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ABSTRAK
POTENSI ALELOKIMIA EKSTRAK RIMPANG ALANG-ALANG
(Imperata cylindrica) UNTUK MENGENDALIKAN GULMA BANDOTAN
(Ageratum conyzoides)
Fransiska Agri Martiana
NIM. 141434039
Universitas Sanata Dharma
2018
Penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen merupakan masalah penting
yang dihadapi pertanian di Indonesia. Salah satu penyebabnya terdapat organisme
penganggu tanaman (OPT) seperti gulma bandotan. Peningkatan penggunaan
herbisida kimia menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan,
tertinggalnya residu pada produk pertanian, dan matinya beberapa musuh alami.
Oleh sebab itu, perlu adanya pengendalian alternatif yang lebih ramah lingkungan
dengan menggali potensi rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) yang memiliki
senyawa alelopati yang dapat digunakan sebagai bioherbisida.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ekstrak rimpang
alang-alang (Imperata cylindrica) mampu mengendalikan gulma bandotan
(Ageratum conyzoides), mengetahui konsentrasi ekstrak rimpang alang-alang
(Imperata cylindrica) yang mampu membunuh 50% (LC50) populasi gulma
bandotan (Ageratum conyzoides) serta mengetahui pengaruh ekstrak rimpang
alang-alang (Imperata cylindrica) dalam mengendalikan gulma bandotan. Jenis
penelitian adalah penelitian eksperimental yang terdiri dari 4 perlakuan yaitu 3,1
gram/liter, 9,3 gram/liter, 15,5 gram/liter, 21,7 gram/liter ekstrak rimpang alangalang (Imperata cylindrica) dan kontrol menggunakan air sebagai pembanding dan
dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Parameter yang diamati adalah kematian
gulma bandotan (Ageratum conyzoides). Data dianalisis menggunakan analisis
probit.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ekstrak rimpang alang-alang (Imperata
cylindrica) mampu mengendalikan gulma bandotan (Ageratum conyzoides) dan
nilai LC50 sebesar 28,8 gram/liter. Konsentrasi ekstrak rimpang alang-alang
(Imperata cylindrica) yang diaplikasikan belum efektif mengendalikan gulma
bandotan (Ageratum conyzoides).

Kata kunci: Bioherbisida, rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) dan gulma
bandotan (Ageratum conyzoides).
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ABSTRACT
POTENTIAL OF ALLELOCHEMICAL ALANG-ALANG (Imperata
cylindrica) RHIZOME EXTRACT TO CONTROL BANDOTAN WEEDS
(Ageratum conyzoides)
Fransiska Agri Martiana
NIM. 141434039
Sanata Dharma University
2018
The decline in the quality and quantity of crops is an important issue facing
agriculture in Indonesia. One of the causes is plant-disturbing organisms (OPT)
such as bandotan weeds. Increased use of chemical herbicides has a negative
impact, such as environmental pollution, lagging residue on agricultural products,
and the death of some natural enemies. Therefore, there needs to be a more
environmentally friendly alternative control by exploring the potential of alangalang (Imperata cylindrica) rhizome which has allelopathy compounds that can be
used as a bioherbicide.
This research aimed to determine whether alang-alang (Imperata
cylindrica) rhizome extract can control bandotan weeds, to know the concentration
of alang-alang (Imperata cylindrica) rhizome extract that can kill 50% (LC50)
bandotan weeds population and to know alang-alang (Imperata cylindrica)
rhizome extract to controlling bandotan weeds. This type of the research is an
experimental research that consisted of 4 treatments that is 3,1 gram/ liter, 9,3
gram/ liter, 15,5 gram/ liter, 21,7 gram/ liter concentration alang-alang (Imperata
cylindrica) rhizome extract and control using water as comparison with 3
repetitions on each treatment. The parameter observed is bandotan (Ageratum
conyzoides) weeds death. The data were analyzed using probit analysis.
The results show that alang-alang (Imperata cylindrica) rhizome extract
able to control bandotan weeds and the value of LC50 is 28.8 gram / liter. The
concentration of Imperata (Imperata cylindrica) rhizome extract applied not yet
effective to control bandotan weeds (Ageratum conyzoides).

Keywords: Bioherbicide, rhizome of alang-alang (Imperata cylindrica) and
bandotan weeds (Ageratum conyzoides).
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Gulma merupakan bagian dari organisme penganggu tanaman (OPT)
selain hama dan penyakit. OPT dianggap menggangu atau merugikan
kehidupan manusia. Biasanya OPT berupa gulma dapat dijumpai pada gedunggedung atau bangunan yang tidak terurus, tempat parkir, trotoar, jalan,
sepanjang saluran irigasi, sekitar rel kereta api dan di areal budidaya tanaman.
Banyak spesies gulma yang menimbulkan kerugian apabila dikaitkan
dengan budidaya tanaman. Gulma adalah kategori tumbuhan penganggu
pertanian yang menyebabkan hilangnya hasil panen dan membutuhkan biaya
tenaga kerja yang besar (Schonbeck, 2011). Keberadaan gulma dapat
menimbulkan kerugian baik dari segi kuantitas maupun kualitas produksi.
Gangguan yang disebabkan oleh gulma antara lain berupa persaingan antara
gulma dan tanaman dalam memanfaatkan sarana tumbuh seperti unsur hara,
air, cahaya dan ruang tumbuh. Menurut Singh (2005), pertumbuhan gulma
dapat memperlambat pertumbuhan tanaman budidaya serta kehadiran gulma di
areal budidaya tanaman dapat mengganggu proses produksi seperti
pengawasan, pemupukan dan pemanenan.
Usaha untuk mengatasi berbagai gangguan gulma terhadap tanaman
budidaya diperlukan upaya pengendalian gulma. Upaya pengendalian gulma
ini akan menekan populasi gulma sampai jumlah tertentu sehingga tidak
menimbulkan kerugian pada tanaman yang dibudidayakan. Terdapat beberapa
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metode untuk pengendalian gulma meliputi pengendalian mekanik/fisik, kultur
teknik/ekologik, biologi, metode kimia dengan herbisida atau menggabungkan
beberapa metode sekaligus (Sembodo, 2010).
Saat ini penggunaan herbisida kimia masih menjadi pilihan utama
karena efektivitasnya yang segera terlihat. Akan tetapi, penggunaan herbisida
kimia secara terus-menerus akan menimbulkan beberapa dampak negatif
seperti terjadinya keracunan pada organisme non target, polusi sumber-sumber
air dan kerusakan tanah. Selain itu, keracunan pada produk pertanian akibat
residu herbisida juga dapat terjadi (Sastroutomo, 1990).
Alang-alang (Imperata cylindrica) adalah jenis gulma tahunan yang
memiliki daya adaptasi tinggi pada kondisi lingkungan minimal dan memiliki
fase pertumbuhan yang cepat dikarenakan perkembangbiakan gulma alangalang (Imperata cylindrica) dapat dilakukan secara generatif (biji) dan
vegetatif (rimpang). Selama ini, masyarakat umum hanya mengenal alangalang (Imperata cylindrica) sebagai tumbuhan penganggu atau gulma yang
merugikan dan sulit dikendalikan. Alang-alang (Imperata cylindrica) diketahui
memiliki senyawa kimia (alelokimia) yang dikeluarkan ke lingkungannya dan
dapat menghambat atau mematikan individu tumbuhan lain dapat disebut
dengan alelopati (Odum, 1971). Alelopati ini menjadi salah satu upaya
pemanfaatan alang-alang (Imperata cylindrica) sebagai pengendali gulma yang
disebut dengan bioherbisida (herbisida nabati).
Berdasarkan penelitian Istirochah Pujiwati (2011), hasil penelitian
menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak alang-alang (Imperata cylindrica)
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dapat menekan persentase perkecambahan, laju perkecambahan dan panjang
kecambah dari biji-biji gulma bayam duri (Amaranthus spinosus), ajeran
(Bidens biternata) dan gletang (Tridax procumbens). Selain itu, pada penelitian
Ardi (1999) ekstrak alang-alang (Imperata cylindrica) pada konsentrasi 800
ppm ini mampu menekan perkecambahan biji gulma bandotan (Ageratum
conyzoides) dan bayam duri (Amaranthus spinosus).
Pada penelitian ini akan digunakan alang-alang (Imperata cylindrica)
terutama bagian rimpangnya karena bagian ini yang efektif mengeluarkan
alelokimia (Mac Donald et al, 2002). Penggunaan rimpang alang-alang
(Imperata cylindrica) sebagai ekstrak diharapkan dapat menggendalikan
gulma bandotan (Ageratum conyzoides) yang sering dijumpai pada tanaman
budidaya. Gulma bandotan juga dikenal menghasilkan senyawa kimia yang
dapat menurunkan kuantitas dan kualitas tanaman budidaya. Senyawa alelopati
yang dimiliki alang-alang (Imperata cylindrica) berpotensi dalam penelitian
untuk dimanfaatkan sebagai salah satu metode alternatif dalam pengendalian
gulma yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga dapat mengurangi
pencemaran lingkungan. Penting sekali dilakukan penelitian untuk mengetahui
potensi alelokimia serta konsentrasi ekstrak rimpang alang-alang (Imperata
cylindrica) untuk mengendalikan gulma bandotan (Ageratum conyzoides) pada
tanaman budidaya.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan tersebut dapat
dirumuskan sebagai berikut.
1. Apakah ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) mampu
mengendalikan gulma bandotan (Ageratum conyzoides)?
2. Berapakah konsentrasi ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica)
yang mampu membunuh 50% (LC50) populasi gulma bandotan (Ageratum
conyzoides)?
3. Bagaimana pengaruh ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica)
dalam mengendalikan gulma bandotan (Ageratum conyzoides)?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini sebagai berikut.
1. Mengetahui apakah ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica)
mampu mengendalikan gulma bandotan (Ageratum conyzoides).
2. Mengetahui konsentrasi ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica)
yang mampu membunuh 50% (LC50) populasi gulma bandotan (Ageratum
conyzoides).
3. Mengetahui pengaruh ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica)
dalam mengendalikan gulma bandotan (Ageratum conyzoides).
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini sebagai berikut.
1. Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan tentang potensi alelokimia ekstrak rimpang alangalang (Imperata cylindrica) sebagai bioherbisida untuk mengendalikan
gulma bandotan (Ageratum conyzoides).
2. Bagi Dunia Pendidikan
Memberikan informasi tentang senyawa kimia yang terdapat pada
tumbuhan khususnya alang-alang (Imperata cylindrica) yang dapat
dijadikan sebagai bioherbisida serta dapat diimplementasikan dalam
pembelajaran biologi di kelas.
3. Bagi Masyarakat atau Pertanian
a. Mengurangi penggunaan herbisida kimia dalam dunia pertanian.
b. Memberikan informasi mengenai pemanfaatan senyawa dari tumbuhan

yaitu rimpang alang-alang sebagai bioherbisida.
c. Mendukung program pertanian ramah lingkungan yang berkelanjutan

sehingga dihasilkan produk pertanian yang lebih sehat dan aman untuk
dikonsumsi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Alang-alang (Imperata cylindrica)
1. Deskripsi Alang-alang (Imperata cylindrica)
Alang-alang (Imperata cylindrica) mempunyai daerah penyebaran
yang cukup luas, terutama pada daerah Afrika, India, Cina, Jepang,
Afganistan, Indonesia, Australia, dan Eropa selatan. Alang-alang (Imperata
cylindrica) merupakan jenis tumbuhan pioner yang menyukai sinar
matahari dengan bagian yang mudah terbakar berada di atas tanah dan
rimpang (rhizoma) yang menyebar luas berada di bawah permukaan tanah.
Alang-alang (Imperata cylindrica) tumbuh baik pada ketinggian 2700 mdpl
dan curah hujan 500-5000 mm/tahun (Holm et al., 1977).
Alang-alang (Imperata cylindrica) memiliki ketahanan yang tinggi,
sehingga tanaman lain harus bersaing dalam memperoleh air, unsur hara,
dan

cahaya

matahari.

Gulma

alang-alang

(Imperata

cylindrica)

bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Gulma ini dapat menyebabkan
penurunan pH tanah. Menurut Centre for Agriculture and Biosciences
(2018), klasifikasi alang-alang sebagai berikut.

6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7

Kingdom

: Plantae

Filum

: Spermatophyta

Sub filum

: Angiospermae

Kelas

: Monocotyledonae

Ordo

: Poales

Famili

: Poaceae

Genus

: Imperata

Spesies

: Imperata cylindrica

Sumber: Global Invasive Species Database (2018)

Gambar 2.1 Gulma Alang-alang

Gulma alang-alang (Imperata cylindrica) dapat tersebar luas dan dapat
tumbuh pada tanah terbuka yang belum maupun yang sudah diolah. Hal ini
karena adanya beberapa sifat yang dimiliki, yaitu
a. Mudah beradaptasi pada keadaan cuaca yang beragam terutama pada
tanah terbuka.
b. Mudah beradaptasi pada berbagai jenis tanah mulai dari ringan kering
sampai berat basah, tanah asam sampai tanah basa.
c. Tahan pada api, karena masih mempunyai rhizoma dalam tanah,
meskipun bagian atas habis terbakar (Moenandir, 1988).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8

2. Morfologi Alang-alang
a. Akar
Alang-alang (Imperata cylindrica) merupakan tumbuhan liar
berbiji tunggal atau monokotil. Akar alang-alang adalah akar rimpang
yang menjalar dan beruas. Rimpangnya sangat tahan terhadap panas
dan kerusakan serta dapat menembus tanah hingga kedalaman 1,2 m,
tetapi umumnya hanya mencapai 0,15 m teratas di tanah liat dan 0,4 m
di tanah berpasir. Rimpang berwarna putih, sekulen, terasa manis,
beruas pendek dengan cabang lateral membentuk jaring-jaring yang
kompak dalam tanah. Rimpang memiliki sifat dominansi apikal pada
setiap ruas rimpangnya terdapat tunas kecil, yang suatu saat mampu
berkembang dan tumbuh menjadi individu alang-alang baru. Oleh sebab
itu potongan rimpang alang-alang mempunyai arti yang sangat penting
dalam sistem perkembangbiakan atau penyebaran gulma karena
rimpang sebagai perkembangbiakan vegetatif (Moenandir, 1988).

Sumber: Global Invasive Species Database (2018)
Gambar 2.2 Akar Gulma Alang-alang
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b. Daun
Alang-alang (Imperata cylindrica) memiliki daun yang
bertulang sejajar atau bertulang lurus, yang mempunyai satu tulang di
tengah berwarna putih. Panjang daun dapat mencapai 150 cm dan lebar
daun antara 4-18 mm. Tepi daun rata sangat kasar yang merupakan daun
tidak lengkap karena hanya terdiri pelepah daun (vagina) dan helaian
daun (lamila), dengan ujung daun yang meruncing (Tjitrosoepomo,
2001).

Sumber: Global Invasive Species Database (2018)
Gambar 2.3 Daun Gulma Alang-alang

c. Bunga
Alang-alang (Imperata cylindrica) memiliki bunga majemuk,
terbentuk dalam malai yang panjangnya sekitar 6 sampai 28 cm dengan
anak bulir berambut panjang. Benang sari dua dengan kepala sari warna
putih atau ungu termasuk bunga hermaprodit. Alang-alang dapat
menghasilkan 3000 biji pertanaman, sehingga memungkinkan untuk
menyebar serta mendominasi daerah-daerah lain yang cukup jauh.
Pembungaan umumnya terjadi pada musim kering dan/ atau setelah
mengalami stress seperti adanya kebakaran, penebasan atau kekeringan.
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Pemencaran biji dilakukan melalui perantaraan angin (anemokari), biji
yang telah masak berukuran kecil dan ringan. Bijinya dapat
berkecambah dalam waktu 1 minggu dan mampu bertahan hidup selama
1 tahun (Tjitrosoepomo, 2001).

Sumber: Global Invasive Species Database (2018)
Gambar 2.4 Bunga Gulma Alang-alang

3. Kandungan Senyawa Kimia Rimpang Alang-alang
Alang-alang (Imperata cylindrica) merupakan gulma yang
mengandung senyawa kimia seperti gugusan asam organik, gula, asam
amino, pektat, asam giberelat, terpenoid, alkaloid, tanin dan asam fenolat
(Yanti, 2016). Sebagian besar senyawa alelopati merupakan senyawa
golongan fenol. Senyawa fenol memiliki ciri adanya cincin aromatik yang
mengandung satu atau dua gugus hidroksil. Struktur senyawa fenol meliputi
senyawa fenol sederhana, polifenol dan asam fenolat. Polifenol yaitu
senyawa fenol yang memiliki gugus hidroksil lebih dari dua seperti
kelompok tanin. Tanin merupakan senyawa polifenol yang dapat larut
dalam air. Fenil propanoid yaitu senyawa fenol dengan rantai samping
terdiri atas tiga atom karbon dan asam fenolat yaitu senyawa fenol yang
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mengandung gugus karboksilat (Hanani, 2014). Satuan fenolik juga dapat
dijumpai pada protein, alkaloid dan diantara terpenoid (Harborne, 1987).
Penelitian Xuan (2009) menemukan senyawa di bagian rimpang dan
eksudat akar yang mampu menghambat pertumbuhan tanaman lain.
Senyawa tersebut meliputi isoeugenol, asam isoferulat, asam linoleat,
ferulat dan asam vanilat. Menurut Qasem dan Foy (2001) senyawa sebagai
agen alelopati meliputi asam vanilat, p-kumarat, asam siringat, skopolin,
skopoletin, klorogenat, dan asam isoklorogenat.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian, senyawa kimia alang-alang
yang telah disebutkan merupakan bagian dari senyawa fenol. Asam
isoferulat, ferulat, isoeugenol, asam klorogenat, asam isoklorogenat, pkumarat, skopolin dan skopletin merupakan senyawa fenol dengan rantai
samping yang terdiri atas tiga rantai karbon atau fenil propanoid. Senyawa
kimia yang termasuk golongan asam fenolat meliputi asam vanilat dan asam
siringat. Adapun asam linoleat yang merupakan senyawa karboksilat alifatik
sering disebut dengan asam lemak.

4. Kegunaan Alang-alang (Imperata cylindrica)
Pada suatu kondisi tertentu alang-alang (Imperata cylindrica) tidak
dipandang sebagai gulma karena secara ekonomis memberikan manfaat
bagi kepentingan manusia. Sebagai contoh, daun alang-alang (Imperata
cylindrica) kadang dimanfaatkan sebagai bahan atap rumah. Rimpang
alang-alang (Imperata cylindrica) dimanfaatkan sebagai obat tradisional
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yaitu diuretik, antipiretik, anti inflamasi dan agen haemostatik (Nikodemus,
1993). Sedangkan daun yang relatif masih muda dapat digunakan sebagai
bahan makanan ternak (Suryaningtyas, 1996).
Alang-alang (Imperata cylindrica) dapat juga berperan dalam aspek
lingkungan karena gulma tersebut dapat menekan atau mencegah terjadinya
erosi tanah pada daerah-daerah yang relatif tidak datar. Selain itu alangalang juga dapat memperbaiki struktur dan siklus hara, terutama pada tanahtanah yang tidak subur, menstabilkan tanah pada saluran-saluran air, tebingtebing jalan kereta api dan berfungsi sebagai pengikat tanah berpasir di
daerah pantai dan gurun (Suryaningtyas, 1996).

B. Gulma Bandotan (Ageratum conyzoides)
1. Deskripsi Gulma Bandotan
Bandotan

(Ageratum

conyzoides)

merupakan

tumbuhan

pengganggu (gulma) pada areal pertanian atau perkebunan. Gulma bandotan
memiliki daerah penyebaran yang cukup luas (tropis dan subtropis), mampu
berasosiasi dengan tanaman biji-bijian, legum, tebu, teh, dan karet. Gulma
ini juga dapat mengeluarkan senyawa alelopati (Moenandir, 1988). Gulma
bandotan dapat ditemukan juga di pekarangan rumah, tepi jalan, tanggul,
dan sekitar saluran air pada ketinggian 1-2100 m di atas permukaan laut
(Dalimartha, 2006).
Menurut Sembodo (2010), bandotan termasuk gulma semusim
(annual weeds) yang mempunyai daur hidup hanya satu tahun atau kurang
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dari mulai perkecambahan biji hingga menghasilkan biji lagi. Menurut
Centre for Agriculture and Biosciences (2018), klasifikasi gulma bandotan
sebagai berikut.

Sumber: Forest & Kim Starr (2018)
Gambar 2.5 Gulma Bandotan

Kingdom

: Plantae

Filum

: Spermatophyta

Sub filum

: Angiospermae

Kelas

: Dicotyledonae

Ordo

: Asterales

Famili

: Asteraceae

Genus

: Ageratum

Spesies

: Ageratum conyzoides

2. Morfologi Gulma Bandotan
a. Akar
Gulma bandotan (Ageratum conyzoides) termasuk tumbuhan
berbiji dua atau dikotil sehingga gulma ini memiliki akar tunggang.
Perakarannya dangkal, sedikit dan tidak kuat sehingga mudah dicabut.

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2018)
Gambar 2.6 Akar Gulma Bandotan (Ageratum conyzoides)
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b. Batang
Gulma bandotan (Ageratum conyzoides) memiliki batang tegak,
bulat, dan berambut. Tingginya berkisar 25- 50 cm, membentuk cabang.

Sumber: Forest & Kim Starr (2018)
Gambar 2.7 Batang Gulma Bandotan (Ageratum conyzoides)

c. Daun
Daun bertangkai, letaknya saling berhadapan dan bersilang
(compositae), helaian daun bulat telur dengan pangkal membulat dan
ujung runcing, tepi bergerigi, panjang 1-10 cm, lebar 0,5-6 cm, kedua
permukaan bawah daun berambut serta berwarna hijau.

Sumber: Forest & Kim Starr (2018)
Gambar 2.8 Daun Gulma Bandotan (Ageratum conyzoides)
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d. Bunga
Bandotan memiliki bunga majemuk berkumpul 3 atau lebih,
berbentuk malai rata yang keluar dari ujung tangkai, bunga berwarna
biru, putih atau ungu. Panjang bongkol bunga 6-8 mm, dengan tangkai
yang berambut. Selain itu terdapat biji yang bentuknya kecil, biji
tersebut merupakan alat perkembangbiakan (Steenis, 1981).

Sumber: Forest & Kim Starr (2018)
Gambar 2.9 Bunga Gulma Bandotan (Ageratum conyzoides)

C. Penggolongan Gulma
Gulma merupakan salah satu dari jasad penganggu tanaman
perkebunan, selain hama dan penyakit. Gulma adalah tumbuhan yang mudah
tumbuh pada setiap tempat yang berbeda-beda, mulai dari tempat yang miskin
nutrisi sampai kaya nutrisi (Moenandir, 1988). Selain itu, gulma didefinisikan
sebagai tumbuhan yang keberadaan tidak dikehendaki dipertanaman karena
tumbuhan ini mengadakan persaingan dengan tanaman pokok. Gulma secara
langsung bersaingan dengan tanaman pokok untuk mendapatkan unsur hara, air,
cahaya dan faktor tumbuh (Mangoensoekarjo, 2015).
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Menurut Sembodo (2010) klasifikasi atau penggolongan gulma
diperlukan untuk mengenali atau mengidentifikasi gulma. Berikut ini diuraikan
tentang penggolongan gulma berdasarkan aspek tertentu.
1. Berdasarkan Morfologi
Gulma berdasakan morfologinya dapat dikelompokan sebagai berikut.
a. Gulma rumputan (grasses)
Semua jenis gulma yang termasuk dalam famili poaceae atau
gramineae adalah kelompok rumputan. Adapun istilah gulma berdaun
sempit yang ditandai dengan ciri utama yaitu tulang daun sejajar dengan
tulang daun utama, berbentu pita, dan terletak berselang-seling pada
ruas batang. Batang berbentuk silindris, beruas, dan berongga serta akar
gulma ini tergolong dalam akar serabut.
b. Gulma golongan tekian (sedges)
Semua jenis gulma yang termasuk dalam famili cyperaceae
adalah gulma golongan tekian. Golongan gulma yang termasuk dalam
golongan ini memiliki ciri utama letak daun berjejal pada pangkal
batang, bentuk daun seperti pita, tangkai bunga tidak beruas dan
berbentuk silindris, segi empat, atau segitiga.
c. Gulma golongan berdaun lebar (broadleaves)
Anggota gulma golongan berdaun lebar paling banyak dijumpai
di lapangan dan beragam jenisnya dan pada umumnya merupakan
tumbuhan berkeping dua, meskipun ada juga yang bekeping satu (Barus,
2003). Ciri-ciri yang dimiliki oleh gulma berdaun lebar sangat beragam
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tergantung pada familinya kecuali famili poaceae dan famili
cyperaceae. Bentuk daun gulma golongan ini adalah lonjong, bulat,
menjari, atau berbentuk hati. Akar yang dimiliki umumnya akar tunjang.
Beberapa gulma yang termasuk dalam jenis paku-pakuan atau pakis,
memiliki perakaran serabut. Batang umumnya bercabang, berkayu atau
sekulen.
2. Berdasarkan Siklus Hidup
Gulma berdasarkan siklus hidupnya dapat digolongkan sebagai berikut.
a. Gulma semusim (annual weeds)
Gulma semusim atau gulma setahun merupakan gulma yang
mempunyai daur hidup hanya satu tahun atau kurang dari mulai
perkecambahan biji hingga dapat menghasilkan biji lagi. Gulma
semusim ini memiliki ciri-ciri utama pertumbuhan yang cepat dan
mengahasilkan biji dalam jumlah banyak. Pada umumnya, gulma
semusim mudah dikendalikan, namun pertumbuhannya sangat cepat
karena produksi biji sangat banyak. Oleh karena itu, pengendalian
gulma semusim memerlukan biaya yang lebih besar.
b. Gulma dua musiman (biannual weeds)
Gulma dua musiman melengkapi satu siklus hidupnya selama
dua musim atau tahun. Perkecambahan dan pembentukan roset pada
musim atau tahun pertama. Pada periode roset, gulma jenis ini pada
umumnya sensitif terhadap herbisida. Selepas musim dingin, roset
mengalami vernalisasi, berbunga, berbiji, dan mati pada musim atau
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tahun ke dua. Secara umum dapat dikatakan bahwa pertumbuhan
vegetatif gulma dua musiman terjadi pada musim atau tahun pertama
dan pertumbuhan generatif pada tahun kedua. Dengan demikian, dalam
satu siklus hidupnya membutuhkan waktu antara 1-2 tahun.
c. Gulma musiman (perennial weeds)
Gulma musiman atau gulma tahunan merupakan gulma yang
menghasilkan organ vegetatif secara terus menerus sehingga
memungkinkannya hidup lebih dari dua musim atau dua tahun dan
mungkin tidak terbatas (menahun). Gulma yang memiliki organ
perkembangbiakan ganda, yaitu secara generatif dengan biji dan secara
vegetatif dengan rhizoma/ rimpang, umbi, daun, atau stolon. Gulma
tahunan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.

3. Berdasarkan Habitat
Tempat gulma tumbuh disebut dengan habitat gulma. Berdasarkan tempat
hidupnya, maka gulma dapat digolongkan sebagai berikut.
a. Gulma air (aquatic weeds)
Gulma air adalah gulma yang memiliki sifat sebagian atau
seluruh siklus hidupnya berada di air, jika kekeringan gulma akan mati.
Habitat air dapat berupa rawa, kolam, bendungan ataupun sawah. Gulma
air dapat berupa gulma berdaun sempit, berdaun lebar ataupun tekitekian. Gulma air dikelompokkan atas dasar cara hidup, yaitu gulma
mengapung bebas (free floating weeds), gulma mengapung akar terikat
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di dasar (rooted floating weeds), gulma tenggelam akar tidak terikat
(free submergent weeds), gulma tenggelam akar terikat di dasar
(anchored submergent weeds), gulma muncul di atas air, akar, dan
batang bagian bawah dalam air (emergent amphibious weeds), gulma
tumbuh di tepian perairan (marginal weeds), gulma pulau terapung
(floating island weeds), gulma lahan basah (wetland weeds).
b. Gulma darat (terrestrial weeds)
Gulma darat adalah gulma yang seluruh siklus hidupnya
berlangsung di daratan dan memiliki anggota yang banyak jumlahnya.
Gulma darat tidak tahan genangan air, jika tergenang air gulma akan
mati (Mangoensoekarjo, 2015). Jenis gulma darat dijumpai antara lain
di tegalan dan perkebunan yang sangat tergantung pada jenis tanaman
utama, jenis tanah, iklim, dan pola tanam.
c. Gulma menumpang pada tumbuhan lain (aerial weeds)
Gulma golongan ini bersifat epifit atau parasit dengan cara
tumbuh menempel pada tumbuhan lain termasuk tumbuhan tingkat
rendah (ganggang dan lumut) dan tumbuhan pakuan. Contoh gulma
yang tergolong aerial weeds adalah tali putri (Cuscuta sp.), duduwitan
(Desmodium sp.) serta benalu (Sembodo, 2010).
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D. Metode Pengendalian Gulma
Gulma yang selalu tumbuh di sekitar pertanaman (crop) mengakibatkan
penurunan laju pertumbuhan serta hasil akhir. Adanya gulma tersebut
membahayakan bagi kelangsungan pertumbuhan dan menghalangi tercapainya
sasaran produksi pertanaman pada umumnya. Usaha manusia dalam mengatasi
hal tersebut dapat berupa upaya pengendalian. Pengendalian gulma adalah
tindakan pengelolaan gulma dengan cara menekan keberadaan atau populasi
gulma hingga tingkat yang tidak merugikan secara ekonomis. Berikut ini adalah
metode pengendalian gulma.
1. Pengendalian secara preventif atau pencegahan
Metode ini bertujuan untuk mencegah pertumbuhan dan penyebaran
gulma agar pengendalian dapat dikurangi atau ditiadakan, untuk
mewujudkan tujuan tersebut yaitu
a. Membuat

undang-undang

yang

berkaitan

dengan

pemindahan

sumberdaya hayati, termasuk gulma dari satu tempat ke tempat lain.
Termasuk dalam upaya ini adalah dibentuknya lembaga-lembaga
karantina tumbuhan dan sertifikasi benih.
b. Sortasi biji gulma sebelum tanam.
c. Menghindari penggunaan pupuk kandang yang belum matang, karena
pupuk kandang yang masih segar banyak mengandung biji-biji gulma
yang terangkut bersama pakan.
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d. Membersihkan alat-alat pertanian, seperti bajak, garu, cangkul setelah
digunakan. Alat yang kotor karena banyak tanah akan membawa biji
gulma dan menyebarluaskan ke lain tempat.
e. Membersihkan gulma pada pinggir saluran irigasi. Biji gulma pada
tebing saluran irigasi yang telah masak akan jatuh ke perairan dan
menyebar luas ke lain tempat dengan bantuan air irigasi (Sembodo,
2010).
2. Pengendalian secara mekanik/fisik
Pengendalian gulma dengan cara ini hanya mengandalkan kekuatan
fisik atau mekanik, baik dengan tangan biasa, alat sederhana maupun alat
berat. Tujuan pengendalian secara mekanik/fisik yaitu untuk merusak fisik
atau bagian tubuh gulma sehingga pertumbuhannya terhambat atau bahkan
mati. Berikut ini adalah metode pengendalian gulma secara mekanik/fisik.
a. Pencabutan (hand weeding atau hand pulling), sering disebut
penyiangan manual, efektif mengendalikan gulma semusim atau dua
musim. Bagi gulma tahunan pencabutan semacam ini mengakibatkan
terpotong dan tertinggalnya bagian di dalam tanah yang akhirnya
kecambah baru dapat terbentuk. Cara semacam ini sangat praktis dan
murah jika diterapkan pada suatu area yang tidak luas serta memiliki
resiko kecil terhadap tanaman budidaya (Moenandir, 1988).
b. Pembabatan (mowing), metode ini baik dilakukan untuk gulma semusim
atau dua musim dan tidak memiliki organ perkembangbiakan di dalam
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tanah, seperti rimpang dan umbi. Pembabatan gulma tahunan atau
musiman harus dilakukan berulang kali sehingga gulma tersebut mati.
c. Pengolahan tanah (soil tillage). Pengaruh tidak langsung pengolahan
tanah terhadap perkembangan gulma adalah terangkatnya deposit biji
gulma yang ada dalam tanah, biji yang sudah terangkat pada permukaan
akan berkecambah. Gulma yang sudah dipotong dan dibenamkan
melalui tindakan pengolahan tanah kedua. Cara ini efektif untuk
mengendalikan semua jenis gulma (Sembodo, 2010).
d. Pembakaran (burning). Pengendalian gulma dengan cara pembakaran
merupakan tindakan yang sangat murah, sering dilakukan pada
pembukaan kebun atau ladang tradisional. Pembakaran gulma akan
menyebabkan terjadinya koagulasi atau penggumpalan protoplasma
karena suhu tinggi sehingga gulma akan mati.
e. Penggenangan

(flooding).

Pengendalian

gulma

dengan

cara

penggenangan biasa dilakukan di areal persawahan untuk menekan
pertumbuhan gulma. Terdapat beberapa gulma yang tidak tahan
terhadap kondisi anaerob akibat penggenangan sehingga dapat
membatasi perkecambahan dan pertumbuhan gulma atau sampai mati
sumumnya berhasil untuk gulma parennial. Penggenangan akan
menghambat transport oksigen dari udara bebas ke dalam tanah atau
wilayah. Adapun beberapa jenis gulma yang memiliki toleransi terhadap
penggenangan, sehingga tetap tumbuh dengan baik (Aldrich, 1987).
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f. Pemulsaan (mulching), mulsa yang menutup permukaan tanah baik
berasal dari bahan organik maupun plastik, akan menghambat masuknya
pancaran surya ke dalam tanah. Penghambatan ini akan mempengaruhi
perkecambahan biji gulma. Biji gulma yang telah sempat berkecambah,
perkembangan selanjutnya akan tertekan karena proses fotosintesisnya
terganggu (Sembodo, 2010).
3. Pengendalian secara kultur teknik/ekologik
Pada budidaya tanaman, petani memprioritaskan pertumbuhan dan
perkembangan tanaman daripada gulma. Metode pengendalian gulma
secara kultur teknik ini bertujuan untuk memanipulasi ekologi atau
lingkungan sehingga pertumbuhan gulma tertekan dan sebaliknya untuk
tanamannya. Upaya-upaya manipulasi ekologi tersebut antara lain:
a. Memilih varietas tanaman berdaya saing tinggi.
b. Melakukan rotasi tanaman untuk mencegah dominansi gulma tertentu di
suatu areal.
c. Mengatur jarak tanam yang optimum untuk tanaman.
d. Memililih sistem pertanaman yang sesuai.
e. Menggunakan mulsa organik maupun anorganik.
f. Menggunakan tanaman penutup tanah atau LCC (legume cover crops).
g. Memupuk tepat dosis, waktu maupun penempatan.
h. Mengatur waktu tanam yang tepat.
i. Menggenangi lahan pada budidaya padi sawah (Sembodo, 2010).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24

4. Pengendalian secara hayati (biological control)
Metode pengendalian gulma secara hayati bertujuan menekan
populasi gulma dengan menggunakan organisme seperti serangga,
kumbang, ternak, mikroba, maupun ikan. Penerapan metode ini harus hatihati dan memenuhi syarat yaitu organisme yang digunakan sebagai
pemangsa gulma harus spesifik, jika mungkin bersifat monofag, sehingga
tidak menyerang tanaman. Terdapat tiga tipe dasar pengendalian gulma
secara hayati yaitu
a. Pengendalian hayati klasik (classical biological control) adalah
pelepasan musuh alami (predator atau parasit) gulma. Musuh alami
tersebut didatangkan dari luar daerah dan pertumbuhan populasinya
mencapai kondisi stabil pada daerah yang baru karena telah tercapai
keseimbangan jangka panjang antara populasi musuh alami dengan
gulma yang dikendalikan sebagai inangnya.
b. Pengendalian hayati augmentatif (augmentative control) mengacu pada
musuh alami yang tidak mampu bertahan sendiri dalam jangka waktu
yang lama pada areal yang terinvestasi gulma yang akan dikendalikan
tanpa adanya penambahan populasi. Oleh karena itu, secara periodik
harus ditambahkan musuh alami yang baru di areal atau wilayah
pengendalian gulma tersebut.
c. Pengendalian hayati inudatif (inudative biological control) adalah salah
satu metode pengendalian hayati jangka pendek dengan cara
melepaskan musuh alami dalam jumlah banyak, seperti pengaplikasian
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cendawan sebagai mikroherbisida. Musuh alami tersebut tidak mampu
bertahan lama. Pengendalian hayati inudatif cenderung tidak lama
seperti halnya pengendalian secara kimia dengan menggunakan
herbisida (Sembodo, 2010).
5. Pengendalian secara kimiawi
Pengendalian gulma secara kimiawi adalah pengendalian gulma
dengan menggunakan bahan kimiawi yang dapat menekan atau bahkan
mematikan gulma. Herbisida sering digunakan dalam pengendalian gulma
secara kimiawi. Menurut Moenandir (1988), herbisida adalah bahan kimia
yang dapat menghentikan pertumbuhan gulma secara sementara atau
seterusnya jika diberikan pada ukuran yang tepat.
6. Pengendalian secara terpadu (Integrated control)
Pengendalian gulma tidak dapat dipisahkan dari aktivitas praktik
budidaya tanaman atau ternak lainnya. Oleh karena itu, dua atau lebih
metode pengendalian gulma dapat dipadukan bersama dalam suatu sistem
produksi tanaman atau sistem usaha tani.

E. Herbisida
Herbisida adalah bahan kimia atau kultur hayati yang dapat
menghambat pertumbuhan atau mematikan tumbuhan. Herbisida telah banyak
digunakan dalam bidang pertanian. Moenandir (1988) menyatakan bahwa
senyawa kimia yang dapat menghambat atau mematikan gulma. Keuntungan
penggunaan herbisida antara lain menghemat waktu dan tenaga, dapat
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membunuh gulma diantara tanaman yang sulit disiangi, herbisida pratumbuh
dapat mengendalikan gulma sejak awal, serta dapat memilih saat pengendalian
gulma yang sesuai dengan waktu yang tersedia. Herbisida dapat mempengaruhi
satu atau lebih proses seperti pembelahan sel, perkembangan jaringan,
pembentukan klorofil, fotosintesis, respirasi, metabolisme nitrogen, aktivitas
enzim dan sebagainya.
Beberapa jenis herbisida diaplikasikan lewat tanah dan sebagian lainnya
melalui tajuk. Menurut Sembodo (2010), berdasarkan waktu aplikasinya
herbisida digolongkan menjadi herbisida pratanam, pratumbuh dan pasca
tumbuh. Berdasarkan aplikasinya herbisida juga beragam misalnya aplikasi
herbisida secara menyeluruh (blanket), setempat (spot), alur pada baris atau
antarbaris tanaman (strip atau bend), dan diusapkan langsung pada gulmanya
(wipping). Secara umum, tipe translokasi herbisida dibagi dalam dua golongan
yaitu herbisida kontak (tidak ditranslokasikan) dan herbisida sistemik
(ditraslokasikan).
Penggunaan herbisida yang ideal adalah tidak meracuni tanaman,
murah, efektif mengendalikan gulma, dan tidak berdampak negatif pada
lingkungan. Pada kenyataannya, kemungkinan mengenai sasaran di luar target
bisa saja terjadi, baik secara langsung pada saat aplikasi melalui drift atau
cipratan atau uap herbisida, ataupun secara tidak langsung melalui pencucian
herbisida dan pengangkutan ke tempat lain. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan pada saat pengaplikasian herbisida yaitu tepat dosis, tepat waktu,
tepat sasaran, tepat jenis dan mutu herbisida, dan tepat cara (Sembodo, 2010).
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Herbisida mengakibatkan terjadinya perubahan spektrum gulma yang
cukup besar, kemungkinannya disebabkan oleh adanya tekanan selektivitas
yang tinggi dari herbisida yang yang digunakan jika dibandingkan dengan caracara pengendalian lainnya. Mangoensoekarjo (2015) menyatakan herbisida
yang diaplikasikan akan menimbulkan bahaya yang dialami tumbuhan,
khususnya aplikasi herbisida pasca tumbuh. Ada kemungkinan herbisida
bersifat toksik terhadap tanaman yang tidak tahan terhadap penyerapan residu
oleh tanaman. Selain itu, ada kemungkinan molekul yang ada pada herbisida
berpindah ke bagian lain dari lingkungan.

F. Bioherbisida
Bioherbisida adalah senyawa yang berasal dari organisme hidup, yang
mampu mengendalikan tumbuhan penganggu atau gulma (Senaya dan
Surakusumah, 2007). Potensi senyawa-senyawa alelopati pada organisme hidup
mampu digunakan sebagai bioherbisida. Alelopati merupakan peristiwa
penghambatan pertumbuhan tanaman oleh tumbuhan lain (gulma) melalui
senyawa kimia beracun dari hasil metabolisme. Senyawa beracun dari hasil
metabolisme disebut alelokimia (Mangoensoekarjo, 2015).
Menurut

Sastroutomo

(1990),

senyawa-senyawa

kimia

yang

mempunyai potensi alelopati dapat ditemukan pada semua jaringan tumbuhtumbuhan termasuk daun, batang, akar, rhizoma, bunga, buah, dan biji. Pada
suatu agroekosistem, senyawa alelopati kemungkinan dapat dihasilkan oleh
gulma, tanaman pangan, dan hortikultura (semusim), tanaman berkayu, residu
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dari tanaman dan gulma dapat dikeluarkan dalam bentuk eksudat dari akar dan
serbuk sari, luruhan organ (decomposition), senyawa yang menguap (volatile)
dari daun, batang, dan akar, serta melalui pencucian (leaching) dari organ
bagian luar (Reigosa, 2000 dalam Qasem & Foy, 2001).
Tanaman yang diidentifikasi sebagai agen alelopati meliputi gulma,
tanaman semusim, tanaman kayu maupun residu tanaman. Alelopati dapat
dihasilkan dari gulma, banyak spesies gulma menimbulkan kerugian dalam
budidaya tanaman yang berakibat pada berkurangnya jumlah dan kualitas hasil
panen contohnya gulma alang-alang (Imperata cylindrica), tembelekan
(Lantana camara), dan teki (Cyperus rotundus). Selain itu, terdapat tanaman
semusim dilaporkan 41 spesies yang mengeluarkan senyawa alelopati termasuk
padi, jagung, kedelai, buncis, dan ubi jalar (Inderjit dan Keating, 1999).
Tanaman berkayu yang juga dilaporkan bersifat alelopati antara lain,
Akasia (Acasia sp.), trembesi kuning (Albizia lebbeck), Eucalyptus sp., Grewia
optiva, Glirycidia sepium, Leucaena leucocephala, kelor (Moringa oleifera),
Populus deltoides, Abies balsamea, Picea mariana, Pinus divaricate, Pinus
recinosa dan Thujua occidentalis. Adanya senyawa alelopati dari tanaman
berkayu dapat dimanfaatkan dalam pertanaman sistem wanatani (agroforestry)
serta dalam pengendalian gulma, patogen, ataupun hama. Alelopati dalam
sistem wanatani dapat dimanfaatkan dalam strategi pengurangan keragaman
vegetasi di bawah tegakan (Junaedi, 2006).
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Pengetahuan tentang senyawa alelopati yang dapat dihasilkan oleh
setiap

tumbuhan

sangatlah

penting

dalam

pemanfaatannya

sebagai

bioherbisida. Senyawa-senyawa penghambat pertumbuhan yang berasal dari
tumbuh-tumbuhan dan mikroba sangat banyak jumlahnya dan bervariasi dari
gas-gas dan senyawa alifatik sederhana ke senyawa aromatik yang rumit dengan
rantai yang cukup panjang. Beberapa produk alami yang diidentifikasi sebagai
agen alelopati meliputi asam organik dan aldehid, asam aromatik, lakton
sederhana, kumarin, quinon, flavonoid, tannin, alkaloid, terpenoid dan steroid,
beberapa senyawa lain seperti asam lemak rantai panjang, alkohol, polipeptida,
nukleosida, dan beberapa komponen yang belum diketahui (Putnam, 1985).
G. Ekstraksi
Ekstraksi atau penyaringan merupakan proses pemisahan senyawa dari
matriks atau simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Metode
ekstraksi yang digunakan tergantung pada jenis, sifat fisik, dan sifat kimia
kandungan senyawa yang akan diekstraksi (Hanani, 2014). Menurut
Wonorahardjo (2013) proses ekstraksi dilakukan dengan memperhitungkan
kemudahannya yang dilakukan secara terus-menerus sehingga semua
komponen bisa diambil. Tujuan ekstraksi adalah menarik atau memisahkan
senyawa dari campurannya. Berikut ini adalah beberapa metode ekstraksi
(Hanani, 2014).
1. Maserasi
Maserasi adalah cara ekstrasi simplisia dengan merendam dalam
pelarut pada suhu kamar sehingga kerusakan atau degradasi metabolit dapat
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diminimalisasi. Pada maserasi, terjadilah proses keseimbangan konsentrasi
antara larutan di luar dan di dalam sel sehingga diperlukan pengganti pelarut
secara berulang.
2. Perkolasi
Perkolasi adalah cara ekstraksi simplisia menggunakan pelarut yang
selalu baru, dengan mengalirkan pelarut melalui simplisia hingga tersari
sempurna. Cara ini memerlukan waktu lebih lama dan pelarut lebih banyak.
untuk menyakinkan perkolasi sudah sempurna, perkolat dapat diuji adanya
metabolit dengan pereaksi yang spesifik.
3. Refluks
Refluks adalah cara ekstraksi dengan pelarut pada suhu titik
didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif
konstan dengan adanya pendingin balik. Agar hasil penyaringan lebih baik
atau sempurna, refluks umumnya dilakukan berulang-ulang (3-6 kali)
terhadap residu pertama. Cara ini memungkinkan terjadinya penguraian
senyawa yang tidak tahan panas.

Menurut Sastroutomo (1990), tidak ada teknik-teknik yang dapat
dijadikan acuan atau pegangan untuk mengisolasi setiap senyawa alami dengan
sempurna. Secara ringkasnya, isolasi suatu suatu jenis senyawa alami meliputi
ekstraksi atau koleksi senyawa ini dalam zat pelarut atau pengikatnya yang
sesuai. Zat pelarut yang biasa digunakan dalam ekstraksi adalah air dingin atau
metanol cair dan air yang mendidih, dengan autoklaf atau ekstraksi dengan
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menggunakan pelarut organik. Penggunaan air dalam ekstraksi rimpang alangalang sebagai bioherbisida akan melarutkan senyawa alelopati berupa senyawa
fenol. Senyawa polifenol seperti tanin, saponin, polipeptida, flavonoid dan
beberapa terpenoid larut dalam air serta fenil propanoid (Harborne, 1987).
H. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian Ardi,
Fitriani, dan Dwita Agustini (1999) dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis
senyawa fenol yang terdapat dalam ekstrak akar rimpang alang-alang (Imperata
cylindrica) serta menguji potensi alelopatinya terhadap perkecambahan gulma
Ageratum conyzoides dan Amaranthus spinosus. Hasil penelitian menunjukan
bahwa ekstrak akar rimpang alang-alang mengandung senyawa fenol yaitu
asam kumarin, asam amisat, asam isoferulik, asam salisilat, vanillin dan salisil
aldehid. Konsentrasi perlakuan pada penelitian ini yaitu 0 (tanpa ekstrak), 50
ppm, 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm dan 800 ppm dengan pengulangan sebanyak
5 kali pada masing-masing konsentrasi. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan gabungan senyawa fenol dari ekstrak akar rimpang alang-alang pada
konsentrasi 800 ppm telah menekan perkecambahan biji Ageratum conyzoides
dan Amaranthus spinosus.
Pujiwati (2011), melakukan penelitian yang serupa yaitu pemanfaatan
lahan melalui potensi alang-alang (Imperata cylindrica) sebagai bioherbisida.
Gulma yang diuji pada penelitian ini yaitu biji-biji gulma Amaranthus spinosus,
Bidens biternata dan Tridax procumbens dengan konsentrasi 0%, 25%, 50%,
75% serta 100%. Metode yang digunakan adalah metode uji hayati
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perkecambahan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
faktorial yang terdiri atas dua faktor. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak akar dan rimpang alang-alang
semakin menurunkan persentase perkecambahan gulma.
I. Kerangka Berpikir
Jumlah gulma yang banyak pada areal pertanian/tanaman budidaya
dapat menurunkan kualitas serta kuantitas hasil panen. Bandotan (Ageratum
conyzoides) merupakan jenis gulma berdaun lebar yang sering dijumpai pada
tanaman budidaya. Persaingan gulma dengan tanaman budidaya dapat berupa
persaingan penyerapan unsur hara, air, cahaya maupun ruang tumbuh.
Pengendalian gulma menggunakan herbisida kimia masih menjadi pilihan
utama petani dengan alasan keefektifannya tanpa mempertimbangkan dampak
bagi lingkungan.
Alang-alang

(Imperata

cylindrica)

adalah

jenis

gulma

yang

perkembangbiakannya sangat cepat dan memiliki potensi alelokimia. Potensi
alelokimia ini dapat digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu
pada tanaman budidaya seperti gulma. Pemanfaatan alelokimia sebagai
bioherbisida merupakan usaha alternatif yang ramah lingkungan untuk
mengurangi penggunaan herbisida kimia. Dengan demikian, diharapkan
pertumbuhan tanaman budidaya, kualitas dan kuantitas hasil panen akan
meningkat. Berikut ini adalah diagram kerangka berpikir yang dibuat
berdasarkan uraian di atas.
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Persaingan
penyerapan unsur
hara, air, cahaya
dan ruang tumbuh

Gulma
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Potensi alelokimia
ekstrak rimpang
alang-alang

Gambar 2.10 Kerangka Berpikir

J. Hipotesis
1. Ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) dapat mengendalikan
gulma bandotan (Ageratum conyzoides).
2. Konsentrasi ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) yang dapat
membunuh 50% populasi gulma bandotan (Ageratum conyzoides) adalah
konsentrasi 15,5 gram/liter.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental yaitu menguji
beberapa konsentrasi ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) untuk
mengendalikan

gulma

bandotan

(Ageratum

conyzoides).

Penelitian

eksperimental merupakan salah satu jenis penelitian kuantitatif yang sangat kuat
mengukur sebab akibat yakni membandingkan efek variasi variabel bebas
terhadap variabel terikat melalui manipulasi atau pengendalian variabel bebas
tersebut (Taniredja dan Mustafidah, 2011). Adapun tiga variabel dalam
penelitian ini, meliputi
1. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi bioherbisida
ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica), terdiri dari 4 perlakuan
dengan konsentrasi berbeda-beda dan kontrol sebagai pembanding. Masingmasing perlakuan dilakukan 3 kali pengulangan. Berikut ini adalah
konsentrasi bioherbisida ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica)

34
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Tabel 3.1 Konsentrasi Ekstrak Rimpang Alang-alang (Imperata cylindrica)
Kode

Perlakuan

K

Kontrol

P1

Ekstrak rimpang alang-alang 3,1 gram/liter

P2

Ekstrak rimpang alang-alang 9,3 gram/liter

P3

Ekstrak rimpang alang-alang 15,5 gram/liter

P4

Ekstrak rimpang alang-alang 21,7 gram/liter

2. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kematian gulma bandotan
(Ageratum conyzoides).
3. Variabel kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah jenis gulma, lokasi tumbuh
gulma, waktu penyemprotan dan volume penyemprotan.

B. Batasan Penelitian
Pada penelitian ini, diperlukan adanya batasan penelitian agar lingkup
penelitian tidak terlalu luas, lebih mudah dan terarah pada saat melakukan
pembahasan. Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Ekstrak yang digunakan adalah ekstrak rimpang alang-alang (Imperata
cylindrica) berasal dari kebun di Desa Kalialang, Kecamatan Kemangkon,
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
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2. Gulma yang dikendalikan dalam penelitian adalah gulma bandotan
(Ageratum conyzoides) yang tumbuh pada lahan perkebunan di Desa
Kalialang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
3. Parameter yang diamati dari penelitian ini adalah persentase (%) kematian
gulma bandotan (Ageratum conyzoides).
4. Morfologi gulma bandotan (Ageratum conyzoides) yang dikendalikan
dalam penelitian tidak sama.
5. Waktu penelitian aplikasi bioherbisida dibatasi yaitu selama 30 hari.
6. Sifat fisik dan kimia tanah pada lahan tempat penelitian tidak diuji.
C. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi blender, timbangan
digital, sprayer tangan (hand sprayer), pisau, gelas ukur 1000 ml, gelas ukur
10 ml, ember, toples, alat tulis, kain saring, dan cangkul.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi gulma bandotan
(Ageratum conyzoides), rimpang alang-alang (Imperata cylindrica), air,
surfaktan 16%, tali rafia, dan patok dari bambu.
D. Cara Kerja
1. Persiapan Lahan
Penelitian dilakukan di lahan perkebunan, lahan tersebut ditumbuhi
gulma bandotan (Ageratum conyzoides) dengan jumlah yang banyak.
Peneliti menggunakan lahan perkebunan di Desa Kalialang, Kecamatan
Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah sebagai tempat
penelitian. Lahan yang ditumbuhi gulma bandotan dibentuk sebuah kuadran
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menggunakan tali rafia berbentuk persegi panjang serta pada masingmasing kuadran terdiri dari 10 gulma bandotan (Ageratum conyzoides).
2. Identifikasi Alang-alang (Imperata cylindrica)
Identifikasi alang-alang (Imperata cylindrica) dilakukan dengan
cara membandingkan bagian atau ciri morfologi alang-alang serta
mengikuti pedoman kunci determinasi tanaman yang terdapat dalam buku
Flora.
3. Pembuatan Bioherbisida Ekstrak Rimpang Alang-alang (Imperata
cylindrica)
Rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) diperoleh dari kebun di
Desa Kalialang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Rimpang
alang-alang (Imperata cylindrica) segar yang telah diambil dari kebun
dibersihkan dan dipotong hingga menjadi ukuran yang kecil. Rimpang
alang-alang

sebanyak

640

gram

dihancurkan/dihaluskan

dengan

menggunakan blender dengan ditambahkan air sebanyak 3000 ml. Rimpang
yang sudah diblender dimasukkan ke dalam wadah tertutup, dan direndam
selama 24 jam. Setelah 24 jam, rimpang tersebut disaring menggunakan
kain saring dan diperoleh ekstrak rimpang alang-alang yang dimanfaatkan
sebagai bioherbisida.
4. Perlakuan
Proses perlakuan/ aplikasi dilakukan dengan metode penyemprotan
bioherbisida ekstrak rimpang alang-alang setiap 3 hari sekali setiap pagi
pukul 07.00 WIB. Volume penyemprotan pada masing-masing perlakuan
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adalah 250 ml pada tiap kuadran (plot). Aplikasi bioherbisida dilakukan
dengan menggunakan alat sederhana berupa sprayer tangan dan
disemprotkan secara merata pada gulma bandotan. Penyemprotan secara
merata berarti organ gulma seperti bagian daun atau tajuk gulma bandotan
terbasahi oleh bioherbisida. Selain itu, pada saat proses aplikasi larutan
bioherbisida ditambahkan 2 ml surfaktan 16% yang berasal dari detergen
cair.
5. Pengambilan data
Pengambilan data dilakukan selama proses aplikasi bioherbisida
masih berlangsung. Data yang didapat dalam penelitian ini adalah jumlah
gulma bandotan yang mati pada masing-masing perlakuan (kuadran) selama
30 hari. Proses pengambilan data dilakukan setiap 3 hari sekali sampai
mendapatkan 10 data pengamatan. Pengamatan dilakukan pada pagi hari
sebelum dilakukan penyemprotan bioherbisida ekstrak rimpang alangalang. Setiap data yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam tabel untuk
mempermudah pengolahan data seperti tabel di bawah ini.
Tabel 3.2 Tabulasi Jumlah Gulma Bandotan yang Mati
Pengamatan
ke-

1
2
3
dst

K
(0 gr/l)
1 2 3

% Rerata
P1
Ulangan (3,1gr/l)
1 2 3

% Rerata
Ulangan

dst
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E. Metode Analisis Data
Data hasil pengamatan pada penelitian ini merupakan data persentase
kematian gulma bandotan (Ageratum conyzoides). Metode analisis data yang
digunakan yaitu analisis regresi logaritmik yang bertujuan untuk mendapatkan
nilai LC50 dari penggunaan ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica),
terhadap kematian gulma bandotan. Analisis ini digunakan untuk mengukur
besarnya pengaruh variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat
(dependent) dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel
bebas (Kurniawan dan Budi, 2016). Rumus regresi sebagai berikut:
Log (y) = a + bX

Keterangan
Y

= Variabel terikat

X

= Variabel bebas

a dan b

= konstanta

.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Identifikasi Gulma Alang-alang (Imperata cylindrica)
Identifikasi gulma alang-alang (Imperata cylindrica) perlu dilakukan
sebelum proses ekstraksi. Identifikasi alang-alang (Imperata cylindrica)
dilakukan agar bahan yang digunakan dalam penelitian benar alang–alang
dengan nama ilmiah Imperata cylindrica. Gulma alang-alang (Imperata
cylindrica) yang digunakan sebagai bahan herbisida nabati (bioherbisida)
berasal dari kebun di Desa Kalialang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten
Purbalingga, Jawa Tengah.
Proses identifikasi gulma alang-alang (Imperata cylindrica) dilakukan
dengan cara mengamati bagian tanaman atau ciri morfologinya yaitu pada
bagian bunga, batang, daun, serta akar. Ciri morfologi alang-alang (Imperata
cylindrica) yang dipanen kemudian dibandingkan dengan ciri morfologi
tumbuhan yang terdapat di dalam buku Flora cetakan ketiga mengikuti panduan
kunci determinasi tumbuhan.
Berdasarkan hasil identifikasi dengan pengamatan ciri-ciri morfologi
bagian bunga, batang, daun serta akar alang-alang (Imperata cylindrica)
menunjukan ciri yang sesuai dengan kunci determinasi pada buku Flora.
Dengan demikian, alang-alang yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan
bioherbisida adalah alang-alang dengan nama ilmiah Imperata cylindrica
dengan kunci determinasinya yaitu 1b – 2b – 3b – 4a – 5a (Famili 19 Gramineae)
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– 1b – 2b – 17a (Genus 16: Imperata) – Imperata cylindrica dan keterangan
hasil identifikasi terlampir pada lampiran 2.

B. Ekstraksi Rimpang Alang-alang (Imperata cylindrica)
Metode yang digunakan dalam pembuatan ekstrak rimpang alang-alang
(Imperata cylindrica) adalah metode maserasi. Prinsip kerja dari metode
ekstraksi ini yaitu senyawa kimia pada tumbuhan yang memiliki sifat sama
dengan pelarut akan tertarik dan terlarut ke dalam pelarutnya. Metode maserasi
dipilih karena proses ekstraksinya dilakukan dengan cara merendam simplisia
ke dalam pelarut pada suhu kamar sehingga kerusakan atau degradasi metabolit
dapat diminimalisir.
Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi rimpang alang-alang (Imperata
cylindrica) adalah air. Pelarut air digunakan dengan alasan memudahkan pada
saat proses aplikasinya di bidang pertanian karena ekonomis/ murah. Menurut
Sastroutomo (1990) menggunakan pelarut air dalam proses ekstraksi adalah
cara yang lebih mendekati peristiwa alaminya. Senyawa-senyawa alelopati
(alelokimia) akan dilepaskan dari bagian-bagian tumbuhan yang telah mati atau
hidup oleh adanya air hujan. Air merupakan pelarut universal yang mampu
melarutkan senyawa-senyawa metabolit yang terdapat pada tumbuhan.
Sampel yang digunakan adalah bagian rimpang (rhizoma). Bagian ini
merupakan bagian yang paling efektif dalam menghasilkan alelokimia. Kondisi
rimpang yang diperoleh dalam kondisi segar, berwarna putih kekuningan, tidak
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busuk dan berair. Pada saat proses pembuatan ekstrak, sampel yang digunakan
yaitu rimpang alang-alang yang segar. Penggunaan rimpang segar digunakan
untuk mengurangi kemungkinan senyawa-senyawa kimia terurai dengan cepat.
Proses pengolahan rimpang alang-alang menjadi ekstrak sebagai herbisida
nabati (bioherbisida) meliputi proses pemanenan, pencucian, penghalusan
menggunakan blender, perendaman serta penyaringan.
Berat rimpang alang-alang yang dipanen sebanyak 640 gram. Setelah
proses pemanenan, dilakukan proses pencucian rimpang alang-alang dengan
cara membersihkan pada air mengalir. Tujuan pencucian yaitu untuk
memisahkan antara rimpang dengan kotoran-kotoran serta tanah yang melekat
pada rimpang. Setelah proses pencucian rimpang alang-alang dipotong kecilkecil untuk memudahkan proses penghalusan serta memaksimalkan proses
ekstraksi. Proses penghalusan rimpang alang-alang bertujuan agar senyawasenyawa kimia pada rimpang alang-alang tertarik dan larut pada pelarut air.
Jumlah pelarut yang digunakan yaitu sebanyak 3000 ml. Bentuk rimpang
setelah proses penghalusan tidak bisa halus dan hasilnya kasar seperti seratserat.
Rimpang alang-alang yang sudah melalui proses penghalusan, masuk
dalan proses perendaman yang dilakukan selama 24 jam sebelum
pengaplikasian. Selama proses perendaman, bahan aktif dalam sel akan keluar
melalui rongga-rongga antar sel. Setelah 24 jam, rendeman masuk pada proses
penyaringan bertujuan untuk memisahkannya dengan ampas/serat-serat. Proses
penyaringan dilakukan secara manual menggunakan tangan dan dilakukan
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pemerasan untuk mengurangi kadar air pada ampas/serat-serat alang-alang.
Berat alang-alang setelah diekstrak mengalami pengurangan menjadi 540 gram.
Sedangkan pelarut menjadi 2900 ml, sehingga didapatkan kadar ekstrak kasar
rimpang alang-alang sebanyak 31 gram/liter. Berikut ini adalah hasil perolehan
ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica).
Tabel 4.1
Hasil Perolehan Ekstrak Rimpang Alang-alang (Imperata cylindrica)
Wujud
Warna
Bau
Kadar ekstrak

Cair
Coklat
Busuk
31 gram/liter

Konsentrasi bioherbisida dibuat dengan melarutkan hasil ekstrak segar
rimpang alang-alang dengan pelarut hingga konsentrasi yang diinginkan
diperoleh. Variasi konsentrasi bioherbisida meliputi konsentrasi 3,1 gram/liter,
9,3 gram/liter, 15,5 gram/liter dan 21,7 gram/liter. Pembuatan variasi
konsentrasi bioherbisida ini dilakukan dengan cara pengenceran dan
perhitungan konsentrasi bioherbisida dapat dilihat pada lampiran 2. Jumlah
bioherbisida yang diaplikasikan pada masing-masing kuadran/plot yaitu
sebanyak 250 ml pada setiap penyemprotan.
C. Kematian Gulma Bandotan (Ageratum conyzoides)
Parameter yang diamati pada penelitian adalah kematian gulma
bandotan (Ageratum conyzoides). Kematian gulma merupakan nilai persentase
keberhasilan dari beberapa konsentrasi ekstrak rimpang alang-alang (Imperata
cylindrica) yang diaplikasikan terhadap gulma yang dikendalikan yaitu gulma
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bandotan (Ageratum conyzoides). Proses kematian gulma bandotan (Ageratum
conyzoides) ditandai dengan gejala kerusakan seperti terjadinya perubahan
warna pada daun. Daun gulma bandotan awalnya berwarna hijau berubah
menjadi warna kekuningan/bercak coklat, hal ini merupakan gejala klorosis.
Klorosis yaitu keadaan abnormal yang terjadi pada daun akibat kekurangan
klorofil. Klorofil berfungsi sebagai pigmen penangkap cahaya untuk proses
fotosintesis, apabila daun mengalami klorosis maka proses pembentukan
makanan dan proses respirasi akan terganggu sehingga sel akan mengalami
kematian. Kematian pada bagian sel akan diikuti dengan kematian jaringan dan
akhirnya gulma akan mati. Kriteria kematian gulma bandotan pada penelitian
yaitu bagian daun, bunga, batang sampai akar berwarna coklat dan kering.
Penelitian bioherbisida untuk menggendalikan gulma bandotan
dilakukan selama 30 hari. Aplikasi/penyemprotan bioherbisida dan pengamatan
kematian gulma bandotan dilakukan setiap 3 hari sekali sehingga didapatkan
data hasil pengamatan sebanyak 10 data. Gulma bandotan merupakan jenis
gulma berdaun lebar yang tumbuh di sekitar tanaman semusim seperti jagung,
kedelai, atau sayuran serta cenderung dapat menurunkan hasil panen. Tanaman
semusim memiliki masa atau periode yang peka terhadap gangguan luar atau
dengan kata lain peka akan gangguan karena adanya gulma. Periode tersebut
diistilahkan dengan periode kritis. Kebanyakan tanaman semusim memiliki
periode kritis 1-3 minggu setelah tanam atau pindah tanam. Selama periode
kritis ini, gulma yang tumbuh di sekitar tanaman semusim dapat dikendalikan
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sedini mungkin agar tidak memberi pengaruh negatif pada pertumbuhan dan
hasil akhir.
Berikut ini merupakan grafik hasil persentase kematian gulma bandotan
(Ageratum conyzoides) dari pengamatan ke-1 sampai ke-10 pada masingmasing perlakuan selama 30 hari.
35%

Persentase Kematian

30%
25%
K

20%

P1
15%

P2
P3

10%

P4
5%
0%
0

2
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Pengamatan keGambar 4.1 Persentase kematian gulma bandotan pada setiap
perlakuan selama 30 hari

Keterangan:
K= Kontrol
P1= Pemberian ekstrak rimpang alang-alang 3,1 gram/liter
P2= Pemberian ekstrak rimpang alang-alang 9,3 gram/liter
P3= Pemberian ekstrak rimpang alang-alang 15,5 gram/liter
P4= Pemberian ekstrak rimpang alang-alang 21,7 gram/liter
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Berdasarkan gambar 4.1 persentase kematian gulma bandotan dari
pengamatan ke-1 sampai pengamatan ke-10 menunjukan perbedaan persentase
kematian gulma bandotan (Ageratum conyzoides) pada setiap perlakuan. Gulma
bandotan yang tumbuh pada kuadran dengan perlakuan kontrol (tanpa
pemberian ekstrak rimpang alang-alang), gulma bandotan tidak mengalami
kematian. Persentase kematian gulma bandotan (Ageratum conyzoides) paling
banyak terdapat pada pemberian ekstrak rimpang alang-alang 3,1 gram/liter (P1)
dengan persentase kematian sebanyak 30%, kemudian diikuti dengan pemberian
ekstrak rimpang alang-alang 15,5 gram/liter (P3) yang memperoleh persentase
kematian sebanyak 27%. Pemberian ekstrak rimpang alang-alang 21,7 gram/liter
(P4) memperoleh persentase kematian gulma bandotan sebanyak 13% serta
perlakuan dengan persentase kematian gulma bandotan paling sedikit yaitu pada
pemberian ekstrak alang-alang 9,3 gram/liter (P2) dengan persentase kematian
sebanyak 10%.
Proses kematian gulma bandotan (Ageratum conyzoides) mulai terlihat
pada pengamatan ke-5 dengan pemberian ekstrak rimpang alang-alang sebanyak
9,3 gram/liter (P2). Pada pemberian ekstrak rimpang alang-alang sebanyak 3,1
gram/liter (P1) dan 15,5 gram/liter (P3) gulma bandotan mulai menunjukan
kematian pada pengamatan ke-6. Kemudian pada pemberian ekstrak rimpang
alang-alang sebanyak 21,7 gram/liter (P4) mulai menunjukan kematian pada
pengamatan ke-9.
Hasil aplikasi ekstrak rimpang alang-alang sebagai bioherbisida antara
kontrol dengan berbagai konsentrasi bioherbisida menunjukan adanya
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perbedaan. Pada kontrol (tanpa pemberian ekstrak rimpang alang-alang) tidak
terdapat gulma bandotan yang mati karena gulma bandotan hanya disemprot
menggunakan air biasa. Kemudian pada penyemprotan ekstrak rimpang alangalang dengan konsentrasi yaitu 3,1 gram/liter, 9,3 gram/liter, 15,5 gram/liter dan
21,7 gram/liter terdapat gulma bandotan yang mati. Kematian gulma bandotan
terjadi akibat aplikasi senyawa alelopati (alelokimia) yang terdapat pada ekstrak
rimpang alang-alang terhadap gulma bandotan sehingga gulma bandotan mati.

D. Hasil Analisis Probit
Hubungan antara konsentrasi bioherbisida yang diaplikasikan dalam
penelitian dengan persentase kematian gulma bandotan (Ageratum conyzoides)
dapat diketahui melalui perhitungan nilai probit. Persentase kematian gulma
diubah kedalam nilai probit dengan bantuan tabel probit, sedangkan konsentrasi
bioherbisida diubah dalam bentuk logaritmik. Pada penelitian dilakukan suatu
analisis probit untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu konsentrasi
ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) sebagai bioherbisida
terhadap variabel terikat yaitu kematian gulma bandotan (Ageratum
conyzoides).
Berdasarkan hasil perhitungan data penelitian didapatkan persamaan
regresi logaritmik yaitu log(y)= 1,25+ 2,56 x dengan selang kepercayaan 95%
dan nilai R square (R2) sebesar 0,56. R square (R2) disebut koefisien determinasi
untuk mengukur kebaikan suai (goodness of fit) dari persamaan regresi, yaitu
memberikan proporsi atau presentase variasi total dalam variabel terikat yang
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dijelaskan oleh variabel bebas. Besarnya harga koefisien determinasi berkisar
0< R2 < 1, artinya jika R2 mendekati 1 maka dapat dikatakan pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat adalah besar/ sangat kuat (Algifari, 2002).
Nilai R2= 0,56 memiliki arti bahwa hasil persentase kematian gulma
bandotan (Ageratum conyzoides) dengan konsentrasi ekstrak rimpang alangalang (Imperata cylindrica) menunjukan hubungan yang cukup kuat. Persentase
kematian gulma bandotan (Ageratum conyzoides) dipengaruhi oleh variabel
penelitian yaitu konsentrasi ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica)
sebesar 56%, Sedangkan sisanya sebesar 44% dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak diteliti dalam penelitian.
Persamaan log(y)= 1,25+ 2,56 x digunakan untuk mendapatkan nilai
Lethal Concentration 50 (LC50) dari perlakuan bioherbisida. LC50 yaitu nilai
konsentrasi bioherbisida yang dapat membunuh 50% gulma bandotan dalam
kuadran/plot penelitian selama 30 hari. Kematian 50% yang diinginkan
merupakan nilai log(y) dari persamaan regresi, yang diubah dalam nilai probit
yaitu 5. Nilai x adalah log konsentrasi dari masing-masing perlakuan, sehingga
untuk menentukan LC50 log konsentrasi harus dikembalikan ke dalam
antilog(x). Setelah mendapatkan nilai log(y)= 5, nilai tersebut disubstitusikan
pada persamaan sehingga diperoleh nilai x sebesar 1,46 gram/liter. Perhitungan
LC50 didapat dari antilog nilai x, hasil dari antilog 1,46 adalah 28,8 gram/liter.
Dengan demikian untuk membunuh 50% populasi gulma bandotan, petani
membutuhkan ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) sebagai
bioherbisida sebesar 28,8 gram/liter.
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E. Bioherbisida
Penggunaan herbisida kimia sebagai metode pengendalian gulma pada
tanaman budidaya masih menjadi pilihan utama bagi para petani karena
keefektifannya dalam mematikan gulma. Kematian gulma akan lebih tampak
secara nyata jika menggunakan herbisida kimia. Padahal penggunaan satu jenis
herbisida kimia yang dilakukan secara berulang-ulang akan menimbulkan
perubahan dominansi dalam komunitas gulma dari jenis-jenis yang peka
menjadi jenis-jenis yang toleran sampai resisten. Selain itu, penggunaan
herbisida kimia mempunyai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan,
tertinggalnya residu pada produk pertanian dan matinya beberapa musuh alami.
Usaha alternatif pengendalian gulma yang lebih ramah lingkungan serta
mengurangi dampak negatif akibat penggunaan herbisida kimia secara terus
menerus yaitu dengan menggunakan bioherbisida (herbisida nabati).
Bioherbisida merupakan cara memanfaatkan potensi alelokimia yang
dikeluarkan oleh tumbuhan ke lingkungan tempat tumbuh yang dapat
menghambat/mematikan tumbuhan penganggu seperti gulma. Bahan yang
digunakan untuk membuat bioherbisida dalam penelitian ini yaitu rimpang
alang-alang (Imperata cylindrica) untuk mengendalikan gulma bandotan
(Ageratum conyzoides).
Kematian gulma bandotan terjadi disebabkan oleh adanya senyawa
alelopati (alelokimia) yang terkandung dalam ekstrak rimpang alang-alang
(Imperata cylindrica). Alang-alang (Imperata cylindrica) diketahui memiliki
potensi alelokimia sebagai bioherbisida antara lain adanya senyawa tanin,
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saponin, flavonoid, terpenoid dan polipeptida yang dapat mengendalikan gulma
bandotan (Ageratum conyzoides). Senyawa-senyawa tersebut dapat larut dalam
senyawa polar seperti air. Salah satu alelokimia yang mengakibatkan kematian
gulma bandotan adalah tanin. Tanin merupakan suatu senyawa polifenol yang
tersebar luas dalam tumbuhan. Masuknya senyawa tanin merusak daya katalitik
enzim pertumbuhan pada jaringan gulma bandotan. Pada penelitian sebelumnya
tanin dapat menghambat pertumbuhan hipokotil, menghilangkan kontrol
respirasi pada mitokondria serta menganggu transport ion Ca2+ dan PO43(Marisa, 1990). Senyawa ini mampu menghambat proses mitosis sel karena
fenol merusak benang-benang spindle pada metafase. Jika proses proliferasi sel
terhambat, perbanyakan sel pada organ tumbuhan akan terhambat, sehingga
pertumbuhan akan berjalan lambat bahkan terhenti.
Pemberian ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) sebagai
bioherbisida berpengaruh terhadap kematian gulma bandotan (Ageratum
conyzoides). Alang-alang mampu melepaskan senyawa alelopati dari tubuhnya
yang dapat menghambat atau mematikan tumbuhan lain di sekitarnya. Hal
tersebut sesuai dengan Indriyanto (2008), bahwa alelopati merupakan pengaruh
yang merugikan atau menghambat secara langsung maupun tidak langsung dari
suatu tumbuhan terhadap tumbuhan lain melalui produksi senyawa kimia yang
dilepaskan dan dibebaskan ke lingkungan hidup. Menurut Sastroutomo (1990)
mekanisme alelopati dapat melalui penghambatan aktivitas enzim, bahkan
menurut Fitter, A.H dan Hay (1991), alelopati dapat menyebabkan terjadinya
degradasi enzim dari dinding sel, sehingga aktivitas enzim menjadi terhambat
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atau mungkin menjadi tidak berfungsi. Selain itu, jika tanaman tumbuh pada
lingkungan yang tidak terdapat senyawa penghambat maka hormon pada
jaringan tumbuhan tidak akan mengalami gangguan, namun jika terdapat
senyawa penghambat maka hormon pada jaringan akan berubah (Windarti,
2004).
Hasil penelitian menunjukan bahwa kematian gulma bandotan yang
diperoleh pada penelitian belum sesuai dengan harapan. Pemberian ekstrak
rimpang alang-alang untuk mengendalikan gulma bandotan memiliki hasil
persentase kematian yang masih sedikit dan belum mencapai tingkat kematian
50% (setengah) dari populasi gulma. Berdasarkan hasil perhitungan LC50,
konsentrasi yang berpotensi membunuh 50% populasi gulma bandotan dalam
penelitian yaitu konsentrasi 28,8 gram/liter. Konsentrasi yang mampu
membunuh 50% gulma bandotan berada diluar konsentrasi yang digunakan
dalam penelitian. Konsentrasi ekstrak rimpang alang-alang yang paling tinggi
diaplikasikan adalah konsentrasi sebesar 21,7 gram/liter, sehingga hasil
persentase kematian gulma bandotan yang diperoleh masih jauh dari kematian
50% populasi. Ekstrak rimpang alang-alang yang diaplikasikan dalam
penelitian baru mampu mengendalikan gulma bandotan sebanyak 30% dari
populasi.
Hasil kematian gulma bandotan yang belum sesuai dengan harapan
kemungkinan adanya beberapa senyawa-senyawa alelopati (alelokimia) dari
ekstrak alang-alang (Imperata cylindrica) yang tidak larut dalam pelarut air.
Alelokimia mempunyai kemungkinan larut dalam pelarut lain seperti metanol.
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Metanol merupakan pelarut polar yang mampu mengikat senyawa-senyawa
polar pada rimpang alang-alang seperti golongan fenol. Golongan fenol yang
larut dalam metanol yaitu asam vanilik, ferulat, p-kumarin dan phydroxybenzoik (Nikodemus, 1993).

Menurut Zhao-Hui Li (2010), asam

ferulat yang larut dalam metanol dapat menghambat sintesis protein sedangkan
kumarin dapat menghambat respirasi. Proses fosforilasi akan dihambat dan
menyebabkan pembentukan ATP (energi) menjadi berkurang. Penelitian
Patterson (1981) melaporkan senyawa-senyawa alelopati seperti asam kumarin,
ferulat, dan vanilin menghambat secara signifikan pertumbuhan dari kedelai.
Produk fotosintetik dan kandungan klorofil juga sangat berkurang. Senyawasenyawa yang larut dalam pelarut lain selain air juga berpengaruh terhadap
persentase kematian gulma bandotan.
Alelokimia ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) yang
diaplikasikan pada gulma bandotan (Ageratum conyzoides) menyebabkan
fungsi fisiologi pada gulma bandotan menjadi rusak dan lisis. Hal ini
menyebabkan gulma bandotan tidak melakukan pembelahan lagi dan akhirnya
gulma bandotan menjadi layu, kering dan mati (Triharso, 2004).
Aplikasi bioherbisida terhadap gulma bandotan dilakukan dengan cara
menyemprot menggunakan alat semprot berupa sprayer tangan. Butiran-butiran
bioherbisida yang diaplikasikan akan masuk ke dalam tubuh gulma bandotan
karena diserap lewat daun, dapat melalui permukaan daun atau stomata. Daun
merupakan bagian penyerapan yang penting maka daun yang terkena kontak
langsung dengan bioherbisida mengalami kerusakan jaringan. Menurut
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Triharso (2004), bioherbisida yang mengandung alelokimia akan menembus
kutikula dan dinding sel yang terdiri dari selulosa dan pektin maupun lapisan
lilin.
Pada saat proses aplikasi, ekstrak rimpang alang-alang perlu dilakukan
penambahan surfaktan sebanyak 2 ml pada 750 ml air. Surfaktan merupakan
suatu zat yang dapat mempergiat bekerjanya suatu jenis herbisida pada gulma
dan bahan yang mempunyai arti menurunkan tegangan permukaan. Menurut
Mangoensoekarjo (2015), penambahan surfaktan umumnya mampu membantu
penyebaran herbisida pada permukaan/bagian gulma, dapat mencegah run-off
dari butiran-butiran cairan yang telah disemprotkan pada permukaan gulma.
Surfaktan dapat melarutkan zat-zat yang non polar, seperti lapisan lilin yang ada
pada dinding sel.
Daya kerja bioherbisida kontak seperti dalam penelitian ini ditentukan
oleh kemerataan penyebaran bioherbisida tersebut pada permukaan tumbuhan
seperti bagian daun. Tanpa bahan pembasah, tetesan bioherbisida yang jatuh ke
permukaan daun bandotan tidak akan mampu untuk melebar, sehingga akan
tetap merupakan butiran-butiran yang melekat pada daun tersebut. Selain itu
surfaktan digunakan sebagai sarana perekat supaya bioherbisida dapat melekat
lebih lama serta tahan terhadap pencucian oleh hujan.

F. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Bioherbisida
Perbedaan persentase kematian dan waktu kematian gulma pada setiap
perlakuan menunjukan hasil yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dipengaruhi
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oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan bioherbisida
dalam mengendalikan gulma bandotan antara lain terdiri dari faktor internal dan
faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari gulma
bandotan. Gulma bandotan yang dikendalikan selama penelitian sudah
memasuki fase generatif (berbunga) sehingga kurang peka terhadap
bioherbisida ekstrak rimpang alang-alang. Pada penelitian ini hampir semua
gulma bandotan sudah memasuki fase generatif ditandai dengan gulma yang
sudah berbunga. Gulma yang terdapat pada kuadran/plot perlakuan 1 (3,1
gram/liter) terdiri dari beberapa individu gulma bandotan yang belum secara
keseluruhan memasuki fase generatif. Selain itu, morfologi gulma bandotan
yang peka terhadap bioherbisida memiliki tinggi sekitar 15-20 cm sehingga
persentase kematian gulma bandotan pada perlakuan ini mengalami kematian
tertinggi apabila dibandingkan dengan pemberian ekstrak dengan konsentrasi
sebanyak 21,7 gram/liter (P4). Hal tersebut didukung dalam teori bahwa waktu
aplikasi bioherbisida yang paling tepat adalah pada saat gulma masih muda (saat
pertumbuhan optimal) dan belum memasuki fase pertumbuhan generatif
(berbunga). Secara umum dapat dikatakan gulma yang masih muda akan
semakin mudah dan peka terhadap bioherbisida, serta penyebaran biji dapat
dicegah. Pada fase seperti ini, penyerapan bahan aktif seperti herbisida yang
biasa diaplikasikan dapat berlangsung lebih efektif (Barus, 2003).
Efisiensi dan efektivitas aplikasi bioherbisida untuk mengendalikan
gulma bandotan dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu
faktor yang berasal dari lingkungan seperti cuaca, angin maupun sinar matahari.
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Cuaca merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan
bioherbisida. Peneliti melakukan penelitian pada bulan maret sampai april pada
saat musim penghujan meskipun intensitas hujan pada bulan tersebut lebih
rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hasil persentase kematian
gulma bandotan menunjukan hasil kematian yang masih belum efektif, jumlah
kematian gulma bandotan masih sedikit. Selama proses penelitian, beberapa
kali setelah proses aplikasi/ penyemprotan bioherbisida terhadap gulma
bandotan, 4-6 jam setelah aplikasi turun hujan. Keadaan seperti ini
menyebabkan tercucinya sebagian bioherbisida sebelum masuk ke jaringan
gulma sehingga penyemprotan kurang memberikan hasil yang memuaskan
(Mangoensoekarjo& A. Toekidjan, 2015).
Pada saat musim penghujan populasi gulma yang tumbuh di sekitar
tanaman budidaya jumlahnya banyak. Hasil penelitian menunjukan bahwa
aplikasi bioherbisida pada musim penghujan belum menunjukan pengendalian
yang efektif karena bioherbisida tercuci oleh air hujan. Usaha mengendalikan
gulma pada musim penghujan yaitu dengan menambahkan bahan perekat
seperti surfaktan. Pada penelitian ini telah ditambahkan surfaktan yang berasal
dari detergen cair namun belum memberikan hasil yang efektif. Dengan
demikian, perlu digunakan jenis surfaktan lain yaitu surfaktan non ionik seperti
alkil poliglikosida (APG). Surfaktan alkil poliglikosida (APG) merupakan salah
satu surfaktan yang dapat diproduksi dari bahan nabati yang bersifat dapat
diperbaharui, mudah terurai serta tidak mengganggu aktivitas enzim (Suryani,
2008). Penambahan surfaktan mampu menurunkan tegangan permukaan
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bioherbisida sehingga ekstrak rimpang alang-alang tersebar lebih merata dan
membasahi permukaan daun gulma bandotan kemudian terjadi penetrasi
bioherbisida masuk ke dalam sistem gulma bandotan melalui lapisan kutikula
atau stomata. Surfaktan membuat bioherbisida merekat lebih lama pada
permukaan daun gulma bandotan sehingga lebih tahan terhadap pencucian air
hujan.
Selain itu, faktor lingkungan lain seperti sinar matahari yang terik pada
siang hari juga dapat menyebabkan terjadinya penguapan sebagian larutan
bioherbisida yang diaplikasikan. Maka dari itu, dalam penelitian ini proses
penyemprotan bioherbisida ekstrak rimpang alang-alang dilakukan pada pagi
hari untuk mencegah terjadinya penguapan bioherbisida. Faktor lainnya adalah
angin, angin yang bertiup pada saat aplikasi juga berpengaruh dalam efektifitas
dan efisiensi aplikasi bioherbisida. Angin yang bertiup terlalu kencang
menyebabkan butiran-butiran larutan bioherbisida tidak terarah pada daun
gulma bandotan sehingga hasil penyemprotan tidak merata. Padahal semakin
banyak organ gulma yang terkena/kontak langsung dengan bioherbisida akan
semakin baik daya kerja bioherbisida tersebut (Sembodo, 2010). Maka dari itu,
persentase kematian gulma bandotan berbeda-beda pada setiap perlakuan.
G. Kerusakan Organ Tumbuhan Non Target
Jumlah kuadran (plot) yang digunakan dalam penelitian sebanyak 15
kuadran (plot). Pada masing-masing kuadran terdapat populasi gulma bandotan,
tanaman cabe, kenikir, bayam pada kuadran perlakuan 3 (P3) serta gulma
lainnya. Pada saat pengaplikasian, tanaman bukan target terkena dampak
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aplikasi bioherbisida. Pada kuadran P3, tanaman bayam berinteraksi dengan
bioherbisida yaitu terjadinya kerusakan organ tumbuhan bayam ditandai dengan
daun bayam menjadi kecoklatan kemudian membusuk, kering dan rontok.
Dengan demikian, aplikasi bioherbisida ini tidak hanya dapat
mengendalikan gulma bandotan, tetapi mampu mempengaruhi kelangsungan
hidup tanaman bayam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bioherbisida
ekstrak alang-alang ini tidak cocok untuk mengendalikan populasi gulma pada
budidaya bayam karena memiliki pengaruh juga terhadap tanaman budidaya.
Hal ini didukung pendapat Sembodo (2010) bahwa penggunaan herbisida yang
ideal adalah tidak meracuni tanaman budidaya.

H. Hambatan dan Keterbatasan Penelitian
1. Penggunaan bioherbisida efisiensi dan efektivitasnya sangat ditentukan oleh
faktor lingkungan seperti pencucian oleh karena air hujan serta angin.
2. Peneliti tidak melakukan uji kandungan ekstrak rimpang alang-alang
(Imperata cylindrica) sehingga peneliti tidak mengetahui secara pasti
kandungan kimia yang terkandung di dalam masing-masing konsentrasi
bioherbisida.
3. Morfologi gulma bandotan (Ageratum conyzoides) pada penelilitian tidak
sama, sehingga sulit untuk mendapatkan data konsentrasi yang efektif
sebagai pengendali gulma bandotan.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN DALAM PROSES
PEMBELAJARAN

Hasil penelitian tentang “Potensi Alelokimia Ekstrak Rimpang Alang-alang
(Imperata cylindrica) untuk Mengendalikan Gulma Bandotan (Ageratum
conyzoides)” dapat menambah sumber pengetahuan baru bagi dunia pendidikan.
Gulma alang-alang (Imperata cylindrica) memiliki senyawa alelopati (alelokimia)
yang berpotensi sebagai bioherbisida. Pemanfaatan alang-alang (Imperata
cylindrica) sebagai bioherbisida dapat digunakan sebagai sumber referensi dan
bahan pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran di kelas. Hasil
penelitian mampu mengarahkan peserta didik dalam merumuskan masalah serta
memecahkan permasalahan biologi khususnya di bidang pertanian. Dengan
demikian, penelitian ini dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran
biologi Sekolah Menengah Atas (SMA), kelas X semester 1 pada materi Ruang
Lingkup Biologi.
Acuan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 revisi 2017.
Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dilihat pada lampiran.
Berikut ini adalah kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) yang mengacu
pada lampiran Permendikbud No. 24 tahun 2016, serta indikator pencapaian
kompetensi (IPK) yang digunakan dalam pembelajaran sebagai berikut.
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A. Kompetensi Inti (KI)

KI 1 dan KI 2
Menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Tuhan YME dan mensyukuri
karunia-Nya,

perilaku

disiplin,

jujur,

aktif,

responsif,

santun,

bertanggungjawab, dan kerjasama.
KI 3
Memahami,

KI 4
menerapkan,

Mengolah, menalar, dan menyaji

menganalisis pengetahuan faktual,

dalam ranah konkret dan ranah

konseptual, prosedural berdasarkan

abstrak

rasa ingintahunya tentang ilmu

pengembangan

pengetahuan,

dipelajarinya di

teknologi,

seni,

terkait
dari

dengan
yang

sekolah secara

budaya, dan humaniora dengan

mandiri dan mampu menggunakan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan,

metoda sesuai kaidah keilmuan.

kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian,
serta

menerapkan

pengetahuan

prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya
masalah.

untuk

memecahkan
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B. Kompetensi Dasar (KD)
3.1. Menjelaskan ruang lingkup biologi (permasalahan pada berbagai obyek
biologi dan tingkat organisasi kehidupan), melalui penerapan metode
ilmiah dan prinsip keselamatan kerja.
4.1. Menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan
pada berbagai obyek biologi dan tingkat organisasi kehidupan.

C. Indikator Pembelajaran
3.1.1 Mengidentifikasi permasalahan biologi pada berbagai obyek biologi
dan tingkat organisasi kehidupan.
3.1.2 Menjelaskan permasalahan biologi pada berbagai obyek biologi dan
tingkat organisasi kehidupan.
3.1.3 Mengelompokan permasalahan biologi yang ada hubungannya dengan
cabang-cabang ilmu biologi.
3.1.4 Menganalisis pemecahan permasalahan biologi dengan metode ilmiah.
4.1.1 Membuat rancangan penelitian sederhana tentang suatu objek biologi
dan permasalahannya pada suatu tingkat organisasi dengan metode
ilmiah sesuai prinsip keselamatan kerja.
4.1.2 Mengkomunikasikan hasil rancangan penelitian sederhana dalam
menyelesaikan

masalah

tentang

suatu

permasalahannya pada suatu tingkat organisasi.

objek

biologi

dan
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Pembelajaran dirancang agar peserta didik lebih aktif, memiliki
keterampilan untuk menghadapi perkembangan dunia yang berjalan sangat cepat
dan dinamis. Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, logis,
dan kreatif melalui berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Salah
satu contoh permasalahan yaitu gulma pada areal pertanian yang dapat menurunkan
kualitas serta kuantitas hasil pertanian. Dengan adanya penelitian ini, peserta didik
diajak untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah
seperti pemanfaatan tumbuhan sekitar sebagai bahan pembuatan bioherbisida yang
lebih ramah lingkungan.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) sebagai bioherbisida
mampu mengendalikan gulma bandotan (Ageratum conyzoides).
2. Konsentrasi ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) yang
mampu membunuh 50% (LC50) populasi gulma bandotan (Ageratum
conyzoides) adalah 28,8 gram/liter.
3. Konsentrasi ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) yang
diaplikasikan belum efektif mengendalikan gulma bandotan (Ageratum
conyzoides).
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka ada beberapa saran yang
diajukan sebagai berikut.
1. Pengendalian gulma yang dilakukan pada saat musim penghujan sebaiknya
pada bioherbisida ditambahkan jenis surfaktan non ionik seperti alkil
poliglikosida (APG) yang lebih efektif dibandingkan detergen cair seperti
yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan meningkatkan periode
penyemprotan ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica) hingga

62

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63

mampu mengendalikan gulma bandotan (Ageratum conyzoides) secara
efektif.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan menggunakan jenis pelarut non polar
dalam proses pembuatan ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica)
sebagai bioherbisida.
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Lampiran 1. Hasil Identifikasi Gulma Alang-alang (Imperata cylindrica)

1b.

Tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang
sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga………………...2

2b.

Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat
atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)……3

3b.

Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas
tersebut di atas …...………………………………………………...4

4a.

Bangsa rumput aau yang menyerupainya. Daun mempunyai tulang
daun sejajar atau melengkung, tak berduri, dengan pangkal
berpelepah. Bunga-bunga merupakan bulir, terdapat di ketiak sekam
(sisik tipis)…………………………………………………….……5

5a.

Batang bulat atau kadang-kadang sedikit pipih. Ibu tangkai karangan
bunga kebanyakan berbuku. Lidah atau karangan rambut pada batas
antara pelepah dengan helaian daun kerap kali kelihatan jelas. Ujung
sekam kadang-kadang berjarum. Sekam tidak pernah tersusun
spiral…………………..…………………………….19. Gramineae

1b.

Karangan bunga lain…………………….………………..………..2

2b.

Anak bulir bertangkai pendek, dua atau lebih pada tangkai pendek,
bercabang, bersama-sama merupakan malai terkumpul rapat
berbentuk bulir, diujung (rumput malai bulir)…………………..…17

17a.

Anak bulir tidak berjarum, sepasang terdapat pada ujung sumbu
malai, keduanya bertangkai pada pangkal terdapat rambut putih,
mengkilat dan tersusun dalam karangan………………..16. Imperata
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Lampiran 2. Perhitungan Pembuatan Variasi Konsentrasi Ekstrak Rimpang
Alang-alang (Imperata cylindrica)
A. Perhitungan Ekstrak Rimpang Alang-alang (Imperata cylindrica)





Berat rimpang alang-alang awal= 640 gram
Jumlah pelarut air awal= 3000 ml
Berat rimpang alang-alang akhir= 550 gram
Jumlah pelarut air akhir= 2900 ml

Kadar ekstrak kasar =
=
=

Berat rimpang awal−akhir
Jumlah pelarut air akhir

640−550 gram
2900 ml
90 gram
2900 ml
9 gram

= 0,29 liter
= 31 gram/liter

B. Variasi Perlakuan/Konsentrasi Ekstrak Rimpang Alang-alang (Imperata
cylindrica)
10

1. Perlakuan 1 (P1) = 100 x kadar ekstrak kasar
10

= 100 x 31 gram/liter
= 3,1 gram/liter
30

2. Perlakuan 2 (P2) = 100 x kadar ekstrak kasar
30

= 100 x 31 gram/liter
= 9,3 gram/liter
50

3. Perlakuan 3 (P3) = 100 x kadar ekstrak kasar
50

= 100 x 31 gram/liter
= 15,5 gram/liter
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4. Perlakuan 4 (P4) = 100 x kadar ekstrak kasar
70

= 100 x 31 gram/liter
= 21,7 gram/liter

C. Perhitungan Pembuatan Konsentrasi Bioherbisida
Rumus yang digunakan untuk membuat konsentrasi bioherbisida:
V1 x M1 = V2 x M2
Keterangan:
V1= Volume larutan ekstrak rimpang alang-alang yang diambil (ml)
M1= Konsentrasi ekstrak rimpang alang-alang yang diambil (gr/liter)
V2= Volume larutan yang dibuat (ml)
M2= Konsentrasi ekstrak alang-alang yang akan dibuat (gr/liter)
Diketahui:
M1= 31 gram/liter
V2= 750 ml
1. Perlakuan 1 (P1)
Diketahui M2= 3,1 gram/liter
V1 x M1 = V2 x M2
V1 x 31 = 750 x 3,1
31V1
= 750 x 3,1
V1
= 75 ml
Jadi, untuk membuat konsentrasi bioherbisida 3,1 gram/liter membutuhkan
ekstrak rimpang alang-alang sebanyak 75 ml dilarutkan ke dalam air
sebanyak 750 ml.
2. Perlakuan 2 (P2)
Diketahui M2= 9,3 gram/liter
V1 x M1 = V2 x M2
V1 x 31 = 750 x 9,3
31V1
= 750 x 9,3
V1
= 225 ml
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Jadi, untuk membuat konsentrasi bioherbisida 9,3 gram/liter membutuhkan
ekstrak rimpang alang-alang sebanyak 225 ml dilarutkan ke dalam air
sebanyak 750 ml.
3. Perlakuan 3 (P3)
Diketahui M2= 15,5 gram/liter
V1 x M1 = V2 x M2
V1 x 31 = 750 x 15,5
31V1
= 750 x 15,5
V1
= 375 ml
Jadi, untuk membuat konsentrasi bioherbisida 15,5 gram/liter
membutuhkan ekstrak rimpang alang-alang sebanyak 375 ml dilarutkan ke
dalam air sebanyak 750 ml.
4. Perlakuan 4 (P4)
Diketahui M2= 21,7 gram/liter
V1 x M1 = V2 x M2
V1 x 31 = 750 x 21,7
31V1
= 750 x 21,7
V1
= 525 ml
Jadi, untuk membuat konsentrasi bioherbisida 21,7 gram/liter
membutuhkan ekstrak rimpang alang-alang sebanyak 525 ml dilarutkan ke
dalam air sebanyak 750 ml.
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Lampiran 3. Persentase Kematian Gulma Bandotan (Ageratum conyzoides) selama 30 hari
A. Data kematian gulma
Data ini merupakan data mentah kematian gulma pada tiap perlakuan (kuadran) dengan pengulangannya.
Penga
matan
Ke1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0 gr/liter
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rerata
Ulangan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.1
gr/liter
1 2 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 3 0
0 4 0
0 6 0
1 8 0

Rerata
Ulangan
0
0
0
0
0
0.33
1.00
1.33
2.00
3.00

9.3
15.5
Rerata
Rerata
gr/liter
gr/liter
Ulangan
Ulangan
1 2 3
1 2 3
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 1 0
0.33
0 0 0
0
0 1 0
0.33
0 2 1
1.00
0 1 0
0.33
0 2 2
1.33
0 3 0
1.00
0 2 2
1.33
0 3 0
1.00
0 2 3
1.67
0 3 0
1.00
0 3 5
2.67

21.7
gr/liter
1 2 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
1 1 2

Rerata
Ulangan
0
0
0
0
0
0
0
0
0.33
1.33
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B. Persentase Kematian Gulma Bandotan
Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase kematian gulma
bandotan sebagai berikut.
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑢𝑙𝑚𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑡𝑖

Persentase kematian gulma = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑢𝑙𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 x `100%
Konsentrasi
Pengamatan
ke1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

K

P1

P2

P3

P4

(0 g/l)

(3,1 g/l)

(9,3 g/l)

(15,5 g/l)

(21,7 g/l)

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
3%
10%
13%
20%
30%

0%
0%
0%
0%
3%
3%
3%
10%
10%
10%

0%
0%
0%
0%
0%
10%
13%
13%
17%
27%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
13%
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Lampiran 4. Analisis Probit

Perhitungan nilai probit LC50 dihitung menggunakan excel 2013, data yang
digunakan dalam perhitungan adalah data pada tabel dibawah.
Konsentrasi
(gr/liter)
0
3,1
9,3
15.5
21,7

% Kematian

Log 10
konsentrasi

Probit

0
30
10
27
13

0
0,49
0,97
1,19
1,34

0
4,48
3,72
4,39
3,87

Nilai Probit didapat dari tabel probit
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Langkah-langkah perhitungan
Pilih menu Data – Data Analysis – Regression

Input Y Range diisi nilai probit, sedangkan Input X Range diisi log konsentrasi.
Klik OK
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Hasil perhitungan Regresi
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.750476
R Square
0.563214
Adjusted R
Square
0.417619
Standard
Error
1.426248
Observations
5
ANOVA
df
Regression
Residual
Total
Coefficients
Intercept
X
Variable
1

SS
MS
F
1 7.868932 7.868932 3.868351
3 6.102548 2.034183
4 13.97148
Standard
Error

1.253432 1.217019

Significance
F
0.143893

Lower
Upper
95.0%
95.0%
1.02992 0.378814 2.61966 5.126528 2.61966 5.126528
t Stat

P-value

Lower
95%

Upper
95%

2.556752 1.299947 1.966812 0.143893 1.58026 6.693764 1.58026 6.693764

Substitusikan x variabel dan intercept dalam rumus log(y)= a+ bx
a= 1,25
b=2,56
y= 5 (kematian 50%)
log(y)= 1,25+ 2,56 x
5= 1,25+ 2,56 x
x=1,46 gram/liter
LC50=antilog x
LC50=antilog1,46
LC50=28,84 gram/liter
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Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan

A. Ekstrak Rimpang Alang-alang (Imperata cylindrica)

Gambar 1.
Penimbangan rimpang alang-alang
(Imperata cylindrica)

Gambar 2.
Penghalusan rimpang alang-alang
(Imperata cylindrica)

Gambar 3.
Ekstrak rimpang alang-alang (Imperata cylindrica)
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Gambar 4.
Proses aplikasi ekstrak rimpang alang-alang menggunakan hand sprayer

Gambar 5.
Kuadran gulma bandotan (Ageratum conyzoides)
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Gambar 6.
Kematian gulma pada konsentrasi
bioherbisida 3,1 gr/l (P1)

Gambar 7.
Kematian gulma pada konsentrasi
bioherbisida 9,3 gr/l (P2)

Gambar 8.
Kematian gulma pada konsentrasi
bioherbisida 15,5 gr/l (P3)

Gambar 9.
Kematian gulma pada konsentrasi
bioherbisida 21,7 gr/l (P4)
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Gambar 10.
Gulma bandotan pada kontrol (K)

Gambar 11.
Kerusakan organ tanaman bayam karena bioherbisida
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Lampiran 6. Silabus Pembelajaran Biologi

SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA

Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Kompetensi Inti (KI)

: Sekolah Menengah Atas (SMA)
: X/I (Ganjil)
:

KI 1

:

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

:

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

KI 3

:

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah.

KI 4

:

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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KOMPETENSI DASAR

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

MEDIA, ALAT,
BAHAN

Ruang Lingkup Biologi, Kerja Ilmiah dan Keselamatan Kerja, serta Karir Berbasis Biologi
3.1

4.1

Menjelaskan ruang lingkup
biologi (permasalahan pada
berbagai obyek biologi dan
tingkat organisasi kehidupan),
melalui penerapan metode
ilmiah dan prinsip keselamatan
kerja.
Menyajikan data hasil
penerapan metode ilmiah
tentang permasalahan pada
berbagai objek biologi dan
tingkat organisasi kehidupan.

Ruang lingkup
biologi:
 Permasalahan
biologi pada
berbagai objek
biologi, dan
tingkat
organisasi
kehidupan
 Cabang-cabang
ilmu dalam
biologi dan
kaitannya
dengan
pengembangan
karir di masa
depan

Mengamati




Mengamati kehidupan
masa kini yang berkaitan
dengan biologi.
Mengamati permasalahan
pada berbagai obyek
biologi dan tingkat
organisasi kehidupan di
alam.

Menanya


Apa kaitan kegiatankegiatan tersebut dengan
biologi?

Tugas
 Laporan
tentang
permasalahan
biologi dan
cabangcabang
biologi, serta
aspek kerja
ilmiah dan
keselamatan
kerja
Observasi
 Sikap ilmiah
saat
mengamati,
melaporkan

2 x 6 JP

 Irnaningtyas.
2016. Biologi
untuk
SMA/MA
kelas X
berdasarkan
Kurikulum
2013 Edisi
Revisi 2016.
Jakarta:
Erlangga.
 Artikel ilmiah
 Lingkungan
sekitar
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 Manfaat
mempelajari
biologi bagi diri
sendiri dan
lingkungan, serta
masa depan
peradaban
bangsa
 Metode Ilmiah
 Keselamatan
Kerja





Apa manfaat mempelajari
biologi bagi diri sendiri
dan lingkungan?
Apa itu metode ilmiah
dan keselamatan kerja dan
karir berbasis biologi?

secara lisan
dan saat
diskusi
dengan
lembar
pengamatan

Tes
 Tertulis
mengerjakan
soal dalam
Melakukan pengamatan
bentuk
terhadap permasalahan
pilihan ganda
biologi pada objek biologi
dan uraian
dan tingkat organisasi
tentang
kehidupan di alam dan
ruang
membuat laporannya.
lingkup
biologi,
Melakukan studi literatur
aspek kerja
tentang cabang-cabang
ilmiah dan
biologi, obyek biologi,
keselamatan
permasalahan biologi dan
kerja.
profesi yang berbasis
biologi (distimulir dengan
contoh-contoh dan

Mengumpulkan data
(Eksperimen/Eksplorasi)
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diperdalam dengan
penugasan)
 Diskusi tentang kerja
seorang peneliti biologi
dengan menggunakan
metode ilmiah dalam
mengamati bioproses dan
melakukan percobaan.
Mengasosiasikan
 Mendiskusikan hasil-hasil
pengamatan dan kegiatan
tentang ruang lingkup
biologi, cabang-cabang
biologi, pengembangan
karir dalam biologi, kerja
ilmiah dan keselamatan
kerja untuk
membentuk/memperbaiki
pemahaman tentang ruang
lingkup biologi.

Portofolio
 Kumpulan
semua tugas
yang
dikerjakan
peserta didik
meliputi
rancangan
penelitian
dengan
metode
ilmiah dan
hasil diskusi
dalam
kelompok.
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 Menyimpulkan hasilhasil diskusi kelompok.
Mengkomunikasikan
 Mengkomunikasikan
secara lisan tentang ruang
lingkup biologi, kerja
ilmiah dan keselamatan
kerja, serta rencana
pengembangan karir masa
depan berbasis biologi

86
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Lampiran 7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: Sekolah Menengah Atas (SMA)
: Biologi Kelompok Peminatan Matematika
dan Ilmu-ilmu Alam
: X/I (Ganjil
: Ruang Lingkup Biologi
: 2 x 6 JP

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1 dan KI 2
Kompetensi sikap spiritual yaitu “Mengahayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya”. Kompetensi sikap sosial yaitu “Menghayati dan
mengamalkan perilaku jujur, displin, tanggung jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif dan
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”.
KI 3

KI 4

Memahami, menerapkan, menganalisis
pengetahuan
faktual,
konseptual,
prosedural
berdasarkan
rasa
ingintahunya
tentang
ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab
fenomena
dan
kejadian,
serta
menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.

Mengolah, menalar, dan menyaji
dalam ranah konkret dan ranah
abstrak
terkait
dengan
pengembangan
dari
yang
dipelajarinya di sekolah secara
mandiri
dan
mampu
menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
KD
3.1

4.1

Menjelaskan ruang lingkup
biologi (permasalahan pada
berbagai obyek biologi dan
tingkat organisasi
kehidupan), melalui
penerapan metode ilmiah dan
prinsip keselamatan kerja.

Menyajikan data hasil
penerapan metode ilmiah
tentang permasalahan pada
berbagai objek biologi dan
tingkat organisasi kehidupan

IPK
3.1.1

Mengidentifikasi
permasalahan biologi pada
berbagai obyek biologi dan
tingkat organisasi kehidupan.

3.1.2

Menjelaskan permasalahan
biologi pada berbagai obyek
biologi dan tingkat
organisasi kehidupan.

3.1.3

Mengelompokan
permasalahan biologi yang
ada hubungannya dengan
cabang-cabang ilmu biologi.

3.1.4

Menganalisis pemecahan
permasalahan biologi dengan
metode ilmiah.

4.1.1

Membuat rancangan
penelitian sederhana tentang
suatu objek biologi dan
permasalahannya pada suatu
tingkat organisasi dengan
metode ilmiah sesuai prinsip
keselamatan kerja.

4.1.2

Mengkomunikasikan hasil
rancangan penelitian
sederhana dalam
menyelesaikan masalah
tentang suatu objek biologi
dan permasalahannya pada
suatu tingkat organisasi.
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C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan
model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) peserta didik dapat
mengidentifikasi,

menjelaskan,

menggelompokkan

dan

menganalisis

permasalahan pada suatu obyek biologi serta mampu membuat rancangan
penyelesaian dan mengkomunikasikan permasalahannya pada suatu tingkat
organisasi dengan metode ilmiah.

D. Materi Pembelajaran
1. Permasalahan biologi pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi
kehidupan.
2. Cabang-cabang ilmu dalam biologi dan kaitannya dengan pengembangan
karir di masa depan.
3. Manfaat mempelajari biologi bagi diri sendiri dan lingkungan, serta masa
depan peradaban bangsa.
4. Metode Ilmiah.
5. Keselamatan Kerja.

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran
1. Pendekatan

: Saintifik.

2. Model pembelajaran : Problem Based Learning (Pembelajaran Berbasis
Masalah).
3. Metode pembelajaran : Pengamatan (observasi), kajian pustaka, studi kasus,
diskusi.

F. Alat, Media dan Sumber Belajar
1. Alat

: LCD Projector, laptop, whiteboard, boardmaker.

2. Media

: Video, PPT bahan ajar, lembar kerja peserta didik.

3. Sumber Belajar

: Buku pelajaran Biologi kelas X, jurnal, lingkungan
sekitar
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G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I (3 x 45 menit)
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi
Orientasi

Alokasi
Waktu
15 menit

 Salam pembuka dan berdoa untuk
memulai proses pembelajaran.
 Memeriksa kehadiran peserta didik
sebagai sikap displin.
 Pengkondisian kelas peserta didik.
Apersepsi
 Mengaitkan kegiatan pembelajaran yang
akan dilakukan dengan pengalaman
peserta didik.
 Mengajukan pertanyaan yang ada
keterkaitannya dengan pelajaran yang akan
dilakukan seperti “Apa yang kalian
ketahui tentang biologi?”
Motivasi
 Guru memberikan gambaran tentang
manfaat mempelajari materi ruang lingkup
biologi bagi kehidupan sehari-hari.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai.
Pemberian Acuan
 Guru menyampaikan materi pelajaran
yang akan dibahas.
 Pembagian kelompok: peserta didik dibagi
dalam beberapa kelompok, 1 kelompok
terdiri dari 4-5 orang.
Inti

1. Mengorientasikan peserta didik
terhadap masalah
 Disajikan gambar tentang
permasalahan dalam bidang pertanian
mengenai penggunaan herbisida

105 menit
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Kegiatan

Deskripsi
sebagai pengendali gulma di areal
pertanian.




Peserta didik mencermati
(mengamati) sajian masalah.
Guru mengajukan pertanyaan
pengarah (menanya)
1) “Apa yang kalian pikirkan
tentang gambar tersebut?”
2) “Dampak apa saja yang mungkin
timbul akibat penggunaan
herbisida yang dilakukan secara
terus-menerus?”
Pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk
mendorong peserta didik menanggapi
permasalahan yang terdapat dalam
gambar.

2. Mengorganisasi peserta didik untuk
belajar
 Guru mengarahkan peserta didik
untuk menerapkan cabang ilmu
biologi untuk memecahkan
permasalahan.
 Peserta didik melakukan diskusi
dengan mengerjakan lembar kegiatan
peserta didik (LKPD) 1.
 Guru mengarahkan peserta didik
untuk mencari informasi dari beberapa
sumber untuk mengetahui manfaat
mempelajari biologi.

Alokasi
Waktu
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Kegiatan

Penutup

Deskripsi
3. Membimbing penyelidikan kelompok
 Peserta didik membaca tentang
metode ilmiah dan keselamatan kerja
pada buku Irnaningtyas (2016) biologi
untuk SMA/MA kelas X berdasarkan
Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016.
 Peserta didik melakukan kegiatan
mengidentifikasi permasalahan
biologi pada berbagai obyek biologi
dan tingkat organisasi kehidupan
dengan mengerjakan lembar kerja
peserta didik (LKPD) 2.
 Guru membimbing peserta didik
dalam kelompok untuk memprediksi
kemungkinan-kemungkinan yang
terjadi akibat permasalahan yang
ditemukan.
 Guru membimbing pengumpulan
informasi dengan memberikan
referensi jurnal berkaitan materi yang
diangkat dalam permasalahan.
 Peserta didik menyimpulkan materi yang
telah dipelajari dan melakukan refleksi
terhadap kegiatan yang sudah
dilaksanakan.
 Guru menutup pelajaran dengan
mengucapkan salam.

Alokasi
Waktu

15 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93

Pertemuan II (3 x 45 menit)
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi
Orientasi
 Salam pembuka dan berdoa untuk
memulai pembelajaran
 Memeriksa kehadiran peserta didik
sebagai sikap disiplin
 Pengkondisian kelas

Alokasi
Waktu
15 menit

Apersepsi
 Guru menayangkan video tentang kegiatan
yang menerapkan metode ilmiah.
Motivasi
 Guru mengajak peserta didik untuk masuk
ke materi pembelajaran dengan
mengajukan pertanyaan:
“Apakah kegiatan pada tayangan video
tadi menunjukan suatu kerja ilmiah?
Mengapa?”
 Guru menayangkan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai.
Pemberian acuan
 Memberikan gambaran kegiatan yang akan
dilakukan.
 Peserta didik dibagi dalam beberapa
kelompok, 1 kelompok terdiri dari 4-5
orang.
Inti

4.

Mengembangkan dan menyajikan
hasil karya
 Peserta didik membuat sebuah
rancangan pemecahan permasalahan
yang dibahas pada pertemuan
sebelumnya dengan menggunakan
metode ilmiah.
 Peserta didik dalam kelompok
memaparkan secara lisan rancangan
penelitian berdasarkan masalah yang
diamati pada pertemuan sebelumnya
di depan kelas.

100 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94

Kegiatan

Deskripsi


Alokasi
Waktu

Tiap kelompok mempresentasikan
rancangan penelitian dan kelompok
lain menanggapi.

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah
 Guru dan peserta didik menganalisis
dan mengevaluasi rancangan
penelitian dalam memecahkan
masalah yang dipresentasikan
kelompok.
 Guru memberikan penguatan
(mengasosiasi) terkait penguasaan
pengetahuan atau konsep tertentu.
Penutup





Guru bersama– sama peserta didik
menyimpulkan hasil diskusi.
Guru memberikan evaluasi.
Guru menutup pelajaran dengan salam.

H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar
1. Jenis/Teknik penilaian
a. Kognitif
: Tes tertulis
b. Afektif
: Lembar observasi
c. Psikomotorik
: Presentasi
2. Bentuk Instrumen
a. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
b. Rubrik penilaian
c. Pedoman skoring

20 menit
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Lampiran 8. Materi Pembelajaran

1. Materi Fakta
Permasalahan Biologi pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi
kehidupan.

2. Materi Konsep
A. Biologi sebagai Sains
Sains (science) berasal dari kata Latin scientia yang artinya
pengetahuan. Sains merujuk pada sistem untuk mendapatkan pengetahuan
melalui pengamatan dan eksperimen serta berbagai bidang ilmu yang
bersifat ilmiah. Bidang ilmu sains biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu
ilmu sains alam dan ilmu sains sosial. Sains memiliki beberapa
karakteristik, yaitu sebagai berikut.
-

Rasional, artinya sains merupakan hasil kegiatan berfikir secara logis
dengan menggunakan nalar (rasio) yang hasilnya dapat diterima nalar
manusia. Sains bukan takhayul.

-

Obyektif, sains merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan
atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan prbadi.

-

Empiris, sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian atau
eksperimen.

-

Akumulatif, sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang
disempurnakan, ditambah, atau diperbaiki sehingga makin sempurna.

B. Pengertian dan cabang biologi
Biologi merupakan bagian dari sains. Biologi berasal dari kata bios
yang berarti hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi biologi adalah ilmu
yang mempelajari tentang makhluk hidup (organisme) baik yang bersifat
makroskopis maupun mikroskopis.
Objek kajian biologi meliputi manusia, hewan, tumbuhan, serta
mikroorganisme yang dapat dilihat dengan mata telanjang maupun dengan
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menggunakan bantuan alat, misalnya mikroskop. Biologi sebagai ilmu
pengetahuan alam juga berkembang, sehingga objek kajian ilmu biologi
semakin banyak. Berdasarkan hal itu, maka ilmu biologi memiliki cabang
biologi, antara lain sebagai berikut.
Cabang- cabang
Biologi
Anatomi
Agronomi
Anestesi

Botani
Bakteriologi
Biologi molekuler
Bioteknologi

Ekologi
Embriologi
Entomologi
Evolusi

Epidemiologi
Endokrinologi
Enzimologi
Fisiologi
Fisioterapi
Farmakologi
Genetika
Histologi
Higiene
Imunologi
Ichtiologi

Objek Kajiannya
Ilmu tentang struktur bagian tubuh makhluk hidup
Ilmu tentang tanaman budidaya
Ilmu yang mempelajari tentang pembiusan atau
penghilangan rasa sakit yang berhubungan dengan
operasi atau pembedahan.
Ilmu tentang tumbuhan
Ilmu tentang bakteri
Ilmu tentang kajian biologi pada tingkat molekul
Ilmu tentang penggunaan penerapan proses biologi
secara terpadu yang meliputi proses biokimia,
mikrobiologi, rekayasa kimia untuk bahan pangan
dan peningkatan kesejahteraan manusia
Ilmu tentang hubungan timbal balik antara
makhluk hidup dengan lingkungan
Ilmu tentang perkembangan embrio
Ilmu tentang serangga
Ilmu tentang perubahan struktur tubuh makhluk
hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang
lama
Ilmu tentang penularan penyakit
Ilmu tentang hormon
lmu tentang enzim
Ilmu tentang faal (fungsi kerja) organ tubuh
Ilmu tentang pengobatan terhadap penderita yang
mengalami kelumpuhan atau gangguan otot
Ilmu tentang obat-obatan
Ilmu tentang pewarisan sifat
Ilmu tentang jaringan
Ilmu tentang pemeliharaan kesehatan makhluk
hidup
Ilmu tentang sistem kekebalan (imun) tubuh
Ilmu tentang ikan
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Cabang- cabang
Biologi
Limnologi
Mikrobiologi
Malakologi
Morfologi
Mikologi
Organologi
Onthogeni
Ornitologi
Phylogeni
Patologi
Palaentologi
Parasitologi

Objek Kajiannya
Ilmu tentang perairan mengalir
Ilmu tentang mikroorganisme
Ilmu tentang moluska
Ilmu tentang bentuk atau ciri luar organisme
Ilmu tentang jamur
Ilmu tentang organ
Ilmu tentang perkembangan makhluk hidup dari
zigot menjadi dewasa
Ilmu tentang burung
Ilmu tentang perkembangan makhluk hidup
Ilmu tentang penyakit dan pengaruhn yabagi
manusia
Ilmu tentang fosil
Ilmu tentang makhluk parasit

C. Peranan Biologi
Penelitian dan penemuan dalam bidang biologi bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan manusia. Penyalahgunaan untuk tujuan
kejahatan, sangatlah dilarang, misalnya virus atau bakteri yang digunakan
untuk membuat senjata biologi. Perkembangan biologi saat ini telah ikut
serta menyumbang berbagai usaha menyejahterakan kehidupan manusia
dalam berbagai bidang antara lain sebagai berikut.
a. Bidang kedokteran, misalnya teknik pembuatan bayi tabung, metode
keluarga berencana (KB), cangkok organ tubuh, bedah plastik, dan
terapi gen.
b. Bidang farmasi, misalnya pembuatan vitamin sintetik, vaksin, antibiotik
untuk bakteri dan jamur, antibodi monoklonal, hormon insulin buatan,
enzim-enzim buatan, serta obat-obatan tradisional (jamu) dan modern.
c. Bidang teknologi pangan, misalnya pembuatan keju, sosis, sarden, nata
de coco, yoghurt, makanan suplemen, PST (protein sel tunggal), kecap,
tapai, tempe, oncom, tauco, dan teknologi pengawetan makanan.
d. Bidang pertanian, misalnya penemuan bibit unggul, tanaman
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transgenik, kultur jaringan, teknologi hidroponik, dan pemandulan
hama.
e. Bidang perternakan, msalnya cloning untuk hewan, inseminasi buatan,
ayam petelur tanpa dibuahi pejantan, dan hewan ternak yang bermutu
unggul lainnya (memproduksi susu, daging, atau telur berkualitas
tinggi).
f. Bidang perikanan, misalnya budidaya udang windu, budidaya kerang
penghasil mutiara, dan budidaya ikan hias.
g. Bidang industri, misalnya teknik pemisahan logam dan bijihnya dengan
menggunakan bakteri.
h. Bidang pengelolaan lingkungan hidup, misalnya pengelolaan limbah
dengan menggunakan mikroorganisme, menguraikan tumpahan minyak
di laut dan plastik dengan bakteri.
D. Objek dan Ragam Permasalahan Biologi
a. Ciri-ciri makhluk hidup
Makhluk hidup sebenarnya mudah dibedakan dengan benda mati
karena makhluk hidp memiliki beberapa ciri hidup. Ciri makhluk hidp
antara lain dapat melakukan respirasi, memerlukan makanan dan
minuman (nutrisi), melakukan metabolisme, melakukan transportasi zat,
mengeluarkan zat sisa metabolisme (ekskresi), peka terhadap rangsang
(iritabilitas), bergerak, tumbuh dan berkembang, beradaptasi dengan
lingkungan, dan berkembang biak (reproduksi).

b. Objek Biologi pada Tingkat Organisasi Kehidupan
Untuk memudahkan dalam mempelajarinya, tema objek kajian
biologi dipilah-pilah menurut tingkat organisasi kehidupan. Tingkat
organisasi kehidupan secara berurutan mulai dari yang paling kecil
hingga yang paling besar yaitu
1. Objek biologi pada tingkat molekul
2. Objek biologi pada tingkat sel
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3. Objek biologi pada tingkat jaringan, organ, dan sistem organ
4. Objek biologi pada tingkat individu, populasi, dan komunitas
5. Objek biologi pada tingkat ekosistem, bioma, dan biosfer.

E. Metode Ilmiah
Metode ilmiah merupakan suatu cara yang sistematis untuk
memecahkan masalah. Metode ilmiah digunakan oleh para ahli dalam
melakukan penelitian dan bereksperimen untuk menghasilkan penemuanpenemuan baru. Langkah-langkah dalam metode ilmiah adalah sebagai
berikut
a. Menemukan dan merumuskan masalah
b. Mengumpulkan informasi (data-data)
c. Menyusun hipotesis atau dugaan sementara
d. Melakukan percobaan untuk menguji kebenaran hipotesis
e. Membuat kesimpulan
f. Mengkomunikasikan hasil penelitian kepada khalayak.

F. Bekerja di Laboratorium
1. Tata tertib penggunaan laboratorium
2. Langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium
a. Keselamatan kerja
b. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di laboratorium.

3. Materi Prinsip
 Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup.
 Makhluk hidup memiliki ciri-ciri hidup, antara lain melakukan respirasi,
memerlukan makanan dan minuman (nutrisi), melakukan metabolisme,
melakukan transportasi zat, mengeluarkan zat sisa metabolisme (ekskresi),
peka terhadap rangsang (iritabilitas), bergerak, tumbuh dan berkembang,
beradaptasi dengan lingkungan, dan berkembang biak (reproduksi).
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 Objek biologi dipilah menurut tingkatan dalam organisasi kehidupan,
dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme,
populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer.
 Ilmu biologi memiliki banyak cabang, misalnya morfologi, fisiologi,
sitologi, genetika, sanitasi, ekologi, dll

4. Materi Prosedur
Pemecahan permasalahan yang terkait dengan bidang ilmu biologi melalui
pengamatan permasalahan di lingkungan sekitar.
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Lampiran 9. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
A. Lembar Kerja Peserta Didik 1

Lembar Kerja Peserta Didik 1

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1.2 Menjelaskan permasalahan biologi pada berbagai obyek biologi dan
tingkat organisasi kehidupan.
3.1.3 Mengelompokan permasalahan biologi yang ada hubungannya dengan
cabang-cabang ilmu biologi.

Kegiatan Peserta Didik
1. Perhatikan gambar tingkat organisasi kehidupan di bawah ini.

Jelaskan masing-masing tingkat organisasi kehidupan dari tingkat yang
sederhana sampai tingkat kompleks disertai contoh!
1. …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………..
2. …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………..
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2. Jelaskan contoh permasalahan yang terjadi pada tingkat ekosistem!
………………………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
…………………...…………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………………………
……………………….

3. Tuliskan dan jelaskan cabang ilmu biologi yang dapat mendukung
pemecahan masalah pada tingkat ekosistem!
………………………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
…………………...…………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………………………
……………………….

4. Prospek perkembangan Biologi dimasa yang akan datang dianggap sangat
menjanjikan. Bahkan ada yang mengatakan abad mendatang adalah abad
biologi. Hal ini didasarkan pada perkembangan bioteknologi yang
menjanjikan dapat mengatasi berbagai permasalahan kehidupan manusia.
Carilah informasi tentang salah satu permasalahan bidang bioteknologi,
kemudian buatlah analisis manfaat dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
………………………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………………
…………………...…………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………………………
……………………….
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 2
Lembar Kerja Peserta Didik 2

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.1.1

Mengidentifikasi permasalahan biologi pada berbagai obyek
biologi dan tingkat organisasi kehidupan.

3.1.4

Menganalisis pemecahan permasalahan biologi dengan metode
ilmiah

4.1.1

Membuat rancangan penelitian sederhana tentang suatu objek
biologi dan permasalahannya pada suatu tingkat organisasi dengan
metode ilmiah sesuai prinsip keselamatan kerja.

Kegiatan Peserta Didik:
1. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.
2. Lakukan pengamatan tentang suatu objek biologi dan permasalahannya
pada suatu tingkat organisasi.
3. Tulislah permasalahan yang ditemukan
a) ………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………………
e) ………………………………………………………………………
4. Analisilah satu permasalahan yang ingin kalian ketahui.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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5. Buatlah rancangan penelitian sederhana tentang suatu objek biologi dan
permasalahannya pada suatu tingkat organisasi sesuai dengan metode
ilmiah.
6. Presentasikan rancangan penelitian sederhana di depan kelas.
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Lampiran 10. Penilaian Proses dan Hasil Belajar

C. Kompetensi yang akan dinilai : Kognitif
Bentuk Penilaian

: Tes Tulis

Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Mata Pelajaran

: Biologi

1. Kisi-kisi soal

Kisi-kisi Penilaian Hasil Belajar Siswa
Ruang Lingkup Biologi
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Atas Alokasi Waktu

: 25 menit

Kurikulum Acuan

: 2013

Jumlah Soal

:5

Mata Pelajaran

: Biologi

Bentuk Soal

: Essay

IPK

Indikator Soal

Ranah

Nomor
soal

3.1.1 Mengidentifikasi
permasalahan biologi
pada berbagai obyek
biologi dan tingkat
organisasi kehidupan.
3.1.2 Menjelaskan
permasalahan biologi
pada berbagai obyek
biologi dan tingkat
organisasi kehidupan.
3.1.3 Mengelompokan
permasalahan biologi
yang ada
hubungannya dengan
cabang-cabang ilmu
biologi.

Peserta didik dapat
menemukan dan
menuliskan 3
permasalahan pada
tingkat organisasi
kehidupan.
Peserta didik dapat
menjelaskan
permasalahan pada
tingkat komunitas dan
tingkat ekosistem.
Peserta didik
menjelaskan 3 cabangcabang ilmu biologi yang
berhubungan dengan

C2

1

C2

2

C3

3
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IPK

Indikator Soal

Ranah

Nomor
soal

permasalahan biologi
(kultur jaringan).
Disajikan sebuah
3.1.4 Menganalisis
pemecahan
permasalahan dalam
permasalahan biologi bidang pertanian:
dengan metode ilmiah.
1. Peserta didik
membuat solusi
untuk menangani
permasalahan.
2. Peserta didik
membuat
rumusan masalah.

C4

2. Soal Essay Ruang Lingkup Biologi
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat.
1) Temukan dan tuliskan 3 masalah biologi yang terdapat di sekitar
kehidupan Anda!
2) Jelaskan contoh permasalahan biologi pada tingkat komunitas dan tingkat
ekosistem!
3) Kultur jaringan merupakan teknologi yang sangat bermanfaat dalam
bidang pertanian salah stunya adalah tanaman dapat dimodifikasi agar
tahan terhadap hama, penyakit dan cekaman lingkungan. Sebutkan dan
jelaskan cabang ilmu biologi apa saja yang berperan dalam teknik kultur
jaringan (minimal 3)!
Soal untuk nomor 4 dan 5
Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pertanian yaitu
persaingan antara tanaman budidaya dengan tumbuhan pengganggu
(gulma). Gulma akan menurunkan jumlah hasil (kuantitas) dan mutu hasil
(kualitas) panen. Gulma juga dapat menurunkan nilai tanah. Para petani
menggunakan herbisida kimia untuk mengendalikan keberadaan gulma
pada areal pertanian/perkebunanan. Padahal penggunaan herbisida ini

4, 5
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mampu mencemari lingkungan, tertinggalnya residu pada produk
pertanian dan menyebabkan ekosistem terganggu.

4) Bagaimana solusi untuk menangani permasalahan tersebut!
5) Buatlah rumusan masalah berdasarkan permasalahan tersebut!

3. Kunci Jawaban
a. Pemasalahan biologi yang terdapat dalam kehidupan sekitar
- Aktivitas membuang limbah plastik ke lingkungan secara sembarangan
- Menipisnya lapisan ozon di atmosfer karena berbagai aktifitas manusia.
- Penebangan hutan secara liar tanpa reboisasi.
b. Permasalahan biologi pada tingkat komunitas dan tingkat ekosistem yaitu
- Permasalahan tingkat komunitas, misalnya dampak penangkapan
burung secara liar terhadap kelestarian makhluk hidup lainnya dalam
suatu rantai makanan (5).
- Permasalahan tingkat ekosistem, misalnya penggundulan hutan untuk
perkebunan kelapa sawit yang mengancam satwa liar yang hidup di
dalamnya (5).
c. Cabang ilmu yang berperan dalam teknik kultur jaringan antara lain (10)
d. Botani, mempelajari beranekaragam tumbuhan.
e. Morfologi, mempelajari bentuk dan struktur makhluk hidup.
f. Bioteknologi, mempelajari teknik pemanfaatan organisme untuk
menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia.
g. Genetika, mempelajari cara penurunan sifat makhluk hidup kepada
keturunanannya.
4) Solusi:
- Para petani menggunakan herbisida kimia dalam dosis yang wajar
sehingga tidak mencemari lingkungan.
- Memanfaatkan potensi alelokimia untuk mengendalikan gulma
- Memanfaatkan jenis-jenis tumbuhan yang mempunyai alelokimia yang
kuat sebagai mulsa untuk menekan pertumbuhan gulma. Contohnya
serasah jagung, gandum, dan kedelai.
5) Rumusan masalah :
- Rumusan masalah memuat variabel bebas dan variabel terikat dan
menunjukkan keterkaitan yang tepat (10)
- Rumusan masalah memuat variabel bebas dan variabel terikat tetapi
tidak menunjukkan keterkaitan yang tepat (6)
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-

Rumusan masalah hanya memuat variabel bebas atau variabel terikat
saja (2)

4. Pedoman Penilaian
Skor maksimal= 50
Nilai =

Skor yang diperoleh
Skor maksimal

𝑥 100

Kriteria nilai:
Nilai

Kategori

91- 100

Sangat Baik

81- 90

Baik

71- 80

Cukup

60- 70

Kurang

< 60

Sangat Kurang
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A. Kompetensi yang dinilai

: Penilaian Afektif

Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Ganjil

1. Lembar Observasi Perilaku Peserta Didik

No

Nama

Aspek Penilaian
Tanggung
jawab

1
2
3
4
5
dst

Menghormati
pendapat
orang lain

Skor Nilai
Kerjasama
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2. Rubrik Penilaian Afektif
No
1

Aspek
Tanggung jawab

Skor
3

Penilaian




2

Menghormati
pendapat orang
lain

2

Jika 2 dari 3 indikator dapat
terpenuhi.

1

Jika 1 dari 3 indikator terpenuhi.

3





3

Kerjasama

Menyelesaikan tugas yang
diberikan oleh guru tepat
waktu
Menyelesaikan pekerjaan
sampai tuntas
Melaksanakan tugas dengan
baik.

Menghargai pendapat teman.
Mengajukan pertanyaan
dengan sopan.
Menjawab pertanyaan dengan
sopan.

2

Jika 2 dari 3 indikator dapat
terpenuhi.

1

Jika 1 dari 3 indikator terpenuhi.

3





Saling membantu dalam
menyelesaikan tugas.
Mengambil bagian dalam
kerja kelompok (aktif)
Tidak mementingkan
kepentingan pribadi.

2

Jika 2 dari 3 indikator dapat
terpenuhi.

1

Jika 1 dari 3 indikator terpenuhi.
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3. Pedoman Penilaian
Nilai =

Skor Perolehan
Skor maksimal

Keterangan Penilaian:
Baik
= 81 – 100
Cukup
= 61 – 80
Kurang
= kurang 61

x 100
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B. Penilaian yang dinilai

: Keterampilan

Sekolah

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/Ganjil

Kompetensi Dasar

:

4.1

Menyajikan data tentang objek dan permasalahan biologi pada berbagai
tingkatan organisasi kehidupan sesuai dengan metode ilmiah dan
memperhatikan aspek keselamatan kerja serta menyajikannya dalam
bentuk laporan tertulis

Indikator Pencapaian Kompetensi:
4.1.3 Mengkomunikasikan hasil rancangan penelitian dalam menyelesaikan
masalah.

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN PRESENTASI
No Kelompok

Aspek Penilaian
Isi
Kemampuan
Kemampuan
Penggunaan
Presentasi Presentasi
mempertahankan
bahasa
dan menanggapi
pertanyaan atau
sanggahan

1
2
3
4
5

Skor
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Rubrik Penilaian Presentasi
No
1

2

3

Aspek Penilaian
Isi Presentasi

Skor
3

Kemampuan Presentasi

Kemampuan
mempertahankan dan
menanggapi pertanyaan
atau sanggahan

2
1
3

2
1
3

2
1
3

Penggunaan bahasa
4

2
1

Pedoman Penilaian

Nilai =

Skor Perolehan
Skor maksimal

x 100

Indikator
 Materi presentasi disajikan
secara sistematis
 Sesuai dengan permasalahan
 Jelas dan menarik
Jika 2 dari 3 indikator terpenuhi.
Jika 1 dari 3 indikator terpenuhi.
 Penguasaan materi baik
 Setiap anggota mampu
berargumen dengan baik
Jika 2 dari 3 indikator terpenuhi.
Jika 1 dari 3 indikator terpenuhi.
 Mampu mempertahankan dan
menanggapi sanggahan/
pertanyaan dengan baik.
 Dapat menjawab pertanyaan
dengan tepat.
 Semua anggota kelompok
terlibat dalam menjawab
pertanyaan.
Jika 2 dari 3 indikator terpenuhi.
Jika 1 dari 3 indikator terpenuhi.
 Bahasa yang digunakan
sesuai dengan Ejaan yang
disempurnakan (EYD).
 Bahasa yang digunakan
mudah dipahami.
 Sopan dalam penyampaian
presentasi
Jika 2 dari 3 indikator terpenuhi.
Jika 1 dari 3 indikator terpenuhi.
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