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ABSTRAK
UJI EFEKTIVITAS AROMATERAPI BAKAR EKSTRAK
ETANOL LADA PUTIH (Piper nigrum L.) SEBAGAI
INSEKTISIDA NABATI TERHADAP KECOAK AMERIKA
(Periplaneta americana L.)
Fernanda Resita Martha Wedu
NIM : 151434047
Universitas Sanata Dharma
Periplaneta americana L. merupakan salah satu hewan yang membawa
vektor penyakit berupa diare, disentri, dan tifus. Manusia menggunakan
insektisida kimiawi yang ampuh, namun berbahaya bagi kesehatan manusia. Piper
nigrum L. merupakan tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan sebagai
insektisida nabati bagi kecoak, karena mengandung alkaloid. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak tanaman Piper nigrum L. sebagai
insektisida alami terhadap mortalitas Periplaneta americana L. dan mengetahui
nilai LC50 20 menit dari ekstrak tanaman Piper nigrum L. yang berpengaruh
terhadap mortalitas Periplaneta americana L.
Penelitian ini terdiri dari 1 kontrol (0%), 5 perlakuan (35%, 40%, 45%, 50%,
55%), dan dilakukan 4 kali pengulangan. Pada setiap pengulangan diujikan 10
ekor Periplaneta americana L. Pembuatan ekstrak tanaman Piper nigrum L.
dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Data yang
diambil adalah tingkat mortalitas Periplaneta americana L. setelah 20 menit
setelah aplikasi aromaterapi ekstrak Piper nigrum L.
Data yang diperoleh ekstrak mengandung alkaloid dan dianalisis probit
LC50, nilai LC50 20 menit didapat sebesar 46%v/v. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak tanaman Piper nigrum L. maka
semakin tinggi tingkat mortalitas kecoak (Periplaneta americana L.). Berdasarkan
hasil pengamatan dan analisis data disimpulkan bahwa aromaterapi ekstrak etanol
lada putih (Piper nigrum L.) terbukti efektif sebagai insektisida alami terhadap
kecoak (Periplaneta americana L.), perlakuan konsentrasi ekstrak etanol lada
putih (Piper nigrum L.) aromaterapi yang efektif sebagai insektisida alami
terhadap kecoak (Periplaneta americana L.) yaitu 55%, dan nilai LC50 ekstrak
lada putih (Piper nigrum L.) berpengaruh terhadap mortalitas kecoak (Periplaneta
americana L.) dengan nilai sebesar 46%v/v.
Kata kunci : Kecoak (Periplaneta americana L.), insektisida nabati, tanaman
lada putih (Piper nigrum L.), dan mortalitas.

vii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT
THE EFFECTIVITY TESTS AROMA THERAPY FUEL OF SEEDS
EXTRACT Piper nigrum L. AS PHYTO-INSECTICIDE TO MORTALITY OF
Periplaneta americana L.
Fernanda Resita Martha Wedu
Student Number : 151434047
Sanata Dharma University
Periplaneta americana L. is animal that bring vector diseases diarrhea,
dysentry, and typhus. Human uses the effective chemical insecticide, but very
dangerous for healthiness. Piper nigrum L. can be used as phyto-insecticide
because contains alkaloids. This experiment has purposes to know the effectivity
of Piper nigrum L. plant extract as phyto-insecticide to mortality of Periplaneta
americana L. and LC50 20 minute of Piper nigrum L. plant extract which has
influence to mortality of Periplaneta americana L.
This experiment consisted of 1 control (0%), 5 handlings (35%, 40%, 45%,
50%, 55%), and 4 rehashes. Each rehashes was tested by 10 cockroaches.
Productions of plants extract Piper nigrum L. by maceration method using
ethanol solvent 70%. The data taken was mortality of Periplaneta americana L.
for 20 minute after of aroma therapy plants extract Piper nigrum L.
The result of extract contains alkaloids and probit analysis was obtained
LC50 20 minute value in the amount of 46%v/v. The experiment result showed that
the higher concentrations of plants extract Piper nigrum L., the higher the
mortality rate of Periplaneta americana L. Based on observations and data
analysis it was concluded that aromatherapy ethanol extract of Piper nigrum L.
proved effective as a natural insecticide against Periplaneta americana L., the
effective treatment of aromatherapy ethanol extract of Piper nigrum L. as natural
insecticides against Periplaneta americana L. which are 55%, and LC50 values of
extract Piper nigrum L. affect the mortality of Periplaneta americana L. with a
value of 46% v / v.
Keyword : Periplaneta americana L., phyto-insecticide,Piper nigrum L., and
mortality.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lingkungan tempat tinggal suatu masyarakat menentukan kesehatan
masyarat tersebut. Lingkungan yang tidak dirawat dengan baik pada akhirnya
akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat di sekitarnya serta dapat
ditularkan berupa diare, disentri, malaria, dan tifus. Tifus merupakan salah
satu penyakit yang sering terjadi di Indonesia. Penyakit tersebut sering
diderita oleh anak-anak berumur 5-9 tahun. Penyebab utamanya yaitu
serangga, salah satunya yaitu kecoak. Penularan penyakit melalui makanan
maupun tempat yang dihinggapi dan dilaluinya (Depkes, 2010) . Penyakit
yang disebabkan oleh kecoak bervariasi, mulai dari alergi, gangguan
pencernaan, dan lain sebagainya. Diare merupakan salah satu gangguan
pencernaan yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Pada
tahun 2010 Indonesia memiliki jumlah kasus diare sekitar 213.435 penderita,
jumlah kematian 1.289, dan sebanyak 70-80% terjadi pada anak-anak
(Kemenkes, 2012).
Beberapa mikroorganisme dan mikroorganisme yang ditularkan oleh
kecoak adalah Streptococcus, Salmonella, virus hepatitis A, polio dan telur
dengan larva cacing. Mikroorganisme dan organisme tersebut berasal dari
sampah, sisa makanan, atau kotoran.
Pada permukiman warga ada 3 jenis kecoak yaitu Kecoak Amerika
(Periplaneta americana L.), kecoak Jerman (Blatella germanica L.), dan
kecoak Australia (Periplaneta australasiae F.). Kecoak Amerika (Periplaneta
americana) merupakan spesies terbanyak, serta yang paling sering dijumpai
di seluruh Indonesia (Cornwell, 1968 dalam Amalia dan Idham, 2010).
Jumlah serangga dapat dikontrol dengan penggunaan insektisida
sintesis. Penggunaan insektisida sintesis akan menyebabkan serangga
mengalami resisten, karena serangga yang tidak mati akan memperbanyak
diri serta mewariskan kemampuan resisten terhadap keturunannya (Ahmad,
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2011). Selain itu, insektisida sintesis juga kurang baik untuk kesehatan karena
dapat mengganggu sistem pernapasan. Oleh sebab itu dibutuhkan usaha yang
lebih ramah lingkungan serta dapat mengontrol serangga khususnya kecoak.
Insektisida alternatif yang dapat digunakan memiliki ciri-ciri antara
lain: ramah lingkungan, aman, mudah didapat, serta efektif dalam
pengendalian populasi kecoak. Insektisida alternatif tersebut berupa
penggunakan bahan alami, seperti tumbuhan – tumbuhan pengusir serangga
(Novizan, 2002) . Senyawa tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai
insektisida nabati di antaranya dari golongan sianida, saponin, tannin,
flavonoid, alkaloid, steroid, dan minyak atsiri (Kardinan, 2000) . Piperaceae
memiliki 145 jenis lipofilik amida yang bersifat insektisida, seperti piperin,
pipernonalin, piperisida, piperoktadekalidin, dan lain-lain (Lee, 2005).
Tumbuhan yang dapat digunakan yaitu lada putih (Piper nigrum L.).
Lada putih (Piper nigrum L.) dapat dibuat menjadi aromaterapi bakar, karena
senyawa kimia piperin dapat bertahan dalam proses pembakaran serta
menjadi racun pernapasan bagi kecoak yang dapat menyebabkan kematian.
B. Rumusan Masalah
Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah aromaterapi ekstrak etanol lada putih (Piper nigrum L.) terbukti
efektif sebagai insektisida alami terhadap kecoak (Periplaneta americana
L.) ?
2. Pada perlakuan berapakah konsentrasi ekstrak etanol lada putih (Piper
nigrum L.) aromaterapi yang efektif sebagai insektisida alami terhadap
kecoak (Periplaneta americana L.) ?
3. Berapakah nilai LC50 ekstrak lada putih (Piper nigrum L.) yang
berpengaruh terhadap mortalitas kecoak (Periplaneta americana L.) ?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui aromaterapi ekstrak etanol lada putih (Piper nigrum L.)
terbukti efektif sebagai insektisida alami terhadap kecoak (Periplaneta
americana L.)
2. Untuk mengetahui konsentrasi ekstrak etanol lada putih (Piper nigrum L.)
aromaterapi yang efektif sebagai insektisida alami terhadap kecoak
(Periplaneta americana L.)
3. Untuk mengetahui nilai LC50 ekstrak lada putih (Piper nigrum L.) yang
berpengaruh terhadap mortalitas kecoak (Periplaneta americana L.)
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Peneliti
Peneliti mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru mengenai
pemanfaatan lada putih sebagai aromaterapi insektisida alami serangga
khususnya kecoak.
2. Bagi Petani
Petani dapat memanfaatkan lada putih sebagai insektisida alami kecoak
yang aman, serta ramah lingkungan.
3. Bagi Dunia Pendidikan
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran materi
metode ilmiah mengenai cara alternatif membuat ekstrak etanol lada putih
dalam pengendalian serangga, khususnya kecoak dengan cara dibuat
dalam aromaterapi.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A.

Kecoak (Periplaneta americana)
Kurang lebih terdapat 3.500 spesies kecoak berada di dunia, salah
satunya yaitu Periplaneta americana (Depkes, 2009). Periplaneta
americana lebih dikenal dengan nama kecoak amerika, memiliki warna
merah gelap dengan noda kuning pada bagian belakang sayap, tiga pasang
kaki, memiliki bentuk mulut mengunyah (Budipedia, 2013) (Gambar 2.1).
Kecoak banyak ditemukan pada tempat yang kotor dan lembab, seperti
tempat sampah, maupun saluran air limbah.

Gambar 2.1 Kecoak (Periplaneta americana)
(Sumber : Intisari, 2017)
1. Klasifikasi Kecoak (Periplaneta americana)
Klasifikasi Periplaneta americana menurut (Soedarto, 1992) sebagai
berikut :
Kingdom

: Animalia

Filum

: Arthropoda

Kelas

: Hexapoda

Ordo

: Orthoptera

Famili

: Blattidae

Genus

: Periplanate

Spesies

: Periplaneta americana
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Kecoak (Periplaneta americana) memiliki panjang 3,1 – 3,7 cm,
memiliki warna kemerahan hingga coklat tua/hitam mengkilap dengan
bentuk badan pipih dorsoventral. Kecoak (Periplaneta americana)
memiliki dua antena pada bagian kepala, bentuk mulut menggigit
(chewing type), 2 pasang sayap yang menutupi abdomennya baik untuk
kecoak jantan maupun kecoak betina.
2. Morfologi Kecoak (Periplaneta americana)
Tubuh kecoak (Periplaneta americana) terbagi menjadi tiga bagian
dimulai dari anterior hingga posterior yaitu caput, thorax dan abdomen.
a. Caput
Caput dilengkapi dengan antena dan mata. Caput terdiri dari tiga
bagian:
-

Epicranium, terletak di sebelah belakang dan di belakang kedua
mata.

-

Clypeus, bagian yang meluas vertikal ke arah ventral.

-

Genae, bagian-bagian pada kedua sisi lateral.

b. Thorax
Thorax tersusun dari tiga buah segmen yaitu prothorax,
mesothorax, dan metathorax yang tertutup dengan lembaran
exoskeleton. Exoskeleton di sebelah dorsal disebut tergum, sedangkan
di sebelah ventral disebut sternum. Tergum dan sternum terpisah,
batas anterior tergum dari mesothorax hewan jantan melekat sepasang
sayap anterior yang disebut elytra. Pada tergum dari metathorax ada
satu pasang sayap posterior. Sayap posterior merupakan lembaran
tebal yang tidak tembus cahaya, sedangkan posterior lembaran tipis
dan tembus cahaya.
c. Abdomen
Abdomen terdiri dari sepuluh segmen yang diperkuat dengan adanya
exoskeleton, pada bagian dorsal disebut tergum dan bagian ventral
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disebut sternum, keduanya tipis dan fleksibel. Segmen kesepuluh pada
hewan jantan dilengkapi dengan sepasang stylus yang pendek,
sedangkan pada hewan betina memiliki sternum yang jelas pada
segmen tujuh.

(a)

(b)

Gambar 2.2 a. Kecoak Jantan, b. Kecoak Betina
(Sumber : Triatmanto, 2009)
Perbedaan kecoak jantan maupun kecoak betina (Gambar 2.2) yaitu
jantan memiliki bentuk tubuh yang lebih kurus dari betina, dan kecoak
jantan memiliki sayap yang lebih panjang daripada betina (Soekirno,
2003).

3. Organ Penapasan Kecoak (Periplaneta americana)
Pada kecoak, terdapat 10 pasang spirakel (Gambar 2.3), 3
pasang terletak di daerah thorax dan 1 pasang terdapat masing-masing
segmen dari 8 segmen, dimulai dari segmen pertama abdomen.
Spirakel memiliki sebuah katup yang memiliki peran mengurangi
hilangnya air dalam cairan tubuh kecoak serta melindungi dari parasit.
Katup spirakel akan membuka sebagai respon dari tingginya CO2
dalam tubuh yang harus dikeluarkan.

Gambar 2.3 Spirakel
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Trakea yang besar memiliki cabang-cabang trakea yang
semakin kecil. Cabang-cabang trakea yang semakin kecil dan tipis
memiliki ukuran kurang dari 1 µm yang disebut trakeolus. Trakeolus
berfungsi untuk menyuplai kebutuhan O2 serta membawa CO2 keluar
hasil

metabolisme.

Fungsi

trakeolus

tersebut

dikarenakan

berhubungan langsung dengan jaringan. Akhir dari trakeolus terletak
pada otot atau organ lainnya yang berisi cairan. Selama otot
berkontraksi, maka konsentrasi cairan tubuh di sekitas trakeolus
meningkat. Keadaan ini menyebabkan udara yang berada diluar
trakeolus berdifusi, kemudian membawa O2 menuju ke bagian yang
diperlukan.
Setelah aktifitas otot terhenti hasil-hasil metabolik akan
mengubah tekanan osmotik cairan sel, akibatnya air kembali ke
trakeolus. Udara akan keluar dan masuk ke dalam trakea akibat
kontraksi dan perluasan abdomen. Pada kecoak empat pasang spirakel
pertama akan membuka saat inspirasi dan menutup saat inspirasi
kemudian akan membuka lagi saat ekspirasi.
4. Siklus Hidup Kecoak (Periplaneta americana)
Kecoak termasuk dalam kecoak primitif atau tidak sempurna (Gambar
2.4), karena hanya memiliki tiga tahap yaitu tahap telur, tahap nimfa, dan
tahap dewasa yang dapat dibedakan jenis jantan serta jenis betina. Setiap
tahap memiliki waktu, bentuk serta sifat yang berbeda-beda.

Gambar 2.4 Siklus Hidup Kecoak (Periplaneta americana)

(Sumber : Jagad, 2019)
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a. Tahap Telur
Tahap awal metamorfosis diawali dengan tahap telur. Induk betina
akan meletakkan telur-telur di tempat yang tidak dilalui oleh manusia
seperti sampah maupun di atas permukaan tanah. Dalam sekali
bertelur kecoak terdapat sekitar 16-32 butir telur. Telur-telur tersebut
akan saling melekat satu sama lain. Telur – telur kecoak memiliki
cangkang kapsul untuk melindunginya yang disebut ootheca. Bentuk
dari ootheca yaitu seperti kacang merah. Setelah satu atau beberapa
hari ootheca akan diletakkan pada tempat tertentu dan menetas setelah
1 – 2 bulan.
b. Tahap Nimfa
Telur yang telah menetas disebut nimfa. Nimfa berwarna putih,
memiliki sayap yang berukuran kecil sehingga terlihat seperti tidak
memiliki sayap/tidak bersayap. Dalam tahap ini dilalui selama 60 hari
serta perkembangan nimfa terjadi 4-7 kali pergantian kulit yang
disebut ecdysis dan akan mengeluarkan bakal sayap untuk setiap kali
pergantian kulit.
c. Tahap Dewasa
Pada tahap ini, kecoak dewasa berukuran 3,1-3,7 cm, memiliki 2
pasang sayap dan berwarna merah kecoklatan. Sayap yang kuat akan
memudahkan kecoak untuk terbang dengan bebas. Tahap ini kecoak
akan terus tumbuh besar dan berlangsung selama 200 hari dan akan
bertelur sebanyak 8-20 kali sebelum akhirnya mati. Kecoak dewasa
kebanyakan aktif di malam hari, serta sulit dijumpai pada siang hari.
5. Gangguan yang disebabkan oleh Kecoak (Periplaneta americana)
Kecoak menyukai tempat yang gelap dan lembab, seperti dapur,
tempat pembuangan sampah/kotoran. Kecoak juga menyukai tempat
penyimpanan seperti ruang makan, gudang, selokan, serta kandang
binatang. Hal tersebut menyebabkan kecoak meninggalkan bau yang
tidak sedap, menimbulkan alergi, mengotori dinding, lantai, buku, dan
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perkakas rumah tangga serta menyebarkan berbagai patogen penyakit
(Environmental Health Watch, 2005 dalam Amalia dan Idham, 2010) .
Patogen penyakit yang disebabkan kecoak berupa diare, disentri, kolera,
wabah, demam tifoid, penyakit virus seperti poliomielitis. Selain itu juga
kecoak membawa telur cacing parasit dan menyebabkan alergi reaksi,
demartitis, gatal, pembengkakan kelopak mata dan kondisi pernapasan
(Sastrodihardjo, 1979).
Kecoak cukup merepotkan ketika diberantas secara mekanis
karena larinya cepat dan bau yang tidak sedap. Selain itu, kecoak hidup
di tempat yang kotor, sehingga banyak yang jijik untuk menangkapnya.
Jika dibunuh secara mekanis, misalnya dipukul, serangga ini biasanya
sering tidak mati. Meskipun perutnya telah hancur akibat pukulan,
kecoak masih sanggup untuk lari bersembunyi. Dalam tempat
persembunyian itulah kecoak masih dapat hidup, walaupun pada
akhirnya mati. Pengendalian dapat dilakukan denga cara menggunakan
musuh alami, dengan melakukan penguapan dengan menggunakan
insektisida secara mekanis.
B.

Insektisida
1. Pengertian Insektisida
Insektisida terdiri dari dua kata yaitu insekta yang berarti serangga
dan cida yang berarti pembunuh. Sehingga, pestisida merupakan
pembunuh hama yang berasal dari kata pest=hama dan cida=pembunuh.
2. Sasaran Racun Insektisida
Berdasarkan cara masuknya insektisida ke dalam sasaran, Hudayya dan
Jayanti (2012) menggolongkan menjadi:
a. Racun Lambung (racun perut)
Racun lambung atau racun perut adalah insektisida yang membunuh
serangga dengan cara masuk ke pencernaan melalui makanan yang
dimakan.

Insektisida tersebut akan masuk ke organ pencernaan
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serangga dan diserap oleh dinding usus kemudian ditranslokasikan
ke tempat sasaran yang mematikan sesuai dengan jenis bahan aktif
insektisida. Misalkan menuju ke pusat syaraf serangga, menuju ke
organ-organ respirasi, meracuni sel-sel lambung dan sebagainya.
Serangga harus memakan tanaman yang sudah disemprot insektisida
yang mengandung residu dalam jumlah yang cukup untuk
membunuh.
b. Racun Kontak
Racun kontak adalah insektisida yang masuk ke dalam tubuh
serangga melalui kulit, celah atau lubang alami pada tubuh atau
langsung mengenai mulut serangga. Serangga akan mati apabila
bersinggungan langsung (kontak) dengan insektisida tersebut.
Kebanyakan racun kontak juga berperan sebagai racun perut.
c. Racun Pernafasan
Racun pernafasan adalah insektisida yang masuk melalui trakea
serangga dalam bentuk partikel mikro yang melayang di udara.
Serangga akan mati bila menghirup partikel mikro insektisida dalam
jumlah yang cukup. Kebanyakan racun pernafasan berupa gas, asap,
maupun uap dari insektisida cair. Insektisida berupa gas akan mengisi
ruangan (udara) serta dapat menembus celah-celah kecil/pori–pori
permukaan dengan bahan aktif insektisida.
d. Racun Sistemik
Serangga akan mati setelah memakan atau menghisap cairan
tanaman yang telah disemprot.
e. Racun Metabolisme
Membunuh serangga dengan mengintervensi proses metabolismenya.
f. Racun Protoplasma
Insektisida ini akan mengganggu fungsi sel karena protoplasma sel
menjadi rusak (Chandra, 2013).
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3. Insektisida Nabati
Populasi hama dapat ditekan dengan menggunakan berbagai cara
pengendalian, baik secara kultur teknis, mekanis, biologis, maupun dengan
insektisida (Untung, 1996 dalam Purwianshari, 2017). Salah satu alternatif
untuk

menanggulangi

tingginya

serangan

hama

adalah

dengan

menggunakan insektisida nabati, yaitu insektisida yang bahan dasarnya
berasal dari tumbuh-tumbuhan. Insektisida nabati relatif mudah dibuat
dengan penggunaan bahan-bahan yang ada di sekitar kita (Kardinan, 2005).
Insektisida nabati adalah produk yang bersifat spesifik dan ramah
terhadap lingkungan (Kardinan, 2000). Untuk mengatasi masalah hama
dengan cepat dalam jangka pendek dapat menggunakan insektisida nabati.
Bahan kimia dalam insektisida nabati dapat mudah terurai sehingga
dianggap lebih ramah lingkungan (Rachmawati, 2009 dalam Ekawati dan
Zasli, 2013) . Menurut Sonyaratri (2006) dalam Sudjak, 2016, insektisida
nabati sebagai penolak serangga memiliki syarat yaitu tidak menimbulkan
iritasi, dan tidak beracun. Insektisida nabati dianggap memuaskan apabila :
a. melindungi pemakai selama beberapa jam dari gangguan hama atau
serangga walaupun berada pada tempat yang banyak hama atau
serangga,
b. tidak megganggu pemakaiannya dan orang sekitarnya,
c. tidak menimbulkan keracunan, gatal-gatal atau menimbulkan alergi
terhadap kulit pengguna,
d. tidak berbau kurang sedap,
e. stabil bila terkena sinar matahari.
Penggunaan insektisida nabati harus didasari dengan alasan yang
kuat dan tepat yang berkaitan dengan sifat dasar insektisida. Insektisida
nabati bersifat:
a.

Mudah terurai di alam (biodegreadeble) sehingga diharapkan tidak
meninggalkan residu pada produk pertanian.
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b.

Relatif aman terhadap organisme bukan sasaran termasuk musuh
alami hama (selectivity) sehingga dapat menjaga keseimbangan
ekosistem dan menjaga biodiversitas organisme pada suatu
ekosistem pertanian.

c.

Dapat

dipadukan

dengan

komponen

pengendalian

lainnya

(compability) yang memungkinkan penerapan teknologi atau strategi
lain yang dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga tidak ada
komponen pengendalian yang mendominan.
d.

Dapat memperlambat laju resistensi yang sangat penting dalam
rangka manajemen resisten (insect pest resistant management).

e.

Dapat menjamin ketahanan dan keberlanjutan dalam usaha tani
(sustainability) karena dapat menjamin semua komponen dalam
ekosistem berjalan dengan baik (Dadang dan Prijono, 2008).

C.

Lada
Tanaman lada berfamili dengan Piperaceae yang berasal dari india dan
menyebar luas keberbagai benua terutamanya benua Asia.

Gambar 2.5 Lada Putih (Piper nigrum L.)
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
1.

Klasifikasi Tanaman Lada
Klasifikasi tanaman Lada putih (Piper nigrum L.) dalam (Tjitrosoepomo,
1988):
Kerajaan

: Plantae

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13

Divisi

: Spermatophyta

Kelas

: Dicotyledonae

Bangsa

: Piperales

Suku

: Piperaceae

Marga

: Piper

Jenis

: Piper nigrum L.

2. Nama Daerah Tanaman Lada
Lada (Aceh, Batak, Lampung, Buru, dan Nias), raro (Mentawai), lado
(Minangkabau), merico (Jawa), maica (Bali), ngguru (Flores), malita lo
dawa (Gorontalo), marica atau barica (Sulawesi Selatan), marisan mau,
manise ahuwee (Seram), rica jawa (Halmahera, Ternate, Minahasa),
leudeu pedih (Gayo), sahang (Banjarmasin, Jawa Barat), sakang
(Madura), saha (Bima), dan mboko saah (Ende) (Rismunandar, 2003).
3. Morfologi Tanaman Lada
Secara morfologis tanaman lada bersifat dimorfik, yaitu memiliki
dua macam sulur atau cabang buah. Tanaman yang dikenal sebagai
tanaman tahunan yang memanjat, dengan batang berbuku tinggi
mancapai 10 meter. Bila pemeliharaannya dilakukan dengan baik, tajuk
dengan mencapai diameter 1,5 meter (Tjitrosoepomo, 1986).
Lada termasuk tanaman dikotil, bijinya akan tumbuh membentuk
akar lembaga dan berkembang menjadi akar tunggang. Saat ini akar
tunggang

tidak

banyak

ditemukan

pada

tanaman

lada

karena

pembiakannya dilakukan melalui setek, yang ada hanya akar lateral saja.
Akar lada akan terbentuk pada buku-buku ruas batang pokok dan cabang.
Akar lateral dengan serabut yang tebalnya sekitar 30 cm berada di dalam
lapisan tanah bagian atas (top soil). Akar ini dapat masuk ke dalam tanah
1-2 meter. Jumlah akar lateral rata-rata 10-20 buah dengan panjang 3-4
meter (Rismunandar, 2003).
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Buah merupakan produksi pokok daripada hasil tanaman lada.
Buah lada mempunyai ciri-ciri khas yaitu, bentuk dan warna buah: buah
lada berbentuk bulat, berbiji keras dan berkulit buah yang lunak. Kulit
buah yang masih muda berwarna hijau, sedangkan yang tua berwarna
kuning. Apabila buah sudah masak akan berwarna merah, berlendir
dengan rasa manis. Maka buah lada disukai burung-burung berkicau.
Besar kulit dan bijinya 4-6 mm. Sedangkan besarnya biji 3-4 mm. Berat
100 biji kurang lebih 3-8 gr atau rata-rata 4,5 gr. Keadaan kulit buah:
kulit buah atau pericarp terdiri dari 3 bagian, ialah :
a. Epicarp = kulit luar
b. Mesocarp = kulit tengah
c. Endocarp = kulit dalam
Dalam kulit ini terdapat biji-biji yang merupakan produk dari lada, bijibiji ini juga mempunyai lapisan kulit yang keras (Sutarno dan Agus,
2005).
Daun lada berbentuk bulat telur dengan pucuk meruncing, tunggal,
bertangkai panjang 2-5 cm, dan membentuk aluran dibagian atasnya.
Daun ini berukuran 8-20 cm x 4-12 cm, berurat 5-7 helai, berwarna hijau
tua, bagian atas berkilauan, dan bagian bawah pucuk dengan titik-titik
kelenjar (Rismunandar, 2003).
4. Ekologi dan Penyebaran Tanaman Lada
Lada

merupakan

jenis

tanaman

tropis

sehingga

dapat

dikembangkan di daerah tropis. Lada sangat peka terhadap genangan air
yang berkepanjangan, persyaratan tumbuh dan wilayah potensial untuk
pengembangan dengan dilihat pertumbuhannya lada mulai berproduksi
pada kurun waktu 3-3,5 tahun. Dengan pemeliharaan yang baik, lada
dapat bertahan sampai umur 10-15 tahun (Rismunandar, 2003).
5. Manfaat Tanaman Lada
Tanaman lada memiliki beberapa kegunaan di antaranya yaitu
untuk kesehatan, untuk obat-obat tradisional maupun modern, khasiatnya
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sebagai stimulan pengeluaran keringat (diaphoretik), pengeluaran angin
(carminatif), peluruhan air kencing (diuretik), peningkatan nafsu makan,
peningkatan aktivitas kelenjar-kelenjar pencernaan, dan percepatan
pencernaan zat lemak. Selain itu biji lada pun dapat dipakai untuk
ramuan obat reumatik. Bahkan, banyak yang memanfaatkan bubuk lada
sebagai obat kuat fisik setelah dicampur telur ayam setengah matang.
Bubuk lada pun dapat dicampur dengan madu sebagai ramuan peningkat
vitalitas (Rismunandar, 2003).
Riyani (2003) telah membuktikan bahwa minyak atsiri lada hitam
mempunyai efek antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan
Escherichia coli. Lada juga dimanfaatkan sebagai pestisida nabati, pada
lada mengandung

zat racun, oleh karena itu, lada dapat digunakan

sebagai insektisida pembunuh serangga.
6. Kandungan Metabolit Sekunder Tanaman Lada
Rasa pedas lada diakibatkan oleh adanya zat piperin, piperanin, dan
chavicin yang merupakan senyawa dari piperin dengan semacam alkaloid.
Chavicin banyak terdapat dalam daging biji lada (mesocarp) dan tidak
akan hilang walaupun biji yang masih berdaging dijemur (Rismunandar,
2003).
Aroma biji berasal dari minyak atsiri yang terdiri dari beberapa
jenis minyak terpen (terpentin) lada putih dengan senyawa kimia kadar
air, zat protein, zat karbohidrat, minyak atsiri dan piperin (alkaloid)
(Rismunandar, 2003). Biji lada mengandung senyawa kimia, kandungan
kimianya adalah piperin, piperidin, lemak, asam piperat, chavisin, dan
minyak terbang yang terdiri dari felanden, kariofilen, dan terpen-terpen.
Minyak esensial pada lada putih hanya terdapat dalam jumlah yang
sangat sedikit yaitu sekitar 1%. Ketajaman aroma lada putih lebih
menyengat tetapi kurang memiliki aroma dibandingkan dengan lada
hitam dan lada hijau (Nely, 2007).
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Piperin termasuk golongan alkaloid yang merupakan senyawa
amida basa lemah yang dapat membentuk garam dan asam mineral kuat.
Tumbuhan yang termasuk jenis piper selain mengandung 5–9% piperin
juga mengandung minyak atsiri berwarna kuning berbau aromatis
senyawa berasa pedas (kavisin), amilum, resin, dan protein. Piperin
berupa kristal berbentuk jarum berwarna kuning, tidak berbau, tidak
berasa lama-lama pedas. Piperin bila dihidrolisis dengan KOH akan
menghasilkan kalium piperinat dan piperidin (Nely, 2007).
Alkaloid paling banyak berasal dari tumbuhan. Semua alkaloid
mengadung sebagian besar atom nitrogen yang bersifat basa, serta
merupakan bagian dari cincin heterosiklik (Achmad, 1988 dalam Lenny,
2006) . Penggolongan alkaloid dilakukan berdasarkan sistem cincinnya
yaitu piridina, piperidina, indol, isokuinolina, dan tropana (Robinson,
1995) . Fungsi alkaloid pada tumbuhan sebagai zat beracun untuk
melawan serangga atau hewan pemakan tumbuhan, faktor pengatur tubuh,
substansi cadangan untuk memenuhi kebutuhan nitrogen dan elemen lain
yang penting bagi tumbuhan (Sumiwi, 1992 dalam Anggraini, 2017).

Gambar 2.6 Struktur Senyawa Alkaloid (Robinson,
1995).
Sifat Fisiko-Kimia Alkaloid:
1. Umumnya tidak larut/ sedikit larut dalam air, kecuali bentuk garam
yang terbentuk dengan asam.
2. Alkaloid bebas, larut dalam eter, kloroform, pelarut yang relative nonpolar.
3. Berasa pahit ( Robbers, dkk. 1996).
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7. Potensi Tanaman Lada (Piper nigrum L.) sebagai Insektisida Nabati
Tanaman lada juga memiliki kesamaan dengan tanaman beracun
lainnya yang memiliki kmampuan sebagai insektisida nabati (racun
serangga). Hal tersebut karena di dalam biji lada terkandung senyawa
kimia atau metabolit yang bersifat insektisida seperti alkaloid, tanin,
flavonoid, saponin, pipena, kariofilena, zat pahit, minyak lemak dan
minyak atsiri (Septiatin, 2008) . Piperin ditemukan sebagai bahan aktif
dan merupakan alkaloid yang bertanggung jawab terhadap rasa pedas
serta bau merica. Piperin juga digunakan dalam pengobatan tradisional
dan sebagai insektisida (Wink, 2008) . Kandungan dari senyaa bioaktif
tersebut mampu menjadi toksik bagi serangga.
Tanaman lada bisa menjadi tanaman repellent, yakni bahan-bahan
alami yang memiliki kemampuan untuk menolak atau menjauhkan
serangga dari manusia sehingga dapat dihindari gangguan serangga
terhadap manusia.
D.

Ekstraksi
Ekstraksi

merupakan

proses

pemisahan

senyawa

campuran

menggunakan pelarut yang sesuai. Serbuk lada dimasukkan ke dalam
etanol panas. Hal tersebut dimaksudkan agar pelarut dapat dengan mudah
masuk ke dalam pori-pori serbuk lada, mempermudah proses penyarian
senyawa. Setelah itu didiamkan dalam waktu 1x24 jam. Maserasi yang
dilakukan, merupakan salah satu metode pemisahan senyawa dengan cara
perendaman menggunakan pelarut organik pada temperatur ruangan.
Prinsip dari Metode maserasi adalah waktu kontak yang cukup antara
pelarut dan sampel secara terus menerus akan membuat sel tumbuhan
mengalami pemecahan dinding dan membran sel, sehingga senyawa aktif
metabolit sekunder yang berada dalam sitoplasma akan terambil dan masuk
dalam pelarut organik (Djarwis, 2004).
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Kelebihan maserasi yaitu pengerjaan yang cukup sederhana, mudah
dilakukan,

murah,

serta

tidak

membutuhkan

suhu

tinggi

yang

memungkinkan rusaknya senyawa kimia yang terdapat dalam sampel
(Yustina, 2008). Kerugiannya berupa waktu yang lama dan ekstraksi
kurang sempurna (Ahmad, Gusnidar, & Reski, 2006).
Sampel yang telah kering selanjutnya di blender selama 3-5 menit
untuk memperoleh serbuk sampel yang memiliki ukuran kecil dan halus,
hal ini bertujuan memperluas permukaan sehingga mempercepat proses
ekstraksi. Voight (1995) menyatakan semakin kecil bentuk sampel maka
semakin besar luas permukaannya maka terjadinya kontak dengan pelarut
dalam proses ekstraksi akan semakin besar. Sehingga proses ekstraksi akan
semakin cepat tingkat penghalusan semakin tinggi memungkinkan
kerusakan sel-sel semakin besar sehingga kandungan kimia dengan mudah
dapat dikeluarkan oleh bahan pelarut (Octavia, 2009).

E.

Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
Gritter dkk, 1991 menyatakan bahwa Kromatografi Lapis Tipis
(KLT) melibatkan 2 perubah yaitu fase diam atau sifat lapisan dan sifat fase
gerak atau campuran pelarut pengembang. Fase diam dapat berupa serbuk
halus yang berfungsi sebagai permukaan penjerap, penyangga atau lapisan
zat cair. Pada fase gerak berupa segala macam pelarut atau campuran
pelarut yang efektif untuk memisahkan masing-masing komponen senyawa
yang memiliki kepolaran yang berbeda.
Analisis

dengan

menggunakan

KLT

merupakan

pemisahan

komponen kimia berdasarkan prinsip adsorbsi dan partisi yang ditentukan
oleh fase diam (adsorben) dan fase gerak (eluen). Komponen kimia
bergerak naik mengikuti fase gerak karena daya serap adsorben terhadap
komponen-komponen kimia tidak sama sehingga komponen kimia dapat
bergerak dengan jarak yang berbeda berdasarkan tingkat kepolarannya
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(Stahl, E., 2013). Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemisahan
komponen-komponen kimia di dalam ekstrak.
Analisis KLT pada ekstrak dilakukan dengan menotolkannya pada
plat KLT yang dielusikan dengan fase gerak sikloheksna : dietilamina
dengan perbandingan 18 ml : 2 ml. Hasil yang didapatkan dilihat di bawah
sinar UV 254 nm/UV 366 nm dan

memperlihatkan adanya dua noda

dengan nilai Rf sebesar 0,0 - 0,1. Lapian tipis (plat silika gel F254)
mengandung indikator flourosensi yang ditambahkan untuk membantu
penampakkan bercak warna pada plat yang telah dikembangkan. Indikator
flourosensi merupakan senyawa yang memancarkan sinar (lampu UV)
(Gritter dkk,1991) . Identifikasi senyawa-senyawa yang terpisah pada
kromatografi lapisan tipis dapat memakai harga Rf (Retardation factor)
yang menggambarkan jarak yang ditempuh suatu komponen terhadap jarak
keseluruhan, yaitu:

F.

im

thtቫ t tቫ  ݑt ܽhݎtቫ tht t tቫ t撠t
thtቫ tht ܽ t tht t tቫ t撠t

Lethal Concentration (LC50)

Penentuan Lethal Concentration (LC50) biasanya digunakan pada
uji toksisitas pada faarmakologi. Lethal Concentration (LC50) merupakan
perhitungan yang menentukan keaktifan suatu senyawa atau ekstrak, di
mana pada konsentrasi berapa ekstrak dapat menyebabkan kematian
sebanyak 50% dari suatu organisme uji (Fadhillah, 2013).
Menurut Pradipta (2007) suatu senyawa kimia akan bersifat racun,
ketika menimbulkan efek dari racun dalam jangka pendek maupun panjang.
G.

Penelitian Yang Relevan
Merin Awu Sari, dkk (2012) dalam penelitian “Uji Efektivitas
Aromaterapi Ekstrak Kulit Buah Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) terhadap
Jumlah Bakteri Udara Penelitian Eksperimental pada Ruang ICU RSI Sultan
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Agung Semarang”. Aromaterapi kulit jeruk nipis merupakan salah satu
tanaman penghasil minyak atsiri yang memiliki kemampuan sebagai
senyawa antimikroba dan bermanfaat bagi kesehatan yaitu dapat
mengurangi pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat fungsi membran
sel. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas aroma terapi ekstrak
kulit buah jeruk nipis (Citrus aurantifolia) terhadap jumlah bakteri udara di
ruang ICU Rumah Sakit Sultan Agung Semarang. Penelitian yang
digunakan merupakan penelitian eksperimental dengan post test only
control groups design. 2 perlakuan yang digunakan berupa aromaterapi
ekstrak kulit jeruk nipis konsentrasi 100% dan kelompok kontrol. Data di uji
normalitasnya dengan Shapiro Wilk dan dilanjutkan dengan uji T-test
Independent didapatkan hasil bahwa perlakuan ekstrak kulit buah jeruk nipis
dengan konsentrasi 100% dan kelompok kontrol (p<0,05). Aromaterapi
ekstrak kulit buah jeruk nipis berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah
bakteri udara di Ruang ICU Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
Hidrayani, dkk (2011) dalam penelitian “Potensi Ekstrak Lada Hitam
Piper nigrum L. (PIPERACEAE) Sebagai Insektisida Nabati Untuk
Pengendalian Wereng Batang Coklat Nilaparvata lugens Stal. (Homoptera;
Delphacidae)”. Ekstrak lada hitam aktif sebagai insektisida nabati terhadap
wereng batang coklat. Pelarut heksana merupakan pelarut yang paling bagus
digunakan dalam mengekstrak lada hitam. Ekstrak heksana lada hitam
merupakan ekstrak yang paling aktif dalam meningkatkan mortalitas dan
menekan serangan wereng batang coklat pada tanaman padi. Konsentrasi
ekstrak heksana lada hitam yang efektif untuk pengendalian wereng batang
coklat adalah 0,50% dengan mortalitas 95% dan efektifitas 74,25%.
Yokarius

Krisma,

dkk

(2016)

dalam

penelitian

“Aktivitas

Bioinsektisida Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi) terhadap
Kecoak (Periplaneta americana)”. Kecoak (Periplaneta americana)
merupakan serangga yang tergolong sebagai hama dan dapat menjadi vector
bakteri dari beberapa penyakit seperti disentri, kolera, diare, tifus, dan polio.
Penggunaan insektisida sintesis sebagai pembasmi kecoak umumnya
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meninggalkan residu berupa bahan aktif yang sulit terurai dan berdampak
negative bagi lingkungan. Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) merupakan
tanaman yang memiliki beberpa manfaat diantaranya berpotensi sebagai
insektisida alami. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan
ekstrak kasar, fraksi n-heksan, etil asetat dan etanol daun belimbing wuluh
sebagai insektisida alami pada kecoak. Pengujian dilakukan menggunakan
Metode semprot pada 10 ekor hewan uji dengan dilakukan pengulangan
sebagak 3 kali. Mortalitas hewan uji dianalisis dan dihitung menggunakan
analisis One Way ANOVA. Fraksi n-heksan memberikan nilai signifikan
(P<0,05) terhadap control negatif sedangkan fraksi lainnya tidak
memberikan hasil yang signifikan. Variasi konsentrasi 12,5; 25; 37,5; dan
50%, dilakukan juga uji terhadap kontrol positif (Baygon) dan kontrol
negatif (Akuades+DMSO). Hasil fitokimia menunjukkan fraksi n-heksan
mengandung senyawa golongan terpenoid/steroid. Konsentrasi optimum
untuk membunuh kecoak adalah 25%. Nilai LC50 fraksi n-heksan sebesar
24,135% serta LT50 sebesar 47,044 jam sehingga dari hasil penelitian ini,
fraksi n-heksan berpotensi sebagai bioinsektisida.
Berikut adalah gambar 2.7 yang menunjukkan kebaharuan penelitian
ini terhadap peneitian-penelitian yang telah dilakukan.
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 Bahan uji yang
digunakan kulit
jeruk nipis.
 Metode
yang
digunakan
aromaterapi.







 Bahan uji yang
digunakan ekstrak
lada hitam (Piper
nigrum L.).
 Menggunakan
pelarut etanol.

 Kecoak
yang
digunakan Periplaneta
Americana.
 Bahan
uji
yang
digunakan
daun
belimbing wuluh.
 Menggunakan pelarut
etanol.
 Pengamatan mortalitas
selama 47 jam.
 Menggunakan metode
analisis LC50.

Kecoak yang digunakan Periplaneta americana.
Bahan uji yang digunakan adalah ekstrak biji lada
putih.
Proses maserasi menggunakan etanol.
Pengaplikasian bahan uji untuk mengetahui
mortalitas ulat dengan metode aromaterapi bakar.
Metode analisis menggunakan LC50.
Gambar 2.7 Bagan Literature Map

H.

Kerangka Berpikir
Kecoak (Periplaneta americana) merupakan hama pemukiman yang
mengganggu manusia. Tidak hanya meninggalkan bau yang tidak sedap,
dinding kotor, serta merupakan vektor penyakit bagi manusia beberapa
penyakit yang ditularkan seperti tipus, TBC serta asma. Dengan demikian
pengendalian yang tepat terhadap kecoak sangat diperlukan. Dalam
pengendaliannya,

masyarakat

menggunakan

cara

kimiawi

seperti

penyemprotan dan pengasapan yang dianggap ampuh tetapi sangat
berbahaya bagi kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar. Hal tersebut tanpa
disadari meninggalkan racun bagi manusia.
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Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian
mengenai insektisida nabati dari ekstrak tanaman Piper nigrum L. yang
mengandung senyawa metabolit sekunder yang memiliki sifat insektisida
terhadap kecoak seperti alkaloid, flavonoid, tannin, saponin dan terpenoid.
Bahan utama berupa biji lada yang dapat digunakan sebagai alternatif bagi
masyarakat dalam pengendalian hama pemukiman. Berdasarkan kerangka
berpikir dari peneliti yang dilakukan ditampilkan pada gambar 2.7 dalam
bagan berikut ini :
Pemukiman warga
Mortalitas Hama Kecoak
(Periplaneta americana)
Hama Kecoak (Periplaneta americana)

Alternatif Pengendalian Hama
Kecoak (Periplaneta americana)

Alkaloid, flavonoid,
saponin, terpenoid, dan
tanin

Ekstrak Etanol Tanaman
Lada (Piper nigrum L.)
Gambar 2.8 Kerangka Berpikir
I.

Hipotesa
1. Aromaterapi ekstrak etanol lada putih (Piper nigrum L.) terbukti
efektif sebagai insektisida alami terhadap kecoak (Periplaneta
americana L.).
2. Perlakuan konsentrasi ekstrak etanol lada putih (Piper nigrum L.)
aromaterapi yang efektif sebagai insektisida alami terhadap kecoak
(Periplaneta americana L.) yaitu 50%.
3. Nilai LC50 ekstrak lada putih (Piper nigrum L.) berpengaruh terhadap
mortalitas kecoak (Periplaneta americana L.) dengan nilai sebesar
50%v/v.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A.

Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat eksperimental yaitu penelitian kuantitatif
dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Dalam penelitian
ini menggunakan 3 variabel yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan
variabel kontrol.
1. Variabel bebas :
Konsentrasi ekstrak etanol lada putih yaitu 35%, 40%, 45%, 50% dan
55%.
2. Variabel terikat :
Jumlah kecoak yang mati selama 20 menit.
3. Variabel kontrol :
Ekstrak bebas etanol, penguapan etanol menggunakan waterbath,
pengeringan di bawah sinar matahari selama 5 hari, ukuran partikel lada,
wadah tertutup, volume 100 ml, kecoak yang digunakan berupa kecoak
jantan/dewasa dengan ukuran yang seragam ( 3,1 cm- 3,7 cm).

B.

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 - Februari
2019 di Laboratorium Biologi dan pada tanggal 26-28 Maret 2019
dilakukan uji fitokimia di Laboratorium Farmakognosi-Fitokimia, Farmasi,
Universitas Sanata Dharma.

C.

Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang
terdiri dari faktor dan 4 kali pengulangan. Penelitian ini terdapat perlakuan
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konsentrasi yaitu 35%, 40%, 45%, 50%, dan 55% serta kontrol. Setiap
wadah akan terdapat 10 kecoak tanpa membedakan usia.
D.

Batasan Penelitian
Batasan penelitian ini adalah :
1. Penelitian ini berfokus pada penggunaan ekstrak tanaman lada putih
terhadap mortalitas kecoak.
2. Tanaman lada putih yang digunakan sebagai insektisida nabati adalah
bagian biji.
3. Kecoak yang digunakan Periplaneta americana berkelamin jantan,
berukuran 3,1 cm – 3,7 cm. Pengumpulan kecoak secara acak dan
dikumpulkan dalam box.
4. Ekstrak etanol lada putih didapatkan dari metode maserasi dengan
pelarut alkohol/etanol 70%.
5. Konsentrasi ekstrak etanol lada putih aromaterapi adalah konsentrasi
35%, 40%, 45%, 50% dan 55%.
6. Untuk setiap pengulangan pada masing-masing perlakuan diujikan
sebanyak 10 ekor kecoak.
7. Pengamatan mortalitas dilakukan selama 20 menit setelah aplikasi.
8. Aromaterapi bakar efektif jika terjadi mortalitas terhadap kecoak.
9. Metode analisis menggunakan LC50.
10. LC50 merupakan salah satu metode untuk mengetahui kadar toksik dari
suatu zat melalui analisa konsentrasi zat tersebut dalam mematikan 50%
populasi hewan uji.

E.

Alat dan Bahan
1. Alat
Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah

erlenmeyer, wadah

tertutup (kardus), blender, waterbath, magnetic stirrer, timbangan, sendok,
cawan petri, gelas beker 300 ml, gelas ukur 100 ml, corong, bunsen, kaki
3, pemantik, botol berulir, alat tulis, stopwatch, dan kamera.
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2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecoak, lada putih,
alkohol 70%, aquades, kertas saring, penutup kasa, pemantik dan spiritus.
F.

Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang dimulai dari tahap
persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan pengumpulan data.
1. Tahap Persiapan
Alat dan bahan disiapkan, selanjutnya lada dicuci dan dilakukan
pengeringan. Lada di masukkan dalam piring, dan ditutup menggunakan
kain hitam serta diletakkan di bawah sinar matahari. Pengeringan
bertujuan untuk mengurangi kadar air bahan sampai batas dimana
perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim dapat menyebabkan
pembusukan terhambat atau berhenti. Pencucian bertujuan agar tidak
terjadi pembusukan yang disebabkan oleh mikroorganisme yang tidak
diinginkan berupa debu. Sampel yang digunakan pada penelitian ini
adalah bagian buah lada putih (Piper ningrum L.).
Setelah

pengeringan

dilakukan

proses

penghalusan

menggunakan blender. Proses difusi yang terjadi biasanya sangat lama,
oleh sebab itu untuk mempercepat bahan suatu tanaman berupa biji harus
diremukkan atau dihaluskan (pengerusan). Hal tersebut bertujuan agar
dinding-dinding sel pecah hingga metabolit sekunder mudah lepas bila
dikenai oleh etanol.
Perlu diperhatikan bila bahan yang telah dihaluskan harus segera
diekstraksi, bila tidak segera diproses tanaman lada yang memiliki sifat
volatile sebagian akan teruapkan (Sastrohamidjojo, 2004).
2. Pembuatan Ekstrak Etanol Lada Putih Piper nigrum L.
Lada yang telah dihaluskan ditimbang dengan berat kering 100
gram. Maserasi dilakukan dengan menggunakan pelarut 70% di dalam
erlenmeyer dengan perbandingan 1 (bubuk lada) : 3 (pelarut etanol)
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sampai bubuk lada terendam semuanya. Selama 1 hari didiamkan dalam
suhu ruangan dan sesekali digoyang-goyangkan. Maserasi adalah proses
pengekstrakan bubuk lada dengan menggunakan pelarut dengan beberapa
kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar).
Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga
sel yang mengandung zat aktif yang akan larut, karena adanya perbedaan
konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan di luar sel maka
larutan terpekat didesak keluar (Ditjen POM, 2000).
Setelah sehari hasil rendaman disaring menggunakan kertas
saring dan corong ke dalam gelas beker. Kemudian hasil larutan ekstraksi
maserasi diuapkan menggunakan waterbath dengan suhu 600.C.
kemudian dapat disimpan dalam suhu ruangan dengan botol berulir
selama 1x24 jam dan sesekali dikocok..
2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini dilakukan pengenceran ekstak lada dengan aquades
sesuai konsentrasi perlakuan, sebagai berikut:
P0 : Perlakuan dengan konsentrasi 0% (100 ml aquades)
P1 : Perlakuan dengan konsentrasi 35% (35 ml ekstrak + 65 ml aquades)
P2 : Perlakuan dengan konsentrasi 40% (40 ml ekstrak + 60 ml aquades)
P3 : Perlakuan dengan konsentrasi 45% (45 ml ekstrak + 55 ml aquades)
P4 : Perlakuan dengan konsentrasi 50% (50 ml ekstrak + 50 ml aquades)
P5 : Perlakuan dengan konsentrasi 55% (55 ml ekstrak + 45 ml aquades)
Ekstrak etanol lada putih dengan berbagai konsentrasi di masukkan
dalam cawan petri sebanyak 100 ml dan di letakkan di atas bunsen,
kemudian bunsen dinyalakan dengan api sedang. Selanjutnya dengan
wadah yang sama 10 ekor kecoak dimasukkan, lalu didiamkan selama 20
menit sejak diberikan perlakuan. Lalu dilakukan observasi dengan
melihat respon gerak kecoak.
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3. Tahap Pengamatan dan Pengumpulan Data
Wadah yang berisi kecoak dengan pemberian aromaterapi lada putih
dilakukan pengamatan. Kecoak yang tidak menunjukkan pergerakan
maka sentuh kecoak dengan batang pengaduk, jika kecoak benar – benar
tidak bergerak berarti kecoak mati. Lamanya waktu (menit) kecoak
bergerak aktif sampai menuju respon tidak bergerak ditentukan selama
jangka waktu 20 menit. Kemudian dihitung jumlah kecoak yang hidup
dan mati serta hasilnya dicatat.
G.

Metode Analisis Data
Setelah pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka untuk menguji
penelitian jumlah mortalitas kecoak pada tiap perlakuan dilakukan uji
statistik dengan menggunakan rumus Probit untuk penentuan Lethal
Concentration 50 (LC50). Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan
secara linier antar satu variable independent (X) dengan variabel dependen
(Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen. Rumus regresi linier sederhana
sebagai berikut:
Y = a + bX
Keterangan:
Y

= Variabel terikat (persentase mortalitas)

X

= Variabel bebas (konsentrasi aromaterapi ekstrak lada)

a

= Konstanta (nilai Y apabila X=0)

b

= Koefisien regresi
Untuk mengetahui hubungan (korelasi) regresi linear antara variabel

bebas dan terikat adalah dengan melihat nilai koefisien diterminasi R square
(R2). Menurut Raharjo (2017) besarnya nilai koefisien determinasi R square
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(R2) hanya antara 0-1. Sementara jika dijumpai R square (R2) benilai minus
(-), maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel
bebas (X) terhadap variabel terikatnya (Y). Semakin kecil nilai koefisien
determinasi R square (R2), artinya pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikatnya semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R square (R2)
semakin mendekati 1, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat.
Sarwono (2006) menyatakan bahwa nilai R square (R2) :


0

: tidak ada korelari antara dua variabel



>0-0,25

: korelasi sangat lemah



>0,25-0,5 : korelasi cukup



>0,5-0,75 : korelasi kuat



>0,75-0,99 :korelasi sangat kuat



1

: korelasi sempurna

H. Analisis Skrining Fitokimia
1. Identifikasi flavonoid dilakukan dengan cara ditambahkan 1g serbuk Mg
dan 2 ml HCl 2N pada 2 mL larutan ekstrak. Senyawa flavonoid akan
menunjukkan warna jingga hingga merah.
2. Identifikasi alkaloid dilakukan dengan cara 3 ml larutan ekstrak
ditambahkan dengan 1 ml HCl 2N dan 6 ml air suling, kemudian
dipanaskan selama 2 menit, didinginkan dan disaring. Filtrat diperiksa
dengan pereaksi Mayer terbentuk endapan putih.
3. Identifikasi tannin dilakukan dengan cara sebanyak 1 mL larutan ekstrak
uji direaksikan dengan FeCl3 10%, adanya tannin ditujukkan dengan
terbentuknya warna biru tua atau hitam kehijauan.
4. Identifikasi terpenoid dilakukan dengan cara bahan uji dilarutkan dengan
kloroform, setelah itu ditambahkan dengan asam asetat anhidrat sebanyak
0,5 ml, selanjutnya ditambahkan 2 ml asam sulfat pekat melalui dinding
tabung. Adanya terpenoid ditandai dengan terbentuknya cincin kecoklatan
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atau violet pada perbatasan larutan, sedangkan adanya steroid ditandai
dengan terbentuknya cincin biru kehijauan (Padmasari dkk., 2013).
I.

Identifikasi Ekstrak Cair Alkaloid Lada Putih dengan Kromatografi
Lapis Tipis (KLT)
Uji senyawa aktif KLT dilakukan pada ekstrak yang memiliki golongan
senyawa positif pada uji reagen.
1. Fase diam
Plat silika G60 F254 diberi penanda dengan ukuran 4 cm x 10 cm pada
tepi bawah plat dengan jarak 1,5 cm untuk menunjukkan posisi awal
totolan dan 1,5 cm pada bagian tepi atas untuk menunjukkan batas dari
proses elusi.
2. Persiapan Fase Gerak (Eluen)
Great chamber diisi kertas saring dengan ukuran 15 cm x 15 cm.
Selanjutnya

dimasukkan

20

ml

laruran

dengan

perbandingan

sikloheksna : dietilamina (18 ml : 2 ml), kemudian ditutup. Great
chamber dijenuhkan, hal tersebut ditandai dengan kertas saring yang
menyerap larutan hingga pada ujung atas kertas saring. Penjenuhan
ditutup rapat dan dilakukan selama 1 jam. Penjenuhan dilakukan untuk
menyamakan tekanan uap pada seluruh bagian bejana/ great chamber.
3. Penotolan sampel
Ekstrak cair lada putih ditotolkan sebanyak ±10 totolan (pada tempat
yang sama) pada jarak 1,5 cm dari tepi bawah plat dengan
menggunakan pipa kapiler, kemudian dikering-anginkan.
4. Proses Elusi
Ekstrak yang telah ditotolkan pada plat selanjutnya dielusi dengan
menggunakan fase gerak, plat dimasukkan dalam great chamber yang
berisi fase gerak yang telah jenuh, diletakkan setinggi 0,5 dari dasar plat,
kemudian great chamber ditutup rapat hingga fase geraknya mencapai
jarak 1,5 cm dari tepi atas plat. Kemudian plat diangkat dan dikeringanginkan.
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5. Identifikasi Noda
Noda-noda yang terbentuk pada plat silika G60 F254 diamati di bawah
sinar UV pada panjang gelombang 254nm dan 366 nm. Jika tampak
noda, maka ditandai noda tersebut menggunakan pensil. Setelah itu
noda disemprot dengan Dragendorff, kemudian diamati di bawah sinar
UV. Jarak tempuh tiap-tiap spot diukur dan dihitung nilai Rf serta
diamati warna noda yang dihasilkan.
J.

Rencana Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil dari penelitian ini dapat diaplikasikan untuk mata pelajaran biologi
kelas X semester I dalam materi Metode Ilmiah.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Uji Aromaterapi Ekstrak Lada Terhadap Mortalitas Kecoak
Pada penelitian yang dilakukan didapati hasil uji organoleptik berupa
ekstrak lada putih (Piper nigrum L.) memiliki bentuk yang cair, berwarna
coklat, dan memiliki bau khas lada terlihat pada gambar 4.1 dan tabel 4.1.

Gambar 4.1 ekstrak lada putih (Piper nigrum L.)
Tabel 4.1 Hasil Uji Organoleptik Ekstrak Lada Putih (Piper nigrum L.)
No.

Uji Organoleptik

Ekstrak Lada Putih (Piper nigrum L.)

1

Warna

Coklat

2

Aroma

Bau khas lada

Selanjutnya ekstrak aromaterapi lada putih (Piper nigrum L.)
diaplikasikan pada kecoak sehingga penelitian yang dilakukan memberikan
data sebagai berikut:
Tabel 4.2 Pada berbagai variasi konsentrasi 20 menit setelah dilakukan aroma
terapi ekstrak lada putih (Piper nigrum L.).
Rerata
Konsentrasi
(%)

Ulangan

Total
Kecoak

Mortalitas

Mortalitas

mortalitas

(%)
(%)

P0
(0)

1
2

10
10

0
0

-

-
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P1
(35)
P2
(40)
P3
(45)
P4
(50)
P5
(55)
Keterangan:

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0
0
0
0
1
0
2
1
1
1
3
1
2
6
2
5
7
6
8
9
10
10

0
0
10
0
20
10
10
10
30
10
20
60
20
50
70
60
80
90
100
100

2.5

12,5

30

50

92,5

P0 : Kontrol
P1 : Perlakuan dengan konsentrasi 35% (35 ml ekstrak + 65 ml aquades)
P2 : Perlakuan dengan konsentrasi 40% (40 ml ekstrak + 60 ml aquades)
P3 : Perlakuan dengan konsentrasi 45% (45 ml ekstrak + 55 ml aquades)
P4 : Perlakuan dengan konsentrasi 50% (50 ml ekstrak + 50 ml aquades)
P5 : Perlakuan dengan konsentrasi 55% (55 ml ekstrak + 45 ml aquades)
Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan secara umum bahwa
aromaterapi ekstrak lada putih (Piper nigrum L.) yang telah diuji berpengaruh
terhadap mortalitas kecoak. Berdasarkan tabel 4.2 hasil pengamatan pada P5
memiliki rata-rata mortalitas 92,5%, sedangkan P4 50%, P3 30%, P2 12,5%,
P1 2,5%, dan P0 0%. Hal ini terlihat bahwa konsentrasi P5 (92,5%) memiliki
tingkat moralitas lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Boonde dalam
Mulyantama

(2013)

menyatakan

bahwa

peningkatan

konsentrasi

ini

menyebabkan senyawa aromatik ekstrak lada tidak disukai oleh serangga. Hal
ini berkaitan dengan konsentrasi yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi
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maka peningkatan efek racun juga semakin tinggi. Dengan kata lain semakin
tinggi konsentrasi yang digunakan maka akan semakin tinggi mortalitas kecoak
dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan Purba (2007) yang menyatakan bahwa
peningkatan konsentrasi berbanding lurus dengan peningkatan bahan racun
tersebut, sehingga daya bunuh semakin tinggi. Penguapan ekstak lada putih
(Piper nigrum L.) yang dilakukan berpengaruh terhadap moralitas kecoak,
kecoak yang terkena uap akan menghirupnya.
Tabel 4.3 Perilaku Kecoak Sebelum Perlakuan
Perilaku
Pergerakan

Cara
Bergerak aktif mengelilingi kardus
dengan cepat dari sisi satu ke sisi
lainnya.

Tabel 4.4 Perilaku Kecoak Setelah Aplikasi
Konsentrasi

Perilaku

P0

Kecoak lincah bergerak naik turun

P1

Kecoak masih lincah bergerak naik turun

P2

Pergerakan masih normal, berpindah ke sisi satu ke lainnya

P3

Pergerakan mulai berkurang dan lebih sering berada di
permukaan/dasar kardus

P4

Pergerakan kecoak sudah mulai melemah dan lebih sering
berada di permukaan/dasar kardus

P5

Pergerakan sangat lemah/ tidak ada dan lebih sering berada di
permukaan/dasar kardus
Pada tabel 4.3 dan 4.4 terlihat perbedaan kecoak sebelum dan sesudah

perlakuan. Tabel 4.3 terlihat sebelum perlakuan kecoak bergerak aktif
mengelilingi kardus dengan cepat dari sisi satu ke sisi lainnya. Namun pada
tabel 4.4 setelah pengaplikasian terlihat pada P0, P1 dan P2 kecoak masih
dapat bergerak dengan aktif dan berpindah dari satu sisi ke sisi lainnya, tetapi
terlihat perbedaan yang terjadi, pada P3, P4, dan P5. Terlihat bahwa pergerakan
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kecoak mulai berkurang, semakin melemah, hingga sangat lemah. Pergerakan
sangat lemah kecoak terlihat dengan jelas pada P5. Hal tersebut membuktikan
bahwa estrak lada putih berpengaruh terhadap pergerakan kecoak selama
pengaplikasian.
Pergerakan dari kecoak yang lincah dan aktif menyebabkan energi yang
dibutuhkan semakin banyak. Untuk menghasilkan

energi, kecoak akan

membentuk ATP dengan bantuan O2. Oksigen yang dibutuhkan akan dihirup
oleh kecoak melalui spirakel.
Sistem Pernapasan Kecoak
Saat udara masuk akan terjadi kontraksi dan perluasan abdomen katup
spirakel akan membuka sebagai respon dari tingginya CO2 dalam tubuh akan
dikeluarkan. Selanjutnya akan diikuti dengan masuknya O2 dalam tubuh yang
diikuti oleh uap ekstrak karena bercambur dengan udara. Uap yang masuk
melalui spirakel akan diteruskan kedalam trakeolus, trakeolus berfungsi untuk
menyuplai kebutuhan O2 pada bagian tubuh yang membutuhkan serta
membawa CO2 keluar hasil metabolisme. O2 yang masuk akan diteruskan
kebagian otot yang membutuhkan melalui jaringan beserta uap, sehingga
menyebabkan kelumpuhan. Kemudian uap yang telah dihirup diteruskan ke
sistem pernapasan yang menyebabkan kematian pada kecoak.
Menurut Sastrodiharjo (1979) dalam Ajad, (2015) bahwa senyawa aktif
yang terdapat pada insektisida dapat masuk melalui sistem pernapasan 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. Kemudian akan
sampai ke saraf dan menjadi toksik bagi kecoak. Hal ini didukung oleh 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.
Pemilihan formulasi insektisida berupa aromaterapi/liquid tepat
digunakan untuk serangga karena akan mengisi ruangan (udara) dengan bahan
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aktif insektisida. Serangga merayap seperti kecoak membutuhkan formulasi
yang dapat menembus celah-celah kecil/pori–pori permukaan. Oleh sebab itu
aromaterapi/ liquid dapat diserap dengan baik oleh serangga. Selain itu,
aromaterapi tidak akan menimbulkan asap di akhir penggunaan.
Perbedaan mortalitas kecoak juga disebabkan oleh perbedaan jenis
insektisida yang masuk ke dalam tubuh kecoak. Syahputra dan Endarto (2012)
menyatakan bahwa berbagai faktor dapat mempengaruhi keberhasilan suatu
insektisida dalam menyebabkan kematian serangga sasaran, di antaranya jenis
insektisida, konsentrasi dan cara aplikasi insektisida, jenis serangga, fase
perkembangan dan umur serangga serta faktor lingkungan.
B. Faktor yang Mempengaruhi Mortalitas Kecoak
Mortalitas kecoak disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya
berupa hubungan konsentrasi aromaterapi ekstrak lada putih dan tingkat
mortalitas kecoa. Berikut hasil penelitian yang dilakukan memberikan data
sebagai berikut:

Gambar 4.2 Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Aroma Terapi Ekstrak
Lada Terhadap Mortalitas Kecoak Setelah 20 Menit.

Keterangan:
P0 : Kontrol
P1 : Perlakuan dengan konsentrasi 35% (35 ml ekstrak + 65 ml aquades)
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P2 : Perlakuan dengan konsentrasi 40% (40 ml ekstrak + 60 ml aquades)
P3 : Perlakuan dengan konsentrasi 45% (45 ml ekstrak + 55 ml aquades)
P4 : Perlakuan dengan konsentrasi 50% (50 ml ekstrak + 50 ml aquades)
P5 : Perlakuan dengan konsentrasi 55% (55 ml ekstrak + 45 ml aquades)
Pada gambar 4.2 yaitu grafik menunjukkan bahwa tingkat mortalitas
kecoak berbanding lurus dengan konsentrasi ekstrak lada, artinya semakin
tinggi konsentrasi ekstrak lada maka semakin tinggi pula mortalitas dari
kecoak. Mortalitas kecoak paling tinggi terdapat pada P5 yaitu konsentrasi
ekstrak 55% dan terendah P1 (35%). Perbedaan tingkat mortalitas kecoak
ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal seperti siklus hidup kecoak, sedangkan faktor
eksternal seperti kandung kimia dalam ekstrak lada. Pada kontrol (P0)
tingkat mortalitas paling rendah dibandingkan dengan perlakukan. Hal ini
dikarenakan pada kontrol tidak mendapat perlakuan dengan ekstrak lada
sehingga tidak terjadi kematian.
C. Siklus Hidup Kecoak
Kecoak memiliki siklus hidup, berupa telur, nimfa, dan imago.
Umur pada tahap telur selama 1-2 bulan, tahap nimfa 60 hari, dan tahap
imago

200 hari. Kecoak yang digunakan dalam penelitian ini berada

dalam tahap imago atau dewasa dengan kisaran umur kurang lebih 200
hari. Tujuan penggunaan stadia imago adalah agar kecoak dapat bertahan
hidup saat beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga mencegah
kematian sebelum aplikasi. Sedangkan kecoak pada tahap nimfa
cenderung mudah mati dan sulit beradaptasi karena masih lemah.
D. Kandungan dalam Ekstrak Lada
Skrining fitokimia merupakan cara mengidentifikasi senyawa yang
terkandung didalam ekstrak etanol lada secara kualitatif. Berikut merupakan
hasil analisa kandungan kimia ekstrak lada yang dilakukan di Laboratorium
Fitokognosi-Fitokimia, Farmasi, Universitas Sanata Dharma diperoleh bahwa
ekstrak lada mengandung senyawa yang dapat berfungsi sebagai insektisida.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 4.3 Uji Fitokimia Ekstrak Lada Putih (Piper nigrum L.)
a.Alkaloid, b.Falvonoid, c.Tanin, d.Terpenoid
Tabel 4.5 Hasil Analisa Kandungan Kimia Aromaterapi Ekstrak Lada
Putih (Piper nigrum L.)

1

Uji
Fitokimia
Alkaloid

2

Flavonoid

3

Tanin

4

Terpenoid

No.

Pereaksi

Hasil

Mayer

Kesimpulan

Terbentuk endapan
putih
Serbuk
Mg Terbentuk warna
dan HCl
jingga
FeCl3 10%
Terbentuk warna
hijau kehitaman
Asam sulfat Terbentuk cincin
pekat
kecoklatan

Positif
Positif
Positif
Positif

Berdasarkan gambar 4.3 dan tabel 4.5 hasil analisa kandungan
kimia esktrak lada putih (Piper nigrum L.) mengandung alkaloida,
flavonoid, tanin, dan terpenoid. Hasil positif alkaloid ditandai pada uji
Mayer dengan endapan kuning. Hal ini diperkirakan adanya nitrogen pada
alkaloid yang akan bereaksi dengan ion logam K+ dari kalium
tetraidomerkurat

(II)

membentuk

kompleks

kalium-alkaloid

yang

mengendap (Svehla, 1990).
Hasil positif alkaloid pada uji Dragendorff ditandai dengan adanya
endapan merah bata. Pada pembuatan pereaksi Dragendorff, bismut nitrat
dilarutkan dalam HCl agar tidak terjadi reaksi hidrolisis karena garamgaram bismut mudah terhidrolisis membentuk ion bismutil (BiO+). Agar
ion Bi3+ tetap berada dalam larutan, maka larutan itu ditambah asam
sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Selanjutnya ion Bi3+
dari bismut nitrat bereaksi dengan kalium iodida membentuk endapan
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hitam Bismut (III) iodida yang kemudian melarut dalam kalium iodida
berlebih membentuk kalium tetraiodobismutat. Pada uji alkaloid dengan
pereaksi Dragendorff, nitrogen digunakan untuk membentuk ikatan
kovalen koordinat dengan K+ (Svehla, 1990).
Hasil positif pada uji flavonoid ditandai dengan terbentuknya
warna merah. Warna merah pada uji flavonoid dikarenakan terbentuknya
garam flavilium (Achmad, 1986) . Hasil positif tanin ditandai dengan
adanya warna hijau kehitaman. Penambahan ekstrak dengan FeCl3 1%
dalam air menimbulkan warna hijau, merah, ungu atau hitam yang kuat.
Terbentuknya warna hijau kehitaman pada ekstrak setelah ditambahkan
FeCl3 1% karena tanin akan bereaksi dengan ion Fe3+ membentuk
senyawa kompleks (Harbone, 1987). Hasil positif terpenoid dan steroid
ditandai dengan adanya merah ungu/biru hijau. Perubahan warna tersebut
dikarenakan terjadinya oksidasi pada golongan senyawa terpenoid/steroid
melalui pembentukan ikatan rangkap terkonjugasi (Siadi, 2012).
Alkaloid terlarut dalam etanol karena senyawa alkaloid memiliki
sifat polar. Reaksi positif yang terjadi pada uji alkaloid adalah endapan
pada pereaksi Mayer (Padmasari dkk., 2013). Endapan yang terjadi pada
pereaksi Mayer terjadi ikatan kompleks antara kalium dengan alkaloid,
pada pereaksi mayer, larutan merkurium (II) klorida ditambah kalium
iodide akan bereaksi membentuk endapan merah merkurium (II) iodida
(Marliana et al., 2005). Dalam alkaloida mengandung senyawa piperin.
Piperin merupakan senyawa alkaloid. Menurut Salisbury (1995) banyak
tumbuhan mengandung senyawa nitrogen aromatik yang dinamakan
alkaloid. Tumbuhan yang mengandung senyawa alkaloid tertentu dijauhi
oleh serangga. Kandungan senyawa alkaloid dalam ekstrak lada
menyebabkan kecoak mengalami kematian.
Ketika ekstrak lada (Piper nigrum L.) dibakar, kandungan kimia
yang dapat bertahan dalam penguapan yaitu alkaloida, yang termasuk
dalam senyawa aktif atau bioaktif. Alkaloid berperan sebagai racun
pernapasan pada serangga. Berdasarkan hal ini, alkaloid yang terdapat
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dalam lada putih dapat masuk ke dalam tubuh kecoak berupa uap air dan
masuk ke dalam tubuh kecoak melalui sistem pernapasan. Kemudian
menjadi racun pada sistem pernapasan yang menyebabkan terjadi
kerusakan sistem pernapasan pada kecoak dan mengakibatkan kecoak
tidak bisa melakukan respirasi dan akhirnya mati.
Tanin termasuk dalam golongan fenolik yang mengandung
kerangka cincin aromatik yang mengandung gugus hidroksil (-OH)
(Mustikasari & Ariyani, 2008). Perubahan warna yang terjadi ketika
penambahan FeCl3 yang bereaksi dengan salah satu gugus hidroksil pada
senyawa tannin, penambahan FeCl3 pada ekstrak uji menghasilkan warna
hijau kehitaman yang menunjukkan mengandung senyawa tanin (Dewi
dkk., 2013).
Terpenoid

(minyak

atsiri)

keberadaannya

didasarkan

pada

kemampuan senyawa untuk membentuk warna dengan H2SO4 pekat dalam
pelarut asam asetat anhidrat. Hasil positif terpenoid pada ekstrak ditandai
dengan terbentuknya cincin berwarna kecoklatan. Perubahan warna ini
disebabkan karena terpenoid/steroid melalui pembentukkan ikatan rangkap
terkonjugasi (Dewi dkk., 2013; Tomahayu, 2014).
Kandungan volatile yang terdapat dalam aroma terapi ekstrak lada
putih membuat ekstrak lada putih tersebut mudah menguap. Hal tersebut
karena tekanan uap yang terkandung dalam ekstrak lada sangat tinggi.
Dengan demikian memudahkan ekstrak lada untuk menguap dan dapat
menempel ke kulit serta tubuh kecoak dan dapat dihirup oleh kecoak.
Pemanfaatan

senyawa-senyawa

di

atas

relatif

aman

bagi

lingkungan, manusia dan hewan ternak karena merupakan bahan alami
yang sifatnya mudah terurai di lingkungan (Biodegradable) sehingga
residunya cepat menghilang. Sifatnya yang mudah terurai, jenis insektisida
ini tidak akan cepat menimbulkan resistensi.
Aromaterapi lada putih (Piper nigrum L.) baik bagi penderita asma,
sehingga tidak akan mengganggu pernapasan. Hal tersebut karena ekstrak
lada menghasilkan metabolit sekunder berupa mengandung alkaloid,
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flavonoid, tannin, saponin, dan terpenoid. Sehingga menjadi bahan alami
dalam penyembuhan asma. Flavonoid memiliki aktivitas merelaksasikan
otot polos dan sebagai bronkodilator.
Alkaloid bersamaan dengan terpenoid mempengaruhi sistem
pernapasan dan sistem saraf kecoak. Pada umumnya senyawa tersebut
masuk ke dalam tubuh serangga melalui saluran pernapasan yang disebut
spirakel dan pori-pori pada permukaan tubuhnya. Daya kerjanya
menyerang pada sistem saraf pusat dan cepat menimbulkan kelumpuhan
(paralysis).
Insektisida yang

mempengaruhi

sistem pernapasan

kecoak

berperan menghambat enzim pernapasan berupa penghambatan sistem
transport electron dan fosforilasi oksidatif. (Istimuyasaroh & Tarwotjo,
2009) mengatakan bahwa penghambatan sistem transport electron ditandai
dengan kelumpuhan yang berakhir kematian. Hal tersebut karena senyawa
metabolit sekunder menyerang proses transport electron NpNH dan
NADH (Nicotinamide Adenine Dinucleotida).
Secara umum, fungsi dan efektivitas insektisida berbanding lurus
yang artinya semakin tinggi dosis/konsentrasi insektisida maka semakin
tinggi pula peluang dalam mengendalikan serangga. Meskipun belum ada
penelitian yang secara langsung meneliti dan menjelaskan dampak
penggunaan insektisida hayati terhadap kesehatan manusia, namun
pengaplikasian di lingkungan harus tetap bijak dan terkendali, karena
semua bahan kimia baik sintetik maupun nabati pasti akan memberikan
pengaruh terutama bagi kesehatan manusia.
Keunggulan dari insektisida hayati daripada insektisida sistetik dari
segi keamanan dan kesehatan adalah insektisida hayati mudah terurai di
alam, sehingga meskipun dosis yang digunakan tinggi, maka akan tetap
bisa terurai di alam, selain itu senyawa insektisida ini juga tidak akan
menganggu organisme lain yang bukan sasaran. Sifat insektisida sintetik
adalah tidak bisa terurai di alam sehingga akan mencemari lingkungan dan
mempengaruhi organisme lain. Sehingga dengan mengetahui dampak yang
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ditimbulkan dari penggunaan insektisida, untuk saat ini, penggunaan
insektisida hayati merupakan suatu alternatif pengendalian serangga rumah
tangga secara aman, dan membantu meminimalkan resiko terhadap
lingkungan. Jadi penelitian dan pengaplikasian insektisida hayati di
masyarakat harus tetap dikembangkan terutama insektisida rumah tangga
karena di Indonesia penggunaan insektisida hayati lebih populer di bidang
pertanian.
E. Identifikasi Ekstrak Lada Putih (Piper nigrum L.) dengan Kromatografi
Lapis Tipis (KLT)
Hasil uji fitokimia yang positif mengandung alkaloid merupakan tahap
awal untuk melakukan identifikasi Kromatografi Lapis Tipis (KLT). KLT
dalam penelitian ini berguna untuk mendukung data uji fitokimia
menggunakan reagen dengan melihat pola spot yang dihasilkan warna setelah
disemprot reagen dragendorff. KLT juga bertujuan memisahkan senyawa yang
terdapat dalam ekstrak atau menentukan jumlah komponen yang terpisah pada
ekstak lada putih berdasarkan spot. KLT digunakan untuk mencari eluen
terbaik dari beberapa eluen terbaik dalam pemisahan senyawa alkaloid. Eluen
terbaik adalah eluen yang bisa memisahkan senyawa dalam jumlah banyak
yang ditandai dengan munculnya noda. Noda yang berbentuk tidak berekor
dan jarak antara noda satu dengan yang lainnya jelas. (Harbone J. B., 1987).
Pemisahan senyawa ekstrak alkaloid menggunakan plat silika G60 F254
sebagai fase diamnya dengan ukuran 4 cm x 10 cm.
Gambar 4.4
a. Hasil pengamatan di bawah
sinar UV 254 nm
b. Hasil pengamatan di bawah
sinar UV 366 nm
(a)

(b)
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Pada gambar 4.4 didapatkan nilai Rf yang dihasilkan dari ekstrak lada
adalah 0,14; 0,2: 0,7.Dalam fase gerak yang digunakan sikloheksana :
dietilamina dengan pembanding 18: 2. Penampak bercak yang digunakan yaitu
dragendroff.
KLT yang disemprot pereaksi dragendroff yang merupakan penampak
bercak spesifik untuk senyawa alkaloid, menunjukkan adanya bercak
berpendar berwarna kuning.
F. Perhitungan Probit untuk Penentuan Lethal Concentration 50 (LC50)
Gambar 4.5 Grafik Regresi Linier Ekstrak Lada Putih (Piper nigrum L.)

Pada Gambar 4.5 dihitung regresi linear didapatkan persamaan linier
Y=16,056x-21,893 Berdasarkan persamaan tersebut didapatkan nilai LC50:
Y = 16,056x - 21,893
5 = 16,056x - 21,893
5 + 21,893 = 16,056 x
26,893 = 16,056 x
X = 26,893/ 16,056
X = 1,674950
Antilog 1,6 = 46 %
Kurva grafik diatas didapatkan persamaan garis lurus Y=16,056x21,893 dan R2 =0,9457. Berdasarkan hasil perhitungan penentuan nilai LC50
dapat dikatakan nilai LC50 46% v/v efektif membunuh 50% kecoak. Dengan
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demikian persamaan R2 dan Y=16,056x-21,893 dinyatakan valid untuk
mencari nilai LC50.
Hasil penentuan LC50 membuktikan bahwa ekstrak lada putih (Piper
nigrum L.) berpengaruh toksik dari beberapa konsentrasi, sehingga
aromaterapi ekstrak lada putih (Piper nigrum L.) dapat digunakan sebagai
alternatif insektisida nabati bagi kecoak.
Berdasarkan nilai koefisien determinasi R square (R2) ekstrak lada
putih (Piper nigrum L.) dapat dikatakan 94,57% mortalitas kecoak disebabkan
oleh perlakuan konsentrasi ekstrak lada putih. Sedangkan, sebesar 5,43%
kematian kecoak disebabkan oleh faktor-faktor lain selama pengamatan.
Selain itu, membuktikan adanya hubungan antara dua variabel, yakni variabel
bebas dan variabel terikat. Variabel bebas berupa konsentrasi aromaterapi
ekstrak lada putih (Piper nigrum L.), sedangkan variabel terikatnya berupa
mortalitas kecoak. Dari hubungan kedua variabel tersebut terbukti bahwa
ekstrak tanaman Piper nigrum L. pada pengamatan selama 20 menit memiliki
hubungan yang kuat terhadap mortalitas kecoak, sehingga ekstrak tanaman
Piper nigrum L. dengan menggunakan pelarut etanol pada proses pembuatan
ekstrak terbukti bersifat toksik/racun terhadap kecoak Periplaneta americana
L.
G. Faktor pendukung Proses Penelitian
Dalam proses penelitian ini, pembuatan aromaterapi esktrak lada putih
(Piper nigrum L.) diawali dengan penghalusan lada. Penghalusan yang
digunakan berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan partikel yang
kontak dengan pelarut sehingga pelarut dapat masuk ke dalam serbuk dan
akan mengeluarkan zat kimia yang akan bercampur dengan penyari sehingga
proses penyarian dapat berlangsung lebih efektif (Andriyani dkk., 2010).
Selanjutnya dengan proses maserasi menggunakan pelarut etanol
yang memiliki sifat polar dan lebih aman serta ramah lingkungan
dibandingkan dengan methanol. Etanol sebagai pelarut memiliki kelebihan
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diantaranya tidak beracun, netral, absobsinya baik, mmemerlukan panas yang
lebih sedikit untuk proses pemekatan dan zat pengganggu yang larut terbatas.
Maserasi dilakukan selama 1 hari (24 jam) sehingga menghasilkan
ekstraksi yang jernih, bersifat polar sehingga berpengaruh terhadap mortalitas
kecoak. Kelebihan metode maserasi adalah pekerjaannya yang mudah,
menghasilkan rendamen yang cukup tinggi, serta kemungkinan rusaknya
senyawa kimia yang terkandung dalam bahan dapat dihindari karena tidak
disertai pemberian panas (Sundari, 2010).
H. Hambatan dan Keterbatasan dalam 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. Kecoak yang digunakan berada dalam tahap imago namun tidak dapat
dipastikan secara pasti berapa hari usia kecoak yang digunakan.
2. Tempat pengujian yang tidak sesuai dengan habitat asli dari kecoak yaitu di
laboratorium. Kecoak disimpan dalam kardus yang lubangi yang dibuat
seperti habitat asli dari kecoak.
3. Pada penelitian sampel yang digunakan hanya dihomogenkan berdasarkan
ukuran bukan berdasarkan umur dan jenis kelamin.
4. Lada yang digunakan langsung dibeli dipasar dan tidak diketahui
secara pasti usia tua dan muda dari lada.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN PADA DUNIA PENDIDIKAN
Hasil Penelitian aroma terapi ekstrak lada sebagai insektisida alami
terhadap mortalitas kecoak merupakan pengetahuan baru bagi dunia pendidikan.
Dalam kurikulum 2013 aspek penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai salah satu
bahan ajar untuk Sekolah Mengengah Atas (SMA), penelitian ini dapat diajarkan
kepada kelas X pada Bab Hakekat Ilmu biologi dengan Sub Bab Metode Ilmiah.
Bab hakekat ilmu biologi merupakan materi pembelajaran mengenai
metode ilmiah. Penelitian yang akan dilakukan dapat diangkat dari berbagai isu
atau masalah lingkungan yang ada di sekitar dengan pendekatan ilmiah. Masalah
yang dapat diangkat berupa insektisida kimia dan pemanfaatan tumbuhan di
lingkungan sekitar sebagai insektisida alami. Pembelajaran dirancang agar siswa
dapat membuat rancangan penelitian berdasarkan kaidah metode ilmiah mengenai
mortalitas hama dengan berbagai tumbuhan yang dapat dimanfaatkan.
Tugas dikerjakan secara berkelompok yang merupakan tugas proyek
proyek terkait dengan rancang eksperimen, mempresentasikan, serta dan membuat
laporan berdasarkan kaidah metode ilmiah. Dalam penelitian siswa diharapkan
mendapat gambaran atau pengetahuan terkait pemanfaatan tumbuhan sebagai
insektisida alami untuk menanggulangi hama yang berada di rumah serta lebih
memperhatikan kebersihan rumah. Hasil yang diharapkan adalah berupa laporan
penelitian yang memungkinkan dapat dijadikan artikel ilmiah yang bermanfaat
sebagai bahan studi pustaka siswa maupun masyarakat terkait pemanfaatan
tumbuhan sebagai insektisida alami.
Dalam kurikulum 2013, desain penembelajaran terkait dengan metode
ilmiah terdapat dalam Kompetisi Dasar (KD) 3.2 dan 4.2 yaitu :
No
3.2

Kompetensi Dasar
Indikator
Mengidentifikasi ruang 3.2.1 Memahami ruang lingkup biologi
berdasarkan cabang-cabang dan
lingkup
biologi
manfaat ilmu biologi
berdasarkan objek dan
permasalahannya pada 3.2.2 Menjelaskan
langkah-langkah
berbagai
tingkat
metode ilmiah dalam suatu penelitian
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4.2

organisasi kehidupan
rancangan
penelitian
Membuat
desain 4.2.1 Membuat
tentang objek penelitian berdasarkan
penelitian tentang suatu
metode ilmiah
objek
biologi
dan
permasalahannya pada 4.2.2 Mempresentasikan hasil rancangan
tingkat
organisasi
penelitian sederhana terkait masalah
kehidupan tertentu
hama pemukiman 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. Aromaterapi ekstrak etanol lada putih (Piper nigrum L.) terbukti efektif
sebagai insektisida alami terhadap kecoak (Periplaneta americana L.).
2. Perlakuan konsentrasi ekstrak etanol lada putih (Piper nigrum L.)
aromaterapi yang efektif sebagai insektisida alami terhadap kecoak
(Periplaneta americana L.) yaitu 55%.
3. Nilai LC50 ekstrak lada putih (Piper nigrum L.) berpengaruh terhadap
mortalitas kecoak (Periplaneta americana L.) dengan nilai sebesar 46%v/v.
B. Saran
1. Kecoak yang digunakan berada dalam tahap imago berupa jantan dan
betina.
2. Tempat pengujian yang sesuai dengan habitat asli dari kecoak yaitu di
rumah atau tempat sampah.
3. Sampel yang digunakan dihomogenkan berdasarkan ukuran, umur dan
jenis kelamin.
4. Sebaiknya lada yang digunakan diketahui dengan pasti usia dari lada.
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Lampiran 1: Perhitungan Analisis Probit LC50

Gambar 4.5 Grafik Regresi Linier Ekstrak Lada Putih (Piper nigrum L.)

Berdasarkan gambar 4.5 dihitung regresi linear didapatkan persamaan linier
Y=16,056x-21,893 Berdasarkan persamaan tersebut didapatkan nilai LC50:
Y = 16,056x - 21,893
5 = 16,056x - 21,893
5 + 21,893 = 16,056 x
26,893 = 16,056 x
X = 26,893/ 16,056
X = 1,674950
Antilog 1,6 = 46 %
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Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian
Preparasi Lada

Gambar 1. Penimbangan
Lada

Gambar 2. Proses
Penghalusan Lada

Gambar 3 Serbuk lada
putih

Ekstraksi Maserasi

Gambar 4. Pencampuran Gambar
5. Gambar 6. Penyaringan
etanol dan Lada serta Penyimpanan larutan
Filtrat dan Residu
Pengocokan

Gambar 7. Waterbath Gambar 8.
(Penguapan Alkohol)
Lada Putih

Ekstrak
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Perlakuan Terhadap Kecoak

Gambar
9.
Proses Gambar 10.
perlakuan aromaterapi
Perlakuan

Kardus Gambar
11.Susunan
Alat Aromaterapi

Gambar 12. Kematian
Kecoak
Uji Fitokimia

Gambar 13. Alkaloid Gambar 14. Flavonoid Gambar 15. Terpenoid
dengan pereaksi Mayer
dengan pereaksi serbuk dengan pereaksi Asam
Mg dan HCl
sulfat pekat
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Gambar
16.
Positif
Tanin dengan pereaksi
FeCl3 10%
Hasil identifikasi Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Gambar 17.
Penjenuhan
KLT

Proses Gambar 18. Fase gerak Gambar 19. Sinar UV
Bejana sikloheksna : dietilamina 366 nm
(18ml
:
2ml)
dikembangkan
dalam
silika gel G60 F254

Gambar 20. Sinar UV Gambar 21. Penotolan
254 nm
Ekstrak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56

Lampiran 3: Hasil Analisa Laboratorium Fitokognosi – Fitokimia
Hasil Analisa Kandungan Kimia Aromaterapi Ekstrak Lada Putih (Piper
nigrum L.)
No.
1

Uji
Fitokimia
Alkaloid

Pereaksi
Mayer

Hasil
Terbentuk

Kesimpulan
endapan

Positif

warna

Positif

Terbentuk warna hijau

Positif

putih
2

Flavonoid

Serbuk Mg
dan HCl

3

Tanin

FeCl3 10%

Terbentuk
jingga

kehitaman
4

Terpenoid

Asam sulfat Terbentuk
pekat

kecoklatan

cincin

Positif
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Lampiran 4: Hasil Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
Nilai Rf Kromatografi Lapis Tipis (LKT)
Rf noda 1
Rf noda 2
Rf noda 3

=

1
=0,14
7

= 1.5 =0,2
7
=

5 = 0,7
7
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Lampiran 5 : Silabus
SILABUS MATA PELAJARAN BILOGI
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

Mengenal Biologi dan Metode Ilmiah
1.1

2.1

Mengagumi,
menjaga,
melestarikan
keteraturan
dan
kompleksitas
ciptaan Tuhan
tentang ruang
lingkup, objek,
dan
permasalahan
Biologi
menurut
agama
yang
dianutnya
Berperilaku
ilmiah (jujur,
disiplin,
tanggung
jawab, peduli,
santun, ramah
lingkungan,
gotong
royong,
kerjasama,
cinta damai,

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

Ruang Lingkup
Problem Statement/
Tugas :
5 jp X 40
Biologi:
Orientation
 Laporan
tertulis
tentang menit
permasalahan biologi, cabang
 Pengertian,
 Mencermati gambar/
cabang-cabang
foto ruang lingkup
ilmu biologi, seta asperk kerja
biologi,
dan
biologi
dan
ilmiah dan keselamatan kerja
manfaat biologi
mencermati rancangan  Laporan tertulis studi literatur
penelitian
suatu
 Permasalahan
cabang-cabang biologi, objek
penelitian terkait hama
biologi
pada
biologi, permasalahan biologi,
pemukiman
berbagai objek
serta profesi berbasis biologi
dan
tingkat  Memandu
untuk
organisasi
memunculkan
Observasi :
kehidupan
pertanyaan
terkait Sikap ilmiah saat melakukan
gambar kegiatan yang penelitian, melaporkan secara
 Metode ilmiah
diamati
(Critical lisan, serta saat berdiskusi
thinking)
 Diajukan pertanyaan : Portofolio :
dari
membuat
 Fakta/ fenomena apa Kompetensi
yang dapat kalian lihat laporan dari format, isi laporan,
dari masing – masing kesesuaian isi, dan aspek
komunikatif dari berbahasa
gambar
 Apa
perbedaan
kedua
gambar Tes :
Tertulis,
membuat
skema
tersebut ?
tentang ruang lingkup biologi,
cabang-cabang biologi, dan

MEDIA ALAT DAN
BAHAN








Viewer dan laptop
Laboratorium
biologi
Buku paket
Buku panduan
keselamatan kerja
laboratorium
Gambar dan video
Artikel ilmiah
Contoh laporan
tertulis
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3.2

4.2

responsif dan
proaktif dalam
meakukan
percobaan dan
diskusi
di
dalam
kelas
maupun di luar
kelas)
Mengidentifikasi
ruang
lingkup
biologi
berdasarkan
objek
dan
permasalahann
ya
pada
berbagai
tingkat
organisasi
kehidupan
Membuat
desain
penelitian
tentang suatu
objek biologi
dan
permasalahann
ya
pada
tingkat
organisasi
kehidupan

Hipothesis generation
Diskusi
merumuskan
dugaan untuk menjawab
kasus
terkait
ruang
lingkup biologi dan untuk
mengetahui
langkah
pembuatan metode ilmiah
yang benar
(Collaboration).
Hipothesis Testing
Diskusi ruang lingkup
biologi (sesuai LKPD)
dan menyusun rancangan
penelitian
sederhana
terkait masalah hama
pemukiman
(Creative,
Collaboration)
Conclution
 Menyimpulkan hasil
diskusi ruang linkup
biologi dan membuat
power point rancangan
penelitian hasil diskusi
(Critical thinking)
 Kelompok
mempresentasikan
hasil
diskusi,
kelompok
lain

aspek metode ilmiah.
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tertentu

menanggapi
(Communicative)
 Memberi klarifikasi
bila ada yang belum
tepat dan memberi
penguatan pada hasil
presentasi yang sudah
benar
 Memberi kesempatan
siswa
untuk
menanyakan hal hal
yang dirasa belum
jelas
(Communicative)
 Kuis
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Lampiran 6 : 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

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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B. Kompetensi Dasar/ Indikator
No
Kompetensi Dasar

Indikator

3.2 Mengidentifikasi ruang 3.2.1 Memahami ruang lingkup biologi
berdasarkan cabang-cabang dan
lingkup
biologi
manfaat ilmu biologi
berdasarkan objek dan
langkah-langkah
permasalahannya pada 3.2.2 Menjelaskan
metode
ilmiah
dalam
suatu0
berbagai
tingkat
penelitian
organisasi kehidupan
4.2 Membuat
desain 4.2.1 Membuat
rancangan
penelitian
tentang objek penelitian berdasarkan
penelitian tentang suatu
metode ilmiah
objek
biologi
dan
permasalahannya pada 4.2.2 Mempresentasikan hasil rancangan
penelitian sederhana terkait masalah
tingkat
organisasi
hama pemukiman dalam bentuk
kehidupan tertentu
laporan tertulis

C. Pendidikan Karakter
Karakter siswa yang diharapkan pada pembelajaran KD ini adalah:
1. Ingin tahu
2. Teliti
3. Tanggung jawab
D. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan kesatu
3.2.1

Memahami ruang lingkup biologi berdasarkan cabang-cabang dan
manfaat ilmu biologi

3.2.1

Menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah dalam suatu penelitian

Pertemuan kedua
4.2.1 Membuat rancangan penelitian tentang objek penelitian berdasarkan
metode ilmiah
4.2.2

Mempresentasikan hasil rancangan penelitian sederhana terkait
masalah hama pemukiman dalam bentuk laporan tertulis

Pertemuan ketiga
Ulangan Harian
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E. Materi
Materi fakta :



o Pembentukan suatu organ/sistem organ makhluk hidup
o Tubuh manusia terdiri dari berbagai molekul, sel, jaringan, organ,
dan sistem organ
o Individu, populasi dan komunitas yang berada di bumi
Materi konseptual :



o Konsep tingkat organisasi kehidupan yang terdiri dari tingkat
molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi,
komunitas, sampai tingkat bioma.
o Konsep metode ilmiah
Materi prosedural :



o Merumuskan pertanyaan
o Merumuskan latar belakang pemikiran
o Merumuskan hipotesa
o Menguji kebenaran hipotesa melalui eksperimen
o Analisis hasil atau menyimpulkan bahwa hipotesa benar atau salah
o Merumuskan hasil penelitian
Materi metakognitif :



o Membuat map mapping dari materi yang telah dipelari
o Menjawab soal pilihan berganda dan essay
F.

Pendekatan/Strategi/Metode Pembelajaran
1.

Pendekatan

: Kontekstual dan Scientific

2.

Metode

: Diskusi, Presentasi, Praktikum

3.

Model

: Problem Based Learning (PBL)

G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1.

Media

:

Gambar/Foto, LCD, Internet, dan Lingkungan
sekitar
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2.

Alat dan Bahan

:

Gambar

cabang-cabang

ilmu

biologi,

jurnal/artikel ilmiah, Lembar Kerja Peserta Didik
(LKPD)
3.

Sumber Belajar

:

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Biologi
SMA/MA Kelas X. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Biologi
SMA/MA Kelas X. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
c. Sumber lain yang relevan (jurnal, artikel, dan majalah).
o https://www.generasibiologi.com/2017/07/tingkatan-tingkatsistem-struktur-organisasi-kehidupan.html
o https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jkkmipa/article/view/14905
o https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kecoauntuk-kesehatan-manusia/
H. egiatan Pembelajaran
Pertemuan pertama
Kegiatan
Pendahuluan
1. Apersepsi
2. Motivasi

3. Orientasi

Deskripsi Kegiatan
Guru menanyakan konsep - konsep terkait yang telah
dipelajari sebelumnya
a. Guru menayangkan video manusia, hewan,
tumbuhan
b. Guru mengajukan pertanyaan :
1) Apa yang dapat kalian simpulkan dari video
tsb.
2) Mengapa hal tersebut terjadi?

Alokasi
Waktu
10 menit

a. Guru mengingatkan tugas/ PR membaca buku/
sumber terkait materi yang akan dibahas
b. Guru menayangkan tujuan/ ruang lingkup materi
yang akan dibahas

4. Mengorgani- Siswa diminta membentuk kelompok yang terdiri
sasi
dari 4 orang
Kegiatan Inti
Problem Statement/ Orientation
110 menit
a. Siswa mencermati gambar/ foto ruang lingkup
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biologi
b.
c.

Siswa dipandu untuk memunculkan pertanyaan
terkait gambar kegiatan yang diamati (Critical
thinking)
Diajukan pertanyaan :
1) Fakta/ fenomena apa yang dapat kalian lihat
dari masing – masing gambar
2) Apa perbedaan kedua gambar tersebut ?

Hipothesis generation
d. Siswa berdiskusi merumuskan dugaan untuk
menjawab kasus terkait ruang lingkup biologi
(Collaboration).
Hipothesis Testing
e. Siswa berdiskusi untuk ruang lingkup biologi
(sesuai LKPD) (Creative, Collaboration)
Conclution
f. Siswa menyimpulkan hasil diskusi ruang linkup
biologi (Critical thinking)
g. Perwakilan
kelompok
diminta
mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain
menanggapi (Communicative)
h. Guru memberi klarifikasi bila ada yang belum
tepat dan memberi penguatan pada hasil
presentasi yang sudah benar
i. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal
hal yang dirasa belum jelas (Communicative)
j.
Penutup
1. Merangkum

Kuis

Siswa diminta menyimpulkan apa yang telah
dipelajari (Critical thinking), Creative)

2. Evaluasi

Regulation
Siswa menjawab beberapa pertanyaan terkait materi
yang telah dibahas

3. Refleksi

Siswa diminta mengungkapkan apa manfaat yang
diperoleh setelah mempelajari ruang linkup biologi
(Creative, Communicative))

4.
Arahan/ Siswa diminta membaca buku/ sumber lain tentang
Tindak Lanjut
materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya
(praktikum prosedur keselamatan kerja dan penelitian
sederhana)

15 menit
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Pertemuan Kedua
Kegiatan
Pendahuluan
1. Apersepsi
2. Motivasi

3. Orientasi

Deskripsi Kegiatan
Guru menanyakan konsep - konsep terkait yang telah
dipelajari sebelumnya
a. Guru menayangkan
video/gambar suatu
penelitian biologi
b. Guru mengajukan pertanyaan :
1) Apa yang dapat kalian simpulkan dari
video/ gambar tersebut.?
2) Bagaimana langkah-langkah yang benar
dalam melakukan suatu penelitian?

Alokasi
Waktu
10 menit

a. Guru mengingatkan tugas/ PR membaca buku/
sumber terkait materi yang akan dibahas
b. Guru menayangkan tujuan/ ruang lingkup materi
yang akan dibahas

4. Mengorgani- Siswa diminta membentuk kelompok yang terdiri
sasi
dari 4 orang
Kegiatan Inti
Problem Statement/ Orientation
110 menit
a. Siswa mencermati rancangan penelitian suatu
penelitian terkait hama pemukiman
b.

Siswa dipandu untuk memunculkan pertanyaan
terkait rancangan penelitian tersebut (Critical
thinking)
Hipothesis generation
c. Siswa berdiskusi untuk mengetahui langkah
pembuatan metode ilmiah yang benar
(Collaboration).
Hipothesis Testing
d. Siswa menyusun rancangan penelitian sederhana
terkait masalah hama pemukiman (Creative,
Collaboration)
Conclution
e. Siswa membuat power point rancangan
penelitianhasil diskusi (Critical thinking)
f. kelompok diminta mempresentasikan hasil
diskusi,
kelompok
lain
menanggapi
(Communicative)
g.
h.

Guru memberi klarifikasi bila ada yang belum
tepat dan memberi penguatan pada hasil
presentasi yang sudah benar
Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68

hal yang dirasa belum jelas (Communicative)
i.
Penutup
1. Merangkum

Kuis

Siswa diminta menyimpulkan apa yang telah
dipelajari (Critical thinking), Creative)

2. Evaluasi

Regulation
Siswa menjawab beberapa pertanyaan terkait metode
ilmiah

3. Refleksi

Siswa diminta mengungkapkan apa manfaat yang
diperoleh setelah mempelajari metode ilmiah terkait
rancangan penelitian (Creative, Communicative))

4. Arahan/
Tindak Lanjut

Siswa diminta membaca buku/ sumber lain tentang
materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya
(Ulangan Harian)

Pertemuan ketiga
 Ulangan harian

15 menit
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BAHAN AJAR
TINGKAT ORGANISASI KEHIDUPAN
Kehidupan di bumi dibentuk oleh struktur hierarki yang sangat teratur.Tingkatan
organisasi kehidupan ini dimulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem
organ, individu, populasi, komunitas, sampai tingkat bioma.
a.

Organisasi Fungsional Tingkat
Molekul tingkatan materi terendah adalah proton, neutron, dan elektron.
Partikel proton, neutron, dan elektron bergabung membentuk atom
(contohnya atom hidrogen, karbon, nitrogen, dan oksigen).

b.

Organisasi Kehidupan Tingkat Sel
Berbagai jenis molekul saling berikatan dan membentuk organel. Organel
adalah subunit sel dengan fungsi spesifik, contohnya ribosom sebagai tempat
sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses penyusunan protein.
Berbagai senyawa serta organel berinteraksi satu sama lain membentuk suatu
kesatuan yang disebut sel hewan dan sel tumbuhan. Suatu sel tunggal
memiliki karakteristik makhluk hidup. Setiap sel memiliki materi hereditas,
melakukan aktivitas metabolisme, mampu tumbuh serta berkembang.Karena
memiliki karakteristik yang dibutuhkan sebagai makhluk hidup, sel disebut
sebagai satuan unit terkecil kehidupan. Ukuran sel sangat kecil sehingga
untuk melihatnya dibutuhkan mikroskop.

c.

Organisasi Kehidupan Tingkat Jaringan
Jaringan ditemukan pada organisme multiseluler (bersel banyak). Jaringan
adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama.
Kelompok sel ini memiliki fungsi yang spesifik.
Berikut ini contoh-contoh jaringan pada makhluk hidup.
1) Jaringan pada hewan
Jaringan pada hewan terdiri atas beberapa jenis. Jaringan-jaringan
tersebut di antaranya adalah jaringan epitel , jaringan saraf, jaringan otot,
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dan jaringan darah. Jaringan epitel terdiri atas sel-sel epitel yang saling
berhubungan. Jaringan saraf terdiri atas sel saraf yang berfungsi
menerima serta merespons rangsangan. Jaringan otot merupakan serat
panjang yang memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif. Adapun jaringan
darah terdiri atas sel-sel darah. Sel-sel darah ini memiliki fungsi yang
berbeda. Ada yang mengedarkan oksigen, zat-zat makanan, ada pula
yang berfungsi sebagai antibodi atau sistem kekebalan tubuh.
2) Jaringan pada tumbuhan
Seperti jaringan pada hewan, jaringan pada tumbuhan (Gambar 1.10b)
juga terdiri atas berbagai jenis. Jaringan yang terdapat pada tumbuhan di
antaranya jaringan epidermis, jaringan pembuluh, jaringan penguat, dan
jaringan meristem. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang melapisi
permukaan tumbuhan.Jaringan pembuluh terdiri atas xilem dan floem.
Xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara tanah dari akar ke daun,
sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke
seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan penguat pada tumbuhan terdiri atas
sel-sel yang tebal dan kuat.Jaringan penguat ini berfungsi menyokong
tubuh tumbuhan.Adapun jaringan meristem merupakan jaringan yang
aktif membelah untuk menghasilkan sel-sel baru.
d. Organisasi Kehidupan Tingkat Organ dan Sistem Organ
Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Organ merupakan
struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk
menjalankan fungsi tertentu. Misalnya, jaringan saraf dan jaringan ikat
menyusun organ otak dan bekerja sama untuk melaksanakan fungsi
koordinasi. Jaringan epidermis, jaringan tiang, dan jaringan bunga karang
menyusun organ daun dan bekerja sama untuk melaksanakan fungsi
fotosintesis, transpirasi, serta pertukaran gas. Contoh-contoh organ lainnya
adalah organ jantung yang berperan untuk memompa darah; organ paru-paru
untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida; organ telinga untuk
mendengar; dan organ mata untuk melihat. Organ-organ pada tumbuhan,
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contohnya daun untuk pertukaran gas, bunga untuk perkembangbiakan, dan
akar untuk menyerap air dan garam mineral. Organ-organ yang melakukan
fungsi dan tugas saling berkait disebut sebagai sistem organ. Sebagai contoh,
sistem pernapasan terbentuk dari kerja sama organ hidung, faring, laring,
trakea, bronkus, dan paru-paru untuk menjalankan fungsi respirasi. Sistem
pencernaan terbentuk dari kerja sama organ mulut, kerongkongan, lambung,
usus, hati, dan pankreas. Sistem pencernaan berfungsi menjalankan
pencernaan dan penyerapan sari-sari makanan. Sistem gerak untuk
menyokong dan menggerakkan tubuh terdiri atas otot dan rangka. Pada
tumbuhan, pembagian organ-organ untuk yang melakukan kerja spesifik
dalam sistem organ tertentu tidak terlihat dengan jelas. Sistem organ pada
tumbuhan itu sendiri di antaranya adalah sistem pernapasan, transpirasi, dan
transportasi.
e. Organisasi Kehidupan Tingkat Individu
Individu dapat berupa organisme bersel tunggal (uniseluler)atau bersel
banyak (multiseluler) seperti pada. Bakteri dan protozoa adalah contoh
organisme bersel tunggal. Satu bakteri dan satu protozoa dikatakan sebagai
satu individu.Manusia, kucing, pohon kelapa, dan tanaman melati merupakan
contoh organisme multiseluler. Seorang manusia, seekor kucing, sebatang
pohon kelapa, dan setangkai tanaman melati juga dikatakan satu individu.
Individu multiseluler terbentuk dari sistem organ-sistem organ yang bekerja
sama dalam suatu kesatuan. Setiap sistem organ tidak dapat melaksanakan
fungsinya sendiri-sendiri.Setiap sistem organ memiliki kebergantungan pada
sistem organ yang lainnya. Contohnya pada manusia, sistem pernapasan,
sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pengeluaran, sistem
koordinasi,

sistem

gerak,

dan

sistem

reproduksi

memiliki

saling

kebergantungan. Sistem peredaran darah tidak akan berfungsi dengan baik
jika terjadi gangguan pada sistem pernapasan. Karena untuk memompa darah,
jantung membutuhkan energi yang didapat dari oksigen. Jika jantung tidak
dapat bekerja secara optimal maka peredaran oksigen dan sari-sari makanan
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pada tubuh akan terganggu pula. Hal ini dapat berakibat fatal bagi tubuh
secara keseluruhan.
f. Organisasi Kehidupan Tingkat Populasi
Individu-individu sejenis yang berkumpul di suatu tempat tertentu pada waktu
yang sama membentuk tingkat organisasi kehidupan yang disebut sebagai
populasi. Murid-murid yang berada di sekolahmu dinamakan sebagai
populasi manusia, kumpulan rumput yang ada di halaman sekolah dinamakan
populasi rumput, kumpulan belalang dinamakan populasi belalang, kumpulan
cacing tanah dinamakan populasi cacing, dan kumpulan lebah dinamakan
populasi lebah.
g. Organisasi Kehidupan Tingkat Komunitas
Umumnya di suatu tempat terdapat lebih dari satu macam populasi.
Kumpulan populasi yang menempati area sama dan saling berhubungan
disebut komunitas. Di dalam komunitas selalu ada interaksi, baik
antaranggota spesies yang sama, maupun interaksi antarpopulasi yang
berlainan. Iklim di suatu daerah yang berinteraksi dengan komponen biotik di
dalamnya akan menghasilkan satuan komunitas yang besar, bahkan
menghasilkan komunitas dominan suatu vegetasi. Hal tersebut dapat disebut
bioma.
h. Organisasi Kehidupan Tingkat Ekosistem
Perhatikan kembali halaman sekolah Anda. Di manakah rerumputan
menancapkan akarnya? Pada tanah, bukan? Dari mana rerumputan
memperoleh karbon dioksida yang dibutuhkan untuk proses fotosintesisnya?
Dari udara di sekelilingnya, bukan? Apakah syarat yang dibutuhkan selain
ketersediaan karbon dioksida agar rerumputan dapat melakukan fotosintesis?
Tentu sinar matahari dan air. Rerumputan juga membutuhkan senyawa
anorganik yang didapatkan dari hasil penguraian, misalnya oleh cacing tanah,
agar dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Proses fotosintesis yang
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dilakukan rerumputan menghasilkan senyawa karbohidrat yang dibutuhkan
makhluk hidup lainnya, misalnya oleh belalang. Belalang juga mendapatkan
oksigen dari fotosintesis rerumputan tersebut. Dari keterangan di atas, Anda
dapat menemukan suatu organisasi kehidupan yang menunjukkan saling
keterkaitan, kebergantungan, dan hubungan timbal balik antarmakhluk hidup
dan antarmakhluk hidup dengan lingkungannya. Bentuk organisasi kehidupan
ini dinamakan organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Ekosistem merupakan
unit fungsional yang mencakup organisme (biotik) dengan lingkungannya
yang tidak hidup (abiotik) dalam hubungan saling memengaruhi dan
berinteraksi. Komponen biotik ekosistem terdiri atas produsen (tumbuhan),
konsumen, dan pengurai. Pada contoh tersebut, yang bertindak sebagai
produsen adalah rumput, konsumennya adalah belalang, dan pengurainya
adalah cacing tanah. Adapun komponen abiotik pada contoh tersebut adalah
tanah, udara, sinar matahari, zat anorganik, dan air. Di dalam organisasi
kehidupan tingkat ekosistem, kita juga dapat melihat adanya aliran energi dari
organisme fotosintetik ke herbivora dan karnivora.

i. Organisasi Kehidupan Tingkat Bioma
Bioma adalah salah satu komunitas utama dunia yang diklasifikasikan
berdasarkan vegetasi dominan dan ditandai oleh adaptasi organisme terhadap
lingkungan suatu habitat tertentu. Contohnya, bioma tundra, bioma taiga,
bioma gurun, bioma savana, bioma hutan hujan tropis, dan bioma hutan gugur.
METODE ILMIAH
Metode ilmiah merupakan suatu prosedur dan dilakukan untuk melakukan
suatu proyek ilmiah. Secara umum metode ilmiah meliputi langkah-langkah
berikut:


Observasi Awal



Mengidentifikasi Masalah
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Merumuskan atau Menyatakan Hipotesis



Melakukan Eksperimen



Menyimpulkan Hasil Eksperimen
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Lampiran 7: Lembar Kegiatan Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik
Pertemuan 1

1. Judul

: Cabang dan Manfaat Ilmu Biologi

2. Tujuan

: - Peserta didik mampu mengidentifikasi cabang biologi
- Peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat ilmu biologi

3. Bacalah artikel ilmiah di bawah ini!
“AKTIVITAS BIOINSEKTISIA EKSTRAK DAUN BELIMBING
WULUH (Averrhoa bilimbi) TERHADAP KECOAK (Periplaneta
americana)”
Kecoak merupakan serangga yang tergolong sebagai hama yang dapat
ditemukan di lingkungan hidup manusia sehari-hari. Serangga tersebut
tergolong hama pengganggu dan dapat menjadi vektor bakteri dari beberapa
penyakit seperti disentri, kolera, diare, tifus, dan polio.
Peningkatan aktivitas masyarakat menyebabkan penurunan kesadaran
terhadap menjaga lingkungan, sehingga menyebabkan semakin tinggi
perkembangbiakan Periplaneta americana. Upaya yang dilakukan untuk
membasmi kecoak yaitu dengan penggunaan insektisida sintesis. Namun
umumnya akan meninggalkan residu berupa bahan aktif yang sulit terurai dan
berdampak negatife bagi lingkungan. Kekerangan dari insektisida sintesis
tersebut dapat diatasi dengan penggunaan insektisida alami yang ramah
lingkungan.
Belimbing wuluh merupakan tanaman yang memiliki beberapa
manfaat diantaranya berpotensi sebagai insektisida alami. Penelitian ini
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bertujuan untuk menguji kemampuan ekstrak kasar, fraksi n-heksan, etil asetat
dan etanol daun belimbing wuluh sebagai insektisida alami pada kecoak.
Cara kerjanya berupa daun segar belimbing wuluh dibersihkan dan
dikering anginkan, selanjutnya daun dihaluskan menjadi serbuk. Serbuk
ditimbang sebanyak 780 gram dan dimaserasi selama 3 x 24 jam dengan 5 L
pelarut etanol 96%. Hasil maserasi disaring menggunakan kertas saring
sehingga mendapat maserat. Selanjutnya dievaporasi dengan suhu 450C.
Ekstrak kental yang telah diperoleh ditibang dan dihitung persen rendemennya.
Pengujian dilakukan menggunakan metode semprot pada 10 ekor
hewan uji dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Mortalitas hewan uji
dianalisis dan dihitung menggunakan analisis One Way ANOVA. Fraksi nheksana memberikan nilai signifikan (P<0,05) terhadap kontrol negatif,
sedangkan fraksi lainnya tidak memberikan hasil yang signifikan. Pengujian
menggunakan variasi konsentrasi 12,5%; 25%; 37,5%; dan 50%, dilakukan
juga uji terhadap kontrol positif (Baygon) dan kontrol negatif (Aquades +
DMSO). Hasil fitokimia menunjukkan fraksi n-heksan mengandung senyawa
golongan terpenoid/steroid. Konsentrasi optimum fraksi n-heksana membunuh
kecoak adalah 25%. Nilai LC50 fraksi n-heksana sebesar 24,135% serta LT50
sebesar 47,044 jam sehingga dari hasil penelitian ini, fraksi n-heksana
berpotensi sebagai bioinsektisida.
(SUMBER: Krisman, Yokarius (2016). Aktivitas Bioinsektisia Ekstrak Daun
Belimbing

Wuluh

(Averrhoa

bilimbi)

Terhadap

Kecoak

(Periplaneta americana). JKK,Vol 5(3), halaman 1-7.
4. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam artikel diatas !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Sebutkan dan jelaskan cara kerja yang digunakan dalam artikel di atas !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

6. Jelaskan hasil yang didapatkan dalam artikel di atas !
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

7. .Pertanyaan Diskusi
Berdasarkan artikel di atas, jawablah pertanyaan berikut ini :
a. Termasuk dalam cabang ilmu biologi apakah artikel ilmiah di atas?
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?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. Kesimpulan
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Kunci Jawaban LKPD
Pertemuan 1
4. Alat dan bahan :
Alat :
Blender, timbangan, piring, evaporator, wadah, dan botol semprot.
Bahan :
Daun belimbing wuluh, kecoak, alkohol 96%, kertas saring, da aquades.
5. Cara kerja :
a) Daun segar belimbing wuluh dibersihkan dan dikering anginkan.
b) Daun yang telah dikeringkan, dihaluskan menjadi serbuk.
c) Selanjutnya, serbuk ditimbang sebanyak 780 gram dan dimaserasi selama
3 x 24 jam dengan 5 L pelarut etanol 96%.
d) Hasil maserasi disaring menggunakan kertas saring sehingga mendapat
maserat.
e) Selanjutnya dievaporasi dengan suhu 450C. Ekstrak kental yang telah
diperoleh ditimbang dan dihitung persen rendemennya.
f) Ekstrak kental tersebut kemudian disemprotkan pada 10 ekor hewan uji
dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Konsentrasi untuk tiap
perlakuan yaitu 12,5%; 25%; 37,5%; dan 50%, dilakukan juga uji terhadap
kontrol positif (Baygon) dan control negatif (Aquades + DMSO)
g) Mortalitas hewan uji diamati.
6. Hasil
Senyawa golongan terpenoid/steroid yang terkandung dalam daun belimbing
wuluh dengan konsentrasi optimum 25% fraksi n-heksana mampu membunuh
kecoak. Sedangkan, nilai LC50 fraksi n-heksana sebesar 24,135% serta LT50
sebesar 47,044 jam sehingga dari hasil penelitian ini, fraksi n-heksana
berpotensi sebagai bioinsektisida.
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7. Pertanyaan Diskusi
a. Artikel ilmiah di atas termasuk dalam ilmu biologi berupa ilmu botani dan
ilmu toksikologi. Ilmu botani adalah cabang dari ilmu biologi yang
mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, di dalam artikel tersebut
membahas mengenai tumbuhan yang memiliki potensi sebagai alternatif
insektisida alami bagi serangga.
Sedangkan ilmu toksikologi adalah salah satu ilmu pengetahuan yang
mempelajari efek-efek dan mekanisme kerja yang merugikan dari bahan
kimia atau zat toksik (racun) terhadap organisme hidup (binatang dan
manusia), di mana dalam artikel membahas tumbuhan belimbing wuluh
yang mengandung senyawa toksik seperti alkaloid, flavonoid, tannin,
terpenoid, dan saponin.
b. Manfaat mempelajari botani terutama dalam bidang pertanian adalah
mengetahui berbagai macam tumbuhan termasuk genetika dan pemuliaan
tanaman,

anatomi

dan

morfologi

tumbuhan,

pertumbuhan

dan

perkembangan (vegetatif dan generatif), metabolisme, ekologi, fisiologi
tumbuhan,

fitokimia,

reproduksi

tumbuhan.

Sedangkan

manfaat

mempelajari toksikologi untuk mengetahui zat-zat toksik dalam berbagai
bidang, di antaranya biologi, kimia, farmasi, kedokteran.
c. Kecoak (Periplaneta americana).
d. Entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga.
8. Kesimpulan :
-

Daun belimbing wuluh dapat digunakan sebagai bioinsektisida kecoa.

- Manfaat mempelajari botani khususnya bidang pertanian yaitu untuk
mengetahui kandungan kimia dalam tumbuhan.
- Mempelajari toksikologi untuk mengetahui zat toksik bagi serangga.
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Lembar Kerja Peserta Didik
Pertemuan II

1. Judul

: Metode Ilmiah

2. Tujuan

:
-

Peserta

didik

mampu

membuat

rancangan

penelitian

sederhana untuk mengatasi masalah hama sesuai dengan
penerapan metode ilmiah dalam suatu penelitian
-

Peserta didik mampu mempresentasikan hasil rancangan
penelitian sederhana untuk mengatasi masalah hama beserta
dalam bentuk laporan tertulis.

3. Cara Kerja :
Bacalah artikel yang berjudul :
“7 BAHAYA KECOAK”
Kecoak dapat ditemukan di seluruh dunia. Saat ini, ada lebih dari 3.500 spesies
kecoak yang berkeliaran di seluruh negara. Kecoak Amerika lebih besar dan
berwarna hitam. Kecoak Jerman lebih kecil dan coklat. Sedangkan kecoak Asia
berukuran sedang dan berwarna coklat gelap menuju hitam. Karena serangga ini
makan berbagai makanan, termasuk sampah busuk, maka mereka diyakini dapat
menyebarkan penyakit pada manusia, termasuk salmonella dan gastroenteritis.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bahaya kecoak terhadap manusia, mari
kita lihat selengkapnya di bawah ini!
Bahaya kecoak untuk kesehatan
Tidak hanya membuat Anda malu secara sosial jika kecoak bertebaran di
rumah Anda, tapi kecoak juga dapat memberikan kontribusi untuk memperburuk
kesehatan keluarga Anda. Serangga ini sendiri tidak menyebabkan penyakit, tapi
mereka adalah vektor alias pembawa jutaan bakteri dan agen infeksi yang dapat
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menyebabkan berbagai penyakit, dari diare hingga keracunan makanan. Berikut
adalah bahaya kecoak untuk manusia:
1. Kontaminasi makanan
Kecoak dapat hidup dengan memakan apapun. Terlepas dari makanan yang
kita makan, mereka juga memakan tanaman mati, hewan, materi feses, lem,
sabun, kertas, kulit, dan bahkan helai rambut yang jatuh. Sementara mereka
merangkak di malam hari, mereka mencemari makanan terbuka dengan
membuang kotoran di atasnya, meninggalkan rambut, kulit mati, dan juga kulit
telur yang kosong di dalamnya.
2. Perkembangbiakan bakteri penyebab penyakit
Bahaya kecoak lainnya adalah dari air liur mereka. Ketika kecoak makan,
mereka memuntahkan air liur dan cairan pencernaan dari mulut mereka sendiri
untuk menyuntik makanan Anda dengan kuman atau bakteri yang berada di
usus mereka. Sebuah studi menemukan bahwa bakteri Pseudomonas
aeruginosa dapat berkembang biak secara ekstensif dalam usus kecoak. Hal ini
dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti infeksi saluran kemih, masalah
pencernaan, dan sepsis (keracunan darah).
3. Gigitan kecoak
Beberapa spesies kecoak telah ditemukan dapat menggigit manusia. Bahaya
kecoak yang ini memang jarang terjadi, tetapi jika rumah Anda sangat penuh
dengan serangga ini, maka Anda harus berhati-hati karena mereka dapat
menggigit kuku, jari kaki, dan bagian lunak dari kulit yang dapat menyebabkan
luka.
4. Penyerangan bagian tubuh
Kecoak tidak hanya dapat menyerang rumah Anda, tetapi juga bagian tubuh
Anda. Ada beberapa kasus bahwa kecoak memasuki telinga dan hidung ketika
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Anda tidur. Kecoak kecil dapat dengan mudah masuk ke lubang tubuh ketika
Anda berada dalam tidur yang nyenyak.
5. Keracunan makanan
Dalam wabah epidemi dari keracunan makanan, ditemukan bahwa penurunan
kasus tersebut baru terjadi setelah kecoak tersingkirkan. Serangga ini juga
merupakan rumah bagi bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan tifus dan
keracunan makanan.
6. Alergi
Kecoak bisa menyebabkan alergi. Sekresi air liur dan bagian tubuh mereka yang
berisi ratusan alergen dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan. Anda
mungkin akan menderita ruam kulit, bersin, mata, dan berair.
7. Asma
Kecoak bisa menjadi musuh terburuk dari pengidap asma. Insiden serangan
asma dapat meningkat jika rumah Anda penuh dengan kecoak. Alergen kecoak
dapat menyebabkan komplikasi parah, dan bahkan dapat mengancam jiwa. Dan,
orang-orang yang tidak menderita asma dapat terkena asma akibat menghirup
alergen kecoak.
Sumber : Hello Sehat, 2017
4. Sebutkan hasil yang dibaca dari artikel di atas !
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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5. Pertanyaan Diskusi
1. Tuliskan permasalahan biologi terkait hama pemukiman yang kalian
temukan pada jurnal ilmiah tersebut! Jelaskan bagaimana pengendalian
yang dapat dilakukan!
2. Buatlah rancangan penelitian sederhana dari artikel tersebut yang terdiri
dari :
a. Judul
b. Rumusan masalah
c. Tujuan
d. Hipotesis
e. Metodologi
3. Presentasikan hasil rancangan penelitian sederhana yang kalian buat dan
buat dalam bentuk laporan tertulis !
6. Kesimpulan
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Kunci Jawaban LKPD
Pertemuan II
4. Hasil yang didapatkan yaitu kecoak dapat menyebabkan penyakit berupa
diare hingga keracunan makanan. Berikut adalah 7 bahaya kecoa bagi
manusia yaitu :
a)

Kontaminasi makanan

b)

Perkembangbiakan bakteri penyebab penyakit

c)

Gigitan kecoak

d)

Penyerangan bagian tubuh

e)

Keracunan makanan

f)

Alergi

g)

Asma

5. Pertanyaan diskusi :
1) Permasalahan biologi terkait hama pemukiman yang kami temukan pada
artikel

ilmiah

yaitu kecoak merupakan

hama

pemukiman

yang

meninggalkan bau tidak sedap serta menyebabkan penyakit alergi, serta
mengotori dinding, buku, dan perkakas rumah tangga. Pengendalian
kecoak dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti secara sanitasi,
biologis, mekanis, atau kimiawi.
2) Rancangan penelitian sederhana dari jurnal imiah tersebut yang terdiri
dari:
1. Judul : “Preferensi Kecoak Amerika Periplaneta americana (L.)
(Blattaria: Blattidae) terhadap Berbagai Kombinasi Umpan ”
2. Rumusan Masalah :
Bagaimana Pengaruh Preferensi Kecoak Amerika Periplaneta
americana (L.) (Blattaria: Blattidae) terhadap Berbagai Kombinasi
Umpan?
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3.

Tujuan :
Untuk mengetahui preferensi nimfa dan imago kecoak amerika P.
americana terhadap berbagai kombinasi umpan, serta mengevaluasi
keefektifan penggunaan umpan di permukiman.

4. Hipotesis
Berbagai kombinasi umpan berpengaruh terhadap prefensi kecoak
amerika Periplaneta americana (L.) (Blattaria: Blattidae)
5. Metodologi:
A. Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di laboratorium Ekologi Serangga
Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut
Pertanian Bogor dan di lingkungan permukiman di Desa Babakan
Lebak, Kecamatan Dramaga, Bogor. Penelitian dilaksanakan bulan
November 2007 sampai Maret 2008.
B. Jenis penelitian dan Variabel
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang bertujuan
untuk mengetahuiberbagai kombinasi umpan

ebagai insektisida

nabati untuk kecoak. Percobaan dilaksanakan dengan Rancangan
Acak Lengkap (jumlah konsumsi dan frekuensi kehadiran kecoak
di tempat umpan). Dalam penelitian ini menggunakan variabel
sebabagai berikut :
1. Variabel bebas

: 8 kombinasi umpan

2. Variabel terikat

: tingkat mortalitas kecoak

3. Variabel control

:

waktu

makanan.
C. Alat dan bahan
Alat
1.

Wadah tertutup diameter 15 cm

pengamatan,

wadah

plastik,
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2.

Pipa PVC berdiameter ½ inci

3.

Wadah tertutup berdiameter 10 cm

4.

Kain kasa

Bahan
1.

Telur kecoak

6.

Telur ayam

2.

Nimfa

7.

Selai kacang tanah + telur
ayam

3.

Selai kacang tanah

8.

Selai stroberi + telur ayam

4.

Selai stroberi

9.

Selai stroberi + telur ayam

5.

Selai kacang tanah + selai 10
stroberi + telur ayam

Gel balt

.

D. Cara kerja
1.

Persiapan nimfa
Paket telur kecoak (ooteka) dipelihara dalam wadah terpisah
hingga menetas dan selanjutnya nimfa yang keluar dipisahkan
ke dalam wadah baru.

2.

Pengujian preferensi kecoak terhadap berbagai kombinasi
umpan
A. Metode pilihan
1) Arena pengujian pada metode pilihan berupa wadah
tempat pelepasan kecoak berbentuk lingkaran dengan
diameter 15 cm yang dihubungkan oleh delapan pipa
PVC berdiameter ½ inci dengan wadah umpan berbentuk
lingkaran berdiameter 10 cm, bagian tutup wadah diberi
kain

kasa

sebagai

tempat

sirkulasi

udara

dan

memudahkan dalam pengamatan. Setiap wadah umpan
diisi dengan satu kombinasi umpan.
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2) Satu hari sebelum pengujian dipilih 10 ekor nimfa dan 10
ekor imago untuk masing-masing ulangan, kemudian
dipisahkan dalam wadah plastik untuk dipuasakan.
3) Setiap kombinasi umpan diletakkan secara acak pada
wadah umpan yang tersedia di arena pengujian.
4) Serangga uji yang telah siap kemudian ditempatkan di
bagian tengah arena pengujian. Pengujian dilakukan
dengan dua perlakuan yaitu perlakuan gelap dan terang.
5) Pengamatan dilakukan pada 6, 12, 24, 48, dan 72 jam
setelah perlakuan. Peubah yang diamati adalah frekuensi
kehadiran kecoak pada masing-masing wadah umpan,
kemudian setelah 72 jam dilakukan penghitungan jumlah
konsumsi kecoak terhadap masing-masing kombinasi
umpan. Serangga yang diuji adalah nimfa dan imago,
dengan pengujian secara terpisah.
6) Setiap perlakuan diulang sebanyak tiga kali.
B. Metode tanpa pilihan.
1) Pengujian imago menggunakan wadah plastik berbentuk
lingkaran dengan diameter 10 cm dan tinggi 8 cm, pada
bagian dinding dan atas dilubangi sebagai tempat sirkulasi
udara.
2) Masing-masing kombinasi umpan diletakkan dalam wadah
kemudian dimasukkan 3 ekor imago yang telah dipuasakan
selama satu hari.
3) Pengamatan dilakukan 72 jam setelah perlakuan dengan
menghitung jumlah konsumsi imago terhadap masingmasing kombinasi umpan.
4) Setiap perlakuan dilakukan dengan tiga kali ulangan.
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3.

Uji Berat Kering
1) Memasukkan umpan ke dalam oven dengan suhu 105ºC
selama 24 jam atau sampai bobotnya tidak berubah lagi.
2) Berat kering akhir ditentukan dengan cara memasukkan
semua umpan sisa (secara terpisah-pisah) ke dalam oven,
sementara berat kering awal ditentukan hanya pada contoh
umpan seberat 2 gram dengan tiga kali ulangan kemudian
dihitung rata-ratanya. Hal ini dilakukan karena umpan yang
telah

dikeringovenkan

dikhawatirkan

tidak

dapat

dikembalikan wujudnya seperti semula, agar tetap menarik
bagi kecoak.

6. Kesimpulan : Pemukiman yang tidak dirawat dengan baik dapat
menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh kecoak salah satunya diare.
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Kisi-Kisi Soal
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: X/I

Materi

: Cabang Ilmu Biologi dan Metode Ilmiah

Bentuk soal

: Essay

Jumlah soal

:
Soal
Indikator

3.2.1 Mengidentifikasi
ruang
lingkup
biologi
berdasarkan
cabang-cabang dan manfaat ilmu
biologi

C1

C2

C3

C4

C5

(Ingatan)

(Pemahaman)

(Penerapan)

(Analisis)

(Evaluasi)

1

3

4

Jumlah

3

3.2.2 Menjelaskan langkah-langkah
metode ilmiah dalam suatu penelitian

2,5

2
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SOAL EVALUASI
Mata Pelajaran

: Biologi

Bentuk Soal

: Essay

Kelas/Semester

: X/I

Materi

: Cabang dan manfaat ilmu biologi, metode ilmiah

Waktu

: 30 menit

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan : (20)
a. Botani
b. Toksinologi
c. Entomologi
2. Sebutkan langkah-langkah metode ilmiah! (15)
3. Jika dalam kolam kita jumpai makhluk hidup berupa belut, ikan sepat, ikan
gabus, dan beberapa tumbuhan air yakni teratai, Hidrilla Sp. Jelaskan interaksi
dengan lingkungan kolam maka kolam yang terbentuk! (25)

4. Suatu bioma di huni oleh hewan-hewan yang mampu menyimpan air, ular,
rodentia dan semut. Tumbuhannya adalah xerofit dan tumbuhan semusim
sedangkan curah hujan mencapai 25 cm/th. Evaporasi tinggi, suhu siang
dengan malam sangat jauh berbeda yaitu 40ºC-50ºC. Sedangkan mencapai 0ºC
pada malam hari. Jelaskan termasuk dalam bioma manakah! (10)
5. Dalam lingkungan masyarakat, banyak yang mengalami penyakit di antaranya
disentris, diare, dll yang disebabkan oleh serangga yang berada di pemukiman.
Pada umumnya masyarakat menggunakan pestisida kimiawi yang memiliki
efek buruk bagi lingkungan. Maka dari itu perlu digunakan pestisida nabati

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

yang ramah lingkungan sehingga tidak akan menimbulkan efek buruk bagi
lingkungan dan tidak menyebabkan resistensi terhadap hama.
Berdasarkan permasalahan di atas buatlah : (30)
a. Judul
b. Rumusan masalah
c. Tujuan
d. Hipotesis
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Kunci Jawaban Soal

1. Botani

: ilmu yang mempelajari tumbuhan

Toksikologi

: ilmu yang mempelajari tentang racun

Entomologi

: ilmu yang mempelaraji tentang serangga

2. Langkah – langkah metode ilmiah :
a. Merumuskan masalah
b. Menyusun kerangka berpikir
c. Menyusun hipotesis
d. Melakukan eksperimen
e. Menganalisis data hasil eksperimen
f. Menarik kesimpulan
g. Mempublikasikan
3. Interaksi dengan lingkungan kolam maka kolam yang terbentuk yaitu
ekosistem. Ekosistem merupakan unit fungsional yang mencakup organisme
(biotik) dengan lingkungannya yang tidak hidup (abiotik) dalam hubungan
saling memengaruhi dan berinteraksi. Komponen biotik berupa tumbuhan air
(teratai), sedangkan komponen abiotik berupa belut, ikan sepat, dan ikan gabus,
untuk interaksi yang terjadi berupa ketiga ikan tersebut membutuhkan
tumbuhan air untuk dikonsumsi.
4. Termasuk bima gurun.
5. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dibuat :
a. Judul:
Pengaruh

Pemberian

Pemukiman
b. Rumusan Masalah:

Pestisida

Nabati

sebagai

Pengendali

Hama
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Apakah ada pengaruh terhadap pemberian pestisida nabati sebagai
pengendali hama pemukiman?
c. Tujuan:
Mengetahui pengaruh pemberian pestisida nabati sebagai pengendalian
hama pemukiman
d. Hipotesis:
Adanya pengaruh pemberian pestisida nabati terhadap pengendali hama
pemukiman
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Lampiran 8 : Instrumen Penilaian
Penilaian Kognitif
Materi

: Cabang dan Manfaat Ilmu Biologi, Metode Ilmiah

Kelas/semester

: X/I
Butiran Soal

Nama
No

Peserta
Didik

1

2

3

4

5

Jumlah

Nilai Peserta

Skor

Didik

Skor

1
2
Dst

Rubrik Penilaian Soal (Kognitif)
Soal

Skor

Aspek

1

20
15

Menjelaskan pengertian botani, toksinologi, dan entomologi
dengan benar
Jika hanya 2 aspek yang benar

8

Jika hanya 1 aspek yang benar

0

Tidak menjawab sama sekali

15

8

Menyebutkan 7 langkah metode ilmiah dengan benar:
Merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, menyusun
hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data hasil
eksperimen, menarik kesimpulan, dan mempublikasikan
Jika hanya 6 aspek yang benar

6

Jika hanya 5 aspek yang benar

5

Jika hanya 4 aspek yang benar

4

Jika hanya 3 aspek yang benar

3

Jika hanya 2 aspek yang benar

2

Jika hanya 1 aspek yang benar

0

Tidak menjawab sama sekali

25

Menjelaskan biotik, abiotik, dan interaksinya

2

3
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4
5

17

Jika hanya 2 aspek yang benar

10

Jika hanya 1 aspek yang benar

0

Tidak menjawab sama sekali

10

Menjawab gurun

0

Tidak menjawab sama sekali

30
20

Menjawab judul, rumusan masalah, tujuan, dan hipotesa dengan
benar
Jika hanya 3 aspek yang benar

10

Jika hanya 2 aspek yang benar

5

Jika hanya 1 aspek yang benar

0

Tidak menjawab sama sekali

Keterangan :
Jumlah skor maksimum = 100
Nilai yang diperoleh =

ݑ౹ tᣰ ቫ౹h t

t ܽh౹ ܽᣰ

ቫ౹h ౹tቫ t౹ݑ౹
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Penilaian Portofolio
Materi

: Cabang dan Manfaat Ilmu Biologi, Metode Penelitian

Kelas/Semester

: X/I
Kriteria

Nama
No

Kelm
-pok

Judul

Landasan

Tujuan

Teori

Hasil

Jumlah
Pembahasan

Kesimpulan

Skor

Nilai
Peserta
Didik

1
2
dst

Rubrik Penilaian Portofolio
Kriteria
Judul

Skor

Indikator

10

Mencakup bahan uji, hewan uji, metode, dan
tujuan

Tujuan

8

Jika hanya 3 indikator yang benar

5

Jika hanya 2 indikator yang benar

3

Jika hanya 1 indikator yang benar

0

Tidak menjawab sama sekali

10

Sesuai dengan permasalahan, bahan uji, hewan uji,
dan metode

Landasan teori

8

Jika hanya 3 indikator yang benar

5

Jika hanya 2 indikator yang benar

3

Jika hanya 1 indikator yang benar

0

Tidak menjawab sama sekali

20

Mencakup semua aspek yang ada di judul (bahan
uji, hewan uji, metode, dan tujuan), dan adanya
sitasi

17

Jika hanya 4 indikator yang benar

14

Jika hanya 3 indikator yang benar
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Hasil

10

Jika hanya 2 indikator yang benar

5

Jika hanya 1 indikator yang benar

0

Tidak menjawab sama sekali

15

Menyajian data (tabel dan grafik) sangat sesuai
dengan apa yang diteliti, dan adanya keterangan
untuk tabel

Pembahasan

13

Jika hanya 2 indikator yang benar

6

Jika hanya 1 indikator yang benar

0

Tidak menjawab sama sekali

30

Analisis secara kualitatif mencakup semua hasil
penelitian,

mampu

mengaitkan

antara

hasil

dengan landasan teori, mortalitas, kandungan
kimia, sistem pernapasan, siklus hidup, kendala,
dan faktor pendukung penelitian

Kesimpulan

28

Jika hanya 7 indikator yang benar

24

Jika hanya 6 indikator yang benar

20

Jika hanya 5 indikator yang benar

16

Jika hanya 4 indikator yang benar

12

Jika hanya 3 indikator yang benar

8

Jika hanya 2 indikator yang benar

4

Jika hanya 1 indikator yang benar

0

Tidak menjawab sama sekali

10

Kesimpulan ditulis singkat, dan sesuai dengan
tujuan

Daftar Pustaka

5

Jika hanya 1 indikator yang benar

0

Tidak menjawab sama sekali

5

10 tahun terakhir, mengurutkan dari abjab paling
pertama, penulisan dapus benar, dan sesuai
dengan landasan teori

3

Jika hanya 3 indikator yang benar
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2

Jika hanya 2 indikator yang benar

1

Jika hanya 1 indikator yang benar

0

Tidak menjawab sama sekali

Keterangan :
Jumlah skor maksimum = 100
Nilai yang diperoleh =

ݑ౹ tᣰ ቫ౹h t

t ܽh౹ ܽᣰ

ቫ౹h ౹tቫ t౹ݑ౹
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Penilaian Afektif
Materi

: Cabang dan Manfaat Ilmu Biologi, Metode Ilmiah

Kelas/Semester

: X/I

No. Peserta
Didik

Jumlah

Aspek yang dinilai

Nama
Ingin Tahu

Teliti

Nilai

Skor

Tanggung
Jawab

1
2
dst

Rubrik Penilaian Afektif
Aspek
No.

yang

Skor

Indikator Penilaian

3

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap hal baru

dinilai
1

Ingin tahu

kepada

guru

maupun

teman

sejawat,

menjawab

pertanyaan guru maupun teman sejawat dengan antusias,
dan mengklarifikasi jawaban/pendapat teman maupun
guru

2

Teliti

2

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

1

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

3

Mengerjakan tugas tanpa kesalahan penulisan, menjawab
semua

tugas

dengan

benar,

laporan/tugas

yang

dikumpulkan bersih tanpa coretan

3

2

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

1

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

3

Bertanggungjawab dalam kelompoknya, mengerjakan
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tugas yang diberikan guru, dan bertanggungjawab
dengan apa yang dikerjakan
2

Jika hanya 2 indikator yang terlihat

1

Jika hanya 1 indikator yang terlihat

Keterangan :
Jumlah skor maksimum = 9
Nilai =

ݑ౹ tᣰ ቫ౹h t

t ܽh౹ ܽᣰ

ቫ౹h ౹tቫ t౹ݑ౹

Kriteria nilai :
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-

76 – 100

= A (Sangat Baik)

-

51 – 75

= B (Baik)

-

26 – 50

= C (Cukup)

-

1 – 25

= D (Sangat Cukup)

