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PEMANFAATAN AIR RENDAMAN BATANG TEMBAKAU (Nicotiana
tabacum L.) SEBAGAI ALTERNATIF BIOINSEKTISIDA ULAT KUBIS
(Plutella xylostella)
ABSTRAK
Denda Astra Dwi Prima
121434065
Daun tembakau mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sebagai bahan baku
rokok sedangkan batang tembakau hanya merupakan limbah. Untuk
meningkatkan nilai kegunaannya, batang tembakau dimanfaatkan sebagai
bioinsektisida pengendali hama ulat P. xylostella. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui potensi pemanfaatan air rendaman batang tembakau sebagai alternatif
bioinsektisida ulat kubis, mengetahui pengaruh air rendaman batang tembakau
terhadap mortalitas ulat kubis, serta mengetahui konsentrasi yang lebih efektif
terhadap mortalitas ulat kubis.
Aplikasi penelitian ini adalah secara in vitro dengan menggunakan
rancangan penelitian yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL), yang terdiri dari 5
konsentrasi (10%, 20%, 30%, 40%, 50%) dengan kontrol (0%) dan 3
pengulangan pada masing-masing perlakuan. Pada setiap pengulangan terdapat 10
ekor ulat kubis pada instar II yang diletakkan di dalam stoples. Data yang diambil
adalah tingkat mortalitas ulat kubis pada setiap 24 jam setelah aplikasi air
rendaman tersebut. Data yang telah didapat dianalisis menggunakan uji anova one
factor between design dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Uji kuantitatif juga
dilakukan pada stok air rendaman batang tembakau untuk mengetahui kandungan
alkaloid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi maka
semakin tinggi pula tingkat mortalitasnya, karena semakin tinggi konsentrasi
maka kandungan zat aktif yang terdapat pada air rendaman tersebut semakin
banyak.
Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa
air rendaman batang tembakau dapat digunakan sebagai alternatif bioinsektisida
ulat kubis. Stok air rendaman batang tembakau mengandung alkaloid 0,02143%.
Air rendaman batang tembakau berpengaruh terhadap mortalitas ulat kubis.
Konsentrasi air rendaman batang tembakau yang lebih efektif setelah dilakukan
uji Duncan adalah perlakuan P4 dengan konsentrasi 40%.

Kata kunci: bioinsektisida, air rendaman batang tembakau, ulat kubis (P.
xylostella), mortalitas
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THE USED OF TOBACCO STEM SOAKING WATER (Nicotiana tabacum
L.) AS AN ALTERNATIVE BIOINSECTICIDE FOR (Plutella xylostella)
LARVAE IN CABBAGE LEAF
ABSTRACT
Denda Astra Dwi Prima
121434065
The tobacco plants have a high economic value as raw material for
cigarette especially tobacco leaves. The stem of tobacco just a waste. To increase
the plant value, the tobacco stem potentially to be used as a bioinsecticide to
control Plutella xylostella larvae in cabbage leaf. The aims of this research were
to study the potential used of tobacco stem soaking water as an alternative
bioinsecticide for Plutella xylostella larvae in cabbage leaf, and also to determine
that tobacco stem soaking water impact to mortality of P. xylostella larvae, and to
determine the concentration of tobacco stem soaking water which caused effective
mortality of P. xylostella larvae.
This research application used in vitro method, with complete randomized
design (CRD), which consisted of 5 concentrations (10%, 20%, 30%, 40% and
50%) and controls (0%) and 3 repetitions at each treatment. At each repetition,
there were 10 heads of instar II P. xylostella larvae that placed in the jars. The
data information was taken from P. xylostella larvae mortality which was
monitored every 24 hours after the application of tobacco stem soaking water.
The data information that have been obtained, were analyzed using one-factor
ANOVA test between design and then continued with Duncan test. The analysis of
tobacco stem soaking water was done to determine the content of alkaloids. The
results of research showed that increasing of concentration caused a higher level
of larvae mortality, because active of higher the substance.
The result showed that the tobacco stem soaking water can be used as an
alternative bioinsecticide of Plutella xylostella larvae in cabbage leaf. The
alkaloids content of tobacco stem soaking water stock was 0,02143%. The
tobacco stem soaking water showed a significant effect for P. xylostella larvae
mortality. Duncan analysis resulted that the effective treatment was 40%
concentration of tobacco stem soaking water.
Keywords :bioinsecticide, tobacco stem soaking water, Plutella xylostella larvae
in cabbage leaf, mortality
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Daerah Temanggung, Jawa Tengah merupakan salah satu kabupaten
penghasil tanaman tembakau terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari
Departemen Pertanian (2014), produksi tanaman tembakau di Indonesia mencapai
184.000 ton. Tanaman tembakau dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk
pembuatan rokok. Bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan
rokok adalah daun tembakau. Permintaan produksi rokok di Indonesia dari tahun
2007 sampai 2011 sangat tinggi, namun jumlah perusahaan yang memproduksi
rokok dari tahun ke tahun semakin berkurang. Akibatnya kebutuhan untuk
memproduksi rokok belum dapat terpenuhi dengan baik, justru untuk memenuhi
produksi rokok tersebut Indonesia mengimpor dari negara-negara lain.
Saat ini, daun tembakau memiliki nilai jual yang tinggi. Berdasarkan data
dari Kementerian Perindustrian (2012) harga ideal tembakau adalah sekitar Rp
34.000,00 sampai Rp 120.000,00 per kilogram. Daun tembakau memiliki nilai
jual yang tinggi dibandingkan dengan batang tembakau. Biasanya setelah panen,
petani tembakau hanya membiarkan batang tembakau tersebut mengering begitu
saja tanpa mengolahnya secara lebih efektif. Batang tembakau tersebut, biasanya
digunakan untuk kayu bakar, namun sekarang sudah jarang orang-orang yang
membutuhkan kayu bakar untuk memasak.
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Kardinan (2004) menyatakan bahwa komponen aktif tanaman tembakau
adalah nikotin. Nikotin merupakan bahan yang dapat digunakan sebagai fungisida
alami atau insektisida alami, karena berperan sebagai racun kontak untuk
mengendalikan beberapa jenis ulat perusak daun, serangga penghisap bertubuh
lunak misalnya aphid, dan jamur. Konsentrasi nikotin tertinggi terdapat pada
daun. Selain daun, batang juga memiliki kandungan nikotin, tetapi lebih sedikit
dibandingkan dengan daun. Hasil penelitian dari Suhenry (2010) menunjukkan
bahwa pada batang tembakau terdapat kandungan nikotin. Daun tembakau
mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi sebagai bahan baku rokok sedangkan
batang tembakau hanya merupakan limbah. Untuk meningkatkan nilai
kegunaannya, batang tembakau masih berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai
bioinsektisida pengendali hama ulat P. xylostella. Pemanfaatan batang tembakau
sebagai bioinsektisida belum banyak diteliti dan belum banyak referensi informasi
yang terkait dengan hal tersebut. Penelitian yang telah banyak dilakukan adalah
penelitian tentang pemanfaatan daun tembakau sebagai bioinsektisida. Hasil
penelitian dari Susilowati (2006) menunjukkan bahwa ekstrak daun tembakau
memiliki aktivitas sebagai insektisida penggerek batang padi.
P. xylostella merupakan salah satu hama yang biasanya menyerang
tanaman sayur-sayuran terutama tanaman kubis. Berdasarkan pengamatan yang
dilakukan di daerah Wonosobo, kualitas tanaman kubis mengalami penurunan.
Hal ini disebabkan karena tanaman tersebut diserang oleh hama P. xylostella.
Akibatnya tanaman kubis menjadi berlubang dan rusak, sehingga harganya pun
menjadi turun. Ulat instar II P. xylostella memakan jaringan daun pada permukaan
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bagian bawah. Hama tersebut dapat menyebabkan kualitas kubis menjadi
menurun, sehingga produktivitas tanaman kubis juga menurun. Dengan adanya
penurunan produktivitas tanaman kubis petani sayuran akan menjadi rugi.
Kerugian akibat serangan hama P. xylostella cukup tinggi yakni dapat mencapai
58-100% (Rukmana, 1994). Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan
produktivitas tanaman kubis maka petani melakukan upaya untuk mengendalikan
hama tersebut. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan
hama tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh petani adalah dengan
menggunakan pestisida. Namun, saat ini pestisida yang digunakan untuk
pengendalian hama oleh petani adalah pestisida sintetik. Pemakaian pestisida
sintetis yang dilakukan secara terus menerus akan berdampak negatif terhadap
lingkungan. Pengendalian hama dengan insektisida yang berasal dari senyawa
kimia sintesis dapat merusak organisme nontarget, meningkatkan resistensi hama,
resurgensi hama, dan menimbulkan efek residu pada tanaman dan lingkungan
(Laoh, 2003).
Akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pestisida sintetik maka
diperlukan suatu alternatif lain dalam pengendalian hama tersebut. Salah satunya
adalah dengan menggunakan bioinsektisida. Bioinsektisida merupakan pestisida
organik yang berperan dalam pengendalian hama. Pestisida dapat bersumber dari
tumbuhan yaitu penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian tumbuhan tertentu
untuk tujuan pengendalian hama. Contoh tanaman yang dapat digunakan sebagai
bioinsektisida adalah tembakau, sirsak, mahoni, daun nimba, daun paitan dan
sebagainya (Samsudin, 2008). Oleh karena itu, pada penelitian ini dibuat
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bioinsektisida dari batang tembakau yang sudah tidak digunakan kemudian
mengaplikasikannya pada P. xylostella secara in vitro dalam stoples pemeliharaan.
Metode pembuatan bioinsektisida batang tembakau pada penelitian ini adalah
menggunakan pelarut air. Batang tembakau yang sudah kering tersebut dipotongpotong menjadi kecil-kecil, kemudian ditambahkan air dan dibiarkan selama 24
jam. Setelah itu air rendaman batang tembakau diaplikasikan pada P. xylostella
secara in vitro dalam stoples pemeliharaan. Pemilihan metode dengan
menggunakan pelarut air tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat kemudahan,
supaya petani lebih mudah dalam membuat bioinsektisida dari air rendaman
batang tembakau dan mengaplikasikannya. Selain itu, bahan-bahan yang
dibutuhkan mudah untuk didapatkan dan sangat umum untuk dicari. Dengan
adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat
tentang pemanfaatan batang tembakau sebagai bioinsektisida.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
1.

Apakah air rendaman batang tembakau (Nicotiana tabacum L.) dapat
digunakan sebagai alternatif bioinsektisida ulat kubis (Plutella xylostella)?

2.

Bagaimana pengaruh air rendaman batang tembakau (Nicotiana tabacum L.)
terhadap mortalitas ulat kubis (Plutella xylostella)?

3.

Berapa konsentrasi air rendaman batang tembakau (Nicotiana tabacum L.)
yang lebih efektif terhadap mortalitas ulat kubis (Plutella xylostella)?
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C. Tujuan Penelitian
Bertolak dari masalah yang telah dirumuskan, tujuan utama dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1.

Mengetahui potensi pemanfaatan air rendaman batang tembakau (Nicotiana
tabacum L.) sebagai alternatif bioinsektisida ulat kubis (Plutella xylostella).

2.

Mengetahui pengaruh air rendaman batang tembakau (Nicotiana tabacum L.)
terhadap mortalitas ulat kubis (Plutella xylostella).

3.

Mengetahui konsentrasi air rendaman batang tembakau (Nicotiana tabacum
L.) yang lebih efektif terhadap mortalitas ulat kubis (Plutella xylostella).

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagi Peneliti
a)

Menambah pengetahuan terkait pemanfaatan batang tembakau sebagai
bioinsektisida.

b)

Dapat mengetahui cara pembuatan bioinsektisida yang mudah dan
sederhana.

2. Bagi Masyarakat
a)

Menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai manfaat batang
tembakau yang sudah tidak digunakan kembali.
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b)

Menambah pengetahuan bagi petani mengenai bahan alternatif
pengendali hama ulat kubis selain penggunaan pestisida sintetik.

3. Bagi Dunia Pendidikan
a)

Sebagai sumber informasi mengenai manfaat dari batang tembakau
sebagai bioinsektisida.

b)

Sebagai tambahan informasi untuk pengembangan materi pembelajaran
siswa SMA kelas X yaitu mengenai perubahan lingkungan/iklim dan
daur ulang limbah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tanaman Tembakau (Nicotiana tabacum L.)
Tembakau adalah bahan baku dari pembuatan rokok yang sangat digemari
orang Indonesia. Tembakau di Indonesia diekspor ke berbagai negara di dunia,
karena tembakau di Indonesia merupakan tembakau dengan kualitas terbaik.
Distribusi geografis tanaman tembakau di Indonesia adalah di daerah Deli
(Sumatra Utara), Temanggung (Jawa Tengah), Madura, Boyolali, Klaten, Jember,
dan Lombok Timur.
1. Klasifikasi Tanaman Tembakau
Menurut Suwarto (2004), tanaman tembakau dapat diklasifikasikan
sebagai berikut:
Divisio

: Spermatophyta

Subdivisio

: Angiospermae

Classis

: Dicotyledonae

Ordo

: Solanales

Familia

: Solanaceae

Genus

: Nicotiana

Spesies

: Nicotiana tabacum L.

Gambar 2.1. Tanaman tembakau ( Sumber: http://balittas.litbang.pertanian.go.id)

7
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2. Morfologi tanaman tembakau
Menurut Hanum (2008), morfologi tanaman tembakau terdiri dari akar,
batang, daun, dan bunga. Akar tunggang hingga 75 cm. Perakaran pada
tanaman tembakau dapat berkembang dengan baik apabila tanahnya gembur,
subur, dan mudah menyerap air. Batang bentuk agak bulat, agak lunak tetapi
kuat, makin ke ujung makin kecil. Diameter batang tembakau sekitar 5 cm.
Daun berbentuk bulat lonjong (oval) ujungnya meruncing, sedangkan yang
berbentuk bulat ujungnya tumpul. Daun tembakau memiliki tulang-tulang
menyirip, tepi daun agak bergelombang dan licin. Jumlah daun sekitar 28-32
helai.
Bunga majemuk yang tersusun dalam beberapa tandan dan masingmasing tandan berisi sekitar 15 bunga. Bentuknya seperti terompet dan
panjang. Bunga pada tanaman tembakau dibedakan menjadi beberapa bagian
yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, bakal buah, dan kepala putik. Kelopak
bunga memiliki 5 buah pancung dan berlekuk. Mahkota bunga berbentuk
terompet, berwarna merah jambu atau merah muda, terdapat 5 benang sari
satu lebih pendek dari yang lain. Kepala putik terletak pada tabung bunga
yang berdekatan dengan benang sari. Bakal buah di atas dasar bunga terdiri
atas dua ruang yang dapat membesar. Terdapat banyak bakal biji pada ruangruang tersebut. Penyerbukan pada bakal buah akan membentuk buah. Buah
tembakau tersebut nantinya akan masak sekitar 3 minggu. Buah tembakau
berbentuk bulat lonjong dan berukuran kecil, dan terdapat biji di dalamnya
(Hanum, 2008).
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3. Kandungan Zat Kimia Tembakau
Tembakau memiliki kandungan zat-zat seperti abu, gula, fenol, nitrat,
dan nikotin, dengan rincian persentase di bawah ini:
Tabel 2.1 Susunan senyawa kimia dari daun tembakau (Cahyono, 1998)
Uraian

Jumlah (%)

Abu

20

Gula

0,4 - 2,5

Fenol

0,0 – 0,5

Nitrat

1,0 – 2,0

Nikotin:
1. Pada daun bawah
2. Pada daun tengah
3. Pada daun atas
Kandungan N total

0,16 – 2,89
0,3 – 3,75
0,5 – 4,0
2,18 – 3,58

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10

Berikut adalah senyawa kimia pada tembakau yang dapat larut dalam
air (polar) :
Tabel 2.2 Senyawa kimia batang tembakau dalam ekstrak air
No.

Senyawa

Akuades

1.

Saponin

+

2.

Tanin

-

3

Flavonoid

+

4.

Terpenoid

+

5.

Napthoquinone

-

6.

Alkaloid

+

7.

Inulin

+

8.

Karbohidrat

-

9.

Fenol

-

(Sharma et al. 2016)
Keterangan : (+) ada, (-) tidak ada
Pada tanaman tembakau ada beberapa macam alkaloid yang dapat
dimanfaatkan sebagai insektisida diantaranya adalah nikotin. Senyawa kimia
pada tanaman tembakau yang dapat diekstraksi menggunakan air yaitu
alkaloid, saponin, flavonoid, terpenoid, dan inulin.
a. Alkaloid
Senyawa yang bersifat basa mengandung satu atau lebih atom
nitrogen disebut senyawa alkaloid. Alkaloid mengandung atom karbon,
hidrogen, nitrogen dan oksigen. Senyawa alkaloid terdapat dalam akar,
biji, kayu maupun daun dari tumbuhan. Senyawa alkaloid merupakan hasil
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metabolisme dari sintesis protein pada tumbuh-tumbuhan. Alkaloid
mempunyai

efek fisiologis (Tobing, 1989). Ekstraksi alkaloid dari

tumbuhan dilakukan dengan cara dikeringkan kemudian dihaluskan.
Menurut Tobing (1989) sifat senyawa alkaloid adalah tidak mudah
menguap, larut dalam air, berupa kristal padat atau berwujud cair, dan
bersifat basa.
Golongan alkaloid mempunyai cincin piridin sehingga termasuk
golongan pirolidin-peridin. Alkaloid dalam tembakau yaitu nikotin,
nornikotin, anabasin. Alkaloid bersifat racun dan memiliki rasa pahit.
Kelompok alkaloid pada tembakau yang paling mendominasi adalah
nikotin. Senyawa ini terdapat pada tumbuhan Nicotiana tabacum L. Selain
nikotin, kelompok alkaloid yang lain yaitu N-metilanabasin, Nmetilpirolidin, nornikotin, anabasin, dan beberapa jenis alkaloid-alkaloid
lain. Nikotin merupakan senyawa aktif alkaloid dalam tanaman tembakau
yang digunakan sebagai insektisida. Pada kelompok alkaloid terdapat
senyawa yang bersifat racun, diantaranya adalah nornikotin, anabasin,
anatabine, dan derivatnya. Senyawa tersebut dapat digunakan sebagai
insektisida, sehingga aktivitas insektisida menjadi tinggi (Anonim, 2012)
Nikotin merupakan kelompok alkaloid yang diekstraksi dari tanaman
tembakau. Nikotin tidak berwarna, tetapi jika dibiarkan dan mengalami
kontak langsung dengan udara nikotin akan berwarna coklat. Nikotin
merupakan kelompok alkaloid toksik yang bersifat basa lemah dengan pH
8,0.
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Karena nikotin mengandung racun yang tinggi maka dapat digunakan
sebagai bioinsektisida. Nikotin memiliki 2 atom N pada struktur cincin
heterosikliknya yang menyebabkan daya racun menjadi tinggi. Sebagai
insektisida kontak, nikotin masuk ke dalam tubuh serangga melalui
spirakel dalam sistem trakea. Uap yang berasal dari nikotin akan
menembus ke dinding tubuh serangga dan menembus jaringan vital yang
menyebabkan paralisis terhadap sistem saraf serangga. Kandungan nikotin
yang terdapat pada tembakau dapat diekstraksi dan dimanfaatkan sebagai
pestisida alami karena bersifat racun (Anonim, 2012).
b. Saponin
Saponin merupakan senyawa aktif permukaan glikosida triterpenoid
ataupun glikosida steroida yang bersifat seperti sabun (Harborne, 1987).
Saponin dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan
menghemolisa sel darah merah. Saponin merupakan senyawa yang
memiliki rasa pahit dan bersifat racun.
c. Flavonoid
Flavonoid merupakan salah satu senyawa fenolik yang terdapat pada
jaringan tumbuhan dan berperan sebagai antioksidan. Senyawa flavonoid
berperan

sebagai

antioksidan

dengan

cara

mendonasikan

atom

hidrogennya (Abdi, 2010). Menurut Harborne (1987) senyawa isoflavon
merupakan salah satu kelompok dari flavonoid yang dimanfaatkan sebagai
boinsektisida.
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d. Terpenoid
Terpenoid merupakan komponen tumbuhan yang diisolasi dari bahan
nabati dengan penyulingan yang disebut minyak atsiri. Minyak atsiri yang
berasal dari bunga pada awalnya dikenal dari penentuan struktur secara
sederhana. Penentuan struktur tersebut dilakukan dengan perbandingan
atom hidrogen dan atom karbon dari senyawa terpenoid yaitu 8:5. Dengan
adanya perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa senyawa tersebut
adalah golongan terpenoid. Senyawa ini berstruktur siklik, berupa alkohol,
aldehida atau asam karboksilat. Uji yang banyak digunakan ialah reaksi
Lieberman-Burchard (anhidrida asetat-H2SO4 pekat). Jika kandungan
triterpena dan sterol banyak maka akan ditandai dengan adanya warna
hijau biru. Senyawa ini terdapat dalam lapisan malam daun dan dalam
buah, seperti apel dan pear, berfungsi sebagai pelindung untuk menolak
serangga dan serangan mikroba. Triterpena terdapat juga dalam damar,
kulit batang, dan getah (Harborne, 1987).
Selain nikotin dan zat-zat beracun lainnya, tembakau juga mengandung
tar dan CO yang merupakan racun utama pada tembakau. Selain itu, dalam
sebatang tembakau terdapat zat-zat kimia lain yang juga memiliki sifat racun.
Zat-zat beracun yang terdapat dalam tembakau antara lain nikotin, tar,
kadmium, formaldehid, asam sianida, amoniak, piridin, eugenol, metanol,
dan nitrogen oksida (Gondodiputro, 2007).
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1) Formaldehid
Formaldehid merupakan suatu gas yang memiliki bau yang tajam.
Formaldehid digunakan sebagai pengawet atau pembasmi hama. Gas ini
sangat beracun bagi semua organisme hidup, maka tembakau dapat
dijadikan sebagai insektisida (Susilowati, 2006).
2) Piridin
Piridin merupakan cairan yang tidak berwarna dan memiliki bau yang
tajam. Zat ini dimanfaatkan untuk mengubah sifat alkohol sebagai pelarut
dan pembunuh hama (Gondodiputro, 2007).
4. Bagian tanaman tembakau yang dapat dimanfaatkan untuk
mengendalikan hama
Bagian-bagian tanaman tembakau adalah bunga, daun, batang, dan akar.
Namun bagian tanaman tembakau yang digunakan untuk pengendalian hama
ataupun penyakit adalah daun dan batangnya. Hal tersebut disebabkan karena
pada daun dan batang terdapat kandungan nikotin yang tinggi, terutama pada
bagian tangkai dan tulang daun (Pracaya, 2008). Setiap bagian dari tanaman
tembakau memiliki kandungan nikotin, namun yang biasanya digunakan
untuk pengendalian hama adalah bagian daun dan batangnya.
5. Sasaran hama dan penyakit
Sasaran hama yang dapat dikendalikan menggunakan tanaman tembakau
adalah aphis, ulat, ulat kubis (tritip), kumbang kecil, tungau, penggerek
batang,

dan

thrips.

Sedangkan

penyakit

yang

dapat

dikendalikan
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menggunakan tanaman tembakau adalah penyakit karat pada buncis dan
gandum, jamur, kentang, virus keriting daun (Pracaya, 2008).
B. Pestisida
Pestisida merupakan suatu zat yang digunakan untuk membunuh atau
mengendalikan hama. Hama adalah tumbuhan, hewan, jamur, bakteri yang dapat
menggangu pertumbuhan atau perkembangan tumbuhan. Menurut Djojosumarto
(2008) penggolongan pestisida berdasarkan sifat dan cara kerja racun pestisida
adalah sebagai berikut:
a) Racun Kontak
Pestisida jenis ini bekerja dengan masuk ke dalam tubuh serangga
melalui kulit (kutikula) dan kemudian ditransportasikan ke bagian tubuh
serangga tempat pestisida aktif bekerja.
b) Racun Pernafasan (Fumigan)
Pestisida jenis ini dapat membunuh serangga dengan bekerja lewat
saluran pernapasan.
c) Racun Lambung
Jenis pestisida yang membunuh serangga sasaran jika termakan oleh
serangga sasaran tersebut serta masuk ke dalam organ pencernaannya.
d) Racun Sistemik
Cara kerja seperti ini dapat dimiliki oleh insektisida, fungisida dan
herbisida. Setelah disemprotkan pada bagian tanaman akan terserap ke
dalam jaringan tanaman melalui akar atau daun, sehingga dapat
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membunuh hama yang berada di dalam jaringan tanaman seperti jamur
dan bakteri. Pada insektisida sistemik, serangga akan mati setelah
memakan atau menghisap cairan tanaman yang telah disemprot.
e) Racun Metabolisme
Pestisida ini membunuh serangga sasaran dengan mengintervensi
proses metabolismenya.
f) Racun Protoplasma
Racun ini akan mengganggu fungsi sel karena protoplasma sel
menjadi rusak.
Biopestisida terdiri atas tiga suku kata yaitu bio, pest, dan sida. Bio artinya
hidup, pest berarti hama atau organisme pengganggu yang dapat menyebabkan
penyakit atau bahkan menyebabkan kematian, sida artinya pembunuh. Jadi
biopestisida adalah semua bahan hayati, baik tanaman, hewan, mikroba, atau
protozoa yang dapat digunakan untuk membunuh atau mengendalikan hama dan
penyebab penyakit pada manusia, hewan, dan tanaman.
Sama seperti dengan jenis pestisida kimia, biopestisida juga memiliki
beberapa jenis yaitu sesuai dengan target sasaran organisme pengganggu dan
penyebab penyakit. Menurut Suwahyono (2013) jenis-jenis biopestisida
berdasarkan sasaran target organisme pengganggu dibedakan menjadi 3 yaitu:
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a. Bioinsektisida
Bioinsektisida adalah semua organisme hidup (baik bakteri, virus, jamur
atau kapang, protozoa, tanaman, maupun hewan) yang dapat digunakan untuk
mengendalikan serangga hama.
b. Biofungisida
Biofungisida adalah semua organisme hidup yang dapat digunakan
untuk mengendalikan jamur yang berperan sebagai hama atau penyebab
penyakit pada tanaman, hewan, dan manusia.
c. Bioherbisida
Bioherbisida digunakan untuk mengendalikan gulma atau tanaman
pengganggu. Gangguan-gangguan tersebut pada umumnya karena faktor
pada kondisi lingkungan kritis dan cepat berkembang pada habitat yang
subur. Dapat terjadi kompetisi karena kebutuhan nutrisi atau cahaya yang
terbatas. Selain itu, gulma dapat menghasilkan cairan tertentu yang dapat
menyebabkan kematian pada tanaman lain atau tanaman yang dibudidayakan.
Banyak bahan-bahan alami yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan
serangan hama dan penyakit tanaman. Namun hal tersebut juga memiliki
kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dan kelemahan dari biopestisida
adalah sebagai berikut:
Kelebihan-kelebihan dari penggunaan pestisida alami adalah sebagai berikut:
a) Adanya degradasi/penguraian yang cepat oleh sinar matahari.
b) Memiliki pengaruh yang cepat, yaitu menghentikan nafsu makan
serangga.
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c) Toksisitasnya umumnya rendah terhadap hewan dan relatif lebih aman
pada manusia dan lingkungan.
d) Memiliki spektrum pengendalian yang luas (racun lambung dan syaraf)
dan bersifat selektif.
e) Dapat digunakan untuk mengatasi OPT (Organisme Pengganggu
Tanaman) yang kebal pestisida kimia.
f) Memiliki fitotoksitas rendah, yaitu tidak meracuni dan merusak
tanaman.
g) Murah dan mudah dibuat oleh petani.
Kelemahan-kelemahan dari penggunaan pestisida alami adalah sebagai
berikut:
a) Cepat terurai dan daya kerjanya relatif lambat sehingga aplikasinya
harus lebih sering.
b) Daya racunnya rendah (tidak langsung mematikan serangga).
c) Produksinya belum dapat dilakukan dalam jumlah besar karena
keterbatasan bahan baku.
d) Kurang praktis.
e) Tidak tahan disimpan (Nurhidayati, dkk, 2008)
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C . Plutella xylostella
Klasifikasi ulat kubis (Plutella xylostella L.) adalah sebagai berikut :
Kingdom

: Animalia

Phylum

: Arthropoda

Classis

: Insecta

Ordo

: Lepidoptera

Familia

: Plutellidae

Genus

: Plutella

Spesies

:Plutella xylostella L.

Gambar 2.2 Ulat P. xylostella
Penyebaran ulat P. xylostella ada di seluruh dunia (kosmopolitan), baik di
daerah tropis maupun daerah subtropis. P. xylostella menyerang tanaman yang
biasanya tumbuh di daerah dataran rendah, misalnya kol kepala, kubis bunga putih
dan hijau, kubis tunas, kol rabi, dan tanaman yang termasuk familia Brassicaceae.
P. xylostella (ulat tritip/ulat kubis) walaupun berukuran kecil namun dapat
menimbulkan kerugian yang besar (Pracaya, 2008).
1. Hama Plutella xylostella
Nama lokal dari ulat P. xylostella adalah ulat tritip atau ulat kubis. Ulat
kubis mengalami 4 kali tahap, yaitu tahap (stadium) telur, ulat (larva),
kepompong (pupa-kokon), dan ngengat. Ulat kubis yang berada di daerah
dingin memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan dengan ulat kubis di
daerah panas. Ngengat biasanya mengisap madu bunga Brassicaceae. Ciri-
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ciri ngengat jantan yaitu memiliki warna sayap abu kecoklat-coklatan,
sedangkan yang betina agak pucat. Dalam keadaan istirahat, keempat
sayapnya menutup, dan terlihat seperti jajaran genjang berwarna putih
menyerupai berlian, sehingga disebut ngengat punggung berlian. Ngengat
biasanya aktif di malam hari mulai senja hari untuk mencari pasangan atau
mencari tempat bertelur.
a) Telur
Ngengat dapat bertelur antara 180-320 butir, yang diletakkan di
balik daun atau di permukaan daun dalam satu kelompok. Bentuk
telur bulat panjang, lebar sekitar 0,26 mm dan panjang 0,49 mm,
berwarna kuning muda. Di daerah panas, (250 m dpl), stadium telur
kurang lebih 2 hari, ulat 9 hari, pupa 4 hari, dan ngengat 7 hari.
Sedangkan di dataran tinggi (1100-1200 m dpl), stadium telur 3-4
hari, ulat 12 hari, pupa 6-7 hari, dan ngengat 20 hari.
b) Ulat
Telur yang baru saja menetas akan berwarna hijau pucat dan
setelah dewasa warnanya akan menjadi lebih hijau; panjang ulat dapat
mencapai sekitar 12 mm (Pracaya, 2008). Ulat instar I memiliki
ukuran panjang 1 mm, lebar 0,5 mm, dan berwarna hijau kekuningkuningan yang berlangsung selama 4 hari. Instar
berukuran panjang

II berupa ulat

2mm, lebar 0,5 mm, dan berwarna hijau

kekuningan yang berlangsung selama 2 hari. Instar III ulat memiliki
ukuran panjang 4-6 mm, lebar 0,75 mm, berwarna hijau yang
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berlangsung selama 3 hari. Instar IV ulat memiliki ukuran panjang 6-8
mm, lebar 1-1,5 mm, berwarna hijau yang berlangsung selama 3 hari
(Rukmana, 1994)
Karakteristik dari ulat kubis yaitu bila ada gangguan, ulat tersebut
akan menggeliat dan menjatuhkan diri dari daun dengan tali sutera
dan tetap menggantung pada tali sutera tersebut. Jika sudah tidak ada
gangguan, ulat tersebut memanjat naik ke daun lagi (Pracaya, 2008).
c) Pupa
Setelah masa ulat selesai maka ulat tersebut akan berubah menjadi
pupa. Dalam pupa terdapat mata jala dari sutera putih yang terikat di
daun. Warna pupa mula-mula hijau muda, kemudian berubah menjadi
hijau tua (Pracaya, 2008). Masa pupa adalah 3-6 hari (Sudarmo,
1994).
d) Ngengat
Sesudah mengalami masa pupa, maka akan keluar ngengat kecil
yang warna sayapnya kelabu kecoklat-coklatan dengan bentangan
sayap sekitar 15 mm. Pada sayap bagian tepi belakang terdapat
bercak-bercak segitiga berwarna keputih-putihan apabila melipat atau
menutup kelihatan seperti berlian (Pracaya, 2008)
2. Kerusakan yang disebabkan oleh ulat Plutella xylostella
Pada umumnya ulat memakan permukaan daun bagian atas dan
melubangi epidermis atau jaringan palisadenya (Rukmana, 1994). Daun akan
terlihat bercak-bercak berwarna putih kemudian akan berlubang-lubang. Hal
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ini dikarenakan jaringan epidermisnya mengering. Bila terjadi serangan
hebat, maka helaian daun akan habis dan hanya menyisakan tulang daun
(Pracaya, 2008).
D. Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang hampir serupa dengan
penelitian yang dilakukan. Dibawah ini ada beberapa penelitian yang relevan
yaitu:
Tabel 2.3 Hasil penelitian yang relevan
No. Referensi
Penelitian

Hasil penelitian

1

 Dalam daun tembakau

Susilowati, 2006

Identifikasi nikotin
dari daun tembakau
(Nicotiana tabacum)

terdapat alkaloid nikotin
 Ekstrak daun tembakau

kering dan uji

efektif digunakan sebagai

efektivitas ekstrak

insektisida

daun tembakau

batang padi.

penggerek

sebagai insektisida
penggerek batang padi
(Scirpophaga
innonata)
2.

Hidayati,
2013

dkk, Pengaruh ekstrak daun  Mortalitas P. xylostella
suren
mahoni

dan

daun
terhadap

tertinggi diperoleh pada
perlakuan

suren

10%
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No.

Referensi

Penelitian

Hasil penelitian

mortalitas

dan

aktivitas makan ulat

dengan mortalitas sebesar
85%

Plutella  Mortalitas

daun
xylostella

pada

tanaman kubis

terendah

diperoleh pada perlakuan
mahoni

6%

mortalitas

dengan
sebesar

31,67%
 aktivitas makan paling
tinggi

P.

xylostella

terletak pada perlakuan
mahoni

6%

persentase

dengan
aktivitas

makan 77%
3.

Anggraini, 2009

Uji efektivitas ekstrak  Konsentrasi ekstrak biji
mahkota

dewa

mahkota dewa 0,2%-50%

(Phaleria

papuena

mengakibatkan

Warb.)

terhadap

89,72%

mortalitas ulat daun
kubis

mortalitas

tanaman caisin

pada

P.

xylostella

(Plutella  Konsentrasi

xylostella)

4,04%-

daging
dewa

ekstrak

buah

mahkota

0,27%-70%

mengakibatkan

2,08%-
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No.

Referensi

Penelitian

Hasil penelitian
59,24%

mortalitas

P.

xylostella.
4.

Palennari,
Hartati, 2009

ekstrak  Ekstrak daun tembakau

M., Pengaruh
tembakau

sebagai

insektisida

botani

mempengaruhi

perkembangan lalat buah
 Tahap

terhadap
perkembangan
buah

dapat

lalat

(Drosophila

melanogaster)

yang

paling

dipengaruhi

pada

perkembangan lalat buah
adalah tahap imago.
 Pemberian ekstrak daun
tembakau pada volume
30

ml

pengaruh

memberikan
lebih

efektif

pada jumlah larva, pupa
dan imago.
Penelitian Susilowati (2006) tentang identifikasi nikotin dari daun
tembakau (Nicotiana tabacum) kering dan uji efektivitas ekstrak daun
tembakau sebagai insektisida penggerek batang padi (Scirpophaga innonata)
menggunakan metode yang berbeda. Penelitian tersebut menggunakan metode
soxhletasi dengan pelarut metanol untuk mengisolasi nikotin. Insektisida dari
ekstrak tembakau dengan konsentrasi berbeda diuji efektifitasnya melalui
penyemprotan pada persemaian padi. Pada penelitian yang dilakukan oleh
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Palennari, dan Hartati (2009) pembuatan ekstrak daun tembakau menggunakan
pelarut etanol 50% selama 3 hari, kemudian dibiarkan menguap hingga ekstrak
menjadi kental dan padat.
Pengujian ekstrak daun suren dan daun mahoni oleh Hidayati, dkk (2013)
dilakukan dengan cara menyemprotkan ekstrak ke tanaman kubis yang menjadi
makanan dari P. xylostella. Data diperoleh dengan mengamati dan menghitung
mortalitas aktivitas makan ulat P. xylostella instar II setelah pemberian ekstrak
daun suren dan daun mahoni selama 24 jam.
Pada penelitian Anggraini (2009), pengujian menggunakan metode Leaf
Deep Bio Essay. Hasil uji utama dianalisis dengan analisis probit untuk
mendapatkan LC50 dan LC90. Uji Duncan dengan taraf 5% digunakan untuk
menghitung intensitas kerusakan tanaman dan fitotoksisitas. Variabel penelitian
meliputi mortalitas larva, intensitas kerusakan tanaman akibat aktivitas makan
larva dan fitotoksisitas pada tanaman caisin.
F. Kerangka Berpikir
Tanaman tembakau dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan
rokok. Bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan rokok
adalah daun tembakau. Daun tembakau memiliki nilai jual yang tinggi
dibandingkan dengan batang tembakau. Biasanya setelah panen, petani
tembakau hanya membiarkan batang tembakau tersebut tanpa mengolahnya.
Batang tembakau hanya dibiarkan kering begitu saja, tanpa ada pengolahan
yang lebih efektif. Batang tembakau tersebut, biasanya digunakan untuk kayu
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bakar, namun sekarang sudah jarang orang-orang yang membutuhkan kayu
bakar untuk memasak.
Untuk

meningkatkan

nilai

kegunaannya

maka

batang

tembakau

dimanfaatkan sebagai bioinsektisida pengendali hama ulat P. xylostella.
Aktivitas bioinsektisida dari air rendaman batang tembakau ditunjukkan
dengan adanya mortalitas dari P. xylostella. Dengan bahan baku batang
tembakau yang dijadikan bioinsektisida, maka hal tersebut dapat dijadikan
suatu alternatif bagi petani tembakau. Oleh karena itu, tanaman pertanian dan
perkebunan terbebas dari hama serangga dan kualitas tanaman tidak berkurang,
sehingga tanaman yang ditanam memiliki kualitas yang baik. Adapun kerangka
berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27

Limbah Batang
tembakau

Alkaloid

Nikotin

Tanaman Kubis

Hama Plutella

Pengendalian Hama

xylostella

Plutella xylostella

Mortalitas

Gambar 2.3 Kerangka berpikir

G. Hipotesa
1. Air rendaman batang tembakau (Nicotiana tabacum L.) dapat digunakan
sebagai alternatif bioinsektisida ulat kubis Plutella xylostella.
2. Air rendaman batang tembakau (Nicotiana tabacum L.)

berpengaruh

terhadap mortalitas ulat kubis Plutella xylostella. Semakin tinggi
konsentrasi air rendaman, maka tingkat mortalitas juga semakin tinggi.
3. Penggunaan air rendaman batang tembakau (Nicotiana tabacum L.) yang
lebih efektif terhadap tingkat mortalitas ulat kubis Plutella xylostella
adalah pada konsentrasi 50%.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk
pemanfaatan limbah batang tembakau sebagai bioinsektisida untuk ulat P.
xylostella. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel antara lain variabel
bebas, variabel terikat dan variabel kontrol.
1. Variabel bebas : Konsentrasi air rendaman batang tembakau.
2. Variabel terikat : Tingkat mortalitas ulat P. xylostella.
3. Variabel kontrol : Batang tembakau, daun kubis.
Penelitian ini dirancang menggunakan model Rancangan Acak Lengkap
(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 1 kontrol dan 3 pengulangan pada
masing-masing perlakuan. Untuk setiap pengulangan pada masing-masing
perlakuan diujikan ulat P. xylostella sebanyak 10 ekor. Adapun perlakuan
konsentrasi air rendaman batang tembakau yang digunakan sebagai berikut:
P0 : Kontrol
P1 : Perlakuan dengan konsentrasi 10% air rendaman batang tembakau
P2 : Perlakuan dengan konsentrasi 20% air rendaman batang tembakau
P3 : Perlakuan dengan konsentrasi 30% air rendaman batang tembakau
P4 : Perlakuan dengan konsentrasi 40% air rendaman batang tembakau
P5 : Perlakuan dengan konsentrasi 50% air rendaman batang tembakau
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B. Batasan Penelitian
Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Ulat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ulat Plutella xylostella atau
ulat tritip instar II yang memiliki ukuran panjang 2 mm dan lebar 0,5 mm
berwarna hijau kekuningan.
2. Batang tembakau yang digunakan adalah batang utama tanaman tembakau
yang sudah kering secara alami yang diperoleh dari limbah pertanian
tembakau dan tidak digunakan kembali (Lampiran 7).
3. Stok air rendaman yang digunakan diperoleh dengan cara merendam batang
tembakau yang telah dipotong-potong dengan air selama 1 malam.
4. Mortalitas merupakan tingkat kematian pada suatu populasi.
5. Ulat yang telah mati memiliki ciri-ciri berwarna kuning kecoklatan dan
apabila disentuh tidak bergerak kembali (Lampiran 7).
6. Pengamatan mortalitas yang terjadi dilakukan sampai 5 hari.
C. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang tembakau yang
sudah kering secara alami, ulat P. xylostella, daun kubis, serbuk gergaji, larutan
madu 10%, akuades. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas ukur 5
ml Pyrex Iwaki, timbangan analog, panci/baskom, stoples plastik, sprayer,
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saringan teh, jaring-jaring kawat, pisau, gunting, kain kasa, label, karet, alat tulis,
kamera digital.
D. Cara Kerja
Penelitian ini dilakukan pada bulan 3 Januari – 26 Maret 2016, bertempat di
Dusun Mojotengah, Kavling Sawahan, Kedu, Temanggung sebagai tempat
perlakuan dan di laboratorium Chem-Mix Pratama sebagai tempat pengujian
secara kuantitatif senyawa alkaloid dari air rendaman batang tembakau. Tahaptahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pembuatan air rendaman batang tembakau
Batang tembakau yang telah kering dipotong-potong terlebih dahulu
menjadi ukuran 2 cm, kemudian ditimbang sebanyak 1,5 kg, direndam dalam
1,5 liter air dan didiamkan selama satu malam (Taboy, 2015). Batang tembakau
yang direndam, dipisah air rendamannya dengan cara penyaringan. Stok air
rendaman batang tembakau diencerkan lagi dengan menambahkan air sesuai
dengan konsentrasi yang akan digunakan pada penelitian.
Untuk memperoleh air rendaman batang tembakau sesuai dengan
konsentrasi

yang akan digunakan dalam penelitian maka dilakukan

pengenceran sebagai berikut:
P1 : konsentrasi 10% (10 ml stok air rendaman batang tembakau + 90 ml air)
P2 : konsentrasi 20% (20 ml stok air rendaman batang tembakau + 80 ml air)
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P3 : konsentrasi 30% (30 ml stok air rendaman batang tembakau + 70 ml air)
P4 : konsentrasi 40% (40 ml stok air rendaman batang tembakau + 60 ml air)
P5 : konsentrasi 50% (50 ml air stok rendaman batang tembakau + 50 ml air)

Gambar 3.1. Pembuatan air rendaman batang tembakau (A) penimbangan
batang tembakau (B) stok air rendaman batang tembakau yang
telah disaring (C) pengenceran air rendaman batang tembakau
menjadi beberapa konsentrasi (10%, 20%, 30%, 40%, dan
50%).
2. Pengujian kuantitatif senyawa alkaloid pada stok air rendaman batang
tembakau
Pengujian senyawa alkaloid dilakukan secara kuantitatif dengan
menuangkan 50 ml stok air rendaman batang tembakau ke dalam erlenmeyer
100 ml. Kemudian ditambahkan 25 ml asam asetat 10 % dalam etanol dan
didiamkan selama 2 jam. Lalu larutan tersebut disaring dan diambil filtrat
jernihnya. Kemudian ditambahkan NH4OH tetes demi tetes. Apabila pada stok
air rendaman batang tembakau tersebut mengandung alkaloid maka akan
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terbentuk endapan putih. Endapan tersebut disaring menggunakan kertas saring
yang telah diketahui beratnya. Lalu residu dikeringkan dalam oven sampai
konstan.
Untuk mengetahui kadar alkaloid pada suatu sampel menggunakan rumus
sebagai berikut:
( )

3. Penyiapan ulat P. xylostella
Penyiapan serangga uji dilakukan dengan mengumpulkan ulat P.
xylostella dari lapangan, kemudian ulat-ulat tersebut di pindahkan ke dalam
stoples pemeliharaan ulat yang telah diisi dengan serbuk gergaji (Gambar 2.a)
hingga ulat-ulat tersebut berubah menjadi stadium pupa. Makanan yang
diberikan selama pemeliharaan ulat adalah daun kubis segar yang diganti setiap
hari. Kemudian pupa tersebut akan berubah menjadi imago. Imago yang
muncul (ngengat) dipindahkan

ke dalam stoples pemeliharaan imago dan

diberikan makanan berupa larutan madu 10% (Gambar 2.b). Imago dibiarkan
berkopulasi dan meletakkan telur pada kertas yang telah disediakan sampai
telur yang diletakkan cukup banyak. Kemudian telur dipindahkan lagi ke dalam
stoples pemeliharaan ulat yang diisi dengan daun kubis segar sebagai makanan
ulat. Telur akan menetas menjadi ulat. Selanjutnya ulat-ulat tersebut terus
dipelihara dengan memberikan makanan berupa daun kubis segar hingga
memasuki instar kedua (Hidayati et al. 2013). Ulat instar kedua yang
digunakan dalam penelitian.
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a

b

Gambar 3.2. Stoples pemeliharaan ulat (a) dan imago /ngenggat (b)
3. Pengujian air rendaman batang tembakau pada ulat P. xylostella
Ulat P. xylostella sebanyak 10 ekor disiapkan dalam stoples di setiap
perlakuan. Daun kubis yang telah disiapkan berdiameter 7 cm disemprot
dengan sprayer yang telah diisi air rendaman batang tembakau sebanyak 2 ml
pada masing-masing konsentrasi. Stoples ditutup dengan kain kasa dan diikat
dengan karet. Stoples diberi label sesuai dengan konsentrasi larutan air
rendaman yang disemprotkan pada masing-masing perlakuan. Penggantian
pakan dilakukan setelah 48 jam. Penggantian pakan tersebut dilakukan dengan
mengganti daun kubis yang tidak diberi air rendaman batang tembakau.
4. Pengamatan Parameter
Teknik pengambilan data dilakukan setiap 24 jam setelah aplikasi air
rendaman sampai terbentuk pupa (5 hari) dengan mencatat jumlah ulat P.
xylostella yang mati pada masing-masing pengulangan di setiap perlakuan.
Data yang diambil adalah jumlah mortalitas ulat P. xylostella.
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Tingkat mortalitas ulat P. xylostella dinyatakan dalam persen/persentase
mortalitas. Cara menghitung persentase mortalitas ulat P. xylostella pada
masing-masing pengulangan di setiap perlakuan menggunakan rumus sebagai
berikut (Hidayati, 2013):

Keterangan:
P = Persentase mortalitas ulat P. xylostella
a = Jumlah total ulat P. xylostella yang mati di setiap perlakuan
b = Jumlah total ulat P. xylostella di setiap perlakuan
E. Analisis Data
Data yang diperoleh adalah persentase mortalitas hasil pengamatan pada
setiap pengambilan data untuk setiap perlakuan. Data yang diperoleh akan
dilakukan perhitungan untuk mendapatkan persentase mortalitas total pada hari
ke-5 (120 jam) atau pada akhir pengamatan. Kemudian data diuji menggunakan
uji normalitas dan uji homogenitas. Setelah itu, data dianalisis menggunakan uji
Anova one factors dan dilanjutkan dengan uji Duncan menggunakan program
SPSS 17.0 for windows untuk mengetahui konsentrasi air rendaman batang
tembakau yang efektif dalam menghasilkan mortalitas ulat kubis.
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F. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran Sekolah
Menengah Atas (SMA) kelas X tentang Perubahan lingkungan/iklim dan daur
ulang limbah. Kompetensi dasar (KD) yang digunakan adalah KD 3.10 :
Menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan perubahan
tersebut bagi kehidupan dan KD 4.10 : Memecahkan masalah lingkungan dengan
membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian lingkungan.
Sedangkan untuk materi pokoknya adalah daur ulang limbah.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental untuk menguji air
rendaman batang tembakau (N. tabacum) sebagai bioinsektisida pada hama
tanaman kubis yaitu ulat kubis (P. xylostella). Aplikasi pada penelitian ini
dilakukan secara in vitro. Penelitian ini menggunakan uji anova one factor
between design karena faktor yang akan diuji terdiri dari satu faktor yaitu uji air
rendaman batang tembakau (N. tabacum).
A. Siklus Hidup Ulat Kubis (P. xylostella)
Secara garis besar ulat kubis memiliki siklus hidup yang meliputi telur,
ulat, pupa/kepompong, imago/ngengat. Penelitian ini menggunakan P. xylostella
pada tahap ulat yaitu instar II. Sebelum dilakukan pengujian air rendaman batang
tembakau pada ulat kubis maka dilakukan penyiapan terlebih dahulu ulat kubis
yang digunakan sebagai hewan uji penelitian ini. Penyiapan hewan uji dilakukan
dengan mengembangbiakkan terlebih dahulu ulat yang diambil dari lapangan
sehingga diperoleh jumlah ulat yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan
usia yang sama. Ulat kubis yang diambil dari lapangan merupakan ulat kubis
instar IV yang memiliki ciri-ciri panjang 5-7 mm, lebar 1 mm, berwarna hijau.
Setelah 3 hari ulat kubis tersebut berubah menjadi pupa. Pupa tersebut dibungkus
oleh kokon yang berbentuk jala. Awalnya pupa tersebut berwarna hijau, kemudian
berubah menjadi berwarna kekuning-kuningan dan setelah itu berubah menjadi
kecoklatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Herlinda, dkk (2004) bahwa pupa
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pada awalnya berwarna hijau kemudian akan berubah menjadi kekuning-kuningan
dan akhirnya menjadi coklat. Stadium pupa tersebut akan berlangsung sekitar 4-5
hari. Setelah stadium pupa berakhir, maka akan terbentuk ngengat/imago.

Gambar 4.1 Siklus hidup ulat kubis : ulat (A), pupa (B), imago (C), telur (D)
Ngengat mengakhiri stadium pupa dengan melepaskan diri dari kokon
yang berbentuk jala. Sesuai dengan pernyataan Pracaya (2008) bahwa ngengat
memiliki ciri-ciri yaitu berwarna kocoklatan dengan sayap pada tepi belakang
terdapat bercak-bercak segitiga berwarna keputih-putihan yang bila melipat atau
menutup kelihatan ada gambar seperti berlian. Ngengat akan bertelur setelah
berumur 4 hari atau sudah menjadi ngengat dewasa. Ngengat betina yang sudah
dewasa akan meletakkan telurnya pada kertas atau daun kubis yang telah
disiapkan dalam stoples plastik tersebut. Ngengat tersebut meletakkan telurnya
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secara berkelompok maupun soliter di permukaan atas kertas dan di sepanjang
tulang daun pada permukaan daun kubis.
Telur yang dihasilkan dari ngengat tersebut berwarna kuning dan
berbentuk bulat/lonjong. Telur tersebut akan menetas setelah 3-4 hari. Setelah
menetas telur tersebut akan memasuki stadium ulat. Ulat yang baru saja menetas
akan masuk ke dalam jaringan daun dan memakannya sehingga hanya
menyisakan bagian epidermisnya saja yang terlihat bercak putih. Apabila
diterawang bercak putih tersebut akan nampak seperti lubang.

Gambar 4.2 Stadium ulat : instar I (a), instar II (b), instar III (c), dan instar IV (d)
Stadium ulat terdiri dari empat instar, yaitu instar I, instar II, instar III, dan
instar IV. Ulat instar I dengan ciri-ciri yaitu berwarna kekuningan, panjangnya
0,5 mm dan berumur 4 hari. Ulat instar II ciri-cirinya yaitu berwarna kuning
kehijauan dengan panjang 1 mm, dan berumur 2 hari. Ulat instar III memiliki ciri-
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ciri yaitu berwarna hijau dengan panjang 4 mm, dan berumur 3 hari. Ulat instar IV
ciri-cirinya adalah berwarna hijau dengan panjang 5-7 mm dan berumur 3 hari.
Jadi dalam satu siklus hidup ulat kubis terdiri dari 4 tahap yaitu ulat akan berubah
menjadi pupa, kemudian pupa akan berubah menjadi imago, imago dewasa akan
bertelur, dan menetas menjadi ulat kembali. Satu siklus hidup P. xylostella
berlangsung selama 20 hari. Ulat kubis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah ulat kubis instar II yang memiliki ukuran panjang 1 mm, berumur 2 hari,
dan merupakan keturunan F1 dari ulat yang diambil langsung dari lapangan.
B. Uji Kuantitatif Senyawa Alkaloid pada Air Rendaman Batang Tembakau
Senyawa alkaloid pada air rendaman batang tembakau dihitung secara
kuantitatif. Analisa alkaloid pada air rendaman batang tembakau menggunakan
metode gravimetri. Berikut adalah hasil uji kuantitatif senyawa alkaloid pada air
rendaman batang tembakau:
Tabel 4.1 Kandungan alkaloid pada air rendaman batang tembakau
Sampel

Ulangan 1

Ulangan 2

Rata-rata

Air Batang Tembakau

0,02335%

0,01951%

0,02143%

Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat diketahui bahwa pada air
rendaman batang tembakau rata-rata mengandung alkaloid sebanyak 0,02143%.
Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (1999)
senyawa alkaloid yang terdapat pada tanaman tembakau adalah 1,3% - 3,0%,
maka alkaloid pada air rendaman batang tembakau dapat dikatakan rendah. Hal
ini disebabkan karena metode perendaman batang tembakau yang dilakukan
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kurang lama, sehingga senyawa alkaloid yang terdapat pada batang tembakau
tersebut belum seluruhnya terlarut dalam air selama proses perendaman. Artinya
banyak senyawa alkaloid yang belum larut dengan perendaman batang tembakau
yang dilakukan hanya semalam. Apabila waktu perendaman batang tembakau
dilakukan lebih lama, maka kemungkinan senyawa alkaloid yang larut akan lebih
banyak.
Selain lamanya perendaman, faktor yang mempengaruhi rendahnya
senyawa alkaloid pada air rendaman batang tembakau adalah metode yang
digunakan yaitu batang tembakau yang dipotong kecil-kecil. Metode yang
dilakukan dengan memotong batang tembakau tersebut menjadi kecil-kecil
menyebabkan senyawa alkaloid yang terdapat pada batang tembakau tersebut
tidak larut semuanya. Hal ini disebabkan karena dinding sel yang terdapat pada
batang tembakau tersebut masih ada, sehingga dapat menyebabkan senyawa
tersebut sukar untuk keluar. Artinya dinding sel yang terdapat pada batang
tembakau akan menghambat senyawa tersebut keluar, sehingga mengakibatkan
senyawa yang larut menjadi sedikit. Jika dibandingkan dengan diblender atau
penghancuran batang tembakau secara mekanik, maka kemungkinan senyawa
alkaloid yang larut akan banyak. Hal ini disebabkan karena proses penghancuran
tersebut yang mengakibatkan membran sel dan dinding selnya hancur, sehingga
senyawa alkaloid yang terdapat pada batang tembakau tersebut dapat keluar.
Adanya penghancuran dinding sel dan membran sel menyebabkan senyawa
alkaloid tersebut keluar dengan mudah dan mengakibatkan senyawa yang larut
menjadi banyak. Batang tembakau yang dipotong-potong merupakan keterbatasan
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dalam penelitian ini, namun metode ini dipilih dengan pertimbangan kepraktisan
aplikasi pembuatan air rendaman batang tembakau oleh petani, masayarakat, atau
oleh siswa di sekolah.
Menurut Shen et al. (2006) senyawa alkaloid pada tembakau merupakan
senyawa yang didominasi oleh nikotin hingga 95% yang bersifat karsinogenik.
Jadi senyawa alkaloid yang terdapat pada air rendaman batang tembakau
kemungkinan didominasi oleh nikotin. Nikotin inilah yang diharapkan dapat
menyebabkan kematian pada ulat kubis.
C. Mortalitas Ulat Kubis (P. xylostella)
Hasil pengamatan pengaruh air rendaman batang tembakau terhadap
mortalitas hama ulat kubis dilakukan selama 5 hari. Aplikasi penyemprotan air
rendaman tersebut dilakukan hanya satu kali penyemprotan. Sedangkan untuk
pengambilan data dilakukan setiap 24 jam selama 5 hari sampai ulat berubah
menjadi pupa. Mortalitas total ulat kubis pada tiap konsentrasi air rendaman
batang tembakau adalah sebagai berikut:
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Gambar 4.3: Persentase mortalitas ulat kubis
Pada konsentrasi 0% atau kontrol rata-rata persentase mortalitas ulat kubis
sebesar 6,67%. Sedangkan pada konsentrasi 10% rata-rata persentase mortalitas
ulat kubis adalah 43,33%, konsentrasi 20% sebesar 46,67%, konsentrasi 30%
sebesar 53,33%, konsentrasi 40% sebesar 56,67%, dan konsentrasi 50% sebesar
66,67%. Dari Gambar 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat
konsentrasi air rendaman batang tembakau maka semakin tinggi pula persentase
mortalitas ulat kubis tersebut. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi
konsentrasi maka kandungan senyawa aktif pada air rendamannya juga akan
semakin banyak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji kuantitatif alkaloid yang
menunjukkan bahwa pada air rendaman batang tembakau terdapat senyawa
alkaloid yang kemungkinan didominasi oleh nikotin, sehingga pada konsentrasi
yang tinggi kandungan nikotinnya juga akan semakin tinggi. Dengan adanya
kandungan nikotin yang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat
mortalitasnya. Pada konsentrasi 10% rata-rata persentase mortalitas ulat kubis
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paling rendah dibandingkan dengan konsentrasi lainnya yaitu konsentrasi 20%,
30%, 40% dan 50%. Hal ini disebabkan karena pada konsentrasi 10% jumlah air
rendaman batang tembakau yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan
konsentrasi 20%, 30%, 40% dan 50%, sehingga kandungan senyawa aktifnya juga
semakin sedikit bila dibandingkan dengan konsentrasi lainnya.
Apabila dibandingkan antara konsentrasi 0% atau kontrol dengan
konsentrasi 10% sampai 50% pada perlakuan yang disemprot dengan air
rendaman batang tembakau tingkat mortalitasnya bervariasi. Hal ini disebabkan
karena adanya kandungan senyawa aktif yang terdapat pada air rendaman batang
tembakau yang disemprotkan pada konsentrasi 10% sampai konsentrasi 50%.
Sedangkan pada konsentrasi 0% atau kontrol seharusnya tidak terjadi mortalitas
ulat kubis karena pada konsentrasi 0% hanya sebagai kontrol, dan tidak disemprot
menggunakan air rendaman batang tembakau, melainkan menggunakan air.
Seharusnya pada konsentrasi 0% tidak terjadi mortalitas karena air tidak
mengandung senyawa aktif yang dapat menyebabkan mortalitas pada ulat kubis.
Pada pengamatan yang telah dilakukan terjadi mortalitas pada konsentrasi
0%. Mortalitas tersebut tidak disebabkan oleh penyemprotan air rendaman batang
tembakau, namun disebabkan oleh faktor lain. Ulat tersebut mati karena dimakan
oleh semut yang kemungkinan sebelum ditutup menggunakan kain kasa, semut
tersebut sudah terperangkap didalamnya. Dari pengamatan yang telah dilakukan
dapat diketahui bahwa pada konsentrasi yang diberi air rendaman batang
tembakau tidak terdapat semut, hal ini menunjukkan bahwa air rendaman tersebut
dapat mengusir semut. Hal ini terlihat jika dibandingkan dengan konsentrasi yang
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tidak diberi air rendaman batang tembakau terdapat semut, sedangkan pada
konsentrasi yang diberi air rendaman batang tembakau tidak terdapat semut.
Berdasarkan hasil pengamatan dapat dijelaskan bahwa pada perlakuan yang
disemprot menggunakan air rendaman batang tembakau (konsentrasi 10%, 20%,
30%, 40% dan 50%) mengakibatkan mortalitas pada ulat kubis, sedangkan pada
konsentrasi 0% atau kontrol yang disemprot menggunakan air, seharusnya tidak
mengakibatkan mortalitas ulat kubis.
Pada konsentrasi 50% menunjukkan bahwa tingkat mortalitas ulat kubis
paling tinggi dibandingkan dengan konsentrasi yang lainnya (10%, 20%, 30% dan
40%). Hal ini menunjukkan bahwa air rendaman batang tembakau dengan
konsentrasi yang tinggi lebih meningkatkan daya bunuhnya terhadap ulat kubis
tersebut. Hal ini terlihat pada konsentrasi 50%, tingkat mortalitas ulat kubis paling
tinggi dibandingkan dengan konsentrasi yang lainnya. Hal ini disebabkan karena
tingkat konsentrasi yang tinggi maka kandungan senyawa aktif juga semakin
tinggi, maka pada konsentrasi 50% tingkat mortalitas ulat kubis sangat tinggi.
Selain senyawa nikotin yang menyebabkan mortalitas pada ulat kubis,
senyawa terpenoid juga dapat menyebabkan mortalitas pada ulat kubis. Senyawa
terpenoid merupakan senyawa yang terdapat pada batang tembakau yang dapat
larut dalam air (polar). Senyawa terpenoid mengakibatkan mortalitas karena
memiliki rasa pahit sehingga dapat menghambat aktivitas makan ulat. Menurut
Anggriani, dkk (2013) dan Maryanti, dkk (2006) filtrat tembakau mengandung
senyawa aktif seperti terpenoid yang memiliki rasa pahit dan bersifat antifeedant
yang dapat menghambat aktivitas makan ulat. Hal inilah yang menyebabkan air

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45

rendaman batang tembakau dapat menyebabkan mortalitas ulat kubis. Menurut
Endah dan Heri (2000) semakin tinggi konsentrasi air rendaman batang tembakau
maka senyawa terpenoid yang bersifat antifeedant yang ada juga semakin tinggi,
dengan demikian aktivitas makan akan menurun. Dengan adanya penyemprotan
air rendaman batang tembakau membuat ulat kubis tidak mau makan karena
adanya kandungan senyawa aktif yang bertindak sebagai bioinsektisida. Ulat yang
tidak mau makan lama kelamaan akan mati. Selain itu, pada filtrat batang
tembakau tersebut terdapat senyawa aktif lainnya yaitu nikotin.
Nikotin merupakan senyawa aktif yang dapat membunuh serangga. Hal ini
juga sesuai dengan pendapat dari Kardinan (2004) bahwa nikotin bekerja sebagai
fumigan yang akan menguap dan menembus secara langsung ke integumen ulat
dan akan menyerang sistem pernafasan ulat tersebut. Nikotin akan masuk ke
dalam tubuh ulat melalui spirakel dalam sistem trakea dan menyebabkan sistem
syaraf ulat tersebut terganggu. Hal inilah yang menyebabkan mortalitas pada ulat
tersebut.

Keputusan Menteri Pertanian (2006) menyebutkan bahwa tanaman

tembakau mengandung zat alkaloid nikotin, sejenis neurotoksin yang sangat
ampuh jika digunakan pada serangga. Zat ini sering digunakan sebagai bahan
utama dari insektisida, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat konsentrasi yang
tinggi memiliki jumlah kandungan metabolit sekunder yang lebih banyak
sehingga aktivitas insektisida nabati menjadi tinggi. Dengan semakin tinggi daya
bunuh dapat menyebabkan mortalitas pada ulat kubis lebih tinggi.
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Tabel 4.2 : Rata-rata persentase mortalitas ulat kubis tiap 24 jam pengamatan
Persentase Mortalitas Ulat kubis P.xylostella (%)
No
Jam
P0
P1
P2
P3
P4
P5
1

0

0

0

0

0

0

0

2

24

0

10

16.67

20

20

26.67

3

48

3.33

23.33

23.33

30

36.67

33.33

4

72

6.67

36.67

33.33

43.33

46.67

50

5

96

6.67

40

43.33

53.33

56.67

56.67

6

120

6.67

43.33

46.67

53.33

56.67

66.67

Keterangan: P0

: Kontrol

P1

: Konsentrasi 10%

P2

: Konsentrasi 20%

P3

: Konsentrasi 30%

P4

: Konsentrasi 40%

P5

: Konsentrasi 50%

Hasil pengamatan menunjukkaan bahwa secara umum air rendaman
batang tembakau yang telah diuji dapat menyebabkan mortalitas terhadap ulat
kubis. Berdasarkan data pada Tabel 4.2 hasil pengamatan pada jam ke-24
menunjukkan bahwa tingkat mortalitas ulat kubis pada konsentrasi 50% mencapai
26,67%, konsentrasi 40% dan 30% mencapai 20%, konsentrasi 20% mencapai
16,67%, konsentrasi 10% mencapai 10% dan kontrol mencapai 0%.
Pada konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% tingkat mortalitas ulat
kubis ditunjukkan pada jam ke-24. Jika dibandingkan antara konsentrasi 10%
sampai 50% pada jam ke-24, maka dapat diketahui bahwa pada konsentrasi 50%
lebih cepat daya bunuhnya terhadap ulat kubis dibandingkan dengan konsentrasi
10%, 20%, 30%, dan 40%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.2. Hal ini
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disebabkan karena pada konsentrasi 50% kandungan nikotinnya lebih banyak
dibandingkan dengan konsentrasi lainnya, sehingga mortalitas pada konsentrasi
50% lebih cepat. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nikotin
bersifat racun kontak. Artinya nikotin memiliki sifat yang mematikan secara
langsung. Mekanisme racun kontak tersebut adalah nikotin akan diserap oleh
tubuh melalui kulit sehingga akan menggangu sistem pernafasan yang
mengakibatkan ulat susah bernafas dan menyebabkan mortalitas.
Pengamatan pertama dilakukan pada jam ke-24 setelah dilakukan
pengujian air rendaman pada ulat kubis. Secara keseluruhan, mortalitas ulat kubis
pada setiap kali pengamatan mengalami peningkatan. Dari hasil yang telah
didapat diketahui bahwa mortalitas ulat kubis pada konsentrasi 10% sampai 50%
terlihat pada jam ke-24. Pada konsentrasi 10%, mortalitas ulat kubis jam ke-24
yaitu sebesar 10%. Pada konsentrasi 20%, 30%, 40% dan 50% mortalitas ulat
kubis jam ke-24 adalah sebesar 16,67%, 20%, 20%, dan 26,67%. Mortalitas ulat
kubis tertinggi pada jam ke-24 adalah pada konsentrasi 50%.
Dilihat dari kecepatan tingkat mortalitas ulat kubis, konsentrasi 50% lebih
cepat mencapai mortalitas sebesar 50% yakni pada jam ke-72. Sedangkan pada
konsentrasi 30% dan 40% mortalitas ulat kubis baru mencapai 50% pada jam ke92. Pada konsentrasi 50%, 40%, dan 30% tingkat mortalitas ulat kubis mencapai
50% sedangkan untuk konsentrasi 10% dan 20% tingkat mortalitas ulat kubis
tidak mencapai 50%. Pada konsentrasi 10% dan 20% tingkat mortalitas tertinggi
sebesar 43,33% dan 46,67%. Pada konsentrasi tersebut tingkat mortalitasnya tidak
mencapai 50%. Perbedaan kecepatan mortalitas ulat kubis pada setiap
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perlakuannya dapat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi air rendaman batang
tembakau yang terdapat pada setiap perlakuan. Dengan adanya perbedaan
konsentrasi maka terdapat pula perbedaan kandungan nikotin pada setiap
konsentrasi. Pada konsentrasi yang tinggi, kandungan nikotin akan lebih banyak
dibandingkan dengan konsentrasi rendah. Oleh sebab itu, mortalitas juga semakin
cepat dengan adanya kandungan nikotin yang semakin banyak. Berdasarkan
kecepatan mortalitas ulat kubis, maka air rendaman tembakau termasuk
bioinsektisida yang bersifat racun kontak artinya air rendaman batang tembakau
memiliki kemampuan membunuh secara langsung. Hal ini dapat dilihat pada hasil
pengamatan yang menunjukkan bahwa mortalitas yang paling banyak adalah
mortalitas pada awal penyemprotan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa air
rendaman batang tembakau merupakan bioinsektisida yang bersifat racun kontak
(Anonim, 2011).
Telah dijelaskan bahwa konsentrasi 50% dapat menyebabkan mortalitas
ulat kubis lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Pada Tabel 4.2
menunjukkan tingkat mortalitas ulat kubis setiap 24 jam atau setiap 1 hari masa
pengamatan. Secara umum dapat dilihat bahwa setiap hari pengamatan terdapat
peningkatan mortalitas dari ulat kubis. Pada kelima konsentrasi tingkat mortalitas
ulat kubis setiap harinya mengalami peningkatan yang bervariasi. Dapat dilihat
pada jam ke-72 (hari ke-3) yaitu pada konsentrasi 10% tingkat mortalitasnya lebih
tinggi dibandingkan tingkat mortalitas dari konsentrasi 20%, namun pada jam ke96 (hari ke-4) tingkat mortalitasnya sudah bervariasi kembali. Pada jam ke-96
tingkat mortalitas pada konsentrasi 10% lebih rendah dibandingkan dengan
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konsentrasi 20%. Pada konsentrasi 20%, tingkat mortalitas ulat kubis mengalami
peningkatan, namun pada jam ke-72 tingkat mortalitasnya justru lebih rendah
dibandingkan dengan

konsentrasi

10%. Pada konsentrasi

30%

tingkat

mortalitasnya juga selalu mengalami peningkatan. Begitu juga dengan konsentrasi
40% dan 50%. Pada konsentrasi 40% dan 50% juga mengalami peningkatan
mortalitas ulat kubis.
Hal ini juga terjadi pada jam ke-48 (hari ke-2) yaitu pada konsentrasi 40%
dan 50%, dimana pada jam ke-48 konsentrasi 40% lebih tinggi dibandingkan
konsentrasi lainnya. Pada jam ke-48 (hari ke-2) konsentrasi 40% tingkat
mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi yang lainnnya, namun
pada jam ke-72 hingga jam ke-120, konsentrasi 50% yang tingkat mortalitasnya
lebih tinggi dibandingkan konsentrasi yang lainnya. Pada jam ke-120 tingkat
mortalitas ulat kubis yang paling tinggi adalah pada konsentrasi 50%. Pada jam
ke-72, jam ke-96 dan jam ke-120 masih dijumpai mortalitas. Hal ini disebabkan
karena senyawa aktif yang bersifat antifeedant, dimana senyawa aktif tersebut
bekerja secara perlahan-lahan. Senyawa aktif tersebut bekerja jika ulat memakan
daun kubis. Senyawa yang bersifat antifeedant menyebabkan ulat tidak mau
makan daun kubis. Apabila ulat tersebut tidak memakan daun kubis maka
perlahan-lahan ulat tersebut akan mati. Mortalitas tersebut disebabkan karena
tidak adanya nutrisi yang terdapat pada ulat tersebut, sehingga ulat tersebut
mengalami mortalitas. Oleh karena itu pada jam ke-72 sampai jam ke-120 masih
dijumpai mortalitas.
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Jika dilihat dari letalitas dapat dihitung LC 50%, pengaruh air rendaman
batang tembakau terhadap mortalitas P. xylostella. Mortalitas P. xylostella dapat
dihitung menggunakan LC 50 dengan membuat grafik dengan log konsentrasi
sebagai sumbu x terhadap letalitas sebagai sumbu y. Nilai LC 50 adalah
konsentrasi yang menyebabkan mortalitas P. xylostella 50%.
Data yang telah diperoleh dapat dibuat grafik regresi linear antara
konsentrasi air rendaman batang tembakau terhadap mortalitas P. xylostella yang
disajikan pada Gambar 4.4.
80
y = 99.048x + 20.794
R² = 0.7992
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Gambar 4.4. Kurva hubungan konsentrasi air rendaman batang tembakau
terhadap mortalitas P. xylostella.
Hasil pengujian hubungan antara konsentrasi air rendaman batang
tembakau terhadap mortalitas P. xylostella pada grafik menunjukkan persamaan y
= 99,04x + 20,79 sebagai pembentuk garis lurus linier pada reng konsentrasi air
rendaman yang dibuat dan mortalitas P. xylostella didapat sebesar 0,799.
Berdasarkan persamaan grafik tersebut dapat dilihat bahwa konsentrasi air
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rendaman batang tembakau sebesar 29,49% dapat menyebabkan mortalitas ulat P.
xylostella 50% dari jumlah ulat yang diujikan.
Setelah dilakukan uji normalitas diketahui bahwa data yang telah didapat
merupakan data yang normal. Karena hasil signifikan lebih besar dari 0,05,
sehingga data tersebut berdistribusi normal (Lampiran 6) Kemudian dilanjutkan
diuji menggunakan uji homogenitas. Berdasarkan hasil uji homogenitas dapat
diketahui bahwa data variabel tingkat mortalitas berdasarkan data variabel
konsentrasi mempunyai varian yang sama (homogen) (Lampiran 6).
Berdasarkan hasil perhitungan statistik menggunakan uji anova satu faktor
yang dapat dilihat bahwa nilai F hitung (38,66) > F tabel (3,10) untuk level
signifikan 0,05 (Lampiran 6). Hal ini menunjukkan bahwa hasil tersebut
signifikan, sehingga terdapat pengaruh pemberian air rendaman batang tembakau
terhadap ulat kubis yang berbeda secara nyata. Karena hasil uji anova single
factor signifikan, maka dilakukan uji lanjutan yaitu menggunakan uji statistik uji
Duncan. Berikut adalah persentase mortalitas ulat kubis yang diuji menggunakan
uji Duncan:
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Tabel 4.3 Persentase mortalitas ulat kubis
Konsentrasi
Rata-rata mortalitas (%)
0% (Kontrol)

6.67a

10%

43.33b

20%

46.67bc

30%

53.33bc

40%

56.67cd

50%

66.67d

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan
berbeda nyata pada taraf uji jarak Duncan α = 0,05
Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa pada kontrol berbeda nyata dengan
konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40% dan 50%. Tingkat mortalitas tertinggi terdapat
pada konsentrasi 50% sebesar 66.67%. Karena pada konsentrasi 50% merupakan
perlakuan dengan konsentrasi tertinggi, sehingga kandungan nikotin yang terdapat
lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Mortalitas pada konsentrasi
10% tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 20% dan 30%. Pemberian
konsentrasi 20%, hasilnya tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 10% dan 30%.
Artinya persentase mortalitas pada konsentrasi 20% tidak menghasilkan mortalitas
yang berbeda nyata dengan konsentrasi 10% dan 30%. Mortalitas pada
konsentrasi 20% tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 30% dan 40%.
Pemberian konsentrasi 20%, 30% dan 40%, tidak menghasilkan mortalitas yang
berbeda nyata. Artinya pemberian konsentrasi 20% hasil persentase mortalitas
tidak menghasilkan mortalitas yang berbeda secara nyata dengan konsentrasi 30%
dan 40%.
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Pada konsentrasi 50%, persentase mortalitas yang dihasilkan berbeda
nyata dengan konsentrasi 10%, 20%, 30% dan kontrol, namun tidak berbeda nyata
dengan konsentrasi 40%. Artinya jika pemberian konsentrasi 10%, 20%, 30% dan
0%, konsentrasi 50% akan menghasilkan mortalitas yang berbeda nyata, tetapi
jika pemberian konsentrasi 40% tidak menghasilkan mortalitas yang berbeda
nyata. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada konsentrasi 40% lebih efektif
digunakan karena dari hasil diketahui bahwa konsentrasi 40% dan 50% persentase
mortalitas hasilnya tidak berbeda nyata atau hasilnya sama. Lebih efektif apabila
menggunakan konsentrasi 40% karena lebih hemat penggunaan bahan batang
tembakau.
Secara umum dapat dijelaskan bahwa air rendaman batang tembakau dapat
menyebabkan mortalitas ulat kubis. Senyawa yang dapat menyebabkan mortalitas
pada ulat kubis salah satunya adalah senyawa alkaloid. Senyawa alkaloid yang
paling mendominasi adalah nikotin. Nikotin inilah yang menyebabkan mortalitas
pada ulat kubis. Dengan adanya penyemprotan air rendaman batang tembakau
juga menyebabkan siklus hidup ulat kubis menjadi lebih singkat. Hal ini diketahui
bahwa pada saat pengamatan, seharusnya umur ulat instar II sampai instar IV
adalah 8 hari kemudian ulat tersebut akan berubah menjadi pupa. Namun, pada
pengamatan yang telah dilakukan ulat yang digunakan yaitu ulat instar II sudah
berubah menjadi pupa sebelum hari ke-8 yaitu pada hari ke-5.
Pengamatan memang diakhiri pada hari ke-5 tetapi ulat yang berubah
menjadi pupa hanya ulat yang terdapat pada konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%
dan 50%. Untuk konsentrasi 0% masih berupa ulat atau dengan kata lain ulat
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tersebut masih sama dengan siklus yang normal yaitu ulat tersebut berubah
menjadi pupa pada hari ke-8. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kandungan
metabolit yang terdapat pada air rendaman batang tembakau itu sendiri. Selain itu
percepatan perubahan menjadi pupa disebabkan karena ulat tersebut mengalami
stres sehingga kemampuan ulat berubah menjadi pupa lebih cepat. Menurut
Tanada dan Kaya (1993) ulat yang stres akan meningkatkan kerentanan terhadap
serangan

penyakit.

Kemungkinan

stres

yang

ditimbulkan

karena

dari

penyemprotan air rendaman batang tembakau itu sendiri. Oleh karena itu, ulat
tersebut mempercepat dirinya untuk berubah menjadi pupa. Karena dengan
mengubah diri menjadi pupa pertahanan dirinya akan menjadi lebih kuat sehingga
ulat tersebut lebih dapat bertahan hidup.
Jika dilakukan penyemprotan langsung pada tanaman di tanah tidak ada
efek yang ditimbulkan dari penyemprotan tersebut. Hal ini disebabkan karena sifat
dari pestisida alami itu sendiri yaitu mudah terdegradasi. Oleh sebab itu, jika air
rendaman tersebut menembus ke tanah akan segera terurai sehingga tanah tidak
akan rusak.
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mortalitas P. xylostella
Tingkat mortalitas ulat kubis pada setiap perlakuan berbeda, hal ini dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Kandungan senyawa aktif air rendaman batang tembakau
Tingkat mortalitas yang dihasilkan karena pemberian air rendaman batang
tembakau dapat disebabkan karena kandungan senyawa aktif yang terdapat pada
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air rendaman batang tembakau. Hal ini dipengaruhi oleh senyawa aktif dalam air
rendaman batang tembakau yang bertindak sebagai insektisida. Nikotin
merupakan salah satu senyawa aktif dari air rendaman batang tembakau, sehingga
dapat menyebabkan mortalitas ulat kubis. Selain nikotin, senyawa aktif lainnya
yang berpengaruh terhadap tingkat mortalitas ulat kubis adalah terpenoid. Hal ini
disebabkan karena dengan adanya kandungan terpenoid, menyebabkan ulat kubis
tidak mau makan. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Anggriani, dkk (2013) dan
Maryanti, dkk (2006) yaitu terdapat senyawa aktif seperti terpenoid yang memiliki
rasa pahit dan bersifat antifeedant yang dapat menghambat aktivitas makan
serangga.
2. Aktivitas makan atau kerusakan tanaman
Tingkat mortalitas pada ulat kubis dapat dipengaruhi oleh aktivitas makan
hewan uji. Pada konsentrasi rendah, intensitas kerusakan cenderung lebih tinggi.
Hal ini dikarenakan kandungan senyawa aktif yang terdapat pada konsentrasi
yang rendah lebih sedikit sehingga ulat yang hidup lebih banyak dan aktivitas
makan ulat kubis semakin meningkat seiring dengan bertambahnya umur larva.
Dengan adanya peningkatan aktivitas makan ulat tersebut maka tingkat mortalitas
ulat kubis menjadi rendah. Sedangkan pada konsentrasi tinggi, intensitas
kerusakan lebih rendah dan aktivitas makan ulat tersebut menjadi menurun.
Akibatnya tingkat mortalitas ulat kubis menjadi meningkat. Hal ini yang
menyebabkan tingkat mortalitas pada ulat kubis.
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BAB V
APLIKASI HASIL PENELITIAN TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN
Hasil penelitian tentang pemanfaatan limbah batang tembakau (N.
tabacum) sebagai bioinsektisida terhadap ulat kubis (P. xylostella) dapat menjadi
bahan pengetahuan baru dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan limbah tembakau
(N. tabacum) sebagai bahan pembuatan bioinsektisida dapat menambah
pengetahuan bagi siswa dan menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Siswa
dapat diajarkan untuk memanfaatkan limbah yang ada disekitarnya untuk
mendukung

proses

belajarnya.

Selain

itu,

siswa

dapat

memperluas

pengetahuannya untuk membantu masyarakat yang masih minim pengetahuannya
tentang pemanfaatan limbah batang tembakau yang dapat dijadikan sebagai
bioinsektisida.
Berbagai aspek dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar di
Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X pada bab perubahan lingkungan / iklim
dan daur ulang limbah (Lampiran 1). Aplikasi dalam materi perubahan
lingkungan/iklim dan daur ulang limbah adalah dengan mempelajari tentang
pemanfaatan limbah (Lampiran 2). Acuan kurikulum yang digunakan dalam
desain pembelajaran terkait penelitian yang dilakukan menggunakan kurikulum
2013. Kompetensi dasar (KD) yang digunakan adalah KD 3.10 : Menganalisis
data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan perubahan tersebut bagi
kehidupan dan KD 4.10 : Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat
desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian lingkungan.
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Pembelajaran akan dirancang agar siswa dapat melakukan percobaan
berkaitan dengan pemanfaatan limbah di lingkungan sekitar yang dapat digunakan
sebagai bioinsektisida hama tanaman (Lampiran 3). Melalui penelitian ini
diharapkan siswa mendapatkan gambaran atau pengetahuan terkait pemanfaatan
limbah sebagai bioinsektisida untuk pemberantasan hama pada tanaman. Hasil
yang disampaikan dalam laporan penelitian ini juga memungkinkan untuk
dijadikan jurnal yang bermanfaat sebagai bahan literatur siswa maupun
masyarakat terkait pemanfaatan limbah sebagai bioinsektisida.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Air rendaman batang tembakau (Nicotiana tabacum L.) dapat digunakan
sebagai alternatif bioinsektisida ulat kubis (Plutella xylostella).
2. Air rendaman batang tembakau (Nicotiana tabacum L.) memiliki pengaruh
nyata terhadap mortalitas ulat kubis (Plutella xylostella). Semakin tinggi
konsentrasi air rendaman batang tembakau semakin tinggi pula mortalitas ulat
kubis yang dihasilkan.
3. Penggunaan air rendaman batang tembakau (Nicotiana tabacum L.) yang lebih
efektif terhadap tingkat mortalitas ulat kubis (Plutella xylostella) adalah pada
konsentrasi 40%.
B. Saran
1. Air rendaman batang tembakau yang dijadikan sebagai pestisida alami
sebaiknya ditambah dengan jenis tumbuhan yang lain, seperti nimba, daun
sirsak, dan sebagainya, supaya tingkat mortalitas ulat kubis menjadi tinggi.
2. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara in vitro, sehingga
diharapkan dapat dilakukan penelitian secara in vivo .
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3. Batang tembakau yang digunakan sebaiknya diambil setelah pemanenan,
supaya kandungan nikotin yang terdapat pada batang tembakau masih lebih
tinggi dari pada batang tembakau yang sudah kering.
4. Ekstraksi yang dilakukan sebaiknya menggunakan pelarut yang lain seperti
etanol atau metanol, sehingga dapat diketahui jenis pelarut yang lebih efektif.
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Lampiran 1
SILABUS MATA PELAJARAN BIOLOGI
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas / Semester

:X/2

Kompetensi Inti
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

:Menghayati

dan

mengamalkan

perilaku

jujur,

disiplin,

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

:Memahami,

menerapkan,

menganalisis

pengetahuan

faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya 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
KI 4

:Mengolah, menalar, dan meyajikan dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
disekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan
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KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

10. Perubahan lingkungan/iklim dan daur ulang limbah
1.3 Peka
dan
peduli Keseimbangan
Mengamati
terhadap permasalahan lingkungan
 Mengamati
video
lingkungan
hidup,
tentang
kerusakan
 Kerusakan
menjaga
dan
lingkungan/
lingkungan dan daur
menyayangi
pencemaran
ulang limbah
yang
lingkungan
sebagai
lingkungan.
terdapat di lingkungan
manisfestasi
 Pelestarian
sekitar
pengamalan
ajaran
lingkungan
agama yang dianutnya
Menanya
Limbah dan daur  Sebutkan
kerusakan
Peduli
terhadap
2.2
ulang.
lingkungan yang sering
keselamatan diri dan
 Jenis-jenis
terjadi
akibat
lingkungan
dengan
limbah.
pencemaran lingkungan
menerapkan
prinsip
 Proses daur
disekitar kita!
keselamatan kerja saat
ulang
 Bagaimana upaya untuk
melakukan
kegiatan
menangulangi
pengamatan
dan
kerusakan lingkungan
percobaan
di
tersebut?
laboratorium dan di
lingkungan sekitar
 Sebutkan
jenis-jenis
data
3.10 Menganalisis
limbah!
perubahan lingkungan
 Bagaimana
cara
dan
dampak
dari
mendaur ulang limbah?
4.10

perubahan
perubahan
tersebut bagi kehidupan
Memecahkan
masalah

Mencoba

PENILAIAN

MEDIA,
ALAT
BAHAN

ALOKASI
WAKTU

Tugas
6 x 45 
 Laporan tertulis menit
tentang
pemanfaatan

limbah
Observasi
 Sikap
ilmiah
dalam
mengamati,
berdiskusi,
membuat karya,
dan
merefleksikan
diri
terhadap
perilaku
pengrusakan
lingkungan

Portofolio
 Kompetensi
membuat
laporan
dari
format,
isi

Buku
panduan
(LKS)
Artikel
ilmiah
atau
laporan
ilmiah
tentang
kerusakan
ilmiah
dan
pemanfaa
tan
limbah
sebagai
bioinsekti
sida
Contoh
laporan
tertulis
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KOMPETENSI DASAR
lingkungan
dengan
membuat desain produk
daur ulang limbah dan
upaya
pelestarian
lingkungan.

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

MEDIA,
ALAT
BAHAN



laporan,
Melakukan pengamatan
kesesuaian isi,
yang berkaitan tentang
dan
spek
kerusakan lingkungan
komunikatif dan
yang terdapat di sekitar
berbahasa.
sekolah
 Membuat usulan cara
pencegahan
dan Tes
tertulis
pemulihan
kerusakan  Tes
lingkungan
tentang konsep
 Studi literatur tentang
kerusakan
jenis-jenis limbah serta
lingkungan dan
pengaruhnya terhadap
upaya
kesehatan
dan
pelestarian
perubahan lingkungan
 Membuat rancangan dan  Konsep-konsep
baru
tentang
usulan
penelitian
mengenai daur ulang
pelestarian
limbah
lingkungan dan
pembuatan
Mengasosiasi/Menalar
produk
daur
 Menyimpulkan
hasil
ulang
pengamatan,
diskusi,
pengumpulan informasi
serta studi literatur
tentang hubungan antara
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KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN



PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

MEDIA,
ALAT
BAHAN

kegiatan
manusia
dengan
masalah
pencemaran lingkungan
dan
pelestarian
lingkungan
Mendiskusikan
hasil
rancangan dan usulan
penelitian
tentang
pemanfaatan limbah

Mengkomunikasikan
 Mengkomunikasikan
hasil diskusi kelompok
di depan kelas
 Laporan
hasil
pengamatan
secara
tertulis
 Presentasi secara lisan
tentang
kerusakan
lingkungan dan daur
ulang limbah
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Lampiran 2
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Satuan Pendidikan

: SMA Negeri 1 Parakan

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/semester

: X/2

Materi Pokok

: Perubahan lingkungan/iklim dan daur ulang limbah

Alokasi waktu

: 6 JP (6 x 45 menit )

A.

KOMPETENSI INTI:

KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan
pro-aktif dan menunjukkan 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 ingin tahunya 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
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yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
KI 4

: Mengolah, menalar, dan meyajikan dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

B.

KOMPETENSI DASAR

1.3

Peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan
menyayangi lingkungan sebagai manisfestasi pengamalan ajaran agama
yang dianutnya

2.2

Peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan
prinsip keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan
percobaan di laboratorium dan di lingkungan sekitar

3.10

Menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan
perubahan tersebut bagi kehidupan

4.10

Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur
ulang limbah dan upaya pelestarian lingkungan.

C.

INDIKATOR

1.3.1

Menunjukkan sikap peka terhadap permasalahan lingkungan hidup,
menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai manisfestasi pengamalan
ajaran agama yang dianutnya

2.2.1

Bersikap peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan
menerapkan

prinsip

keselamatan

kerja

saat

melakukan

kegiatan

pengamatan dan percobaan di laboratorium dan di lingkungan sekitar
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3.10.1 Menjelaskan pengertian kerusakan dan pencemaran lingkungan
3.10.2 Menganalisis penyebab terjadinya pencemaran lingkungan
3.10.3 Mengidentifikasi dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan akibat
pencemaran lingkungan
3.10.4 Menjelaskan

upaya

menanggulangi

pencemaran

dan

melestarikan

lingkungan
3.10.5 Mengidentifikasi jenis-jenis limbah
3.10.6 Menyebutkan contoh daur ulang limbah
4.10.1 Melaksanakan penelitian tentang pembuatan produk daur ulang limbah
4.10.2 Membuat laporan penelitian secara tertulis tentang pembuatan produk daur
ulang limbah
D.
1.3.1.1

TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui pengamatan, siswa mampu menunjukkan sikap peka terhadap
permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan menyayangi lingkungan
sebagai manisfestasi pengamalan ajaran agama yang dianutnya.

2.2.1.1

Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu bersikap peduli terhadap
keselamatan diri dan lingkungan.

3.10.1.1 Melalui studi pustaka, siswa mampu menjelaskan pengertian kerusakan
dan pencemaran lingkungan dengan tepat.
3.10.2.1 Melalui pengamatan gambar, siswa mampu menganalisis penyebab
terjadinya pencemaran lingkungan
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3.10.3.1 Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi dampak
perubahan lingkungan tersebut bagi kehidupan akibat pencemaran
lingkungan
3.10.4.1 Melalui diskusi, siswa mampu menjelaskan upaya menanggulangi
pencemaran dan melestarikan lingkungan
3.10.5.1 Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi jenisjenis limbah dengan tepat.
3.10.6.1 Melalui diskusi, siswa mampu menyebutkan 3 contoh daur ulang
limbah
4.10.1.1 Melalui kegiatan eksperimen, siswa mampu melaksanakan penelitian
tentang pembuatan produk daur ulang limbah
4.10.2.1 Melalui hasil percobaan, siswa mampu membuat laporan hasil
percobaan secara tertulis mengenai pembuatan produk daur ulang
limbah sesuai format penulisan ilmiah
E.

MATERI PEMBELAJARAN

Materi Pokok : Perubahan lingkungan/iklim dan daur ulang limbah
Sub bab
F.

: Limbah dan daur ulang limbah

PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE

Pendekatan pembelajaran

: Scientific

Metode pembelajaran

: Discovery, ekperimen, diskusi, video dan ceramah
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G.

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan pertama ( 2 x 45 menit)
Kegiatan
Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

( Waktu )
Pendahuluan

Menyiapkan kondisi 1.

10 menit

belajar

Guru

dengan

memulai

pelajaran

mengucapkan

salam,

kemudian mengecek daftar hadir
siswa dan kesiapan siswa dalam
mengikuti pembelajaran
Menyampaikan

2. Guru menanyakan, “Apakah

apresepsi,

kalian

pernah

menyampaikan tujuan pembakaran
dan memotivasi siswa

melihat

hutan?

Apa

pembakaran hutan termasuk salah
satu

penyebab

lingkungan?

kerusakan
Bagaimana

pengaruhnya terhadap kualitas
udara

di

sekitar

lingkungan

tersebut?”
3. Guru memperlihatkan contoh
gambar kerusakan lingkungan
4. Guru menyampaikan materi
dan tujuan pembelajaran.
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Kegiatan
Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

( Waktu )
Inti

Mengamati

60 menit

5.

Siswa

tentang

mengamati

kerusakan

video

lingkungan

sekitar
Menanya

6.

Siswa

pertanyaan

diminta

membuat

berkaitan

dengan

video yang telah diamati
Mencoba

9.

Siswa

dibagi

menjadi

beberapa kelompok
10. Siswa melakukan pengamatan
yang berkaitan tentang kerusakan
lingkungan di sekitar lingkungan
sekolah
11. Siswa dapat berdiskusi dan
membuat usulan cara pencegahan
dan

pemulihan

kerusakan

lingkungan
Mengasosiasi/menalar 12. Siswa mengolah informasi
yang didapat dan mengisi LKS
13.

Siswa

kesimpulan

dapat

menarik

tentang

hubungan

antara kegiatan manusia dengan
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Kegiatan
Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

( Waktu )
masalah pencemaran lingkungan
dan pelestarian lingkungan
Mengkomunikasikan

14. Siswa mengkomunikasikan
hasil diskusi kelompok di depan
kelas
15. Guru dan siswa menanggapi
siswa

lain

yang

sedang

mempresentasikan hasilnya
Evaluasi

16. Guru memberikan pertanyaan
kepada

siswa

terkait

dengan

materi yang telah dipelajari.
Penutup
20 menit

Apresiasi

17. Memberikan apresiasi kepada
siswa

yang

telah

menjawab

pertanyaan
18.

Siswa

dibimbing

merangkum

untuk

butir-butir

pembelajaran
19.

Siswa

membuat

diminta

untuk

kesimpulan

terkait

dengan pembelajaran yang telah
dilakukan
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Kegiatan
Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

( Waktu )
20. Siswa diajak merefleksikan
hasil belajar
21. Siswa diberi tugas untuk
membaca

materi

jenis-jenis

limbah dan proses daur ulang
limbah

Pertemuan Kedua (2 x 45 menit)
Kegiatan
Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
Pendahuluan

Menyiapkan kondisi 1. Guru memulai pelajaran dengan

10 menit

belajar

mengucapkan salam, kemudian
mengecek daftar hadir siswa dan
kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran

Menyampaikan

2. Siswa ditayangkan beberapa

apresepsi,

gambar, tentang jenis-jenis limbah

menyampaikan

anorganik

tujuan
memotivasi siswa

dan

organik

yang

dan terdapat pada lingkungan sekitar
3. Siswa diberi pertanyaan terkait
dengan jenis-jenis limbah tersebut
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Kegiatan
Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
4.

Guru

menampilkan

foto

tanaman tembakau
5. Guru menanyakan “Bagian apa
saja yang dapat dimanfaatkan dari
gambar/foto tersebut?” “Apakah
hanya

daun

yang

dimanfaatkan?
yang

lain

biasanya

Apakah

bagian

tidak

dapat

dimanfaatkan?
4. Guru menyampaikan materi
dan tujuan yang akan dipelajari
Inti

Mengamati

60 menit

5. Siswa melihat video yang
terkait dengan daur ulang limbah

Menanya

6.

Siswa

diminta

membuat

pertanyaan terkait dengan video
tersebut
Mencoba

7. Siswa membentuk kelompok
kecil yang terdiri dari 4-5 siswa
dan

masing-masing

kelompok

mendapat LKS
8.

Siswa melakukan percobaan
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Kegiatan
Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
penelitian mengenai pembuatan
bioinsektisida

secara

berkelompok.
Menalar

9. Siswa mendiskusikan hasil
penelitian yang telah dilakukan.

Mengkomunikasikan

10. Siswa mengkomunikasikan
hasil

percobaan

yang

telah

dilakukan di depan kelas
11. Guru dan siswa menanggapi
siswa lain yang sedang presentasi
Evaluasi

12. Guru memberikan pertanyaan
kepada

siswa

terkait

dengan

materi yang telah dipelajari
Penutup
20 menit

Apresiasi

13. Guru memberikan apresiasi
kepada

siswa

yang

telah

menjawab pertanyaan
14. Guru membimbing siswa
untuk

merangkum

butir-butir

pembelajaran
15. Guru mengajak siswa untuk
merefleksikan hasil belajarnya
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Kegiatan
Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
16. Guru memberi tugas kepada
siswa

untuk

bioinsektisida

mengaplikasikan
dan

melakukan

pengamatan selama 1 minggu
pada serangga atau hama yang
akan diujikan.
Pertemuan ketiga ( 2 x 45 menit)
Kegiatan
Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

( Waktu )
Pendahuluan

Menyiapkan kondisi 1.

10 menit

belajar

Guru

dengan

memulai

pelajaran

mengucapkan

salam,

kemudian mengecek daftar hadir
siswa dan kesiapan siswa dalam
mengikuti pembelajaran
Menyampaikan

2. Guru menampilkan gambar

apresepsi,

tentang

jenis-jenis

limbah

menyampaikan tujuan anorganik dan organik
dan memotivasi siswa

3.

Guru

menanyakan,

“Bagaimana cara supaya limbah
tersebut

tidak

mencemari
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Kegiatan
Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

( Waktu )
lingkungan?”
4. Guru menyampaikan materi
dan tujuan pembelajaran.
Inti

Mengamati

60 menit

5.

Siswa

mengamati

video

tentang pemanfaatan limbah.
Menanya

6.

Siswa

diminta

pertanyaan

membuat

berkaitan

dengan

video yang telah diamati
Mencoba

9.

Siswa

dibagi

menjadi

beberapa kelompok
10. Siswa melakukan pengamatan
terakhir

pada

perlakuan

bioinsektisida terhadap serangga
yang diujikan
Mengasosiasi/menalar 11.

Siswa

dapat

berdiskusi

mengenai hasil percobaan yang
telah dilakukan
12. Siswa mengolah informasi
yang didapat dan mengisi LKS
Mengkomunikasikan

13. Siswa mengkomunikasikan
hasil diskusi kelompok di depan
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Kegiatan
Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

( Waktu )
kelas
14. Guru dan siswa menanggapi
siswa

lain

yang

sedang

mempresentasikan hasilnya
Evaluasi

15. Guru memberikan pertanyaan
kepada

siswa

terkait

dengan

materi yang telah dipelajari.

Penutup
20 menit

Apresiasi

16. Memberikan apresiasi kepada
siswa

yang

telah

menjawab

pertanyaan
18.

Siswa

dibimbing

merangkum

untuk

butir-butir

pembelajaran
19.

Siswa

membuat

diminta

untuk

kesimpulan

terkait

dengan pembelajaran yang telah
dilakukan
20. Siswa diajak merefleksikan
hasil belajar
21. Siswa diberi tugas untuk
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Kegiatan
Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

( Waktu )
membuat

laporan

mengenai

percobaan yang telah dilakukan
secara berkelompok.
H.

MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

1. Media

2. Alat dan bahan

a). Laptop

a). Batang tembakau yang sudah

b). LCD (Proyektor)

kering

c). Whiteboard

b). Ulat kubis (P. xylostella)

d). Spidol

c). Air

e). Penghapus

d). Ember

f). Power point (PPT)

e). Alat tulis

3. Sumber Belajar
a). Buku SMA kelas XII
b). Buku yang relevan
I.

PENILAIAN
Aspek
Sikap

Teknik
Observasi
Penilaian
teman

Instrumen
Lembar Observasi
sesama Daftar Cek
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Aspek
Pengetahuan

Ketrampilan

Teknik

Instrumen

Non Tes

Portofolio

Tes

Tes obyektif uraian

Observasi kinerja

Lembar Observasi Kinerja

Penilaian Diri

Daftar cek

Yogyakarta,…………….
Mengetahui:
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran
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Lampiran 3
Kelompok

:

Anggota

:

1.

3.

2.

4.

Lembar Kerja Siswa (Pertemuan I)

A. Judul

: Perubahan Lingkungan

B. Tujuan

: Mengidentifikasi perubahan lingkungan di sekitar

lingkungan sekolah
C. Alat dan bahan : Alat tulis dan lingkungan sekitar sekolah
D. Langkah kerja :
1. Bergabunglah dengan kelompok yang telah ditentukan!
2. Amati keadaan lingkungan di sekitar sekolah (kantin, halaman, ruang
kelas)!
3. Bandingkan keadaan lingkungan di sekitar sekolah dengan tayangan
gambar yang ditampilkan di depan kelas!
4. Catatlah hasil pengamatan ke dalam tabel di bawah ini!
5. Kemudian analisa upaya pencegahan atau penanggulangan akibat
kerusakan lingkungan tersebut!
6. Berikan kesimpulan terkait dengan pengamatan yang dilakukan!
E. Hasil Pengamatan

No.

1.
2.
3.
Dst…

Kerusakan/perubahan
Lingkungan

Penyebab

Upaya

Terjadinya

Pencegahan atau

Kerusakan

Penanggulangan
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Kelompok

:

Anggota

:

1.

3.

2.

4.

Lembar Kerja Siswa (Pertemuan 2)
A. Judul

: Pengaruh Konsentrasi Air Limbah Batang Tembakau

B. Tujuan

:

- Mengolah limbah menjadi bioinsektisida
- Membuat laporan penelitian secara tertulis tentang pembuatan bioinsektisida
dari limbah
- Mengetahui pengaruh konsentrasi air limbah batang tembakau terhadap
mortalitas P. xylostella
C. Alat dan bahan

:

1. Alat
 gelas ukur 5 ml Pyrex
Iwaki,

 jaring-jaring kawat,
 pisau,

 timbangan analog,

 gunting,

 blender,

 kain kasa,

 panci/baskom,

 label,

 stoples plastik,

 karet,

 sprayer,

 alat tulis,

 saringan teh,

 kamera digital.

2. Bahan
 batang tembakau yang sudah kering secara alami,
 ulat P. xylostella,
 daun kubis,
 aquades
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D. Cara Kerja

:

1. Bergabunglah dalam kelompok yang telah ditentukan!
2. Ambil batang tembakau yang akan digunakan sebagai bioinsektisida,
kemudian timbanglah bahan tersebut sebanyak 1,5 kg!
3. Potonglah batang tembakau tersebut menjadi potongan kecil-kecil sekitar
ukuran 2 cm!
4. Masukkan potongan tersebut ke dalam blender dan tambahkan akuades
sebanyak 1,5 liter!
5. Saring larutan tersebut menggunakan saringan teh. Kemudian stok air
batang tembakau tersebut diencerkan kembali menjadi beberapa
konsentrasi.
6. Buatlah menjadi konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% dengan cara
sebagai berikut:
a. konsentrasi 10% (10 ml stok air rendaman batang tembakau + 90 ml air)
b. konsentrasi 20% (20 ml stok air rendaman batang tembakau + 80 ml air)
c. konsentrasi 30% (30 ml stok air rendaman batang tembakau + 70 ml air)
d. konsentrasi 40% (40 ml stok air rendaman batang tembakau + 60 ml air)
e. konsentrasi 50% (50 ml air stok rendaman batang tembakau + 50 ml air)
7. Kemudian amati cairan tersebut (warna, aroma)!
No.
1.

Konsentrasi

Warna

Aroma

8. Aplikasikan bioinsektisida tersebut pada P. xylostella yang akan diujikan!
9. Amati kematian yang terjadi selama 1 minggu! (ada berapa yang mati
setelah disemprot menggunakan air limbah batang tembakau tersebut)
10. Diskusikan dengan teman kelompok tentang hasil yang telah didapat!
11. Presentasikan hasil diskusi kelompok ke depan kelas!
12. Buatlah laporan tertulis mengenai percobaan yang telah dilakukan secara
berkelompok!
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E. Hasil Pengamatan
No.
1
2
3

Konsentrasi
1

2

Pengamatan hari ke3
4
5

6

7

Dst.
F. Pertanyaan Diskusi!
Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini bersama dengan anggota kelompok!
1. Bagaimana perbandingan warna air batang tembakau pada masing-masing
konsentrasi?
2. Pada konsentrasi berapa mortalitas ulat P. xylostella yang tinggi?
3. Apakah hubungan antara konsentrasi dengan mortalitas ulat P. xylostella?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi mortalitas ulat P. xylostella?
5. Berikan kesimpulan mengenai pengamatan yang telah dilakukan!
G. Kesimpulan
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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Lampiran 4
KISI-KISI SOAL EVALUASI
Bentuk Soal

: Essay

Jumlah Soal

:6

C5
(Evaluasi)

C4
(Analisis/sintetis)

C3
(Penerapan)

Indikator

C2
(Pemahaman)

C1
(Ingatan)

Soal

Jumlah

3.10.1Menjelaskan
pengertian
kerusakan

dan

1

1

pencemaran
lingkungan
3.10.2 Menganalisis
penyebab terjadinya
pencemaran

2

1

4

1

3

1

lingkungan
3.10.3Mengidentifikasi
dampak perubahan
lingkungan tersebut
bagi kehidupan
3.10.4Menjelaskan upaya
menanggulangi
pencemaran
melestarikan
lingkungan

dan
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C5
(Evaluasi)

C4
(Analisis/sintetis)

C3
(Penerapan)

C2
(Pemahaman)

Indikator

C1
(Ingatan)

Soal

Jumlah

3.10.5Mengidentifikasi
jenis-jenis limbah

5

1

6

1

3.10.6 Menyebutkan
contoh daur ulang
limbah
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SOAL EVALUASI
1. Sebutkan 3 macam pencemaran berdasarkan sumber polutan atau pencemarnya
berikut contoh polutan (masing-masing minimal 1 contoh)! (10)
2. Amati gambar berikut: (Poin 30)

a. Apa peristiwa yang terjadi pada animasi gambar di atas?
b. Apa penyebab peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut ? Bagaimana
terjadinya?
c. Berikan satu contoh dampaknya !
3. Salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran adalah dengan usaha
pemanfaatan

limbah.

Sebutkan

usaha

pemanfaatan

limbah

untuk

menanggulangi pencemaran lingkungan (minimal 3)! (Poin 15)
4. Berikut adalah contoh kegiatan manusia yang berdampak pada alam : (Poin 20)
1. Menanam pohon pada taman kota
2. Meningkatkan pemakaian kendaraan bermotor
Analisislah jawabanmu mana yang termasuk kegiatan yang menyebabkan
dampak negatif dan dampak positif! Beri penjelasan pada jawaban kamu!
5. Jelaskan jenis-jenis limbah berdasarkan karakteristiknya? Apakah semua jenis
limbah dapat didaur ulang? (Poin 10)
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6. Tema penelitian “Pemanfaatan batang tembakau sebagai bioinsektisida”.
Menurut kalian apakah penelitian tersebut memberikan solusi atau bermanfaat
dalam upaya daur ulang limbah? Berikan alasannya! (Poin 15)

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
1. Jenis-jenis pencemaran:
a. Pencemaran Air
Contoh : sisa detergen yang mencemari air sungai
b. Pencemaran Udara
Contoh : asap pabrik, asap kendaraan dan sebagainya
c. Pencemaran Tanah
Contoh : sampah kaleng atau sampah plastik yang sukar hancur, detergen yang
bersifat sulit diuraikan dan sebagainya.
2. a. Karena terjadinya pemanasan global
b. Karena adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti pembakaran
hutan, pencemaran sungai, dan sebagainya yang menyebabkan pemanasan
global.
Pemanasan global diawali dari cahaya matahari yang menyinari bumi, panas
yang dihasilkan cahaya matahari akan diserap oleh bumi tetapi hanya
sebagian saja sedangkan yang tidak di serap akan di kembalikan lagi ke
luang angkasa (atmosfir). Namun karena di atmosfir banyak gas penyebab
efek rumah kaca seperti gas sulfur dioksida SO2, gas karbon dioksida (CO2),
dan metana, uap air dan masih banyak lagi menyebabkan panas matahari
tidak dapat keluar dari permukaan bumi dan terperangkap sehingga panas
matahari akan memantul ke bumi lagi. Hal itu terjadi secara terus – menerus
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setiap hari. Semakin banyak panas matahari yang masuk ke bumi maka
semakin banyak gas yang tidak dapat dikembalikan ke atmosfir
menyebabkan bumi semakin panas. Inilah yang disebut dengan pemanasan
global atau global warming. Yang dirasakan adalah suhu menjadi panas,
c. Dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global adalah :
n tidak nyaman untuk ditempati.
Terjadinya anomali, siang hari semakin panas, malam hari semakin
dingin.

Diperkirakan ada banyak pulau-pulau kecil disekitar khatulistiwa
tenggelam.
Intensitas terjadinya angin topan dan badai meningkat.

3. a. Mendaur ulang bahan anorganik menjadi benda yang bermanfaat contonya
plastik dapat didaur ulang menjadi tas dan sebagainya
b. Memilih limbah organik yang dapat digunakan sebagai pupuk.
4. Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif adalah meningkatkan penggunaan
kendaraan bermotor, karena dengan meningkatkan peningkatan kendaraan
bermotor maka akan menambah emisi karbon yang dapat menyebabkan
terjadinya pemanasan global. Sedangkan kegiatan yang menimbulkan dampak
positif adalah menanam pohon di taman kota, karena dengan menanam pohon
dapat menyerap emisi karbon yang merupakan penyebab terjadinya pemanasan
global.
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5. Berdasarkan pengelompokannya, limbah dibagi menjadi 4 kelompok
diantaranya:
a. Limbah cair

c. Limbah gas

b. Limbah padat

d. Limbah suara

yang dapat di daur ulang adalah jenis limbah padat
6. Sangat bermanfaat karena dengan memanfaatkan batang tembakau yang sudah
tidak digunakan lagi dapat menjadikan batang tembakau memiliki nilai guna
yang lebih tinggi, tidak hanya sebagai bahan untuk kayu bakar namun dapat
digunakan sebagai bioinsektisida. Selain itu hal tersebut juga dapat membantu
petani dan menjadi informasi kepada petani bahwa batang tembakau dapat
digunakan sebagai pestisida alami.
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Rubrik penilaian kognitif
No. Jawaban
1
Jenis-jenis pencemaran:
a. Pencemaran Air
Contoh : sisa detergen yang
mencemari air sungai
b. Pencemaran Udara
Contoh : asap pabrik, asap
kendaraan dan sebagainya
c. Pencemaran Tanah
Contoh : sampah kaleng
atau sampah plastik yang
sukar hancur, detergen yang
bersifat sulit diuraikan dan
sebagainya.

Skor
10

2

30

a.
Terjadinya pemanasan
global
b. Karena adanya kerusakan
dan
pencemaran
lingkungan
seperti
pembakaran
hutan,
pencemaran sungai dan
sebagainya
yang
menyebabkan pemanasan
global.
Pemanasan global diawali
dari cahaya matahari yang
menyinari bumi, panas
yang dihasilkan cahaya
matahari akan diserap oleh
bumi tetapi hanya sebagian
saja sedangkan yang tidak
di serap akan di kembalikan
lagi ke luang angkasa
(atmosfir). Namun karena
di atmosfer banyak gas
penyebab efek rumah kaca
seperti gas sulfur dioksida
SO2, gas karbon dioksida
(CO2), dan metana, uap air
dan masih banyak lagi
menyebabkan
panas
matahari tidak dapat keluar
dari permukaan bumi dan

6

1

0

20

10

5

Aspek yang dinilai
Siswa menjawab 3 jenis
pencemaran
beserta
contohnya dengan tepat dan
lengkap
Siswa mampu menjawab 2
jenis pencemaran beserta
contohnya namun masih
kurang tepat
Siswa menjawab 1 jenis
pencemaran
beserta
contohnya tetapi tidak ada
hubungannya
Siswa tidak memberikan
jawaban
Siswa dapat menjawab 3
poin dengan tepat dan
lengkap
(penyebab
pemanasan
global,
terjadinya
pemanasan
global dan dampaknya)
Siswa mampu menjawab 2
poin (nama peristiwa yang
terjadi
dan
penyebab
pemanasan global)
Siswa menjawab 1 poin
yaitu
dampak
dari
pemanasan global
Siswa tidak memberikan
jawaban yang benar dan
tepat
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No. Jawaban
Skor
terperangkap
sehingga
panas
matahari
akan
memantul ke bumi lagi. Hal
itu terjadi secara terus –
menerus
setiap
hari.
Semakin banyak panas
matahari yang masuk ke
bumi maka semakin banyak
gas yang tidak dapat
dikembalikan ke atmosfir
menyebabkan
bumi
semakin panas. Inilah yang
disebut dengan pemanasan
global atau global warming.
Yang dirasakan adalah suhu
menjadi panas,
c. Dampak yang ditimbulkan
dari pemanasan global adalah :
semakin panas dan tidak
nyaman untuk ditempati.
siang hari semakin panas,
malam hari semakin
dingin.
permukaan air laut yang
bisa menyebabkan banjir.
banyak pulau-pulau kecil
disekitar
khatulistiwa
tenggelam.
terjadinya
angin topan dan badai
meningkat.
gagal
panen
dan
menurunnya
produksi
pertanian.
dan berbagai wabah
penyakit lainnya/
species
punah

mahluk

hidup

Aspek yang dinilai
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No. Jawaban

3

Skor

a. Mendaur ulang bahan 15
anorganik menjadi benda yang
bermanfaat contonya plastik
dapat didaur ulang menjadi tas 8
dan sebagainya
b. Memilih limbah organik
yang dapat digunakan sebagai
pupuk.
1

0

4

5.

Kegiatan yang menimbulkan
dampak
negatif
adalah
meningkatkan
penggunaan
kendaraan bermotor, karena
dengan
meningkatkan
peningkatan
kendaraan
bermotor
maka
akan
menambah emisi karbon yang
dapat menyebabkan terjadinya
pemanasan global. Sedangkan
kegiatan yang menimbulkan
dampak
positif
adalah
menanam
pohon di taman
kota, karena dengan menanam
pohon dapat menyerap emisi
karbon
yang
merupakan
penyebab
terjadinya
pemanasan global.
Berdasarkan
pengelompokannya,
limbah
dibagi menjadi 4 kelompok
diantaranya:
a. Limbah cair
b. Limbah padat
c. Limbah gas
d. Limbah suara
yang dapat di daur ulang
adalah jenis limbah padat

20

15

10

5

10

6

1

Aspek yang dinilai

Siswa dapat menjawab
dengan tepat dan lengkap
(menyebutkan minimal 3)
Siswa mampu menjawab
namun masih kurang tepat
dan
tidak
sempurna
(menyebutkan minimal 2)
Siswa menjawab tetapi
tidak ada hubungannya
(menyebutkan minimal 1)
Siswa tidak memberikan
jawaban yang benar dan
tepat
Siswa dapat menjawab
dengan
tepat
tentang
kegiatan yang berdampak
positif dan negatif beserta
alasanya
Siswa mampu menjawab
kegiatan
mana
yang
berdampak positif dan
negatif beserta alasanya
namun tidak lengkap
Siswa menjawab kegiatan
mana yang berdampak
positif dan negatif namun
tidak memberikan alasanya
Siswa tidak memberikan
jawaban yang benar dan
tepat
Siswa menjawab 4 jenis
limbah
berdasarkan
pengelompokannya dengan
tepat dan benar
Siswa mampu menjawab 3
jenis limbah berdasarkan
pengelompokannya dengan
tepat dan benar
Siswa menjawab 2 jenis
limbah
berdasarkan
pengelompokannya dengan
tepat dan benar
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No. Jawaban

Skor
0

6.

15

Sangat bermanfaat karena
dengan memanfaatkan batang
tembakau yang sudah tidak
digunakan
lagi
dapat
menjadikan batang tembakau
memiliki nilai guna yang lebih
tinggi, tidak hanya sebagai
bahan untuk kayu bakar namun
dapat
digunakan
sebagai
bioinsektisida. Selain itu hal
tersebut juga dapat membantu
petani dan menjadi informasi
kepada petani bahwa batang
tembakau dapat digunakan
sebagai pestisida alami.

Aspek yang dinilai
Siswa tidak memberikan
jawaban
Siswa menjawab dengan
tepat dan lengkap
Siswa mampu menjawab
namun masih kurang tepat
dan tidak sempurna
Siswa
tidak
dapat
menjawab atau menjawab
tetapi
tidak
ada
hubungannya
Siswa tidak memberikan
jawaban

8

1

0

Penilaian Tes

No

Nama
Siswa

1

2

1
2
3
4
5
Dst.
Jumlah skor maksimum = 100
Nilai yang dicapai:

Butir Soal
3
4
Skor

5

6

Jumlah
Skor

Nilai
Siswa
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PENILAIAN PERILAKU/ SIKAP ILMIAH
Materi

:

Kelas/semester

: X/2
Aspek Yang Dinilai

No

Nama

Skor

Tanggung
Kerjasama Disiplin Partisipasi
Jawab
1

2

3

1

2

3

1 2 3

1

2

3

1
2
3
Dst.

RUBRIK PENILAIAN PERILAKU/ SIKAP ILMIAH
No.

Aspek yang dinilai

1.

Tanggung Jawab
Melaksanakan tugas dengan baik, mengakui dan
meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan,
mengembalikan barang yang dipinjam
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat

2.

3
2
1

Partisipan
Menunjukkan sikap aktif dengan ikut berdiskusi
mengeluarkan pendapat (> 5 kali), dan belajar
bersama dalam kelompok
Menunjukkan sikap aktif, namun sedikit
mengeluarkan pendapat (3-5 kali) dalam kelompok
Tidak menunjukkan sikap aktif, diam, tidak
mengeluarkan pendapat (< 3 kali)

3.

Skor

3
2
1

Kerjasama
Menunjukkan sikap kerja sama, belajar dalam
kelompok, dan tidak selalu diam
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat

3
2
1

Nilai
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No.
4.

Aspek yang dinilai

Skor

Disiplin
Melakukan pekerjaan sesuai prosedur, hati-hati
dalam bekerja, tepat waktu
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat

Jumlah skor maksimum = 15
Nilai yang dicapai:

Kriteria nilai: 76 - 100 = A

26 - 50 = C

51 - 75 = B

1 - 25 = D

3
2
1
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM DISKUSI
Materi

:

Anggota kelompok

: 1.
2.
3.
4.
5.

Petunjuk
diobservasi!
No
1
2
3
4
5

: Berilah skor pada kolom sesuai dengan keadaan kelompok yang

Aspek yang diamati
Perhatian
siswa
terhadap
penjelasan guru
Kemampuan
siswa
dalam
mengemukakan pendapat
Siswa menjawab pertanyaan dari
guru atau kelompok lain
Siswa menghargai pendapat dari
kelompok lain
Siswa membuat catatan hasil
diskusi
Skor total

1

Skor anggota kelompok
2
3
4
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RUBRIK PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM DISKUSI KELOMPOK
No
1.

Aspek yang dinilai
Perhatian siswa terhadap penjelasan guru
Siswa menyimak penjelasan guru, bertanya pada guru jika
terdapat hal yang kurang jelas, dan tidak mengobrol sendiri

4

Siswa menyimak penjelasan dari guru, bertanya pada guru jika
terdapat hal yang kurang jelas tetapi mengobrol sendiri

3

Siswa tidak menyimak penyelasan dari guru dan berbicara
sendiri
Siswa berdiri atau berjalan-jalan saat guru menjelaskan
2.

Skor

2
1

Kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat
Siswa mengemukakan pendapat secara benar, jelas dan runtut

4

Siswa mengemukakan pendapat benar tetapi tidak jelas

3

Siswa mengemukakan pendapat tidak benar

2

Siswa tidak mengemukakan pendapat
3.

1
Kemampuan siswa menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain
Siswa menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain dengan
tepat dan jelas
Siswa menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain dengan
tepat tetapi kurang jelas
Siswa menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain tidak
tepat
Siswa tidak menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain

4.

5.

4
3
2
1

Siswa menghargai pendapat dari kelompok lain
Minimal 3 kali siswa merespon pendapat kelompok lain

4

Hanya 1 kali siswa merespon pendapat dari kelompok lain

3

Siswa tidak merespon pendapat kelompok lain

2

Siswa mencela pendapat kelompok lain

1

Siswa membuat catatan hasil diskusi
Siswa membuat catatan hasil diskusi (minimal 3) dari
kelompok lain
Siswa mencatat hasil diskusi (minimal 2) dari kelompok lain

4
3

Siswa hanya mencatat hasil diskusi kelompoknya sendiri

2

Siswa tidak pernah membuat catatan hasil diskusi kelompok

1
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Skor tertinggi untuk setiap aspek: 4 x 5 = 20 Konversi skala Linket :
0% - 4%

= Jelek

A = 85% x 24 =20 (Sangat aktif)

50% - 59%

= Kurang

B = 75% x 24 = 17 (Aktif)

60% - 69%

= Cukup

C = 60% x 24 = 14 (Cukup aktif)

70% - 84%

= Baik

D = 50% x 24 = 12 (Kurang aktif)

85% - 100%

= Sangat baik

Dibawah skor 11 nilai E
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LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI PRESENTASI KELOMPOK
Tingkat Kemampuan
Aspek yang Dinilai
1

2

3

4

Kemampuan mempresentasikan hasil
diskusi
Kemampuan mengemukakan pendapat
Kemampuan menjawab pertanyaan dari
teman atau guru
Kerjasama kelompok
Kemampuan menarik kesimpulan
Jumlah

LEMBAR PENILAIAN OBSERVASI PRESENTASI KELOMPOK
Aspek yang Dinilai
No.

Jumlah
Skor

Kelompok
1

2

3

4

Nilai
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RUBRIK PENILAIAN OBSERVASI PRESENTASI
No.

Aspek yang dinilai

Skor

Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi
Kelompok mempresentasikan hasil diskusi secara runtut,
1.

jelas, dan lengkap

4

Jika 2 indikator yang terlihat

3

Jika 1 indikator yang terlihat

2

Jika tidak ada indikator yang terlihat

1

Kemampuan mengemukakan pendapat
Kelompok mengemukakan pendapat dengan benar, jelas, dan
2.

sesuai dengan tema

4

Jika 2 indikator yang terlihat

3

Jika 1 indikator yang terlihat

2

Jika tidak ada indikator yang terlihat

1

Kemampuan menjawab pertanyaan dari teman atau guru
Kelompok dapat menjawab seluruh pertanyaan (minimal 3)
dari teman atau guru dengan benar
Kelompok menjawab sebagian (minimal 2) pertanyaan dari
3.

teman atau guru dengan benar
Kelompok menjawab (minimal 1) pertanyaan dari teman atau
guru dengan benar tetapi kurang tepat
Kelompok tidak menjawab pertanyaan dari teman atau guru

4

3

2
1

Kerjasama kelompok

4.

5.

4-5 anggota kelompok aktif dalam presentasi

4

2-3 anggota kelompok aktif dalam presentasi

3

Hanya 1 anggota kelompok yang aktif dalam presentasi

2

Seluruh anggota kelompok tidak aktif dalam presentasi

1

Kemampuan menarik kesimpulan
Kelompok menyimpulkan hasil presentasi dengan jelas,

4
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No.

Aspek yang dinilai

Skor

singkat, sesuai hasil diskusi sesuai materi dan percobaan
Jika 2 indikator yang terlihat

3

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

2

Jika tidak ada indikator yang terlihat

1

Rentangan skor : 1 – 4
Skor tertinggi untuk setiap aspek yang diamati (SMI) : 4 X 5 = 20
Konversi skala Linkert :
Batas bawah A = 85% x 20 = 17

A = Sangat aktif

Batas bawah B = 70% x 20 = 14

B = Aktif

Batas bawah C = 60% x 20 = 12

C = Cukup aktif

Batas bawah D = 50% x 20 = 10

D = Tidak aktif

Dibawah skor 9 nilai E

E = Tidak aktif
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LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM PERCOBAAN
Kelas

: ………………………………

Kelompok

: ………………………………
Skor

No.

Aspek

Kategori Penilaian
1

1

Persiapan

2

Pelaksanaan

a. Alat dan Bahan
a. Pembuatan bioinsektisida
b. Pengambilan data

3

Kegiatan
Akhir

a. Mengembalikan/
membereskan alat/bahan
b. Pengumpulan Laporan
Skor Total
Nilai

Pedoman Penilaian :

2

3

4
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PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PRAKTIKUM

No.

Aspek yang dinilai

Kategori Penilaian

Skor

Alat dan bahan

1.

Persiapan

2.

Pelaksanaan

3.

Kegiatan Akhir

Alat yang digunakan lengkap dan tepat
3
serta mengetahui fungsi dari semua alat,
bahan yang digunakan tepat dan
lengkap.
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
2
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
1
Pembuatan bioinsektisida
Cara pembuatan bioinsektisida benar,
3
tepat dan sesuai dengan prosedur
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
2
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
1
Pengambilan data
Parameter yang diukur sesuai dengan
3
yang ditentukan, waktu pengambilan
data sudah sesuai dengan yang
ditentukan, pengambilan data dilakukan
dengan benar, jujur dan bertanggung
jawab.
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
2
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
1
Mengembalikan dan membereskan alat/bahan
praktikum
Alat/ bahan yang sudah digunakan
3
dibereskan dan dikembalikan dalam
keadaan baik, rapi dan sesuai
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
2
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
1
Pengumpulan laporan
Mengumpulkan laporan proyek/
3
praktikum tepat waktu, sesuai dengan
yang telah ditentukan, dan tepat
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
2
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
1
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Rubrik Penilaian portofolio
Materi

:

Kelas

:
Kriteria
Judul
Tujuan

Skor
5
5

Landasan Teori

20

Alat dan Bahan

5

Cara kerja

5

Hasil

15

Pembahasan

30

Kesimpulan
Referensi

10
5

Indikator
Kesesuaian dengan tema
Sesuai dengan permasalahan
Mencakup aspek yang ada di
judul
Penulisan
benar
dan
menggunakan sumber yang jelas
(buku dan jurnal ilmiah)
Kesesuaian alat dan bahan
dengan tujuan
Kesesuaian dengan percobaan
yang dilakukan
Penyajian data (tabel dan grafik)
Sesuai dengan apa yang diteliti
Analisis hasil
Mampu mengkaitkan antara hasil
dengan kajian pustaka
Sesuai dengan tujuan
Sesuai dengan landasan teori

Keterangan:
Jumlah skor maksimal adalah 100
Nilai yang dicapai:

Kriteria nilai: 76 - 100 = A

26 - 50 = C

51 - 75 = B

1 - 25 = D
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Lampiran 5
Tabel 1 : Tingkat mortalitas Ulat P. xylostella

No

Jam

1

0

2

24

3

48

4

72

5

96

6

120

Replikasi
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

H
10
10
10
10
10
10
9
10
10
9
10
9
9
10
9
9
10
9

(P0)
M
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1

%
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10
0
10
10
0
10
10
0
10

H
10
10
10
9
10
8
8
8
7
6
7
6
6
6
6
5
6
6

(P1)
M
0
0
0
1
0
2
2
2
3
4
3
4
4
4
4
5
4
4

%
0
0
0
10
0
20
20
20
30
40
30
40
40
40
40
50
40
40

H
10
10
10
7
9
9
7
8
8
6
7
7
5
6
6
5
5
6

Tingkat Mortalitas Ulat
(P2)
(P3)
M
%
H
M
0
0
10
0
0
0
10
0
0
0
10
0
3
30
8
2
1
10
8
2
1
10
8
2
3
30
7
3
2
20
7
3
2
20
7
3
4
40
5
5
3
30
6
4
3
30
6
4
5
50
4
6
4
40
5
5
4
40
5
5
5
50
4
6
5
50
5
5
4
40
5
5

%
0
0
0
20
20
20
30
30
30
50
40
40
60
50
50
60
50
50

H
10
10
10
8
8
8
7
6
6
5
5
6
4
4
5
4
4
5

(P4)
M
0
0
0
2
2
2
3
4
4
5
5
4
6
6
5
6
6
5

%
0
0
0
20
20
20
30
40
40
50
50
40
60
60
50
60
60
50

H
10
10
10
8
7
7
8
6
4
5
5
5
4
4
5
3
3
4

(P5)
M
0
0
0
2
3
3
2
4
6
5
5
5
6
6
5
7
7
6

%
0
0
0
20
30
30
20
40
60
50
50
50
60
60
50
70
70
60

Keterangan :
P0
P1
P2

: 0% atau kontrol
: Konsentrasi 10%
: Konsentrasi 20%

P3
P4
P5

: Konsentrasi 30%
: Konsentrasi 40%
: Konsentrasi 50%

H : Ulat P. xylostella yang hidup
M : Ulat P. xylostella yang mati
% : Persentase ulat P. xylostella yang mati
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Lampiran 5
Tabel 2 : Rata-rata mortalitas Ulat P. xylostella

No
1
2
3
4
5
6

Jam
0
24
48
72
96
120

I
0
0
10
10
10
10

(P0)
II
0
0
0
0
0
0

III
0
0
0
10
10
10

I
0
10
20
40
40
50

(P1)
II
0
0
20
30
40
40

III
0
20
30
40
40
40

I
0
30
30
40
50
50

Tingkat Mortalitas Ulat (%)
(P2)
(P3)
II
III
I
II
0
0
0
0
10
10
20
20
20
20
30
30
30
30
50
40
40
40
60
50
50
40
60
50

III
0
20
30
40
50
50

I
0
20
30
50
60
60

(P4)
II
0
20
40
50
60
60

III
0
20
40
40
50
50

I
0
20
20
50
60
70

(P5)
II
0
30
40
50
60
70

Keterangan :
P0

: 0% atau kontrol

P3

: Konsentrasi 30%

P1

: Konsentrasi 10%

P4

: Konsentrasi 40%

P2

: Konsentrasi 20%

P5

: Konsentrasi 50%
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III
0
30
40
50
50
60
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Lampiran 6
a. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Tingkatmortal
itas
Konsentrasi
N
Normal Parametersa,,b

18

18

45.56

2.50

20.065

1.757

Absolute

.254

.137

Positive

.128

.137

Negative

-.254

-.137

1.079

.580

.195

.890

Mean
Std. Deviation

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

b. Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Tingkat mortalitas
Levene
Statistic
.000

df1

df2
5

Sig.
12

1.000
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c. Uji Anova
ANOVA
Source of
Variation
Between
Groups
Within
Groups
Total
d. Uji Duncan

SS

df

MS

64.44444

Pvalue

F

5 12.88889 38.66667

4

5.41 3.105875

12 0.333333

68.44444

17

Tingkat mortalitas
a

Duncan

Subset for alpha = 0.05
Konsentrasi

N

1

2

3

4

perlakuan 0

3

perlakuan 1

3

43.33

perlakuan 2

3

46.67

46.67

perlakuan 3

3

53.33

53.33

perlakuan 4

3

perlakuan 5

3

Sig.

6.67

56.67

56.67
66.67

1.000

.066

.066

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

F crit

.055
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Lampiran 7

Gambar 1: Limbah batang tembakau.

Gambar 2 : Pengambilan ulat P.
xylostella dari
lapangan.

Gambar 3 : Daun kubis sebagai makanan ulat.

Gambar 4 :Hasil pengenceran
air

rendaman

batang tembakau
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Gambar 5 : Stoples yang digunakan pengujian air rendaman batang tembakau
pada ulat P. xylostella

(a)

(b)

(c)

Gambar 6 : Ulat P. xylostella (a) Ulat yang masih hidup (b) Ulat yang sudah mati
memiliki ciri-ciri berwarna kecoklatan, dan tidak bergerak bila
disentuh (c) Ulat yang telah mati berwarna coklat.

