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“Uji Efektivitas Ekstrak Daun Sirih Hijau (Piper betle) Sebagai Insektisida
Alami Terhadap Mortalitas Walang Sangit ( Leptocorisa acuta )”
Lapida Yunianti
121434045
Universitas Sanata Dharma
Hama merupakan salah satu musuh tanaman. Walang sangit merupakan
hama yang menyerang tanaman padi, khususnya dibagian batang dan bulir padi
dengan cara menghisap bulir padi sehingga menyebabkan bulir padi kehabisan
cairan dan kosong. Hal ini berdampak pada turunnya produktifitas petani.
Penggunaan pestisida kimia dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan
kesehatan sehingga memacu para peneliti untuk menemukan dan membuat
insektisida alami terbuat dari tanaman. Daun sirih mengandung senyawa kimia
yang berpotensi sebagai racun untuk serangga. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat pengaruh ekstrak daun sirih hijau (Piper betle) terhadap mortalitas walang
sangit dan mengetahui tingkat konsentrasi mana yang efektif terhadap mortalitas
walang sangit. Penelitian ini dilakukan di kost Putri Edelweis, Yogyakarta agar
dapat dipantau selama pengamatan yaitu selama 40 jam.
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap
(RAL), yang terdiri dari 3 perlakuan (P1, P2, P3) dengan 1 kontrol (P0) dan 3
pengulangan pada masing-masing perlakuan. Untuk setiap pengulangan
digunakan 5 ekor walang sangit pada stadia imago. Penelitian dilakukan selama
40 jam dengan aplikasi dan pemberian makanan setiap 4 jam sekali. Data diambil
setiap 4 jam sekali setelah aplikasi. Terhadap data tersebut dilakukan perhitungan
persentase mortalitas walang sangit dengan uji Anova One Factor dan dilanjutkan
dengan uji beda nyata menggunakan SPSS 16.0.
Berdasarkan pengamatan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa
ekstrak daun sirih hijau (Piper betle) pada konsentrasi 25%, 50%, 75%
berpengaruh nyata terhadap mortalitas walang sangit. Semakin tinggi konsentrasi
maka semakin efektif terhadap mortalitas walang sangit. Hal ini terlihat dari
konsentrasi 75% (Perlakuan P3) dengan tingkat mortalitas 60%.

Kata Kunci : Daun sirih hijau, insektisida alami, walang sangit, dan mortalitas
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Effectiveness Test For Green Betel Leaf Extract (Piper betle) As Natural
Insecticide To Mortality of Walang Sangit ( Leptocorisa acuta )
Lapida Yunianti
121434056
Sanata Dharma

Pest is one of the enemies of the plants. Walang sangit is a pests that
attack the rice plant, especially grains rod and grains by means of rice and
causing ears out of liquid rice and empty. This has an impact on the productivity
of farmers. The use of chemical pesticides can be harmful to environment and
health researchers to find and make a natural insecticide made plants. This study
aims to look at the effect of extracts of green betle leaf (Piper betle) on mortality
walang sangit and know concentration levels which efective on mortality walang
sangit. The research was implemented at Edelweis boarding house, Yogyakarta
that can be monitored during the observation made during 40 hours.
The study design used completely randomized design (CDR), which
concicts of three treatments (P1,P2,P3) with one control (P0) and 3 repetitions
for each treatment. For each repetition used 5 walang sangit stadia imago. The
study was implemented for 40 hours with application and feeding every 4 hours.
Data taken every 4 hours after the application. About these data do walang sangit
mortality percentage calculations by one factor ANOVA test and countinued by
real difference test using SPSS 16.0.
Besed on obsevation and data analysis can be concluded that the extract
of green betel leaf (Piper betle) at concentration of 25%, 50%, 75% real impact
on mortality walang sangit. The higher concentration more effective for mortality
walang sangit. It is seen from the concentration of 75% (Treatment P3) with
mortality rate of 60%.

Keywords: Betel leaves green, natural insecticide, walang sangit, and
mortality
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hama merupakan salah satu musuh tanaman yang sering merusak
dan menghambat pertumbuhan tanaman. Tanaman padi merupakan tanaman
pertanian yang paling penting karena hasilnya merupakan makanan pokok
masyarakat Indonesia. Tanaman padi rentan terhadap hama tanaman yang
dapat merusak dan menurunkan produktifitas hasil panen. Tanaman padi yang
baik seharusnya dapat tumbuh di sawah yang minim hama. Di sawah terdapat
banyak hama tanaman padi antara wereng, walang sangit, dan ulat.
Walang sangit merupakan jenis hama yang menyerang padi,
khususnya di bagian batang padi dan bulir padi. Hal ini tentu berdampak
buruk pada pertumbuhan tanaman padi tersebut. Walang sangit ini biasanya
menyerang tanaman padi di bagian bulir tanaman padi. Walang sangit akan
menyerang tanaman padi pada fase nimfa dan imago kemudian menghisap
cairan dari biji dan menyebabkan mengecilnya bulir. Akibat dari kehabisan
cairan pada saat matang susu bulir padi akan menjadi kosong saat akan
dipanen. Hal ini tentu akan berdampak pada produktivitas hasil panen padi
petani dan akan menyebabkan kerugian, karena banyak bulir padi yang
kosong. Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini petani menggunakan
insektisida sintesis atau kimia untuk membunuh atau membasmi hama
walang sangit ini agar tidak menganggu tanaman padi.
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Penggunaaan insektisida sintesis atau kimia dapat berdampak buruk
bagi lingkungan, baik itu untuk kesuburan tanah maupun udara. Selain itu
penggunaan insektisida sintesis atau kimia juga dapat berdampak buruk bagi
kesehatan manusia. Pada lingkungan dapat menimbulkan dampak residu
mengakibatkan terjadi pencemaran pada tanah, air, dan udara (Rina dalam
Nur, 2010). Residu insektisida ditemukan di dalam tanah, ada di air minum,
air sungai, air sumur, maupun di udara. Bagi kesehatan manusia, insektisida
dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut, kulit, dan pernafasan.
Insektisida yang masuk kedalam tubuh tanpa disadari dapat menimbulkan
rasa sakit yang mendadak dan mengakibatkan keracunan kronis. Dalam
jangka keracunan kronis akibat insektisida dapat berefek racun yang bersifat
carsiogenic

(pembentukan jaringan kanker

pada tubuh),

mutagenic

(kerusakak genetik untuk generasi yang akan datang) dan tratogenic
(kelahiran anak cacat dari ibu yang keracunan) ( Girsang, 2009 ).
Banyaknya permasalahan serta dampak negatif yang ditimbulkan
dari penggunaan insektisida sintesis atau kimia ini memacu para peneliti
untuk menemukan dan membuat insektisida alami yang terbuat dari tanaman
agar dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Beberapa tanaman tertentu
dapat digunakan untuk pestisida alami, karena mengandung senyawa kimia
tertentu yang dapat mematikan beberapa jenis hama, salah satunya adalah
daun sirih, yang mengandung senyawa kimia beracun yang cukup efektif
untuk mengendalikan atau membunuh hama. Senyawa yang terkandung
dalam dalam daun sirih seperti minyak atsiri, tanin, alkaloid, fenol, dan masih
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banyak lagi yang berpotensi sebagai racun bagi serangga (Dyer et al. 2004,
Parmer et al., 1997 dalam Herawati, 2010) yang tidak meninggalkan residu.
Berdasarkan hal di atas, peneliti ingin menguji efektivitas
penggunaan daun sirih sebagai insektisida alami untuk mengendalikan hama
walang sangit yang sering menganggu pertumbuhan tanaman padi. Selain itu
daun sirih ini tumbuh banyak di

daerah asal dan tempat peniliti akan

mengabdikan diri setelah lulus yakni Kalimatan Barat, sehingga dapat
menjadi sarana bagi petani untuk membuat insektisida alami dari ekstrak
daun sirih.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pengaruh ekstrak sirih (Piper betle) terhadap mortalitas hama
walang sangit?
2. Berapa konsentrasi ekstrak daun sirih (Piper betle) yang lebih efektif
terhadap mortalitas hama walang sangit?

C. Batasan Penelitian
1. Penelitian ini berfokus pada penggunaan ekstrak daun sirih (Piper betle)
terhadap mortalitas walang sangit
2. Ekstrak daun sirih dibuat dalam tiga konsentrasi yaitu 25%, 50%, dan
75%.
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3. Daun sirih yang digunakan adalah campuran dari daun sirih muda dan
daun sirih tua diambil secara acak
4. Walang sangit yang digunakan adalah walang sangit pada stadia imago
5. Mortalitas adalah tingkat kematian pada suatu populasi
6. Daun sirih yang digunakan merupakan daun sirih hijau
7. Tangkai daun juga digunakan

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah
dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk :
1. Menguji efektivitas ekstrak daun sirih (Piper betle) terhadap mortalitas
hama walang sangit.
2. Mengetahui tingkat konsentrasi ekstrak daun sirih hijau (Piper betle) yang
efektif terhadap mortalitas hama walang sangit.

E. Manfaat Penelitian
A. Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan terkait pemanfaatan tumbuhan, khususnya
pemanfaatan daun sirih hijau sebagai insektisida alami
B. Bagi Masyarakat
Sebagai acuan untuk pengembangan insektisida alami.
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C. Bagi Dunia Pendidikan
Sebagai acuan untuk penelitian terkait dengan penelitian yang
dilakukan dan sebagai bahan ajar untuk kelas X, pada materi metode
ilmiah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Insektisida
Insektisida adalah zat kimia dan bahan lain serta jasad renik, serta virus
yang digunakan untuk memberantas atau mencegah serangga yang dapat
menyebabkan penyakit pada tanaman (Djojosumarto, 2008). Ada bermacammacam golongan insektisida, baik berasal dari bahan alami maupun bahan
sintetik (Subiyakto, 1991). Insektisida yang biasa digunakan merupakan
insektisida sintetis atau insektisida kimia yang menggunakan bahan kimia.
Sudarmo dalam Herawati (2010), insektisida alami adalah insektisida yang
bahan dasarnya berasal dari tanaman. Insektisida

alami

telah

banyak

digunakan oleh para petani. Misal penggunaan tembakau sebagai pestisida
telah dilakukan 3 abad yang lalu. Petani Perancis pada tahun 1690 telah
menggunakan perasan daun tembakau untuk mengendalikan hama sejenis
kepik. Pada saat ini, penggunaan pestisida alami menjadi salah satu cara
untuk pengendalian

hama.

Selain tembakau jenis tanaman lain juga

digunakan sebagai insektisida yaitu tanaman yang berasal dari famili Lily
dan akar Ryania, ranting dan kulit pacar cina (Aglaia odorata), umbi
gadung

(Dioscorea

hispidia),

daun

dan

bijimimba

(Azaddirachta

hispidia), biji sirkaya (Annona squamusa), biji jarak (Ricinus communis),
dan daun sirih ( Piper betle L.).

6
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Menurut Djojosumarto (2008) berdasarkan cara kerjanya pada
tanaman yang diaplikasikan, insektisida secara umum dibedakan menjadi tiga
macam, yaitu :
a. Insektisida sistemik
Insektisida sistemik diserap oleh organ-organ tanaman, baik lewat
akar, batang dan daun. Selanjutnya insektisida sistemik tersebut mengikuti
gerak cairan tanaman dan ditransportasikan ke bagian-bagian tanaman
lainnya baik ke atas atau ke bawah, termasuk ke tunas yang baru tumbuh.
b. Insektisida nonsistemik
Insektisida nonsistemik setelah diaplikasikan pada tanaman sasaran
tidak diserap oleh jaringan tanaman, tetapi hanya menempel di bagian luar
tanaman. Insektisida nonsistemik sering disebut insektisida kontak. Namun
istilah ini sebenarnya kurang begitu tepat. Istilah kontak lebih tepat
digunakan bagi cara insektisida yang berhubungan dengan cara masuknya
ke dalam tubuh serangga.
c. Insektisida sistematik lokal
Insektisida sistematik lokal adalah kelompok insektisida yang
diserap

oleh

jaringan

tanaman

umumnya

daun,

tetapi

tidak

ditranslokasikan ke bagian tanaman lainnya.
Menurut Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan (2012) cara kerja insektisida dalam tubuh serangga dikenal
istilah mode of action dan cara masuk atau mode of entry. Mode of action
adalah cara insektisida memberikan pengaruh melalui titik tangkap (target
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side) di dalam tubuh serangga. Titik tangkap pada serangga biasanya berupa
enzim atau protein. Beberapa jenis insektisida dapat mempengaruhi dari satu
titik tangkap pada serangga. Mode of entry adalah cara insektisida masuk ke
dalam tubuh serangga dapat melalui kutikula (racun kontak), alat pencernaan
(racun perut), atau lubang pernafasan (racun pernafasan). Meskipun demikian
suatu insektisida dapat mempunyai satu atau lebih cara masuk ke dalam tubuh
serangga.
Cara kerja insektisida yang digunakan dalam pengendalian vektor
terbagi dalam 5 kelompok, yaitu :
1) Mempengaruhi sistem saraf
2) Menghambat produksi energi
3) Mempengaruhi sistem endokrin
4) Menghambat produksi kutikula
5) Menghambat keseimbangan air
Ajad (2015) menjelaskan insektisida alami adalah insektisida dari
tumbuhan. Tumbuhan yang memiliki senyawa kimia atau metabolit sekunder
yang dapat mempertahankan dirinya terhadap gangguan serangga dan
organisme berpotensi penyakit. Metabolik sekunder biasa disimpan dalam
tumbuhan sebagai cadangan makanan, maupun sebagai penangkal serangga.
Insektisida alami adalah insektisida yang dibuat dengan memanfaatkan bahan
yang di lingkungan sekitar dengan proses pembuatan yang mudah dan murah.
Menurut Dadang dan Prijono (2008) insektisida alami merupakan
insektisida yang berbahan baku tumbuhan. Menggandung senyawa aktif
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berupa metabolik sekunder yang mampu memberi satu arah atau lebih
aktivitas biologi. Berpengaruh baik pada aspek fisiologi maupun tingkah laku
dari hama serta memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengendalian hama.
Insektisida nabati bersifat mudah terurai di alam, sehingga diharapkan tidak
meninggalkan residu di tanah maupun pada produk pertanian. Relatif aman
terhadap organisme bukan sasaran termasuk terhadap musuh alami hama,
sehingga menjaga keseimbangan ekosistem dan menjaga biodiversitas
organisme pada suatu agroekosistem. Selain itu insektisida alami dapat
dipadukan

dengan

komponen

pengendalian

hama

lain

dan

dapat

memperlambat resistensi hama.

B. Hama
Menurut Pracaya, 2008 hama adalah binatang perusak tanamn
yang dibudidayakan, misalnya pasi, gandum, kentang, mangga, apel, dan
jambu.

Pengelompokan

hama

seperti

pengelompokan

binatang.

Pengelompokan hama berdasarkan filum, di antaranya sebagai berikut :
1.

Filum Chordata. Binatang yang termasuk dalam kelompok ini bertulang
belakang. Jumlah spesies kurang lebih 6000 spesies, di antaranya gajah,
babi hutan, tupai, keluang, dan burung pipit.

2. Filum Arthropoda. Filum ini dibagi menjadi 6 kelas, yaitu serangga
(Hexopoda), Arthropoda, dibagi menjadi 6 kelas, yaitu serangga
(Hexopoda), Aracinida, Crustaceae, Diplopoda, Chilopoda, dan kelas
kecil (Peripatus, Symphyla, dan paudopoda).
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3. Filum Mollusca. Jenisnya kurang lebih 8000 macam, seperti keong,
bekicot, dan siput.
4. Filum Annelida. Jenisnya kurang lebih 800 macam, di antaranya cacing
tanah.
5. Filum Nemathelminthes.
Hama tanaman adalah makhluk penganggu berupa hewan yang
umumnya dapat dilihat dengan mata telanjang. Sebagian besar hama tanaman
adalah serangga. Hewan lain yang sering menjadi yang sering menjadi hama
adalah tungau (acarinae), binatang lunak atau moluska, vertebrata (babi
hutan, monyet, tikus, burung) dan sebagainya. Hama merusak tanaman
pertanian dengan berbagai cara misalnya memakan daun (ulat perusak daun,
belalang), membuat korok-korok pada daun, melubangi dan membuat korokkorok batang, penggerek umbi, pengisap cairan tanaman (hama pencucuk dan
mengisap) memakan bunga dan sebagainya (Djojosumarto, 2008).
Hama adalah penyebab suatu kerusakan pada tanaman yang dapat
dilihat dengan panca indera (mata). Hama tersebut dapat berupa binatang dan
dapat merusak tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Hama yang
merusak secara langsung dapat dilihat bekasnya misalnya gerakan dan gigitan
sedangkan hama yang merusak tanaman secara tidak langsung biasanya
melalui penyakit (Matnawy, 1989). Menurut Rahmawati (2012) ada beberapa
penyebab terjadinya hama yaitu perubahan lingkungan, perpindahan tempat,
dan aplikasi insektisida yang tidak bijaksana atau berlebihan.
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C. Walang Sangit ( Leptocorisa acuta )
Walang sangit (Leptocorisa acuta ) adalah serangga yang menjadi
musuh utama pada tanaman budidaya padi. Hewan ini dinamakan walang
sangit merujuk pada intisari pertahanan dirinya yang mengeluarkan aroma
menyengat.
Walang sangit memilik nama ilmiah Leptocorisa acuta L.
Klasifikasi walang sangit menurut Kalshoven (1981) sebagai berikut :
Kingdom : Animalia
Filum

: Arthropoda

Kelas

: Insecta

Ordo

: Hemiptera

Famili

: Alydidae

Genus

: Leptocorisa

Spesies

: Leptocorisa acuta L
Walang sangit merupakan hama yang umumnya merusak bulir

padi. Walang sangit merusak tanaman ketika mencapai stadia berbunga
sampai matang susu. Kerusakan yang ditimbulkan menyebabkan beras
berubah warna, mengapur dan gabah menjadi kosong. Mekanisme
merusaknya yaitu menghisap butiran gabah yang sedang mengisi. Walang
sangit akan mengeluarkan bau sebagai mekanisme pertahanan diri dari
serangan predator atau makhluk pengganggu lainnya. Bau yang di keluarkan
untuk menarik walang sangit lain (Rahmawati, 2012).
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1) Morfologi walang sangit (Leptocorisa acuta)
Walang sangit dewasa berwarna cokelat. Bentuk walang sangit
langsing. Kaki dan sungutnya (antena) panjang. Walang sangit dewasa
pandai terbang dan sering kali terbang di atas atau di samping orang
berjalan, di sawah, atau di kebun yang banyak dihuni. Sementara itu
walang sangit muda berwarna hijau dan tidak bisa terbang seperti walang
sangit dewasa sehingga sukar dilihat karena menterupai warna daun padi
(Pracaya, 2008).

Gambar 2.1 : Walang sangit (sumber :
http://aliefardi.blogspot.co.id/2011/03/siklus-hidup-walang-sangit.html)

2) Siklus Hidup Walang sangit (Leptocorisa acuta L)
Menurut Rajapakse dan Kulasekera dalam Purnomo (2013) siklus
hidup walang sangit kurang lebih 35-56 hari dan mampu bertelur 200-300
butir per induk. Telur walang sangit berbentuk bulat dan pipih serta
berwarna coklat. Telur diletakkan berbaris dalam satu atau dua baris, telur
berjumlah 12-16 butir. Walang sangit biasanya bertelur pada waktu sore
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hari atau senja. Umumnya telur diletakkan pada permukaan daun di dekat
malai yang segera muncul. Tujuannya agar waktu menetas nimfa segera
mengisap malai yang masak susu. Jarak bertelurnya kira-kira 2 atau 3 hari
dan menetas kurang lebih 25 hari. Umur dewasa kurang dari 21 hari
(Pracaya, 2008).
Siklus hidup walang sangit diawali dengan proses bertelur,
kemudian selama kurang lebih 25 hari telur akan menetas menjadi nimfa
dan menuju ke fase imago atau serangga dewasa. Menurut Siwi dalam
Purnomo (2013) setelah imago walang sangit baru dapat kawin setelah 40
hari, dengan masa pra peneluran dan daur hidup walang sangit antar 32-43
hari. Lama periode bertelur rata-rata 57 hari (berkisar antara 6-8 hari),
sedangkan serangga dapat hidup selama rata-rata 80 hari.
Serangga dewasa walang sangit meletakkan telur pada bagian atas
daun tanaman. Lama stadia telur tergantung dengan suhu, lama periode
telur berkisar 5-7 hari. Nimfa yang baru saja menetas berwarna hijau dan
segera memencar mencari bulir padi sebagai makanannya. Bentuk nimfa
sama seperti bentuk dewasa, bedanya nimfa berwarna hijau dan tidak
bersayap sedangkan dewasa berwarna coklat dan bersayap. Periode nimfa
berkisar 17 hari pada suhu 21-230C. Pada daerah yang lebih dingin, lama
periode telur dan nimfa akan lebih panjang, misalnya periode telur dan
nimfa masing-masing 13-21 hari. Jadi siklus hidup walang sangit berkisar
30-45 hari (Kartoharjono, 2009).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14

3) Karakteristik Walang sangit (Leptocorisa acuta)
Menurut Domingo et al, dalam Syaiful dan Thamrin (2011),
walang sangit menyerang pertanaman padi setelah padi berbunga. Bulir
padi ditusuk dengan rostrumnya kemudian cairan tersebut dihisap. Untuk
mendapatkan makanan walang sangit akan menghisap cairan dari dalam
padi yang sedang matang susu. Akibatnya akan menyebabkan kerusakan
pada bulir padi. Menurut Pratami (2011) hama walang sangit akan
menyerang buah padi dalam keadaan matang susu. Tanaman inang selain
padi yang disukai walang sangit antara lain sorghum, tebu, gandum dan
berbagai jenis rumput.
Walang sangit pada stadia nimfa tidak dapat memakan padi yang
telah masak sehingga akan mati kelaparan jika hidup ditempat padi yang
lebih tua bulirnya. Walangsangit dewasa selalu berterbangan mencarai
malai yang masih matang susu (Pracaya, 2008). Menurut Kartoharjono
(2009) walang sangit baik nimfa maupun dewasa aktif mencari makan
pada pagi dan sore hari. Pada siang hari bersembunyi pada tempat-tempat
yang terlindungi. Serangga ini menyerang padi pada stadia generatif dan
paling disukai adalah stadia matang susu. Jika di lapangan tidak ada
tanaman padi, walang sangit dewasa akan pindah ke tanaman rerumputan
dan tanaman perdu daerah yang terlindungi dan bertahan hidup pada
tanaman tersebut sampai ada tanaman padi untuk berkembangbiak. Curah
hujan berselang seling menyebabkan populasi hama meningkat.
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Menurut Pracaya (2008) walang sangit dewasa tahan dalam
keadaan lingkungan yang tidak baik. Dalam keadaan cuaca yang kering
walang sangit mencari tempat teduh dan tinggal selama dalam kondisi
yang panas secara berkerumunan di antara daun-daun pepohonan. Walang
sangit dewasa berterbangan di area persawahan. Adanya walang sangit
dapat diketahui dengan adanya bau khas walang sangit.
4) Pengendalian Walang Sangit
Menurut

Rahmawati

(2012)

hama

walang

sangit

dapat

dikendalikan melalui beberapa langkah seperti :
a. Membuat perangkap walang sangit dengan ikan yang sudah busuk,
daging ayam yang sudah rusak, atau kotoran ayam
b. Menggunakan insektisida jika diperlukan dan sebaiknya dilakukan
pada pagi atau sore hari ketika walang sangit di kanopi.

D. Sirih Hijau (Piper betle )
Berdasarkan kedudukan taksonomi sirih dalam sistematika
tumbuhan adalah sebagai berikut :
Kingdom : Plantae
Divisio

: Magnoliophyta

Class

: Magnoliopsida

Ordo

: Piperales

Family

: Piperaceae

Genus

: Piper
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Spesies

: Piper betle

Gambar 2.2 : Daun Sirih ( Piper betle )
Sumber : www.manfaatbuahdaun.com/2015/08/khasiat-manfaat-daun-sirihhijau.html?m=1

Menurut Fauziah (2007) tanaman sirih ini merupakan tanaman
yang tumbuh merambat, mirip tanaman lada. Tingginya mencapai 5-15 m,
tergantung pertumbuhan dan tempat merambatnya. Batangnya berwarna hijau
kecokelatan. Daun sirih hijau berbentuk jantung dan berwarna hijau. Rasa
sirih hijau tua pedas sehingga banyak dipakai untuk obat karena kandungan
minyak

atsirinya lebih tinggi, sirih berdaun hitam biasanya digunakan

sebagai obat. Permukaan daun agak kasar jika diraba. Bunganya merupakan
buah buni, berbentuk bulat, berdaging, dan berwarna kuning hijau. Tanaman
sirih menyukai tempat yang terbuka atau sedikit terlindungi dan terdapat
tempat untuk merambat. Tanaman sirih dikenal sejak tahun 600 SM dan
banyak ditanam oleh masyarakat. Selain sebagai antiseptik, minyak atsiri dari
daun sirih juga berfungsi sebagai insektisida dan fungsida.
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1) Kandungan Kimia Sirih Hijau
Tanaman sirih ini mengandung minyak atsiri, hidroksivacikol,
kavicol, kavibetol, allypyrokatekol, karvaktol, euganol, euganol metil etet,
p-cymene,

cineole,

cariophyllene,

cadinene,

estragol,

terpenena,

sasquiterpena, fenil, propane, tanin, diastase, gula, dan pati. Banyaknya
kandungan yang terkandung dalam daun sirih tentu akan banyak pula
khasiatnya bagi kesehatan seperti menghilangkan bau badan, meredakan
mimisan, membersihkan mata yang gatal atau merah, menyembuhkan
gatal-gatal, dan antiseptik (Fauziah, 2007).
Tumbuhan dari genus Piper sejauh ini baru sekitar 112 jenis
tumbuhan (sekitar 10%) yang telah diidentifikasi komponen kimianya
yang meliputi 667 senyawa kimia yang berbeda yang terdiri dari 190
alkaloid, 49 lignan, 70 neolignan, 97 terpena, 15 steroid, 18 kavapirona, 17
calkon, 16 flavona, 6 flavanona, 4 piperolida dan 149 golongan senyawa
lainnya (Dyer et al., Parmer et al., dalam Herawati, 2010). Menurut Scott
et al. dalam Yanuar (2013) dalam berbagai tumbuhan Piper terdapat
senyawa aktif piperimida yang bekerja sebagai racun saraf dan
mengakibatkan knockdown serta kematian serangga dengan cepat.
Di dalam daun sirih terkandung senyawa tanin yang juga dapat
berpontensi sebagai senyawa yang berpotensi menjadi racun bagi tubuh
serangga. Menurut

Yenie, et al., (2013) tanin yang diproduksi oleh

tanaman, berfungsi sebagai substansi perlindungan dalam jaringan maupun
luar jaringan. Selain itu tanin juga bekerja sebagai zat astrigent yang dapat
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menyusutkan jaringan dan menutup struktur protein pada kulit dan
mukosa. Tanin umumnya tahan terhadap perombakan atau fermentasi
selain

itu

juga

dapat

menurunkan

kemampuan

binatang

untuk

mengkonsumsi tanaman.
Kandungan kimia yang dimilki daun sirih antara lain minyak
atsiri, alkaloid, kadimen, euganol, eugano metal eter, kariopilen dan
etilbrenskatenin. Selain itu, daun sirih juga mengandung zat samak, enzim
diatase, gula dan vitamin A (Tampubolon, 1981). Minyak atsiri dari daun
sirih segar sepertiga bagian terdiri dari fenol dan alkaloid yang memiliki
daya pembunuh bakteri, antioksidan, fungisida serta anti jamur.
Daun sirih hijau mengandung berbagai macam kandungan kimia
yaitu minyak atsiri terpinen, seskuiterpen, fenilpropan, dan terpan (Depkes
RI, 1980). Selain itu terkandung juga alkaloid, flavanoid, fenol, dan steroid
(Srisadono, 2008). Minyak atsiri yang terkandung dalam daun sirih hijau
berpotensi sebagai insektisida dan fungisida ( Solsoloy, et al; Arambewela
dan Dissanayake: Ismail dan Ahmad, dalam April et al. 2010). Dilaporkan
oleh Amhed dalam Mulyantama (2013) minyak atsiri dari daun sirih
mempunyai efek insektisida terhadap lebih dari 30 jenis serangga.
2) Pontensi Daun Sirih Sebagai Insektisida Alami
Dilihat dari kandungan kimia yang terkandung dalam daun sirih,
tentu saja daun sirih memiliki potensi untuk dijadikan insektisida alami
yang ramah lingkungan.
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Mulyantama (2013) melakukan penelitian mengenai Ekstrak Daun
Sirih (Piper betle) Terhadap Mortalitas Kumbang Bubuk Beras (Sitophilus
oryzae L.). Mulyantama menyebutkan bahwa kumbang bubuk beras
menyebabkan kerusakan mekanik pada benih, yaitu rusaknya embrio dan
endosperm. Dalam penelitian Mulyatama ini menggunakan ekstrak daun
sirih yang mengandung banyak kandungan kimia, salah satunya minyak
atsiri. Minyak atsiri mempunyai efek insektisida terhadap 30 jenis
serangga.

Penelitian

Mulyatama

menunjukan

adanya

peningkatan

mortalitas dari kumbang bubuk beras akibat dari kontak langsung
insektisida dengan kumbang bubuk beras. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan Mulyantama (2013) ekstrak daun sirih dapat berpotensi menjadi
salah satu bahan insektisida alami yang ramah lingkungan.

E. Penelitian yang Relevan
1. Herawati (2010) melakukan penelitian mengenai ekstrak daun sirih (Piper
betle L.) sebagai insektisida nabati untuk membasmi larva nyamuk Aedes
aegypti L. Aedes aegypti L merupakan vektor pembawa penyakit
mematikan pada manusia, seperti demam berdarah, cikungunya, dan
demam kuning. Selama ini untuk memberatas nyamuk Aedes aegypti L
masih menggunakan insektisida sintesis yang dapat membahayakan
kesehatan dan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Herawati ini
bertujuan untuk menguji kemampuan ekstrak daun sirih yang digunakan
untuk membasmi larva nyamuk Aedes aegypti L dan mengetahui
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konsentasi yang efektif dan efisien untuk dapat membunuh 100% larva
serta beberapa lama waktu yang dibutuhkan ekstrak daun sirih untuk dapat
mematikan larva nyamuk Aedes aegypti L. Penelitian ini dilakukan di
Laboratorium Teknobio-Lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung mortalitas larva serta
lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat mematikan larva. Pengamatan
dilakukan setiap 2 jam sekali dalam waktu 24 jam. Hasilnya menunjukkan
bahwa konsentrasi ekstrak daun sirih yang dapat mematikan larva 100%
dengan waktu yang paling cepat (5,97 ± 1,41 jam) adalah konsentrasi 1000
ppm.
2. Mulyantama (2013) melakukan penelitian mengenai Kajian Ekstrak daun
sirih (Piper betle) terhadap Mortalitas Kumbang Bubuk Beras (Sitophilus
oryzae L.). Penelitian ini didasari oleh kerusakan benih secara mekanik,
yaitu rusaknya embrio dan endosperm. Kerusakan tersebut diakibatkan
oleh serangan langsung dari hama, yaitu kumbang bubuk beras yang
menyebabkan menyusuknya kualitatif benih baik dihasilkan di dalam
negeri maupun yang diimport. Ekstrak daun sirih digunakan karena
kandungan kimia yang terkandung dalam ekstrak daun sirih dapat
memberikan efek insektisida pada 30 jenis serangga. Pengamatan ekstrak
daun sirih terhadap mortalitas walang sangit dilakukan selama 24 jam,
dengan waktu pengamatan 6, 12, 18, dan 24 jam. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pada mortalitas tertinggi terjadi pada pengamatan 6
jam ke empat dengan konsentrasi 50%.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2010) dan
Mulyantama (2013) menunjukan bahwa ekstrak daun sirih dapat menjadi
insektisida alami bagi serangga. Penelitian Herawati (2010) dan Mulyantama
(2013) menunjukkan semakin tinggi konsentrasi yang digunakan makan akan
semakin tinggi mortalitas dari serangga yang menjadi hewan uji.
Berdasarkan kedua penelitian tersebut, maka dilakukan penelitian
tentang ekstrak daun sirih sebagai insektisida alami terhadap mortalititas
walang sangit.

F. Kerangka Berpikir
Hama walang sangit merupakan hama tanaman yang menyerang
tanaman padi padaa saat masak susu. Hal itu menyebabakan bagian bulir padi
menjadi kosong sehingga turunnya produktivitas petani. Untuk mengatasai
hama walang sangit, petani menggunakan insektisida kimia yang ampuh.
Namun penggunaan insektisida kimia berbahaya bagi kesehatan dan
lingkungan.
Berdasarkan hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai
insektida alami dari daun sirih agar efektif dan efisien untuk membasmi hama
walang sangit dan tidak berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.
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Hama walang sangit menyerang
tamana padi yang menyebabkan
kerusakan tanaman padi dibagian
bulir padi yang menjadi kosong

Penggunaan insektisida kimia yang
ampuh tetapi berbahaya bagi
kesehatan dan lingkungan

Melakukan penelitian mengenai insektisida alami dari
daun sirih agar efektif dan efisien untuk membasmi
hama walang sangit dan tidak berbahaya bagi kesehatan
dan lingkungan

Menemukan konsentrai ekstrak daun sirih yang efektif
dan efisien yang dapat membasmi hama walang sangit,
serta dapat diterapkan untuk para petani.
Gambar 2.3 : Bagan Kerangka Berpikir

G. Hipotesis
1. Ekstrak daun sirih hijau yang digunakan berpengaruh terhadap
mortalitas hama walang sangit.
2. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun sirih yang digunakan maka
akan

semakin

tinggi

tingkat

mortalitas

walang

sangit.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2016. Penelitian bertempat di
Kost Putri Edelweis yang terletak di Dusun Paingan, Maguwoharjo, Depok,
Sleman, Yogyakarta. Pemilihan tempat penelitian di kost bertujuan agar
peneliti dapat memantau pengamatan yang dilakukan selama 40 jam tanpa
berhenti dan diamati setiap 4 jam sekali

B. Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat eksperimental yaitu peneliti melakukan
eksperimen atau percobaan terhadap hal baru untuk menghasilkan atau
mendapatkan sesuatu yang baru agar dapat berguna bagi masyarakat luas.
Peneletian ini bertujuan untuk mengetahu efektifitas daun sirih sebagai
insektisida alami untuk hama walang sangit.
Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel bebas,
variabel terikat, dan variabel kontrol.
1. Variabel bebas

: konsentrasi ekstrak daun sirih

2. Variabel terikat

: tingkat mortalitas hama walang sangit

3. Variabel kontrol

: daun sirih tanaman padi, volume ekstrak daun sirih
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C. Desain Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan model Rancangan Acak Lengkap
(RAL), yang terdiri dari 3 perlakuan dengan 1 kontrol dan 3 pengulangan pada
setiap perlakuan. Untuk setiap perlakuan yang dilakukan diujikan sebanyak 5
ekor walang sangit pada stadia imago.
Perlakuan yang dilakukan sebagai berikut :
P0 : Kontrol
P1 : Perlakuan dengan konsentrasi 25% ekstrak daun sirih
P2 : Perlakuan dengan konsentrasi 50% ekstrak daun sirih
P3 : Perlakuan dengan konsentrasi 75% ekstrak daun sirih

D. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Blender
b. Timbangan
c. Saringan
d. Sendok atau spatula
e. Pisau
f. Gelas ukur 100 ml
g. Kandang (Toples plastik yang diberi lubang)
h. Baskom atau ember
i. Jaring serangga
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j. Gunting
k. Kamera
l. Alat tulis-menulis

2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Bulir padi
b. Daun sirih hijau
c. Air
d. Walang sangit stadia imago

E. Cara Kerja
1. Aklimasi
Tempat aklimasi yang digunakan untuk mengadaptasi walang
sangit berupa toples plastik yang diberi lubang sebanyak 17 lubang pada
bagian tutup toples dan 8 lubang pada bagian dinding toples. Fungsi dari
lubang-lubang tersebut adalah sebagai masuknya udara ke dalam toples
tersebut agar walang sangit tidak kekurangan oksigen. Toples yang
digunakan sebanyak 12 buah, setiap toples berisi 5 ekor walang sangit.
Aklimasi dilakukan kurang lebih selama 5-8 jam agar walang sangit dapat
beradaptasi dengan baik. Setiap 4 jam sekali walang sangit akan diberi
makan sebanyak 10 bulir padi setiap toples agar tidak kekurangan
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makanan. Penggunaan 10 bulir padi karena walang sangit hanya
memakan sedikit bulir padi saja satiap 4 jam.

2. Penangkapan Walang sangit
Walang sangit didapatkan dengan cara menangkap secara langsung
dari alam. Walang sangit cukup mudah ditemukan di area persawahan
terutama sawah yang padinya mulai berbuah. Penangkapan walang sangit
dapat dilakukan saat pagi dan sore hari menggunakan jaring serangga.
Walang sangit yang ditangkap ± 60 ekor, kemudian dimasukan ke dalam
beberapa

kandang.

Setelah

terkumpul

semuanya,

walang

sangit

dimasukkan ke dalam toples yang sudah disediakan perlakuan dan
pengulangan. Untuk setiap pengulangan ada 5 ekor walang sangit pada
stadia imago. Jadi dalam satu perlakukan ada 15 ekor walang sangit.

3. Pembuatan Ekstrak Daun Sirih
Daun sirih yang digunakan diambil dari beberapa pohon yang ada
di sekitar daerah Jogjakarta. Daun sirih yang digunakan merupakan
campuran daun sirih yang masih muda dan daun sirih yang sudah tua,
yang berada di bagian atas dan bawah batang daun sirih.
Cara membuat ekstrak daun sirih adalah dengan terlebih dahulu
memetik daun sirih helai demi helai, lalu dibersihkan sampai bersih.
Setelah itu gunting kecil-kecil daun sirih yang akan digunakan dan
timbang sebanyak kurang lebih 300 gram. Setelah ditimbang, daun sirih
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dihancurkan atau dihaluskan dengan cara diblender dengan perbandingan
1 : 2 dengan satuan ukur ml. Namun untuk mengukur daun sirih harus
menggunakan satuan massa yaitu gram, maka satuan ml di konversi ke
gram, dimana 1 ml = 1 gram (Anonim, 2014). Sehingga digunakan daun
sirih sebanyak 300 gram ditambahkan 600 ml air agar daun sirih dapat
diblender. Setelah daun diblender, siapkan wadah dan saringan,
kemudian, saring hasil blenderan sebanyak dua kali untuk memperoleh
ekstrak dari daun sirih. Hasil ekstrak kemudian diencerkan dengan
beberapa konsentrasi, yaitu 25 %, 50 %, dan 75 %. Ekstrak daun sirih
yang masih tersisa dimasukan kedalam botol dan ditaruh dalam kulkas.
Pada saat sebelum digunakan ektrak daun sirih dalam kulkas dikeluarkan
terlebih dahulu dari kulkas agar sama dengan suhu ruang saat digunakan.
Untuk memperoleh ekstrak daun sirih sesuai yang diperlukan,
maka dilakukan pengenceran sebagai berikut :
P1

= Konsentrasi 25% (25 ml ekstrak daun sirih + 75 ml air)

P2

= Konsentrasi 50% (50 ml ekstrak daun sirih + 50 ml air)

P3

= Konsentrasi 75% (75 ml ekstrak daun sirih + 25 ml air)

4. Pengujian Ekstrak Daun Sirih
Setelah walang sangit dimasukan kedalam toples plastik yang
sudah dilubangi, kemudian dilakukan perlakuan. Perlakuan dilakukan
setiap 4 jam sekali selama 40 jam dengan cara menyemprotan ekstrak
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daun sirih hijau pada bulir padi sebanyak 3-5 sempotan untuk setiap
perlakuan.
Perlakuan dilakukan setiap 4 jam sekali, dimana pengambilan data
dimulai pukul 16.00 waktu setempat yaitu waktu Indonesia bagian barat,
20.00, 24.00, 04.00, 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 24.00, 04.00, dan berakhir
08.00. Kemudian diamati setiap 4 jam sekali, tujuan dari pengamatan
selama 4 jam sekali agar terlihat mortalitas walang sangit dan merupakan
waktu yang cukup ideal.

5. Parameter Pengamatan
Dalam eksperimen ini yang menjadi parameter pengamatan adalah
tingkat kematian walang sangit atau tingkat mortalitas. Untuk menghitung
tingkat mortalitas dari hama walang sangit tersebut dapat digunakan
rumus berikut :

% mortalitas walangsangit =
Keterangan : ∑

x100%

= Jumlah

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan uji
anova. Untuk melihat perbedaan pengaruh antara perlakuaan dilakukan uji
lanjutan, yaitu uji beda nyata
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F. Teknik Pengumpulan Data
Pengambilan data dilakukan setiap 4 jam sekali selama 40 jam dengan
cara mencatat jumlah mortalitas walang sangit. Pengambilan data dilakukan
setelah penyemportan ekstrak daun sirih pada masing-masing pengulangan
setiap perlakukan.
Pengambilan data dilakukan setiap 4 jam sekali, dimana pengambilan
data dimulai pukul 16.00 waktu setempat yaitu waktu Indonesia bagian barat,
20.00, 24.00, 04.00, 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 24.00, 04.00, dan berakhir
08.00.

G. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh merupakan data mentah mengenai mortalitas dari
hama walang sangit pada setiap pengambilan data untuk setiap perlakukan,
maka dilakukan uji analisis statistik yaitu uji anova dan apabila signifikan,
maka akan dilakukan uji beda nyata menggunakan SPSS 16.0.

H. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran biologi,
khusus untuk materi Metode Ilmiah, kelas X. Dengan menggunakan
kurikulum 2013.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Ekstrak Daun Sirih Hijau(Piper betle) Terhadap Mortalitas
Walang Sangit
Hasil pengamatan dari pengaruh ekstrak daun sirih hijau (Piper
betle) terhadap mortalitas walang sangit pada stadia imago dilakukan selama
40 jam. Pengaplikasian ekstrak daun sirih hijau (Piper betle) dilakukan
dengan cara disemprot dengan berbagai konsentrasi. Uji ekstrak daun sirih
dilakukan selama 40 jam, dengan interval penyemprotan setiap 4 jam sekali.
Tujuan dari penyemprotan yang dilakukan selama 4 jam sekali selama 40 jam
ini adalah untuk supaya lebih terlihat waktu yang dibutuhkan oleh ekstrak
daun sirih untuk mematikan walang sangit dan mempertahankan kesegaran
dari bulir padi yang digunakan. Ekstrak daun sirih yang digunakan dibuat satu
kali saja kemudian dibagi menjadi tiga konsentrasi dalam beberapa botol.
Ekstrak yang masih tersisa disimpan di dalam kulkas, ketika akan digunakan
ekstrak dikeluarkan dari kulkas sampai suhu ekstrak sama dengan suhu
ruangan.
Pengambilan data yang dilakukan selama 4 jam sekali bertujuan
menjaga kesegaran dari bulit padi yang digunakan, dimana bulir padi yang
digunakan merupakan bulir padi yang sudah dipetik dari tanaman dan tidak
segar lagi. Selain itu, agar walang sangit selalu bisa mendapat makanan
karena selama pengamatan yang dilakukan kegiatan utama walang sangit
adalah makan. Setiap pelakuan diberi bulir padi untuk makan walang sangit
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sebanyak 10 bulir setiap 4 jam karena walang sangit hanya memakan sedikit
bulir padi setiap 4 jamnya. Bulir padi untuk malam hari diambil pada sore
hari sedangkan bulir padi untuk pagi sampai sore hari diambil dipagi hari.
Penelitian yang dilakukan memberikan data sebagai berikut :
Tabel 4.1 Rata-rata Persentase Mortalitas Walang Sangit Selama 40 Jam
No

Jam

1

Persentase Mortalitas Walang Sangit (%)
P0

P1

P2

P3

0

0

0

0

0

2

4

0

0

6,67

6,67

3

8

0

0

6,67

6,67

4

12

0

0

6,67

13,33

5

16

0

0

6,67

13,33

6

20

0

0

6,67

13,33

7

24

0

13,33

13,33

40

8

28

0

26,67

26,67

46,67

9

32

0

26,67

26,67

53,33

10

36

20

26,67

26,67

60

11

40

26,67

33,33

40

60

Keterangan :
P0 : Kontrol
P1 : Perlakuan dengan konsentrasi 25% (25 ml ekstrak + 75 ml air)
P2 : Perlakuan dengan konsentrasi 50% (50 ml ekstrak + 50 ml air)
P3 : Perlakuan dengan konsentrasi 75% (75 ml ekstrak + 25 ml air)
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(a)

(b)

gambar 4.1 : Keadaan walang sangit. (a) sebelum perlakuan (b) sesudah
perlakuan

Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan secara umum
bahwa ekstrak daun sirih (Piper betle L) yang telah diuji kepada walang
sangit berpengaruh terhadap mortalitas walang sangit. Berdasarkan tabel 4.1
hasil pengamatan pada jam ke-4 sudah menunjukkan adanya mortalitas pada
walang sangit. Mortalitas pada walang sangit terjadi pada P2 dan P3, yaitu P2
dan P3 sebesar 6,67 %. Menurut Scott et al. dalam Syahroni (2013)
menyatakan bahwa dalam berbagai tumbuhan Piper terdapat senyawa aktif
piperimida yang bekerja sebagai racun saraf dan mengakibatkan knockdown
serta kematian serangga dengan cepat. Maka jika dilihat dari waktu penelitian
yang menunjukan adanya mortalitas pada jam ke-4, hal ini menunjukan
bahwa ektrak daun sirih berpengaruh terhadap mortalitas walang sangit.
Berdasarkan pendapat tersebut kematian yang terjadi pada jam ke-4
menunjukan adanya kematian secara cepat akibat kandungan kimia dari
ekstrak daun sirih (Piper betle) dimana daun sirih termasuk tumbuhan piper.
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Pada perlakuan P1 dengan konsentrasi 25%, mortalitas tidak terjadi
pada jam ke-4, hal ini dapat disebabkan oleh kerja dari ekstrak daun sirih
(Piper betle) pada konsentrasi rendah cenderung lebih lambat dibandingkan
dengan konsentrasi tinggi.

Menurut Sastrodiharjo, dalam Ajad (2015)

menyebutkan bahwa dinding tubuh serangga dapat menyerap pestisida karena
membran dasar tubuh bersifat semipermeabel. Berdasarkan hal ini mortalitas
akan terjadi lebih lambat pada konsentrasi rendah, karena membutuhkan
waktu bagi ekstrak daun sirih (Piper betle) untuk diserap oleh tubuh walang
sangit.
Pada jam ke-12, P3 kembali mengalami peningkatan mortalitas
yaitu sebanyak 13,33 %. Peningkatan mortalitas ini dapat terjadi karena
ekstrak daun sirih yang berfungsi sebagai insektisida sudah beraksi dengan
tubuh walang sangit. Menurut Sastrodiharjo dalam Ajad (2015) senyawa aktif
yang terdapat dalam pestisida dapat masuk melalui sistem pernafasan baik
berupa gas maupun dalam butiran gas halus yang masuk melalui stigma atau
spirakel yang berakhir ke saluran-saluran trakea dan pada akhirnya akan
masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan serangga mati. Berdasarkan
penyataan tersebut, pada jam ke-12 senyawa kimia yang terkandung dalam
ekstrak daun sirih (Piper betle) sudah mulai bereaksi sehingga menyebabkan
mortalitas pada serangga, selain itu karena konsentrasi tinggi ekstrak daun
sirih yang menyebabkan kematian cepat pada serangga.
Pada jam ke-24 mortalitas baru terlihat pada P1, dimana terjadi
peningkatan mortalitas sebanyak 13,33 %. Mortalitas yang lambat pada P1
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dengan konsentrasi 25% dapat disebabkan senyawa kimia yang terdapat
dalam ektrak daun sirih yang baru menunjukkan reaksi terhadap tubuh
walang sangit. Selain itu pada konsentrasi rendah tidak mengeluarkan aroma
yang menyengat. Pada konsentrasi rendah, alkaloid akan menjadi racun perut
bagi serangga. Sesuai dengan yang dinyatakan Cania dan Setyaningrum
(2013) bahwa alkaloid pada serangga bertindak sebagai racun perut. Alkaloid
dapat mendegradasi membran sel untuk masuk ke dalam dan merusak sel.
Pada konsentrasi rendah alkaloid yang terkandung pada daun sirih akan
berfungsi sebagai racun perut, karenanya pada konsentrasi rendah mortalitas
cenderung lebih lambat kerena membutuhkan proses untuk senyawa kimia
memberikan reaksi pada tubuh serangga. Berbeda dengan konsentrasi tinggi
yang dapat menyebabkan kematian cepat, pada konsentrasi rendah cenderung
membutuhkan proses untuk menyebabkan mortalitas walang sangit. Senyawa
yang terkandung dalam pestisida akan masuk melalui saluran pernapasan
serangga setelah itu baru meracuni tubuh serangga. Proses ini tentu
membutuhkan waktu.
Peningkatan mortalitas walang secara cepat mulai terjadi pada jam
ke-24. Setiap perlakuan mengalami peningkatan mortalitas walang sangit,
pada P1 peningkatan mortalitas terjadi sebanyak 13,33%, P2 sebanyak
13,33%, dan pada P3 sebanyak 40%. Peningkatan mortalitas ini menandakan
bahwa senyawa kimia yang terkandung ekstrak daun sirih (Piper betle)
sedang beraksi dengan tubuh serangga. Peningkatan paling cepat setiap 4 jam
terdapat pada P3 dengan konsentrasi 75%. Boonde dalam Mulyantama, 2013
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menyatakan bahwa peningkatan konsentrasi ini menyebabkan senyawa
aromatik yang ada dalam minyak atsiri tidak disukai oleh serangga. Hal inilah
yang menyebabkan pada konsentrasi tinggi terus terjadi peningkatan
mortalitas walang sangit. Selain karena menyebabkan efek kematian cepat,
senyawa aromatik yang tidak disukai oleh serangga menyebabkan walang
sangit tidak menyentuh makanan yang diberikan sehingga terjadi mortalitas
pada walang sangit. Senyawa aromatik juga dapat menjadi racun dalam tubuh
serangga.
Pada P1 dan P2 peningkatan mortalitas di jam ke 28, 32, dan 36
cenderung lebih stabil. Hal ini dapat diakibatkan peningkatan kekebalan
tubuh dari serangga uji atau sering disebut resistensi serangga yang
disemprotkan. Sehingga pada perlakuan P1 dan P2 perubahan peningkatan
mortalitas baru terjadi pada jam ke-40, yaitu P1 sebanyak 13,33% dan P2
sebanyak 26,67%.
Kematian dari walang sangit tidak mencapai 100% karena waktu
pengamatan yang dilakukan hanya selama 40 jam saja, sehingga setelah 40
jam pengamatan mortalitas walang sangit dihentikan. Setelah pertama kali
diaplikasikan insektisida ternyata pada jam ke-4 dan 24 ketiga perlakuan (P1,
P2, dan P3) menunjukan adanya mortalitas, namun tidak dengan kontrol.
Pada jam tersebut belum menunjukan adanya mortalitas pada kontrol.
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(a)

(b)

(c)
Gambar 4.2 : (a) Walang sangit yang masih hidup setelah 40 jam.
(b) Walang sangit yang sudah mati setelah 40 jam.
(c) Walang sangit pada kontrol yang masih hidup setelah 40 jam
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B. Faktor yang Mempengaruhi Mortalitas Walang Sangit

Tingkat motralitas walang sangit

70
60
50
40
30
20
10
0
Kontrol

25%

50%

75%

Konsentrasi ekstrak daun sirih

Gambar 4.3 : Diagram hubungan antara konsentrasi ekstrak daun sirih
(Piper betle) terhadap mortalitas walang sangit setelah 40
jam
Pada gambar 4.3 menunjukan hubungan antara konsentrasi ekstrak
daun sirih terhadap mortalitas walang sangit jam ke-40. Secara keseluruhan
rata-rata persentase mortalitas walang sangit pada jam terakhir pengamatan
mengalami peningkatan. Rata-rata persentase mortalitas walang sangit adalah
P0 (Kontrol) sebesar 26,67 % ; P1 (konsentrasi 25%) sebesar 33,33 % ; P2
(konsentrasi 50%) sebesar 40% ; dan P3 (konsentrasi 75%).
Pada gambar 4.3 yaitu diagram menunjukkan bahwa tingkat
mortalitas walang sangit berbanding lurus dengan konsentrasi ekstrak daun
sirih hijau (Piper betle), artinya semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun sirih
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(Piper betle) makan semakin tinggi pula mortalitas dari walang sangit.
Mortalitas walang sangit paling tinggi terdapat pada P3 yaitu konsentrasi
ekstrak 75%, kemudian P2 dengan konsentrasi ekstrak 50%, dan P1 dengan
konsentrasi ekstrak 25%. Perbedaan tingkat mortalitas walang sangit ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal seperti siklus hidup walang sangit, sedangkan faktor eksternal
seperti kandung kimia dalam ekstrak daun sirih (Piper betle).
Pada kontrol (P0) tingkat mortalitas lebih rendah dibandingkan
dengan pada perlakukan. Hal ini dikarenakan pada kontrol tidak mendapat
perlakuan dengan ekstrak daun sirih sehingga tidak terjadi kematian. Namun
pada jam terakhir tetap terjadi mortalitas pada kontrol yaitu sebanyak 26,67
%. Mortalitas pada kontrol ini bisa saja disebabkan oleh siklus hidup dari
walang sangit yang sudah pada fase kematian. Walang sangit yang digunakan
merupakan walang sangit pada tahap imago yaitu serangga dewasa yang tidak
diketahui secara pasti berapa umur dari walang sangit yang digunakan.
Menurut Pracaya (2008) umur walang sangit dewasa yaitu 21 hari.
Penggunaan walang sangit pada stadia imago ini bertujuan agar
walang sangit dapat menyesuaikan diri dengan baik, karena jika digunakan
walang sangit pada stadia nimfa yang cenderung masih lemah ada
kemungkinan walang sangit akan mati sebelum pengaplikasian ekstrak daun
sirih.
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1) Kandungan Dalam Ekstrak Daun Sirih ( Piper betle )
Tingkat mortalitas pada walang sangit akibat diberikannya ekstrak
daun sirih (Piper betle) ini dapat disebabkan oleh kandung dalam ekstrak
daun sirih hijau yang dapat menyebabkan mortalitas walang sangit.
Berdasarkan analisis yang dilakukan di laboratorium Chem-Mix Pratama,
Kretek, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta diperoleh bahwa
ekstrak daun sirih mengandung senyawa tanin yang dapat berfungsi
sebagai insektisida. (Lampiran 6)
Menurut Yanie et al, (2013) tanin diproduksi oleh tanaman
berfungsi sebagai subtansi perlindungan dalam jaringan maupun luar
jaringan. Selain itu tanin juga bekerja sebagai zat astrigent yang dapat
menyusutkan jaringan dan menutup struktur protein pada kulit dan
mukosa. Tanin yang terkandung dalam ekstrak daun sirih mengakibatkan
mortalitas dari walang sangit. Walang sangit yang mengalami kontak
langsung dengan ekstrak daun sirih tersebut akan mengalami mortalitas
akibat masuknya cairan ekstrak daun sirih yang mengandung senyawa
hasil metabolisme yaitu tanin melalui dinding tubuh walang sangit yang
akan mengakibatkan menyusutnya jaringan tubuh walang sangit sehingga
menyebabakn kematian pada walang sangit. Selain itu menurut Yunita et
al, 2009 tanin juga dapat menganggu serangga dalam mencerna makanan.
Tanin akan mengikat protein dalan sistem pencernan yang diperlukan oleh
serangga untuk pertumbuhan dan penyerapan protein dalam sistem
pencernaan terganggu. Berdasarkan hal ini makanan yang diberikan dan
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dimakan oleh walang sangit tidak akan bisa dicerana karena terganggu
oleh kandungan tanin yang melekat pada bulir padi yang disediakan
sebagai makanan untuk walang sangit. Terganggunya pencernaan walang
sangit maka proses makan dari walang sangit pun akan terganggu dan
dapat diindikasikan walang sangit tidak bisa memproses makannya dan
akhirnya mengalami kamatian.
Senyawa tanin yang terdapat dalam ekstrak daun sirih (Piper betle)
dalam setiap konsentrasinya berbeda-beda. Berdasarkan uji laboratorium
yang dilakukan dilaboratorium Chem-Mix Pratama, Kretek, Jambidan,
Banguntapan, bantul, Yogyakarta. Menunjukan bahwa pada konsentrasi
25% mengandung sekitar 0,0060 % tanin, konsentrasi 50% mengandung
0,0100%, dan pada konsentrasi 75% mengandung 0,0134%. Berdasarkan
hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi konsentrasi maka akan semakin
tinggi pula kandungan tanin yang terdapat dalam ekstrak daun sirih (Piper
betle), karena hal ini pada konsentrasi 75% menyebabkan mortalitas yang
lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi yang lain. Sesuai pendapat
Astuti, et al, 2012 menyatakan semakin tinggi konsentrasi makan semakin
banyak dan semakin cepat senyawa bioaktif yang bekerja dalam tubuh
serangga dan didukung oleh penyataan Sutoyo dan Wirioadmojo, 1997
dalam Astuti, et al, (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi,
maka jumlah racun yang mengenai kulit serangga semakin tinggi sehingga
dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan mortalitas pada
serangga lebih banyak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41

Selain senyawa tanin, dalam ekstrak daun sirih juga terdapat
senyawa fenol. Berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan di
laboratorium Chem-Mix Pratama, Kretek, Jambidan, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta

menunjukkan

adanya

kandungan

fenol

pada

setiap

konsentrasi. Menurut Harorne dalam Hadi (2008) Senyawa fenol yang
terdapat pada tumbuhan merupakan bahan aktif sebagai pengendali hama.
Senyawa ini menyebabkan aktifitas biologi yang khas seperti toksik
menghambat makan, antiparasit, dan pestisida. Berdasarkan hal ini
senyawa fenol yang terkandung dalam ekstrak daun sirih dapat
menyebabkan toksi bagi walang sangit dan menyebakan mortalitas pada
walang sangit. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumya semakin tinggi
konsentrasi makan akan semakin banyak dan cepat senyawa yang
terkandung dalam ekstrak daun sirih bekerja pada tubuh serangga,
karenanya pada konsentrasi tinggi terjadi mortalitas paling banyak.
Senyawa alkaloid juga terdapat dalam ekstrak daun sirih (Piper
betle). Menurut Salisbury (1995) banyak tumbuhan mengandung senyawa
nitrogen aromatik yang dinamakan alkaloid. Tumbuhan yang mengandung
senyawa alkaloid tertentu dijauhi oleh hewan gembalaan dan serangga
pemakanan daun. Kandungan senyawa alkaloid dalam ekstrak daun sirih
akan menyebabkan walang sangit menjauhi makanan yang disediakan
sehingga dapat menyebabkan walang sangit tidak mau makan dan
menyebabkan kematian. Selain itu menurut Cania (2013) bahwa alkaloid
pada serangga bertindak sebagai racun perut. Alkaloid dapat mendegradasi
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membran sel untuk masuk ke dalam dan merusak sel. Pada konsentrasi
rendah alkaloid dapat masuk ke dalam tubuh walang sangit dan menjadi
racun perut dalam tubuh walang sangit. Walang sangit akan mati karena
terjadi gangguan pada sistem pencernaan. Selain itu pada konsentrasi
rendah alkaloid tidak mengeluarkan aroma yang menyengat, akibatnya
alkaloid yang masuk ke dalam tubuh walang sangit akan merusak sel dari
dalam tubuh walang sangit dan menyebabkan kematian.
Kandungan minyak atsiri yang terdapat dalam ekstrak daun sirih
juga dapat menyebabkan mortalitas. Menurut Wardani et al (2010) minyak
atsiri berperan sebagai racun pernafasan pada serangga. Berdasarkan hal
ini kandungan minyak atsiri yang terdapat dalam daun sirih dapat masuk
ke dalam tubuh walang sangit berupa gas dan masuk ke dalam melaui
sistem pernafasan. Kemudian menjadi racun pada sistem pernafasan
serangga sehingga menyebabkan mortalitas pada walang sangit. Cara kerja
dari minyak atsiri adalah masuk kedalam tubuh walang sangit melalui
sistem pernapasan yang kemudian menimbulkan kelayuan pada saraf serta
kerusakan sistem pernapasan pada walang sangit dan mengakibatkan
walang sangit tidak bisa melakukan respirasi dan akhirnya mati.
Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa mortalitas paling tinggi
terdapat pada konsentrasi 75%, hal ini di karenakan kadungan kimia pada
ekstrak 75% lebih banyak dibandingkan dengan konsentrasi rendah,
akibatnya mortalitas lebih banyak terjadi pada konsentrasi tinggi
dibandingkan konsentrasi rendah. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan
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oleh Astuti, et al, (2012) bahwa pada konsentrasi tinggi senyawa biokimia
akan semakin banyak dan semakin cepat bekerja dalam tubuh serangga
dan didukung oleh Wirioadmojo dalam Astuti et al, (2012) menyatakan
bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka jumlah racun yang mengenai
kulit serangga semakin tinggi sehingga dapat menghambat pertumbuhan
dan menyebabkan mortalitas pada serangga lebih banyak.

2) Siklus Hidup Walang Sangit
Walang sangit memiliki siklus hidup, berupa telur, nimfa, dan
imago. Walang sangit yang digunakan dalam penelitian ini berada dalam
tahap imago atau dewasa. Tujuan penggunaan stadia imago adalah agar
walang sangit dapat bertahan hidup saat beradaptasi dengan lingkungan
baru sehingga mencegah kematian sebelum aplikasi. Sedangkan walang
sangit pada tahap nimfa cenderung mudah mati dan sulit beradaptasi
karena masih lemah.
Walang sangit yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari
alam, jadi usia yang digunakan juga tidak serangam. Menurut Pracaya,
2008 umur walang sangit dewasa yaitu 21 hari. Berdasarkan hal ini
kematian dari walang sangit juga dapat disebakan oleh siklus hidup dari
walang sangit yang memang sudah waktu walang sangit untuk mati.
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C. Hubungan Antara Frekuensi Penyemprotan Terhadap Tingkat
Mortalitas Walang Sangit
70
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Gambar 4.4 :Diagram hubungan antara frekuensi penyemprotan
terhadap mortalitas setiap 4 jam
Gambar 4.4 menunjukan bahwa tingkat mortalitas walang sangit
dipengaruhi

oleh

frekuensi

penyemprotan

yang

dilakukan,

dimana

penyemprotan yang dilakukan setiap 4 jam sekali. Frekuensi perlakuan yang
dilakukan karena semakin banyak insektisida yang masuk dalam tubuh
walang sangit maka akan semakin banyak senyawa kimia yang masuk ke
dalam tubuh walang sangit dan menyebabkan mortalitas, serta semakin cepat
juga waktu kematian dari walang sangit. Secara keseluruhan setiap
konsentrasi memiliki tingkat mortalitas yang berbeda setiap 4 jam.
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Pada konsentrasi 75% di 4 jam pertama sudah menunjukan adanya
mortalitas, kemudian setiap 4 jam mortalitas semakin meningkat. Hal ini
dikarenakan mortalitas pada jam ke 4 pada P3 yaitu sebanyak 6,67%
kemudian pada jam ke 40 sebanyak 60%. Mortalitas pada P3 terus mengalami
peningkatan setiap jamnya. Tingginya mortalitas dapat dipengaruhi oleh
tingginya kandungan kimia dalam ekstrak daun sirih pada konsentrasi tinggi.
Pada P1 mortalitas baru telihat pada 24 jam yaitu sebanyak 13,33%
kemudian pada jam ke 40 mencapai 26,67%. Pada P2 mortalitas sudah terjadi
pada jam ke 4 yaitu sebanyak 6,67%, namun sampai jam ke 20 mortalitas
cenderung stabil, kemudian pada jam ke 40 terjadi peningkatan mortlitas
sebanyak 40%.
Gambar 4.4 juga terlihat bahwa mortalitas mulai terjadi secara
tinggi setelah 24 jam untuk setiap perlakuan (P1, P2, dan P3), peningkatan
tersebut dapat disebabkan oleh senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak
sudah bereaksi terhadap tubuh walang sangit dan senyawa kimia yang sudah
banyak berada dalam tubuh walang sangit akibat dari aplikasi yang dilakukan.
Pada jam ke 28-36 mortalitas walang sangit pada P1 dan P2 cenderung stabil,
kemudian pada jam ke 40 baru terjadi peningkatan. Sedangkan pada P3
peningkatan mortalitas terus terjadi setiap 4 jam, hingga mencapai mortalitas
40%. Pada kontrol mortalitas baru tampak pada jam ke 36 dan 40, yaitu
sebanyak 20% dan 26,67%.
Gambar 4.4 menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi aplikasi
yang dilakukan akan menyebabkan mortalitas yang semakin tinggi,
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menandakan bahwa frekuensi aplikasi memiliki pengaruh terhadap mortalitas
walang sangit.

D. Perhitungan Statistika
Pengujian statistika pada data yang sudah diperoleh pada
pengamatan mengenai pengaruh ekstrak daun sirih terhadap mortalitas
walang sangit menggunakan uji anova single factor dengan gambaran sebagai
berikut :
Tabel 4.2 : Anova Single Factor
Source of
Variation

SS

Df

Between Groups

3405,890945

3

Total

13410,15376

43

MS

F

P-value

F crit

1135,297 4,539253 0,007873 2,838745

Berdasarkan hasil perhitungan statistika menggunakan uji anova
satu faktor dapat dilihat pada tabel 4.2 yang menunjukan bahwa nilai F hitung
(4,53) > F tabel (2,83) untuk level signifikan 0,05. Karena F hitung lebih
besar dari F tabel maka Ho ditolak dan Hi diterima yang berarti terdapat
pengaruh pemberian ekstrak terhadap mortalitas walang sangit yang berbeda
secara nyata. Bila Ho ditolak dan Hi diterima berarti keempat kelompok mean
berbeda. Untuk mengetahi kelompok mean mana yang berbeda, dilanjutkan
dengan menghitung beda nyata pada tiap perlakuan.
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Perhitungan beda nyata dilakukan dengan menggunakan SPSS
16.0, yaitu menggunakan uji LCD. Setelah dilakukan pengujian didapatkan
hasil bahwa konsentrasi 75% menunjukan adanya beda nyata pada kontrol
(lampiran 2). beda nyata konsentrasi 75% terhadap kontrol yaitu 24,242 dan
bedanya kontrol terhadap konsentrasi 75% yaitu -24,242.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsentrasi 75% (P3)
memberikan pengaruh paling berbeda dibandingkan dengan perlakuan
lainnya. Secara statistika hal ini menunjukan bahwa pemberian ekstrasi daun
sirih sungguh memberikan pengaruh yang nyata terhadap kematian walang
sangit. Sedang pada kontrol, tidak diberikan perlakuan apa-apa sehingga
mortalitasnya lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya.

D. Keterbatasan penelitian
Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki banyak sekali
keterbatasan. Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan
yang mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun
keterbatasan tersebut antara lain :
1.

Walang sangit yang digunakan berada dalam tahap imago namun tidak
dapat dipastikan secara pasti berapa hari usia walang sangit yang
digunakan. Walang sangit yang digunakan berasal dari alam.

2.

Tempat pengujian yang tidak sesuai dengan habitat asli dari walang
sangit yaitu di sawah. Walang sangit disimpan dalam toples yang lubangi
yang merupakan habita asli dari walang sangit.
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3.

Daun sirih hijau yang digunakan tidak dipetik berdasarkan urutan daun,
jadi tidak ada ukuran secara pasti usia tua dan muda dari daun sirih hijau.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN PADA DUNIA PENDIDIKAN

Hasil Penelitian uji efektivitas ekstrak daun sirih (Piper betle) sebagai
insektisida alami terhadap mortalitas walang sangit (Leptocorisa acuta) dapat
menjadi bahan pengetahuan baru bagi dunia pendidikan. Dengan menggunakan
kurikulum 2013 berbagai aspek dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai
bahan ajar di Sekolah Menengah Atas (SMA). Hasil penelitian ini dapat
diaplikasikan pada kelas X pada Bab hakekat ilmu biologi dengan Sub Bab
Metode Ilmiah.
Aplikasi materi dalam hakekat ilmu biologi adalah dengan mempelajari
tentang metode ilmiah. Berbagai isu dapat digali menggunakan pendekatan
metode ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dapat berupa isu
lingkungan mengenai insektisida kimia dan pemanfaatan tumbuhan di lingkungan
sekitar sebagai insektisida alami. Pembelajaran akan dirancang agar siswa dapat
membuat rancangan penelitian berdasarkan kaidah metode ilmiah mengenai
mortalitas hama dengan berbagai tumbuhan yang dapat dimanfaatkan.
Tugas dikerjakan secara berkelompok berupa suatu proyek terkait
dengan rancang eksperimen dan membuat eksperimen berdasarkan kaidah metode
ilmiah. Dalam penelitian siswa diharapkan mendapat gambaran atau pengetahuan
terkait pemanfaatan tumbuhan sebagai insektisida alami untuk menanggulangi
hama pada tanaman serta lebih memperhatikan lingkungan. Hasil yang diharapkan
adalah berupa laporan penelitian yang memungkinkan dapat dijadikan artikel
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ilmiah yang bermanfaat sebagai bahan studi pustaka siswa maupun masyarakat
terkait pemanfaatan tumbuhan sebagai insektisida alamai.
Dalam kurikulum 2013, desain penembelajaran terkait dengan metode
ilmiah terdapat dalam Kompetisi Dasar (KD) 3.1 dan 4.1, yaitu :
KD. 3.1 : Memahami tentang ruang lingkup biologi (permasalahan pada
berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan), metode
ilmiah dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan
dalam kehidupan sehari-hari
KD. 4.1 : Menyajikan data tentang objek dan permasalahan biologi pada
berbagai tingkat organisasi kehidupan dengan metode ilmiah dan
memperhatikan aspek keselamatan kerja serta menyajikannya
dalam bentuk laporan tertulis
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah di lakukan
dapat disimpulkan bahwa :
1.

Ekstrak daun sirih (Piper betle) memiliki pengaruh terhadap mortalitas
walang sangit

2.

Pada konsentrasi tinggi, ekstrak daun sirih (Piper betle) menunjukan
adanya pengaruh yang nyata terhadap mortalitas walang sangit, seperti
yang tampak pada perlakukan P3 dengan konsentrasi 75%.

B. Saran
1.

Uji efektifitas ekstrak daun sirih (Piper betle) terhadap mortalitas walang
sangit ini akan lebih baik jika dilakukan langsung pada habitat walang
sangit yaitu sawah dengan berbagai stadia yang berbeda dapat
menunjukan secara lebih baik pengaruh dari ekstrak daun sirih (Piper
betle) terhadap mortalitas walang sangit

2.

Uji efektifitas ekstrak daun sirih (Piper betle) terhadap mortalitas walang
sangit ini, sebaiknya tidak menggunakan dari satu ekstrak tumbuhan saja.
Sebaiknya menggunakan dua ekstrak dari tanaman yang berpotensi
sebagai insentisida alami, karena penggunaan ekstrak campuran dari dua
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bahan akan memiliki senyawa kimia yang lebih dibandingan dengan
menggunakan satu ekstrak saja. Penggunaan dua ekstrak bisa dari
tumbuhan dengan jenis yang berbeda atau dengan jenis tumbuhan yang
sama namun berbeda spesies.
3.

Uji efektifitas ekstrak daun sirih (Piper betle) terhadap mortalitas walang
sangit ini, sebaiknya menggunakan sirih merah karena memiliki
kandungan yang lebih banyak dibandingkan pada sirih hijau.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 : Hasil Observasi
Tabel 1 : Tingkat Mortalitas Walang Sangit dalam 48 Jam
Tingkat Mortalitas Walang Sangit
No

1

2

3

Jam

0

4

8

Pengulangan

Kontrol (P0)

Konsentrasi

Konsentrasi

Konsentrasi

25% (P1)

50% (P2)

75% (P3)

H

M

%

H

M

%

H

M

%

H

M

%

I

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

II

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

III

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

I

5

0

0

5

0

0

5

0

5

0

0

II

5

0

0

5

0

0

4

0
1

20

5

0

0

III

5

0

0

5

0

0

5

0

0

4

1

20

I

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

II

5

0

0

5

0

0

4

1

20

5

0

0

III

5

0

0

5

0

0

5

0

0

4

1

20

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57

4

5

6

7

8

9

12

16

20

24

28

32

I

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

II

5

0

0

5

0

0

4

1

20

5

0

0

III

5

0

0

5

0

0

5

0

0

3

2

40

I

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

II

5

0

0

5

0

0

4

1

20

5

0

0

III

5

0

0

5

0

0

5

0

0

3

2

40

I

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

II

5

0

0

5

0

4

1

20

5

0

0

III

5

0

0

0

0

3

2

40

5

0

0

2

0
40

5

I

5
3

0
0

5

0

0

3

2

40

II

5

0

0

5

0

0

3

2

40

3

2

40

III

5

0

0

5

0

0

5

0

0

3

2

40

I

5

0

0

3

2

40

4

1

20

3

2

40

II

5

0

0

4

1

20

3

2

40

3

2

40

III

5

0

0

4

1

20

4

1

20

2

3

60

I

5

0

0

3

2

40

4

1

20

3

2

40

II

5

0

0

4

1

20

3

2

40

2

2

40

III

5

0

0

3

2

20

4

1

20

1

4

80
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10

11

12

13

36

40

44

48

I

4

1

20

3

2

40

4

1

20

3

2

40

II

4

1

20

4

1

20

3

2

40

2

3

60

III

4

1

20

3

2

40

4

1

20

1

4

80

I

4

1

20

3

2

40

4

1

20

3

2

40

II

4

1

20

2

3

60

2

3

60

2

3

60

III

3

2

40

3

2

40

3

2

40

1

4

80

I

4

1

20

3

2

40

4

1

20

3

2

40

II

4

1

20

2

3

60

1

4

80

2

3

60

III

3

2

40

3

2

40

2

3

60

1

4

80

I

4

1

20

3

2

40

4

1

20

3

2

40

II

4

1

20

2

3

60

1

4

80

2

3

60

III

3

2

40

3

2

40

2

3

60

1

4

80

Keterangan :
H

: Walang Sangit Hidup

M

: Walang Sangit Mati

%

: Persentase kematian walang sangit
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Tabel 2 : Persentase Mortalitas Walang Sangit setiap Pengulangan
Tingkat Mortalitas Walang Sangit
No

Jam

Kontrol (P0)

Konsentrasi

Konsentrasi

Konsentrasi

25% (P1)

50% (P2)

75% (P3)

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

20

3

8

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

20

4

12

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

40

5

16

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

40

6

20

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

40

7

24

0

0

0

40

0

0

0

40

0

40

40

40

8

28

0

0

0

40

20

20

20

40

20

20

20

60

9

32

0

0

0

40

20

20

20

40

20

20

20

80

10

36

20

20

40

40

20

20

20

40

20

20

60

80

11

40

20

20

40

40

20

60

20

60

20

20

60

80

12

44

20

20

40

40

20

60

20

80

60

20

60

80

13

48

20

20

40

40

20

60

20

80

60

20

60

80
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Lampiran 2 : Perhitungan Statistika
1. Normalitas
Kontrol (P0)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Mortalitas
N
Normal Parameters

11
a

Mean
Std. Deviation

Most Extreme
Differences

4.24
9.557

Absolute

.490

Positive

.490

Negative

-.329

Kolmogorov-Smirnov Z

1.624

Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

.010

Perlakuan 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Mortalitas
N
Normal Parametersa

11
Mean
Std. Deviation

Most Extreme
Differences

11.52
14.014

Absolute

.340

Positive

.340

Negative

-.224

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

1.127
.158
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Perlakuan 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Mortalitas
N

11

Normal Parametersa

Mean

11.52

Std. Deviation
Most Extreme
Differences

14.014

Absolute

.340

Positive

.340

Negative

-.224

Kolmogorov-Smirnov Z

1.127

Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

.158

Perlakuan 3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Mortalitas
N
Normal Parameters

11
a

Mean
Std. Deviation

Most Extreme
Differences

13.94
10.522

Absolute

.301

Positive

.301

Negative

-.250

Kolmogorov-Smirnov Z

.997

Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

.273
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2. Anova Single Factor
SUMMARY
Groups

Count

Sum

Average

Variance

Column 1

11

46,67

4,242727

91,32808

Column 2

11

126,67

11,51545

196,3782

Column 3

11

166,69

15,15364

160,804

Column 4

11

313,33

28,48455

551,916

ANOVA
Source of
Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Between Groups

3405,890945

3

1135,297 4,539253 0,007873 2,838745

Within Groups

10004,26282

40

250,1066

Total

13410,15376

43
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3. Uji Beda Nyata dengan SPPS 16.0 : LCD

Multiple Comparisons
MortalitasWalangSangit
LSD
95% Confidence Interval

Mean Difference
(I) Perlakuan

(J) Perlakuan

Kontrol

konsentrasi 25%

-7.273

6.743

.287

-20.90

6.36

Konsentrasi 50%

-10.911

6.743

.114

-24.54

2.72

Konsentrasi 75%

-24.242

*

6.743

.001

-37.87

-10.61

7.273

6.743

.287

-6.36

20.90

Konsentrasi 50%

-3.638

6.743

.593

-17.27

9.99

Konsentrasi 75%

*

6.743

.016

-30.60

-3.34

10.911

6.743

.114

-2.72

24.54

konsentrasi 25%

3.638

6.743

.593

-9.99

17.27

Konsentrasi 75%

-13.331

6.743

.055

-26.96

.30

Kontrol

24.242

*

6.743

.001

10.61

37.87

konsentrasi 25%

16.969

*

6.743

.016

3.34

30.60

Konsentrasi 50%

13.331

6.743

.055

-.30

26.96

konsentrasi 25%

Konsentrasi 50%

Konsentrasi 75%

(I-J)

Kontrol

Std. Error

-16.969

Kontrol

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Sig.

Lower Bound

Upper Bound
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Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
Gambar 1: Denah penelitian
P3

P2

P2

P1

K1

P2

K2

P3

P1

K3

P1

P3

Keterangan :
: Kontrol
: Perlakuan 1 (25 mL ekstrak daun sirih + 75 mL air)
: Perlakuan 2 (50 mL ekstrak daun sirih + 50 mL air)
: Perlakuan 3 (75 mL ekstrak daun sirih + 25 mL air)

Gambar 2 : Daun Sirih
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(a)

(b)

Gambar 3: (a) Proses pemblenderan ; (b) daun sirih yang akan diblender

(a)

(b)
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(c)
Gambar 4 : (a) Penuangan ekstrak 100% dalam gelas ukur ; (b) Ekstrak daun sirih
25 ml ; (c) ekstrak daun sirih 25 ml + 75 ml air

Gambar 5 : tempat aplikasi ekstrak daun sirih
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
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Gambar 6 : (a) walang sangit sebelum aplikasi ; (b) sesudah aplikasi
(c) walang sangit pada kontrol ; (d) walang sangit yang hidup
(e) walang sangit yang mati
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SILABUS MATA PELAJARAN BIOLOGI
Satuan Pendidikan : SMA
Kelas / Semester

:X/1

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, reponsif, 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, seni, budaya, dan humanior 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 menyajikan 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

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

MEDIA,
ALAT
BAHAN

1. Ruang Lingkup Biologi, Kerja Ilmiah, dan Keselamatan Kerja
1.1 Mengagumi

keteraturan Ruang lingkup

dan kompleksitas ciptaan biologi :
tentang  Pengertian,

Tuhan

Mengamati :

Tugas :

1 minggu x

Mengamati tentang fenomena

 Laporan tertulis

3 JP

yang terjadi saat ini berkaitan

tentang cabang-

 Viewer dan
laptop /
komputer
 Laporatoriu

keanekaragaman hayati,

cabang, dan

dengan ilmu biologi, seperti

cabang ilmu bilogi

ekosistem,

manfaat

kesehatan, lingkungan, makanan,

dan manfaatnya

m biologi

biologi

dan lain-lain yang ada kaitannya

berdasarkan studi

dan

dengan ilmu biologi

pustaka

sarananya

dan

lingkungan hidup

2.1 Berprilaku ilmiah : teliti,  Kerja ilmiah

 Laporan tertulis

tekun, jujur sesuai data

(sikap dan

dan

metode

Menanya :

hasil pengamatan

yang akan

ilmiah)

 Apakah fenomena yang terjadi

tentang penerapan

digunakan

fakta,

tanggung

displin,

jawab,

dan

(peralatan

peduli dalam observasi  Keselamatan

tersebut ada hubungannya

metode ilmiah

selama satu

dan eksperimen, berani

dengan biologi?

dalam penelitian

tahun

dan

santun

mengajukan
dan

dalam

pertanyaan

berargumentasi,

kerja

 Apakah pengertian biologi?
 Apa yang akan dipelajari

ajaran)
Observasi :

 Buku
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peduli

lingkungan,

gotong

royong,

bekerjasama,
damai,

cinta
berpendapat

secara ilmiah dan kritis,
responsif
dalam
dan

dalam biologi?
 Bagaimana mempelajari

 Sikap ilmiah saat
melakukan

kerja

penelitian,

laboratoriu

 Apakah itu kerja ilmiah?

melaporkan secara

m dalam

 Bagaimana menjaga

lisan, dan saat

satu tahun
(LKS)

biologi?

dan

proaktif

keselamatan saat melakukan

berdiskusi dengan

setiap

tindakan

penelitian?

menggunakan

dalam

melakukan

pengamatan

dan

panduan

lembat pengamatan

 Berbagai
gambar dan
video

Mengumpulkan data

percobaab di dalam kelas

(Eksperimen atau eksplorasi) :

Portofolio :

tentang

/ laboratorium maupun di

 Melakukan pengamatan dari

 Kompetensi dari

fenomena

luar kelas / laboratorium

berbagai fenomena yang

pembuatan laporan

ilmu biologi

berkaitan dengan ilmu biologi

terdiri dari format,

dan

isi laporan,

keselamatan

tentang cabang ilmu bilogi dan

kesesuaian isi, dan

kerja

manfaatnya

aspek komunikatif

 Artikel

3.1 Memahami tentang ruang
lingkup

biologi

(permasalahan

pada

berbagai objek biologi
dan

tingkat

organisasi

kehidupan),

metode

ilmiah

prinsip

dan

 Melakukan studi pustaka

 Membuat laporan
 Mengamati kerja seorang

dan berbahasa

ilmiah
tentang
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keselamatan

kerja

peneliti biologi dan

Tes :

cabang-

berdasarkan pengamatan

mendiskusikan tentang kerja

 Tertulis

cabang ilmu

dalam kehidupan sehari-

peneliti menggunakan metode

mengerjakan soal

biologi dan

hari

ilmiah

tentang ruang

manfaatnya

4.1 Menyajikan data tentang

 Melakukan percobaan dengan

lingkup biologi,

 Laporan

objek dan permasalahan

menentukan permasalahan,

kerja ilmiah (Sikap

ilmiah

biologi

membuat hipotesis, dan

dan metode

tentang

merencanakan percobaan

ilmiah), dan

bagaimana

dengan menentukan variabel

keselamatan kerja

ilmuwan

pada

tingkat

berbagai
organisasi

kehidupan
metode

dengan
ilmiah

dan

percobaan.

bekerja

aspek

 Mengolah data pengamatan

 Contoh

keselamatan kerja serta

dan menampilkannya dalam

laporan

menyajikannya

bentuk tabel dan grafik

tertulis

memperhatikan

dalam

bentuk laporan tertulis.

 Mendiskusikan tentang

 Lembar tata

keselamatan kerja di

tertib

laboratorium dan menyepakati

keselamatan

keselamatan kerja didalam

kerja di

laboratorium

laboratoriu
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Mengasosiasi :
 Mendiskusikan hasil studi

m
 Lembar

pustaka tentang cabang-cabang

kesepakatan

ilmu biologi dan manfaatnya

yang

untuk memperbaiki

ditandatang

pemahaman mengenai ruang

ani bersama

lingkup biologi

oleh setiap

 Mendiskusikan hasil

siswa untuk

pengamatan tentang kerja

keselamatan

ilmiah (Metode ilmiah dan

kerja

sikap ilmiah) untuk
memperbaiki pemahaman
mengenai ruang lingkup
biologi
 Menjelaskan tentang
keselamatan kerja di
laboratorium untuk
memperkuat pemahaman
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Mengkomunikasikan:
 Mengkomunikasikan secara
lisan tentang cabang-cabang
ilmu biologi berdasarkan studi
pustaka yang dilakukan
 Mengkomunikasikan hasil
penelitian secara lisan tentang
kerja ilmiah (sikap ilimiah dan
metode ilmiah)
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Lampiran 5 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

:X/I

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit

A. Kompetensi Inti
1.

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2.

Menghayati

dan

mengamalkan

perilaku

jujur,

disiplin,

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, reponsif, 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/
3.

Memahami,

menerapkan,

menganalisis

pengetahuan

faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanior 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
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4.

Mengolah, menalar, dan menyajikan 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
1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang
keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lingkungan hidup
2.1 Berprilaku ilmiah : teliti, tekun, jujur sesuai data dan fakta, displin,
tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani
dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat
secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam setiap tindakan
dan dalam melakukan pengamatan dan percobaab di dalam kelas /
laboratorium maupun di luar kelas / laboratorium
3.1 Memahami tentang ruang lingkup biologi (permasalahan pada
berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan), metode
ilmiah dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dalam
kehidupan sehari-hari
4.1 Menyajikan data tentang objek dan permasalahan biologi pada
berbagai tingkat organisasi kehidupan dengan metode ilmiah dan
memperhatikan aspek keselamatan kerja serta menyajikannya dalam
bentuk laporan tertulis.

C. Indikator
1.1.1

Mengagumi ruang lingkup, objek dan permasalahan biologi

2.1.1

Berperilaku ilmiah dalam melakukan penelitian baik didalam
kelas maupun diluar kelas

2.1.2

Bekerjasama dalam kelompok

2.1.3

Menghargai pendapat orang lain
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3.1.1

Mengidetifikasi ruang lingkup biologi berdasarkan cabangcabang dan manfaat ilmu biologi

3.1.2

Menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah dalam suatu
penelitian

4.1.1

Membuat rancangan penelitain tentang objek biologi berdasarkan
metode ilmiah

4.1.2

Melalukan penelitian sederhana terkait objek biologi dan
menyajikan dalam bentuk laporan tertulis

D. Tujuan
1.1.1.1 Siswa dapat menyadari ruang lingkup biologi, objek dan
permasalahan biologi yang ada di lingkungan sekitar
2.1.1.1 Melalui observasi lingkungan dan video / gambar siswa dapat
menjadi lebih proaktif
2.1.2.1 Melalui penelitian sederhana siswa dapat bekerjasama dalam
kelompok
2.1.3.1 Melalui diskusi kelompok dan presentasi siswa dapat menghargai
pendapat orang lain
3.1.1.1 Melalui studi pustaka siswa dapat mengidentifikasi tentang
cabang-cabang ilmu biologi dan manfaatnya
3.1.2.1 Setelah mengamati video siswa mampu menjelaskan langkahlangkah metode ilmiah dalam suatu penelitian
4.1.1.1 Siswa dapat membuat rancangan penelitian tentang objek biologi
berdasarkan metode ilmiah
4.1.2.1 Setelah melakukan penelitian sederhana siswa dapat membuat
laporan tertulis
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E. Materi Pembelajaran
Bab

: Ruang Lingkup Biologi

Sub Bab

:

- Cabang dan manfaat ilmu biologi
- Kerja ilmiah

F. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Saintifik

Model Pembelajaran : Pembelajaran Kooperatif
Metode Pembelajaran : Diskusi, ceramah, observasi, dan eksperimen

G. Media dan Sumber Belajar
Media

: Gambar / foto, video, laptop, viewer, dan LKS

Sumber

: Buku Biologi SMA kelas X, artikel ilmiah, dan
lingkungan sekitar

H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
Tahap (Alokasi
Waktu)
Pendahuluan
(10 Menit)

Kagiatan Pembelajaran
Salam

Proses Saintifik

pembuka

dan

menanyakan kesiapan siswa :
- Guru mengucapkan salam dan
menanyakan kesiapan siswa
mengikut pembelajaran

a. Apersepsi

- Mengajukan
tentang

pertanyaan

pengertian

ilmu

biologi, misalnya:
Apa itu biologi? Apa saja
yang

dapat

kita

pelajari
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dalam biologi? Apa manfaat
mempelajari biologi?

b. Motivasi

- Menayangkan
gambar

beberapa

tentang

fenomena

kehidupan sehari-hari yang
berkaitan

dengan

ilmu

biologi.
- Mengajukan

pertanyaan

mengenai

gambar

yang

ditampilkan, misalnya :
Dari gambar ini apa yang
kalian lihat?
Dari gambar-gambar tersebut
apa memiliki kesamaan?

c. Orientasi

- Menjelaskan secara singkat
mengenai materi yang akan
dibahas
- Menyampaikan materi yang
akan dipelajari dan tujuan
pembelajaran

d. Mengorganis
asi

- Membagi

siswa

kelompok.

Satu

dalam
kelompok

terdiri dari 4 sampai 5 siswa
Kegiatan Inti
(30 menit)

- Siswa mengamati video yang Mengamati
ditampilkan
tentang

oleh

guru

fenomena

ilmu

membagikan

artikel

biologi
- Guru
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ilmiah

tentang

cabang ilmu

cabang-

biologi

dan

manfaatnya
- Guru

membagikan

LKS

terkait artikel ilmiah tentang
cabang-cabang ilmu biologi
dan manfaatnya
- Siswa diminta untuk mencari
tentang cabang ilmu biologi
dan manfaatnya.

- Mengajukan

pertanyaan Menanya

tentang cabang dan manfaat
ilmu biologi

- Siswa

berdiskusi

tentang Mengumpulkan

cabang dan manfaat ilmu informasi
biologi berdasarkan artikel

- Siswa

mengerjakan

LKS Mengasosiasikan

didampingi oleh guru

/ menalar

- Siswa melakukan presentasi Mengkomunikasi
di depan kelas

kan

Guru mengklarifikasi jika ada
yang

belum

tepat

dan

memberikan penguatan tentang
jawaban siswa
Tahap

Guru memberikan penghargaan

Penutup

kepada siswa terutama untuk
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(5 Menit)

kelompok

yang

melakukan

presentasi

a. Merangkum

Guru membimbing siswa untuk
merangkum butir-butir
pembelajaran

b. Evaluasi

- Guru mengajukan pertanyaan
tentang cabang ilmu biologi
dan manfaatnya, seperti :
Apa ilmu yang mempelajari
tentang

tumbuhan?

Apa

manfaatnya?
- Guru dan siswa membahas
beberapa soal bersama-sama.

c. Refleksi

Siswa diminta mengungkapkan
apa manfaat yang telah diperoleh
setelah mengikuti pelajaran

d. Tindak lanjut

- Siswa

diminta

untuk

mempelajari tentang metode
ilmiah

dan

merangkum

mengenai metode ilmiah

- Siswa

diminta

menemukan
permasalah
sekitar

untuk
sebuah

di

lingkungan
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Pertemuan 2
Tahap
(Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

Proses Saintifik

Waktu)
Pendahuluan
(15 menit)

- Guru mengucapkan salam dan
mengecek kesiapan siswa
- Mengingatkan tentang tugas
rangkuman yang diberikan

a. Apersepsi

- Mengajukan
tentang

pertanyaan

metode

ilmiah,

misalnya :
Apa yang dimaksud dengan
metode

ilmiah?

Apa

langkah-langkah

saja
dalam

metode ilmiah?

b. Motivasi

- Menayanakan video tentang
proses

penelitian

tentang

metode

(terfokus
peneliatian

yang digunakan oleh peneliti)
- Mengajukan
tentang
langkah

apa

pertanyaan
saja

dalam

langkahpenelitian

dalam video tersebut?

c. Orientasi

- Menjelaskan
mengenai

secara

singkat

langkah-langkah

dalam metode ilmiah
- Menyampaikan materi yang
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akan dipelajari dan tujuan
pembelajaran

d. Mengorgan
isasi

Membagi siswa dalam kelompok.
Satu kelompok terdiri dari 4
sampai 5 siswa

Kegiatan Inti
(60 Menit)

- Siswa melakukan observasi di Mengamati
lingkungan sekitar sekolah
- Guru membagikan LKS

- Mengajukan

pertanyaan Menanya

mengenai apa yang didapat saat
observasi di lingkungan sekita

- Guru

menjelaskan

tentang

langkah dalam metode ilmiah

Mengumpulkan

- Siswa membaca dan mengkaji informasi
sumber terkait metode ilmiah

- Siswa

dibantu

oleh

guru

membuat rancangan penelitian Mengasosiasikan
sederhana mengenai penelitian / menalar
yang akan dilakukan

Siswa

mempresentasikan

hasil mengkomunikasi

diskusi di depan kelas

Guru mengklarifikasi jika ada
yang belum tepat dan memberikan
penguatan tentang jawaban siswa

kan
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Penutup
(15 Menit)

Guru memberikan penghargaan
kepada

siswa

kelompok

terutama

yang

untuk

melakukan

presentasi

a. Merangkum Guru membimbing siswa untuk
merangkum

butir-butir

pembelajaran

b. Evaluasi

- Guru mengajukan pertanyaan
kepada siswa tentang metode
ilmiah, seperti:
Sebutkan variabel bebas dan
terikat

terkait

pada

judul

berikut : “Uji Efektivitas Daun
Sirih (Piper betle) sebagai
Insektisida Organik Terhadap
Mortalitas Walang sangit
- Guru

dan

siswa

bersama

membahas soal tersebut

c. Refleksi

Siswa diminta mengungkapkan
apa manfaat yang telah diperoleh
setelah mengikuti pelajaran

d. Tindak
lanjut

Guru memberikan tugas kepada
siswa, berupa :
- Melakukan

percobaan

eksperimen
terkait

/

desain

penelitian yang sudah dibuat
- Hasil penelitian dibuat dalam
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bentuk

laporan

tertulis

/

fortofolio
- Hasil penelitian akan di bahas

pada pertemua selanjutnya.

I. Penilaian
Jenis Penilaian

: Tes (pilihan ganda, essay, dan LKS) dan non tes
(Portofolio)

Instrumen

: LKS, soal, kunci jawaban, kisi-kisi soal, rubrik
penilaian,dan

pedoman

skoring

(terlampir)
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LKS
(Lembar Kerja Siswa)

Judul : Cabang dan Manfaat Ilmu Biologi
Tujuan :
- Melalui studi pustaka siswa mampu menjelaskan cabang ilmu biologi
dan manfaatya
Cara kerja :
1. Bacalah artikel di bawah ini !
Uji Efektifitas Ekstrak Daun Sirsak (Annona muricata L) sebagai
Pestisida Nabati terhadap Pengendalian Hama Tanaman Sawi
(Brassica juncea L )
Dalam pembudidayaan tanaman sawi, salah satu kendala utama
yang menjadi penghambat produksi baik secara kualitas maupun kuantitas,
adalah adanya serangan organisme pengganggu tanaman, terutama hama
ulat. Serangan organisme pengganggu tanaman dapat diatasi dengan
melakukan pencegahan sebelum terjadi serangan atau dengan pembasmian
setelah terjadi serangan hama.
Pada

umumya,

petani

melakukan

pengendalian

dengan

menggunakan pestisida sintetik (kimia) dengan asumsi bahwa pestisida
sintetik lebih efektif untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman.
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Padahal jika dikaji lebih dalam penggunaan pestisida kimia mempunyai
dapat negatif bagi kehidupan baik tanaman, hewan, maupun manusia. Hal
ini karena pestisida sintetik dapat menimbulkan residu dan mengakibatkan
pencemaran tanah, air, dan udara.
Tanaman sirsak (Annona muricata L) merupakan salah satu jenis
tanaman buah yang banyak tumbuh di indonesia dan dikenal dapat
digunakan sebagai pestisida nabati. Senyawa aktif utama daun sirsak
adalah acimin, bulatacin, dan squamosin yang termasuk golongan senyawa
acetogenin, yang bersifat sitoksik sehingga menyebabkan kematian sel.
Pembuatan pestisida nabati dari daun sirsak ini dibuat dengan cara
ekstraksi. Daun sirsak terlebih dahulu dikeringkan kemudian diencerkan
dengan air dengan perbandingan yang sudah ditentukan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa pada dosis
ekstrak daun sirsak sebesar 100 gram/100 ml efektif sebagai pestisida
nabati dengan tingkat kematian ulat sawi paling banyak, yaitu sebanyak 18
ekor.
(Sumber : karya ilmiah etd.eprints.ums.ac.id/8514 )

2. Dari artikel di atas, jawablah pertanyaan berikut :
a. Dari artikel di atas, termasuk dalam cabang ilmu biologi apakah itu?
Mengapa?
b. Apa manfaat dari cabang ilmu biologi tersebut?
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c. Serangga apakah yang menjadi hama dalam penelitian yang dilakukan
tersebut?
d. Apa nama cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga?
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Kunci Jawaban LKS
a. Botani dan toksikologi.
Botani merupakan ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, dimana dalam
artikel tersebut menyebutkan mengenai tumbuhan yang berpotensi untuk
biopestisida
Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang racun, dimana dalam
artikel tersebut menyebutkan mengenai kandungan yang terkandunga dalam
tumbuhan kecubung yang berpontensi sebagi racun (insektisida) bagi
serangga.

b. Manfaat botani mengetahui tentang wujud tumbuhan beserta ciri-cirinya baik
itu

morfologi

mau

pun

anatomi

tumbuhan,

mengidentifikasi

dan

mengelompokan tanaman, dan mengetahui fungsi dan kandungan yang
terdapat dalam tanaman.
Manfaat toksikologi adalah mengetahui racun kimia dalam berbagai bidang.

c. Ulat sawi ( Brassica juncea L )

d. Entomologi
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LKS
(Lembar Kerja Siswa)

Judul : Metode Ilmiah
Tujuan :
- Melalui

observasi

lingkungan

siswa mampu

mengidentifikasi

permasalahan dalam biologi
- Melalui observasi siswa mampu membuat rancangan penelitian untuk
penelitian sederhana
Cara kerja :
1. Amatilah lingkungan sekitar terutama tentang hama dan penyakit pada
tanaman
2. Amatilah tanaman yang berpotensi dijadikan sebagai insektisida
3. Tuliskanlah 2 macam permasalahan tentang hama dan penyakit tanaman
yang kamu temukan!
4. Buatlah rancangan penelitian sederhana terkait hasil observasi!
a. Judul
b. Rumusan masalah
c. Tujuan
d. Hipotesis
e. Metodologi
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Kunci Jawaban LKS
1. Contoh permasalahan biologi :
a. Daun tanaman berwarna kuning. Disebabkan oleh bakteri atau virus
b. Hama pada tanaman budidaya
2. Contoh rancangan penelitian :
a. Judul : “ Uji Efektifitas Ekstrak Daun Sirih (Piper betle) Sebagai
Insektisida Alami Terhadap Mortalitas (Kematian) Hama Walang Sangit.”
b. Rumusan Masalah
1. Apakah ekstrak daun sirih (Piper betle) dapat memperngaruhi
kematian hama walang sangit?
2. Manakah konsentrasi ekstak daun sirih (Piper betle) yang paling
efektif terhadap mortalitas walang sangit
c. Tujuan
1. Mengetahui pengaruh ekstrak daun sirih (Piper betle) terhadap
kematian (mortalitas) hama walang sangit
2. Mengetahui konsentrasi ekstrak daun sirih (Piper betle) mana yang
paling efektif terhadap mortalitas (kematian) hama walang sangit
d. Hipotesis
1. Penggunaan ekstrak daun sirih (Piper betle) dapat menyebabkan
mortalitas (kematian) pada hama walang sangit
2. Semakin tinggi konsentrasik ekstrak (Piper betle) maka akan
menyebabkan mortalitas (kematian) hama walang sangit semakin
tinggi
e. Metodologi
A. Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di laboratorium sekolah
B. Jenis Penelitian dan Variabel
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksperimen,
bertujuan untuk mengetahui efektifitas ekstrak daun sirih sebagai
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insektisida Alami untuk hama walang sangit. Dalam penelitian ini
menggunakan dua variabel, yaitu
Variabel bebas

: Konsentrasi ekstrak daun sirih

Variabel terikat

: Tingkat mortalitas hama walang sangit

C. Alat dan Bahan
Alat :
Alat yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :
1. Blender
2. Timbangan
3. Saringan
4. Wadah
5. Pisau
6. Toples plastik
7. Gelas ukur 100 ml
8. Saringan
9. Sprayer
10. Alat tulis
Bahan :
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :
1. Daun sirih
2. Air
3. Walang sangit

D. Langkah Kerja
1. Menangkap hama walang sangit
2. Memelihara hama walang sangit untuk beradaptasi
3. Memberi makanan berupa bulir padi pada proses matang susu
pada kandang
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4. Membuat ekstak daun sirih dengan cara memblender ekstrak daun
sirih sampai halus, kemudian disaring menggunakan saringan
5. Membuat konsentrasi dengan cara diencerkan
6. Pengujian ekstrak daun sirih pada hama walang sangit dengan cara
disemprotkan
7. Penyemprotan ekstrak daun sirih dilakukan setiap 4 jam selama 40
sampai mendapatkan 10 data
8. Setiap 4 jam sekali diamati mortalitas walang sangit
9. Hitunglah persentase walang sangit yang mati
10. Data yang didapat dibuat dalam bentuk tabel dan diagram.
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KISI-KISI SOAL
Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Jumlah Soal

: 10
Soal
Indikator

Mengidentifikasi tentang cabang-cabang ilmu
biologi dan manfaatnya
Menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah
dalam suatu penelitian

Jumlah

C1

C2

C3

C4

C5

(Ingatan)

(Pemahaman)

(Penerapan)

(Analisis)

(Evaluasi)

1, 2, 5

6

9

5

3

4, 7

8, 10

5
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KISI-KISI SOAL
Bentuk Soal

: Essay

Jumlah Soal

:6
Soal
Indikator

Mengidentifikasi tentang cabang-cabang ilmu
biologi dan manfaatnya
Menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah
dalam suatu penelitian

C1

C2

C3

C4

C5

(Ingatan)

(Pemahaman)

(Penerapan)

(Analisis)

(Evaluasi)

1

2, 4

3

6

Jumlah

3

5

3
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Mata Pelajaran

: Biologi

Bentuk Soal

: Pilihan ganda dan Essay

Kelas / Semester

:X/1

A. Pilihan Ganda
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat
1. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan, adalah...
a. Bioteknologi
b. Palentologi
c. Botani
d. Evolusi
e. Toksikologi

2. Untuk mengetahui tentang sejarah dari perkembangan makhluk hidup,
harus mempelajari...
a. Genetika
b. Sitologi
c. Fisiologi
d. Evolusi
e. Zoologi

3. Pendapat atau dugaan sebulum percobaan dalam metode ilmiah,
disebut....
a. Hipotesis
b. Opini
c. Gosip
d. Fakta
e. Argumen
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4. Untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas
cahaya, maka diperlukan...
a. Pembahasan
b. Kerangka berpikir
c. Hipotesis
d. Tujuan
e. Pengamatan / eksperimen

5. Fisiologi, merupakan ilmu yang mempelajari....
a. Penurunan sifat
b. Jarigan tubuh
c. Kekebalan tubuh
d. Fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup
e. Tingkah laku makhluk hidup

6. Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup
berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya, disebut.....
a. Toksikologi
b. Entomologi
c. Genetika
d. Teratologi
e. Taksonomi

7. Seorang peneliti menyelidiki dengan cara mengekstraksi sesuatu dari
tumbuhan sirih dapat digunakan untuk membasmi hama walang sangit.
Dugaan tersebut disebut....
a. Hipotesis
b. Hasil penyelidikan
c. Teori
d. Perumusan masalah
e. Tujuan
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8. Pada percobaan “Uji efektifitas ekstrak daun sirih sebagai insektisida
alami terhadap mortalitas walang sangit” , digunakan konsentrasi ekstrak
daun sirih. Hal tersebut merupakan variabel ....
a. Terikat
b. Bebas
c. kontrol
d. Respon
e. Manipulasi

9. Padi hibrida merupakan salah satu jenis bibit padi unggul yang sangat
menghasilkan beras 30% lebih banyak dari padi dengan varietas lain.
Varietas hibrida ditemukan dengan cara penyilangan tanaman antara
spesies padi yang berbeda. Hasil dari persilangan tersebut akan
menghasilkan varietas padi yang lebih unggul, karena mewarisi karakter
dari padi yang disilangkan. Berdasarkan hal tersebut cabang ilmu biologi
yang mempelajari tentang pewarisan sifat, disebut.....
a. Higiene
b. Histologi
c. Genetika
d. Anatomi
e. Morfologi
10. “Pengaruh ekstrak biji kecubung terhadap mortalitas hama lalat” . Dari
judul tersebut yang berfungsi sebagai variabel terikat adalah...
a. Ekstasi biji kecubung
b. Mortalitas hama lalat
c. Konsentrasi
d. Jenis biji kecubung
e. Jenis lalat
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B. Essay
Jawablah pertanyaan berikut!
1. Apa yang dimaksud dengan biologi ? (10)
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan : (10)
a. Anatomi
b. Patologi
c. Sitologi
d. Histologi
e. Entomologi
3. Sebutkan secara berurutan langkah-langkah metode ilmiah dalam suatu
penelitian! (10)
4. Jelaskan manfaat ilmu biologi dalam bidang pertanian! (20)
5. Pak Andi adalah seorang petani yang menerapkan pertanian organik
dimana bahan-bahan yang digunakan untuk pertaniannya, seperti
pupuk dan pestisida dibuat dari bahan organik, yaitu tumbuhantumbuhan. Suatu hari Pak Andi menemukan masalah pada lahan
sawahnya, dimana terdapat banyak hama walang sangit yang akan
menggurangi tingkat produksinya.
Dari permasalahan tersebut, buatlah satu judul penelitian dari masalah
Pak Andi! (30)
6. Judul Penelitian : “ Uji Efektifitas Ekstrak Daun Mindi sebagai
Insektisida Alami terhadap Mortalitas Walang Sangit”.
Dari judul tersebut tentukan : (20)
a. Variabel bebas
b. Variabel terikat
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Kunci Jawaban Pilihan Ganda
1. C

6. E

2. D

7. A

3. A

8. B

4. E

9. C

5. D

10. B

Kunci Jawaban Essay
1. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang
menghuni bumi ini

2. Anatomi : Ilmu yang mempelajari struktur tubuh bagian dalam hewan dan
tumbuhan
Patologi : Ilmu yang mempelajari tentang penyakit
Sitologi : Ilmu yang mempelajari tentang sel
Histologi : Ilmu yang mempelajari tentang jaringan
Entomologi : Ilmu yang mempelajari tentang serangga

3. Langkah-langkah metode ilmiah yaitu
a. Mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah
b. Mengumpulkan informasi
c. Menyusun hipotesis
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d. Melakukan percobaan
e. Mengelola hasil percobaan
f. Membuat kesimpulan
g. Mengkomunikasikan hasil penelitian kepada khalayak

4. 5 Contoh manfaat ilmu biologi dalam bidang pertanian :
1) Penemuan bibit unggul transgenik
2) Kultur jaringan
3) Teknologi hidroponik
4) Pemulian tanaman
5) Rekayasa genetiki agar tanaman tahan hama
5. Judul Penelitian : “ Uji Efektifitas Ekstrak Daun Sirih Sebagai Insektisida
Alami Terhadap Mortalitas Walang Sangit”

6. Judul Penelitian : “ Uji Efektifitas Ekstrak Daun Mindi sebagai Insektisida
Alami terhadap Mortalitas Walang Sangit”.
a. Variabel bebas

: Konsentrasi ektrak daun mindi

b. Variabel terikat

: Tingkat Mortalitas Walang Sangit
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Rubrik Penilaian
Penilaian Kognitif
A. Pilihan ganda
Nomor
Soal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Keterangan dan skor
Jawaban benar = 1
Jawaban salah = 0
Jawaban benar = 1
Jawaban salah = 0
Jawaban benar = 1
Jawaban salah = 0
Jawaban benar = 1
Jawaban salah = 0
Jawaban benar = 1
Jawaban salah = 0
Jawaban benar = 1
Jawaban salah = 0
Jawaban benar = 1
Jawaban salah = 0
Jawaban benar = 1
Jawaban salah = 0
Jawaban benar = 10
Jawaban salah = 0
Jawaban benar = 1
Jawaban salah = 0
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B. Essay
Soal Skor
10

Aspek
Menjawab pengertian biologi dengan benar
Menjawab pengertian biologi tapi kurang tepat, seperti

1

2

5

hidup
2

Menjawab pengertian biologi tapi salah

0

Tidak menjawab sama sekali

10

Menjelaskan semua pengertian dengan benar

8

Menjelaskan 4 pengertian dengan benar

6

Menjelaskan 3 pengertian dengan benar

4

Menjelaskan 2 pengertian dengan benar

2

Menjelaskan 1 pengertian dengan benar

1

Menjawab tapi jawaban salah

0

Tidak menjawab

10

8
3
6

Menjawab dengan benar langkah metode ilmiah dan
berurutan
Menjawab dengan benar langkah metode ilmiah tapi tidak
berurut
Menjawab langkah metode ilmiah tapi tidak tepat dan tidak
berurut

2

Jawaban salah

0

Tidak menjawab

20

4

biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk

18

16
14

Menyebutkan 5 contoh manfaat ilmu biolodi dibidang
pertanian
Menyebutkan 4 contoh manfaat ilmu biolodi dibidang
pertanian
Menyebutkan 3 contoh manfaat ilmu biolodi dibidang
pertanian
Menyebutkan 2 contoh manfaat ilmu biolodi dibidang
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pertanian
10

5

pertanian

5

Menjawab tapi tidak benar

0

Tidak menjawab

30

Menuliskan judul sesuai dengan permasalahan

25

Menuliskan judul tapi kurang sesuai dengan permasalahan

15

Menuliskan judul tapi tidak sesuai dengan permasalahan

10

4

6

Menyebutkan 1 contoh manfaat ilmu biolodi dibidang

Menuliskan judul tapi kurang tepat dan sesuai dengan
permasalahan
Menuliskan judul tapi tidak tepat dan tidak sesuai dengan
permasalah

0

Tidak menjawab

20

Menyebutkan variabel bebas dan variabel terikat

10

Menyebutkan salah satu variabel saja

2

Jawaban salah

0

Tidak menjawab
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Penilaian Kognitif
A. Pilihan Ganda
Butiran Soal
No

Nama
siswa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Skor
1
2
Dst
Jumlah skor maksimum = 10
Nilai yang diperoleh :

x 100
B. Essay

No

Nama
siswa

Butiran Soal
1

2

3

4

5

6

Skor
1
2
Dst
Jumlah skro maksimum = 100
Nilai yang di peroleh :

x 100%

Jumlah

Nilai

skor

siswa

Jumlah

Nilai

skor

siswa
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Penilaian Afektif

Materi

: Cabang Ilmu Biologi dan Manfaatnya

Kelas / Semester

:X/1

No

Nama

Aspek yang dinilai
skor nilai
Kerja
Tanggung
menghargai partisipasi
responsif
sama
jawab

1
2
3
dst
Keterangan :
Skor 1 = Tidak Konsisten (Kerja sama/ menghargai/ partisipasi / tanggung jawab /
reponsif)
Skor 2 = Cukup Konsisten (Kerja sama/ menghargai/ partisipasi / tanggung jawab
/ reponsif)
Skor 3 = Sangat konsisten (Kerja sama/ menghargai/ partisipasi / tanggung jawab
/ reponsif)
Jumlah skor maksimal = 15
Nilai yang diperoleh :
x 100%

Kriteria nilai :
76 – 100 = A

26 – 50 = C

51 - 75

1 - 25 = D

=B
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Penilaian Psikomotorik

Materi

: Cabang Ilmu Biologi dan Manfaatnya

Kelas / Semester

:X/1

No Nama

Aspek yang dinilai
Penyampaian
Bertanya Mengidentifikasi
persentasi

responsif

skor nilai

1
2
3
dst
Keterangan :
Skor 1 = Tidak Konsisten (Bertanya/ mengidentifikasi/ penyampaian persentasi /
reponsif)
Skor 2 = Cukup Konsisten (Bertanya/ mengidentifikasi/ penyampaian persentasi /
reponsif)
Skor 3 = Sangat konsisten (Bertanya/ mengidentifikasi/ penyampaian persentasi /
reponsif)
Jumlah skor maksimal = 12
Nilai yang diperoleh :
x 100%

Kriteria nilai :
76 – 100 = A

26 – 50 = C

51 - 75

1 - 25 = D

=B
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Penilaian Afektif

Materi

: Metode Ilmiah

Kelas / Semester

:X/1

No

Nama

Aspek yang dinilai
Kerja
Tanggung
menghargai partisipasi
sama
jawab

disiplin

skor nilai

1
2
3
dst
Keterangan :
Skor 1 = Tidak Konsisten (Kerja sama/ menghargai/ partisipasi / tanggung jawab /
disiplin)
Skor 2 = Cukup Konsisten (Kerja sama/ menghargai/ partisipasi / tanggung jawab
/ disiplin)
Skor 3 = Sangat konsisten (Kerja sama/ menghargai/ partisipasi / tanggung jawab
/ disiplin)
Jumlah skor maksimal = 15
Nilai yang diperoleh :
x 100%

Kriteria nilai :
76 – 100 = A

26 – 50 = C

51 - 75

1 - 25 = D

=B
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Penilaian Psikomotorik

No

Materi

: Metode Ilmiah

Kelas / Semester

:X/1

Nama

Bertan
ya

Aspek yang dinilai
Penyampa
Mengidentifik
respon
ian
asi
sif
persentasi

meranca
ng

skor

nilai

1
2
3
dst
Keterangan :
Skor 1 = Tidak Konsisten (Bertanya/ mengidentifikasi/ penyampaian persentasi /
reponsif / merancang)
Skor 2 = Cukup Konsisten (Bertanya/ mengidentifikasi/ penyampaian persentasi /
reponsif / merancang)
Skor 3 = Sangat konsisten (Bertanya/ mengidentifikasi/ penyampaian persentasi /
reponsif / merancang)
Jumlah skor maksimal = 15
Nilai yang diperoleh :
x 100%
Kriteria nilai :
76 – 100 = A

26 – 50 = C

51 - 75

1 - 25 = D

=B
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Rubrik Penilaian Porofolio

Materi

: Metode ilmiah

Kelas / Semester

:X /1

Kriteria

Skor

Indikator

Judul

10

Menarik dan mudah diteliti

Tujuan

10

Sesuai dengan permasalahan
Mencakup aspek yang ada di judul

Landasan teori

20

Penulisan dengan benar dan menggunakan sumber
yang jelas (Buku dan jurnal ilmiah)

Hasil

20

Penyajian data (Tabel dan grafik)
Sesuai dengan hasil penelitian
Analisis secara kualitatif

Pembahasan

30

Mencakup semua hasil penelitian
Mampu mengaitkan antara hasil dengan kajian
pustaka

Kesimpulan

10

Sesuai dengan tujuan

Keterangan :
Jumlah skor yang diberikan sesuai dengan indikator, dimana setiap indikator
memiliki nilai 10.
Jumlah skor maksimal = 100
Nilai yang diperoleh :
x 100%
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Kriteria nilai :
76 – 100 = A

26 – 50 = C

51 - 75

1 - 25 = D

=B
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