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ABSTRAK

Salah satu hama yang sangat merugikan para petani adalah ulat grayak
(S.litura) yang menyerang bagian daun pada kubis. Pada umumnya petani
menggunakan insektisida kimiawi yang ampuh tetapi sangat berbahaya bagi
kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar. Caricapapaya merupakan tanaman yang
dapat dimanfaatkan daunnya sebagai insektisida nabati dikarenakan kandungan
senyawa metabolit sekunder pada tanaman tersebut dapat dijadikan sebagai
insektisida. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengetahui pengaruh
rendaman daun pepaya ( Caricapapaya ) terhadap mortalitas ulat grayak. Metode
yang digunakan adalah analisis data berupa LC50. Pada pengujian ini
menggunakan konsentrasi larutan yaitu 100 gram/L, 300 gram/L, 500 gram/L, dan
700 gram/L dengan empat kali pengulangan. Hasil dari pengamatan mortalitas
dari 24 jam sampai dengan 96 jam setelah pemberian perlakuan, konsentrasi
larutan 700 gram/L adalah larutan yang memiliki mortalitas terbesar yaitu 100%.
Hal ini disebabkan oleh kandungan rendaman daun pepaya bersifat racun lambung
yang dapat membunuh ulat grayak. Daun pepaya mampu menjadi alternatif
insektisida nabati pengendali hama ulat grayak.
Kata kunci: insektisida nabati, daun pepaya, ulat grayak, mortalitas dan LC50
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ABSTRACT

One pest that is very detrimental to farmers is the rayak germ (S. litura) which
attacks the leaves in cabbage. In general, farmers use chemical insecticides that
are effective but very dangerous for the health of the body and the surrounding
environment. Carica papaya is a plant that can utilized leaves as a vegetable
insecticide because the content of secondary metabolites in plants can be used as
an insecticide. The purpose of this study is to determine the effect of marinating
papaya leaves ( Carica papaya ) on mortality of armyworms. The method used is
data analysis in the form of LC50. In this test using a solution concentration of
100 gram/L, 300 gram/L, 500 gram/L, and 700 gram/L with four repetitions. The
results of the observation of mortality from 24 hours to 96 hours after
administration of the treatment, the concentration of 700 gram/L solution was the
solution that had the greatest mortality of 100%. This is caused by the content of
marinated papaya leaves which are poisonous stomach which can kill the
armyworms. Papaya leaves can be an alternative to plant-based insecticides
controlling armyworm pests.
Keywords: vegetable insecticides, papaya leaves, armyworms, mortality and
LC50 .
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Tanaman sayuran mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia,
karena sayuran merupakan makanan yang sangat berguna bagi pemenuhan gizi
manusia dan juga bagi agrobisnis. Salah satu contoh sayuran yang banyak
dibudidayakan oleh para petani adalah tanaman kubis (Brassica oleracea L).
Kubis merupakan sayuran yang memiliki nilai gizi dan ekonomi yang cukup
tinggi. Nilai gizi yang terkandung didalam tanaman kubis cukup penting bagi
manusia, yaitu vitamin A dan vintamin C ( Sastrosiswojo et al., 2005 ).
Berdasarkan data yang dilihat dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat
Jendral Hortikultura, tanaman kubis selalu menempati urutan teratas dalam
skala nasional. Ini dapat dilihat dari data yang menunjukan pada tahun 2015
produksi tanaman kubis mencapai 1.443.232 ton. Banyaknya hasil produksi ini
juga didukung oleh luas lahan para petani yang mencapi 64.625 Ha. Hal ini
menunjukan bahwa tanaman kubis merupakan sayuran yang memiliki potensi
untuk dikembangkan dan dibudidayakan secara terus-menerus. Namun
kerusakan tanaman sering terjadi dalam proses pembudi dayaan tanaman kubis.
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Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan petani saat mengalami kerusakan pada
tanaman, sehingga menyebabkan petani mengalami kerugian yang cukup besar.
Kerusakan yang terjadi disebabkan oleh serangan hama. Salah satu hama
yang sangat merugikan para petani adalah ulat grayak ( S.litura). Ulat grayak
menyerang bagian daun pada kubis. Hama ini menyerang tanaman pada fase
larva yaitu dengan memakan daun hingga daun menjadi sobek berlubang, dan
tampak transparan (Suyanto, 1994).Secara umum petani mengatasi ulat grayak
menggunakan pestisida kimia sintetis. Penggunaan pestisida kimia sintetis dapat
berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Untuk mengurangi
dampak negatif tersebut, masyarakat menggunakan insektisida ramah
lingkungan.
Insektisida nabati merupakan pestisida yang berasal dari tumbuhtumbuhan yang mengandung senyawa kimia. Pemanfaatan senyawa-senyawa
kimia dari tumbuhan memberikan kelebihan seperti tidak menimbulkan
resistensi, mudah terdegradasi, dan relatif tidak beracun bagi manusia. Banyak
senyawa-senyawa kimia seperti dari kelompok terpenoid, alkaloid, dan fenol
yang telah diisolasi dan berbagai tumbuhan mempunyai aktivitas penghambat
makan serangga ( Dadang, 2007). Selain itu, pemanfaatan insektisida nabati
juga dapat mengurangi ketergantungan petani pada insektisida sintetik, lebih
ramah lingkungan, serta berkelanjutan.
Tumbuhan pada dasarnya mengandung banyak bahan kimia yang
merupakan produksi metabolit sekunder dan digunakan oleh tumbuhan sebagai
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alat pertahanan dari serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman). Lebih
dari 2.400 jenis tumbuhan yang termasuk kedalam 235 famili dilaporkan
mengandung bahan pestisida. Oleh karena itu, jika dapat mengolah tumbuhan
ini sebagai bahan pestisida, maka akan membantu masyarakat petani untuk
menggunakan pengendalian yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan
sumber daya setempat yang ada disekitarnya(Kardinan, 2004).
Salah satu bahanyang dapat digunakan sebagai insektisida nabati dalam
menghambat pertumbuhan ulat grayak yaitu daun pepaya. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Julaily(2013), getah pepaya mengandung
kelompok enzim sistein protease seperti Papain. Getah pepaya juga
menghasilkan senyawa-senyawa golongan alkaloid, saponin, flavonoid dan
asam amino nonprotein yang sangat beracun bagi serangga pemakan tumbuhan.
Bedasarkan hal diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
Pengaruh Rendaman Daun Pepaya (Carica papaya) terhadap Mortalitas Ulat
Grayak (Spodoptera litura).
Dalam penelitian ini untuk menguji rendaman daun pepaya sebagai
insektisida nabati akan diuji menggunakan analisis probit LC50 untuk mencari
nilai LC5096jam dalam mematikan hama ulat grayak.

B. Perumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakangyang telah diuraikan diatas, permasalahan
yang ingin diteliti yaitu :
1.

Bagaimana pengaruh rendaman daun papaya terhadap mortalitas hama
ulat grayak ?

2.

Berapakah konsentrasi rendaman daun papaya yang paling efektif
terhadap mortalitas hama ulat grayak pada kubis ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :
1.

Mengetahui pengaruh rendaman daun pepaya terhadap mortalitas ulat
grayak.

2.

Mengetahui konsentrasi yang plaing efektif pada rendaman daun pepaya
yang terhadap mortalitas ulat grayak sebagai insektisida nabati

D. Manfaat Penelitian
a) Bagi peneliti
Mengembangkan pengetahuan dan potensi dalam proses ilmiah serta
bermanfaat untuk melatih kemampuan dalam memecahkan masalah.
b) Bagi masyarakat
Mendapatkan informasi tentang pemanfaatan daun pepaya sebagai
insektisida.
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c) Bagi bidang Pendidikan
Mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bahan refrensi pada mata
pelajaran biologi bab Ruang Lingkup Biologi.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Tanaman Kubis
Klasifikasi tanaman kubis adalah sebagai berikut:
Divisio

: Spermatophyta

Subdivisi

: Angiospermae

Classis

: Dicotiledoneae

Familia

: Brassicaceae

Genus

: Brassica

Species

: Brassica oleracea L. (Rukmana, 1994).

Tanaman kubis yang dibudidayakan umumnya tumbuh semusim (annual)
ataupun dwi musim (biennual) yang berbentuk perdu. Sistem perakaran tanaman
kubis relative dangkal, yakni menembus pada kedalaman tanah antara 20 – 30
cm.

Batang tanaman kubis umumnya pendek dan banyak mengandung air

(Herbaceous), di sekeliling batang hingga titik tumbuh, terdapat helai daun yang
bertangkai pendek. Daun-daun kubis bentuknya bulat telur sampai lonjong dan
lebar-lebar, berwarna hijau (kubis putih) atau hijau kemerahan (kubis merah).

6
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Daun-daun atas pada fase generatif akan saling menutupi satu sama lain
membentuk krop. Bentuk krop sangat bervariasi antara bulat telur, gepeng dan
bentuk kerucut. Struktur bunga kubis terdiri atas 4 helai daun kelopak berwarna
hijau, 4 helai daun mahkota berwarna kuning muda, 4 helai benangsari
bertangkai panjang, 2 helai benangsari bertangkai pendek dan 1 buah putik yang
beruang dua. Selama 1-2 bulan tanaman kubis dapat berbunga terus dan jumlah
bunga yang dihasilkan mencapai lebih dari 500 kuntum.

Tanaman kubis

termasuk mudah sekali kawin silang, tetapi sukar untuk mengadakan
penyerbukan sendiri. Buah-buah kubis berbentuk polong, panjang dan ramping
berisi biji. Biji-bijinya bulat kecil berwarna cokelat sampai kehitam-hitaman.
Biji-biji inilah yang digunakan sebagai bahan perbanyakan tanaman kubis
(Rukmana, 1994).

B. Hama Ulat Grayak (Spodoptera litura)
Menurut Kalsoven (1981) klasifikasi ulat grayak adalah sebagai berikut :
Kingdom : Animalia
Divisio

: Arthopoda

Classis

: Insecta

Ordo

: Lepidoptera

Familia

: Noctuidae

Genus

: Spodoptera
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Species

: Spodoptera litura F

Ulat grayak (Spodoptera litura) adalah salah satu spesies serangga
anggota bangsa Lepidoptera. Larva S.litura merupakan serangga fitofagus yang
aktif memakan bagian daun, buah, maupun bunga pada tanaman inang (
Calumpang, 2013). Salah satu kasus penyerangan dari hama ini terjadi di
perkebunan kubis tepatnya di daerah Keteb, Jawa Tengah. Ulat ini merusak
dengan cara memakan daun atau krop sehingga muncul gejala daun berlubang
bahkan tersisa tulang daunnya saja. Ulat ini menyerang kubis yang muda maupun
kubis yang sudah tua.Serangga dewasa jenis Spodoptera litura,memiliki ukuran
panjang badan rata-rata20-25 mm.
Seekor serangga betina dapat bertelur 1.500 butir, telur akan
menentassetelah 3-5 hari (Rukmana, dan Saputra, 1997).Setelah menetas, ulat
kecil masih tetap berkumpul untuk sementara. Beberapa hari kemudian ulat
tersebar untuk mencari pakan. Pada siang hari ulat bersembunyi didalam tanah,
sedangkan pada malam hari ulat menyerang tanaman. Ciri khas dari ulat grayak
ini adalah pada ruas perut yang keempat dan kesepuluh terdapat bentuk bulan
sabit berwarna hitam yang dibatasi garis kuning pada samping dan punggungnya
( Pracaya, 2008).
Larva instar satu panjang tubuhnya 2-2,74mm dengan lebar 0,2-0,3mm,
berwarna hijau dengan kepala hitam. Larva instar dua Panjang tubuhnya 3,75-
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10mm mempunyai kepala berwarna cokelat muda, warna tubuhnya hijau
kekuningan kemudian berubah menjadi hijau kecoklatan. Larva instar tiga
Panjang tubuhnya 8-15mm dan lebar tubuhnya 0,5-0,6mm, pada abdomennya
terdapat bintik-bintik. Pada larva instar empat Panjang tubuhnya 13-20mm dan
bagian dorsal abdomennya terdapat tiga garis kuning memanjang, pada bagian
lateral terdapat garis kuning dan putih yang memanjang. Sedangkan pada instar
lima memiliki Panjang tubuh 23-35mm dan berwarna hitam, mempunyai garis
kuning pada bagian dorsal yang kemudian berubah menjadi jingga (Pracaya,
2008).
Gambar 2.1 Siklus hidup ulat grayak.

Metamorfosis biasanya terjadi pada fase berbeda-beda, dimulai dari larva
atau nimfa, kadang-kadang melewati fase pupa, dan berakhir sebagai imago
dewasa. Ada dua macam metamorfosis utama pada serangga, hemimetabola dan
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holometabola. Fase spesies yang belum dewasa pada metamorfosis biasanya
disebut larva/nimfa. Tapi pada metamorfosis kompleks pada kebanyakan spesies
serangga, hanya fase pertama yang disebut larva/nimfa. Pada hemimetabolisme,
perkembangan nimfa berlangsung pada fase pertumbuhan berulang dan ekdisis
(pergantian kulit), fase ini disebut instar. Hemimetabola juga dikenal dengan
metamorfosis tidak sempurna.
Pada holometabola, larva sangat berbeda dengan dewasanya. Serangga
yang melakukan holometabola melalui fase larva, kemudian memasuki fase tidak
aktif yang disebut pupa, atau chrysalis, dan akhirnya menjadi dewasa (imago).
Holometabola juga dikenal dengan metamorfosis sempurna. Sementara di dalam
pupa, serangga akan mengeluarkan cairan pencernaan, untuk menghancurkan
tubuh larva, menyisakan sebagian sel saja. Sebagian sel itu kemudian akan
tumbuh menjadi dewasa menggunakan nutrisi dari hancuran tubuh larva. Proses
kematian sel disebut histolisis, dan pertumbuhan sel lagi disebut histogenesis.

a. Morfologi dan Anatomi Ulat Grayak
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Gambar 2.2 Morfologi ulat Grayak
1. Kepala
Bagian pertama dari tubuh ulat adalah kepala. Labrum seperti bibir
atas.Ini digunakan untuk menahan makanan di tempat sementara mandibula
melakukan mengunyah.
2. Thorax
Thoraks adalah bagian kedua dari tubuh ulat. Ini terdiri dari tiga
segmen, yang dikenal sebagai T1, T2, dan T3. Thoraks berisi tiga pasang kaki
sejati dengan kait dan pelat punggung yang disebut pelindung prothoracic.
3. Perut
Bagian ketiga dari tubuh ulat adalah perut. Sebagian besar spirakel
(lubang pernapasan yang digunakan untuk respirasi), dan anus (perhentian
terakhir di sepanjang saluran pencernaan).
4. Segmen
Segmen adalah bagian tubuh dari thorax atau perut. Ulat memiliki tiga
segmen toraks dan 10 segmen perut.
5. Tanduk
Klakson adalah proyeksi dorsal pada beberapa ulat seperti cacing
gelang. Tanduk dapat membantu menyamarkan larva. Ini juga dapat digunakan
untuk menakuti predator.
6. Spirakel
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Spirakel adalah bukaan eksternal yang memungkinkan pertukaran gas
(respirasi). Otot ulat berkontraksi untuk membuka dan menutup spirakel. Satu
pasangan spirakel ditemukan pada segmen toraks pertama, T1, dan delapan
pasangan lainnya ditemukan pada delapan segmen perut pertama, A1 hingga
A8. Mereka menghirup udara melalui spiral, lubang-lubang kecil di sepanjang
sisi tubuh mereka yang mengantarkan oksigen langsung ke jaringan tubuh
mereka melalui trake.

Gambar 2.3 Spirakel pada Ulat Grayak

7. Kaki Sejati
Ada tiga pasang kaki tersegmentasi, juga dikenal sebagai kaki toraks
atau kaki sejati, yang terletak berpasangan pada masing-masing dari tiga
segmen toraks. Setiap kaki sejati berakhir dengan cakar kecil. Ini berbeda dari
berdaging, proleg palsu ditemukan di sepanjang rongga perut.
8. Mandibles
Mandibles terletak pada kepala, dibagian rahang bawah , yang
digunakan untuk mengunyah daun.
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9. Anus
Saluran pencernaan berjalan sepanjang tubuh, berakhir di anus, tempat
ulat mengeluarkan kotoran. Saluran pencernaan ini sangat mudah dilihat pada
ulat, karena pada dasarnya transparan. Warna hijau pada ulat di sebelah kanan
sebenarnya adalah bahan tanaman di dalam ususnya. Saat ia bergerak melalui
usus, ulat mengekstrak nutrisi, dan mengeluarkan kotoran yang tidak dapat
digunakan.
Untuk

mengendalikan

ulat

grayak

diantaranya

yaitu

dengan

pengendalian mekanis dan fisik, teknik pengendalian ini bertujuan untuk
mengurangi populasi hama dengan cara menggangu fisiologi serangga.
Contohnya yaitu dengan mengumpulkan kemudian membinasakan kelompok
telur dan ulat yang ada dipertanaman. Pengambilan harus cepat, sebab apabila
ulat telah besar mereka akan bersembunyi didalam tanah. Selain itu,
menggenangi lahan pertanaman, terutama pada stadia vegetatif akhir dan
pengisian polong untuk mematikan ulat grayak yang berdiam diri didalam
tanah pada siang hari ( Pracaya, 2007).

C. Pestisida Nabati
Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari
tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya yang berkhasiat
mengendalikan serangan hama pada tanaman, mengandung banyak senyawa
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bioaktif seperti senyawa alkaolid, terpenoid, fenolik dan juga zat-zat kimia
sekunder yang lain. Senyawa bioaktif tersebut bila kita aplikasikan ketanaman
yang terinfeksi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), tidak berpengaruh
terhadap fotosintesis pertumbuhan ataupun aspek fisiologis tanaman lainnya,
namun berpengaruh terhadap sistem saraf otot, keseimbangan hormon,
reproduksi, perilaku berupa penarik, anti makan dan sistem pernafasan
hama(Setiawati dkk, 2008).
Pestisida nabati merupakan produk alam dari tumbuhan seperti daun,
bunga, buah, biji, kulit, dan batang yang mempunyai kelompok metabolit
sekunder atau senyawa bioaktif. Beberapa tanaman telah diketahui mengandung
bahan-bahan kimia yang dapat membunuh, menarik, atau menolak serangga.
Beberapa tumbuhan menghasilkan racun, ada juga yang mengandung senyawasenyawa kompleks yang dapat mengganggu siklus pertumbuhan serangga, sistem
pencernaan, atau mengubah perilaku serangga ( Supriyatin dan Marwoto, 2000).
Menurut Soeparwan Soeleman dan Donor Rahayu (2013) pestisida atau
insektisida paling baik diaplikasikan pada pagi hari atau sore hari. Lakukan
penyemprotan di bagian bawah dan atas daun. Penyemprotan pada siang hari
dapat menyebabkan daun terbakar atau rusak.
Berdasarkan cara masuknya insektisida ke dalam jasad sasaran, Hudayya
dan Jayanti (2012) menggolongkan menjadi:
a) Racun perut/ lambung, adalah insektisida yang mampu membunuh
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serangga dengan cara masuk ke saluran pencernaan melalui makanan
yang dimakan. Insektisida akan masuk ke organ pencernaan serangga
dan diserap oleh usus kemudian ditranslokasikan ke organsasaran
yang mematikan seperti pusat syaraf, organ respirasi, dan sel-sel
lambung.
b) Racun kontak, insektisida ini membunuh serangga dengan cara
masuk kedalam tubuh serangga melalui kulit, celah/lubang alami
pada tubuh atau langsung mengenai mulut serangga. Serangga akan
mati apabila kontak langsung dengan insektisidatersebut.
c) Racun nafas, insektisida yang masuk melalui trachea serangga dalam
bentuk partikel mikro yang melayang diudara berupa gas, asap,
maupun uap dari insektisida. Serangga akan mati apabila menghirup
partikel dari insektisida tersebut dalam jumlahtertentu.
d) Racun saraf, merupakan insektisida yang cara kerjanya mengganggu
sistem saraf jasadsasaran.
e) Racun protoplasmik, merupakan insektisida yang bekerja dengan cara
merusak protein dalam sel tubuh jasadsasaran.
f) Racun sistemik, merupakan insektisida yang masuk ke dalam sistem
jaringan tanaman dan ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman,
sehingga bila dihisap, dimakan atau mengenai jasad sasarannya bisa
meracuni.
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D. Tanaman Pepaya
Menurut (Yuniarti, 2008) Klasifikasi tanaman pepaya adalah sebagai berikut :
Kingdom

: Plantae

Divisio

: Spermatophyta

Classis

: Dicotyledoneae

Ordo : Brassicales
Familia

: Caricaceae

Genus

: Carica

Species

: Carica Papaya L.

Pepaya (Carica papaya) merupakan tanaman yang berasal dari Amerika
Tengah. Pepaya dapat tumbuh dengan baik di daerah yang beriklim tropis.
Tanaman pepaya oleh para pedagang Spanyol 10 disebarluaskan ke berbagai
penjuru dunia. Negara penghasil pepaya antara lain Costa Rica, Republik
Dominika, Puerto Riko, dan lain-lain. Brazil, India, dan Indonesia merupakan
penghasil pepaya yang cukup besar (Warisno, 2003).
Haryoto (1998) mengatakan bahwa tanaman papaya (Carica papaya) baru
dikenal secara umum sekitar tahun 1930 di Indonesia, khususnya dikawasan
Pulau Jawa. Tanaman pepaya ini sangat mudah tumbuh di berbagai cuaca.
Menurut Warisno (2003), tanaman pepaya merupakan herba menahun, dan
termasuk semak yang berbentuk pohon. Batang, daun, bahkan buah pepaya
bergetah, tumbuh tegak, dan tingginya dapat mencapai 2,5-10 m. Dalimartha dan
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Hembing (1994) mengatakan bahwa pada tanaman pepaya daunnya berkumpul di
ujung batang dan ujung percabangan, tangkainya bulat silindris, juga berongga,
panjang 25-100 cm. Helaian daun bulat telur dengan diameter 25-75 cm, daun
berbagi menjari, ujung daun runcing, pangkal berbentuk jantung, warna
permukaan atas hijau tua, permukaan bawah warnanya hijau muda, tulang daun
menonjol di permukaan bawah daun. Bunga jantan berkumpul dalam tandan,
mahkota berbentuk terompet, warna bunganya putih kekuningan. Pepaya
memiliki bermacam-macam bentuk, warna, dan rasa. Pepaya muda memiliki biji
yang berwarna putih sedangkan yang sudah matang berwarna hitam. Tanaman ini
dapat berbuah sepanjang tahun dimulai pada umur 6-7 bulan dan mulai berkurang
setelah berumur 4 tahun.

a. Kandungan kimia pada daun pepaya
Menurut (Priyono, 2007) ada beberapa kandungan yang terdapat didalam
daun pepaya yang diduga memiliki potensi sebagai larvasida. Kandungan kimia
yang terdapat pada daun pepaya adalah sebagai berikut :
 Enzim Papain
Enzim papain adalah enzim yang berperan dalam pemecahan jaringan
ikat dan memiliki kapasitas tinggi untuk menghidrolisis protein eksoskeleton
dengan cara memutuskan ikatan peptida dalam protein sehingga protein yang
terdapat didalam tubuh larva akan menjadi terputus. Walaupun dalam dosis yang
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rendah, dan apabila enzim papain masuk ke dalam tubuh larva akan
menimbulkan reaksi kimia dalam proses metabolisme tubuh yang dapat
menyebabkan terhambatnya hormon pertumbuhan. Bahkan akibat dari
ketidakmampuan larva untuk tumbuh akibatnya dapat menyebabkan kematian
pada larva (Nani dan Dian, 1996).
 Flavonoid
Flavonoidadalahkelompoksenyawafenolterbesaryang

ditemukan

di

alam terutama pada jaringan tumbuhan tinggi. Senyawaini merupakan produk
metabolik sekunder yang terjadi dari sel dan terakumulasi dari tubuh
tumbuhan sebagai zat racun (Robinson, 1995).
Menurut Dinata(2008),Flavonoid mempunyai cara kerja yaitu dengan
masuk ke dalam tubuh ulat melalui sistem pernapasan yang kemudian akan
menimbulkan penurunan fungsi syaraf serta kerusakan pada sistem
pernapasan dan mengakibatkan ulat tidak bisa bernapas dan akhirnya mati.
 Alkaloid
Menurut Harborne (1996) alkaloid umumnya tidak ditemukan pada
gymnospermaae, paku-pakuan, lumut dan tumbuhan rendah lainnya. Alkaloid
juga mampu menghambat pertumbuhan serangga, terutama tiga hormon
utama dalam serangga yaitu hormon otak (brain hormone), hormon edikson,
dan hormon pertumbuhan (juvenile hormone). Tidak berkembangnya hormon
tersebut dapat menyebabkan kegagalan metamorphosis.
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 Saponin
Saponin merupakan senyawa terpenoid yang memiliki aktivitas
mengikat sterol bebas didalam sistem pencernaan, sehingga dapat
mempengaruhi proses pergantian kulit pada serangga.(Dinata, 2009).
Menurut Marfu’ah (2005) saponin dapat merusak sistem saraf hama,
efeknya nafsu makan hilang. Hal tersebut menyebabkan hama kurang makan
dan akhirnya mati.Saponin terdapat pada seluruh bagian tanaman pepaya
seperti

akar,daun,

saponinberkemampuan

batang,

dan

membentuk

bunga.
busa

jika

Senyawa
dikocok

aktif
dengan

pada
air

danmenghasilkanrasa pahit yang dapat menurunkan teganganpermukaan
sehingga dapat merusak membran sel serangga.
 Tanin
Menurut Harborne (1987), senyawa kompleks yang dihasilkan dari
interaksi tanin dengan protein tersebut bersifat racun atau toksik yang dapat
berperan dalam menghambat pertumbuhan dan mengurangi nafsu makan
serangga melalui penghambatan aktivitas enzim pencernaan. Salah satu fungsi
tanin dalam tumbuhan adalah sebagai penolak hewan herbivore dan sebagai
pertahanan diri bagi tumbuhan itu sendiri.

Dari semua kandungan yang terdapat di dalam daun papaya, enzim
papain adalah kandungan kimia yang paling banyak terkandung di dalam daun
papaya karena berasal dari getah papaya.
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E. Lethal concentration (LC50)
LC50 (Lethal Concentration) merupakan konsentrasi yang menyebabkan
kematian sebanyak 50% dari organisme uji yang diestimasi dengan grafik dan
perhitungan, pada suatu waktu pengamatan tertentu, misalnya LC50 48 jam,
LC50 96 jam (Dhahiyat dan Djuangsih, 1997).
MenurutMeyeret.al(1982) suatu bahan kimia dinyatakan berkemampuan
toksik akut bila aksi langsungnya mampu membunuh 50% atau lebih populasi uji
dalam selang waktu yang pendek, missal 24 jam, 48 jam s/d 14 hari.

F.

Penelitian Yang Terkait
Penelitian yang terkait merupakan penelitian yang hampir sama dengan
penelitian yang akan dilakukan. Peneltian yang hampir serupa dengan penelitian
yang dilakukan yaitu penelitian Prehatin Trirahayun Ningrum (2014), peneliti
menggunakan rendaman daun pepaya sebagai insektisida nabati dalam
pengendalian hama ulat grayak. Penelitian ini terdiri dari tiga perlakuan
(konsentrasi 2%, 5%, dan 6%) dan satu kontrol dengan 6 kali pengulangan. Hasil
penelitian menyatakan tidak ada ulat mati dalam kelompok kontrol, pada
kelompok perlakuan 2% rata-rata hasil pengamatan ulat grayak yang mati
sebanyak 7 ekor dari 10 ekor ulat grayak, pada kelompok perlakuan 5% dan 10%
ulat grayak yang mati sebanyak 10 ekor.
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Dari hasil

yang didapat membuktikan rendaman daun pepaya

berpengaruh terhadap mortalitas ulat grayak dan semakin banyak konsentrasi
yang diberikan maka semakin banyak ulat grayak yang mati. Penelitian yang
sama dengan menggunakan daun pepaya juga dilakukan oleh Faris Agazali
(2015) dengan judul Efektivitas Insektida Nabati Daun Tajung Dan Daun Pepaya
Terhadap Mortalitas Ulat Grayak. Penelitian ini terdapat 10 perlakuan dengan
tiga kali pengulangan sehingga terdapat 30 unit perlakuan.
Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan menggunakan daun
pepaya sebagai insektisida nabati. Namun teknik pengaplikasian yang dilakukan
berbeda. Pada peneliti Prehatin menggunakan teknik penyemprotan pada ulat
grayak dan pakan, sedangkan pada penelitian Faris menggunakan dua teknik
pengaplikasian terhadap ulat grayak yaitu teknik pencelupan dan teknik tetes.
Hasil penelitian dari Faris Agazali yaitu insektisida nabati daun tajung dan daun
pepaya berpengaruh nyata terhadap mortalitas larva S.litura. Konsentrasi yang
paling efektif pada metode celup yaitu pada perlakuan A8 (40gram) sedangkan
metode tetes ialah perlakuan A7 (50gram). Pada perlakuan ekstrak nabati pepaya
lebih efektif dngan metode tetes, sedangkan pada ekstrak daun tajung lebih
efektif dngan metode celup.
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G. Kerangka Berpikir
Tanaman kubis merupakan jenis sayur-sayuran yang sangat digemari dan
memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia, sehingga tanaman kubis ini
memiliki peluang dalam bidang ekonomi yang sangat baik. Namun, dalam
pembudidayaan tanaman ini terdapat masalah, yaitu hama. Salah satu yang
mengganggu pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman kubis ini yaitu ulat
grayak. Ulat grayak merupakan hama yang sangat merugikan para petani, karena
serangan ulat grayak sangat cepat dan berkelompok. Untuk itu, dibutuhkan
penanganan yang tepat tanpa merusak nutrisi atau kandungan dari tanaman
kubis.
Penanganan

yang

dimaksud

adalah

penanganan

kimia

dengan

menggunakan pestisida alami, yaitu rendaman daun pepaya. Daun pepaya
merupakan tanaman yang sangat mudah didapatkan, baik di pekarangan rumah
maupun di kebun. Pada daun pepaya terdapat senyawa kimia yaitu tanin,
flavonoid, saponin, alkaloid, dan enzim papain. Senyawa-senyawa tersebut dapat
mempengaruhi pertumbuhan, daya makan, dan dapat memnyebabkan kematian
pada hama.
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Gambar 2.4 Bagan kerangka berpikir

BAGAN KERANGKA BERPIKIR
Hama Ulat

Tanaman

Pengendalian hama

Grayak

Kobis

Tanin,Alkaloid,
flavoloid, papain,

Rendaman daun
pepaya

saponin.
Mortalitas ulat
grayak
kirinyuh

H. Hipotesis
H1 : Pemberian rendaman daun pepaya dapat mempengaruhi mortalitas
ulat grayak
H0 : Pemberian rendaman daun pepaya tidak dapat mempengaruhi
mortalitas ulat grayak.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini termasuk di dalam jenis penelitian eksperimen yaitu
pemanfaatan rendaman daun pepaya sebagai insektisida nabati terhadap
mortalitas ulat grayak serta mengetahui nilai LC50 selama 96 jam. Penelitian
eksperimen merupakan salah satu jenis penelitian kuantitatif yang mengukur
sebab akibat yakni membandingkan efek variansi variabel bebas terhadap
variabel tergantung (terikat dan kontrol) melalui manipulasi atau pengendalian
variabel bebas tersebut (Taniredja dan Mustafidah, 2011).
Penelitian ini terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel
kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi atau yang mempengaruhi
sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel terikat
adalah variabel yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas.
Sedangkan variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga
hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor
dari luar yang diteliti.(Sugiyono, 2010).

B. Variabel Penelitian
1. VariabelBebas

24
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Konsentrasi insektisida nabati rendaman daun pepaya, terdiri dari 4
perlakuan dengan konsentrasi berbeda-beda dengan masing-masing 4 ulangan.
Tabel 3.1 Perlakuan Insektisida Nabati Rendaman Daun Pepaya

Kode

Perlakuan

P1

daun pepaya 100 gram + 1 liter air

P2

daun pepaya 300 gram + 1 liter air

P3

daun pepaya 500 gram + 1 liter air

P4

daun pepaya 700 gram + 1 liter air

2. Variabel terikat : Mortalitas Ulat Grayak
3. Variabel kontrol : Jenis pakan dan jumlah pakan yangdiberikan pada ulat
grayak.

C. BatasanPenelitian
1. SubjekPenelitian
Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah ulat grayak instar ke 3
yang diambil langsung dari perkebunan petani kubis.
2. ObjekPenelitian
a) Daun pepaya 100 gram + 1 liter air
b) Daun pepaya 300 gram + 1 liter air
c) Daun pepaya 500 gram + 1 liter air

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

d) Daun pepaya 700 gram + 1 liter air
e) Kontrol (tanpa menggunakan insectisida nabati)
3. Parameter
a) Mortalitas ulat grayak (S.litura) akibat perlakuan.

D. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2018 Di Kebun halaman
rumah, jalan raya tajem dusun Nomporejo RT 04 RW 27 kecamatan
Ngemplak, kabupaten Sleman, Yogyakarta.

E. Alat danBahan
a) Bahan penelitian yang digunakan adalah ulat grayak, daun pepaya, tanaman
kubis, dan air.
b)Alat yang digunakan adalah toples, alat suntik, gelas ukur, kertas label, kertas
saring, timbangan analitik, kain kasa, kapas, gunting, blender, dan alat tulis.

F. Cara Kerja Penelitian
1. Pengadaan serangga uji
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Pengadaan serangga uji dilakukan dengan cara mengumpulkan larva
S.litura instar ke 3 yang berasal dari lapangan perkebunan para petani yang
bertempat di daerah Ketep, kabupaten Magelang, Jawa tengah. Larva instar tiga
memiliki ciri-ciri yaitu pada abdomennya terdapat bintik-bintik dan berwarna
hijau kecoklatan. Saat pengambilan ulat, peneliti menggunakan perantara yaitu
menggunakan daun kubis untuk memindahkan ulat dari tanaman ke dalam toples
Setelah mendapatkan beberapa ekor ulat grayak, kemudian dimasukkan ke dalam
toples bening yang telah diisikan pakan daun kobis dan ditutup dengan kain kasa
dan diikat dengan karet gelang. Kotoran ulat dibersihkan menggunakan kuas dan
pakan ulat diganti setiap hari selama bereksperimen.
2. Larutan daun pepaya
Pembuatan larutan daun pepaya terlebih dahulu dilakukan dengan
pengambilan beberapa daun pepaya segar dari lapangan. Daun pepaya kemudian
dibersihkan menggunakan air mengalir hingga bersih dan ditiriskan dengan cara
dijemur untuk mengurangi kadar air agar tidak berpengaruh saat ditimbang.
Daun pepaya yang telah ditiriskan ditimbang sebanyak 2Kg, kemudian
dihaluskan dengan menggunakan blender. Hasil dari gilingan daun pepaya,
masing-masing ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik sesuai
perlakuan. Setelah ditimbang sesuai perlakuan, campurkan masing-masing hasil
gilingan dengan 1 liter air lalu didiamkan selama 24 jam di dalam wadah
tertutup. Setelah 24 jam, pisahkan rendaman daun pepaya dengan ampasnya.
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G. Aplikasi Larutan Daun Pepaya Terhadap Ulat Grayak
Aplikasi larutan daun pepaya dilakukan dengan cara diteteskan langsung
pada ulat grayak dan pakan daun kobis menggunakan alat pompa piston jarum
suntik.
Pada metode ini, ulat grayak dan pakan daun kobis ditetesi langsung
dengan menggunakan larutan rendaman daun pepaya dengan menggunakan alat
suntik. Setelah ditetesi langsung ke seluruh badan ulat dan pakan daun bayam,
toples kembali ditutup menggunakan kain kasa. Setiap toples masing-masing
berisi 5 ekor ulat grayak.
Pengamatan dilakukan setiap 24 jam selama 4 hari untuk mengetahui
mortalitas ulat grayak dan setiap hari toples dibersihkan dari kotoran ulat grayak.

H. Parameter Penelitian
Parameter penelitian ini adalah jumlah mortalitas ulat grayak. Data yang
diperoleh akan dilakukan perhitungan untuk mendapatkan persentase mortalitas.
Pengamatan dilakukan selama 96 jam atau 4 hari. Pengambilan data diambil
setiap pukul 10.00.
Adapun persentase mortalitas ulat grayak ( S.litura ) dapat dihitung
menggunakan rumus :
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𝐴

Mortalitas = 𝐵 x 100%
Keterangan : A
B

= Jumlah ulat grayak ( S.litura ) yang mati
= Jumlah ulat grayak ( S.litura ) yang diinvestasi

I. Metode analisis data
Data yang diperoleh akan dilakukan perhitungan untuk mendapatkan
persentase mortalitas total pada akhir pengamatan. Kemudian data dianalisis
dengan analisis probit LC50 untuk menentukan nilai LC50 selama 96 jam dari
rendaman daun papaya yang berpengaruh terhadap mortalitas hama ulat grayak.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil
Pada pengamatan yang telah dilakukan pada konsentrasi K atau kontrol tidak
terjadi mortalitas pada ulat grayak karena pada konsentrasi 0% tidak
mengandung senyawa aktif yang menyebabkan mortalitas pada ulat grayak
melainkan hanya mengandung air saja. Sedangkan pada konsentrasi P1 (100
gram/L), P2(300 gram/L), P3(500 gram/L), dan P4(700 gram/L) terjadi
mortalitas yang bervariasi. Pada konsentrasi tersebut mengandung senyawa
aktif yang dapat mempengaruhi mortalitas ulat pada grayak.
Tabel 4.1 Rata-rata mortalitas hasil pengamatan

Rata-Rata Mortalitas Hasil Pengamatan
(%)

Perlakuan

24 Jam
K

0%

48 Jam
0%

30

72 Jam
0%

96 Jam
0%
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P1

0%

0%

0%

15%

P2

0%

0%

10%

30%

P3

5%

10%

35%

70%

40%

60%

20
P4

100

%

%

GRAFIK MORTALITAS ULAT GRAYAK
250%
200%
150%
100%
50%
0%
24 Jam
P1: 10%

48 Jam
P2: 30%

72 Jam
P3: 50%

Gambar 4.1 grafik moralitas ulat grayak
Berikut adalah hasil analisis probit LC50 selama 96 jam.
Tabel 4.2 Uji Probit LC50.

96 Jam
P4: 70%
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Konsentrasi

Total
Ulangan ulat

Log10
konsentrasi

K

100

300

500

700

2

2.477121255

2.698970004

2.84509804

1

5

2

5

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Total
Rata-rata
mortalitas mortalitas

Jumlah ulat mati
24 jam
0
0
0
0
1
1
1
1
1

48 jam
0
0
0
0
1
1
1
1
1

72 jam
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
2
3
3

96 jam
0
0
0
0
1
1
0
1
1
2
1
2
2
1
2
3
1
-

0

0
0

0
0
0
1
2
0
1
1
2
2
1
4
3
4
3
5
5
5
5

Rata-rata %
% mortalitas mortalitas
tekoreksi
terkoreksi Nilai probit Nilai LC50

0
0

0

0

15

4.16

30

4.48

70

5.52

100

8.09

0
40
0
1

20
20
40
40

1.5

20
80
60
80

3.5

60
100
100
100

5

100

Berdasarkan hasil analisis probit LC50 pengamatan selama 96 jam
pada antilog10 konsentrasi P1 adalah 14454.39, antilog10 konsentrasi P2
adalah 30199.51, antilog10 konsentrasi P3 adalah 331131.12, dan antilog10
konsentrasi P4 adalah 123026877.1.
Rerata mortalitas terkoreksi 15% pada konsenrasi P1 menghasilkan
nilai probit 4,16, rerata mortalitas terkoreksi 30% pada konsentrasi P2
menghasilkan nilai probit 4,48, rerata mortalitas terkoreksi 70% pada
konsentrasi P3 menghasilkan nilai probit 5,52, dan rerata mortalitas terkoreksi
100% pada konsentrasi P4 menghasilkan nilai probit 8,09.

229.08
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Berikut merupakan hasil kurva grafik regresi linier hubungan log10
konsentrasi rendaman daun papaya dengan nilai probit dari mortalitas ulat
grayak pada pengamatan selama 96 jam.
Gambar 4.2 kurva grafik regresi linier.
y = 3.8861x - 4.1735
R² = 0.6484
y=ax+b
5=3.8861X-4.1735
5+4.1735=3.8861X
X=(5+4.1735)/3.8861

Probit of mortality
10

Probit

8

y = 3.8861x - 4.1735
R² = 0.6484

6
4
2

x=2.36

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

lc50=antilog 2.36

Log10 concentration
Linear ()

lc50=229.0868

Dari kurva grafik diatas, didapatkan persamaan garis lurus y =
3,8861x-4,1735 dan R2 = 0,6484. Berdasarkan hasil perhitungan penentuan
LC50 dari persamaan garis lurus y, didapat nilai LC50 = 229,08.

B. Pembahasan
1. Pengaruh Rendaman Daun Papaya Terhadap Mortalitas Ulat Uji
Dari hasil tabel dan grafik dapat dilihat bahwa pada konsentrasi
P1 terjadi kenaikan persentase mortalitas pada periode 96 jam,perlakuan
P2 mengalami kenaikan persentase mortalitas yang berbeda dari
konsentrasi sebelumnya yaitu mengalami perubahan pada periode 72 jam.
Untuk perlakuan P3 mengalami perubahan persentase dari 5%, 10%, 35%,
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sampai 70% mortalitas ulat grayak dari periode 24 jam – 96 jam.
Sedangkan untuk perlakuan keempat yaitu P4, terjadi peningkatan
mortalitas ulat grayak yang tajam dan yang paling tinggi selama periode
96 jam dimana mortalitas ulat grayak mencapai 100%. Terlihat dari
gambar grafik yang menunjukkan bahwa konsentrasi tinggi pada
rendaman daun pepaya sangat mempengaruhi tingkat mortalitas ulat
grayak.
Berdasarkan hasil analisis probit LC50 pengamatan selama 96 jam
menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi rendaman daun pepaya,
maka semakin tinggi nilai persentase mortalitas/ kematian ulat grayak. Hal
ini dapat dibuktikan dari hasil log10 konsentrasi rendaman daun pepaya
dengan hasil nilai probit dari mortalitas ulat uji. Semakin tinggi log10
konsentrasi rendaman daun pepaya, maka semakin tinggi nilai probit dari
mortalitas ulat uji.
Analisis LC50 merupakan analisis konsentrasi yang menyebabkan
kematian sebanyak 50% dari organisme uji yang diestimasi dengan grafik
dan perhitungan, pada suatu waktu pengamatan tertentu. Berdasarkan
hasil perhitungan analisis probit LC50, konsentrasi yang yang efektif
membunuh sebanyak 50% adalah konsentrasi antara P1(100 gram/L) dan
P2(300 gram/L). Jika dilihat dari tabel uji probit 4.2 seharusnya
konsentrasi yang efektif membunuh hama ulat grayak adalah konsentrasi
antara P2(300 gram/L) dan P3(500 gram/L). Hal ini terjadi karena besar
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koefisien determinasi R square (R2) pada pengamatan selama 96 jam
adalah sebesar 0,6484 dan terjadi penyimpangan sebesar 0,36. Semakin
kecil nilai koefisien determinasi R square, maka ini artinya pengaruh
variable bebas terhadap variable terikat semakin lemah(tetap berpengaruh
terhadap ulat uji). Sebaliknya, jika nilai R square semakin mendekati
angka 1, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat.
Secara umum dapat dijelaskan bahwa rendaman daun pepaya
dapat menjadi jalur alternatif sebagai pestisida nabati yang berguna bagi
para petani. Hal ini dikarenakan daun pepaya memiliki kandungan
senyawa seperti enzim papain, flavoid, alkaloid, saponin, dan tannin yang
bisa menyebabkan ulat grayak mengalami stres dan kerentanan terhadap
serangan penyakit yang berasal dari makanan yang telah diberikan larutan
rendaman pepaya.
Dari hasil pengamatan juga menunjukan bahwa semakin tinggi
kandungan larutan yang diberikan pada pakan ulat, maka semakin tinggi
juga tingkat mortalitas pada ulat. Sehingga terbukti kandungan yang
memiliki konsentrasi larutan P4 memiliki mortalitas terkoreksi sebesar
100% dalam waktu 96 jam.

2. Faktor- faktor yang Menyebabkan Mortalitas Ulat Grayak
Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan mortalitas ulat
grayak sebagai berikut:
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a. Kandungan senyawa aktif larutan daun pepaya
Berdasarkan pengamatan selama 96 jam, ulat grayak
mengalami mortalitas yang paling tinggi yaitu pada konsentrasi P4,
mengalami mortalitas sebesar 100%, sedangkan mortalitas yang
paling rendah setelah perlakuan yaitu pada konsentrasi P1 sebesar
15%. Sedangkan pada periode waktu tertentu, mengalami mortalitas
ulat grayak secara melonjak. Pada konsentrasi P1 kematian ulat
grayak terjadi pada periode 96 jam. Sedangkan pada P2 mortalitas
ulat grayak terjadi lebih cepat dibandingkan konsentrasi P1, yaitu
pada 72 jam. Pada P3, kematian ulat grayak terjadi pada waktu 24
jam. Sedangkan kematian ulat grayak yang paling besar dan cepat
terjadi pada konsentrasi P4 pada periode waktu 24 jam sebesar 20%.
Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa semakin besar
konsentrasi insektisida yang diberikan pada ulat grayak maka
semakin besar mortalitas ulat grayak.
Hal

tersebut

sesuai

dengan hasil

penelitian Prehatin

Trirahayun Ningrum (2014) dan Faris Agazali (2015) yang
menyatakan bahwa semakin besar konsentrasi yang diberikan, maka
semakin cepat kematian ulat grayak
Ulat grayak mengalami keracunan yang awalnya ditandai
dengan pergerakan ulat yang mulai melambat dan akhirnya tubuh ulat
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berubah menjadi hitam pekat dan terlihat tubuh ulat mengalami
kerusakan sehingga mengeluarkan cairan berwarna coklat kehitaman.
Gambar 4.3

Hal ini disebabkan oleh senyawa aktif yang terkandung di
dalam larutan daun pepaya yang dapat membunuh ulat grayak
bersifat racun lambung dan racun kontak. Menurut Djojosumarto
(2008) racun lambung adalah jenis pestisida yang membunuh hama
serangga melalui makanan yang dimakan oleh serangga dan masuk
ke dalam organ pencernaan serangga tersebut. Dan menurut
juyanti(2012), racun kontak adalah racun yang membunuh serangga
dengan cara masuk kedalam tubuh serangga melalui kulit,
celah/lubang alami pada tubuh atau langsung mengenai mulut
serangga.
Waktu pemberian racun ke pakan dan tubuh ulat, tidak terjadi
efek secara langsung yang menjelaskan adanya tanda-tanda
keracunan. Setelah beberapa jam saat pemeberian racun, terlihat ulat
mulai memperlihatkan ciri keracunan seperti gerakan yang mulai
melambat dan nafsu makan yang sedikit berkurang.
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Daun pepaya memiliki sejumlah kandungan kimia, seperti
enzim papain, alkaloid, flavanoid, saponin dan tanin. (Priyono, 2007).
Papain merupakan satu enzim paling kuat yang dihasilkan oleh
seluruh bagian tanaman pepaya, kecuali biji dan akar. Papain adalah
suatu zat yang dapat diperolehdari getah tanaman pepaya dan
memiliki efek terhadap organisme pengganggu tanaman seperti
penolak makan, racun kontak, dan mengganggu fisiologis serangga.
Menurut Cahyadi (2009), flavonoid dan alkaloid dapat
bertindak sebagai racun perut. Jika senyawa tersebut masuk ke dalam
tubuh larva maka alat pencernaan larva akan terganggu. Selain itu
flavonoid juga dapat menghambat reseptor perasa pada daerah mulut
larva. Hal ini akan mengakibatkan larva tidak mampu lagi mengenali
makanannya sehingga menghambat aktivitas makan larva dan
mengakibatkan larva mati kelaparan. Selain itu flavonoid juga
menimbulkan kerusakan pada saraf serta terjadi kerusakan pada
spirakulum yang mengakibatkan serangga tidak dapat bernapas dan
akhirnya mati.
Sedangkan kandungan Tanin dapat mengganggu serangga
dalam mencerna makanan. Hal ini disebabkan karena tanin akan
mengikat protein pada sistem pencernaan serangga, sehingga
penyerapan protein pada pencernaan larva menjadi terganggu.
Menurut Yunita (2009), tanin memiliki rasa pahit,dan menyebabkan
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hewan uji tidak mau makan sehingga hewan uji kelaparan dan
akhinya mati.
Kandungan Saponin juga dapat menghambat kerja enzim
proteolitik yang menyebabkan penurunan aktivitas enzim pencernaan
dan penggunaan protein (Suparjo, 2008 dalam Rahma, dkk (2006) ).
Gambar 4.4

b. Cara pengaplikasikan insektisida
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik tetes.
Teknik tetes pada ulat grayak dan pakan merupakan racun yang
bekerja secara kontak langsung terhadap ulat.Berikut adalah cara
pengaplikasian insektisida.


Teknik tetes ke badan ulat
Racun akan masuk melewati mulut dan alat pernapasan
ulat (spirakulum) yang mengakibatkan indra perasa dan sistem
pernapasan ulat akan terganggu. Hal ini membuat ulat menjadi
lamban dan akhirnya akan mati.
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Teknik tetes ke pakan ulat
Ulat akan memakan langsung pakan yang telah
tercampur oleh insektisida dan mengakibatkan aktivitas ulat
terhambat karena racun yang menyerang lambung, ditandai
nafsu makan yang berkurang dan akhirnya akan mati.

Hal ini sesuai dengan penelitian Triana(2017), yang menyatakan
kandungan racun pada daun pepaya dapat mematikan hama dengan
menyerang racun perut jika terhirup dan tertelan oleh hama.

C. Hambatan
Hambatan yang sering dialami pada penelitian ini adalah pada saat
pembudidayaan ulat grayak. Pada saat pemeliharaan terjadi kegagalan, yaitu
terhambatnya pertumbuhan ulat grayak dan terjadi kematian pada ulat grayak.
Hal ini dikarenakan faktor lingkungan yang kurang sesuai dan stress setelah
diambil dari lapangan langsung ditaruh ditempat baru atau toples sehingga
terjadi perubahan adaptasi lingkungan yang baru.

D. Keterbatasan
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Keterebatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan pada alat dan
bahan yang digunakan, karena untuk melakukan penelitian ini dibutuhkan
toples yang berukuranbesar agar gerak ulat tidak terbatas dan juga dalam
pemilihan sayur yang digunakan sebagai pakan ulat grayak juga harus dari
sayur yang terpilih tanpa adanya penggunaan pestisida sebelumnya yang
digunakan oleh para petani agar hal ini tidak mengganggu hasil dari penelitian
yang sedang kerjakan.
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BAB V
APLIKASI HASIL PENELITIAN TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN

Hasil penelitian larutan daun pepaya sebagai insektisida nabati, dapat
diimplementasikan dalam pembelajaran Biologi sebagai wawasan atau pengetahuan
baru bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X. Pengaplikasian pada dunia
pendidikan terkait penelitian ini, dapat mengajarkan siswa tentang permasalahan pada
berbagai obyek biologi dan tingkat organisasi kehidupan, seperti permasalahan hama
pada tanaman , serta pemanfaatan tanaman sekitar.
Selain itu, siswa juga dapat meningkatkan kreativitas siswa untuk lebih
terampil secara ilmiah dalam metode ilmiah. Dan sebagai bahan ajar siswa kelas X
semester I dengan materi Ruang Lingkup Biologi. Acuan kurikulum yang digunakan
dalam pembelajaran terkait penelitan ini adalah kurikulum 2013, kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar Biologi SMA kelas X dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun
2016.
Rumusan Kompetensi Inti mencangkup (KI 1) Menghayati dan mengamalkan
ajaran agama yang dianutnya, (KI 2)Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur,
disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran,
santun,

damai),

responsive, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai
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permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia, (KI
3)Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah, (KI 4)Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
Kompetensi Dasar yang digunakan yaitu 3.1 Menjelaskan ruang lingkup
biologi (permasalahan pada berbagai obyek biologi dan tingkat organisasi
kehidupan), melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja.
Indikator :
3.1.1 Menjelaskan pada berbagai obyek biologi dan tingkat organisasi
kehidupan
3.1.2 menganalisis prinsip keselamatan kerja melalui pengamatan dan
percobaan.
Kompetisis Dasar 4.1 Menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang
permasalahan pada berbagai obyek biologi dan tingkat organisasi kehidupan.
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Indikator :
4.1.1 Membuat rancangan penelitian tentang permasalah pada obyek Biologi.
4.1.2 membuat laporan hasil penelitian berdasarkan metode ilmiah.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan
bahwa:
1. Pemberian rendaman daun pepaya dapat mempengaruhi mortalitas ulat
grayak sebagai hama tanaman kubis( Brassicaoleracea L ).
2. Konsentrasi larutan rendaman daun pepaya paling efektif dari pemberlakuan
pestisida nabati adalah 700 gram/L.

B. Saran
Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :
1.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuat perbedaan takaran
dan waktu pemberian larutan rendaman daun pepaya yang lebih efektif
untuk mempercepat mortalitas ulat grayak.

2.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh rendaman daun
pepaya terhadap jenis hama atau tanaman budidaya yang lain.

3.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan metode lain untuk
mengetahui uji metabolit sekunder yang paling toksik pada daun pepaya.
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4.

Perlu dilakukan penelitian lapangan untuk para petani kubis bahwa daun
pepaya dapat digunakan sebagai alternatif insektisida nabati.
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LAMPIRAN 1
SILABUS MATA PELAJARAN BIOLOGI

Satuan Pendiidkan

: SMA

Kelas/Semester

: X/Ganjil

Materi Pokok

: Ruang Lingkup Biologi

KOMPETENSI INTI
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama,
toleran, damai), santun, responsive, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bansa
dalam pergaulan dunia
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KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 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 menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar

Materi

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Pembelajaran

1.1

Mengagumi,menjaga,me

Ruang Lingkup

lestarikan keteraturan

Biologi:

Mengamati

Tuhan tentang ruang
lingkup, objek dan

Permasalahan

Waktu

Pembelajaran

4 x 45 Artikel ilmiah atau
jurnal penelitian

Sikap ilmiah saat
biologi

lingkungan sekitar yang berkaitan

pengamatan dalam

dengan objek biologi.

melakukan

biologi pada
berbagai objek
penelitian ,

permasalahan Biologi

Media, Alat, Media

menit
Mengamati permasalahan di

dan kompleksitas ciptaan

Observasi

Alokasi
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menurut agama yang

biologi, dan tingkat

dianutnya

organisasi

Menanya

melaporkan secara
lisan dan saat

siswa mengajukan pertanyaan
kehidupan

diskusi untuk
mengenai metode ilmiah dan
lembar pengamatan.

Cabang-cabang
2.1

prinsip keselamatan kerja.

Berperilaku ilmiah
ilmu dalam biologi

Portofolio

(jujur,disiplin,tanggung
dan kaitannya

Mengumpulkan data

jawab, peduli, santun,
dengan pengemramah

Membuat laporan


bangan karir di
lingkungan,gotong
masa depan
royong,kerjasama, cinta
damai, responsif dan
proaktif dalam
melakukan percobaan
dan diskusi di dalam
kelasmaupun di luar
kelas

Manfaat



mempelajari biologi
bagi diri sendiri dan



lingkungan, serta
masa depan
peradaban bangsa



Melakukan pengamatan
terhadap permasalahan
pada objek Biologi dan
tingkat organisasi
kehidupan.
Melakukan studi literatur
tentang cabang-cabang
biologi, objek biologi dan
permaslahan biologi.
Diskusi tentan kerja
seorang peneliti biologi
dengan menggunakan
metode ilmiah
Mengamati contoh laporan
hasil penelitian biologi
dalam jurnal ilmiah.

dengan kesusaian
format, isi dan aspek
komunikatif dalam
berbahasa.

Tes

Uraian dan pilihan
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Metode ilmiah

Mengasosiasikan

Keselamatan kerja
3.1

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

4.1

4.1 Menyajikan data
hasil penerapan metode
ilmiahtentang



Mendiskusikan hasil-hasil
penelitian yang di dapat
tentang ruang lingkup
biologi, cabang-cabang
ilmu biologi metode
ilmiah dan kesehatan
keselamatan kerja
Mengkomunikasikan


Mengkomunikasikan
secara lisan tentang ruang
lingkup biologi, cabangcabang ilmu biologi
metode ilmiah dan
kesehatan keselamatan
kerja

ganda
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permasalahan pada
berbagai obyek biologi
dan tingkat organisasi
kehidupan
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LAMPIRAN 2.
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X / I(satu)

Materi Pokok

: Ruang LingkupBiologi

Alokasi Waktu

: 4 x 45Menit

A. Kompetensi Dasar dan Indikator PencapaianKompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator

3.1 Menjelaskan ruang lingkup

3.1.1 Menjelaskan permasalahan
pada berbagai obyek Biologi dan
tingkat organisasi kehidupan
3.1.2 Menganalisis
permasalahan biologi
berdasarkan langkah- langkah
metode ilmiah dalam penelitian
3.1.3 Menjelaskan prinsip
keselamatan kerja berdasarkan
pengamatan dan percobaan

biologi (permasalahan pada berbagai
obyek biologi dan tingkat organisasi
kehidupan), melalui penerapan
metode ilmiah dan prinsip
keselamatan kerja
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4.1 Menyajikan data hasil penerapan

4.1.1 Menyusun rancangan

metode ilmiah tentang permasalahan

penelitian dengan metodeilmiah

pada berbagai obyek biologi dan

4.1.2 Membuat laporan hasil

tingkat organisasi kehidupan

penelitian yang diberikan guru
dengan metode ilmiah

B. TujuanPembelajaran
3.1 Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan permasalahan pada berbagai
obyek Biologi dan tingkat organisasi kehidupan dengan benar
3.2 Melalui diskusi siswa dapat mengurutkan langkah-langkah metode ilmiah
dalam penelitian dengan benar
3.3 Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan prinsip keselamatan kerja
berdasarkan pengamatan dan percobaan dengan benar
4.1 Melalui diskusi siswa dapat menyusun rancangan penelitian dengan
metode ilmiah dengan benar
4.2 Melalui diskusi siswa dapat membuat laporan hasil penelitian dari guru
dengan metode ilmiah dengan benar
C. Materi Pelajaran
Metode Ilmiah:
1. Tujuan dilakukannya metode ilmiah
2. Langkah-langkah menyusun metode ilmiah
3. Kriteria metode penelitian
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D. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
1. Pendekatan pembelajaran

:Saintifik

2. Model pembelajaran

:Problem-Based Learning

3. Metode pembelajaran

:Diskusi, presentasi, dantanya-jawab
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E. Langkah-langkah KegiatanPembelajaran
No

Kegiatan

Alokasi
Waktu

Pertemuan I
1

Orientasi

Apersepsi

Motivasi

Pendahuluan
- Guru membuka pelajaran
dengan memberikan salam pada
siswa
- Guru memeriksa kesiapansiswa
- Guru memeriksa kehadiran
siswa dengan melakukan
presensisiswa
- Menggali pengetahuan siswa
dengan bertanya: Apa yang
dimaksud dengan metode
ilmiah?
- Menunjukkan contoh-contoh
hasil penemuan para ahli di
bidang biologi : Mengapa para
ilmuwan dapat menemukan atau
menghasilkan produk sains?
- Guru menyampaikan
kompetensi yang akan dicapai
dan materi belajar
- Siswa membentuk kelompok
masing-masing kelompok terdiri
dari 4 orangsiswa
Inti

2
Mengamati

Menanya

Menalar

Mencoba

- Guru membagikan jurnal
penelitian biologi dan lembar
kerjasiswa
- Guru mengajukan pertanyaann:
Sebelum melakukan penelitian
apa yang harus dilakukan oleh
peneliti?
Sebutkan tahapan yang terdapat
pada penulisan ilmiah?
- Siswa mengamati permasalahan
yang terdapat pada jurnal yang
telahdibagikan
- Siswa diminta berdiskusi
mengenai tujuan, hasil, dan
kesimpulan yang terdapat pada
lembar disku sisiswa
- Kelompok diminta untuk

10 Menit

60 Menit
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Menyimpulkan

3

Merangkum

Evaluasi
Refleksi
Tindak Lanjut

Mempresentasikan hasil
pekerjaannya
- Siswa yang lain diberikan
kesempatan untuk bertanya dan
guru memberi konfirmasi
Penutup
- Siswa mengumpulkan hasil
15 Menit
pekerjaannya
- Guru mengarahkan siswa untuk
membuat kesimpulan pelajaranhari
ini
- Guru mengajukan pertanyaanapa
saja mengenai metodeilmiah
- Siswa diminta mengungkapkan
manfaat yang diperoleh pada hari ini
- Guru memberikan tugas membaca
jurnal penelitian biologi
- Guru menutup pelajaran dengan
mengucapkan salam

Pertemuan II
1

Orientasi

Apersepsi

Motivasi

Pendahuluan
- Guru membuka pelajaran
dengan memberikan salam
pada siswa
- Guru memeriksa kesiapan
siswa
- Guru memeriksa kehadiran
siswa dengan melakukan
presensi siswa
- Guru mengajukan pertanyaan:
Apa yang harus dilakukan jika
ingin melakukan penelitian?
- Guru menunjukkan hasil
penelitian dari ilmuwan
maupun peneliti dan
mengajukan pertanyaan:
Mengapa peneliti perlu
mempublikasikan hasil
penemuannya?
- Guru menyampaikan
kompetensi yang akan dicapai
dan materi belajar

7 Menit
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2
Mengamati
Menanya

Inti
-

Menalar
-

Mencoba

Menyimpulkan

3

Merangkum

Evaluasi

Refleksi
Tindak lanjut

-

Guru memberikan sebuah
permasalahan lingkungan d isekitar
Siswa diminta untuk menjawab
pertanyaan: Mengapa hasil
penelitian dapat dipublikasikan?
Siswa mengamati permasalahan
yang diberikan oleh guru mengenai
“Pengaruh Ekstrak Tanaman Patah
Tulang (Euphorbia tirucalli)
Terhadap Mortalitas Ulat Grayak
(Spodoptera litura) Pada Tanaman
Cabai (Capsicumfrutescens)”
Siswa diminta untuk menyusun
rancangan penelitian berdasarkan
masalah yang telah ditentukan oleh
guru
Salah satu siswa diminta untuk
mempresentasikan hasil
pekerjaannya

Penutup
- Semua siswa mengumpulkan hasil
pekerjaan serta PR yang diberikan
pada pertemuan sebelumnya
- Guru mengarahkan siswa untuk
menyimpulkan pembelajaran hari
ini
- Guru mengajukan pertanyaan
secara lisan mengenai metode
ilmiah
- Siswa diminta mengungkapkan
manfaat pembelajaran hari ini
- Guru memberikan tugas untuk
membuat laporan sesuai dengan
metode ilmiah dengan permasalahn
yang telah diberikan
- Guru mengakhiri kegiatan belajar
dengan memberikan pesan untuk
tetap belajar dan memberi salam
penutup

73 Menit

10 Menit
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F. Sumber dan MediaPembelajaran
1. Media

: Power point, whiteboard

2. Alat/bahan

: Laptop, viewer, dan Lembar Diskusi Siswa

3. SumberBelajar

:- Priadi,Arif. 2014. BIOLOGI. Bogor: Yudhistira
- Septianing, Rasti. dkk. 2013. Biologi. Jakarta:
Yudhistira
- Internet (jurnalpenelitian)

G. Penilaian
1. TeknikPenilaian
a. Kognitif

: Tes tertulis(uraian)

b. Afektif

: Lembar Observasi

c. Psikomotorik
Portofolio
2. BentukInstrumen

: Kinerja

a. Lembar Diskusi Siswa(LDS)
b. Rublik penilaian
c. Pedomanskoring

H. Lampiran
1. Lembar Diskusi Siswa(LDS)
2. Instrumen Penilaian
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LAMPIRAN 3

Lembar Diskusi Siswa
Pertemuan I
A. Tujuan
Melalui diskusi kelompok serta mengkaji pustaka, siswa dapat:
1. Menganalisis permasalahan pada berbagai obyekbiologi
2. Mengurutkan langkah-langkah metode ilmiah dalam penelitian
3. Menyimpulkan hasil penelitian bilogi yang telah dilakukan peneliti
B. Prosedur
 Bacalah jurnal penelitian biologi dengan teliti
 Catatlah judul, tujuandan hasil dari data penelitian
 Buatlah kesimpulan dari data penelitian yang kalian peroleh
 Buatlah tabel hasil diskusi kalian, seperti tabel dibawah
C. Tabel hasildiskusi:
No
1
2

Judul

Tujuan

Hasil

Kesimpulan
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Lembar Diskusi Siswa
Pertemuan II

A. Tujuan
Melalui diskusi kelompok serta mengkaji pustaka, siswa dapat:
1. Melaksanakan rancangan percobaan berdasarkan penulisan ilmiah
B. Alat danBahan
1. Alat tulis
2. Lembar Diskusi Siswa
C. Prosedur
1. Bergabunglah dalam kelompok yang telah ditentukan
2. Diskusikan dengan teman kelompok mengenai permasalah di sekitar
lingkungan sekolah
3. Buatlah rancangan penelitian dengan ketentuan:
a. Judul

e. Alat danBahan

b. Rumusan Masalah

f. Langkah-

c. Tujuan

langkah/prosedur

d. Hipotesis

kerja
4. Presentasikan hasil rancangan penelitian ke depankelas
5. Lakukan penelitian sesuai dengan rancangan penelitian yang telah
disusun selam 2 minggu. Hasil percobaan dianalisis dan dibuat dalam
bentuk laporan tertulis secara berkelompok menggunakan format
penulisan ilmiah sebagaiberikut:
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a. Acara (judul, hari,
tanggal, waktu, dan
tempatpelaksanaan)
b. Judul

e. Hasil
f. Pembahasan
g. Kesimpulan

c. Dasar teori
h. Daftarpustaka
d. Alat, bahan, dan cara
kerja

i. Lampiran
(dokumentasi)
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LAMPIRAN 4

Instrumen Tes Tertulis
Kisi-kisi Soal
Inkator
Menjelaskan
permasalahan pada
berbagai obyek Biologi
dan tingkat organisasi
kehidupan

C1

C2

Membuat rancangan
penelitian dengan metode
ilmiah

C4

No
Soal

Kunci
Jawab

Bentuk
Soal

1

A

PG

3

B

PG

1

Terla
mpir

Essay

4

D

PG

√

5

C

PG

√

2

Terla
mpir

Essay

2

D

PG

3

Terla
mpir

Essay

√
√
√
√

Menganalisis
permasalahan biologi
berdasarkan langkahlangkah metode ilmiah
dalam penelitian
Menjelaskan prinsip
keselamatan kerja
berdasarkan pengamatan
dan percobaan

C3

√

√

Keterangan :
C1: Menginat

C4 : Menganalisis

C2 : Memahami

C5 : Mengevaluasi

C3 :Menerapkan

C6 : menciptakan
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Soal Tes
A. PilihanGanda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat
1. Langkah pertama yang dilakukan dalam metode ilmiah adalah...
a. Merumuskan masalah

d. Menarik kesimpulan

b. Mengajukan hipotesis

e. Melakukan percobaan

c. Mengumpulkan data
2. Berikut merupakan kondisi yang tidak aman, sehingga terjadi kecelakaan
kerja,kecuali...
a. Peralatan pelindung yang tidak memadai
b. Prosedur yang berbahaya di sekitar peralatan
c. Membuang bahan-bahan berbahaya
d. Menggunakan peralatan secara prosedur yang digunakan
e. Gudang terlalu penuh
3. Untuk membuktikan hipotesis perlu dilakukan...
a. Perkiraan

d. Perencanaan

b. Percobaan

e. Pemikiran

c. Penafsiran
4. Variabel bebas dari pernyataan Tinggi tanaman pepaya tergantung jumlah
air yang disiramkan pada tanaman tersebut adalah..
a. Lama penyiraman

d. Jumlah air

b. Tinggi tanaman

e. Waktu penyiraman

c. Tanaman pepaya
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5. Metode ilmiah mempunyai manfaat bagi kesejahteraan manusia antara
lain..
a. Menghasilkan ujicoba
b. Bekerja tidak putus asa
c. Membuka jalan untuk
memecahkan masalah

d. Mengadakan percobaan
yang berguna
e. Penemuan yang kebetulan

B. Essay
Jawablah pertanyaan dengan benar!
1. Sebutkan dan jelaskan tahapan dalam metodeilmiah?
2. “Pengaruh pemberian pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman tomat”
dari pernyataan tersebut tentukan varibelnya?
3. “Pengaruh pemberian pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman
jagung”. Dari judul penelitian tersebut tentukan:
a. Rumusan masalah
b. Tujuan penelitian
c. Manfaat penelitian
Kunci Jawaban
B. Essay
1. Tahapan dalam metode ilmiah adalah:
a. Memilih dan merumuskan masalah
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Langkah pertama dalam meneliti adalah menetapkan masalah yang
akan dipecahkan atau diangkat ke dalam sebuah penelitian
b. Merumuskan hipotesis
Hipotesa adalah kesimpulan sementara tentang hubungan antar
variabel atau fenomena-fenomena dalam penelitian.
c. Melaksanakan percobaan
Pengujian hipotesa menghendaki data yang dikumpulkan untuk
keperluan penelitian.
d. Mengumpulkan data
Peneliti memerlukan data untuk menguji hipotesa, data terserbut perlu
dikumpulkan.
e. Mengolah dan menganalisa data
Setelah data terkumpul, peneliti menyusun data untuk diolah.
Penyusunan data dapat berbentuk tabel ataupun grafik. Setelah diolah
data perlu analisa sesuai tinjaun pustaka.
f. Menarik kesimpulan
Kesimpulan dibuat untuk menjawab hipotesa.
2. Variabel bebas

: kadar pupuk urea

Variabel terikat

: pertumbuhan tanaman tomat

Variabel kontrol

: tanah danair

3. a. Rumusan masalah: Apakah ada pengaruh pemberian pupuk kandang
terhadap pertumbuhan tanaman jagung?
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b. Tujuan penelitian : Mengetahui konsentrasi pupuk kandang yang paling
optimal bagi pertumbuhan tanaman jagung
c. Manfaat:
- Bagi petani: mengetahui konsentrasi pupuk kandang paling optimal
terhadap pertumbuhan tanaman jagung sehingga petani mendapatkan hasil
maksimal
- Bagi siswa : dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk
melakukan penelitian
- Bagi masyarakat umum: dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk
menambah wawasan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66

LAMPIRAN 5
Rubrik Penilaian Tes Tertulis
No
soal

Bentuk
Soal

Skor

1

Pilihan
Ganda

5

Menjawab benar

0

Menjawab tidak benar atau tidak menjawab sama
sekali

Pilihan
Ganda

5

Menjawab benar

0

Menjawab tidak benar atau tidak menjawab sama
sekali

Pilihan
Ganda

5

Menjawab benar

0

Menjawab tidak benar atau tidak menjawab sama
sekali

Pilihan
Ganda

5

Menjawab benar

0

Menjawab tidak benar atau tidak menjawab sama
sekali

Pilihan

5

Menjawab benar

2

3

4

5

Rubrik
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1

2

3

Ganda

0

Menjawab tidak benar atau tidak menjawab sama
sekali

Essay

15

Menjawab benar dan urutan langkahnya lengkap

9-14

Menjawab benar tapi urutannya kurang lengkap

8-1

Menjawab kurang tepat dan susunannya kurang
lengkap

Essay

Essay

0

Tidak menjawab sama sekali

15

Menjawab benar dan lengkap

9-14

Menjawab benar tapi kurang lengkap

8-1

Menjawab kurang tepat dan susunannya kurang
lengkap

0

Tidak menjawab sama sekali

45

Menjawab benar dan lengkap

16-44

Menjawab benar tapi kurang lengkap

1-15

Menjawab kurang tepat

0

Tidak menjawab sama sekali

Rubrik Penilaian Laporan Hasil Penelitian

No

Aspek

Skor

1

Acara

5
1-4

2

Judul

Rubrik
Menuliskan lengkap acara kegiatan
Menuliskan acara kegiatan kurang lengkap

0

Tidak menuliskan sama sekali

5

Menarik, kratif, dan sesuai dengan permasalahan di
lingkungan sekitar

1-4

Menarik tetapi kurang sesuai dengan permasalahan
di lingkungan sekitar

0

Tidak menuliskan sama sekali
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3

4

\5

Dasar teori

Alat,
Bahan, dan
Cara Kerja

Hasil

10-15

Sesuai dengan judul yanag dikemukakan dan
mengambil teori dari sumber yang dapat dipercaya

1-9

Sesuai dengan judul yang dikemukakan tetapi teori
yng digunakan berasal dari sumber yang tidak dapat
dipercaya

0

Tidak menuliskan sama sekali

5

Menuliskan benar dan lengkap

1-4
0

Tidak menuliskan sama sekali

10

Menuliskan benar dan lengkap

1-9

Menuliskan benar tetapi kurang lengkap

0
6

7

8

Pembahasan

Kesimpulan

Daftar
Pustaka

Menuliskan benar tetapi kurang lengkap

Tidak menuliskan sama sekali

31-40

Menuliskan benar dan lengkap sesuai dengan
permasalahan

16-30

Menuliskan benar tetapi kurang sesuai dengan
permasalahan yang dibahas

1-15

Menuliskan pembahasan kurang sesuai dengan
permasalahan yang ditulis

0

Tidak menuliskan sama sekali

10

Menyimpulkan dengan tepat dan sesuai dengan
tujuan penelitian

1-9

Menuliskan benar tetapi kurang tepat

0

Tidak menjawab sama sekali

5

Menuliskan daftar pustaka sesuai dengan tata cara
penulisan dan sesuai dengan catatan kaki pada dasar
teori

1-4

Menuliskan daftar pustaka sesuai dengan tata cara
penulisan tetapi kurang tepat dengan yang ada pada
catatan kaki
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9

Lampiran

0

Tidak menuliskan sama sekali

5

Melampirkan gambar atau proses pengolahan data

1-4

Melampirkan gambar tetapi kurang lengkap

0

Tidak melampirkan sama sekali

Penilaian Tes Tertulis

No

Nama

Butir Soal

Siswa

Jumlah

Pilihan Ganda
1

2

3

4

Skor

Essay
5

1

2

jumlah skor yang didapat

x 100

Nilai
Siswa

3

Skor
1
2
3
dst.

Nilai =

skor maksimal

Instrumen Penilaian Observasi
Pengamatan Afektif
No

Nama Siswa

Aspek yang Dinilai
Kerjasama

1
2
dst.

Disiplin

Percaya Diri

Total
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Kategori :
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang
Nilai =

jumlah skor yang didapat

x 100

skor maksimal

Rubrik Penilaian Afektif
No

Aspek

Skor

Rubrik

1

Kerja Sama

3

Mampu menghargai pendapat orang lain, ikut serta
mengerjakan tugas dan mampu berdinamika
dengan baik dalam kelompok

2

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

1

Jika hanya 1 indikator yang terliha

3

Melakukan sesuai dengan aturan/panduan kegiatan,
ketepatan waktu dalam mengikuti pebelajaran dan
mengumpulkan tugas tepat waktu

2

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

1

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

3

Mampu mempresentasikan hasil diskusi di depan
kelas, menyampaikan pendapat dengan tepat
berdasarkan teori dan berpendapat atau melakukan
kegiatan tanpa ragu-ragu

2

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

1

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

2

3

Disiplin

Percaya
Diri
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Penilaian Psikomotorik

Lembar Pengamatan Kinerja dalam presentasi
No

Aspek

1

Presentasi

2

Mempertanggungjawabkan
pendapat

3

Menjawab pertanyaan
yang diajukan

3

2

1

Catatan

Keterangan: 3=Baik, 2=Cukup, 1=Kurang
Rubrik Penilaian Kinerja
No

Aspek

Skor

Rubrik

1

Presetasi

3

Materi yang dibawakan sesuai, materi
menggunakan bahasa yang mudah
dipahami oleh kelompok maupun
kelompok lain dan mempresentasikan
hasil diskusi dengan penuh percaya
diri

2

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

1

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

2

Mempertanggungjawabkan 3
pendapat

2

Menyampaikan pendapat secara logis,
mengemukakan pendapat dengan tepat
dan sesuai dari sumber terpercaya serta
menjawab pertanyaan tanpa ragu-ragu
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
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3

Menjawab pertanyaan
yang diajukan

1

Jika hanya 1 indikator yang terihat

3

Mampu menjawab pertanyaan dengan
benar, menggunakan bahasa sendiri
dengan tepat tanpa melihat sumber dan
berdiskusi dengan teman kelompok

2

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

1

Jika hanya 1 indikator yang terlihat
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LAMPIRAN 6
Tabel 1.1 Hasil pengamatan ( Total ulat : 20 ekor tiap perlakuan )
Perlakuan

24 jam
mati

48 jam

72 jam

96 jam

mati

mati

mati

K : 0%

0

0

0

0

P1 : 10%

0

0

0

3

P2 : 30 %

0

0

2

4

P3 : 50 %

1

1

5

7

P4 : 70 %

4

4

8

4

LAMPIRAN 7
DOKUMENTASI PENELITIAN
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1. Proses penimbangan, penggilingan, dan pengendapan daun pepaya.

2. Proses pemberian rendaman daun pepaya dengan teknik tetes langsung ke ulat dan
pakan ulat.

3. Potret toples penelitian yang berisi ulat grayak dan gambar ulat grayak yang
terkena dampak dari toksik.
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