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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Durenan Kabupaten Trenggalek dimulai 

pada bulan Desember 2017- Mei 2018. 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain polybag ukuran  

diameter 30 x tinggi 35 cm, kain tile, pacak, bambu, baskom, ember besar, 

handsprayer, papan nama,tali rafia, alat tulis, kamera. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wereng coklat 

Nilaparvata lugens, benih padi varietas (Logawa, Mekongga dan Ciherang), agens 

pengendali hayati Beauveria bassiana, agens pengendali hayati Metarizhium 

anisopliae, insektisida bahan aktif buprofezin 10%, tanah sawah, air,  pupuk 

kandang, pupuk Urea dan pupuk PHONSKA.  

3.3. Rancangan Penelitian 

Penelitian dilakukan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

Faktorial dengan 2 faktor  dan 3 ulangan. Ulangan 3 didapat dari : 

 (t-1) (r-1) ≥ 15  

(12-1)(r-1) ≥ 15 

11r-11 ≥ 15  

11r ≥ 15 +11 

11r ≥  26 
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r ≥  2,3 

 Faktor I adalah macam agens pengendali hayati yaitu A0: kontrol negatif 

(disemprot air) A1:  Beauveria bassiana, A2: Metarizhium anisopliae, A3: kontrol 

positif (Insektisida buprofezin). Faktor II adalah macam varietas tanaman padi 

yaitu V1: Logawa, V2: Ciherang, V3: Mekongga. Fungsi kontrol positif yakni 

sebagai pembanding apakah penggunaan agens hayati bisa berefek sama dengan 

insektisida Buprofezin yang digunakan sebagai kontrol positif. Sedangkan fungsi 

kontrol negatif untuk mengetahui apakah penggunaan air yang digunakan 

mempunyai efek terhadap uji serangan hama wereng batang coklat. Dari dua 

faktor diatas, akan diperoleh kombinasi sebanyak 12 perlakuan.  
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3.4. Denah Perlakuan 

 

Gambar 9. Denah Perlakuan 

Keterangan :  

1. A0V1 : disemprot air (kontrol) 

dengan varietas Logawa 

7. A2V1 : Metarizhium anisopliae 

dengan varietas Logawa 

2. A0V2 : disemprot air (kontrol) 

dengan varietas Ciherang 

8. A2V2 : Metarizhium anisopliae 

dengan varietas Ciherang 

3. A0V3 : disemprot air (kontrol) 

dengan varietas 

Mekongga 

9. A2V3 : Metarizhium anisopliae 

dengan varietas Mekongga 

4. A1V1 Beauveria bassiana 

dengan varitas Logawa 

10. A3V1 : insektisida Buprofezin 

dengan varietas Logawa 

5. A1V2 : Beauveria bassiana 

dengan varitas Ciherang 

11. A3V2 : insektisida Buprofezin 

dengan varietas Ciherang 

6. A1V3 : Beauveria bassiana 

dengan varitas 

Mekongga 

12. A3V3 : insektisida Buprofezin 

dengan varietas Mekongga 
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a. Pelakanaan Penelitian 

3.5. Prosedur Kerja 

3.5.1. Penyemaian 

Benih padi disemaikan terlebih dahulu agar dapat dipilih bibit yang bagus 

atau baik pertumbuhannya. Benih direndam dibaskom selama 24 jam setelah itu di 

tiriskan selama 24 jam untuk merangsang  perkecambahan. Benih disemai dengan 

cara disebar  dalam ember yang besar. Benih disemai sampai umur 21 hari. Benih 

yang digunakan adalah Varietas Logawa,  Varietas Ciherang dan Varietas 

Mekongga ( Sari, dkk. 2015) 

3.5.2. Pembuatan Sungkup 

Sungkup dibuat dari kain tile dengan tiang kayu setinggi 1 meter dengan 

lebar 25 cm. Jumlah sungkup yang dibuat sebanyak 180 buah sesuai dengan 

jumlah perlakuan. Pada bawah sungkuh diberi tempat tali untuk diikat sehingga 

mempermudah memasukkan hama serta untuk pengamatan (Zahara, 2002).  

 

1 2 

3 

Gambar 10. Denah Pengambilan Sampel 

Pengamatan 

4 5 

20 cm 

50 cm 
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Gambar 11. Bentuk sungkup  

3.5.3. Persiapan Media Tanam 

Polybag diameter 30cm tinggi 35cm diisi dengan tanah sawah 2/3 bagian 

dan 10 ton/ha atau 62,5 gram/polybag pupuk kandang  setelah itu diisi dengan air 

setinggi 2 cm dari ketinggian tanah, agar tanah tetap basah sehingga baik untuk 

pertumbuhan tanaman padi. Semua polybag perlakuan diisi dengan ukuran media 

yang sama agar pertumbuhan tanaman padi seragam (Zahara, 2002). 

3.5.4. Penanaman 

Bibit tanaman dipindahkan dari persemaian setelah berumur 21 hari. Jumlah 

bibit yang ditanam pada masing-masing polybag adalah 4 tanaman yang dijadikan 

satu rumpun. Setelah penanaman sungkup dipasang untuk menghindari gangguan 

dari luar. 
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3.5.5. Perawatan Tanaman 

Padi yang telah berumur 7 hari setelah tanam diberikan pupuk PONSKA 

150kg/ha atau 0,94 gram/rumpun, ketika umur 21 hst diberikan pupuk PONSKA 

dan Urea masing-masing sebanyak 150kg/ha  atau 0,94 gram/rumpun  dan 

50kg/ha atau 0,32 gram/rumpun dan pemupukan ketiga pada umur 35 hst 

diberikan pupuk Urea sebanyak 75 kg/ha atau 0,47 gram/rumpun. Gulma-gulma 

yang tumbuh dibersihkan agar tidak terjadi persaingan gulma dengan tanaman 

padi. 

3.5.6. Infestasi Serangga Uji 

Serangga uji Nilaparvata lugens diambil dari lapangan (pertanaman padi), 

serangga yang digunakan adalah serangga pada stadia imago. Pengambilan hama 

dengan cara menggoyangkan tanaman padi yang terserang hama, setelah hama 

wereng batang coklat jatuh dipermukaan air sawah hama diambil menggunakan 

daun padi, sehingga hama wereng coklat menempel dan dipindah di toples. 

Setelah itu serangga diuji diinfestasikan ke tanaman padi pada umur 20 hari 

setelah tanam dengan masing-masing 5 ekor/rumpun. Sesuai dengan pendapat 

Harahap dan Tjahjono (1999) bahwa ambang ekonomi yang telah ditetapkan 

adalah rata-rata 5 ekor/rumpun untuk tanaman padi kurang dari 40 hari. 

3.5.7. Aplikasi Agens Hayati 

Aplikasi cendawan Beauveria bassiana dan Metarizhium anisopliae 

konsentrasi  1 gram/l air, dengan kerapatan Beauveria bassiana  7,1 x 10
7 

dan 

Metarizhium anisopliae 3,3 x 10
6
 . Aplikasi insektisida bahan aktif buprofezin 

10% dengan dosis 1 gram/l air. Selanjutnya tanaman disemprot air (kontrol), 
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Beauveria bassiana, Metarizhium anisopliae, dan insektisida bahan aktif 

buprofezin 10% dengan dosis 10 ml/perlakuan. Sebagaimana menurut penelitian 

Koswanudin dan Wahyono (2014) tanaman disemprot sesuai perlakuan dengan 

volume semprot 10ml/perlakuan. Penyemprotan dilakukan dua kali ketika hama 

wereng coklat mengalami kenaikan jumlah populasi dan pada saat memasuki fase 

pematangan. 

3.6. Variabel Pengamatan 

1. Intensitas Serangan Mutlak 

Pengamatan terhadap intensitas serangan hama wereng coklat terhadap 

beberapa varietas padi dilakukan dengan melihat gejala serangan pada tanaman 

padi. Pengamatan dilakukan sepuluh hari sekali setelah proses investasi dan 

proses pengamatan ini dilakukan selama tanaman padi panen. Untuk menghitung 

intensitas serangan mutlak menggunakan rumus Suradji (2003).  

  
 

 
       

Keterangan: 

P = Intensitas serangan mutlak  

n = Banyaknya tanaman padi yang terserang 

N = Jumlah tanaman padi yang diamati. 

2. Mortalitas Nilaparvata lugens (%) 

Pengamatan presentase mortalitas dilakukan dengan mengamati lansung 

serangga uji. Serangga yang mati ditentukan dengan cara menghitung jumlah 

selisih antara populasi serangga sebelum aplikasi dengan populasi yang masih 

hidup pada saat pengamatan dengan rumus Winarsunu (2002): 
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Pengamatan dilakukan dengan interval 10 hari sekali, dimulai hari pertama setelah 

aplikasi agens pengendali hayati. 

3. Gejala Serangan 

Pengamatan gejala serangan dilakukan setelah infeksi hama wereng coklat 

pada tanaman dengan melihat secara langsung gejala awal pada bagian tanaman, 

sampai munculnya gejala kerusakan tanaman. Gejala yang terlihat pada tanaman 

padi yakni timbul kelayuan dan menguningnya daun, mulai dari daun tua 

kemudian meluas dengan cepat keseluruh bagian tanaman, sehingga akhirnya 

tanamanm mati. Jika populasi tinggi dapat menyebabkan fuso atau hupper burn 

(Harahap dan Tjahjono, 1999 ). Menurut Sari dkk. (2015) bahwa gejala awal yang 

terlihat setelah hama wereng coklat menghisap batang padi, bekas hisapan 

tersebut akan berkembang menjadi menguning dan lama kelamaan menyebabkan 

batang tanaman padi menjadi coklat dan mengering mati. 

4. Jumlah Anakan 

Pengamatan jumlah anakan pada tanaman padi dilakukan dengan 

menghitung jumlah anakan dimulai 10 HST sampai 50 HST interval pengamatan 

10 hari sekali. 

5.  Jumlah Daun 

Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan menghitung daun tanaman 

padi/rumpun mulai 10 HST sampai 50 HST interval pengamatan 10 hari sekali. 
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6. Jumlah Malai 

Pengamatan jumlah malai dilakukan saat keluar malai sampai spikelet 

berkembang menjadi biji-bijian. Dengan interval pengamatan 10 hari sekali. 

7. Berat Kering  Gabah/Rumpun 

Pengamatan di akhir yakni berat kering, pada saat tanaman padi panen 

dihitung dengan menimbang bobot gabah kering yang dijemur di sinar matahari.  

3.7 Analis Data  

Hasil pengamatan intensitas serangan mutlak, mortalitas Nilaparvata lugens (%), 

jumlah anakan, jumlah daun, jumlah malai, berat kering gabah/rumpun  dianalisis 

dengan menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA). Jika perlakuan 

menunjukkan pengaruh berbeda nyata maka dilanjutkan dengan uji  Duncan taraf 

5%. 


