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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di laboratorium Entomologi, Laboratorium Nabati, 

dan Rumah Kaca Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman 

(BBPOPT) Karawang pada bulan April sampai Juni 2018. 

3.2. Bahan dan Alat Penelitian  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau, toples plastik, 

blender, vacuum drying oven, corong, gelas plastik, plastik penutup, mika, baki 

plastik, lemari es, milimeterblok, aspirator.  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun kipahit, benih 

padi varietas pelita, nimfa wereng batang coklat, etanol 96%, akuades, larutan 

ninhidrin 0,2 ml, kapas, kertas saring. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimental. 

Rancangan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 

perlakuan dan diulang 4 kali sehingga terdapat 28 plot.  

Perlakuan percobaan adalah sebagai berikut : 

p0 = konsentrasi 0% 

p1 = konsentrasi 0,87% 

p2 = konsentrasi 1,75% 

p3 = konsentrasi 3,50% 

p4 = konsentrasi 7% 

p5 = konsentrasi 14% 

p6 = konsentrasi 28% 

Model linear dari rancangan Acak Lengkapn (RAL) menurut  Hanafiah 

(2014) sebagai berikut : 

Yij =   +    +  ij 

Keterangan : 

Yij  = Respon (nilai pengamatan) perlakuan ke-I dan ulangan ke-j 
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    = NIlai tengah umum (rata-rata respon) 

    = Pengaruh perlakuan ke-i 

 ij  = Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

Berdasarkan model linear di atas disusun dalam daftar sidik ragam 

sebagaimana dalam Tabel 1. Berikut ini : 

Tabel 1. Sidik Ragam Konsentrasi Terhadap Variabel Uji 

Sumber Ragam db JK KT               

Perlakuan (t) 6     

 
   FK JKp/DBp KTp/KTg 2,57 

Galat (g) 21 JKT -JKP JKg/DBp   

Total (T) 27 

∑    
 

 

    

   

Sumber: Hanafiah (2014) 

Kaidah pengambilan keputusan pengaruh perlakuan yang diberikan 

terhadap imago didasarkan pada nilai F hitung dibandingkan dengan nila F table 

(uji F) sebagai berikut : 

Tabel 2. Kaidah Pengambilan Keputusan 

Hasil Analisis Analisis JK 

F hit         Tidak Berbeda Nyata Tidak ada perbedaan 

pengaruh antara perlakuan 

F hit         Berbeda Nyata Terdapat perbedaan pengaruh 

antara perlakuan 

Jika hasil analisis keragaman menunjukkan perbedaan yang nyata, maka 

analisis data dilanjutkan dengan menggunakan uji Jarak Berganda Duncan pada 

taraf nyata 5% dengan rumus sebagai berikut. 

LSR(α;dbG;p) = SSR(α;dbG;p). Sx 

Untuk mencari    dihitung dengan cara sebagai berikut : 

     = √
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           :  

    : Least Significant Ranges. 

     : Studenttized Significant Ranges. 

    : Galat Baku rata-rata. 

α : Taraf nyata. 

P : Jarak antar perkakuan 

DbG : Derajat bebas Galat 

KTG  : Kuadrat tengah Galat 

Pembanding nilai tengah dilakukan dengan uji Duncan α = 0,05 dari 

berbagai konsentrasi pestisida nabati yang diuji.    

3.4. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian meliputi tahap persiapan diantaranya penanaman 

padi, Pemeliharaan serangga uji, ekstraksi daun ki pahit dan pelaksanaan 

pengujian.  

3.4.1. Penanaman Padi 

Penanaman padi dilakukan di rumah kaca Balai Besar Peramalan 

Organisme Pengganggu Tanaman (BBPOPT). Benih padi direndam dalam wadah 

plastik selama satu malam. Kemudian benih padi diperam menggunakan kain 

saringan selama 2x24 jam sampai berkecambah. Benih padi yang telah 

berkecambah disemai kedalam baki plastik. Setelah tanaman padi mencapai 

ketinggian 30 cm atau berumur kurang lebih 3 minggu maka bibit padi siap untuk 

diberi perlakuan (Marlina 2003). 

3.4.2. Pemeliharaan Serangga Uji 

Serangga wereng batang coklat bunting dipelihara dirumah kaca BBPOPT 

dalam kurungan  yang berisi tanaman padi varietas pelita yang bebas pestsida 

sebagai pakan dan didapatkan nimfa wereng batang coklat yang akan dijadikan 

sebagai serangga uji.  

3.4.3. Ekstraksi Daun Kipahit 

Daun kipait sebanyak 2,5 kg dikeringkan di bawah sinar matahari selama 

   jam atau sampai daun kering. Kemudian  dipindahkan ke dalam alat pengering 

sampai kadar air daun tersebut stabil. Setelah  daun kipahit kering, diblender 
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sampai menjadi serbuk. Kemudian dimaserasi dengan pelarut etanol 96% 

sebanyak 2 liter dan didiamkan selama 42 jam pada suhu kamar. Ekstrak hasil 

maserasi disaring dengan menggunakan kertas saring. Selanjutnya ekstrak 

diuapkan dengan menggunakan vacuum drying oven pada suhu 40  selama 96 

jam sehingga didapatkan ekstrak kasar etanol daun kipahit. Setelah daun kipahit 

dalam bentuk ekstrak, kemudian dilarutkan dengan menggunakan pelarut aquades, 

sehingga dihasilkan konsentrsi ekstrak sesuai dengan kebutuhan (Mardihusodo et 

al. 2011 dalam Mokodompit dkk, 2013). 

3.4.4. Pelaksanaan Pengujian 

Bibit padi dari wadah persemaian diambil 2 tanaman bersama dengan 

lumpur yang menutupi sekitar akar. Batang dan daunnya direndam ke dalam  

ekstrak yang telah disiapkan selama ±20 detik sesuai dengan konsentrasinya yang 

digunakan kecuali kontrol, selanjutnya dikeringkan (Marlina 2003). Metode 

pencelupan ini merupakan metode uji anti makan yang disarankan oleh Smith dkk, 

1993 (Mokodompit, 2013). Bibit padi yang sudah direndam tersebut dipindahkan 

dan langsung ditanam ke dalam wadah percobaan secara cepat untuk menghindari 

stres fisiologi pada tanaman. Kertas saring direndam ke dalam senyawa ninhidrin 

0,02 mg/ ml yang telah dilarutkan dengan pelarut aseton sampai kertas saring 

terendam dengan merata, kemudian keringkan. Meletakkan lempengan plastic 

mika yang dilubangi bagian tengahnya pada permukaan gelas dengan cara 

memasukkan ujung daun tanaman padi pada lubang mika. Kertas saring yang 

terlebih dahulu dilubangi, diletakkan di atas permukaan plastik mika secara 

perlahan, diharapkkan dapat menampung semua embun madu yang dikeluarkan 

oleh wereng batang coklat. Meletakan plastik penutup dengan cara memasukan 

ujung tanaman padi perlahan-lahan. Kemudian sebanyak 10 ekor nimfa wereng 

batang coklat dimasukkan ke dalam wadah percobaan lalu ditutup dengan kapas. 

Embun madu yang tertampung pada kertas saring akan menjadi berwarna ungu. 

Pengamatan dilakukan setelah 24 jam dan luasan embun madu yang berwarna 

ungu dihitung dengan menggunakan milimeterblok (Marlina, 2003) dengan cara 

mengambil kertas saring dari wadah percobaan dengan perlahan. 
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Uji kematian wereng batang coklat dilakukan pengamatan pada 24, 48, 72, 

dan 96 jam setelah perlakuan. 

3.5. Parameter Penelitian 

Parameter yang diteliti dalam penelitian ini yaitu : 

a. Mortalitas Wereng Batang Coklat 

Jumlah nimfa Nilaprvata lugens Stal. yang mati dihitung pada 24, 48, 72,  

96 jam setelah perlakuan. Jumlah larva Nilaprvata lugens Stal. yang mati dihitung 

pada 24, 48, 72, dan 96 jam setelah perlakuan. Persentase moralitas tersebut 

dihitung dengan mengunakan rumus (Sugianto, 2013) yaitu: 

  
 

 
        

Keterangan :  

P = persentase banyaknya nimfa yang mati 

r  = nimfa yang mati setelah perlakuan 

n  = jumlah seluruh nimfa yang diamati  

Bila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak terjadi kematian, 

berarti insektisida yang di uji tidak efektif. 

Menurut Prijono (1998) dalam Marlina (2003), aktivitas ekstrak dapat 

diklasifikasikan berdasarkan kematian serangga uji yaitu : 

Tabel 3. Klasifikasi aktivitas ekstrak  

Penghambatan Makan Selang 

Kuat X ≥ 95% 

Agak Kuat 75%  ≤ x < 95% 

Cukup Kuat 60% ≤ x < 75% 

Agak Lemah 40% ≤ x < 60% 

Lemah 25% ≤ x <  40% 

Tidak Aktif x < 25% 

 

b. Penghambatan Makanan Wereng Batang Coklat 
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Menurut Marlina (2003) untuk menghitung penghambatan makan wereng 

coklat dihitung dengan menggunakan rumus : 

Penghambatan = 
                                                      

                            
  x 100% 

Tabel 4. Kategori penghambat makan wereng batang coklat 

 

Sumber: Prijono (1998) dalam Marlina (2003) 

Aktivitas ekstrak terhadap penghambatan makan wereng batang coklat 

diklasifikasikan seperti dalam Tabel 4. 

 

Kategori Penghambat makan Selang 

Tinggi X ≥ 80% 

Cukup tinggi  60% ≤ X < 80% 

Sedang 40% ≤ X < 60% 

Rendah 0% < X < 40% 

Tidak ada penghambat X = 0% 


