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ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu negara perairan dengan hampir 1/3 dari
kawasannya adalah daerah perairan tawar dan asin, Banyaknya daerah perairan ini
dimanfaatkan oleh penduduk untuk budidaya ikan yang bernilai ekonomis. Salah
satunya adalah budidaya ikan nila.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi campuran pakan
alami cacing sutra (Tubifex sp.) yang tepat terhadap pertumbuhan benih ikan nila
(Oreochromis niloticus). Penelitian dilakukan dengan memelihara ikan pada
wadah ember dengan kapasitas air 14 L menggunakan 3 perlakuan dan 1 kontrol
yakni kontrol (P0) 100% pakan pabrik, P1 5% cacing sutra + 95% pakan pabrik,
P2 15% cacing sutra + 85% pakan pabrik, dan P3 25% cacing sutra + 75% pakan
pabrik selama 14 hari. Pengukuran berat benih nila dilakukan setiap 3 hari.
Hasil penelitian menunjukan bahwa campuran pakan alami cacing sutra
tidak memiliki pengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan benih ikan nila.
Pertumbuhan pada tiap perlakuan berbeda yang dapat disebabkan oleh faktor
lingkungan dan faktor pembawaan sifat DNA, serta ketersediaan pakan.
Pemberian pakan alami cacing sutra sebanyak 25% memiliki penambahan berat
tertinggi sebesar 1,4 gram, pada P1 1,36 gram, P2 1,28 gram, dan P0 1,37 gram.
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ABSTRACT
Indonesia is one of the aquatic countries with almost 1/3 of its territory
being freshwater and salty waters. These waters territories are utilized by residents
for fish farming with economic value. One of them is the cultivation of Tilapia.
The aim of this study was to determine the exact composition of the
natural feed mixture of silk worms (Tubifex sp.) on the growth of Tilapia
(Oreochromis niloticus) seeds.The study was conducted by raising fish in a bucket
container with a water capacity of 14 L using 3 treatments and 1 control namely
control (P0) 100% factory feed, P1 5% silk worms + 95% factory feed, P2 15%
silk worms + 85% factory feed , and P3 25% silk worms + 75% factory feed for
14 days. Tilapia seed weight measurements carried out every 3 days.
The results showed that the silkworm natural feed mixture did not have a
significant effect on the growth of tilapia seeds. Growth in each treatment is
different which can be caused by environmental factors and the nature of DNA
traits, as well as the availability of feed. The natural feed of silk worms as much
as 25% has the highest weight gain of 1.4 grams, at P1 1.36 grams, P2 1.28 grams
and P0 1.37 grams.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan suatu negara yang hampir 1/3 dari kawasan
perairan

laut

dan

perairan

tawarnya

sangat

mendukung

untuk

pengembangan usaha perikanan air tawar, payau, maupun laut. Banyak
usaha-usaha agribisnis yang dapat dikembangkan mulai dari agroindustri
pembesaran ikan, pengolahan hasil perikanan maupun yang lain-lainnya.
Bahkan tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari
hasil mata pencaharian dari hasil perikanan saja. Namun dalam usaha
tersebut banyak faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan
yang dihasilkan. Secara konseptual agribisnis dapat diartikan sebagai
semua aktivitas atau kegiatan mulai dari pengadaan, penyaluran sarana
produksi sampai dengan pemasaran produk yang dihasilkan oleh usahatani
dan agroindustri yang terkait. Salah satu bidang agribisnis yang telah
dikembangkan adalah agribisnis sektor perikanan.
Ikan nila adalah spesies ikan air tawar yang sangat tepat untuk
menunjang ketahanan pangan di Indonesia. Ikan nila memiliki daya hidup
yang sangat tinggi. Ikan nila mulai berproduksi pada umur 4 - 6 bulan dan
berlaku sepanjang tahun. Ikan nila dapat hidup dalam rentang salinitas
sangat lebar yakni 0 - 40 ppt, dan masih berproduksi teratur pada air payau.
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Ikan nila bersifat omnivor (cenderung ke herbivor) sehingga sangat efisien
dalam perpindahan energi ekosistem.
Pertumbuhan ikan nila dapat dipercepat dengan nutrisi yang tepat
bahkan dapat disuntingkan (peniadaan pemberian pakan dalam selang
waktu tertentu tanpa menghilangkan kemampuan tumbuhnya). Pemberian
campuran pakan alami yang mengandung protein yang cukup dapat sangat
membantu laju pertumbuhan bibit ikan nila. Pertumbuhan ikan nila akan
melambat jika kebutuhan protein harian tidak tercukupi, sehingga untuk
dapat mencukupi kebutuhan protein harian pada bibit nila dapat diberikan
campuran pakan alami cacing sutra.
Ikan nila menurut sebagian orang mempunyai kualitas daging yang
lebih baik, lebih kompak, padat dan kenyal. Mungkin ini terjadi karena
faktor kadar garam di perairan yang cukup tinggi. Selain itu, setelah
beberapa jam pasca pemanenan, daging ikan nila hasil dari tambak ini juga
tidak mudah lembek, seperti halnya daging ikan nila yang dibudidayakan
di waduk. Ikan nila juga merupakan jenis ikan yang sudah sangat terkenal
di kalangan masyarakat. Rasa daging ikan yang enak membuat banyak
orang menyukainya.
Bagi para petani memelihara ikan nila banyak dipilih karena
mudah dalam membudidayakan dan mudah dalam pemasarannya. Selain
itu minat pasar untuk ikan nila masih sangat lebar, mulai dari nila yang
ukuran bibit sampai ikan nila yang dapat dikategorikan layak konsumsi.
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Ikan nila dapat dipasarkan melalui pasar dalam negeri dan pasar
luar negeri. Benih ikan merupakan ikan yang baru menetas memiliki
ukuran panjang tubuh sekitar 5-6 cm. Benih berkualitas merupakan
salah

satu

jaminan keberhasilan suatu budidaya. Benih berkualitas

rendah akan menimbulkan usaha pemeliharaan yang tidak ekonomis,
karena penggunaan pakan yang tidak efisien, pertumbuhan yang lambat,
tidak seragam, mudah terserang penyakit, dan akhirnya produksi budidaya
sangat rendah. Benih unggul dapat dilihat dari pertumbuhan yang
cepat, tingkat keseragaman yang tinggi, kelangsungan hidup yang
tinggi, tahan terhadap perubahan lingkungan dan tahan terhadap
serangan penyakit. Adapun menurut SNI: 01-6141-1999, ikan nila
kelas benih sebar terdiri dari kriteria berdasarkan ukuran yaitu larva
(0,6-0,7 cm), kebul (1-3 cm), gabar (3-5 cm), belo (5-8 cm), dan
sangkal (8-12 cm).

B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan dua masalah
berikut ini:
1. Bagaimana pengaruh pemberian campuran pakan ikan alami cacing
sutra terhadap pertumbuhan bibit ikan nila?
2. Berapa konsentrasi pemberian campuran pakan ikan alami cacing sutra
yang optimal untuk pertumbuhan bibit ikan nila?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4

C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui pengaruh pemberian campuran pakan alami cacing sutra
terhadap pertumbuhan bibit ikan nila
2. Mengetahui konsentrasi pemberian campuran pakan alami cacing sutra
yang optimal untuk pertumbuhan bibit ikan nila

D. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat bagi peneliti:
Mengetahui penggunaan cacing sutra untuk menunjang budidaya ikan
Manfaat bagi masyarakat:
Memberikan informasi terutama bagi petani ikan tentang pemberian
campuran

pakan

alami

cacing

sutra

yang

dapat

meningkatkan

pertumbuhan bibit ikan nila sehingga dapat meningkatkan produktivitas
ikan nila.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Ikan nila merupakan salah satu bahan pangan yang cukup digemari di
Indonesia. Harga murah dan terjangkau serta merupakan salah satu sumber gizi
membuat ikan nila banyak digemari oleh masyarkat. Selain harga yang terangkau,
ikan nila memiliki tekstur daging yang lunak dan rasa gurih. Dalam
perkembangan dunia perikanan di Indonesia, ikan nila merupakan salah satu usaha
yang cukup menjanjikan. Cara pemeliharaan yang cukup mudah dan daya tahan
ikan nila yang kuat membuat perkembangan usaha perikanan yang memproduksi
ikan nila hingga ukuran tertentu atau ukuran konsumsi cukup diminati (Arie,
1999).
Pada dasarnya pemeliharaan ikan nila dimulai dari penebaran bibit dengan
ukuran dan umur tertentu untuk mendapat hasil yang baik. Namun seringkali
dalam penyediaan bibit ikan nila mengalami kendala dimana pertumbuhan dan
daya tahan bibit ikan nila tergolong buruk. Buruknya pertumbuhan dan daya tahan
bibit ikan nila secara umum dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor intern
dan ekstern. Faktor intern dapat disebabkan oleh penurunan sifat indukan dan
jenis nila, serta kelainan DNA. Sedangkan faktor esktern adalah faktor diluar
individu atau kondisi lingkungan seperti pH air, ketersediaan oksigen terlarut
(DO), ketersediaan pakan alami, suhu air dan cahaya serta pakan buatan (Sucipto
dan Prihartono, 2005).

5
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Ketersediaan pakan dalam jumlah yang cukup dengan pemberian pakan
tepat waktu dan bernilai gizi baik merupakan salah satu faktor yang sangat
penting dalam kegiatan usaha budidaya ikan (Sahwan, 2002). Jumlah dan kualitas
tersebut juga perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi kecepatan
pertumbuhan ikan. Afrianto dan Liviawaty (1992), menambahkan bahwa
pemberian pakan tambahan bagi ikan budidaya sangat penting, terutama pada
lokasi dengan kandungan pakan alami yang tidak mencukupi kebutuhan.
Tambahan pakan alami yang diberikan juga harus memperhatikan kualitas dan
ketersediaannya dalam lokasi budidaya.
Pemberian campuran pakan alami dapat menambah laju pertumbuhan ikan,
terutama pada bibit ikan yang membutuhkan pakan dengan jumlah yang mencapai
4% dari berat tubuh perharinya. Pakan tambahan alami yang ditambahkan harus
dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi bibit ikan yang membutuhkan pakan dengan
protein cukup tinggi. Protein merupakan

unsur yang paling penting karena

kualitas pakan ditentukan oleh kandungan proteinnya. Ikan pada umumnya
cenderung memilih protein sebagai sumber energi yang utama (Marzuki dkk,
2012). Secara garis besar, fungsi utama protein dalam tubuh ikan adalah sebagai
sumber energi, berperan dalam pertumbuhan maupun pembentukan jaringan tubuh,
mengganti jaringan tubuh yang rusak, berperan dalam pembentukan gonad
(reproduksi), komponen utama pembentukan enzim dan hormon serta berperan
dalam proses metabolisme dalam tubuh ikan (Gaylord, 2007).
Protein berperan penting dalam proses metabolisme ikan, terutama pada
bibit ikan dengan kebutuhan protein yang tinggi. Oleh sebab itu dalam penelitian
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ini diberikan campuran pakan alami cacing sutra sebagai penyokong kebutuhan
protein pada bibit ikan nila. Selain kandungan protein yang cukup tinggi, protein
pada cacing sutra merupakan sumber protein hewani yang lebih mudah dicerna
oleh bibit ikan nila.
Menurut Effendie (1979), Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran
tubuh yang dapat berupa panjang atau berat suatu organisme dalam waktu tertentu.
Pernyataan ini diperkuat oleh Kimbal (1994) yang mengatakan bahwa pada
umumnya pertumbuhan diakibatkan adanya peningkatan jumlah dan ukuran sel
yang dapat menyebabkan penambahan berat dan ukuran suatu organisme.
A. CACING SUTRA (Tubifex sp.)
1. Klasifikasi dan Morfologi Cacing Sutra
Klasifikasi cacing sutra menurut Healy (2001) adalah sebagai berikut:
Kingdom

: Animalia

Filum

: Annelida

Kelas

: Oligochaeta

Ordo

: Haplotaxida

Famili

: Tubificidae

Genus

: Tubifex

Spesies

: Tubifex sp.

Gambar 2.1. Cacing Sutra.
(Sumber : Anonim, 2015)

Tubifex sp. memiliki panjang tubuh 1-2 cm dan diameter tubuh 0,5 mm
serta dengan warna tubuh merah. Tubuh cacing ini berbentuk ramping.
Tubifex sp. disebut juga dengan nama cacing sutra, hal ini dikarenakan
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cacing ini memiliki tubuh yang sangat lembut seperti benang sutra. Cacing
sutra hidup di perairan

jernih

dengan

membentuk koloni dan

mengakibatkan antar individu satu dan yang lainnya sulit untuk dipisahkan.
Cacing sutra termasuk organisme yang hermaprodit atau berkelamin ganda,
yakni kelamin jantan dan kelamin betina berada dalam satu individu. Hal
ini dikarenakan jaringan reproduksi cacimg sutra mampu membentuk
gamet jantan dan gamet etina. Habitat cacing sutra adalah peairan jernih
yang mengandung banyak bahan organic (Khairuman dan Sihombing,
2008).
Cacing sutra merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara
bertelur eksternal. Telur yang telah dibuahi oleh jantan akan membelah
menjadi

dua

telur

sebelum

menetas

(Wira,

2007).

Proses

perkembangbiakan cacing sutra tergolong cepat, hal ini dikarenakan
cacing sutra dapat tumbuh menjadi cacing sutra dewasa relative singkat
dan segera berkembangbiak. Pada umumnya masa pertumbuhan cacing
sutra hanya satu bulan untuk menjadi cacing sutra dewasa dan di tempat
budidaya cacing sutra dalam waktu satu bulan cacing dewasa sudah dapat
dipanen (Khairuman dkk, 2008).
Cacing sutra di alam liar dapat hidup pada genangan air jernih yang di
dasarnya terdapat lumpur, cacing sutra kemudian membuat tabung di
dalam lumpur agar dapat memperoleh oksigen melalui permukaan
tubuhnya. Penyerapan oksigen pada cacing sutra dilakukan dengan cara
tubuh bagian posterior menonjol keluar dari tabung dan bergerak secara
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aktif mengikuti aliran air yang membantu penyerapan oksigen oleh system
pernafasan (Rogaar, 1980 dalam Febrianti 2004).
2. Habitat Cacing Sutra
Cacing sutra dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan perairan yang
kaya akan bahan organik, seperti di dasar sungai atau parit yang airnya
selalu mengalir (Adlan, 2014). Pada lingkungan perairan yang tercemar,
cacing sutra masih mampu bertahan hidup karena adanya kemampuan
pada cacing sutra untuk melakukan respirasi pada tekanan yang rendah.
Cacing sutra dapat hidup pada suhu lingkungan yang berkisar antara 20-29
C dengan ph air yang optimal adalah 6-7. Cacing sutra setidaknya

0

merlukan kandungan oksigen terlarut pada kisaran 2,5-7,0 ppm.

3. Kandungan Nutrisi Cacing Sutra
Cacing sutra dikenal sebagai salah satu pakan alami yang sangat aik
untuk pertumbuhan ikan, hal ini dikarenakan cacing sutra mengandung
nutrisi yang tingi yang diperlukan ikan untuk pertumbuhan. Cacing sutra
sangat baik digunakan sebagai pakan alami terutama bagi bibit ikan. Pada
fase bibit ikan memiliki tingkat kematian yang tinggi. Tingkat kematian
yang tinggi ini dapat diakibatkan bibit tidak memperoleh pakan yang
sesuai, baik jenis maupun dalam jumlahnya. Pakan alami sangat baik
untuk bibit ikan (Suharyadi, 2012).
Cacing sutra dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami yang sangat
cocok bagi benih ikan nila karena sesuai untuk bukaan mulut benih ikan
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nila yang kecil. Cacing sutra memiliki kandungan protein yang lebih tinggi
dibandingkan dengan pakan alami bibit ikan nila lainnya. Kandungan
protein cacing sutra berkisar sekitar 64,7%. Kandungan nutrisi menurut
Wijayanti (2010) yang terdapat pada cacing sutra dapat dilihat dalam
Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Kandungan nutrisi cacing sutra
Kandungan Nutrisi

Presentase

Kadar air

11,21

Protein kasar

64,47

Lemak kasar

17,63

Serat kasar

0

Abu

7,8

BETN

0,06

B. IKAN NILA (Oreochromis niloticus)
1. Asal Ikan Nila
Ikan Nila merupakan spesies yang berasal dari kawasan Sungai Nil dan
beberapa danau di bagian Benua Afrika. Nama Ikan Nila sendiri berasal
dari nama sungai tempat asal ikan tersebut, yakni Nile atau Sungai Nil
yang membentang mulai dari Syria hingga ke Afrika Timur, Mesir, dan
Liberia, serta danau danau di Tanganyika, Chad, Nigeria, dan Kenya
(Rukmana, 2015).
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Ikan nila secara alami bermigrasi melalui Sungai Nil hingga menyebar
ke beberapa danau di Afrika sebelum akhirnya dikonsumsi manusia.
Melalui tangan manusia, ikan nila menyebar ke seluruh dunia mulai dari
Benua Afrika, Amerika, Eropa, Australia, hingga Asia.
Ikan nila masuk dalam kaawasan Indonesia untuk pertama kalinya
pada tahun 1969 dari Taiwan ke Balai Penelitian Perikanan Air Tawar
(Balitkanwar) di Bogor. Pemberian nama Ikan nila dalam Bahasa
Indonesia ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tahun 1972.
Pemberian nama Ikan nila ini diambil dari nama ilmiah nilotica yang
kemudian diubah menjadi nila dalam Bahasa Indonesia. Kemudian Para
Pakar Perikanan memutuskan nama ilmiah yang tepat untuk Ikan nila
adalah Oreochromis niloticus atau Oreochromis sp. Setelah melalui masa
adaptasi dan beberapa penelitian di Balitkanwar, Ikan nila mulai
disebarluaskan di berbagai daerah di Pulau Jawa hingga di seluruh
kawasan Indonesia (Rukmana, 2015).
Ikan nila merupakan ikan yang memiliki kemampuan adaptasi
yang baik terhadap lingkungan baru. Hal ini membuat perkembangan Ikan
nila di kawasan Indonesia sangat khusunya diseluruh perairan air tawar
Indonesia. Ikan nila di habitat aslinya merupakan salah satu jenis ikan
omnivora. Ikan nila merupakan ikan yang aktif makan pada siang hari.
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2. Klasifikasi dan Morfologi Ikan Nila
Pada awalnya, Ikan nila dimasukan ke dalam kelompok ikan yang
tidak mengerami telur dan larva di dalam mulutnya atau disebut dengan
hewan jenis Tilapia. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, para pakar
perikanan menggolongkan Ikan nila ke dalam kelompok Sarotherodon
niloticus atau kelompok Tilapia yang mengerami telur dan larva di dalam
mulut indukannya. Pada akhirnya diketahui bahwa induk betina Ikan nila
yang mengerami telur dan larva di dalam mulut. Para pakar perikanan
memutuskan bahwa nama ilmiah Ikan nila yang tepat untuk Ikan nila
adalah Oreochromis niloticus atau Oreochromis sp. Nama niloticus
menunjukan tempat di mana ikan ini berasal, yakni sungai Nil di Bema,
Afrika (Amri, 2003).
Ikan nila mengalami tiga kali pergantian nama ilmiah sebelum pada
akhirnya dinamai Oreochromis niloticus. Nama ikan nila sebelumnya
adalah Tilapia niloticus dan Sarotherodon niloticus, dan kemudian
kemajuan ilmu pengetahuan menetapkan ikan nila dengan nama ilmiah
Oreochromis niloticus. Kedudukan ikan nila sendiri dalam taksonomi
hewan adalah sebagai berikut:

Kingdom

: Animalia

Filum

: Chordata

Subfilum

: Vertebrata

Kelas

: Pisces
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Subkelas

: Acanthopterigii

Ordo

: Cichlidae

Genus

: Oreochromis

Spesies

: Oreochromis niloticus

Gambar 2.2. Ikan Nila

(Sumber : Anonim2, 2013)

Ikan nila memiliki bentuk tubuh memanjang dan ramping yang
dilapisi sisik berukuran besar, kasar, dan berbentuk etanoid. Sisik ikan nila
memiliki garis-garis atau gurat-gurat vertikal. Sisik ikan nila terdiri atas
dua lapisan, yakni epidermis luar dan lapisan dibawah epidermis. Ikan nila
memiliki bentuk mata yang menonjol dengan tepi berwarna putih. Secara
umum ciri khas Ikan nila adalah memiliki garis vertikal berwarna hitam
pada sirip ekor, punggung dan anal.
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Pada sirip ekor Ikan nila terdapat warna kemerahan dan ujungnya
berbentuk setengah lingkaran (membulat). Gurat sisi pada ikan nila
terputus di bagian tengah badan dan berlanjut hungga ekor, namun terletak
sedikit di bawah garis yang memanjang pada sirip dada. Ikan nila memiliki
5 sirip yang terdapat pada punggung (dorsal fin), dada (pectoral fin), perut
(ventral fin), anus (anal fin), dan ekor (caudal fin). Pada sirip pungung
(dorsal fin) terdapat duri-duri tajam yang dapat digerakan untuk
perlindungan dari ancaman pemangsa.

3. Jenis-jenis Ikan Nila
Kemajuan dalam dunia perikanan Indonesia mengalami perkembangan
yang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penemuan baru
oleh para ahli perikanan terkait genetika ikan nila. Berikut tiga jenis ikan
nila yang dapat ditemukan di Indonesia:
a. Nila Lokal
Ikan nila Lokal sebenarnya adalah jenis ikan nila yang didatangkan
pertama kali ke Indonesia dari Taiwan. Setelah dilakukan penelitian
oleh Balitkanwar, ikan nila disebarluaskan ke masyarakat. Penyebaran
ikan nila menjadi sangat pesat, sehingga masyarakat menjadi akrab
dengan nama ikan nila. Hal inilah yang menjdai dasar mengapa ada
ikan nila Lokal di Indonesia.
Pemberian nama ikan nila Lokal atau nila biasa ditujukan untuk
membedakannya dengan dua jenis ikan nila lainnya, yakni ikan nila
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merah dan ikan nila GIFT (Genetic Improvement for Farmed Tilapia)
yang didatangkan sesudah ikan Nila lokal tersebar di Indonesia.
Secara morfologi ikan nila lokal memiliki warna khas abu-abu atau
hitam di seluruh tubuh, terutama pada bagian atas.pada bagian tubuh
bawah, yakni bagian dada dan perut berwarna putih kehitaman atau
putih kekuningan. Terdapat garis vertikal abu-abu dan hitam yang
dimulai dari antara kepala dan tubuh hingga ke bagian ekor.

Gambar 2.3. Ikan Nila Lokal
(Sumber: Anonim 3, 2011)
b. Nila Merah
Ikan nila merah merupakan jenis ikan nila yang lebih muda hasil
hibrida yang masuk ke Indonesia pada tahun 1980. Morfologi ikan nila
merah memiliki warna tubuh merah atau merah mendekati oranye
dengan bentuk tubuh mirip kakap merah. Sedangkan morfologi lain
pada tubuhnya sama persih seperti nila lokal.
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Ikan nila merah termasuk ikan yang memijah sepanjang tahun.
Pada usia 6 sampai 8 bulan ikan nila merah sudah dapat memijah.
Kemampuan meijah yang cepat ini menjadikan ikan nila merah dapat
berkembang dengan cepat dan menjadi salah satu ikan konsumsi yang
paling diminati konsumen.

Gambar 2.4 Ikan Nila Merah
(Sumber : Mina, 2013)
c. Nila GIFT
Ikan nila GIFT (Genetic Improvement For Farmed Tilapia)
merupakan hasil persilangan dan seleksi dari ikan nila di beberapa
negara seperti Taiwan, Mesir, Thailan, Ghana, Singapura, Israel,
senegal, dan Kenya. Pengembangan ikan nila merah pertama kali
dilakukan oleh ICLARM (International Center For Living Aquatic
Reasecrh Management) pada tahun 1987 di Filipina.
Ikan nila GIFT dapat dibedakan dari jenis ikan nila lainnya
bersasarkan morfologi pada nila GIFT. Secara morfologi nila GIFT
memiliki perbandingan panjang dan tinggi tubuh 2:1. Jika dilihat dari
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segi tinggi tubuh dan lebar tubuh maka Nila GIFT akan terlihat lebih
lebar dengan perbandingan tinggi dan lebar tubuh 4:1. Selain dari
tinggi, panjang dan lebar tubuh yang berbeda dari nila lokal, nila GIFT
juga memiliki perbedaan pada bentuk kepalanya yang cenderung lebih
kecil dari nila lokal, namun mata pada nila GIFT tampak lebih besar
dari pada nila lokal (Arie, 1999)

Gambar 2.5 Ikan Nila GIFT
(Sumber : Bari, 2015)

4. Habitat Ikan Nila
Pada umumnya habitat ikan nila berada di perairan tawar. Perairan
tawar dapat berupa kolam, sungai, sawah, rawa, waduk dan genangan air
lainnya. Ikan nila dapat juga hidup di perairan payau dan perairan laut
dengan proses adaptasi bertahap. Ikan nila dapat hidup pada perairan tawar
dengan suhu 14-38˚C atau suhu optimaln 25-30˚C. Keasaman air juga
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mempengaruhi hidup ikan nila. Ikan nila mampu hidup pada pH 7-8
(Santoso, 2001).
5. Pertumbuhan Ikan Nila
Pertumbuhan pada Ikan Nila dapat didefinisikan sebagai adanya
pertambahan berat basah tubuh Nila dan pertambahan panjang total tubuh
Nila, dimana pertambahan berat dan panjang tubuh ini besifat irreversible
(tidak dapat kembali ke ukuran semula). Pada Ikan Nila pertumbuhan
dimulai sejak telur dibuahi oleh jantan dan dierami oleh betina. Proses
pengeraman ini terjadi dalam mulut betina hingga menetas menjadi larva.
Larva yang sudah berusia sekitar 2 minggu dengan panjang tubuh
sekitar 8 mm sudah dapat dikatakan sebagai benih ikan. Namun pada
stadium ini masih sangat rentan kematian. Pada stadium benih awal hidup
Nila bergerombol dan akan berpisah jika ukuran tubuh sudah mulai lebih
besar (sekitar 3 cm).
Ikan Nila yang sudah berumur 4-5 bulan sudah dapat dikatakan
sebagai Nila dewasa dan sudah dapat memijah (dikenal sebagai indukan)
dan sudah dapat dipanen sebagai ikan konsumsi. Pada umumnya Nila di
umur ini dapat berukuran berat sampai 250 gram (Serdiati, 2008).
C. PAKAN BUATAN PABRIK
Pakan bautan merupakan pakan yang didesain secara khusus menurut
penggunaannya sebagai pakan ikan dengan berbagai tipe tertentu. Pakan
buatan pabrik memiliki sifat yang terkontrol terhadap jumlah kandungan gizi
serta komposisi tiap unsur gizi yang terkandung di dalamnya. Pakan ikan
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buatan pabrik didesain secara khusus agar dapat memenuhi kebutuhan gizi
ikan yang dibudidayakan, sehingga pertumbuhan ikan dapat maksimal.
Salah satu jenis pakan buatan pabrik yang banyak digunakan dalam
budidaya ikan adalah pakan dengan tipe PF500, pakan ini digunakan untuk
memenuhi kebutuhan benih ikan. Tipe pelet PF500 secara umum digunakan
untuk memberi makan benih ikan yang berusia 30 sampai 45 hari dengan
panjang tubuh benih ikan rata-rata 3-5 cm.
Pemberian pakan tipe PF500 pada benih ikan setiap hari dapat mencapai 4
sampai 5% dari berat benih ikan. Pemberian pakan buatan PF500 pada
komposisi lebih dari 5% dapat menyebabkan kematian pada benih ikan.
Komposisi pakan buatan pabrik PT. Matahari Sakti tipe PF500 dapat dilihat
dalam Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Komposisi Pakan Buatan Pabrik PT Matahari Sakti.
Komposisi Dan keterangan Pakan
Tipe

PF500

Ukuran pakan

0.5-0.7 mm

Protein

Min 39-41%

Lemak

Min 5%

Serat kasar

Max 45

Abu

Max 11%

Kadar air

Max 10%
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D. PENELITIAN YANG RELEVAN
Penelitian Kawania (2012) bertujuan untuk mengetahui pengaruh
kombinasi cacing sutra (Tubifex sp.) kering dan tepung Chlorella sp. sebagai
pakan tambahan pada pertumbuhan dan retensi protein benih ikan bandeng
(Chanos chanos). Metode penelitian yang digunakan adalah metode
eksperimental dengan rancangan acak lengkap dengan 6 perlakuan yaitu pelet
+ suplemen pakan (Tubifex sp. kering 100%), pelet + suplemen pakan
(Tubifex sp. kering 75% + tepung Chlorella sp. 25%), pelet + suplemen pakan
(Tubifex sp. kering 50% + tepung Chlorella sp. 50%), pelet + suplemen pakan
(Tubifex sp. kering 25% + tepung Chlorella 75%), pelet + suplemen pakan
(tepung Chlorella sp. 100%) dan kontrol (pelet). Penelitian ini menggunakan
pengulangan sebanyak 4 kali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pemberian kombinasi Tubifex sp. kering dan tepung Chlorella sp. sebagai
pakan tambahan dengan persentasi yang berbeda tidak berpengaruh secara
nyata terhadap pertumbuhan benih ikan bandeng. Akan tetapi pemberian
kombinasi pakan tersebut berpengaruh nyata terhadap retensi protein benih
ikan bandeng. Perlakuan dengan nilai retensi protein tertinggi adalah
pemberian pelet + suplemen pakan (Tubifex sp. kering 25% + tepung
Chlorella sp. 75%) sebesar 57,69%.
Penelitian Anggraeni (2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemberian pakan alami dan pakan buatan terhadap laju pertumbuhan spesifik,
laju pertumbuhan panjang harian dan laju konsumsi pakan harian ikan Betutu
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(Oxyeleitris marmorata). Penelitian ini menggunakan rancangan acak
lengkap dengan menggunakan 4 variasi pakan dengan 5 kali pengulangan.
Pakan yang digunakan adalah cacing sutra (Tubifex sp.), cacing darah (larva
Chironomus sp.), ikan mas (Cyprinus carpio), dan pelet komersial. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemberian pakan alami dan pakan buatan
berpengaruh terhadap laju pertumbuhan spesifik, laju pertumbuhan panjang
harian dan laju konsumsi pakan harian ikan betutu. Perlakuan terbaik adalah
pemberian pakan alami cacing sutra yang menghasilkan laju pertumbuhan
spesifik sebesar 1,595 %/hari, laju pertumbuhan panjang harian sebesar 0,271
%/hari dan laju konsumsi pakan harian sebesar 6,923 %/hari.
Penelitian Hamadi (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemberian pakan komersial yang berbeda pada pertumbuhan ikan nila
(Oreochromis niloticus). Pakan uji yang digunakan antara lain pakan
Comfeed, pakan bintang dan pakan lokal yang diperoleh dari pakan ternak di
kota Manado. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3
perlakuan dan masing-masing 3 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberian pakan Comfeed memberikan pertumbuhan mutlak dan nisbi
tertinggi. Pakan Comfeed juga memiliki nilai ubah pakan terbaik.

E. KERANGKA BERPIKIR
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan perairan
yang sangat luas. Luasnya perairan yang ada dapat dimanfaatkan sebagai
lahan perikanan yang dapat meningkatkan masalah ekonomi bagi masyarakat
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menengah kebawah. Dalam dunia perikanan di Indonesia, ikan nila merah
menjadi primadona dalam pemasaran ke konsumen.
Ikan nila merah merupakan salah satu ikan yang sangat digemari oleh
konsumen karena rasa dagingnya yang gurih. Banyaknya permintaan akan
nila merah harus dapat diatasi dengan pengembangan yang tepat untuk
memacu laju pertumbuhan dan perkembangan nila. Pada dasarnya
pertumbuhan dan perkembangan nila merah lebih cepat dibandingkan ikan
lainnya. Namun demikian pada fase benih sering mengalami masalah
berkaitan dengan kecocokan pakan untuk benih ikan nila merah.
Cacing sutra merupakan salah satu pakan alami yang sangat cocok untuk
benih ikan nila merah. Cacing sutra mengandung banyak nutrisi yang
dibutuhkan oleh benih ikan. Pada cacing sutra terdapat protein yang sangat
tinggi dan kandungan serat kasar yang sedikit, sehingga pemberian pakan
alami cacing sutra pada benih ikan nila harus dapat diimbangi dengan
pemberian pakan pabrik demi memenuhi kebutuhan protein secara maksimal
namun tidak berlebihan. Kelebihan protein pada pakan nila, terutama pada
fase benih dapat meyebabkan gangguan pertumbuhan hingga kematian.
Penambahan pakan alami pada fase benih ikan nila dapat memacu
pertumbuhan benih, sehingga benih dapat tumbuh secara optimal dan
menghasilkan ikan konsumsi dengan ukuran besar. Penambahan pakan alami
serta pakan buatan pabrik dapat memenuhi kebutuhan nutrisi benih ikan tanpa
menyebabkan kelebihan protein, sehingga benih mengalami pertumbuhan dan
perkembangan yang pesat.
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F. HIPOTESIS
1. Pemberian pakan alami cacing sutra pada benih ikan nila berpengaruh
terhadapt pertumbuhan benih ikan nila.
2. Komposisi pemberian pakan alami yang optimal adalah cacing sutra 25%
+ pakan pabrik 75%.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen
adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu
terhadap variabel lain dengan kontrol yang ketat. Penelitian eksperimen
menggunakan suatu percobaan yang dirancang secara khusus, guna
menghasilkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam
penelitian. Variabel yang digunakan adalah.
1. Variabel terikat adalah berat bibit ikan nila merah.
2. Variabel bebas adalah pakan ikan buatan pabrik dengan campuran cacing
sutra pada komposisi 95% pakan pabrik + 5% pakan alami, 85% pakan
pabrik + 15% pakan alami, 75% pakan pabrik + 25% pakan alami yang
diberikan pada bibit ikan nila sesuai kebutuhan pakan bibit ikan nila
perhari.
3. Variabel kontrol adalah volume ember dan volume air.

B. Batasan Penelitian
1. Ikan nila yang digunakan adalah spesies benih ikan nila merah yang
diambil dari balai pengembangan ikan Cangkringan.
2. Ikan nila yang digunakan tiap perlakuan adalah 10 ekor dengan ukuran
berat rata-rata 6 sampai 10 gram setelah proses aklimatisasi.
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3. Komposisi pakan yang digunakan yaitu cacing sutra dan pakan pabrik PT.
Matahari Sakti tipe PF500.
4. Ember yang akan digunakan memiliki tinggi 36 cm dan diameter 30 cm
dengan tinggi air 20 cm ±1 cm.
5. Parameter pertumbuhan yang diukur adalah rata-rata berat basah ikan nila.
6. Pengukuran dilakukan 7 kali selama 14 hari.

C. Alat dan Bahan
1. Alat
Peralatan yang digunakan antara lain : ember dengan diameter 30 cm
dan tinggi 36 cm.
2. Bahan
Bahan yang digunakan adalah benih Ikan Nila berjumlah 40 ekor
dengan berat rata-rata 1 ekor bibit ikan 6 sampai 10 gram, pakan pabrik.
Komposisi pakan ikan buatan pabrik dapat dilihat dalam Tabel 3.1
Tabel 3.1 Komposisi Pakan Buatan Pabrik PT Matahari Sakti.
Komposisi Dan keterangan Pakan
Tipe

PF500

Ukuran pakan

0.5-0.7 mm

Protein

Min 39-41%

Lemak

Min 5%

Serat kasar

Max 45

Abu

Max 11%

Kadar air

Max 10%

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

D.

Cara kerja
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 April 2019 sampai 17 April
2019 di Kebun Percobaan Program Studi Pendidikan Biologi Sanata Dharma
Pokoh.
1. Persiapan ember
a.

Menyiapkan Ember sebanyak 4 buah dengan ukuran diameter 30 cm
dan tinggi 36 cm.

b.

Menyiapkan blower/aerator sebanyak 1 buah.

c.

Menyiapkan kabel dan terminal listrik sebanyak 1 buah.

d.

Menyiapkan selang untuk aerator dengan panjang 2 m sebanyak 2
buah dan panjang 1 m sebanyak 4 buah, cabang T untuk selang airator
sebanyak 2 buah.

e.

Menambahkan air pada Ember setinggi 20 cm ± 1 cm.

f.

Menyiapkan jaring kecil dengan diameter 50 cm dan tali rafia
sepanjang 10 m untuk menutupi mulut ember agar ikan tidak
melompat keluar dan terhindar dari pemangsa (kucing dan ular).
Empat buah ember diberi penomoran perlakuan dengan kode P1, P2,

P3, dan P0. Pada setiap ember dipasang airator untuk mensuplai oksigen
yang terlarut dalam air dan diberi air dengan dari kolam Nila dengan
kandungan Algae agar membantu adanya oksigen terlarut dalam air serta
di biarkan selama 1 minggu hingga air siap untuk digunakan sebagai
media tumbuh ikan.
2. Persiapan Pakan Benih ikan
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a.

Pembelian pakan benih ikan nila produksi PT Matahari Sakti tipe
PF500 sebanyak 0.5 kg

b.

Membeli Cacing sutra (Tubifex sp.) sebanyak 1 Liter dan di pelihara
pada tempat yg sudah tersedia di kebun Percobaan Biologi Sanata
Dharma Pokoh .

3. Penebaran Benih Ikan
a.

Menangkap dan memilih benih ikan nila sebanyak 60 ekor dengan
ukuran berat 6 sampai 10 gram.

b.

Memasukan 10 bibit ikan nila merah pada setiap ember.

c.

Mengaklimatisasi bibit ikan selama 3 hari.

d.

Selama proses adaptasi bibit ikan nila diberi pakan kontrol.

e.

Memuasakan bibit ikan selama 1x24 jam sebelum diberi pakan
konrtrol.

f.

Sebanyak 20 ekor bibit dipelihara pada akuarium sebagai pengganti
bila pada percobaan ada bibit yang mati.

4. Pemberian Pakan.
a.

Frekuensi pemberian pakan sebanyak 2 kali dalam 1 hari yaitu pada
pagi hari jam 08.00 WIB dan sore hari jam 16.00 WIB.

b.

Feeding rate (FR) pemberian pakan sebesar 5% dari jumlah berat ikan
dalam 1 ember.

c.

Pemberian pakan pada tiap perlakuan yakni
P1 : 95% pakan pabrik + 5% pakan alami
P2 : 85% pakan pabrik + 15% pakan alami
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P3 : 75% pakan pabrik + 25% pakan alami
P0 : 100% pakan buatan pabrik
5.

Pengelolaan Air
Pergantian air dilakukan setiap 3 hari sekali untuk menjaga kebersihan
air dari endapan kotoran dan sisa pakan. Air yang akan diganti dengan
cara dikuras menggunakan selang mulai dari dasar ember hingga volume
air berkurang sebanyak 90%, kemudian ditambahkan air bersih sebanyak
90%.

6.

Pengamatan
Parameter yang diamati selama penelitian adalah pertumbuhan berat
mutlak bibit ikan nila setiap ember.
a.

Pertumbuhan Berat Mutlak
Pertumbuhan berat mutlak adalah selisih berat total tubuh ikan
pada akhir pemeliharaandan awal pemeliharaan bibit ikan.
Pertumbuhan berat mutlak dapat dihitung dengan menggunakan
rumus Effendie (1979) yaitu:

Keterangan:
Wm = Pertumbuhan berat mutlak (gram)
Wt = Berat rata-rata akhir (gram)
Wo = Berat rata-rata awal (gram)

b.

Kelangsungan Hidup
Kelangsungan hidup dihitung dengan menggunakan rumus
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Effendie (1979), yaitu :
SR= (nt/n0)

x100

Keterangan:
SR = Kelangsungan hidup (%)
Nt = Jumlah Ikan pada akhir pemeliharaan (ekor)
No = Jumlah ikan pada awal pemeliharaan (ekor)
c.

Kualitas air
Pengukuran kualitas air meliputi pengukuran DO, pH, dan suhu
air setiap akuarium setiap pengambilan data penelitian.

E. Desain penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Complete Randomized
Design atau rancangan acak lengkap (RAL). Penelitian ini harus
menggunakan ikan uji yang homogen atau sejenis.. Dalam rancangan
penelitian ini dilakukan pembuatan denah percobaan dengan pengacakan
untuk memperoleh nilai yang tidak biasa, nilai tengah maupun beda antar
nilai tengah. Pengacakan dilakukan terhadap penempatan perlakuan satuan
percobaan (Tanujaya, 2013).
Penelitian ini menggunakan 3 perlakuan yang berbeda. Setiap perlakuan
meneliti dampak pertumbuhan pada bibit ikan nila dengan pemberian pakan
alami pada konsentrasi yang berbeda. Pada perlakuan pertama (P1) diberikan
pakan pada bibit ikan nila sebesar 5% pakan alami dan 95% pakan buatan,
perlakuan kedua (P2) diberikan pakan pada bibit ikan nila sebesar 15% pakan
alami dan 85% pakan buatan, dan pada perlakuan ketiga (P3) diberikan pakan
pada bibit ikan nila sebesar 25% pakan alami dan 75% pakan buatan, pada
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kontrol hanya diberi pakan buatan. Selama penelitian, berat basah ikan nila
setiap ember dimasukkan dalam tabel pengamatan seperti pada Tabel 3.2 dan
denah penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1

Tabel 3.2: Rata-Rata Berat Basah Bibit Ikan Nila.
Rata-rata
Berat Ikan (gram)

Perlakuan
1

2

3

4

5

6

7

P0
P1
P2
P3

Gambar 3.1 Denah tata letak ember percobaan
Gambar 3.3: Denah Penelitian
Ember P2

Ember P3
Selang airator

Ember P1

Airator

Ember P0

Gambar 3.1 Denah Penelitian
F. Metode Analisa Data
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1. Metode Analisis dan Data
a. Pertumbuhan berat ikan mutlak adalah selisih berat total tubuh ikan
pada akhir pemeliharaan dan awal pemeliharaan. Pertumbuhan berat
mutlak dapat dihitung dengan menggunakan rumus dalam Supriyanto
(2010), yaitu:
Wm = Wt-Wo
Keterangan :
Wm = pertumbuhan berat mutlak (g)
Wt = berat rata-rata akhir (g)
Wo = berat rata-rata awal (g)
b. Pertumbuhan harian spesifik dihitung berdasarkan formula De Silva
dan Anderson dalam Muchlisin (2003), yaitu :

Keterangan :
SGR

= laju pertumbuhan harian spesifik

W2

= bobot rata-rata ikan pada akhir percobaan

W1

= bobot rata-rata ikan pada awal percobaan

t2

= waktu akhir percobaan

t1

= waktu awal percobaan

Pengukuran pertumbuhan ikan nila dilakukan dengan mengambil 10
ekor tiap perlakuan.
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Analisis data dilakukan dengan cara menggunakan program SPSS dan
Microsoft Excel 2013. Data yang telah diperoleh berdasarkan pengamatan
yang dilakukan merupakan data mentah yang meliputi berat ikan bibit ikan
nila. Program SPSS yang digunakan adalah uji Anova. Uji Anova
merupakan salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji
perbedaan mean (rata-rata) pada data yang lebih dari 2 kelompok. Dalam
melakukan analisis data dengan uji tersebut tentunya harus didukung
dengan pengujian normalitas serta homogenitas, dalam arti bahwa kedua
pengujian

tersebut

merupakan

persyaratan

analisis

data sebelum

melakukan uji Anova menggunakan Microsoft Excel 2013. Hipotesis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
Ho : Tidak terdapat pengaruh pemberian pakan alami cacing sutra
terhadap pertumbuhan benih Ikan Nila.
Hi : Terdapat pengaruh pemberian pakan alami cacing sutra terhadap
pertumbuhan Ikan Nila.
Uji

normalitas

merupakan

pengujian

yang

bertujuan

untuk

memperlihatkan bahwa data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi
yang normal atau tidak. Normalitas dipenuhi jika hasil uji signifikan
dengan taraf signifikan (α = 0,05). Dasar pengambilan keputusan pada uji
normalitas adalah apabila nilai signifikansi lebih besar dari α, maka data
tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih
kecil dari α, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Setelah
dilakukan uji normalitas maka dilanjutkan dengan uji homogenitas.
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Pengujian tersebut bertujuan mengetahui varian dari beberapa populasi
sama atau tidak. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji
homogenitas adalah apabila nilai signifikansi lebih kecil dari α, maka
dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data
adalah tidak sama. Sedangkan apabila nilai signifikansi lebih besar dari α,
maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi
data adalah sama. Baik uji normalitas maupun uji homogenitas dilakukan
dengan menggunakan program SPSS 16.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Penigkatan berat basah bibit nila P1 sebesar 15 %, P2 sebesar 15%, P3
sebesar 17% dan P0 sebesar 16% selama pemeliharaan menunjukan bahwa
pakan yang diberikan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi dan mengandung
cukup energi bagi ikan nila untuk terus bertumbuh. Energi yang didapatkan
dari pakan digunakan oleh bibit nila untuk tumbuh dan bertahan hidup.
Kandungan energi pakan sendiri dapat dilihat dengan adanya komposisi nutrisi
pada pakan tersebut. Dengan adanya pembahan berat basah bibit nila dengan
berat awal pada P1 9,03g menjadi 10,42g, P2 8,26g menjadi 9,54g, P3 8,38g
menjadi 9,78g, dan P0 8,32g menjadi 9,69g menunjukan bahwa pakan yang
diberikan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bagi bibit nila untuk hidup dan
tumbuh. Hasil penelitian pengaruh pemberian campuran pakan alami cacing
sutra terhadap pertumbuhan bibit ikan nila dapat dilihat pada Gambar 4.1
berikut

34
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Gambar 4.1 Grafik pertumbuhan bibit nila (gram)
Keterangan : P1 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 5%
P2 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 15%
P3 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 25%
P0 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 0%
Gambar 4.1 menunjukan alur pertumbuhan bibit nila selama 2 minggu
dengan 7 kali pengambilan data dengan perlakuan perbedaan komposisi campuran
pakan alami cacing sutra pada setiap perlakuan. Pertumbuhan setiap perlakuan
terlihat berbeda dimana pada perlakuan dengan komposisi campuran pakan alami
sebanyak 25% yakni P3 terlihat lebih baik dari perlakuan lain P1, P2 dan kontrol.
Perbedaan pemberian campuran pakan alami dengan komposisi yang berbeda
dapat mempengaruhi pertumbuhan bibit ikan nila. Pada gambar 4.1 terlihat laju
pertumbuhan P1 memiliki laju pertumbuhan paling kecil dengan komposisi
campuran pakan alami cacing sutra sebanyak 5%.
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Pengambilan data dilalukan dengan menimbang berat basah bibit ikan nila
pada setiap perlakuan sebanyak 10 ekor ikan kemudian dicatat rata-rata berat
setiap perlakuan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan didapatkan data
rata-rata pertumbuhan berat basah bibit ikan nila seperti Tabel 4.1 berikut
Tabel 4.1 Rata-rata pertumbuhan bibit nila (gram)
Data

1

2

3

4

P1

9,03

9,04

9,04

9,11

9,2

9,28

10,42

1,36

P2

8,26

8,31

8,36

8,43

8,64

8,75

9,54

1,28

P3

8,38

8,49

8,67

8,76

9,02

9,3

9,78

1,4

P0

8,32

8,34

8,39

8,43

8,49

8,63

9,69

1,37

Keterangan

:

5

6

7

G

P1 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 5%
P2 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 15%
P3 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 25%
P0 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 0%

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan uji normalitas
dan homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normalitas data yg
diperoleh selama penelitian dan diperoleh hasil bahwa nilai sig > 0,05 (Tabel
4.2.2), dengan kata lain data berat basah bibit ikan nila yg diperoleh berdistribusi
normal. Selanjutnya data berat basah bibit ikan nila dianalisis dengan uji
homogenitas untuk mengetahui tingkat homogenitas varians dan didapatkan hasil
dengan nilai levence stastistic 1,789 dan nilai sign 0,167 ( Tabel 4.3) pada level
probabilitas yang mengandung arti pemberian campuran pakan alami cacing sutra
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pada bibit ikan nila dengan komposisi yang berbeda memiliki varians yang sama
(homogen).
Tabel 4.2.1 Uji normalitas berat basah bibit ikan nila
Case Processing Summary
Cases
Perlakuan

Berat

Valid

Missing

Total

N

Percent

N

Percent

N

Percent

P1

10

100.0%

0

.0%

10

100.0%

P2

10

100.0%

0

.0%

10

100.0%

P3

10

100.0%

0

.0%

10

100.0%

P0

10

100.0%

0

.0%

10

100.0%

Tabel 4.2.2 Uji normalitas berat basah bibit ikan nila
Tests of Normality
Perlakuan

Kolmogorov-Smirnova
Statistic

Berat

df

Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

P1

.232

10

.135

.914

10

.311

P2

.270

10

.037

.869

10

.099

P3

.222

10

.178

.856

10

.069
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P0

.233

10

.132

.899

10

.214

a. Lilliefors Significance Correction
Keterangan

: P1 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 5%
P2 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 15%
P3 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 25%
P0 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 0%
Tabel 4.3 Uji homogenitas
Test of Homogeneity of Variances

BERAT
Levene
Statistic

df1

1.789

df2
3

Sig.
36

.167

Setelah didapatkan hasil dari uji homogenitas dan uji normalitas data, analisi
data dilanjutkan dengan uji Anova untuk mengetahui apakah hipotesis dapat
diterima atau ditolak. Berdasarkan data hasil penelitian setelah dilakukan uji
anova didapatkan hasil sebagai berikut
ANOVA
BERAT
Sum of
Squares
Between
Groups
Within Groups
Total

7.875

df

Mean Square
3

2.625

200.100
36
207.975
39
Tabel 4.4 Uji Anova

5.558

F
.472

Sig.
.704
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Berdasakan hasil uji anova didapatkan nilai hitung Fsig > 0,05 yang
mengandung arti bahwa H1 ditolak dan H0 diterima atau dengan kata lain
perlakuan penambahan campuran pakan alami cacing sutra tidak memiliki
pengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan bibit nila.
Air merupakan media yang sangat penting bagi pertumbuhan ikan. Kondisi
air juga berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit ikan nila.

Kualitas air

merupakan salah satu faktor utama dalam pemeliharaan ikan, oleh karena itu
dilakukan juga pengukuran mengenai suhu air, pH air dan oksigen terlarut dalam
air (DO).
Pengukuran suhu air dilakukan dengan termometer air raksa untuk
mempermudah pengamatan. Suhu air dapat mempengaruhi perilaku dan
pertumbuhan ikan, sehingga dalam penelitian suhu air harus diukur untuk mencari
rentang suhu yang baik agar pertumbuhan bibit nila dapat optimal. Saat suhu air
turun di bawah batas optimal, nafsu makan ikan akan cenderung berkurang. Saaat
suhu air dingin ikan biasanya akan lebih pasif dan bersembunyi sehingga pakan
yang diberikan tidak dikonsumsi. Suhu air yang terlalu tinggi juga akan
mempengarhi perilaku ikan, sehingga pertumbuhan ikan akan terhambat oleh
keadaan lingkungan.
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Gambar 4.2 Suhu air
Keterangan :

P1 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 5%
P2 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 15%
P3 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 25%
P0 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 0%

Kondisi suhu air yang sudah optimal tidak berarti selalu baik bagi pertumbuhan
ikan. Faktor lainnya yang harus tetap diperhatikan adalah kadar keasaman air (pH).
Kadar keasaman air yang tepat berkisar antara 7-8, sehingga untuk
memaksimalkan hasil penelitian dan analisis dilakukan juga pengukuran pH air.
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Gambar 4.3 pH air
Keterangan :

P1 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 5%
P2 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 15%
P3 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 25%
P0 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 0%

Selain suhu dan ph, dalam budidaya ikan juga harus memperhatikan
kandungan oksigen terlarut dalam air (DO). Kandungan oksigen yang terlarut
dalam air merupakan oksigen dalam bentuk molekul kecil yang terlarut dalam air
dan menjadi sumber oksigen bagi ikan untuk bernafas. Keberadaan oksigen
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terlarut dalam air merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan bibit
ikan nila. Berikut adalah hasil pengukuran kandungan oksigen terlarut dalam air
(DO)

Gambar 4.4 Oksigen Terlarut (DO)
Keterangan : P1 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 5%
P2 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 15%
P3 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 25%
P0 = pemberian campuran pakan alami cacing sutra 0%
Pertumbuhan berat mutlak merupakan selisih berat total tubuh ikan pada
akhir pemeliharaan dan awal pemeliharaan. Pertumbuhan berat mutlak merupakan
hasil pertumbuhan yang dicapai oleh sampel selama penelitian berlangsung.
Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan pertumbuhan berat mutlak pada setiap
perlakuan dan di dapatkan hasil pertumbuhan berat mutlak pada P1 sebesar 1,36
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gram, P2 sebesar 1,28 gram, P3 sebesar 1,4 gram dan P0 sebesar 1,37 gram.
pertumbuhan berat mutlak menandakan adanya penambahan bobot tubuh ikan
seiring berlangsungnya proses pertumbuhan. Selain pertumbuhan berat mutlak,
dilakukan juga perhitungan kelangsungan hidup pada sampel penelitian dengan
tingkat kelangsungan hidup 100% untuk P1, P3, dan P0, serta 80% untuk P2.
B. Pembahasan
Ikan nila merupakan salah satu bahan pangan yang cukup digemari di
Indonesia. Harga murah dan terjangkau serta merupakan salah satu sumber
gizi membuat ikan nila banyak digemari oleh masyarkat. Selain harga
yang terangkau, ikan nila memiliki tekstur daging yang lunak dan rasa
gurih. Dalam perkembangan dunia perikanan di Indonesia, ikan nila
merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan. Cara pemeliharaan
yang cukup mudah dan daya tahan ikan nila yang kuat membuat
perkembangan usaha perikanan yang memproduksi ikan nila hingga
ukuran tertentu atau ukuran konsumsi cukup diminati (Arie, 1999).
Pada dasarnya pemeliharaan ikan nila dimulai dari penebaran bibit
dengan ukuran dan umur tertentu untuk mendapat hasil yang baik. Namun
seringkali dalam penyediaan bibit ikan nila mengalami kendala dimana
pertumbuhan dan daya tahan bibit ikan nila tergolong buruk. Buruknya
pertumbuhan dan daya tahan bibit ikan nila secara umum

dapat

dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor intern dan ekstern. Faktor intern
dapat disebabkan oleh penurunan sifat indukan dan jenis nila, serta
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kelainan DNA. Sedangkan faktor esktern adalah faktor diluar individu atau
kondisi lingkungan seperti pH air, ketersediaan oksigen terlarut (DO),
ketersediaan pakan alami, suhu air dan cahaya serta pakan buatan.
Ketersediaan pakan dalam jumlah yang

cukup dengan pemberian

pakan tepat waktu dan bernilai gizi baik merupakan salah satu faktor yang
sangat penting dalam kegiatan usaha budidaya ikan (Sahwan, 2002).
Jumlah dan kualitas tersebut juga perlu diperhatikan karena sangat
mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ikan. Afrianto dan Liviawaty
(1992), menambahkan bahwa pemberian pakan tambahan bagi ikan
budidaya sangat penting, terutama pada lokasi dengan kandungan pakan
alami yang tidak mencukupi kebutuhan. Tambahan pakan alami yang
diberikan juga harus memperhatikan kualitas dan ketersediaannya dalam
lokasi budidaya.
Pemberian campuran pakan alami dapat menambah laju pertumbuhan
ikan, terutama pada bibit ikan yang membutuhkan pakan dengan jumlah
yang mencapai 4% dari berat tubuh perharinya. Pakan tambahan alami
yang ditambahkan harus dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi bibit ikan
yang membutuhkan pakan dengan protein cukup tinggi. Protein
merupakan unsur yang paling penting karena kualitas pakan ditentukan
oleh kandungan proteinnya. Ikan pada umumnya cenderung memilih
protein sebagai sumber energi yang utama (Asmawi, 1983). Secara garis
besar, fungsi utama protein dalam tubuh ikan adalah sebagai sumber
energi, berperan dalam pertumbuhan maupun pembentukan jaringan tubuh,
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mengganti jaringan tubuh yang rusak, berperan dalam pembentukan gonad
(reproduksi), komponen utama pembentukan enzim dan hormon serta
berperan dalam proses metabolisme dalam tubuh ikan (Rukmana, 2001).
Protein berperan penting dalam proses metabolisme ikan, terutama
pada bibit ikan dengan kebutuhan protein yang tinggi. Oleh sebab itu
dalam penelitian ini diberikan campuran pakan alami cacing sutra sebagai
penyokong kebutuhan protein pada bibit ikan nila. Selain kandungan
protein yang cukup tinggi, protein pada cacing sutra merupakan sumber
protein hewani yang lebih mudah dicerna oleh bibit ikan nila.
Menurut Effendie (1979), Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran
tubuh yang dapat berupa panjang atau berat suatu organisme dalam waktu
tertentu. Pernyataan ini diperkuat oleh Kimbal (1994) yang mengatakan
bahwa pada umumnya pertumbuhan diakibatkan adanya peningkatan
jumlah dan ukuran sel yang dapat menyebabkan penambahan berat dan
ukuran suatu organisme.
Berdasarkan hasil penelitian pemberian campuran pakan alami cacing
sutra terhadap bibit ikan nila, pertumbuhan pada P3 terlihat lebih besar
dari perlakuan lainnya yakni P1, P2, dan P0 (tabel 4.1). Pada perlakuan P3
diberikan campuran pakan alami cacing sutra sebanyak 25% dari total
pakan harian, sedangkan pada P1 sebesar 5%, P2 sebesar 15% dan P0
sebesar 0%. Pertumbuhan rata-rata pada P3 mencapai 1,4 gram selama 14
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hari penelitian, dan masing-masing pada P1 1,36, P2 1,28, serta P0 1,37
gram.
Pemberian tambahan campuran pakan alami cacing sutra terhadap
perlakuan menghasilkan efek pertumbuhan yang berbeda. Pada P1
memiliki pertumbuhan sebesar 1,36 gram selama 14 hari penelitian dan
lebih besar daripada P2 yang memiliki pertumbuhan sebesar 1,28 gram.
sementara pada P3 memiliki pertumbuhan paling besar yakni 1,4 gram dan
pada P0 sebesar 1,37 gram.
Perbedaan pertumbuhan ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan
asupan nutrisi yang diberikan pada setiap perlakuan. Selama penelitian
dilakukan proses pengambilan data dihitung dengan mengambil rata-rata
pertumbuhan bibit nila pada setiap perlakuan P1, P2, P3, dan P0.
Pemberian pakan dilakukan sebanyak 3 kali sehari dengan komposisi yang
sama setiap harinya sebanyak 4% total rata-rata berat bibit nila perhari.
Selama penelitian berlangsung diamati beberapa hal yakni, dalam
setiap pemberian pakan bibit nila tidak selalu memakan pakan hingga
habis sehingga didapati sisa pakan, pertumbuhan pada P2 dengan
komposisi pakan alami cacing sutra lebih besar memiliki pertumbuhan
yang lebih kecil daripada P1 dengan pakan alami cacing sutra hanya 5%,
pertumbuhan pada kontrol dengan 100% pakan pabrik memiliki
pertumbuhan kedua terbesar setelah P3. Perbedaan pertumbuhan ini dapat
disebabkan oleh adanya perbedaan komposisi pakan yang diberikan,
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komposisi yang berbeda mengandung nilai gizi yang berbeda pula
sehingga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan ibibit ikan nila.
Menurut Kawania (2012), dalam penelitiannya mengenai pengaruh
penambahan suplemen tepung cacing sutra pada pakan buatan pabrik
terhadap benih ikan bandeng tidak memiliki pengaruh secara nyata
terhadap pertumbuhan benih ikan bandeng, namun tingkat ketercernaan
protein meningkat dengan adanya pertumbuhan pada benih bandeng.
Ketercernaan protein sangat penting bagi benih ikan untuk dapat terus
tumbuh dan bertahan hidup, sehingga protein sangat mempengaruhi
pertumbuhan. Dalam penelitian ini ketercernaan protein bagi benih nila
dapat dikatakan tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya
penambahan

berat

basah

benih

nila

yang

menandakan

adanya

pertumbuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Anggraeni
(2013) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pemberian pakan alami
cacing sutra dan cacing darah pada ikan mas dengan hasil pemberian
campuran pakan alami cacing sutra pada ikan mas memiliki prenetase
pertumbuhan yang lebih baik.
Perbedaan komposisi campuran pakan alami cacing sutra pada setiap
perlakuan akan mengakibatkan adanya perbedaan kandungan nutrisi pada
pakan yang diberikan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan.
Perbedaan nutrisi tersebut

meliputi perbedaan kandungan karbohidrat,

lemak dan protein. Dalam kasus ini perbedaan protein menjadi perhatian
khusus, protein merupakan bahan utama pembentuk asam amino sebagai
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sumber energi, bahan utama pembentuk jaringan tubuh, berperan dalam
perbaikan jaringan yang rusak, komponen utama dalam pembentukan
enzim dan hormon, dan pertumbuhan bagi ikan (Eddy dan Evi, 2005).
Sedangkan lemak dan karbohidrat hanya digunakan sebagai sumber energi
untuk kelangsungan hidup (Bambang, 2001). Dalam penelitian ini lemak
dan karbohidrat di sediakan melalui pakan buatan dengan kandungan
lemak sebesar 5% dari berat pakan dan karbohidrat sebesar 40%.
Protein dibutuhkan secara terus menerus oleh ikan karena asam amino
digunakan dengan berkelanjutan untuk membentuk jaringan baru selama
masa pertumbuhan dan digunakan untuk mengganti jaringan yang rusak
atau pemeliharaan. Pemberian komposisi protein dengan kadar yang tepat
sangat penting bagi bibit ikan dalam menunjang pertumbuhannya. Jika
protein dalam pakan kurang atau tidak mampu memenuhi kebutuhan
protein bibit ikan maka pertumbuhan bibit ikan akan terhambat, sebaliknya
jika protein berlebih juga akan mengambat pertumbuhan.
Kebutuhan protein pada ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti
suhu air, kemampuan tumbuh ikan, ukuran dan umur ikan, kandungan
energi tercerna dalam pakan, kualitas protein dan stres lingkungan
(kepadatan tebar, kandungan oksigen terlarut, dan adanya bahan beracun),
serta ketersediaan atau kualitas pakan alami dalam media pemeliharaan
atau air (Eddy dan Evi, 2005). Sementara menurut Stickney dan Lovell
(1977), faktor yang mempengaruhi kebutuhan protein adalah ketercernaan
protein, kualitas protein atau keseimbangann asam amino esensial, suhu
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air, intensitas pemberian pakan, dan kandungan energi dalam pakan
(karbohidrat dan lemak).
Pada hasil penelitian ini, perlakuan P1 mengalami pertumbuhan yang
sedikit lebih lambat dari P3 dan P0. Hal ini dapat disebabkan oleh
beberapa faktor. Faktor pertama adalah kondisi air yang berbeda akibat
tata letak yang berbeda antar perlakuan dimana pada P1 lebih sedikit
mendapat cahaya matahari dan menyebabkan suhu air lebih rendah
dibandingkan dengan P3 dan P0. Perlu diketahui bahwa kondisi
lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan berkaitan dengan
perilakunya. Pada suhu air yang rendah nafsu makan ikan akan cenderung
berkurang sehingga menyebabkan pakan yang diberikan tidak habis.
Dengan demikian kebutuhan energi untuk bertahan hidup tidak tercukupi
sehingga ikan cenderung menggunakan protein dari hasil penyerapan
pakan untuk sumber energi kelangsungan hidup dan bukan untuk
pertumbuhan. Selain kurangnya asupan sumber energi, endapan pakan
yang tersisa dapat menyebabkan kerusakan kondisi air akibat perombakan
endapan pakan oleh mikroba dan menghasilkan gas amoniak. Dalam
kondisi air mengalir gas amoniak dapat menguap seiring aliran air, namun
dalam penelitian ini dilakukan menggunakan ember sehingga setiap sisa
pakan harus dibersihkan agar mencegah penumpukan gas yang dapat
menyebabkan kematian pada bibit ikan.
Perlakuan P2 memiliki pertumbuhan paling kecil di antara perlakuan
lainnya. Lambatnya pertumbuhan pada perlakuan P2 dapat disebabkan
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oleh kondisi air yang dingin karna letaknya sama seperti P1. Namun pada
P2 terdapat kematian bibit ikan nila. Kematian ini dapat disebabkan oleh
adanya jamur dalam air yang terbawa oleh cacing sutra dari tempat
pengembangan. Jamur yang berkembang tersebut dengan cepat mengurai
sisa pakan dan membuat kondisi air tidak optimal untuk pemeliharaan
bibit ikan nila. Sisa pakan yang terurai menjadi endapan kotoran dan gas
amoniak dapat menyebabkan kematian pada bibit ikan. Penyebab lainnya
adalah stres akibat kelebihan amonium yang dilepaskan dari insang akibat
adanya rangsangan pakan dengan kandungan protein diatas 40%
(Bambang, 2001).
Pertumbuhan paling besar terletak pada perlakuan P3 dengan
komposisi campuran pakan alami sebanyak 25% dari kebutuhan pakan
harian bibit ikan nila. besarnya pertumbuhan pada P3 ini menandakan
kebutuhan akan sumber energi setiap harinya dapat terpenuhi. Kebutuhan
akan lemak dan karbihidrat yang tepat dapat sangat membantu
penggunaan protein sebagai sumber energi untuk pertumbuhan. Kebutuhan
akan lemak dan karbohidrat sebaga sumber energi kehidupan dapat
terpenuhi secara optimal sehingga protein yang dapat digunakan untuk
membentuk jaringan baru dan memperbaiki jaringan yang rusak sehingga
pertumbuhan dapat berlangsung dengan baik. Sedangkan pada kontrol (P0)
pertumbuhan bibit nila sedikit lebih kecil dari P3. Hal ini dapat disebabkan
adanya perbedaan nutrisi pakan yang dikonsumsi oleh bibit nila.
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Pada dasarnya pertumbuhan pada ikan sangat mengandalkan adanya
kandungan protein sebagai sumber energi. Proses absorbsi protein pada
ikan berlangsung pada usus kecil. Dalam proses penceranaan ikan, pakan
yang mengandung sumber protein di cerna menjadi senyawa-senyawa
asam amino esensial yang lebih sederhana sehingga proses absorbsi dalam
usus kecil dapat berlangsung dengan baik. Pakan yang dicerna dengan cara
dihidrolisis agar asam amino dapat terbebas dan dapat diserap sehingga
dapat didistribusikan keseluruh tubuh oleh darah.
Penggunaan cacing sutra sebagai campuran pakan alami dapat
membantu pertumbuhan bibit ikan nila. hal ini dikarenakan protein yang
terdapat pada cacing sutra merupakan protein hewani dimana senyawa
protein ini lebih sederhana sehingga proses penyerapan protein dapat
maksimal. Selain itu, cacing sutra memiliki tekstur yang lebih lunak jika
dibandingkan dengan pakan buatan yang memerlukan waktu yang lebih
lama untu proses hidrolisis agar asam amino dapat terlepas dan di serap
dalam usus halus.
Kelemahan dalam penelitian ini adalah kandungan protein tidak dapat
berpengaruh secara nyata dalam penambahan berat basah bibit ikan nila
sehingga penelitian perlu dilakukan dengan perlakuan perbedaan
kandungan karbohidrat dan lemak yang dapat ditumpuk dalam tubuh ikan
sehingga dapat mempengaruhi penambahan berat basah bibit ikan nila
secara nyata. Kelemahan lainnya dalam penelitian ini meliputi wkatu
pengukuran suhu, DO, dan pH yang tidak sama, kondisi lingkungan ember

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52

perlakuan yang tidak sama serta kondisi cuaca sehingga dapat
mempengaruhi tempat hidup ikan (air) yang berpengaruh terhadapt
pertumbuhan ikan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasrkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:
1. Pemberian campuran pakan alami cacing sutra tidak berpengaruh
secara nyata terhadap pertumbuhan bibit ikan nila.
2. Komposisi yang baik untuk campuran pakan alami cacing sutra pada
bibit ikan nila adalah cacing sutra 25% dan 75% pakan pabrik dengan
kebutuhan pakan harian sebesar 4% besat basah bibit nila (Perlakuan
3).
B. Saran
1. Penelitian sebaiknya dilakukan dalam waktu 3 bulan atau hingga ikan
berukura konsumsi agar pengambilan data lebih maksimal dan untuk
mengetahui fektifitas pemberian pakan alami cacing sutra pada benih
nila dengan fase pertumbuhan omnivora
2. Perlu dilakukan uji nutrsi pakan buatan pabrik untuk mengetahui
kandungan nutrisi tercerna agar kandungan protein secara pasti dapat
diketahui, sehingga dapat ditemukan komposisi yang tepat presentase
penambahan pakan alami cacing sutra, pada pakan buatan pabrik yang
digunakan dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti presentase
protein sehingga jika penambahan cacing sutra tidak tepat dapat
menyebabkan kematian pada benih nila.
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SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas

: XII

Semester

: Ganjil

Topik

: Pertumbuhan dan Perkembangan

KI 1

:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

:

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

KI 3

:

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
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KI 4

:

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

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN
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KOMPETENSI DASAR
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RPP BIOLOGI KELAS XII SEMESTER 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/ Ganjil

Alokasi Waktu

: 8 x 45 menit (4 x Pertemuan)

A.

:

Kompetensi Inti

KI 1

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

Menghayati

dan

mengamalkan

tanggungjawab, peduli

perilaku

jujur,

disiplin,

(gotong royong, kerjasama, toleran,

damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
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KI 3

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

KI 4

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

B.

Kompetensi Dasar

1.1. Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang
keanekaragaman hayati, ekosistem dan lingkungan hidup.
1.2. Menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam kemampuan
mengamati bio proses.
1.3. Peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan
menyayangi lingkungan sebagai manisfestasi pengamalan ajaran agama
yang dianutnya.
2.1

Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin,
tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan
santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli
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lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, berpendapat
secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam dalam setiap
tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam
kelas/laboratorium maupun di luar kelas/laboratorium.
2.2

Peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan
prinsip keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan

3.1

Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan
proses pertumbuhan dan perkembangan pada Mahluk Hidup
berdasarkan hasil percobaan.

4.1

Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang
memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan
melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tatacara penulisan
ilmiah yang benar.

C.
1.1.1

Indikator Pencapaian Kompetensi :
Rajin beribadah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan karena telah
menciptakan keteraturan dan kompleksitas proses kehidupan baik pada
tumbuhan hewan, maupun manusia.

1.2.1

Menyadari pentingnya berfikir ilmiah saat melakukan pengamatan
pertumbuhan baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia.

1.2.2

Menggunakan pola pikir ilmiah dalam merencanakan, melakukan, serta
mengomunikasikan hasil pengamatan dan percobaan yang telah
dilakukan.
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1.3.1

Menjaga keseimbangan lingkungan untuk mendukung kelangsungan
hidup tumbuhan, hewan, dan manusia.

2.1.1

Menghargai pendapat orang lain sebagai wujud toleransi

2.1.2

Mengemukakan pendapat disertai argumen ilmiah.

2.1.3

Melakukan pengamatan dan percobaan dengan cermat dan teliti.

2.1.4

Mementingkan kerjasama kelompok dalam melakukan diskusi dan
pengamatan.

2.1.5

Mengomunikasikan hasil percobaan sesuai dengan fakta.

2.2.1

Melakukan kegiatan tentang pertumbuhan dan perkembangan dengan
memperhatikan prinsip keselamatan kerja di laboratorium.

2.2.2

Merawat dengan baik tanaman yang digunakan dalam percobaan.

3.1.1

Mendeskripsikan

konsep

pertumbuhan

dan

perkembangan

pada

konsep

pertumbuhan

dan

perkembangan

pada

tumbuhan.
3.1.2

Mendeskripsikan
tumbuhan.

3.1.3.

Membedakan perkecambahan epigeal dan hypogeal.

3.1.4.

Menjelaskan pertumbuhan primer dan sekunder

3.1.5.

Mengidentifikasi

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan

perkembangan pada tumbuhan.
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3.1.6.

Mengidentifikasi fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia.

3.1.7.

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan pada hewan dan manusia.

4.1.1

Membuat

rancangan

percobaan

tentang

pengaruh

faktor

luar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan hewan.
4.1.2

Melakukan percobaan tentang pengaruh faktor luar terhadap proses
pertumbuhan dan perkembangan hewan.

4.1.3

Menganalisis data hasil percobaan sesuai kaidah keilmuan

4.1.4

Menyajikan laporan hasil percobaan.

D.

Materi Ajar

Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan
Pertumbuhan :
Proses penambahan ukuran (volume, massa, tinggi, atau panjang) yang
permanen dan bersifat tidak balik (irreversible). Proses ini bersifat kuantitatif
artinya dapat dinyatakan dengan satuan bilangan.
Perkembangan:
Perubahan dalam bentuk dan kompleksitas yang terjadi
pertumbuhan

serta

proses

menuju

kedewasaan

pada

selama
makhluk
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hidup. Proses ini bersifat kualitatif artinya tidak dapat dinyatakan dengan
bilangan.
1.

Perkembangan bakal biji.

a.

Perkembangan endosperm

b.

Perkembangan embrio

2.

Perkembangan bakal buah.

Perkecambahan
Perkecambahan ditandai dengan berakhirnya masa dormansi.
Perkecambahan pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu:
1.

Perkecambahan epigeal yang ditandai dengan hipokotil terangkat keatas
permukaan tanah. Contohnya kacang hijau.

2.

Perkecambahan hipogeal yang ditandai pertumbuhan memanjang dari
epikotil sehingga menyebabkan plumula keluar dan menembus pada
kulit bijinya yang nantinya akan muncul di atas tanah. Contohnya
kacang kapri.

Pertumbuhan pada tumbuhan
Pertumbuhan pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
1.

Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas
jaringan meristem primer atau disebut juga meristem apikal.
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2.

Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan hasil aktivitas jaringan
meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan
1.

Faktor internal meliputi faktor genetis (gen) dan fisiologis (hormon dan
vitamin).

2.

Faktor eksternal meliputi temperatur, cahanya, air, pH, oksigen, dan
nutrisi.

Pertumbuhan dan Perkembangan Hewan
Pertumbuhan dan perkembangan hewan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:
1.

Tahap embrio melaiputi fase morula, blastula, gastrula, serta deferensiasi
dan organogenesis.

2.

Tahap pasca embrio adalah pertumbuhan dan perkembangan setelah
masa

embrio.

Pertumbuhan

dan

perkembangan

pasca

embrio.

Pertumbuhan dan perkembangan ini meliputi perkembangan sel-sel
tubuh dan metamorfosis.
Regenerasi
Regenerasi adalah proses perbaikan tubuh yang luka atau rusak.
Pertumbuhan
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Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh yang dialami oleh hewan
dari tahap larva hingga mencapai bentuk dewasa.
Pertumbuhan yang meliputi penambahan ukuran dan berat.
E.

Media, alat dan sumber belajar

Alat/Bahan

: Laptop dan LCD proyektor

Media

: Powerpoint / carta

Sumber belajar

: Buku Biologi SMA kelas XII dan buku lain yang relevan
dan internet

F.

Pendekatan , model dan metode pembelajaran

1.Pendekatan

: Saintifik

2.Model

: PBL ( problem based learning )
Discovery
Project based learning
Inquiry

3.Metode

G.

: Diskusi , Tanya jawab , eksperimen

Kegiatan Pembelajaran
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Pertemuan 1 (4 JP)
3.1.1. Mendeskripsikan

konsep

pertumbuhan

dan

perkembangan

pada

tumbuhan.
3.1.2. Membedakan perkecambahan epigeal dan hypogeal.
3.1.3. Menjelaskan pertumbuhan primer dan sekunder

Langkah

Sintak Model

Pembelajaran

Pembelajaran

Deskripsi

Alokasi
Waktu

a.

Guru memberi salam,

dilanjutkan dengan
meminta salah seorang

Pendahuluan

Stimulating(sti

siswa memandu doa,

mulasi/

selanjutnya guru

pemberian

menanyakan “kabar”

rangsangan)

kepada siswa, dengan
memberikan pertanyaan
“Bagaimana kabar kalian
hari ini ?”
b.

Guru memotivasi dan

memberi apersepsi dengan
memberi pertanyaan :

5 menit
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“Apakah proses kehidupan
yang dialami oleh kacang
hijau ?” Dilanjutkan dengan
pertanyaan “Dapatkah
kamu menjelaskan
terjadinya proses tersebut?”
c.

Masalah : Guru

meminta salah seorang
siswa menceritakan
pemahamannya tentang
hasil pengamatan mengenai
perkecambahan.
d.

Guru mengajak siswa

mengidentifikasi indikator
pembelajaran.

Inti

Problem

·

statemen

kecambahan kacang hijau

(pertanyaan/

untuk diamati dan

identifikasi

dicermati.

masalah)

·

Disajikan gambar per

Mengamati gambar

perkecambahan kacang
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hijau .
·

Peserta didik

mengidentifikasi sebanyak
mungkin pertanyaan yang
berkaitan dengan hasil
pengamatannya
Data collection

·

(pengumpulan

mengumpulkan

data)

informasi/data yang relevan

Peserta didik

untuk menjawab pertanyaan
yang telah diidentifikasi
melalui kegiatan :
Study pustaka tentang
Pertumbuhan dan
perkembangan pada
tumbuhan dari buku teks.
Data processing

·

(pengolahan

pertumbuhan dan

data)

perkembangan tumbuhan.
·

Mengidentifikasi

Peserta didik secara

berkelompok berdiskusi
untuk mengolah data hasil
pengamatan dengan dengan

75 menit
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bantuan pertanyaanpertanyaan pada lembar
kerja
Verification

·

(pembuktian)

mendiskusikan hasil

Peserta didik

pengolahan data dan
memverifikasi hasil
pengolahan data-data atau
teori pada buku sumber.
Misalnya dengan cara
memeriksa kembali data :
- Tentang perbedaan
pertumbuhan dan
perkembangan
- Tentang perkecambahan
tumbuhan
- Tentang pertumbuhan
primer dan sekunder.
Generalization

·

(menarik

menyimpulkan perbedaan

kesimpulan)

pertumbuhan dan

Mendiskusikan dan

perkembangan
·

Mengomunikasikan
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secara lisan dan tulisan
tentang fase-fase
pertumbuhan dan tahaptahap perkembangan.
Penutup

·

Peserta didik dan

guru mereview hasil
pembelajaran
tentang pertumbuhan dan
perkembangan pada
tumbuhan.
·

Guru memberikan

tugas untuk mempelajari
materi pada pertemuan
berikutnya, yaitu Faktorfaktor pertumbuhan dan
perkembangan pada
tumbuhan
·

Guru member tugas

membawa bahan praktikum
tentang pengaruh cahaya
terhadap pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan.
Oleh karena itu diminta

10 menit
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peserta didik merendam biji
kacang hijau selama 24 jam
sebelum praktikum.

Pertemuan 2 ( 2 JP)
3.2.4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan pada tumbuhan.
Langkah

Sintak Model

Deskripsi

Pembelajaran

Pembelajaran

Pendahuluan

Stimulating

a.

(stimulasi/

salam, dilanjutkan

pemberian

dengan meminta salah

rangsangan)

seorang siswa memandu

Alokasi
Waktu

Guru memberi

doa, selanjutnya guru
menanyakan “kabar”
kepada siswa, dengan
memberikan pertanyaan
“Bagaimana kabar kalian
hari ini ?”
b. Guru memotivasi dan
memberi apersepsi
dengan memberi

5 menit
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pertanyaan :
“bagaimanakah
perbedaan keadaan
tumbuhan yang tumbuh
ditempat yang teduh
dibanding tempat yg
langsung kena sinar
matahari ?
c.

Masalah : Guru

meminta salah seorang
siswa menceritakan
pemahamannya tentang
hasil pengamatan
mengenai pertumbuhan .
d. Guru mengajak siswa
mengidentifikasi
indikator pembelajaran.

inti

Problem statemen

- Disajikan gambar

(pertanyaan/

tumbuhan yang tumbuh

identifikasi

di tempat yang berbeda

masalah

untuk diamati dan
dicermati.

75 menit
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- Mengamati gambar
tumbuhan
- Peserta didik
mengidentifikasi
sebanyak mungkin
pertanyaan yang
berkaitan dengan hasil
pengamatannya
Data collection

- Peserta didik

(pengumpulan

mengumpulkan

data)

informasi/data yang
relevan untuk menjawab
pertanyaan yang telah
diidentifikasi melalui
kegiatan :
Study pustaka
- Mengidentifikasi
factor – factor yang
mempengaruhi
pertumbuhan pada
tumbuhan.

Data processing

- Peserta didik secara

(pengolahan data)

berkelompok berdiskusi
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untuk mengolah data
hasil pengamatan dengan
dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan
pada lembar kerja
Verification

- Peserta didik

(pembuktian)

mendiskusikan hasil
pengolahan data dan
memverifikasi hasil
pengolahan data-data
atau teori pada buku
sumber.

Generalization

- Mendiskusikan dan

(menarik

menyimpulkan factor-

kesimpulan)

faktor yang
mempengaruhi
pertumbuhan pada
tumbuhan.
- Guru membimbing
siswa utk melakukan
kegiatan tentang
pengaruh cahaya
terhadap pertumbuhan
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pd tumbuhan.
- Guru meminta setiap
kelompok utk mengukur
panjang akar dan batang
tumbuhan percobaan
selama 5 hari.
Selanjutnya siswa
disuruh membuat
laporan dan
dipresentasikan pada
pertemuan berikutnya.
penutup

- Guru mengingatkan
setiap kelompok utk
mengawasi tumbuhan
percobaanya masingmasing.
- Guru menganjurkan
agarsetiap kelompok
mendiskusikan hasil
pengamatan pengukuran
yang dilakukan.

10 menit
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Pertemuan 3
Mendiskusikan hasil praktikum tentang pengaruh cahaya terhadap
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Kegiatan

Sintak model

pembelajaran

pembelajaran

Pendahuluan

Deskripsi

Stimulating

- Melakukan

(pemberian

pembukaan dengan

rangsangan)

salam pembuka dan
berdoa untuk memulai
pembelajaran
- Memeriksa kehadiran
peserta didik sebagai
sikap disiplin
- Menyiapkan fisik dan
psikis peserta didik
dalam mengawali
kegiatan pembelajaran

Inti

Problem statemen

- Guru meminta setiap

Alokasi
waktu

5 menit
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(pertanyaan/identifi

kelompok

kasi masalah)

mendiskusikan hasil
pengamatan
Mengamati :
Mengamati laporan
mengenai kegiatan
yang telah dilakukan.
Menanya :
Mengajukan
pertanyaan mengenai
hasil pengukuran
secara ilmiah dan kritis

Data collection

Mengumpulkan

(pengumpulan data)

informasi :
Mencari informasi dari
berbagai sumber
mengenai pengaruh
cahaya terhadap
pertumbuhan dan
perkembangan

75
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tumbuhan.
Data processing
(pengolahan data)

Mengasosiasi :
Melakukan penalaran
sehingga dapat
menjawab pertanyaan
dan menarik
kesimpulan.

Verification
(pembuktian)

Mengomunikasikan :
Membacakan laporan
di depan kelas .

Generalization (me

Guru menjelaskan

narik kesimpulan)

pengaruh cahaya
terhadapa
pertumbuhan dan
perkembangan
tumbuhan.

Penutup

Guru meminta siswa
mengerjakan tugas
mandiri :
mengidentifikasi
perbedaan antara

10
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metamorphosis
sempurna dan
metagenesis tidak
sempurna .
Menganalisis
pertumbuahn pada
kartu menuju sehat
( KMS ) sebagai tugas
rumah dan
dikumpulkan pada
pertemuan berikutnya.

Pertemuan 4 ( 2 JP)
Untuk tujuan pembelajaran: .
3.1.3.1 Peserta didik mampu mengurutkan tahap embrio pada pertumbuhan
dan perkembangan manusia dan hewan.
3.1.3.2 Peserta didik mampu menjelaskan regenerasi pada hewan.
3.1.3.3 Pengamatan gambar, peserta didik mampu mengurutkan
metamorfosis pada hewan.
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3.1.4.1 Melalui LKS, peserta didik mampu mengurutkan tahap embrio faktor
internal dan eksternal.

Langkah

Sintak Model

Pembelajaran

Pembelajaran

pendahuluan

Deskripsi

Stimulating

a.

(stimulasi/pemberian

salam, dilanjutkan

rangsangan)

dengan meminta salah

Alokasi
Waktu

Guru memberi

seorang siswa memandu
doa, selanjutnya guru
menanyakan “kabar”
kepada siswa, dengan
memberikan pertanyaan
“Bagaimana kabar
kalian hari ini ?”
b. Guru memotivasi
dan memberi
apersepsi dengan
memberi pertanyaan : “
Apakah manusia jg
mengalami
pertumbuhan dan

15
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perkembangan ? apakah
cirri-ciri yg
menunjukkan manusia
mengalami
pertumbuhan dan
perkembangan ?
c.

Masalah : Guru

meminta salah seorang
siswa menceritakan
pemahamannya
d.

Guru mengajak

siswa mengidentifikasi
indikator pembelajaran.
inti

Problem statemen

Disajikan gambar

(pertanyaan/identifik

pertumbuhan pada

asi masalah)

manusia
Peserta didik mengamati
gambar
Peserta didik
mengidentifikasi
sebanyak mungkin

65
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pertanyaan yang
berkaitan dengan hasil
pengamatannya
Data collection

Peserta didik

(pengumpulan data)

mengumpulkan
informasi/data yang
relevan untuk menjawab
pertanyaan yang telah
diidentifikasi melalui
kegiatan Study pustaka

Data processing

Mengurutkan tahap

(pengolahan data)

embrio pada
pertumbuhan dan
perkembangan hewan
Peserta didik secara
berkelompok berdiskusi
untuk mengolah data
hasil pengamatan
dengan dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan
pada lembar kerja
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Verification

Peserta didik

(pembuktian)

mendiskusikan hasil
pengolahan data dan
memverifikasi hasil
pengolahan data-data
atau teori pada buku
sumber. Misalnya
dengan cara memeriksa
kembali data

Generalization

Mengomunikasikan

(menarik

secara lisan dan tulisan

kesimpulan)

tentang fase-fase
pertumbuhan dan tahaptahap perkembangan

penutup

·

Peserta didik dan

guru mereview hasil
pembelajaran
tentangpertumbuhan dan
perkembangan pada
hewan dan manusia.
.

10
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H.

Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Teknik penilaian :
No

Aspek

1

Sikap

Teknik
- Observasi Kegiatan

Bentuk Instrumen
- Lembar Observasi

Praktikum
- Observasi Kegiatan

- Lembar Observasi

Diskusi
- Penilaian Diri
- Format Penilaian
- Penilaian Antar
Peserta Didik

- Format Penilaian

- Jurnal
- Catatan
2

Pengetahuan

- Tes tertulis

- Soal Pilihan Ganda

3

Keterampilan

- Penilaian Praktik

- Lembar Pengamatan

2. Instrumen penilaian
a.

Pertemuan Pertama

-

Penilaian Sikap : Lembar observasi diskusi
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b.
-

Penilaian Pengetahuan : Soal pilihan ganda
Pertemuan Kedua :
Penilaian Sikap : Lembar observasi sikap pada saat praktik
“ Mengidentifikasi Pengaruh Cahaya terhadap Pertumbuhan dan
Perkembangan Tumbuhan.”

-

Penilaian Pengetahuan : Soal Pilihan Ganda

-

Penilaian keterampilan : Lembar pengamatan keterampilan pada
saat praktik “Mengidentifikasi Pengaruh Cahaya terhadap Pertumbuhan
dan Perkembangan Tumbuhan.”
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Lampiran 1 : Instrumen Penilaian
A.

Instrumen Penilaian Sikap

2.

Lembar Observasi Sikap

a.

Sikap pada saat diskusi

Lembar Penilaian pada Kegiatan Praktikum

No

Nama

kerjasama

Rasa ingin
tahu

satuan Komunikatif

Jumlah
skor

Nilai

1
2
3
4
5
......

Kolom aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut :
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang

Nilai =
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Lembar Penilaian pada Kegiatan Praktikum

No

Nama
Siswa

Disiplin

Tanggung Kerja
Jawab

Sama

Teliti Kreatif Peduli

Jumlah
Skor

Nilai

1
2
3
4
5
...

Kolom aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut :
4 = sangat baik
3 = baik
2 = cukup
1 = kurang

Nilai observasi pada saat praktikum :

Nilai =
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3.

Lembar Penilaian Diri

a.

Penilaian diri setelah peserta didik belajar Pertumbuhan dan
Perkembangan
Penilaian Diri
Tugas :

Nama :

Topik :

Kelas :

Setelah mempelajari materi “Pertumbuhan dan Perkembangan”, Anda
dapat melakukan penilaian diri dengan cara memberikan tanda V pada kolom
yang tersedia sesuai dengan kemampuan.

No

Pertanyaan

Memahami konsep
1.

pertumbuhan dan
perkembangan
Memahami perbedaan

2.

pertumbuhan dan
perkembangan

3.

Memahami faktor-faktor
yang mempengaruhi

Sudah

Belum

memahami

memahami
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pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan
Memahami tentang
4.

pertumbuhan dan
perkembangan manusia serta
hewan

4.

Format penilaian antar peserta didik

Penilaian Antar Peserta Didik
Topik/Subtopik

: Pertumbuhan dan Perkembangan

Nama Teman yang dinilai :
Tanggal Penilaian

:

Nama Penilai

:

·

Amati perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti
pembelajaran Biologi

·

Berikan tanda V pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil
pengamatanmu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dilakukan/muncul
No

Perilaku
Ya

1.

Mau menerima pendapat teman

2.

Memaksa teman untuk menerima

Tidak

pendapatnya
3.

Memberi solusi terhadap pendapat
yang bertentangan

4.

Mau bekerjasama dengan semua
teman

Pengolahan penilaian :
1.

Perilaku/sikap pada instrumen di atas ada yang positif (no 1, 3 dan
4) dan ada yang negatif (no2). Skor untuk perilaku positif = 2, Tidak
= 1. Untuk yang negatif Ya = 1, Tidak = 2

2.

Selanjutnya guru dapat membuat rekapitulasi hasil penilaian
menggunaka format berikut :
N

Skor perilaku

Nam
o

a

1

2

3

Jumla
4

5

h

Nil
a
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i
1.
2.
3.
..

4.

…

Format Jurnal

JURNAL
Nama Peserta Didik:
Nomor Peserta Didik :
Aspek yang diamati :

No

1

Hari/Tanggal

Kejadian

Keterangan/Tindak
Lanjut
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2
…

B.

Instrumen Penilaian Pengetahuan

a.

Soal Pilihan Ganda

Topik

: Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan

Indikator :
6.1.1 Mendeskripsikan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada
tumbuhan.
6.1.2 Mendeskripsikan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada
tumbuhan.
3.1.3.

Membedakan perkecambahan epigeal dan hypogeal.

3.1.4. Menjelaskan pertumbuhan primer dan sekunder
3.1.5. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan pada tumbuhan.
3.1.6.

Mengidentifikasi fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia.
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3.1.7.

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan pada hewan dan manusia.

Soal

:

Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan cara member tanda silang (x)
pada huruf a, b, c, d, atau e!!
1.)

Berikut ini adalah daftar berbagai fungsi hormone tumbuhan:

1.

Merangsang pembelahan sel

2.

Merangsang pembentukan buah

3.

Menghambat pertunasan daun

4.

Meningkatkan perkembangan buah dan bunga

5.

Mendorong perkembangan biji dan tunas

Fungsi hormone auksin adalah…….
a.

1 dan 2

d. 2 dan 4

b.

1 dan 5

e. 3 dan 5

c.

2 dan 3

2.)

Factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah…..
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a.

Suhu, tanah, kelembapan, hormone

b.

Suhu, cahaya, kelembapan, hormone

c.

Suhu, pupuk, jenis tanaman, hormone

d.

Suhu, jenis tanaman, kelembapan, suhu

e.

Cahaya, pupuk, jenis tanaman, hormon

3.)

Asam traumalin berfungsi untuk…..

a.

Merangsang pertumbuhan akar

b.

Membantu menutupnya luka

c.

Mempercepat pembungaan

d.

Mengambat tontoknya buah

e.

Mempercepat pembuahan

4.)

Di antara pernyataan berikut, yang tidak mengacu pada pertumbuhan
suatuorganisme adalah…….

a.

Melibatkan pertambahan sel.

b.

Melibatakan pertambahan ukuran

c.

Merupakan diferensiasi struktur atau fungsi sel
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d.

Merupakan proses yang tidak berbalik

e.

Terjadi pada makhluk hidup

5.)

Peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup di bawah
ini menunjukkan proses pertumbuhan, kecuali…

a.

Pertambahan jumlah massa sel

b.

Pertambahan volume sel

c.

Pertambahan jumlah deposisi zat antar sel

d.

Pertambahn sel

e.

Bersifat reversible

6.)

Kondisi yang perlu untuk perkecambahan pada biji umumnya….

a.

Oksigen, suhu yang hangat, dan air

b.

Oksigen, sinar dan karbondioksida

c.

Keadaan yang gelap, suhu yang hangat dan air

d.

Oksigen, air, dan keadaan yang gelap

e.

Oksigen, keadaan yang gelap, dan suhu yang hangat
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7.)

Pernyataan berikut ini yang benar tentang pengaruh cahaya bagi
tumbuhan adalah…….

a.

Cahaya dapat merusak klorofil dan merusak sel tanaman

b.

Cahaya dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman

c.

Tanaman yang kekuranagn cahaya akan tumbuh kerdil

d.

Cahaya tidak di perlukan oleh tumbuhan yang sudah dewasa

e.

Perkecambahan biji memerlukan cahaya yang cukup

8.)

Pertumbuhan yang terjadi karena adanya kegiatan titik tumbuh yang
terdapat pada ujung akar dan ujung batang disebut……

a.

Pertumbuhan primer

b.

Pertumbuhan sekunder

c.

Cambium fasis

d.

Cambium interfasis

e.

falogen
9. urutan fase embrionik pada manusia yang benar adalah ….

a.

blastulasi – morulasi – gastrulasi

b.

morulasi – blastulasi – gastrulasi
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c.

gastrulasi – morulasi – blastulasi

d.

morulasi – gastrulasi – blastulasi

e.

blastulasi – gastrulasi – morulasi

10. pada pertumbuhan dan perkembangan manusia, lapisan endoderm,
mesoderm dan ectoderm
terbentuk pada …
a.

blastulasi dari fase germinal

b.

morulasi dari fase embrionik

c.

gastrulasi pada fase postnatal

d.

gastrulasi pada fase embrionik

e.

gastrulasi pada fase germinal

Bobot soal masing-masing 1
Nilai =
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C.

Instrumen Penilaian Kompetensi Keterampilan
Instrumen Penilaian Praktik
Topik :
KI
KD
Indikator :
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Lembar Pengamatan Praktikum
Topik :
Kelas :

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Nama

Persiapan

Pelaksanaan

Kegiatan

Jumlah

Percobaan

Percobaan

Akhir

Skor

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rubrik Penilaian Praktikum Pertumbuhan dan Perkembagan Tumbuhan

No

Keterampilan
yang dinilai
Persiapan

Skor

30

Percobaan

Rubrik

-

Alat-alata sudah tersedia, tertata

rapi sesuai dengan keperluannya

(Menyiapkan

-

alat/bahan)

Bahan-bahan untuk percobaan

sudah disiapkan di meja praktikum
-

1

Lembar kegiatan praktikum

tersedia
-

Pelaksanaan
Percobaan

Menggunakan jas laboratorium

20

Ada 3 aspek yang terpenuhi

10

Ada 2 aspek yang terpenuhi

30

-

Merendam biji kacang selama 24

jam

2
-

Menggunakan gelas beker

-

Meletakkan 5 biji kacang di
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permukaan kapas pada gelas beker di
tempat gelap dan 5 biji kacang di
permukaan kapas pada gelas beker B di
tempat terang
-

Mengamati hasil percobaan

dengan tepat

Kegiatan Akhir

20

Ada 4 aspek yang tersedia

10

Ada 2 aspek yang tersedia

30

-

Praktikum

Mebersihkan sampah ke

tempatnya
-

Membersihkan alat dengan baik

-

Membersihkan meja praktikum

-

Mengembalikan alat ke tempat

3
semula
20

Ada 3 aspek yang tersedia

10

Ada 2 aspek yang tersedia
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Rubrik Penilaian Praktikum Pertumbuhan dan Perkembagan Hewan

No

Keterampilan
yang dinilai
Persiapan

Skor

30

Percobaan

Rubrik

-

Alat-alat sudah tersedia, tertata

rapi sesuai dengan keperluannya

(Menyiapkan

-

alat/bahan)

Bahan-bahan untuk percobaan

sudah disiapkan di tempat praktikum

1

-

Lembar kegiatan praktikum

tersedia

Pelaksanaan
Percobaan

2

20

Ada 3 aspek yang terpenuhi

10

Ada 2 aspek yang terpenuhi

30

-

aklimatisasi ikan nila

-

pengontrolan pakan dan

lingkungan hidup ikan (ember, air,
suhu air, pH air dan DO)
-

mengambil data dengan

menimbang berat ikan dan mengukur
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panjang ikan
-

Mengamati hasil percobaan

dengan tepat

Kegiatan Akhir

20

Ada 4 aspek yang tersedia

10

Ada 2 aspek yang tersedia

30

-

Praktikum

Mebersihkan sampah ke

tempatnya
-

Membersihkan alat dengan baik

-

Membersihkan tempat praktikum

-

Mengembalikan alat ke tempat

3
semula

3.

20

Ada 3 aspek yang tersedia

10

Ada 2 aspek yang tersedia

Pembelajaran Remedial :
Pembelajaran remedial dilaksanakan segera setelah diadakan penilaian

bagi peserta didik yang mendapat nilai di bawah 2,67.
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Strategi pembelajaran remedial dilaksanakan dengan pembelajaran
remedial, penugasan dan tutor sebaya berdasarkan indikator pembelajaran
yang belum dicapai oleh masing-masing peserta didik.

4.

Pengayaan :
Peserta didik yang mendapat nilai diatas 2,67 diberikan tugas mengkaji

materi gejala dan konsep pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan
sehari-hari.
I.
1.

Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar
Media/Alat

: LAPTOP, LCD, CARTA
Alat praktikum sesuai yang tercantum pada LKS

2.

Bahan

: Bahan praktikum sesuai yang tercantum pada LKS

3.

Sumber Belajar

: Buku Biologi Kelas XII Kurikulum 2013, Bahan
bacaan yang relevan dari internet
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Tabel 6.1 Data berat bibit nila P1 (gram)
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
rerata

1
10
10,3
8
9,7
10,3
6,8
8,2
8,6
10
8,4
9,03

2
10,4
7,1
8,7
10,2
8,3
8,3
10
8,5
10,5
8,4
9,04

3
7,1
10,2
10,4
8,3
10
8,4
8,3
10,5
8,5
8,7
9,04

4
10,5
7,4
8,8
10,3
8,3
8,4
10,1
8,6
10,5
8,5
9,14

5
10,4
8,6
8,4
9
8,6
8,6
10,5
7,7
10,6
10,3
9,27

6
8
10,3
8,6
10,5
10,6
9
10,5
8,8
9,2
9,5
9,5

7
11,4
11,6
9,7
11
11,6
8,2
9,8
9,7
11,5
9,7
10,42

Tabel 6.2 Data berat bibit nila P2 (gram)

data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
rerata

1

2

3

4

5

6

7

6,1
7
8
9
10
7,8
9,6
8,8
8,3
8
8,26

8,8
9,1
6,1
7,8
10,1
8
7,1
9,6
8,3
8,2
8,31

8,2
10,1
8,1
7,1
8,3
9,7
6,2
9,2
8,8
7,9
8,36

7,9
8,3
8,9
10,3
6,3
9,7
9,2
8,1
7,1
8,5
8,43

8,3
10,3
7,9
8,1
9,3
9,8
8,6
9
8,3
6,8
8,64

6,8
10,3
9,8
8,6
8,1
9,4
9
9,7
8,5
8,3
8,85

7,6
8,1
9,2
10,4
11,4
8,9
10,8
9,9
9,5
9,6
9,54
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Tabel 6.3 Data berat bibit nila P3 (gram)

data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
rerata

1

2

3

4

5

6

7

8,2
7,5
8,8
9
9,6
7,7
9,7
6,9
8,4
8
8,38

9,1
8,9
7,8
9,7
9,8
7
8,1
8,5
8,3
7,7
8,49

8,4
7,1
10
9,7
8,6
8,2
7,7
8
9,8
9,2
8,67

7,8
8,7
8,1
9,2
10
9,9
8,4
9,9
7,1
8,5
8,76

9,2
7,4
10,1
8,5
9,3
8,6
10,2
10
9
7,9
9,02

7,6
8,1
10,4
9,7
9,4
8,6
10,2
9
9,5
10,5
9,3

9,8
8,9
9,9
10,8
10,7
8,9
10,8
8,3
9,6
10,1
9,78

Tabel 6.4 Data berat bibit nila P0 (gram)

data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
rerata

1
9
7,2
8,1
8,6
7,7
9,2
8,3
7,8
8,4
8,9
8,32

2
9,2
8,4
7,8
7,8
9,1
8,4
8,6
7,2
9
7,9
8,34

3
8,4
9,2
7,9
9
8,6
7,2
7,8
8
9,3
8,5
8,39

4
8
8,5
7,2
9,3
7,9
9,3
8,7
9
7,9
8,5
8,43

5
8,6
8
8
9,1
8,5
7,2
9,3
8,7
9,4
8,1
8,49

6
8,7
9,4
9
9,3
8
8,8
8,9
7,5
9,1
8,7
8,74

7
10,2
8,5
9,4
9,8
8,8
10,7
10
9,2
10,1
10,2
9,69
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