
metode
observasi. Penelitian ini
menggunakan sampel telur
yang diambil dari alam.
Sampel telur yang diambil
berasal
dari
hasil
pengamatan
peletakkan
telur yang dilakukan kupu-
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Referensi

Judul Penelitian

Helmiyetti, dkk
(2013)

Siklus hidup beberapa
jenis
kupu-kupu
Papilionidae
pada
tanaman inang jeruk
kalamansi
(Citrofurtunella
microcarpa).

Helmiyetti, dkk
(2012)

Siklus hidup jenis
kupu-kupu
Papilonidae
yang
dipelihara
pada
tanaman inang jeruk
purut (Citrus hystrix).

Helmiyetti, dkk

Lama

stadia

Hasil
kupu. Hasilnya kupu-kupu
meletakkan telur pada ujung
daun dengan cara menekuk
sedikit abdomennya saat
posisi terbang. Berdasarkan
penelitian tersebut diketahui
bahwa larva instar 1 yang
telah menetas dari telur
akan langsung melakukan
aktivitas makan. Kemudian,
larva
berjalan
terlebih
dahulu
untuk
memilih
makanannya. Larva akan
mengeluarkan jaring dari
tubuhnya
agar
dapat
menyeberang ke daun lain
hanya
untuk
mencari
makanan yang sesuai. Pada
penelitian ini diketahui pula
bahwa larva instar ke-4
dapat memanfaatkan waktu
istirahat untuk menjemur
tubuhnya,
tetapi
pada
malam hari bersembunyi
pada balik daun.
Dari penelitian tersebut
diperoleh bahwa siklus
hidup
P.
demoleus
berlangsung selama 27-31
hari. Stadia telur 3 hari,
larva 14-16 hari, prepupa 1
hari dan pupa berlangsung
selama 9-11 hari.
Dari penelitian tersebut
diperoleh bahwa siklus
hidup
kupu-kupu
P.
demoleus
berlangsung
selama 26-29 hari. Stadia
telur 3 hari, stadia larva 1216 hari, prepupa 1 hari dan
pupa berlangsung selama 810 hari.
Dari penelitian tersebut

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22

Referensi

Judul Penelitian

Hasil

(2010)

pradewasa berapa jenis
kupu-kupu
Papilionidae
pada
tanaman inang jeruk
bali (Citrus maxima
Merr.)

diperoleh bahwa siklus
kupu-kupu P. demoleus
berlangsung selama 22-24
hari. Stadia telur 2-4 hari,
stadia larva instar 1-4 2-3
hari sedangkan larva instar
5 2-3 hari, prepupa 1 hari,
pupa berlangsung selama 810 hari.

Penelitian Prihartini (2009), Hamburg, dkk. (2003), dan Pinzarl,
dkk. (2016) berfokus pada perilaku makan larva dengan spesies yang
berbeda. Penelitian Helmiyetti, dkk (2013), Helmiyetti, dkk (2012) dan
Helmiyetti, dkk (2010) berfokus pada siklus hidup familia Papilionidae
yakni P. demoleus pada tanaman inang Citrus sp. Hasil dari penelitian
mengenai siklus hidup menunjukkan bahwa ada perbedaan lama stadia pada
tiga tanaman inang Citrus sp. yang berbeda spesies. Kebaharuan penelitian
ini adalah mengamati siklus hidup dan perilaku makan larva P. demoleus
pada tanaman inang C. sinensis sehingga dapat menambah data mengenai
lama stadia siklus hidup pada tanaman Citrus selain C. maxima, C. hystrix
dan Citrofurtunella microcarpa.

C. Kerangka Berpikir
Kupu-kupu merupakan salah satu insekta yang memiliki spesies
sekitar 28.000 yang tersebar di seluruh belahan dunia. Jenis insekta ini
memiliki ragam motif yang menarik pada sayapnya. Selain itu, kupu-kupu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23

memiliki peranan penting dalam ekosistem sebagai hewan penyerbuk.
Namun, karena adanya perburuan liar, perubahan lingkungan dan
pembangunan yang pesat menyebabkan beberapa spesies yang mungkin telah
masuk daftar terancam punah. Salah satu familia kupu-kupu yang memiliki
spesies terbanyak adalah familia Papilionidae yakni P. demoleus.
Spesies ini memiliki siklus larva yang cepat daripada spesies P.
polytes dan P. memnon. Siklus hidup kupu-kupu terdiri atas fase telur, larva,
pupa, dan imago. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lama tetapi
sederhana. Dalam siklus hidup kupu-kupu perilaku larva merupakan perilaku
yang tidak sulit untuk dijalani karena hanya makan dan tidur. Larva kupukupu P. demoleus sangat menyukai pakan dari familia Rutaceae. Familia
Rutaceae merupakan tanaman dari spesies Citrus sp. sebagai tanaman
produksi buah dengan perawatan terjaga. Oleh karena itu, untuk melindungi
tanaman dari serangan hama biasanya petani Citrus sp. akan menyemprot
tanaman menggunakan insektisida. Jika keadaan ini terus berlangsung besar
kemungkinan dalam jangka ke depan menjadi salah satu penyebab penurunan
ukuran populasi P. demoleus di alam dilihat dari fase telur dan larva.
Melihat permasalahan yang ada, mengenai terganggunya pola hidup
imago akibat dari perburuan liar karena memiliki nilai ekonomi dan
permasalahan tentang larva kupu-kupu sebagai hama diperlukan penelitian
mengenai siklus hidup untuk membantu dalam pengembangan serta
melestarikan kupu-kupu khusunya jenis P. demoleus dan perilaku makan
untuk melihat intensitas makan dari larva tersebut sehingga menghadirkan
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peluang

untuk

dapat

terus

melestarikan

kupu-kupu

dan

menjaga

kelangsungan hidupnya. Adanya model penelitian ini diharapkan dapat
menambah data mengenai makanan inang spesifik yang menunjang siklus
hidup P. demoleus dan membantu data dalam mencari cara menjaga ukuran
populasi kupu-kupu spesies P. demoleus agar tidak masuk daftar kepunahan
selanjutnya. Pada penelitian awal larva P. demoleus berasal dari fase telur
yang didapatkan dari alam. Berikut adalah

gambaran kerangka berpikir

mengenai siklus hidup dan perilaku makan larva P. demoleus pada tanaman
inang C. sinensis
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Spesies P. demoleus

Imago sebagai hewan
penyerbuk

Larva sebagai hama tanaman
C. sinensis

Adanya perburuan, pembangunan dan
perubahan lingkungan

Penurunan populasi telur dan
larva

Penurunan populasi imago di alam

Terganggunya siklus hidup

Mencari cara menjaga populasi

Pelestarian

Menambah data penelitian siklus
hidup kupu-kupu dan perilaku
makan larva

Kelangsungan hidup

Gambar 2.6 Bagan kerangka berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode
observasi dari desain rancangan non-eksperimen. Penelitian non-eksperimen
merupakan penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri
subjek penelitian menurut keadaan apa adanya, tanpa ada manipulasi
(intervensi) peneliti. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif
artinya penggambaran objek disesuaikan dengan keadaan yang diteliti tanpa
adanya manipulasi atau pengubahan variabel-variabel bebas (Swarjana,
2012).
B. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Larva familia Papilionidae yang digunakan dalam penelitian ini ialah
spesies P. demoleus. Larva instar 1 sebagai hewan uji berasal dari fase
telur yang diambil langsung dari alam.
2. Kandang

rearing

terbuat

dari

toples

plastik

digunakan

untuk

menangkarkan larva instar 1 yang menetas dari telur.
3. Pakan larva merupakan tanaman C. sinensis. Bagian tanaman yang
digunakan sebagai pakan yakni helaian daun dengan tulang daunnya.
Perilaku makan adalah suatu reaksi organisme terhadap lingkungan yang
berhubungan dengan aktivitas menunjang kehidupan. Setiap makluk
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hidup memiliki perilaku makan yang berbeda-beda salah satunya pada
larva P. demoleus. Perilaku makan larva, meliputi:
No.
Parameter
1. Usia Daun

2.

Kegiatan
selain
makan
selama aktivitas makan

3.

Aktivitas larva ketika selesai
makan

4.

Aktivitas
larva
mencari makan

5.

Posisi makan larva

6.

Keadaan
daun

7.

Waktu dan frekuensi buang
air besar

larva

ketika

memakan

Deskripsi Parameter
Larva dapat memakan tanaman
pada usia daun yakni memakan
hanya daun ke-1 sampai ke-3
pada batang, memakan hanya
daun ke > 4 pada batang atau
memakan daun ke > 1 pada
batang.
Aktivitas larva ketika jeda makan
meliputi hanya diam, berjalan
mencari
daun
lain
atau
menjauhkan kotoran yang berada
dekat dengan larva menggunakan
mulut.
Aktivitas larva ketika selesai
makan meliputi tidur, buang air
besar atau berjalan mengelilingi
batang tanaman C. sinensis.
Aktivitas larva ketika mencari
makan meliputi menjelajah ke
semua daun tanpa menghabiskan
satu helai daun atau menjelajah ke
semua daun tetapi mengabiskan
satu helai daun lebih dahulu.
Dalam parameter ini juga diamati
cara
larva
makan
apakah
menghabiskan
daun
dengan
tulang daun atau tidak.
Posisi makan larva meliputi posisi
makan menghadap berlawanan
pusat gravitasi atau menuju pusat
gravitasi.
Keadaan larva memakan daun
dapat meliputi cara larva makan
memegang makanan dengan
kakinya kemudian dirobek dan
dikunyah atau larva tidak
memegang daun tetapi langsung
dirobek dan dikunyah.
Aktivitas larva yang menentukan
kapan larva buang air besar.
Apakah ketika selesai makan atau
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8.

9.

10.

jeda makan. Kemudian, seberapa
sering larva untuk buang air besar
setiap 1 kali makan.
Lama waktu makan larva
Interval waktu aktif larva selama
24 jam. Keadaan ini mencakup
lama waktu makan larva.
Kegiatan larva sebelum Aktivitas larva sebelum makan
makan
meliputi berjalan dan mencium
satu-persatu daun yang sekiranya
cocok dan dimakan atau langsung
memakan daun yang dituju.
Frekuensi makan
Aktivitas larva yang menunjukkan
seberapa sering larva melakukan
aktivitas makan.

C. Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jaring kupukupu, kandang rearing besar ukuran 45 cm (p) x 45 cm (l) x 1 m (t) , kandang
rearing kecil ukuran 30 cm (p) x 20 cm (l) x 40 cm (t), 5 buah toples plastik,
kertas milimeter block, kaca pembesar, jam tangan, kamera canon A1200, alat
tulis, kuas, gelas air mineral, dan sterofom. Bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 5 larva P. demoleus instar 1 yang menetas dari telur dan
pakan larva tanaman C. sinensis berupa daun dengan tangkai dan batang.
D. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2018
bertempat di Dusun Donolayan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.
Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah penelitian ini membutuhkan
waktu pengamatan 24 jam sehingga kurang efektif jika dilakukan di
laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma. Alasan lain,
untuk menciptakan keadaan yang kondusif guna perkembangbiakan larva
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kupu-kupu. Dalam melakukan penelitian kualitatif perlu mengetahui tahaptahap yang akan dilalui dalam proses penelitian. Tahapan ini disusun secara
sistematis agar diperoleh data secara sistematis pula. Ada 2 tahapan yang
dapat dilakukan :
1. Tahap Pra penelitian
Tahap pra penelitian merupakan tahap penjajakan lapangan.
Tahapan pra penelitian dilakukan pada bulan desember 2017. Tahap ini
menjadi dasar penyusunan rancangan penelitian. Tahap ini digunakan
untuk menentukan lokasi pengambilan sampel telur P. demoleus,
mengecek kesesuaian metode penelitian, dan menentukan waktu
pengambilan

data.

Lokasi

pengambilan

sampel

telur

ditentukan

menggunakan metode jelajah. Jelajah dilakukan pada beberapa tempat
yang terdapat tanaman pakan C. sinensis seperti daerah Kaliurang dan
daerah Kecamatan Ngaglik, Sleman. Kedua daerah ini dipilih karena
menurut beberapa sumber banyak terdapat tanaman C. sinensis. Namun,
berdasarkan beberapa pertimbangan daerah Kecamatan Ngaglik yang
dipilih untuk pengambilan sampel telur P. demoleus. Dalam kegiatan
jelajah sampel telur diambil dengan cara mengecek satu persatu daun
tanaman C. sinensis yang kemungkinan terdapat telur.
Kegiatan selanjutnya

adalah mengecek kesesuaian metode

penelitian. Kegiatan ini menggunakan 5 sampel telur yang berasal dari
tanaman C. sinensis. Sampel diambil beserta daun tanaman dan diletakkan
pada toples pemeliharaan dengan posisi telur menghadap ke atas. Pada
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bagian tutup toples pemeliharaan diberikan kain kasa. Hal ini bertujuan
untuk menjaga sirkulasi udara dalam toples pemeliharaan. Pada kegiatan
ini didapatkan 1 dari 5 telur dimakan serangga dikarenakan tutup toples
terbuka sehingga yang dapat dikembangkan hanya 4 telur. Pada kegiatan
pra penelitian dilakukan 2 pengamatan yang berjalan berdampingan yakni
pengamatan tentang lama waktu siklus hidup P. demoleus yang dihitung
ketika telur dikeluarkan oleh imago betina melalui peletakan telur sampai
telur berkembang menjadi imago. Pengamatan tentang perilaku makan
larva P. demoleus yang diamati ketika larva instar 1 keluar dari telur
sampai berkembang menjadi instar 5. Pada pegamatan perilaku makan
larva

dilakukan proses pencatatan segala aktivitas larva selama 24 jam

dimulai ketika larva menetas dari telur sampai fase pre pupa. Hal ini
dilakukan untuk melihat kisaran waktu aktif larva ketika makan sebagai
acuan dalam pengamatan perilaku makan larva.
Dalam pra penelitian ini ditemukan hasil bahwa larva instar 1 dan
2 cenderung lebih aktif melakukan aktivitas makan pada pagi dan sore hari
sedangkan larva instar 3, 4 dan 5 lebih aktif melakukan aktivitas makan
pada pagi dan malam hari. Selain itu, larva instar 1 dan 2 memiliki
frekuensi buang air besar lebih sedikit dari pada larva instar 3, 4, dan 5.
Waktu yang menunjukan aktivitas larva tersebut digunakan untuk
menentukan waktu aktif larva dalam penelitian selanjutnya. Selain itu
ditemukan kesulitan bahwa pengamatan aktivitas instar 1 dan instar 2 sulit
dilakukan menggunakan mata telanjang. Oleh karena itu, diperlukan
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bantuan kaca pembesar 60 mm untuk melakukan pengamatan. Pada instar
1 yang memiliki ukuran sangat kecil pengamatan aktivitas makan sulit
untuk direkam sehingga alternatifnya menggunakan instar 2 untuk
mengambil video aktivitas makan larva. Dalam pra penelitian juga diamati
lama waktu siklus hidup tiap stadia P. demoleus.
2. Tahap pelaksanaan penelitian
Dalam tahapan ini ada 4 langkah penelitian yaitu :
1). Sampling fase telur P. demoleus
Sampel telur P. demoleus diambil dari pakan inang yakni tanaman
C. sinensis wilayah Dusun Donolayan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman.
Sampel telur yang diambil merupakan telur yang dikeluarkan langsung
oleh imago betina dari proses peletakan telur pada tanaman inang C.
sinensis. Sampel telur yang menempel pada daun, diambil dengan
memetik daun tanaman inang dan disimpan pada toples pemeliharaan.
Daun diletakkan secara horizontal dengan posisi telur berada di atas
permukaan daun. Pangkal daun tanaman inang yang terdapat sampel
dibalut dengan kapas basah. Keadaan ini berfungsi agar daun tetap
terjaga kesegarannya. Dalam masing-masing toples diletakkan 1 sampel
telur dengan 5 kali ulangan pada toples yang berbeda. Kemudian, toples
ditutup dengan keadaan langit-langit yang diberikan kain kasa agar
sirkulasi udara dalam toples tetap terjaga.
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a

b

Gambar 3.1 (a) Pangkal daun tanaman yang terbalut kapas
basah, (b) toples dengan tutup kain kasa (Dok. Pribadi)
2). Penyiapan tanaman pakan
Tanaman pakan merupakan tanaman inang larva P. demoleus
yaitu C. sinensis bagian daun. Daun untuk pakan larva merupakan
daun segar beserta batangnya yang diletakkan pada gelas air mineral
berisi air. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesegaran tanaman pakan.

Gambar 3.2 Pakan larva tanaman C. sinensis
(Dok. Pribadi)
Daun untuk pakan larva P. demoleus instar 1 dan instar 2 adalah
daun muda yang berasal dari daun ke-1 (pucuk) sampai daun ke-3
sedangkan, daun untuk pakan larva insta 3, 4 dan 5 adalah daun > ke-4.
Alasannya, daun ke-1 sampai ke-3 memiliki tekstur yang lunak untuk
larva fase awal. Penggantian pakan dilakukan 2 hari sekali, waktu
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tersebut merupakan waktu yang optimal untuk menjaga kesegaran daun.
Hal ini dibuktikan saat dilakukan uji coba pra-penelitian, hasilnya daun
untuk pakan larva yang diletakkan pada gelas air mineral berisi air
dapat menjaga kesegarannya sampai hari ke-2 sedangkan hari ke-3 daun
mulai berguguran dari batang. Namun, pada instar ke-4 dan ke-5 pakan
diganti setiap 1 hari sekali karena aktivitas makan larva cukup tinggi.

Gambar 3.3 Penggantian pakan larva yang dilakukan 2 hari sekali
(Dok. Pribadi)
3). Pengamatan perilaku makan
Pengamatan dilakukan pada masing-masing toples pemeliharaan
pada pagi dan malam hari. Berdasarkan hasil pengamatan pada masa
pra penelitian dengan membagi waktu pengamatan perilaku makan
larva instar 1 sampai instar 4 dalam 1 x 24 jam masa penelitian.
Pengamatan larva instar 1 sampai 4 dilakukan pada hari ke 2,
sedangkan larva instar 5 dilakukan pada hari ke 3. Hal ini didasarkan
pada masa aktif larva untuk makan terhitung setelah pergantian kulit
(moulting).
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4). Pengamatan siklus hidup
Siklus hidup terhitung sejak telur dikeluarkan oleh induk sampai
menjadi imago sampai mati. Telur P. demoleus yang digunakan untuk
pengamatan didapatkan dari hasil peletakkan telur oleh imago dialam
sehingga dapat diketahui umur telur dengan tepat untuk pendataan lama
waktu stadia telur. Telur yang dikoleksi dari lapangan diletakkan pada
kandang rearing plastik dan diberi label. Pendataan pengamatan telur
meliputi jumlah, ciri-ciri telur, dan lama telur menetas. Telur yang telah
menetas menjadi larva dipelihara dan diamati perkembangannya. Pada
kegiatan ini dilakukan pula pencatatan lama stadia dan pengukuran
tubuh larva. Perubahan setiap instar akan ditandai dengan pergantian
kulit (moulting). Perkembangan larva instar 1 diamati setelah larva
keluar dari telur sampai larva melakukan pergantian kulit pertama.
Perkembangan larva instar 2 dihitung mulai dari terjadinya pergantian
kulit pertama sampai mengalami pergantian kulit kedua dan seterusnya
sampai larva instar terakhir selesai. Tahapan selanjutnya, larva akan
memasuki stadia pre pupa yang dihitung mulai dari menggantungnya
tubuh larva pada substrat ranting tanaman inang atau kandang rearing
sampai terjadi pergantian kulit menjadi pupa, sedangkan stadia pupa
diamati saat terbentuknya pupa hingga munculnya kupu-kupu dewasa.
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E. Metode Analisis Data
Metode penelitian mengenai siklus hidup dan perilaku makan larva
P. demoleus disajikan secara deskriptif kualitatif dengan pengamatan
visual. Dalam penyajiannya selain menggunakan hasil secara tertulis juga
menyajikan dalam bentuk video dan foto mengenai perilaku makan larva
P. demoleus.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Siklus Hidup dan Morfologi P. demoleus.
Dari hasil penelitian mengamati siklus hidup kupu-kupu pada tanaman
inang jeruk manis (C. sinensis) diperoleh spesies Papilionidae yakni P.
demoleus dengan siklus hidup yang berlangsung selama 36 - 39 hari. Berikut
adalah tabel lama siklus hidup tiap stadia :
Tabel 4.1 Lama siklus hidup tiap stadia P. demoleus
No.

Stadia

Lama Stadia (hari)

1.

Telur

3

2.

Larva

13 - 14

3.

Pre-pupa

1

4.

Pupa

15 - 16

5.

Imago

4-5

Adanya kualitas dan kandungan kimia tanaman inang dapat
memengaruhi lamanya siklus hidup dari kupu-kupu. Beberapa kemungkinan
yang dapat timbul adalah suatu spesies akan mengalami siklus hidup yang
lama, menjadi individu dewasa yang berukuran normal, mengalami masa
stadia yang pendek dan memiliki individu dewasa yang memiliki ukuran kecil
atau cacat (Courtney dalam Dahelmi, 2002).

36
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Tabel 4.2 Perbandingan morfologi antar stadium P. demoleus
No.

Stadia

Morfologi

1.

Telur

2.

Larva

3.

Pre pupa

4.

Pupa

5.

Imago

Berbentuk bulat dan berwarna
kuning
Instar 1-4 memiliki tubuh
berwarna cokelat tua, dengan
corak segitiga terbalik pada
bagian abdomen dan terdapat duri
pada bagian tubuhnya.
Instar 5 memiliki tubuh berwarna
hijau, dengan motif mata dan
bando pada bagian toraks serta
bintik
hitam
pada
bagian
abdomen.
Memiliki corak dan warna tubuh
seperti instar 5.
Tidak memiliki anggota gerak
dan memiliki warna hijau atau
cokelat tua.
Betina : pada bagian dorsal sayap
bagian bawah terdapat bulatan
berwarna merah bata diatasnya
dilapisi warna hitam dan biru
dengan
pembagian
warna
berimbang.
Jantan : pada bagian dorsal sayap
bagian bawah terdapat bulatan
berwarna merah bata diatasnya
dilapisi warna hitam dan biru
dengan pembagian warna merah
bata lebih dominan.
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Telur

Instar 1

Instar 2
Imago

Calon
imago

Pupa

Instar 3

Instar 4

Pre-pupa

Instar 5

Gambar 4.1 Lama siklus hidup tiap stadia P. demoleus Stadia Telur
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1. Stadia telur
Telur P. demoleus yang digunakan untuk pengamatan berasal dari
alam yang langsung dikeluarkan oleh imago ketika berlangsungnya proses
peletakan telur. Telur P. demoleus yang diamati memiliki bentuk seperti
bola dan berwarna kuning. Menurut Amir (2003), pada telur kupu-kupu
terdapat lubang kecil yang disebut dengan mikropil yaitu lubang pada
membran sel telur yang memungkinkan masuknya spermatozoa ke dalam
telur (panah merah a). Telur yang telah matang perlahan akan berubah
warna menjadi putih bening dan didalamnya terlihat embrio larva yang
berwarna hitam (panah merah b).
a.

b.

Gambar 4.2 a) Telur yang berumur 2 hari dan mulai matang. b).
Telur yang berumur 3 hari dan telah matang.
Lama stadia telur P. demoleus pada tanaman inang jeruk manis
adalah 3 hari. Lama stadia telur ini dihitung sejak telur tersebut
dikeluarkan oleh induk pada tanaman inang C. sinensis hingga telur
menetas. Lama stadia telur ini sejalan dengan penelitian Helmiyetti (2012)
yang melaporkan bahwa lama stadia telur yang dipelihara pada tanaman
inang C. hystrix berlangsung selama 3 hari.
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Hasil ini relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan penelitian
Diana (2010) yaitu selama 2 - 4 hari pada tanaman inang jeruk bali (C.
maxima). Perbedaan lama stadia penetasan telur karena adanya perbedaan
tanaman inang yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, adanya faktor
lingkungan yaitu suhu dan lokasi pengambilan yang berbeda. Menurut
Tresnawati (2010), telur memiliki suhu optimal untuk menetas, jika
kondisi suhu terlalu rendah maka mengakibatkan telur tidak akan menetas
dan memicu pertumbuhan jamur dan warna hitam pada kulit telur.
Rahman (2003) melaporkan, ciri-ciri kerusakan telur akibat serangan
jamur adalah terjadi perubahan warna kulit telur dari kuning cerah dan
mengkilap menjadi kuning kehitaman dan cokelat akibat busuknya kuning
telur.

2. Stadia larva
Ketika menetas, larva akan keluar dari telur dengan cara memakan
cangkang telurnya. Hal ini diduga bahwa cangkang telur memiliki
kandungan protein yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan dan
perkembangan larva instar awal. Protein pada cangkang dapat terbentuk
dari aktivitas larva yang memakan daun tanaman inang guna pembentukan
telur didalam ovarium sebagai pemenuhan reproduksi. Namun, cangkang
yang memiliki tekstur keras membuat larva cukup kesulitan untuk
menggigit dan mengunyah akibatnya larva harus menggigit sambil
menarik sisa cangkang telur. Larva dapat menghabiskan sisa cangkang
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dengan durasi ± 30 menit. Lama waktu tersebut ditotal dari lama makan
dan lama waktu istirahat larva.
Larva instar 1 sampai larva instar 4 berlangsung selama 2 - 3 hari,
sedangkan larva instar 5 berlangsung selama 4 – 5 hari. Hal ini sejalan
dengan penelitian Helmiyetti (2012) pada tanaman inang jeruk purut (C.
hystrix) tetapi lebih lama dari penelitian Diana (2009) tanaman inang jeruk
bali (C. maxima) yang melaporkan stadia larva instar 5 yaitu 2-3 hari.
Adanya perbedaan lama stadia dapat berhubungan dengan kandungan
nutrien di dalam daun. Menurut Tresnawati (2010), tingginya kandungan
nutrien yang dikonsumsi merangsang ganti kulit (moulting) lebih cepat.
Sebaliknya rendahnya kandungan nutrien yang dikonsumsi akan
memperlambat ganti kulit. Triplehorn (2005) menyatakan bahwa periode
perkembangan suatu jenis serangga ditentukan oleh beberapa faktor,
diantaranya konsumsi makanan, sehingga terjadi perbedaan lama siklus
hidup suatu jenis serangga pada berbagai tanaman inang.
Pada setiap tahapan instar, larva akan mengalami pergantian kulit
(moulting) sampai menjadi imago P. demoleus. Ketika proses pergantian
kulit bagian instima yang akan terlepas diikuti dengan pergantian kulit
(moulting) baru. Instima adalah bagian permukaan dalam yang dilapisi
oleh kutikula.
Ketika berganti kulit (moulting) larva tidak melakukan aktivitas
makan dan hanya diam ± 6 jam sampai kulit lama berganti dengan kulit
baru. Pergantian kulit dapat memakan waktu ± 30 menit. Setelah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42

melakukan pergantian kulit (moulting), larva akan diam beberapa saat
kemudian memutarkan tubuhnya untuk memakan kulit lama sampai yang
tersisa hanya bagian kepala. Pada pengamatan ini diketahui bahwa durasi
larva memakan kulit yakni ± 1,5 jam. Maulidia (2011) menyatakan bahwa
kulit larva mengandung protein yang diperlukan untuk metabolisme larva.
Pada pengamatan diketahui bahwa larva melakukan pergantian kulit pada
malam hari, hal ini diduga untuk menghindari diri dari predator.
Alasannya, pada proses ini pertahanan tubuh larva melemah disebabkan
proses pergantian kulit (moulting).
a.

b.

Gambar 4.3 a). Pengukuran larva instar 1 ; b). Larva instar 1 yang baru
keluar dari telur
Larva instar 1 memiliki caput, sepasang antena dan ujung abdomen
berwarna cokelat muda dengan tubuh berwarna cokelat tua pekat. Pada
tubuh bagian atas juga terdapat duri-duri halus berwarna cokelat muda.
Pada bagian tengah tubuh terdapat corak putih kekuningan dengan bentuk
seperti segitiga terbalik. Pada tubuh bagian bawah memiliki 3 pasang
tungkai dada dan 5 pasang tungkai perut yang berwarna cokelat muda.
Larva instar 1 memiliki ukuran tubuh yakni 3 mm - 5 mm. Maulidia
(2011) menjelaskan bahwa larva instar satu merupakan fase yang rentan
dengan kematian seperti terkena parasitoid, air ataupun terinjak. Oleh
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karena itu, perawatan kandang penangkaran harus terjaga seperti saat
pemberian pakan atau pembersihan kandang.
a.

b.

Gambar 4.4 a). Pengukuran larva instar 2 ; b). Larva instar 2 setelah
moulting dari larva instar 1
Larva instar 2 memiliki tubuh berwarna cokelat tua kehitaman
dengan duri-duri halus yang berwarna cokelat muda. Pada bagian caput
berwarna cokelat muda. Pada bagian tengah tubuh terdapat corak putih
seperti segitiga terbalik. Pada tubuh bagian bawah memiliki 3 pasang
tungkai dada dan 5 pasang tungkai perut yang berwarna cokelat muda.
Larva instar 2 memiliki ukuran tubuh yakni 5 mm - 10 mm.
a.

b.

Gambar 4.5 a). Pengukuran larva instar 3 ; b). Larva instar 3 setelah
melakukan moulting dari larva instar 2.

Larva instar 3 memiliki warna tubuh hampir sama dengan instar 2.
Namun, duri-duri halus pada tubuh semakin memendek. Pada bagian
tengah tubuh corak putih semakin terlihat jelas. Selain itu, timbul bercakbercak hitam yang tidak merata pada bagian toraks hingga abdomen. Pada
tubuh bagian bawah memiliki 3 pasang tungkai dada dan 5 pasang tungkai
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perut yang berwarna cokelat tua. Larva instar 3 memiliki ukuran yakni 11
mm - 17 mm.
a.

b.

Gambar 4.6 a). Pengukuran larva instar 4 ; b). Larva instar 4 setelah
melakukan moulting dari larva instar 3
Larva instar 4 memiliki caput, sepasang antena dan ujung abdomen
berwarna cokelat tua sedangkan tubuh berwarna cokelat tua kehitaman.
Pada tubuh duri halus semakin memendek dan hampir tidak terlihat. Pada
tubuh bagian tengah corak putih semakin terlihat jelas. Ketika akan
memasuki fase moulting menuju instar ke 5 tubuh akan berubah warna
menjadi hijau tua dengan duri-duri halus pada seluruh tubuh. Larva instar
4 memiliki ukuran tubuh yakni 17 mm - 28 mm.
a.

b.

Gambar 4.7 a). Pengukuran Larva instar 5 ; b). Larva instar 5 setelah
melakukan moulting dari larva instar 4
Larva instar 5 memiliki perubahan warna tubuh menjadi hijau
kekuningan setelah melakukan moulting. Setelah itu, tubuh akan berubah
warna menjadi hijau tua. Pada bagian ujung segmen toraks pertama
terdapat sepasang antena yang pendek. Pada segmen toraks kedua di
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belakang caput terdapat dua bintik hitam besar seperti mata. Pada segmen
toraks ketiga terdapat garis cokelat melengkung berbentuk bando dengan
motif lingkaran kecil. Pada bagian spirakulum kedua pada abdomen
terdapat garis menyerong berwarna cokelat dengan motif lingkaran ke
spirakulum keempat di bagian kanan dan kiri. Pada spirakulum keenam
sampai kedelapan terdapat lingkaran hitam. Pada segmen kedelapan
terdapat sepasang kait anal. Larva instar 5 memiliki ukuran tubuh yakni 28
mm - 48 mm.
Pada bagian kepala larva memiliki osmeterium berbentuk seperti
tanduk berwarna oranye yang dapat mengeluarkan sekresi bau tidak sedap.
Osmeterium ini digunakan sebagai alat perlindungan diri dari predator.
Osmeterium larva akan muncul apabila larva sedang berada dalam keadaan
bahaya sehingga memunculkan bau tidak sedap yang dapat mengusir
predator. Apabila keadaan telah aman osmeterium akan menyusut kembali
diantara caput. Hasil pengamatan ini sejalan dengan Maulidia (2011)
bahwa ketika larva merasa terganggu, larva akan mengeluarkan semacam
antena yang berwarna putih gading dari bagian kepala dengan bau yang
menyengat sebagai senjata perlindungan. Larva Papilionidae dapat
mengonsumsi tanaman pakan yang mengandung racun, yang tidak disukai
oleh hewan lain dan mensekresi racun tesebut di organ osmeterium
(Gullan, 2000).
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Gambar 4.8 Larva yang memunculkan osmeterium (panah merah)

3. Stadia pre pupa
Pre pupa adalah fase larva akhir, ditandai dengan berdiam untuk
dua atau tiga hari sebelum terjadi ekdisis (pergantian kulit) (Chapman,
2013). Ketika akan memasuki stadia pre pupa mula-mula larva tidak lagi
melakukan aktivitas makan. Hal ini ditandai ketika larva mengeluarkan
kotoran yang disertai cairan berwarna hijau dari bagian anal.

Gambar 4.9 Larva yang mengeluarkan kotoran disertai cairan tanda
dalam memasuki fase pre pupa (panah merah).

Kemudian, larva mengelilingi wadah plastik dan ranting tanaman,
diduga mencari tempat yang nyaman dan aman untuk menggantungkan
diri dengan menggunakan serat sutra dan menempel anal pada substrat
dengan bantuan benang sutra (kremaster) untuk menjadi pre pupa. Larva
akan mulai menyusutkan diri dan diam pada dinding wadah,

batang

tanaman C. sinensis atau tutup kasa. Diamati dalam waktu ± 6 jam larva
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akan melengkungkan tubuhnya kemudian mulai mengeluarkan benangbenang sutra tipis dari tubuhnya. Hal ini diduga bertujuan agar pre pupa
tidak terjatuh ketika menggantungkan diri.

a.

b.

Gambar 4.10 a). larva menyusutkan diri b). larva membuat tubuhnya
melengkung menggunakan benang sutra dan membuat
kremaster pada ujung abdomen (panah merah).
Lama stadia pre pupa P. demoleus pada tanaman C. sinensis
adalah 1 hari. Hal ini sejalan dengan penelitian Diana (2009) pada
tanaman inang jeruk bali (C. maxima) lama stadia pre pupa yaitu 1 hari.
Fase pre pupa P. demoleus memiliki warna tubuh yang sama dengan instar
5. Dalam fase ini warna tubuh larva akan berubah dari hijau tua menjadi
hijau kekuningan.

Gambar 4.11 Pre pupa berganti kulit menjadi pupa dengan meninggalkan sisa
kulit (panah merah).
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4. Stadia pupa
Lama stadia pupa P. demoleus berlangsung 15 – 16 hari lebih lama
dari penelitian Diana (2009) tanaman inang jeruk bali (C. maxima), yaitu
11-13 hari. Sebelum memasuki stadia pupa, mula-mula larva akan berhenti
makan dengan adanya hormon Protoracicotropic (PTIH) yang diinisiasi di
otak. Hormon ini dihasilkan oleh sel neurosekretori yang merespon neural,
hormonal atau sinyal lingkungan. PTIH adalah hormon peptida yang
menstimulasi ekdison dari kelenjar prothoracic. Kemudian, larva akan
memasuki tahapan pre pupa dan beberapa saat kemudian melakukan
ekdisis (pergantian kulit) untuk masuk tahapan pupa. Lama perubahan
ekdisis (pergantian kulit) yang terlepas dan menjadi pupa berlangsung ±
30 menit. Proses ekdisis (pergantian kulit) dipicu oleh hormon Ecydisone.
Hormon ini juga memicu pergantian kulit (moulting) pada tahapan instar.
Dalam proses pergantian kulit hormon lain yang berkerja adalah
hormon juvennile. Hormon juvennile disekresi oleh corpora allata. Selama
hormon juvennile terbentuk, hidroksi ekdison akan menstimulasi proses
pergantian kulit. Hormon ini berfungsi untuk mencegah perubahan induksi
ekdison pada ekspresi gen yang penting saat terjadi metamorfosis (Puiu,
2014). Pada tahapan ini juga terjadi pelepasan enzim berupa protein yang
dapat merusak banyak jaringan penyusunnya, namun beberapa jaringan
penyusun tetap bertahan. Sel yang terdapat pada jaringan akan membentuk
cakram imajinal yang mampu memproduksi bagian tubuh kupu-kupu
seperti mata, antena, kaki, sayap dan sebagainya dari proses mereduksinya
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bagian tubuh larva saat stadia pupa (Yong, 2013). Dalam proses perubahan
bentuk dari larva menjadi imago yang berlangsung pada stadia pupa
cakram imajinal akan mengeras seiring dengan lama waktu stadia ini. Hal
ini bertujuan agar perubahan struktur didalam pupa tidak mengalami
gangguan seperti goncangan.
Pupa merupakan fase non aktif karena tidak mencari makan, tidak
berpindah tempat dan tidak bergerak kecuali adanya gangguan. Apabila
pupa terganggu maka akan melakukan gerakkan mengejang. Dalam kurun
waktu 3 hari pupa akan memiliki warna hijau atau cokelat. Hal ini diduga
membantu pupa untuk melakukan kamuflase sehingga terhindar dari
predator. Ukuran pupa yang didapatkan sangat tergantung dari ukuran
larva, semakin besar larva maka akan semakin besar pula ukuran pupanya.
Stadia pupa merupakan transformasi dari larva untuk menjadi dewasa
(Chapman, 2013).
b.

a.

Gambar 4.12 a). Pupa berwarna hijau. b). Pupa berwarna cokelat

5. Stadia imago
Dari 5 telur yang didapatkan diperoleh 4 betina dan 1 jantan kupukupu P. demoleus. Pada imago, caput sampai toraks memiliki warna dasar
hitam dengan bintik kuning pada toraks. Pada bagian abdomen memiliki
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perpaduan garis hitam dan kuning dengan arah vertikal. Pada sayap
memiliki warna dasar bagian dorsal hitam dengan bercak besar dan kecil
berwarna kuning menyebar mulai dari ujung sayap bagian depan hingga
belakang. Pada bagian submarginal sayap depan dan belakang terdapat
bintik-bintik kuning. Pada bagian ventral sayap berwarna kuning pudar
dengan bercak oranye pada postdiscal sayap belakang. Pada bagian costal
kupu-kupu betina terdapat bulatan berwarna merah yang diatasnya
terdapat warna biru yang dikelilingi warna hitam. Menurut Salmah (2002),
P. demoleus memiliki bercak bercak kuning dari ujung sayap sampai ke
bagian middorsum sayap belakang. Bagian ventral sayap berwarna kuning
dengan bercak-bercak oranye pada postdiscal sayap belakang.
a.1

a.2

b.1
1

b.2

Gambar 4.13 a.1). Kupu-kupu jantan tampak dorsal ; a.2). Kupukupu jantan tampak ventral ; b.1) Kupu-kupu betina tampak
dorsal ; b.2) Kupu-kupu betina tampak ventral.

P. demoleus jantan dan betina juga dapat diidentifikasi dengan
melihat bagian ujung ventral abdomen. Pada P. demoleus jantan memiliki
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lubang di bagian ujung ventral. P. demoleus jantan memiliki organ genital
yang ditutupi semacam capit. Capit ini akan terbuka bila ada rangsangan
dari betina. Kemudian, capit akan merekat pada ventral abdomen betina.
Pada P. demoleus betina memiliki ujung ventral abdomen yang tertutup
hanya terdapat sebuah lubang kecil tempat melekatnya organ genital kupukupu jantan.
a

b

Gambar 4.14 a) Organ genital P. demoleus jantan b). Organ genital P.
demoleus betina.

B. Perilaku Makan Larva
Larva memiliki perilaku di setiap stadia yaitu diam, bergerak ke daun
kemudian memakan daun, membuang feses yang ditandai dengan
mengangkat bagian ujung abdomen setelah itu feses dikeluarkan. Kegiatan
larva selama pengamatan yang paling banyak dilakukan adalah makan. Hal
ini dikarenakan larva membutuhkan banyak nutrisi agar siap memasuki masa
pupasi. Menurut Amir (2003), larva hanya memiliki kegiatan makan untuk
pertumbuhannya, kemudian siap memasuki masa pupasi. Pertumbuhan larva
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dapat diamati berdasarkan pertambahan ukuran larva. Pertambahan ukuran
larva dapat diketahui dari bentuk dan ukuran tubuh setiap stadia.
Tanaman pakan larva yang digunakan adalah tanaman C. sinensis. Larva
P. demoleus memiliki aktivitas makan yang bervariasi pada setiap instarnya.
Larva dapat memakan bagian tanaman seperti ujung daun menuju ke tengah
daun dan tepi daun menuju ke tengah daun. Larva akan mencari makan
dengan menjelajah ke semua daun. Berdasarkan hasil pengamatan larva P.
demoleus lebih suka menghabiskan satu helai daun kemudian berpindah ke
daun lain. Larva instar 1 dan 2 cenderung memakan daun tanaman muda
dengan tekstur yang lebih lunak sedangkan instar 3, 4 dan 5 dapat memakan
daun yang lebih muda sampai daun tanaman tua.
Daun muda memiliki tekstur yang lunak dikarenakan kandungan
selulosa pada daun muda tidak banyak seperti pada daun tua. Namun, seiring
dengan pertambahan usia daun kandungan selulosa akan bertambah sehingga
daun tua memiliki tekstur yang keras, sehingga daun muda lebih disukai oleh
larva instar awal (Cooke, 1984). Pribadi (1998) menyatakan bahwa daun
muda memiliki banyak air, lunak dan gampang dicerna). Menurut Maulidia
(2011), daun tanaman muda umumnya kaya akan kandungan protein,
sedangkan daun tanaman tua mengandung banyak karbohidrat. Gilmour
(1986) menyatakan bahwa makanan yang dimakan oleh insekta selama masa
larva akan diubah menjadi lemak dalam sel-sel lemak. Sebagian lemak ini
akan didegradasi untuk menyediakan energi dan bahan-bahan yang
diperlukan untuk proses biosintesis, metamorfosis, dan kelangsungan hidup
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sampai dewasa. Lemak yang disimpan akan menyediakan energi untuk fase
dewasa dan pada betina protein diubah untuk perkembangan telur. Rerata
frekuensi makan larva dapat dilihat pada gambar 4.15 berikut :
21
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Cat : pada diagram angka menunjukkan aktivitas larva ketika makan
selama 24 jam dalam 4 waktu, yakni pagi, siang, sore dan malam.

Gambar 4.15 Rerata frekuensi makan larva P. demoleus dalam waktu 24
jam.
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan larva instar 1 P.
demoleus menunjukkan frekuensi makan yang bervariasi. Pada saat
memulai

aktivitas

makan

biasanya

larva

akan

berjalan

sambil

menyondongkan caput guna memilih bagian tentu pada daun untuk
dimakan. Larva kupu-kupu dapat mengenali makanannya karena memiliki
komoreseptor yang terdapat pada antena dan bagian mulut. Oleh karena
itu, larva akan langsung mengenali makanannya ketika menetas dari telur
(Comba, 1999). Hal ini dilakukan pada stadia instar 1 sampai 5. Larva
instar 1 hanya memakan daun muda saja, dikarenakan daun muda
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memiliki tekstur yang lunak untuk dikonsumsi. Pola makan larva instar 1
menunjukkan makan pada tepi daun menuju ke tengah daun dengan posisi
makan melawan pusat gravitasi. Larva makan dalam posisi vertikal dengan
memegang tepi daun menggunakan tungkai dada (thoracis) (Lamp. 1). Hal
ini dikarenakan larva memiliki bentuk mulut penggigit dan pengunyah.
Bentuk mulut tersebut memudahkan larva makan dengan posisi vertikal.
Pada gambar 4.15 diketahui bahwa frekuensi terbesar untuk makan
adalah di pagi hari yakni 11 kali makan dihitung dalam kurun waktu 24
jam sedangkan di siang hari larva tidak melakukan aktivitas makan. Lama
waktu larva untuk makan adalah 5 – 10 menit sedangkan jeda untuk
kembali makan adalah 1 – 3 jam. Larva instar 1 memiliki rata-rata untuk
frekuensi makan yakni 2 kali sehari (Lamp. 3). Ketika larva sedang tidak
melakukan aktivitas makan keadaannya, hanya diam, dan membuang
feses. Pada pengamatan yang telah dilakukan diketahui bahwa larva
membuang feses setelah 15 - 30 menit sesudah makan. Lama durasi larva
untuk mengeluarkan feses adalah 6 – 10 detik. Larva instar 1 memiliki
rata-rata untuk frekuensi buang air besar yakni 1 kali sehari (Lamp. 4).
Pada tahap ini larva mengeluarkan feses setelah melakukan aktivitas
makan. Perilaku makan larva instar 1 dapat dilihat pada gambar 4.16 :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55

Gambar 4.16 Aktivitas Makan Larva Instar 1 memakan tepi daun bagian
pangkal
Larva instar 2 hanya memakan daun yang muda saja, dikarenakan
daun yang muda memiliki tekstur lunak dan mudah untuk dikonsumsi.
Pola makan larva instar 2 rata-rata menunjukkan makan pada bagian tepi
daun dengan posisi makan melawan pusat gravitasi. Larva makan dalam
posisi vertikal dengan memegang tepi daun menggunakan tungkai dada
(thoracis) (Lamp. 3). Hal ini dikarenakan larva memiliki bentuk mulut
pengunyah dan penggigit.
Pada gambar 4.15 diketahui bahwa frekuensi terbesar larva untuk
makan adalah di pagi hari dengan 21 kali makan dihitung dalam kurun
waktu 24 jam sedangkan, di siang hari larva tidak makan. Lama waktu
larva untuk makan adalah 9 - 12 menit sedangkan, jeda untuk kembali
makan adalah 1 – 2 jam. Pada larva instar 2 jeda untuk kembali makan
lebih singkat daripada larva instar 1 karena instar 2 memiliki ukuran tubuh
lebih besar dari instar 1 sehingga membutuhkan konsumsi pakan yang
lebih sering dari instar awal. Larva instar 2 memiliki rata-rata untuk
frekuensi makan yakni 3 kali sehari (Lamp. 3). Pada stadia ini larva
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membutuhkan lebih banyak protein yang terdapat di dalam daun guna
menunjang pertumbuhannya. Selain itu, tingginya frekuensi makan larva
instar 2 didasari oleh organ pencernaan yang kecil (disesuaikan ukuran
tubuh larva). Padahal disisi lain larva membutuhkan asupan nutrisi yang
lebih sehingga larva sering melakukan aktivitas makan. Ketika larva
sedang tidak melakukan aktivitas makan keadaannya hanya diam, dan
membuang feses. Pada pengamatan yang telah dilakukan diketahui bahwa
aktivitas membuang feses instar 2 sama dengan instar 1 yakni 15 - 30
menit sesudah makan. Lama waktu mengeluarkan feses adalah 5 – 10
detik sedangkan, durasi untuk kembali membuang feses adalah 5 – 15
menit sekali. Larva instar 2 memiliki rata-rata untuk frekuensi buang air
besar yakni 2 kali sehari (Lamp. 4). Larva mengeluarkan feses setelah
melakukan aktivitas makan. Perilaku makan larva instar 2 dapat dilihat
pada gambar 4.17 :

Gambar 4.17 Aktivitas makan larva instar 2 memakan bagian tulang daun
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Larva instar 3 memakan daun muda sampai daun tua. Hal ini
diduga larva instar 3 mulai membutuhkan protein dan karbohidrat dalam
jumlah banyak pada daun guna menunjang proses metabolisme tubuhnya.
Pola makan larva instar 3 rata-rata menunjukkan makan pada bagian tepi
daun menuju tulang daun. Larva makan dengan posisi melawan pusat
gravitasi dengan keadaan vertikal (Lamp. 3). Hal ini dikarenakan larva
memiliki bentuk mulut penggigit atau pengunyah. Bentuk mulut tersebut
memudahkan larva mengunyah daun.
Pada gambar 4.15 diketahui bahwa frekuensi terbesar larva untuk
makan adalah di pagi hari dengan 18 kali makan dihitung dalam kurun
waktu 24 jam. Lama waktu larva untuk makan adalah ± 5 menit. Larva
makan pada jam-jam tertentu durasi setiap kali larva kembali makan
adalah 1,5 jam – 2 jam. Larva instar 3 memiliki rata-rata untuk frekuensi
makan yakni 3 kali sehari (Lamp. 3). Larva instar 3 memiliki jeda waktu
yang lebih lama dari pada larva instar 1 dan 2. Hal ini dikarenakan larva
instar 3 memiliki tubuh dan organ pencernaan yang lebih besar dari pada
instar sebelumnya. Keadaan yang ada memungkinkan larva instar 3 untuk
makan lebih banyak.
Ketika larva sedang tidak melakukan aktivitas makan keadaannya
hanya diam, dan membuang feses. Pada pengamatan yang telah dilakukan
diketahui bahwa aktivitas membuang feses instar 3 yakni 5 - 30 menit
sesudah makan. Lama waktu larva membuang feses adalah 5 – 10 detik
Setelah membuang feses pada durasi tersebut biasanya larva akan
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membuang feses kembali 5 - 10 menit setelah membuang feses dari
pembuangan pertama setelah makan. Larva instar 3 memiliki rata-rata
untuk frekuensi buang air besar yakni 4 kali sehari (Lamp. 4). Perilaku
makan larva instar 3 dapat dilihat pada gambar 4.18 :

Gambar 4.18 Aktivitas makan larva instar 3 memakan tepi daun
Larva instar 4 memakan daun muda sampai daun tua. Pola makan
larva instar 4 rata-rata menunjukkan makan pada bagian tepi. Larva makan
dengan posisi melawan pusat gravitasi dengan keadaan vertikal (Lamp. 4).
Hal ini dikarenakan larva memiliki bentuk mulut penggigit dan
pengunyah. Bentuk mulut tersebut memudahkan larva memakan bagian
tepi secara vertikal. Pada gambar 4.15 diketahui bahwa frekuensi terbesar
larva untuk makan adalah siang hari dengan 15 kali makan dihitung dalam
kurun waktu 24 jam. Aktivitas makan larva instar 4 sama dengan instar 3
pada jam-jam tertentu dengan durasi setiap kali larva kembali makan
adalah 1,5 jam – 2 jam. Hal ini dikarenakan larva instar 4 memiliki ukuran
tubuh yang lebih besar dari instar awal sehingga membutuhkan konsumsi
pakan yang banyak. Lama waktu larva untuk makan adalah ± 5 menit.
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Larva instar 4 memiliki rata-rata untuk frekuensi makan yakni 3 kali sehari
(Lamp. 7).
Ketika larva sedang tidak melakukan aktivitas makan keadaannya
hanya diam, dan membuang feses. Pada pengamatan yang telah dilakukan
diketahui bahwa aktivitas membuang feses instar 4 yakni 5 - 30 menit
sesudah makan. Lama waktu untuk mengeluarkan feses adalah 5 - 7 detik.
Setelah membuang feses pada durasi tersebut biasanya larva akan
membuang feses kembali 5 - 20 menit setelah membuang feses dari
pembuangan pertama setelah makan. Larva instar 4 memiliki rata-rata
untuk frekuensi membuang feses yakni 5 kali sehari (Lamp. 8). Perilaku
makan larva instar 4 dapat dilihat pada gambar 4.19 :

Gambar 4.19 Aktivitas makan larva instar 4 memakan tangkai daun pada
pucuk
Larva instar 5 memakan daun muda sampai daun tua. Hal tersebut
dilakukan untuk menyeimbangkan kebutuhan karbohidrat dan protein
(Bernays, 1994). Pola makan larva instar 5 rata-rata menunjukkan makan
pada bagian tepi daun. Larva makan dengan posisi melawan pusat
gravitasi dengan keadaan vertikal (Lamp. 5). Hal ini dikarenakan larva
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memiliki bentuk mulut penggigit dan pengunyah. Bentuk mulut tersebut
memudahkan larva makan pada bagian tepi daun secara vertikal.
Pada gambar 4.15 diketahui bahwa frekuensi terbesar larva untuk
makan adalah pagi hari dengan 10 kali makan dihitung dalam kurun waktu
24 jam. Aktivitas makan larva instar 5 sama dengan instar 3 pada jam-jam
tertentu dengan durasi setiap kali larva kembali makan adalah 1,5 jam – 2
jam. Hal ini sama dengan instar 3 dan 4. Lama larva untuk makan adalah 4
- 8 menit. Larva instar 5 memiliki rata-rata untuk frekuensi makan yakni 2
kali sehari (Lamp. 3). Pada stadia ini larva memiliki ukuran tubuh yang
besar. Keadaan tersebut membuat larva instar 5 mengurangi tingkat
keseringan untuk makan. Namun, larva memiliki durasi waktu makan
yang lama dan memperbanyak jumlah helai daun yang dimakan.
Ketika larva sedang tidak melakukan aktivitas makan keadaannya
hanya diam, dan membuang feses. Pada pengamatan yang telah dilakukan
diketahui bahwa aktivitas membuang feses instar 5 yakni 4 - 20 menit
sesudah makan. Lama waktu pengeluaran feses adalah 5 – 7 detik. Setelah
membuang feses pada durasi tersebut biasanya larva akan membuang feses
kembali 5 - 15 menit setelah membuang feses dari pembuangan pertama
setelah makan. Pada saat larva ingin membuang feses biasanya larva
mendekati salah satu tepi daun kemudian larva akan berputar arah
membelakangi tepi. Larva mulai berjalan mundur sehingga abdomen
berada di luar tepi daun kemudian larva mulai membuka anal dan
mengeluarkan feses sampai feses terjatuh ke dasar wadah. Apabila feses
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yang dibuang keluar pada permukaan daun dan mengganggu larva saat
berjalan

maka

larva

akan

membuang

kotoran

tersebut

dengan

mengangkatnya menggunakan mulut. Keadaan ini teramati pada saat instar
3 sampai 5.
Larva memiliki feses yang berbentuk seperti bola dan berwarna
cokelat kehijauan. Jika diamati feses tersebut terbentuk dari cacahan daun
yang masih mengandung sisa proses pencernaan yang saling menyatu satu
sama lain. Hal ini diduga berhubungan dengan tipe pencernaan larva yang
memiliki struktur tidak kompleks. Pada awalnya bagian daun yang dirobek
oleh mulut pengunyah akan masuk ke saluran foregut. Saluran ini
berfungsi sebagai penyimpan makanan dan sedikit melakukan pencernaan.
Kemudian makanan akan masuk ke proventrikulus dengan pergerakan otot
melingkar dan longitudinal. Kemudian makanan akan dipecah oleh
proventikulus. Proventikulus dapat berkembang menjadi katup seiring
dengan perubahan bentuk menjadi serangga pemakan cairan. Kemudian,
makanan yang telah dipecah akan masuk ke midgut untuk proses
pencernaan enzimatis dan absorbsi nutrisi. Kemudian, sisa hasil
pencernaan akan dikeluarkan melalui anus (Hadi, 2009). Larva instar 5
memiliki rata-rata untuk frekuensi membuang feses yakni 5 kali sehari
(Lamp. 4). Perilaku makan dan membuang feses larva dapat dilihat pada
gambar 4.20 dan 4.21:
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Gambar 4.20 Aktivitas makan larva instar 5 beristirahat setelah memakan
bagian tepi daun

Gambar 4.21 Aktivitas larva ketika mengeluarkan kotoran pada tepi daun
(panah merah)
Dalam

menunjang

kelangsungan

siklus

hidupnya,

kupu-kupu

memerlukan tanaman inang. Beberapa kupu-kupu Familia Papilionidae
memiliki tanaman inang yang spesifik, salah satunya adalah familia
Rutaceae, seperti C. sinensis. Tanaman C. sinensis merupakan salah satu
tanaman inang dari spesies P. demoleus. Daun genus Citrus mengandung
senyawa kimia yang merupakan metabolit sekunder seperti minyak atsiri,
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flavonoid, sapoinin, dan steroid. Senyawa flanovoid dapat berkerja sebagai
racun (Interkhab, 2009).
Flanovoid merupakan salah satu senyawa yang terdapat pada tanaman
Citrus sp. Berdasarkan analisis diduga bahwa senyawa ini merupakan
senyawa kimia yang disukai larva karena berhubungan dengan produksi
bau menyengat pada organ osmeterium. Diketahui larva P. demoleus
memakan tanaman C. sinensis yang mengandung senyawa kimia beracun.
Senyawa kimia yang mengandung racun tersebut akan disekresi oleh tubuh
dalam organ osmeterium sebagai alat pertahanan diri dari predator (Gullan,
2000). Racun yang telah disekresi menjadi bau menyengat akan
dikeluarkan ketika larva dalam bahaya dengan cara menjulurkan organ
osmeterium yang berbentuk seperti antena berwarna putih gading.

C. Keterbatasan, Hambatan dan Kendala Penelitian
1. Penelitian ini hanya melihat siklus hidup P. demoleus pada salah satu
tanaman inang yakni C. sinensis dengan lama siklus hidup 36-39 hari.
Jika memungkinkan dapat dilakukan penelitian serupa pada tanaman
inang Citrus selain C. sinensis untuk melengkapi data sebelumnya.
2. Dalam penelitian hanya mengamati perilaku makan larva P. demoleus.
Jika memungkinkan dapat dilakukan penelitian terkait perilaku harian
kupu-kupu sehingga dapat melengkapi data mengenai siklus hidup kupukupu P. demoleus.
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3. Dalam penelitian hanya mengamati perilaku makan larva pada tanaman
inang C. sinensis. Jika memungkinkan dapat dilakukan penelitian serupa
pada tanaman inang Citrus selain C. sinensis untuk melengkapi data
sebelumnya.
4. Ketika melakukan pengamatan perilaku makan larva P. demoleus
menggunakan larva instar yang lebih kecil memerlukan ketelitian dengan
menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar dan kamera dengan
resolusi tinggi.
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BAB V
IMPLEMANTASI DALAM PEMBELAJARAN
Penelitian yang dilakukan dengan judul Siklus Hidup dan Perilaku Makan
Larva Papilio demoleus (LEPIDOPTERA : RHOPALOCERA) Pada Tanaman
Citrus sinensis secara intensif dapat memberi sumbangan ilmu terhadap dunia
pendidikan. Berbagai aspek dalam penelitian ini dapat diimplementasikan dalam
pembelajaran IPA khususnya kelas IX Sekolah Menengah Pertama (SMP)
semester pertama bab mengenai Reproduksi Pada Tumbuhan dan Hewan. Bab
tersebut memiliki sub bab diantaranya termuat materi mengenai reproduksi pada
hewan terkhusus mengenai metamorfosis kupu-kupu. Pengaplikasian penelitian
dalam sub bab reproduksi pada hewan dapat dilaksanakan melalui tugas diskusi
dan pengamatan secara berkelompok yang difokuskan untuk menganalisis dan
menalar pengetahuan yang ada dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai
reproduksi pada hewan. Output yang diharapkan adalah siswa mampu
menganalisis fenomena ilmu pengetahuan yang ada sekitar sesuai dengan teori
yang ada.
Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran terutama
untuk menjawab Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Pada mata pelajaran IPA kelas IX.
Menurut kurikulum 2013, kompetensi dasar merupakan penjabaran dari
kompetensi inti (KI) yang terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu : KI-1 (sikap
spiritual), KI-2 (sikap sosial) KI-3 (pengetahuan), dan KI-4 (keterampilan).
Berikut ini adalah penjabaran kompetensi inti untuk mata pelajaran IPA kelas IX :
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A. Kompetensi inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, toleransi), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
3. Memahami,

menerapkan

dan

menganalisis

pengetahuan

(faktual,

konseptual, prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian
tampak mata.
4. Mengolah, menalar dan menyaji 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.
B. Kompetensi Dasar
1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek
fisik dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia
dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran
agama yang dianutnya.
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu ; objektif ; jujur ;
teliti; cermat ; tekun ; hati-hati ; bertanggung jawab ; terbuka ; kritis ;
kreatif ; inovatif ; dan peduli lingkungan) dan bekerja sama dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67

aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan
pengamatan, percobaan, dan berdiskusi.
2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari
sebagai wujud implementasi dalam melaksanakan percobaan dan
melaporkan hasil percobaan.
2.3 Menunjukkan perilaku bijakasana dan bertanggung jawab dalam aktivitas
sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam menggunakan
energi secara hemat dan aman serta tidak merusak lingkungan sekitarnya.
2.4 Menunjukkan penghargaan kepada orang dalam aktivitas sehari-hari
sebagai wujud implentasi penghargaan kepada orang yang menjaga
kelestarian lingkungan.
3.2 Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta
penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan.
4.2 Menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan.
Penerapan penelitian dalam pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan rancangan
pembelajaran yang terdiri dari Silabus, RPP, LKS, instrumen penilaian dan
evaluasi pembelajaran (Lampiran 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan
18).
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa :
1. Siklus hidup P. demoleus pada tanaman inang C. sinensis, stadia telur
berlangsung selama 3 hari, stadia larva berlangsung selama 13-14 hari,
stadia pre-pupa 1 hari, stadia pupa 15-16 hari, stadia imago 4 - 5 hari.
2. Perilaku makan larva P. demoleus rata-rata larva makan pada bagian
tepi daun dengan posisi melawan pusat gravitasi. Perilaku larva
sebelum makan adalah berjalan pada daun sambil menyondongkan
caput menggunakan inderanya kemudian, membuang kotoran dan
diam. Larva memiliki lama waktu makan dan lama waktu buang air
besar yang berbeda-beda pada setiap stadia. Frekuensi makan terendah
terdapat pada larva instar 5 rata-rata 2 kali sehari. Frekuensi makan
tertinggi pada larva instar 2 rata-rata 3 kali sehari.
B. Saran
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai siklus hidup kupukupu P. demoleus pada beberapa jenis tanaman inang Citrus sp.
2. Pada penelitian terkait studi perilaku P. demoleus hanya mengamati
perilaku makan larva, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut
dengan topik perilaku harian kupu-kupu.
3. Pada penelitian terkait perilaku makan larva P. demoleus hanya
mengamati perilaku makan larva pada tanaman C. sinensis, Sebaiknya
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dapat pula dilakukan penelitian perilaku makan pada tanaman Citrus
selain C. sinensis dan dapat dilakukan juga penelitian mengenai
perilaku makan larva pada faktor lingkungan seperti kelembaban dan
suhu udara yang bervariasi. Hal tersebut dilakukan karena faktor
lingkungan dapat berpengaruh terhadap aktivitas makan larva kupukupu.
4. Pada penelitian mengamati perilaku makan larva P. demoleus instar 1
sebaiknya menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar dan kamera
dengan resolusi tinggi.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Hasil pengamatan siklus hidup dan perilaku makan larva P. demoleus pada tanaman C. sinensis
a. Lampiran I. Pengamatan aktivitas makan larva P. demoleus
Aktivitas Makan Larva P. demoleus Instar 1
Waktu
Pagi
Siang
Sore
N=5
(04.00 (10.00(14.0010.00)
14.00)
18.30)
1
√
√
2
√
√
3
√
4
√
5
√
√
Aktivitas Makan Larva P. demoleus Instar 2
Waktu
Pagi
Siang
Sore
N=5
(04.00 (10.00(14.0010.00)
14.00)
18.30)
1
√
2
√
√
3
√
√
√
4
√
√
5
√
√

Malam
(18.3004.00)
√
√
√
-

Posisi makan larva
Berlawanan
Menuju pusat
pusat
gravitasi
gravitasi
√
√
√
√
√

Bagian yang dimakan
Ujung
tengah

Tengah

Tepi

Batang

√
√
-

-

√
√
√
√
√

-

Posisi makan larva
Malam
(18.3004.00)
√
√
√
√
√

Bagian yang dimakan

Berlawanan
pusat gravitasi

Menuju pusat
gravitasi

Ujung
tengah

Tengah

Tepi

Batang

√
√
√
√
√

-

√
√
√
-

-

√
√
√
√
√

-
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Aktivitas Makan Larva P. demoleus Instar 3
Waktu
Pagi
Siang
Sore
N=5
(04.00 (10.00(14.0010.00)
14.00)
18.30)
1
√
√
√
2
√
√
√
3
√
√
√
4
√
√
√
5
√
√
√
Aktivitas Makan Larva P. demoleus Instar 4
Waktu
Pagi
Siang
Sore
N=5
(04.00 (10.00(14.0010.00)
14.00)
18.30)
1
√
√
√
2
√
√
√
3
√
√
√
4
√
√
√
5
√
√
√

Malam
(18.3004.00)
√
√
√
√
√

Posisi makan larva
Berlawanan
Menuju pusat
pusat
gravitasi
gravitasi
√
√
√
√
√
√
√

Malam
(18.3004.00)
√
√
√
√
√

Posisi makan larva
Berlawanan
Menuju pusat
pusat
gravitasi
gravitasi
√
√
√
√
√

Bagian yang dimakan
Ujung
tengah

Tengah

Tepi

Batang

√
√
-

-

√
√
√
√
√

-

Bagian yang dimakan
Ujung
tengah

Tengah

Tepi

Batang

-

-

√
√
√
√
√

-
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Aktivitas Makan Larva P. demoleus Instar 5
Waktu
Pagi
Siang
Sore
N=5
(04.00 (10.00(14.0010.00)
14.00)
18.30)
1
√
√
√
2
√
√
√
3
√
√
√
4
√
√
√
5
√
√
√

Malam
(18.3004.00)
√
√
√
√
√

Posisi makan larva
Berlawanan
Menuju pusat
pusat
gravitasi
gravitasi
√
√
√
√
√
√

Bagian yang dimakan
Ujung
tengah

Tengah

Tepi

Batang

√
√
√
-

-

√
√
√
√
√

√
-

b. Lampiran II. Hasil rekapitulasi frekuensi makan, posisi makan larva, dan bagian daun yang dimakan.
Waktu
Siang
Sore
(10.00- 14.00)
(14.00- 18.30)

Stadia (n =5)

Pagi
(04.00 - 10.00)

Instar 1

11

0

2

7

Instar 2

21

4

4

9

Instar 3

18

11

11

10

Instar 4

12

15

9

7

Instar 5

10

9

9

7

Malam
(18.30- 04.00)

Posisi Makan
larva

Bagian daun
yang dimakan

Berlawanan pusat
gravitasi

Tepi daun

Berlawanan pusat
gravitasi
Berlawanan pusat
gravitasi
Berlawanan pusat
gravitasi
Berlawanan pusat
gravitasi

Tepi daun
Tepi daun
Tepi daun
Tepi daun
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c. Lampiran III. Hasil perhitungan frekuensi makan larva P. demoleus
No.

Stadia

N

Rata-rata ± Standar deviasi

Rerata frekuensi makan larva P. demoleus

1.

Instar 1

5

2,03 ± 0,82

2

2.

Instar 2

5

2,66 ± 1,92

3

3.

Instar 3

5

2,60 ± 1,51

3

4.

Instar 4

5

2,55 ± 1,07

3

5.

Instar 5

5

1,75 ± 0,67

2

d. Lampiran IV. Hasil perhitungan frekuensi buang air besar larva P. demoleus
No.

Stadia

N

Rata-rata ± Standar deviasi

1.

Instar 1

5

1,40 ± 0,28

Rerata frekuensi buang air besar larva P.
demoleus
1

2.

Instar 2

5

2,26 ± 0,88

2

3.

Instar 3

5

3,80 ± 2,25

4

4.

Instar 4

5

4,80 ± 3,10

5

5.

Instar 5

5

4,55 ± 2,61

5
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Lampiran 5. Silabus Pembelajaran

SILABUS PEMBELAJARAN
MATA PELAJARAN IPA

Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama Sekolah

: SMP Mutiara 17 Agustus

Kelas

: IX

Mata Pelajaran

: IPA

Semester

: I/Ganjil

Alokasi Waktu

: 10 JP (4 pertemuan)

Kompetensi Inti

:

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, toleransi), santun, percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
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3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menalar dan menyaji 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.
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KOMPETENSI DASAR

3.2

Menganalisis sistem
perkembangbiakan
pada tumbuhan dan
hewan

serta

penerapan teknologi

MATERI POKOK

1. Sistem
reproduksi pada

 Peserta

 Reproduksi

1. Video

 Sikap ilmiah

2. Buku paket

pada tumbuhan dan

melaporkan

3. LKS 1 dan 2

hewan

secara lisan dan

4. Internet

saat diskusi

5. Gambar

proses

 Peserta

dan hewan.

pada

internet

tumbuhan.

proses

reproduksi

Observasi

kelas IX

dari

 Teknologi

BAHAN

mengamati,

reproduksi

hasil

WAKTU

perkembangbiakan

reproduksi tumbuhan

pada hewan.

MEDIA, ALAT,

IPA SMP

 Teknologi

karya

ALOKASI

saat

sistem

Menyajikan

didik

hewan

 Reproduksi
4.2

Mengamati

mengamati

pada

PENILAIAN

PEMBELAJARAN

tumbuhan dan

tumbuhan.
pada

KEGIATAN

didik

membaca

bersama

literature

buku

kelompok

atau

dengan lembar

mengenai

pengamatan.

perkembangbiakan
pada tumbuhan dan

Portofolio

hewan



serta

penerapan teknologi

Laporan lisan
secara
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KOMPETENSI DASAR

perkembangbiakan
pada tumbuhan.

MATERI POKOK

pada hewan.

KEGIATAN

PENILAIAN

PEMBELAJARAN
pada

sistem

kelompok

reproduksi
tumbuhan

berupa
dan

presentasi

hewan
 Peserta
mengamati
dan

video.
didik
video

Tes

gambar 

Tes tertulis

mengenai reproduksi

bentuk pilihan

tumbuhan dan dan

ganda dan

hewan

uraian.

serta

penerapan teknologi
pada

sistem

reproduksi
tumbuhan
hewan

dan

ALOKASI

MEDIA, ALAT,

WAKTU

BAHAN

4 pertemuan
x 10 JP
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KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

KEGIATAN
PEMBELAJARAN
Menanya
 Peserta

didik

dituntun

untuk

merumuskan
pertanyaan

tentang

perkembangbiakan
pada tumbuhan dan
hewan

serta

penerapan teknologi
pada

sistem

reproduksi
tumbuhan
hewan.
Mengumpulkan
informasi

dan

PENILAIAN

ALOKASI

MEDIA, ALAT,

WAKTU

BAHAN
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KOMPETENSI DASAR

KEGIATAN

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN


Peserta

didik

menggali informasi
dan

mencari

referensi dari buku
atau internet untuk
mengerjakan LKS
mengenai
reproduksi

pada

tumbuhan

dan

hewan

serta

prapan

teknologi

pada

reproduksi

tumbuhan

dan

hewan


Peserta

didik

PENILAIAN

ALOKASI

MEDIA, ALAT,

WAKTU

BAHAN
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KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

KEGIATAN
PEMBELAJARAN
melakukan
pengamatan
mengenai
reproduksi

pada

hewan dalam sub
materi siklus hidup
pada hewan
Mengasosiasi
 Peserta
berdiskusi

didik
dalam

mengerjakan LKS
 Peserta

didik

menarik kesimpulan
mengenai

cara

tumbuhan

dan

PENILAIAN

ALOKASI

MEDIA, ALAT,

WAKTU

BAHAN
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KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

KEGIATAN
PEMBELAJARAN
hewan bereproduksi
 Peserta

didik

mengolah data hasil
pengamatan
mengenai

siklus

hidup pada hewan
berupa video
Mengkomunikasikan
 Peserta didik
melaporkan hasil
pengamatan secara
lisan dalam bentuk
presentasi dan video

PENILAIAN

ALOKASI

MEDIA, ALAT,

WAKTU

BAHAN
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Yogyakarta, 12 Juli 2018
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran IPA

(........................)

Chicilia Wahyu K
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Lampiran 6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2018

Satuan Pendidikan

: Sekolah Meningah Pertama (SMP)

Nama Sekolah

: SMP Mutiara 17 Agustus

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: IX/Ganjil

Materi Pokok

: Reproduksi pada Tumbuhan dan Hewan

Alokasi Waktu

: 10 JP (4 pertemuan)

A. Kompetensi Inti :
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
KI-2 : Menghargai dan mengahayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif degan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI-3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI-4 : Mencoba,

mengolah,

dan

menyaji

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.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
1.2. Mengagumi

Indikator Pencapaian Kompetensi

keteraturan 1.1.1

1.1.2
Tuhan tentang aspek fisik

manusia

lingkungan

peranan

manusia

lingkungan

serta

ajaran agama yang dianutnya.

dan
dalam
serta

mewujudkannya

atas

mewujudkan dalam pengalaman

1.1.3
peranan

Mengetahui
dalam

dan kimiawi, kehidupan
ekosistem,

syukur

kompleksitas ciptaan tuhan.

dan kompleksitas ciptaan

dalam

Mengucap

Mampu

melindungi

dalam

bereproduksi

varietas
untuk

mencegah kepunahan.

dalam

pengamalan ajaran agama
yang dianutnya.
2.5. Menunjukkan

perilaku 2.5.1

ilmiah (memiliki rasa ingin

Menunjukkan perilaku ilmiah,
meliputi memiliki rasa ingin
tahu, objektif, jujur, bertanggung

tahu ; objektif ; jujur ;
teliti; cermat ; tekun ; hatihati ; bertanggung jawab ;
terbuka ; kritis ; kreatif ;
inovatif

;

dan

peduli

lingkungan) dan bekerja
sama

dalam

aktivitas

sehari-hari sebagai wujud
implementasi sikap dalam

jawab dan berkerjasama dalam
melakukan
berdiskusi.

percobaan

dan
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melakukan

pengamatan,

percobaan, dan berdiskusi.
3.2.Menganalisis

sistem 3.2.1

perkembangbiakan

pada

Menelaah

cara

bereproduksi

tumbuhan

gymnospmae

dan

angiospermae.
tumbuhan dan hewan serta

3.2.2

penerapan teknologi pada
sistem

Memerinci mengenai persamaan
dan

perbedaan

reproduksi

tumbuhan lumut dan paku.

reproduksi
3.2.3

tumbuhan dan hewan.

Menjelaskan mengenai teknologi
reproduksi tumbuhan.

3.2.4

Menjelaskan
bereproduksi

cara

hewan

secara aseksual

dan seksual
3.2.5

Menelaah

siklus

hidup

pada

hewan.
3.2.6

Menjelaskan mengenai teknologi
reproduksi hewan

3.2.7

Mengaitkan faktor-faktor yang
memengaruhi

kelangsungan

hidup pada hewan dan tumbuhan
4.2.Menyajikan karya hasil
perkembangbiakan

pada

4.2.1. Membuat rancangan kegiatan
proyek mengenai siklus hidup
pada kupu-kupu

tumbuhan.

4.2.2. Membuat

laporan

kegiatan

proyek berupa video
4.2.3. Mempresentasikan

hasil

pengamatan siklus hidup pada
kupu-kupu
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C. Tujuan Pembelajaran
1.1.1.1 Melalui refleksi, siswa dapat mengucap syukur atas kompleksitas
ciptaan tuhan dalam ekosistem.
1.1.1.2 Melalui refleksi, siswa menyadari peranan manusia untuk ikut
menjaga lingkungan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
1.1.1.3 Melalui kegiatan peduli lingkungan, siswa mampu melindungi
varietas dalam bereproduksi untuk mencegah kepunahan.
2.5.1.1 Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menunjukkan perilaku
ilmiah, meliputi memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur,
bertanggung

jawab

dan

berkerjasama

dalam

melakukan

percobaan dan berdiskusi.
3.2.1.1 Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menelaah cara bereproduksi
tumbuhan gymnospermae dan angiospermae.
3.2.2.1 Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memerinci mengenai
persamaan dan perbedaan reproduksi tumbuhan lumut dan paku.
3.2.3.1 Melalui studi pustaka, siswa dapat menjelaskan mengenai
teknologi reproduksi tumbuhan
3.2.4.1 Melalui studi pustaka, siswa dapat menjelaskan cara hewan
bereproduksi secara aseksual dan seksual pada hewan
3.2.5.1 Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menelaah siklus hidup pada
hewan.
3.2.5.2 Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan perilaku mkaan
larva yang terjadi pada siklus hidup kupu-kupu.
3.2.6.1 Melalui kegiatan studi pustaka, siswa dapat menjelaskan
mengenai teknologi reproduksi hewan.
3.2.7.1 Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengaitkan faktor-faktor
yang memengaruhi kelangsungan hidup pada hewan dan
tumbuhan.
4.2.1.1 Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membuat
rancangan kegiatan proyek mengenai siklus hidup pada kupukupu.
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4.2.2.1 Setelah melakukan kegiatan pengamatan, siswa dapat Membuat
laporan kegiatan proyek berupa video.
4.2.3.1 Setelah

melalukan

kegiatan

pengamatan,

siswa

dapat

mempresentasikan hasil pengamatan siklus hidup pada kupu-kupu

D. Materi Pembelajaran
Reproduksi pada tumbuhan
-

Reproduksi tumbuhan angiospermae

-

Reproduksi tumbuhan gymnospermae

-

Reproduksi tumbuhan paku

-

Reproduksi tumbuhan lumut

-

Teknologi reproduksi tumbuhan

Reproduksi pada hewan
-

Reproduksi aseksual pada hewan

-

Reproduksi seksual pada hewan

-

Siklus hidup hewan

-

Kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan
1. Adaptasi pada hewan yang terbagi menjadi 3 :
a. Adaptasi untuk memperoleh energi
b. Adaptasi fisik
c. Adaptasi tingkah laku
2. Adaptasi pada tumbuhan yang terbagi menjadi 3 :
a. Perlindungan dan penyokongan
b. Zat tambahan pada dinding sel
c. Reproduksi
3. Seleksi alam

E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Scientific Approach
2. Model

: Pendekatan 5 M (mengamati, menanya, mengumpulkan

informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan)
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3. Metode

: Diskusi, penugasan, presentasi dan pengamatan

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Ke-1 (3 x 40 menit)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu

Pendahuluan
Menyiapkan

-

Memberi salam

kondisi belajar

-

Berdoa bersama

-

Menanyakan kesiapan dan
kenyamanan peserta didik
dalam belajar

Apersepsi

-

Mengecek kehadiran

-

Guru

bertanya

kepada

peserta didik : pernahkah
kalian

berpikir

bahwa

apabila sumber daya alam
hayati yang terus menerus
digunakan

dapat

mengalami kepunahan?
Motivasi

-

Guru tanya ada peserta
didik : Bagaimana cara
agar sumber daya alam
berupa

tumbuhan

dan

hewan tidak punah ?
Orientasi

-

Menanyangkan

tujuan

atau ruang lingkup tentang
materi yang akan dibahas
Mengorganisasi

-

Peserta

didik

diminta

untuk membuat kelompok
Inti

Mengamati

5 menit
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
-

Alokasi Waktu

Peserta didik mengamati
gambar mengenai macammacam

tumbuhan

angiospermae,
gymnospermae, lumut dan
paku.
Menanya
-

Peserta didik memberikan
pertanyaan
materi

mengenai
reproduksi

tumbuhan angiospermae,
gymnospermae, lumut dan
paku.
- Guru

menanggapi

pertanyaan siswa
Mengumpulkan informasi
-

Peserta

didik

dipersilahkan

untuk

mencari

referensi

guna

mengerjakan LKS secara
berkelompok
cara

mengenai

reproduksi

tumbuhan

pada

agiospermae,

gymnospermae, paku dan
lumut
-

Peserta didik berdiskusi
mengenai cara reproduksi
pada

tumbuhan

agiospermae,
gymnospermae, paku dan

105 menit
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
lumut
Mengasosiasi
-

Peserta didik berdiskusi
secara berkelompok dalam
mengerjakan LKS tentang
reproduksi

pada

tumbuhan.
Mengkomunikasikan
- Perwakilan

kelompok

mempresentasikan

hasil

diskusi dan peserta didik
dari

kelompok

berbeda

yang

memberikan

tanggapan
- Guru mengklarifikasi bila
pemaparan peserta didik
ada yang kurang tepat dan
memberikan penguatan
Penutup
Merangkum

-

Peserta

didik

menyimpulkan

hal-hal

yang telah dipelajari
Apresiasi

-

Guru

memberikan

penghargaan
semua

kepada

kelompok

yang

telah berpartisipasi dengan
baik
Evaluasi

-

Guru

mengajukan

pertanyaan secara lisan

Alokasi Waktu
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
mengenai

hal-hal

yang

Alokasi Waktu
10 menit

telah dipelajari
Refleksi

-

Peserta

didik

mengungkapkan manfaat
yang

didapat

mempelajari

dari
materi

reproduksi tumbuhan
Tindak lanjut

-

Guru

memberi

tugas

mencari artikel mengenai
contoh-contoh

dari

teknologi reproduksi pada
tumbuhan
-

Guru

memberi

tugas

kepada peserta didik untuk
membaca

materi

mengenai reproduksi pada
hewan

Pertemuan Ke-2 (2 x 40 menit)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu

Pendahuluan
Menyiapkan

-

Memberi salam

kondisi belajar

-

Berdoa bersama

-

Menanyakan kesiapan dan
kenyamanan peserta didik
dalam belajar

Apersepsi

-

Mengecek kehadiran

-

Guru menayangkan video
mengenai kekayaan hasil

5 menit
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu

laut yang berlimpah
Motivasi

-

Guru

bertanya

kepada

peserta didik : “pernahkah
terpikir

dalam

kalian,

bahwa mungkin ikan yang
ditangkap nelayan setiap
hari

akan

habis?

bagaimana cara ikan dapat
menjaga

kelestarian

jenisnya?”
Orientasi

-

Menanyangkan

tujuan

atau ruang lingkup materi
yang akan dibahas
Mengorganisasi

-

Peserta

didik

diminta

membentuk kelompok
Inti

Mengamati
Guru menampilkan gambar
beberapa hewan dengan cara
bereproduksi yang berbeda
-

Peserta didik mengamati
gambar beberapa hewan
dengan cara berreproduksi
yang berbeda.

Menanya
- Peserta didik memberikan
pertanyaan

mengenai

reproduksi pada hewan.
- Guru

menanggapi

pertanyaan siswa

70 menit
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu

Mengumpulkan informasi
-

Peserta

didik

dipersilakan

untuk mencari referensi dari
buku

atau

internet

untuk

LKS

secara

mengerjakan

berkelompok mengenai cara
reproduksi

pada

hewan

Mengasosiasi
Dari hasil diskusi peserta
didik diminta untuk mengisi
LKS yang telah disediakan
secara berkelompok tentang
reproduksi pada hewan.
Mengkomunikasikan
Kelompok mempresentasikan
hasil diskusi dan peserta didik
lain memberi tanggapan.
Penutup
Merangkum

-

Guru mengajak peserta
didik

untuk

menyimpulkan apa yang
telah dipelajari hari ini.
Apresiasi

-

Guru

memberikan

penghargaan
semua

kepada

kelompok

yang

telah berpartisipasi dengan
baik.
Evaluasi

-

Mengajukan
secara

lisan

pertanyaan
mengenai

5 menit
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
sistem

reproduksi

Alokasi Waktu

pada

hewan.
Refleksi

-

Peserta

didik

diminta

mengungkapkan manfaat
yang

diperoleh

selama

proses pembelajaran.
Tindak lanjut

-

Guru menugaskan peserta
didik membaca mengenai
siklus

hidup,

teknologi

reproduksi hewan
keberlangsungan

dan
hidup

hewan dan tumbuhan.

Pertemuan ke-3 (3 x 40 menit)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu

Pendahuluan
Menyiapkan

-

Memberi salam

kondisi belajar

-

Berdoa bersama

-

Menanyakan

kesiapan

dan kenyamanan peserta
didik dalam belajar

Apersepsi

-

Mengecek kehadiran

-

Guru

memberikan

pernyataan dan bertanya
kepada peserta didik :
“hewan juga mengalami
siklus

hidup

seperti

manusia dan tumbuhan.
Kira-kira

bagaimana

5. menit
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu

skema siklus hidup pada
manusia,

hewan

atau

tumbuhan?
Motivasi

-

Guru

bertanya

untuk

membangkitkan

rasa

ingin tahu peserta didik :
“Dapatkah

kamu

menjelaskan siklus hidup
kelinci?
dengan

Bagaimana
tahapan

siklus

hidup ubur-ubur?”
Orientasi

-

Pemaparan

tujuan

ruang

dan

lingkup

pembelajaran oleh guru.
Mengorganisasi -

Peserta

didik

diminta

untuk berkumpul bersama
kelompok

yang

telah

menayangkan

video

dibentuk.
Inti

Mengamati
Guru

mengenai siklus hidup hewan
(kupu-kupu) dan kaitannya
dengan

keberlangsungan

hidupnya
-

Peserta didik mengamati
video tersebut

Guru menanyangkan gambar
mengenai

teknologi

reproduksi pada hewan

105 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101

Tahap

Kegiatan Pembelajaran
-

Peserta didik mengamati
gambar

Menanya
- Peserta didik memberikan
pertanyaan terkait video
dan gambar yang telah
ditayangkan
- Guru

menanggapi

pertanyaan siswa
Mengumpulkan informasi
Peserta didik dipersilahkan
untuk mencari referensi dari
buku atau internet

untuk

mengerjakan

secara

LKS

berkelompok

mengenai

siklus hidup pada hewan
berhubungan

dengan

penayangan video mengenai
siklus

hidup

dan

keberlangsungan hidup kupukupu
Mengasosiasi
Dari hasil diskusi peserta
didik diminta untuk mengisi
LKS yang telah disediakan
secara berkelompok tentang
siklus hidup pada kupu-kupu.
Mengkomunikasikan
Kelompok mempresentasikan
hasil

diskusi

dan peserta

Alokasi Waktu
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
didik

lain

Alokasi Waktu

memberi

tanggapan.
Penutup
Merangkum

-

Peserta

didik

diminta

menyimpulkan

kegiatan

yang telah dilakukan.
Apresiasi

-

Guru

memberikan

penghargaan
semua

kepada

kelompok

telah

yang

berpartisipasi

dengan baik
Evaluasi

-

Mengajukan
secara

pertanyaan

lisan

materi

mengenai

yang

telah

dipelajari.
Refleksi

-

Peserta

didik

diminta

mengungkapkan manfaat
yang

diperoleh

selama

proses pembelajaran
Arahan

-

10 menit

Guru memberikan tugas
kepada peserta didik untuk
membuat video mengenai
pengamatan siklus hidup
pada kupu-kupu

-

Peserta didik juga diminta
untuk
perlengkapan

membawa
yang

diperlukan

saat

pengamatan

pada
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu

pertemuan selanjutnya.

Pertemuan ke-4 (2 x 40 menit)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu

Pendahuluan
Menyiapkan

-

Memberi salam

kondisi belajar

-

Berdoa bersama

-

Menanyakan

kesiapan

kenyamanan

peserta

dan
didik

dalam belajar

Apersepsi

-

Mengecek kehadiran

-

Guru menanyakan : “ apakah
kalian pernah mengamati siklus
hidup kupu-kupu ? berapa lama
waktu yang dibutuhkan kupukupu

untuk

menyelesaikan

siklus hidupnya?
-

Menayangkan

tujuan

materi

yang akan di bahas\
Orientasi

-

Siswa

diminta

untuk

berkelompok
Mengorganisasi
Inti

Mengamati
Peserta

didik

diminta

untuk

mengamati tahapan fase siklus
hidup pada dome kupu-kupu.
Menanya
Peserta

didik

dituntun

untuk

berpikir kritis mengenai objek pada

5 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104

dome kupu-kupu.
Mencoba
Peserta

didik

melakukan

eksperimen dengan mengumpulkan
data mengenai siklus hidup kupukupu dalam dome yang dikaitkan

70 menit

dengan teori pada sumber.
Menalar
Peserta didik mengolah informasi
yang sudah dikumpulkan terkait
siklus

hidup

kupu-kupu

dan

mencoba mengaitkan dengan teori
pada

sumber

referensi

yang

disampaikan dalam bentuk video
Mengkomunikasikan
Menyajikan lampiran secara lisan
dengan cara presentasi
Penutup
Merangkum

-

Peserta

didik

menyimpulkan

mengenai materi yang telah
dipelajari
Apresiasi

Guru memberikan penghargaan
kepada semua kelompok yang
telah berpartisipasi dengan baik

Refleksi

-

Peserta

didik

diminta

mengungkapkan
mengenai

hal

manfaat
yang

telah

diperoleh dari pembelajaran.
Tindak lanjut

Peserta didik diminta untuk
melanjutkan pengamatan selama
2 minggu

6

menit
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G. Penilaian Proses dan Hasil Belajar
Aspek

Teknik

Pengetahuan

Tes

Bentuk Instrumen

Waktu Penilaian

Soal uraian (instrumen

Kegiatan ulangan

terlampir)

harian

Jurnal perkembangan
Sikap

Observasi

Selama kegiatan

sikap (instrumen

pembelajaran

terlampir)

Keterampilan

Penilaian

Rubik penilaian kinerja

Kinerja

(instrumen terlampir)

Saat siswa
praktek dan
presentasi

H. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
Media

Alat/bahan



Power point



Laptop



White board



Viewer



Lembar Kerja Siswa



Dome kupu-kupu

Sumber belajar


Teksbook siswa buku IPA
SMP kelas IX



Internet (Gambar-gambar,
video

dan

sumber

pengetahuan soft file)

I. Lampiran
1. Lembar Kerja Siswa 1 (LKS 1) pertemuan ke-1.
2. Instrumen dan rubrik penilaian afektif LKS 1 pertemuan ke-1.
3. Lembar Kerja Siswa 2 (LKS 2) pertemuan ke-2.
4. Instrumen dan rubrik penilaian afektif LKS 2 pertemuan ke-2.
5. Lembar Kerja Siswa 3 (LKS 3) pertemuan ke-3.
6. Instrumen dan rubrik penilaian kognitif LKS 3 pertemuan ke-3.
7. Lembar Kerja Siswa 4 (LKS 4) pertemuan ke-4.
8. Instrumen dan rubrik penilaian presentasi LKS 4 pertemuan ke-4.
9. Kisi-kisi soal ulangan harian reproduksi pada tumbuhan dan hewan.
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10. Soal ulangan harian reproduksi pada tumbuhan dan hewan.
11. Kunci jawaban ulangan harian reproduksi pada tumbuhan dan hewan.
12. Instrumen penilaian dan rubrik penilaian kognitif ulangan harian
reproduksi pada tumbuhan dan hewan.
Yogyakarta, 12 juli 2018
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

(.......................)

Chicilia Wahyu Kusumaningrum
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Lampiran 7. Lembar Kerja Siswa (LKS 1) pertemuan ke-1
Nama Kelompok :
1.
2.
3.
4.
5.
LEMBAR KERJA SISWA 1
A. Judul : Reproduksi pada tumbuhan
B. Tujuan pembelajaran
1. Siswa mampu menelaah cara bereproduksi dari tumbuhan angiospermae
dan gymnospermae.
2. Siswa mampu menelaah cara bereproduksi dari tumbuhan paku dan
lumut
3. Siswa mampu memerinci mengenai persamaan dan perbedaan reproduksi
tumbuhan paku dan lumut.
C. Alat dan bahan
1. LKS
2. Alat tulis
D. Cara kerja
1. Amatilah gambar yang terdapat pada soal.
2. Jawablah soal dengan singkat dan tepat.
Jawablah petanyaan berikut ini dengan singkat dan tepat !
1. Perhatikan gambar reproduksi tumbuhan angiospermae berikut ini !
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a. Selama masa hidupnya tumbuhan angiospermae melalui 2 tahapan
generasi ............................... dan .........................
b. Dalam siklus hidup tumbuhan, generasi haploid bergiliran dengan
generasi diploid. Dalam hal ini tumbuhan mengalami pergiliran
.............. atau............

2. Setiap tumbuhan memiliki alat reproduksi yang berbeda, salah satunya
adalah kentang. Apabila kentang ditanam di dalam tanah maka akan
menghasilkan tumbuhan baru. Selain itu, kentang juga disebut sebagai
umbi batang. Menurutmu, bagaimana proses perkembangbiakan kentang
dapat terjadi?
Jawaban :

3. Cocok bebek merupakan tanaman yang dapat menghasilkan tanaman baru
dari menanam bagian daun pada media tanam. Menurutmu, bagaimana
proses ini dapat terjadi ?
Jawaban :
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4. Emping melinjo terbuat dari bahan baku tanaman melinjo. Tanaman
melinjo memiliki biji tidak tertutup kulit buah. Menurutmu, bagaimana
cara reproduksi tanaman tersebut ? Apakah tanaman ini memiliki bunga
sebagai alat reproduksi?
Jawaban :

5. Perhatikan gambar tumbuhan yang menempel pada tiang, di bawah ini !

Tanaman tersebut merupakan tanaman hias yang memiliki bentuk unik
seperti tanduk rusa. Salah satu faktor ini yang menjadi daya tarik sehingga
disukai oleh masyarakat. Namun, bila diperhatikan tumbuhan ini tidak
miliki bunga sebagai alat reproduksi. Menurutmu, bagaimana caranya
tumbuhan ini bereproduksi? Dapakah kamu menjelaskan proses
reproduksi yang terjadi ?
Jawaban :
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6. Perhatikan gambar tumbuhan, di bawah ini !

Pada area yang memiliki kelembabpan tinggi seperti area selokkan atau
sungai (gambar diatas) sering didapati dinding selokan atau bebatuan
tampak berwarna hijau. Hal ini karena dinding selokan atau bebatuan
ditumbuhi oleh lumut. Namun, pertumbuhan lumut dapat menyebar
dengan cepat mengelilingi area batu seperti gambar diatas. Padahal jika di
amati tumbuhan ini tidak memiliki alat reproduksi. Lalu, dapatkah kamu
menjelaskan bagaimana tumbuhan ini dapat memperbanyak diri untuk
mengasilkan tumbuhan baru ?
Jawaban :

7. Perhatikan ke dua gambar di bawah ini. Analisislah persamaan dan
perbedaan dari reproduksi tumbuhan paku dan lumut.
Tumbuhan paku
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Tumbuhan lumut



Persamaan
Tumbuhan Paku

Tumbuhan Lumut
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Tumbuhan Paku



Tumbuhan Lumut

Perbedaan
Tumbuhan Paku

Tumbuhan Lumut
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Lampiran 8. Instrumen Penilaian Afektif LKS 1
LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF
LKS 1
Satuan pendidikan
Nama Sekolah
Mata pelajaran
Kelas
Materi

No.

Nama Siswa

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: SMP Mutiara 17 Agustus
: IPA
: XI/I
: Reproduksi pada Tumbuhan dan Hewan

Menunjukkan rasa
ingin tahu
1
2
3

Aspek yang dinilai
Mengemukakan
Berkomunikasi
pendapat
1
2
3
1
2
3

Tanggung jawab
1

2

3

Nilai

4

1.
2.
Dst.
Rubrik Penilaian :
No.
Aspek yang dinilai

2

Keterangan
Mempertanyakan langkah kegiatan yang belum jelas,
Antusias dalam mencari jawaban melalui literature, dan
perhatian pada soal yang dikerjakan
Jika 2 indikator terlihat

1

Jika 1 indikator terlihat

Skor
3

1.

Menunjukkan rasa ingin
tahu
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No.

Aspek yang dinilai

Skor
3

2.

Berkerjasama

2
1
3

3.

Mengemukakan pendapat
2
1
4

4.

Tanggung jawab
3
2
1

Penilaian :
Skor Maksimal = 13
Nilai yang dicapai = jumlah skor yang dicapai x 100
jumlah maksimum skor

Keterangan
Mampu berdinamika dalam kelompok, aktif dalam tanya
jawab, dan menghargai pendapat siswa lain.
Jika 2 indikator terlihat.
Jika 1 indikator terlihat.
Mengemukakan pendapat terkait jawaban pada LKS secara
logis, mampu mengembangkan jawaban dalam LKS
menggunakan bahasa sendiri dan mengemukkan pendapat
dengan intonasi suara jelas.
Jika 2 indikator terlihat.
Jika 1 indikator terlihat.
Berdiskusi
untuk
mengerjakan
tugas
kelompok,
mengkoordinir teman kelompok untuk menyelesaikan tugas,
menyelesaikan semua tugas kelomok sesuai dengan waktu
yang ditentukan dan mengumpulkan tugas tepat waktu.
Jika 3 indikator terlihat.
Jika 2 indikator terlihat.
Jika 1 indikator terlihat.
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Lampiran 9. Lembar Kerja Siswa (LKS 2) pertemuan ke-2
Nama Kelompok :
1.
2.
3.
4.
5.
LEMBAR KERJA SISWA 2
A. Judul : Reproduksi pada hewan
B. Tujuan pembelajaran
1. Siswa mampu menjelaskan cara reproduksi pada hewan.
2. Siswa mampu memasangkan nama hewan dengan cara reproduksinya.
C. Alat dan bahan
1. Alat tulis
2. LKS
D. Cara kerja
1. Bergabunglah dengan kelompok yang telah ditentukan
2. Jawablah soal dengan singkat dan tepat !
E. Pertanyaan
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan tepat !
1. Jelaskan dan sebutkan jenis-jenis reproduksi aseksual pada hewan !
Jawab :

2. Jelaskan dan sebutkan jenis-jenis reproduksi seksual pada hewan !
Jawab :

3. Pasangkanlah nama-nama hewan berikut kedalam kolom yang telah
tersedia dengan tepat!
No.
Nama
No.
Nama
No.
Nama
No.
Nama
Hewan
Hewan
Hewan
Hewan
1.
Babi
6.
Merpati
11. Ular
16. Lebah
2.
Cicak
7.
Sapi
12. Kutu air
17. Bintang
laut
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No.
3.
4.
5.

Nama
Hewan
Kucing
Platypus
Cacing
pita

Vivipar

Tunas

No.
8.
9.
10.

Nama
Hewan
Kadal
Harimau
Kutu daun

No.
13.
14.
15.

Nama
Hewan
Coelenterata
Ikan pari
Kuda

No.
18.
19.
20.

Nama
Hewan
Planaria
Porifera
Semut

Ovipar Fragmentasi Ovovivipar Patenogenesis
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Lampiran 10. Instrumen Penilaian Afektif LKS 2
LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF
LKS 2
Satuan pendidikan
Nama Sekolah
Mata pelajaran
Kelas
Materi

No.

Nama Siswa

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: SMP Mutiara 17 Agustus
: IPA
: XI/I
: Reproduksi pada Tumbuhan dan Hewan

Menunjukkan rasa
ingin tahu
1
2
3

Aspek yang dinilai
Mengemukakan
Berkerjasama
pendapat
1
2
3
1
2
3

Tanggung jawab
1

2

3

Nilai

4

1.
2.
Dst.
Rubrik Penilaian :
No.
Aspek yang dinilai

2

Keterangan
Mempertanyakan langkah kegiatan yang belum jelas,
Antusias dalam mencari jawaban melalui literature, dan
perhatian pada soal yang dikerjakan
Jika 2 indikator terlihat

1

Jika 1 indikator terlihat

Skor
3

1.

Menunjukkan rasa ingin
tahu
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No.

Aspek yang dinilai

Skor
3

2.

Berkerjasama

2
1
3

3.

Mengemukakan pendapat
2
1
4

4.

Tanggung jawab
3
2
1

Penilaian :
Skor Maksimal = 13
Nilai yang dicapai = jumlah skor yang dicapai x 100
jumlah maksimum skor

Keterangan
Mampu berdinamika dalam kelompok, aktif dalam tanya
jawab, dan menghargai pendapat siswa lain.
Jika 2 indikator terlihat.
Jika 1 indikator terlihat.
Mengemukakan pendapat terkait jawaban pada LKS secara
logis, mampu mengembangkan jawaban dalam LKS
menggunakan bahasa sendiri dan mengemukkan pendapat
dengan intonasi suara jelas.
Jika 2 indikator terlihat.
Jika 1 indikator terlihat.
Berdiskusi
untuk
mengerjakan
tugas
kelompok,
mengkoordinir teman kelompok untuk menyelesaikan tugas,
menyelesaikan semua tugas kelomok sesuai dengan waktu
yang ditentukan dan mengumpulkan tugas tepat waktu.
Jika 3 indikator terlihat.
Jika 2 indikator terlihat.
Jika 1 indikator terlihat.
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Lampiran 11. Lembar Kerja Siswa (LKS 3) pertemuan ke-3
Nama Kelompok :
1.
2.
3.
4.
5.
LEMBAR KERJA SISWA 3
A. Judul : Siklus Hidup Pada Kupu-kupu
B. Tujuan
1. Siswa mampu menelaah siklus hidup pada hewan.
2. Siswa mampu menjelaskan perilaku makan larva yang terjadi pada siklus
hidup kupu-kupu.
C. Alat dan bahan
1. Alat tulis
2. Literature
D. Cara Kerja
1. Bergabunglah dalam kelompok yang telah ditentukan.
2. Amatilah sebuah video mengenai proses dalam siklus hidup kupu-kupu.
3. Isilah LKS 3 dengan berdiskusi bersama teman kelompok mengenai
proses dalam siklus hidup pada kupu-kupu yang berkaitan dengan
perilaku makan larva .
4. Presentasikan hasil diskusi kelompok ke depan kelas.
E. Pertanyaan
1. Isilah pertanyaan berikut dengan tepat.
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1. Siklus hidup kupu-kupu tergolong unik, perubahan struktur dari ulat yang
memakan daun berubah di dalam kepompong menjadi kupu-kupu yang
membantu penyerbukan. Menurutmu, bagaimana perubahan struktur yang
terjadi didalam kepompong ?
Jawaban :......................

2. Jika kamu perhatikan ulat kupu-kupu instar 5 memiliki warna hijau dengan
motif sepasang mata dan bando pada bagian abdomen. Warna dan motif
tersebut, berbeda dengan instar lainnya. Menurutmu, apa keuntungan ulat
memiliki motif dan warna tersebut ?
Jawaban : ................

3. Dalam video, ulat memakan tanaman inang yang mengandung senyawa
racun. Padahal jika makhluk hidup memakan tanaman yang mengandung
racun sangat berbahaya bagi tubuhnya. Menurutmu, Apa tujuan dari
perilaku makan ulat tersebut dan bagaimana cara ulat mengubah senyawa
tersebut ?
Jawaban : .................

4. Mengapa pada instar 5 larva lebih banyak makan dari instar yang lainnya?
Jelaskan.
Jawaban : .................
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Lampiran 12. Instrumen Penilaian Kognitif LKS 3
LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF
LKS 3
Satuan pendidikan
Nama Sekolah
Mata pelajaran
Kelas
Materi
No.
1.
2.
3.
Dst.

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: SMP Mutiara 17 Agustus
: IPA
: XI/I
: Reproduksi pada Tumbuhan dan Hewan

Nama Siswa

Kelompok

Rubrik Penilaian :
No.
Kriteria Penilaian
Soal
 Menjelaskan dengan lengkap mengenai
mekanisme perubahan fungsi organ
selama tahapan metamorfosis pada
kupu-kupu.
 Menjelaskan secara singkat mengenai
1.
mekanisme perubahan fungsi organ
selama tahapan metamorfosis pada
kupu-kupu.
 Jika mengerjakan dan jawaban tidak
sesuai.
 Tidak mengerjakan.
Skor Maksimal
 Menjelaskan dengan lengkap pengaruh
tanaman pakan terhadap lama waktu
siklus hidup kupu-kupu.
 Menjelaskan secara singkat pengaruh
2.
tanaman pakan terhadap lama waktu
siklus hidup kupu-kupu.
 Jika mengerjakan dan jawaban tidak
sesuai soal.
 Tidak mengerjakan
Skor Maksimal
 Menjelaskan tujuan dari perilaku
3.
makan ulat dan cara ulat mengubah
senyawa tanaman pakan dengan

Nilai

Skor
20

15

5
0

20
30

15

5
0
30
30
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No.
Soal

Kriteria Penilaian






4.



lengkap
Menjelaskan tujuan dari perilaku
makan ulat dan cara ulat mengubah
senyawa tanaman pakan secara singkat.
Jika mengerjakan dan menjawab tidak
sesuai soal.
Tidak mengerjakan
Skor Maksimal
Menjelaskan secara logis alasan larva
lebih banyak makan dari instar yang
lainnya.
Menjelaskan alasan larva lebih banyak
makan dari instar yang lainnya namun
kurang logis.
Jika mengerjakan dan menjawab tidak
sesuai.
Tidak mengerjakan.
Skor Maksimal

Penilaian :
Nilai total : 20 + 30 + 30 + 20 = 100

Skor
15

5
0
30
20
10

5
0
20
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Lampiran 13. Lembar Kerja Siswa pertemuan ke-4
KELOMPOK :
1. ..................................................
2. ..................................................
3. ..................................................
4. ..................................................
5. ..................................................

LEMBAR KERJA SISWA 4

A. Judul

: Siklus Hidup Pada Kupu-kupu

B. Tujuan

:

1. Siswa dapat membuat rancangan kegiatan proyek mengenai siklus hidup
pada kupu-kupu.
2. Siswa dapat membuat laporan kegiatan proyek berupa video.
3. Siswa dapat mempresentasikan hasil pengamatan siklus hidup pada kupukupu.
C. Alat dan Bahan :
Alat
1. Dome penangkaran
2. Kamera /handcame
3. Toples
4. Alat tulis
5. LKS
Bahan
1. 1 pasang kupu-kupu Papilio demoleus dan tanaman inang Citrus sinensis
sebagai media peletakkan telur.
D. Cara kerja

:

A. Pengambilan video siklus hidup kupu-kupu P. demoleus
1. Siswa dipersilahkan mengambil video mengenai siklus hidup kupukupu pada kandang pemeliharaan untuk setiap fase siklus hidup yang
terdapat di dalam dome kupu-kupu.
B. Pengamatan siklus hidup kupu-kupu P. demoleus
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1. Menyiapkan 1 pasang kupu-kupu P. demoleus
2. Menyiapkan tanaman inang yaitu C. sinensis
3. Melepas hewan uji kedalam dome pengangkaran, untuk mendapatkan
telur P. demoleus
4. Ambil telur pada tanaman inang beserta daunnya, masukkan kedalam
toples.
a). Menghitung lama stadia telur P. demoleus
b). Menghitung lama stadia larva P. demoleus setiap tahapan instar.
c). Menghitung lama stadia prepupa P. demoleus
d). Menghitung lama stadia pupa P. demoleus
e). Menghitung lama stadia imago P. demoleus
f). Mengukur panjang larva setiap tahapan instar.
5. Melakukan pengolahan data.
6. Mempresentasikan hasil kegiatan percobaan didepan kelas.
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Lampiran 14. Instrumen Penilaian Presentasi LKS 4
LEMBAR PENILAIAN PRESENTASI
LKS 4
Satuan pendidikan
Nama Sekolah
Mata pelajaran
Kelas
Materi

No.

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: SMP Mutiara 17 Agustus
: IPA
: XI/I
: Reproduksi pada Tumbuhan dan Hewan

Nama siswa

Sistematika presentasi
4

3

2

1

Aspek yang diamati
Ketepatan intonasi
Berkerjasama dalam
dan kejelasan
menjawab
artikulasi
pertanyaan audien
4
3
2
1
4
3
2
1

Tampilan video
4

3

2

Nilai
1

1.
2.
3.
Dst.
Rubrik Penilaian :
No.
Aspek yang dinilai

1.

Sistematika Presentasi

Skor
4
3
2
1

Kriteria
Materi presentasi disajikan secara runtut dan sistematis
Materi presentasi disajikan secara runtut, tetapi kirang sistematis
Materi presentasi disajikan secara kurang runtut dan tidak
sistematis
Materi presentasi disajikan secara tidak runtut dan tidak
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No.

Aspek yang dinilai

Skor
4

2.

Ketepatan intonasi dan kejelasan
artikulasi

3
2
1
4

3.

Berkerjasama dalam menjawab
pertanyaan audien

3
2
1
4

4.

Tampilan video

3

2

Kriteria
sistematis
Penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang tepat dan
artikulasi/lafal jelas
Penyampaian materi disajikan dengan intinasi yang agak tepat
dan artikulasi/lafal yang kurang jelas
Penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang kurang tepat
dan artikulasi/lafal yang kurang jelas
Penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang tidak tepat
dan artikulasi/lafal yang tidak jelas
Semua anggota kelompok berperan aktif, dengan berdiskusi
terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan audiens
Tidak berdiskusi tetapi semua anggota kelompok saling
menambahkan dalam menjawab pertanyaan audiens
Hanya beberapa orang yang aktif dalam berdiskusi dan
menjawab pertanyaan audiens
Hanya satu orang yang aktif menjawab pertanyaan audiens
Video yang disajikan memiliki kualitas gambar yang baik,
gambar yang termuat tidak mengganggu audiens seperti
pengambilan gambar yang goyang-goyang, dan suara yang
dihasilkan jelas.
Video yang disajikan memiliki kualitas gambar yang baik,
gambar yang termuat tidak mengganggu audiens seperti
pengambilan gambar yang goyang-goyang, dan suara yang
dihasilkan kurang jelas.
Video yang disajikan memiliki kualitas gambar yang kurang
baik, gambar yang termuat tidak mengganggu audiens seperti
pengambilan gambar yang goyang-goyang, dan suara yang
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No.

Aspek yang dinilai

Skor

1

Kriteria
dihasilkan kurang jelas.
Video yang disajikan memiliki kualitas gambar yang tidak baik,
gambar yang termuat mengganggu audiens karena pengambilan
gambar yang goyang-goyang, dan suara yang dihasilkan tidak
jelas.
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Lampiran 15. Kisi-Kisi Soal Ulangan Harian Reroduksi Pada Tumbuhan dan Hewan
KISI-KISI SOAL ULANGAN HARIAN
Satuan Pendidikan
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu
Kompetensi
dasar
3.2 Menganalisis
sistem
perkembangb
-iakan pada
tumbuhan
dna
hewan
serta
penerapan
teknologi
pada sistem
reproduksi
tumbuhan
dan hewan.

: Sekolah Menngah Pertama (SMP)
: SMP Mutiara 17 Agustus
: IPA
: XI/Ganjil
: 80 menit

Bab

Materi
Pembelajaran
Reproduksi pada
tumbuhan paku
dna lumut

Keberlangsungan
hidup hewan
II

Teknologi
reproduksi pada
hewan dan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Menganlisis
mengenai
persamaan
dan
perbedaan
reproduksi
tumbuhan lumut dan
paku
Menganalisis salah
satu faktor yang
memepengaruhi
keberlangsungan
pada hewan
Menjelaskan
mengenai teknologi
reproduksi
pada

Bentuk
Soal

Nomor
Soal

1

Kategori Soal
C1

C2

C3

C4

√

essay
√

2

3

√

C5

C6
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Kompetensi
dasar

Bab

Materi
Pembelajaran
tumbuhan
Reproduksi pada
tumbuhan
gymnospermae
Siklus hidup

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
hewan
dan
tumbuhan
Menganalisis cara
reproduksi
tumbuhan
gymnospermae
Menganalisis siklus
hidup pada hewan

Bentuk
Soal

Nomor
Soal

Kategori Soal
C1

C2

C3

C4

4

√

5

√

C5

C6
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Lampiran 16. Soal Ulangan Harian Reproduksi Pada Tumbuhan dan Hewan
ULANGAN HARIAN
REPRODUKSI PADA TUMBUHAN DAN HEWAN
Mata Pelajaran : IPA
Kelas
: IX

Waktu
: 80 Menit
Hari, Tanggal : Senin, 17 September 2018

A. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan masing-masing 3 persamaan dan perbedaan tumbuhan paku dan
lumut. (20)
2. Mengapa pada siklus hidup fase ulat (Larva), instar 1 dan 2 memiliki
perilaku makan yang cenderung memakan daun tanaman muda ? jelaskan.
(15)
3. Jelaskan dan sebutkan 3 teknologi reproduksi pada hewan atau tumbuhan.
(25)
4. Jelaskan proses reproduksi pada tumbuhan pakis haji (20)
5. Ulat (larva) merupakan hama yang mengganggu bagi tanaman jeruk. Oleh
karena itu petani banyak yang menggunakan insektisida. Berilah
penjelasan tahapan fase terbaik yang dapat digunakan untuk membunuh
ulat (larva) kupu-kupu namun tidak mematikan tahapan fase siklus hidup
lain. (20)

Jawaban :
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Lampiran 17. Kunci Jawaban Soal Ulangan Harian Reproduksi Pada
Tumbuhan dan Hewan
KUNCI JAWABAN ULANGAN HARIAN
REPRODUKSI PADA TUMBUHAN DAN HEWAN
Mata Pelajaran : IPA
Kelas
: IX

Waktu
: 80 Menit
Hari, Tanggal : Senin, 17 September
2018

A. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Jelaskan masing-masing 3 persamaan dan perbedaan tumbuhan paku dan
lumut. (20)
2. Mengapa pada siklus hidup fase ulat (Larva), instar 1 dan 2 memiliki
perilaku makan yang cenderung memakan daun tanaman muda ? jelaskan.
(10)
3. Jelaskan dan sebutkan 3 teknologi reproduksi pada hewan atau tumbuhan.
(30)
4. Jelaskan proses reproduksi pada tumbuhan pakis haji ?. (20)
5. Ulat (larva) merupakan hama yang mengganggu bagi tanaman jeruk. Oleh
karena itu petani banyak yang menggunakan insektisida. Berilah
penjelasan tahapan fase terbaik yang dapat digunakan untuk membunuh
ulat (larva) kupu-kupu namun tidak mematikan tahapan fase siklus hidup
lain. (20)
Jawaban :
1. Persamaan tumbuhan paku dan lumut
-

Mengalami proses metagenesis

-

Memiliki klorofil

-

Berkembangbiak dengan spora

Perbedaan tumbuhan paku dan lumut
-

Lumut tidak berpembuluh, paku berpembuluh

-

Lumut tidak memiliki akar, batang dan daun sejati, paku memiliki
akar, batang dan daun sejati
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-

Lumut tidak memiliki pembuluh angkut (xilem dan floem), paku
memiliki pembuluh angkut (xilem dan floem) pada akar, batang dan
daun

2. Karena, daun muda memiliki tekstur yang lunak dan mudah untuk dicerna
oleh ulat (larva). Daun muda juga memiliki kandungan protein yang
diperlukan oleh instar 1 dan instar 2 untuk pertumbuhan dan
perkembangan.

3.

Teknologi reproduksi pada hewan atau tumbuhan.
a. Hidroponik

merupakan

cara

penanaman

tumbuhan

dengan

menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa
menggunakan tanah.
b. Vertikultur merupakan teknik budidya tanaman dengan cara membuat
instalasi secara bertingkat (vertikal) dengan tujuan untuk meningkatkan
jumlah tanaman.
c. Kultur jaringan merupakan metode perbanyakan tumbuhan dengan cara
mengambil suatu bagiandari tanaman, seperti sel atau sekelompok sel ,
jaringan atau organ.
d.

Inseminasi buatan (kawin suntik) merupaan proses pemasukan cairan
spera (semen) dari hewan jantan yang unggul kedalam saluran
reproduksi hewan betina dengan bantuan manusia.

4. Pada tumbuhan pakis haji strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak
berada dalam satu pohon. Pada strobilus jantan terdapat sporangia
(ruang-ruang spora). Sel-sel di dalam sporangia mengalami meiosis dan
menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan berkembang membentuk
serbuk sari. Pada strobilus betina terdapat banyak megasporofil. Tiap
megasporofil mengandung dua bakal biji. Tiap bakal biji mengandung
megasporangium. Sel dalam megasporangium akan mengalami meiosis
dan menghasilkan megaspora. Inti megaspora mengalami mitosis
membentuk sel telur.
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5. Tahapan terbaik yang digunakan untuk membunuh ulat (larva) kupukupu yang mengganggu tanaman jeruk adalah pada fase instar awal (ke1) karena pada tahapan ini larva lebih sering makan karena organ
pencernaannya belum berkerja secara optimal.
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Lampiran 18. Instrumen Penilaian Kognitif Soal Ulangan Harian
LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF
Soal Ulangan Harian
Satuan pendidikan
Nama Sekolah
Mata pelajaran
Kelas
Materi
No.
1.
2.
3.
Dst.

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: SMP Mutiara 17 Agustus
: IPA
: XI/I
: Reproduksi pada Tumbuhan dan Hewan
Nama Siswa

Rubrik Penilaian :
No.
Kriteria Penilaian
Soal
 Jika menjelaskan masing-masing 3
persamaan dan perbedaan tumbuhan
paku dan lumut secara lengkap dan
tepat.
 Jika menjelaskan persamaan dan
perbedaan tumbuhan paku dan lumut
1.
namun kurang lengkap dan kurang
tepat atau memberi penjelasan kurang
dari 3.
 Jika mengerjakan dan jawaban tidak
sesuai.
 Tidak mengerjakan.
Skor Maksimal
 Menjelaskan alasan perilaku ulat yang
banyak memakan daun muda.
2.
 Jika mengerjakan dan jawaban tidak
sesuai soal.
 Tidak mengerjakan
Skor Maksimal
 Jika menjelaskan teknologi reproduksi
pada hewan dan tumbuhan secara
3.
lengkap dan tepat.
 Jika
hanya
menjelaskan
dan
menyebutkan teknologi reproduksi

Nilai

Skor
20

15

5
0

20
10
5
0
10
30

20
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4.





5.




pada hewan dan tumbuhan kurang
lengkap.
Jika hanya menyebutkan contoh
teknologi reproduksi pada hewan atau
tumbuhan.
Jawaban tidak sesuai atau tidak
mengerjakan
Skor Maksimal
Menjelaskan secara lengkap mengenai
proses reproduksi pada tumbuhan pakis
haji.
Jika mengerjakan dan menjawab tidak
sesuai.
Tidak mengerjakan.
Skor maksimal
Menjelaskan secara logis penjelasan
mengenai tahapan fase terbaik yang
dapat digunakan membunuh ulat.
Jika mengerjakan dan menjawab tidak
sesuai.
Tidak mengerjakan.
Skor Maksimal

Penilaian :
Nilai total : 20 + 10 + 30 + 20 + 20 = 100

5
0

30
20
5
0
20
20

5
0
20

