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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung sejak bulan 

Agustus hingga November 2018 di Laboratorium Terpadu Fakultas Pertanian-

Peternakan (Taman Edukasi Agroteknologi FPP) Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3.2 Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tanaman stroberi, ekstrak 

buah maja, ekstrak daun sirih hijau, ekstrak daun mahoni, jamur Beauveria 

bassiana, air, tanah, NPK, surfaktan, polibag. 

 Alat yang digunakan adalah timbangan, blender, wadah toples, gelas takar 

1000 ml, gelas takar 500 ml, botol bekas air mineral 1500 ml, gunting, alat 

semprot (sprayer), sendok, saringan, alat tulis dan alat dokumentasi. 

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan batasan untuk mempermudah 

penelitiannya yaitu mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman dengan cara 

observasi secara langsung, mengamati intensitas serangan hama dan penyakit 

dengan cara menghitung gejala yang timbul pada tanaman yang terserang, 

menghitung jumlah dan berat buah tanaman stroberi pada saat panen pertama 

hingga kesepuluh. 

3.4 Metode Penelitian 

3.4.1 Rancangan Percobaan 

 Percobaan ini disusun secara faktorial dalam lingkungan rancangan acak 

kelompok (RAK). Pada penelitian ini menggunakan 2 faktorial dengan 2 kali 



17 

 

 

 

pengulangan, faktor pertama yaitu perlakuan jenis pestisida alami. Sedangkan 

faktor kedua yaitu perlakuan konsentrasi tiap perlakuan terdapat 3 perlakuan 

konsentrasi. 

3.4.2 Perlakuan 

 Penelitian ini menggunakan 2 faktorial, faktor pertama yaitu perlakuan 

jenis pestisida alami yang digunakan diantaranya terdapat 5 perlakuan. Sedangkan 

faktor kedua yaitu perlakuan konsentrasi tiap perlakuan terdapat 3 perlakuan 

konsentrasi yaitu 25%, 50% dan 75%. Maka pada penelitian ini didapatkan 15 

perlakuan kombinasi yang memiliki 3 sampel tanaman pada tiap masing-masing 

perlakuannya. Dalam pelaksanaannya dilakukan pengacakan sampel kombinasi 

perlakuan, diantaranya sebagai berikut ini: 

Tabel 1. Pengacakan Kombinasi Perlakuan Sampel 

Kelompok 

I II 

P3K2 P3K3 P1K2 P2K2 

P0K3 P2K2 P1K1 P3K1 

P1K2 P1K3 P4K3 P2K3 

P3K1 P2K3 P0K1 P1K3 

P2K1 P4K3 P2K1 P0K2 

P4K2 P4K1 P0K3 P3K3 

P0K1 P0K2 P4K2 P3K2 

P1K1  P4K1  

Keterangan: 

Faktor I: 

P0  = Kontrol 

P1  = Ekstrak Buah Maja 

P2  = Ekstrak Daun Sirih Hijau 

P3  = Ekstrak Daun Mahoni 

P4  = Beauveria bassiana 

Faktor II: 

K1  = Konsentrasi 25% 

K2 = Konsentrasi 50% 

K3 = Konsentrasi 75% 

 

3.4.3 Denah Percobaan 

 Berdasarkan pelaksanaan penelitian dan hasil pengacakan perlakuan sampel 

kombinasi didapatkan denah percobaan yang telah terlampir dalam lampiran 1. 
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3.5 Pelaksanaan 

3.5.1 Persiapan 

a) Identifikasi Pendahuluan 

 Adapun tahapan penelitian yang dilakukan pada tahap ini adalah, sebagai 

berikut: (1) Melakukan peninjauan dan identifikasi kondisi lahan; (2) 

Membuat media tanam menggunakan polibag; (3) Melakukan penanaman; 

(4) Menata polibag sesuai dengan denah penelitian; (5) Melakukan 

pemeliharaan tanaman stroberi; (6) Pengamatan Awal. 

b) Pembuatan Larutan 

 Adapun tahapan pembuatan larutan ekstrak yang dilakukan, diantaranya 

adalah sebagai berikut ini: 

 Ekstrak Buah Maja (Aegle marmelos L.) 

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah, sebagai berikut ini: 

(1) Menimbang dan menyiapkan buah maja sebanyak 1000 gram; (2) 

Menyiapkan air sebanyak 1000 ml; (3) Memasukkan buah maja dan air 

kedalam blender dengan perbandingan sebesar 1:1 (berat per volume), 

kemudian blender hingga halus; (4) Menyimpan dan mendiamkan larutan 

buah maja selama 24 jam; (5) Menyaring ekstrak larutan buah maja; (6) 

Mengambil dan memasukkan larutan ekstrak buah maja dan air dengan 

perbandingan 1:3 (25 ml : 75 ml), 2:2 (50 ml : 50 ml) dan 3:1 (75 ml : 25 

ml) pada wadah yang berbeda; (7) Ekstrak buah maja siap diaplikasikan. 

Buah maja yang digunakan 1000 gram, hal ini mengacu pada penelitian 

Rismayani (2013) yang menggunakan buah maja sebanyak 1 buah (1000-
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1500 gram), maka peneliti mengasumsikan bahwa 1 buah memiliki berat 

1000 gram. 

 Ekstrak Daun Sirih Hijau (Piper betle L.) 

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah, sebagai berikut ini: 

(1) Menimbang daun sirih hijau sebanyak 150 gram; (2) Menyiapkan air 

sebanyak 1000 ml; (3) Memasukkan daun sirih hijau dan air kedalam 

blender dengan perbandingan 150 gram : 1000 ml (berat per volume), 

kemudian blender hingga halus; (4) Menyimpan dan mendiamkan larutan 

daun sirih selama 24 jam; (5) Menyaring ekstrak larutan daun sirih hijau; 

(6) Mengambil dan memasukkan larutan ekstrak daun sirih dan air 

dengan perbandingan 1:3 (25 ml : 75 ml), 2:2 (50 ml : 50 ml) dan 3:1 (75 

ml : 25 ml) pada wadah yang berbeda; (7) Ekstrak daun sirih siap 

diaplikasikan. Daun sirih hijau yang digunakan sebanyak 150 gram, hal 

ini mengacu pada penelitian Mujib dkk., (2014) yang menggunakan daun 

sirih sebesar 100 gram, maka dalam hal ini peneliti memodifikasi untuk 

menggunakan jumlah bahan yang digunakan menjadi 150 gram untuk 

jenis bahan pestisida dari bagian daun. 

 Ekstrak Daun Mahoni (Swietenia mahagoni L.) 

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah, sebagai berikut ini: 

(1) Menimbang daun mahoni sebanyak 150 gram; (2) Menyiapkan air 

sebanyak 1000 ml; (3) Memasukkan daun mahoni dan air kedalam 

blender dengan perbandingan 150 gram : 1000 ml (berat per volume), 

kemudian blender hingga halus; (4) Menyimpan dan mendiamkan larutan 

daun mahoni selama 24 jam; (5) Menyaring ekstrak larutan daun mahoni; 
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(6) Mengambil dan memasukkan larutan ekstrak daun mahoni dan air 

dengan perbandingan 1:3 (25 ml : 75 ml), 2:2 (50 ml : 50 ml) dan 3:1 (75 

ml : 25 ml) pada wadah yang berbeda; (7) Ekstrak daun mahoni siap 

diaplikasikan.  Daun mahoni yang digunakan sebanyak 150 gram, hal ini 

mengacu pada penelitian Mujib dkk., (2014) yang menggunakan bahan 

daun sirih sebesar 100 gram, maka dalam hal ini peneliti memodifikasi 

untuk menggunakan jumlah bahan yang digunakan menjadi 150 gram 

untuk jenis bahan pestisida dari bagian daun. 

 Jamur Beauveria bassiana 

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah, sebagai berikut ini: 

(1) Menimbang serbuk jamur B. bassiana sebanyak 1 gram; (2) 

Menyiapkan air sebanyak 1000 ml; (3) Memasukkan 1 gram B. bassiana 

dan air kedalam wadah dengan perbandingan sebesar 1:1000 (berat per 

volume); (4) Menghomogenkan larutan; (5) Mengambil dan 

memasukkan larutan B. bassiana dan air dengan perbandingan 1:3 (25 ml 

: 75 ml), 2:2 (50 ml : 50 ml) dan 3:1 (75 ml : 25 ml) pada wadah yang 

berbeda; (6) Larutan B.Bassiana siap untuk digunakan. Serbuk B. 

bassiana yang digunakan merupakan produk dagang Natural BVR 

NASA. Perihal pembuatan larutan pestisida sebanyak 1 gram, hal ini 

mengacu pada petunjuk penggunaan dari merek dagang tersebut yaitu 1 

gram/liter air. 
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3.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

 Adapun tahapan uji larutan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

beberapa pestisida alami sebagai pengendali hama dan penyakit pada tanaman 

stroberi.  Berikut ini merupakan tahapan-tahapan uji coba larutan: 

1. Menyusun dan meletakkan serta memberikan label pada polibag sesuai 

dengan pengacakan kombinasi yang telah dilakukan. 

2. Membuat larutan ekstrak buah maja, ekstrak daun sirih, ekstrak daun 

mahoni, B. bassiana sesuai dengan perlakuan masing-masing. 

3. Memasukkan masing-masing larutan pestisida alami dan air kedalam wadah 

yang berbeda dengan perbandingan 25% yaitu 1:3 (25 ml : 75 ml), 50% 

yaitu 2:2 (50 ml : 50 ml) dan 75% yaitu 3:1 (75 ml : 25ml). 

4. Mengambil masing-masing larutan pestisida alami yang berada didalam 

wadah yang berbeda sebelumnya sebanyak 100 ml larutan pestisida alami 

serta mencampurkan dan ditambahkannya dengan air hingga 1000 ml. 

Kemudian menambahkan 0,5 ml/liter larutan surfaktan pada tiap larutan 

perlakuan. 

5. Memberikan perlakuan dengan cara penyemprotan pada semua bagian 

tanaman stroberi secara merata dengan dosis 25 ml pada tiap sampel 

perlakuan. 

6. Melakukan penyemprotan setiap 5 hari sekali. 

7. Melakukan pengamatan hama penyakit dan pemanenan setiap 3 hari sekali. 

3.5.3 Pengujian Kandungan 

 Pengujian dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa dari jenis 

pestisida alami yang digunakan pada penelitian. Pengujian ini dilakukan di 
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Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. Metode pengujian yang digunakan 

adalah uji fitokimia kualitatif. Adapun kandungan senyawa yang diujikan dalam 

pengujiannya diantaranya adalah flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, fenolik, 

steroid dan triterpenoid. Hasil dan tahapan dari uji fitokimia kualitatif dilampirkan 

pada lampiran 24. 

3.5.4 Pengambilan Data 

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui pengaruh efektivitas beberapa 

pestisida alami sebagai pengendali hama dan penyakit pada tanaman stroberi. 

Adapun parameter yang diamatinya, diantaranya yaitu:   

a) Identifikasi dan Populasi Hama Penyakit Tanaman 

 Parameter ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi atau mengetahui 

hama dan penyakit apa saja yang menyerang tanaman stroberi. Pengamatan 

ini dilakukan secara observasi deskriptif yaitu mengamati gejala serangan 

hama dan penyakit pada tanaman secara langsung setiap 3 hari sekali. 

b) Intensitas Serangan 

 Parameter ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menghitung jumlah 

daun tanaman yang terserang hama dan penyakit pada tanaman stroberi. 

Pengamatan ini dilakukan secara langsung setiap 3 hari sekali. Untuk 

mengetahui nilai persentase intensitas serangan hama dan penyakit maka 

diperlukan rumus perhitungan persentase serangan hama dan penyakit 

sebagai berikut (Ginting, 2013) (Tabel 2): 
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Serangan mutlak : 

% Intensitas Serangan = 
 

  
       

Serangan Kerusakan Bervariasi: 

% Intensitas Serangan = 
        

     
       

Keterangan: 

n = banyaknya tanaman atau bagian tanaman yang terserang. 

v = nilai skala dari tiap kategori serangan. 

Z = nilai skaladari tiap kategori serangan tertinggi. 

N = banyaknya tanaman atau bagian tanaman yang diamati. 

 

Tabel 2. Penentuan Nilai Skala Kategori Serangan 

Nilai Skala Persentase Kategori Serangan 

0 0 Tidak Ada 

1 ≤ 25% Ringan 

2 26 – 50% Sedang 

3 51 – 75% Berat 

4 ≥ 75% Sangat Berat 

c) Jumlah Buah 

 Parameter ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menghitung jumlah 

buah hasil produksi per tanaman dengan cara menghitung jumlah buah 

stroberi yang siap dipanen pada saat panen pertama hingga kesepuluh. 

Pengamatan dilakukan setiap 3 hari sekali. 

d) Berat Buah 

 Parameter ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menghitung berat 

buah hasil produksi per tanaman dengan cara menimbang berat buah 

stroberi yang dipanen pada saat panen pertama hingga kesepuluh. 

Pengamatan dilakukan setiap 3 hari sekali. 

3.6 Metode Analisis Data 

 Data hasil pengamatan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif-kualitatif dan analisis kuantitatif sidik ragam pada jenjang 5%, apabila 

terdapat pengaruh nyata pada data maka akan dilakukan pengujian lanjutan 

dengan menggunakan Uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%. 


