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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Buah Majapahit (Crescentia cujete) 

Menurut Yani (2011), klasifikasi Crescentia cujete adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Plantae  

Divisio   : Magnoliophyta  

Class   : Magnoliopsida  

Ordo   : Scrophulariales  

Familia  : Bignoniaceae  

Genus   : Crescentia  

Spesies   : Crescentia cujete 

 

 

Gambar 2.1 (a) Buah Majapahit (Sumber : Yani, 2011)  

(b) Buah Majapahit (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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2.1.1 Morfologi Buah Majapahit 

Buah  Majapahit (Crescentia cujete) merupakan famili dari Bignoniaceae 

yang banyak tumbuh di kawasan tropis. Majapahit termasuk dalam tanaman 

dikotil dan memiliki bunga. Tanaman ini termasuk tanaman perdu dengan tinggi 

sekitar 6-10 m, daunya berwarna hijau, dan memiliki batang berkayu dan warna 

kecoklatan. Sistem daun tanaman majapahit yaitu memiliki bentuk  daun 

majemuk, menyirip, lonjong, bertepi rata, ujung daun membulat, pangkal daun 

meruncing, dan bertangkai pendek. Bunga dari buah Majapahit ini merupakan 

bunga tunggal. Bunganya terletak di bagian cabang dan ranting dimana mahkota 

bunganya memiliki bentuk corong. Buahnya berwarna hijau kekuningan, memiliki 

bentuk bulat besar dimana terdapat buah majapahit yang memiliki diameter 

mencapai 20 cm. Buah majapahit termasuk buah tunggal, kulit buahnya kuat dan 

keras ketika tua. Pada bagian dalam terdapat daging buah dengan biji berukuran 

kecil-kecil yang menempel (Yani, 2011).  

2.1.2 Kandungan Fitokimia  

Buah majapahit termasuk salah satu bahan alami bioaktif yang dapat 

dimanfaatkan sebagai insektisida nabati. Kandungan senyawa metabolit sekunder 

dari buah Crescentia cujete yang telah diteliti meliputi polifenol dan saponin 

(Sucherman, 2013). Menurut Ogbuagu, (2008) senyawa alkaloid, flavonoid, tanin 

dan HCN merupakan kandungan fitokimia yang terdapat pada bagian buah 

Majapahit. Keberadaan senyawa saponin, flavonoid, cardenolides, tanin, polifenol 

teridentifikasi di buah majapahit (Ejelonu, Lasisi, & Olaremu, 2011) terpenoid, 

alkaloid (Seetharaman, Chandrasekaran, & Gnanasekar, 2017). Buah Majapahit 
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mempunyai bau yang menyengat dan rasa pahit sehingga disebut tanaman 

majapahit (Nadiah, 2014). 

Kandungan fitokimia dari pada buah Majapahit berpotensi sebagai 

bioinsektisida adalah:  

a.  Alkaloid 

Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak di temukan 

di dalam jaringan tumbuhan dan hewan. Hampir semua alkaloid berasal dari 

tumbuh-tumbuhan yang tersebar luas dan kebanyakan termasuk kedalam 

tumbuhan tingkat tinggi. Lebih dari 20% spesies angiosperm mengandung 

alkaloid (Ningrum, Purwanti, & Sukarsono, 2016). Secara kimia alkaloid 

termasuk basa organik yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen. Alkaloid 

bebas dapat larut dalam pelarut organik seperti klorofom, sedangkan garam-garam 

organik larut dalam air.  

Alkaloid merupakan senyawa organic bersifat  alkalis yang terdapat pada 

beberapa golongan tanaman, terasa pahit,  dan sebagai zat penolak ataupun 

penarik serangga (Sukorini, 2006). Senyawa alkaloid sebagai anti serangga 

berperan dengan cara masuk ke tubuh serangga dengan cara merusak struktur 

proteinnya, mengganggu sistem kerja syaraf dan racun pada serangga. 

b.  Flavonoid 

Senyawa flavonoid memiliki inti dasar yang mengandung 15 atom karbon 

dan konfigurasi yang tersusun yaitu C6-C3-C6, dimana kerangka karbonnya 

terdiri atas dua gugus C6 yang dihubungkan oleh rantai alifatik tiga karbon 

(Hermawan, Lukmayani, & Dasuki, 2016). Senyawa flavoniod banyak ditemukan 
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dalam seluruh bagian tumbuhan tinggi seperti bunga, daun, ranting, buah, kayu, 

kulit dan akar. Flavonoid berperan penting dalam tanaman sebagai pembentuk 

pigmen kuning, merah atau biru pada mahkota bunga. Flavonoid juga memiliki 

aktivitas sebagai anti mikroba dan insektisida (Noshirma & Willa, 2016). 

Senyawa flavonoid merupakan senyawa pertahanan tumbuhan yang bersifat 

menghambat nafsu makan serangga dan juga bersifat toksis (Cania & 

Setyanimgrum, 2013). 

c. Saponin 

Saponin merupakan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh 

spesies tanaman konsentrasi tinggi pada bagian-bagian tertentu dan dipengaruhi 

oleh varietas tanaman dan pertumbuhan. Saponin juga termasuk senyawa aktif 

permukaan yang kuat dan menimbulkan busa jika dikocok dalam air dan bersifat 

seperti sabun. Senyawa tersebut larut..dalam air dan alkohol namun tidak..dalam 

eter (Illing, Safitri, & Erfiana, 2017). Saponin..diketahui mempunyai efek anti 

jamur dan anti serangga (Ridwan & Muliani, 2013). Kandungan saponin lebih 

banyak ditemukan pada bagian tanaman yang berumur muda dibandingkan 

dengan yang tua, saponin merupakan senyawa pertahanan alami pada tanaman, 

dan memiliki kemampuan hemolitik (Purnamaningsih, Nururrozi, & Indarjulianto, 

2017). Senyawa tersebut dapat bekerja sebagai racun perut yang zatnya dapat 

masuk ke tubuh larva melalui mulut kemudian meracuni larva, selain itu juga 

memiliki sifat toksik bagi hewan- hewan kecil (Ogbuagu, 2008). 
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d. Tanin  

Tanin..merupakan salah..satu senyawa..metabolit sekunder yang ada di 

tanaman.dan disintesis.oleh.tanaman. Tanin merupakan senyawa.yang mempunyai 

berat molekul 500 hingga 3000. Senyawa tersebut mengandung gugus hidroksi 

fenolik yang memungkinkan membentuk ikatan silang yang efektif dengan 

senyawa protein (Hidayah, 2016). Tanin memiliki kemampuan untuk mencegah 

terjadinya pembusukan daun dan menurunkan tingkat konsumsi hewan untuk  

makanan (Sukorini, 2006). Tanin dapat dijumpai pada hampir semua jenis 

tumbuhan hijau baik tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah dengan 

kadar yang berbeda-beda.  

Tanin merupakan zat yang keberadaanya tersebar..luas dalam..tanaman, 

seperti..daun, buah..yang belum..matang, batang, dan kulit.kayu. Kandungan tanin 

pada buah..yang belum matang..digunakan sebagai sumber energi..dalam proses 

metabolisme..dalam bentuk oksidasi.tanin. Tanin yang dikatakan sebagai sumber 

asam dan pahit pada buah (Nadiah, 2014). Sifat utama tanin tergantung pada 

gugus phenolik-OH yang terkandung, senyawa ini memiliki daya bakterostatik, 

fungistatik dan merupakan racun. Tanin bekerja sebagai zat astringent, 

menyusutkan jaringan dan menutup struktur protein pada kulit dan mukosa 

(Sukorini, 2006). 

2.1.3 Manfaat Buah Majapahit 

Buah Majapahit memiliki berbagai macam manfaat. Buah dapat digunakan 

sebagai disentri kronis, diare, dan sembelit (Wulandari, 2018). Kulit buah 

Majapahit  yang keras menyerupai tempurung kepala dimanfaatkan sebagai bahan 
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kerajinan, seperti toples, gayung dan berbagai macam peralatan rumah tangga 

(Boana, 2011). 

Menurut Nadiah (2014) buah Crestencia cujete berasa pahit, bau tajam, 

yang dapat digunakan sebagai penurun demam, air rebusan kulit pohon dipakai 

untuk membersihkan luka atau borok, kompres sakit kepala dan sebagai obat 

pencahar. Tanaman majapahit dapat dimanfaatkan sebagai insektisida nabati 

terutama pada bagian buahnya karena memiliki karakteristik rasa yang pahit, 

berbusa ketika berada di dalam air, mempunyai sifat detergen yang sangat baik, 

beracun pada binatang, mempunyai aktivitas haemolisis, dan  merusak sel darah 

merah. Kandungan fitokimia dari buah ini adalah saponin yang dapat memberikan 

rasa pahit, menghambat pertumbuhan dan bersifat sebagai..sabun, serta dapat 

dideteksi...berdasarkan kemampuanya membentuk...busa dan menghemolisis 

dinding sel (Noshirma & Willa, 2016).  

Tanin yang terdapat pada tumbuhan dapat menurunkan kemampuan 

mencerna makanan pada serangga dengan cara menurunkan aktivitas enzim 

pencernaan. Hidayah (2016) menyatakan bahwa senyawa golongan saponin 

berdasarkan strukturnya terdiri atas gula yang biasanya mengandung glukosa, 

galaktosa asam glukoronat, xylosa, rhamnosa yang berikatan dengan hydrophobic 

aglycone (sapogenin) membentuk glikosida. Senyawa ini bersifat racun bagi 

binatang, sehingga dapat digunakan untuk pengendalian hama tertentu. Selain itu 

saponin yang telah masuk ke dalam saluran pencernaan dapat mengganggu 

penyerapan makanan (Wuandari, Suryadarma, & Suhartini, 2017). 



14 
 

Senyawa flavonoid memiliki sifat toksisitas, bersifat menolak sejenis ulat, 

thrips dan serangga lainnya (Utami & Laksana, 2015). Flavonoid merupakan 

polifenol dan termasuk dalam senyawa fenol. Senyawa ini bersifat anti mikroba 

dimana memiliki kemampuan tinggi dalam memproteksi oksidasi yang 

disebabkan oleh radikal bebas dan mencegah serangan hama atau penyakit. 

 

2.2 Insektisida 

Insektisida adalah zat kimia yang mengandung senyawa tertentu dari 

mikroba, virus maupun jamur  yang memiliki sifat antagonis terhadap mikroba 

lainnya atau menghasilkan senyawa yang bersifat racun bagi serangga (hama) 

sasaran (Djunaedy, 2009). Ada bermacam-macam golongan insektisida, baik 

berasal dari bahan alami maupun bahan sintetik. Insektisida yang biasa digunakan 

merupakan insektisida sintetis yang menggunakan bahan kimia (Yunianti, 2016).  

2.2.1 Insektisida Nabati   

Insektisida nabati adalah insektisida yang bahan dasarnya berasal dari 

tumbuhan..dan mikroba.(Arif, 2015). Insektisida.yang berasal.dari tanaman.sering 

disebut insektisida nabati. Memberantas hama pada tanaman dengan insektisida 

nabati menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan (Manaf & Kusmini, 

2005). Penggunaaan insektisida nabati selain dapat mengurangi pencemaran 

lingkungan, bila di lihat dalam segi harganya relatif lebih murah dibandingkan 

dengan insektisida sintetik. Menurut Sonyaratri (2006) bahan- bahan yang ada di 

alam seperti mineral, bahan nabati, dan hewani merupakan bahan yang memiliki 

tingkat variasi dan keberadaanya paling besar. Djunaedy (2009) terdapat 37.000 
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spesies flora Indonesia yang telah diidentifikasi dan baru sekitar satu persen yang 

dimanfaatkan untuk biopestisida. Salah satu tanaman yang memiliki sifat 

insektisida tersebut adalah tanaman majapahit.  

Menurut Sonyaratri (2006) menyatakan bahwa untuk melakukan 

pengendalian hama membutuhkan suatu komponen yang dapat mengganggu 

keseimbangan pada proses metabolisme serta fisiologi hama. Alkaloid, terpenoid, 

kumarin, glikosida dan beberapa sterol serta minyak atsiri merupakan komponen 

senyawa aktif yang terkandung didalam tanaman dan memiliki potensi sebagai 

insektisida nabati. Seperti halnya tanaman majapahit, terkhususnya pada buahnya 

memiliki kandungan untuk dijadikan sebagi insektisida. Kandungan dalam buah 

majapahit dapat mempengaruhi nafsu makan serangga, menurunkan 

perkembangan telur, dan ketahanan hidup serta menghambat peletakan telur 

(Solichah, 2013). Gangguan perkembangan yang terjadi dapat menyebabkan 

kematian bagi hama itu sendiri. Kematian yang terjadi pada hama dikarena 

kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat di tanaman tersebut, namun 

kematian tidak dapat membunuh hama secara cepat. Kematian yang terjadi pada 

hama dengan cara mengganggu hama pada proses metamorfosis, makan, 

pertumbuhan dan reproduksi.  

Insektisida..nabati tidak..dapat secara langsung mematikan..serangga yang 

disemprot. Akan tetapi..insektisida ini berfungsi sebagai :  

(1) repellent, yaitu senyawa yang menolak kehadiran serangga dikarenakan 

memiliki bau yang menyengat, menghambat peletakan telur dan menghentikan 

proses telur yang akan menetas (Manaf & Kusmini, 2005);  
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(2) antifeedant, yaitu senyawa yang bisa menghambat nafsu makan serangga pada 

tanaman yang telah disemprot karena rasa pahitnya (Sukorini, 2006); 

(3) racun syaraf, mengacaukan sistem hormon di dalam tubuh serangga (Utami & 

Laksana, 2015); 

(4) atractant, yaitu senyawa yang bisa menarik serangga untuk mendekat 

biasanya senyawa kategori ini dipakai pada perangkap serang (Suryaningsih & 

Hadisoeganda, 2007). Seperti halnya pada tanaman majapahit terutama pada 

bagian buahnya memiliki rasa pahit ketika dimakan dan memiliki bau yang 

menyengat. Dengan demikian buah majapahit dapat dikategorikan sebagai 

antifeedant dan repellan yang dapat dijadikan sebagai insektisida.  

2.2.2 Cara Kerja Insektisida Nabati  

Menurut Untung, (2010) Cara kerja insektisida nabati dalam membunuh 

atau mengganggu pertumbuhan hama sasaran adalah:  

(a)  Menggangu atau mencegah perkembangan telur, larva, pupa, 

(b)  Mengganggu atau mencegah aktifitas pergantian kulit dari larva, 

(c)  Mengganggu proses komunikasi seksual dan kawin pada serangga, 

(d)  Meracun larva dan serangga dewasa imago, 

(e)  Mengganggu atau mencegah makanan serangga,  

(f)  Menghambat proses metamorfosis pada berbagai tahap, 

(g)  Menolak serangga larva dan dewasa,  

(h)  Menghambat pertumbuhan penyakit. 

  Cara kerja insektisida dalam meracuni serangga adalah terlihat pada 

gangguan fisik pada tubuh serangga bagian luar (kutikula), yakni mencuci lapisan 
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lilin yang melindungi tubuh serangga dan menyebabkan kematian karena 

serangga akan kehilanggan banyak cairan tubuh (Safirah et al., 2016). Beberapa 

kasus menunjukkan bahwa insektisida dapat masuk melalui organ pernapasan dan 

menyebabkan kerusakan membran sel atau mengganggu proses metabolisme.  

Kandungan buah Majapahit yaitu alkaloid, saponin, flavonoid dan tanin 

yang berkhasiat sebagai insektisida. Menurut Wuandari et al., (2017) cara kerja 

pada senyawa saponin yaitu dengan cara memasuki tubuh serangga melalui kulit 

dengan proses adhesi dan menimbulkan efek sistemik. Seperti menurut (Noshirma 

& Willa, 2016) bahwa Saponin dapat merusak membran sel dan mengganggu 

proses metabolisme serangga. Mula-mula senyawa yang ada akan masuk melalui 

epikutikula serangga bergerak menuju ke jaringan di bawah integumen ke daerah 

sasaran. Masuknya saponin mengakibatkan serangga kehilangan banyak air 

karena rusaknya lilin pada lapisan kutikula sehingga terjadi kematian pada 

serangga sasaran. Saponin di dalam saluran pencernaan juga dapat menurunkan 

aktivitas enzim protease dan mengganggu penyerapan makanan pada serangga. 

Cara kerja alkaloid yaitu menghambat kerja enzim asetilkolinesterase 

(Cania & Setyanimgrum, 2013) dengan cara mendegradasi membran sel untuk 

masuk ke dalam sel serta mengganggu sistem kerja syaraf (Wulandari, 2018). 

Menyebabkan gerakan serangga yang melambat apabila dirangsang atau sentuhan 

dikarenakan senyawa alkaloid. Flavonoid bekerja dengan cara masuk ke dalam 

tubuh serangga melalui sistem pernapasan akan menyebabkan kerja pada syaraf 

mengalami penurunan serta kerusakan pada sistem pernapasan dan 

mengakibatkan serangga tidak bisa bernapas dan akhirnya mati (Cania & 
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Setyanimgrum, 2013). Kandungan tanin pada buah Majapahit yang dapat 

dimanfaatkan sebagai alternatif pengendalian dengan insektisida nabati. 

Kandungan tanin inilah yang menyebabkan buah Majapahit  memiliki rasa yang 

pahit.  

2.2.3 Cara.Masuk Insektisida.ke dalam Tubuh.Serangga 

Berdasarkan cara..masuk (mode...of entry)...ke dalam...tubuh serangga, 

insektisida..dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1). Racun.Lambung (Racun Perut) 

Insektisida dapat membunuh...serangga melalui saluran...pencernaan 

makanan..(perut). Insektisida akan bekerja membunuh hama apabila insektisida 

yang ada termakan (Untung, 2010). Menurut Djojosumarto (2008) insektisida 

yang termakan pertama-tama akan diserap di saluran pencernaan, kemudian cairan 

tubuh serangga akan membawanya menuju ke bagian pencernaan yang 

menyebabkan insektisida yang ada dapat bekerja. Sehingga, kadar insektisida 

yang dimakan harus cukup untuk membunuh serangga sasaran.  

2). Racun.Kontak 

Insektisida dapat memasuki tubuh serangga ketika serangga  melakukan 

kontak secara langsung dengan insektisida..atau serangga bergerak melalui 

tanaman yang mengandung..insektisida (Untung, 2010). Menurut..Djojosumarto 

(2008), insektisida masuk ke dalam tubuh serangga melalui kutikula dan bergerak 

ke tubuh serangga dimana insektisida dapak bekerja. Insektisida yang memiliki 

efek melumpuhkan (knock down effect) biasanya merupakan insektisida yang 

memiliki efek yang sangat kuat. Racun kontak bekerja melalui lapisan kulit ketika 
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pengaplikasian insektisida dengan cara penyemprotan ke serangga sasaran atau 

serangga terkena residu dari insektisida (Ak’yunin, 2008). 

3). Racun.Inhalasi (Fumigan) 

Fumigan termasuk insektisida...yang keberadaanya mudah...menguap,  

sehingga keberadaanya dapat mengganggu serangga melalui sistem pernapsan. 

Jalan masuknya melalui tubuh ke sistem pernapasan pada bagian trakea 

selanjutnya bergerak seluruh jaringan tubuhnya. Pemanfaatan fumigan biasanya 

digunakan untuk memngendalikan hama gudang di area yang tertutup (Manaf & 

Kusmini, 2005). Serangga yang terkena insektisida fumigan dalam takaran yang 

cukup tinggi akan mengalami kematian apabila masuk melalui pernapasan 

(Djojosumarto, 2008). 

 

2.3 Hama Thrips sp 

Menurut Ditlinhorti, (2012), klasifikasi dari hama Thrips sp adalah sebagai 

berikut.  

Kingdom  : Animalia  

Phylum   : Arthropoda  

Kelas   : Insecta  

Sub Kelas  : Pterygota  

Super Ordo  : Exopterygota 

Ordo   : Thysanoptera  

Famil : Thripidae  

Genus : Thrips  
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Spesies  : Thrips sp 

 

  
 

Gambar 2.2 Hama Thrips sp 

(Sumber : Riley, Joseph, Srinivasan, & Diffie, 2011) 

 

. 

Hama Thrips menyerang tanaman cabai dengan menghisap cairan 

permukaan bawah daun (terutama daun-daun muda) dengan menggunakan 

mulutnya. Serangan yang dilakukan ditandai dengan adanya bercak keperak-

perakkan. Daun yang terserang biasanya berubah warna menjadi coklat tembaga, 

mengeriting atau keriput dan akhirnya mati. Pada serangan berat hama thrips 

menyebabkan daun, tunas atau pucuk menggulung ke dalam dan muncul benjolan 

seperti tumor, pertumbuhan pada tanaman cabai terhambat dan kerdil bahkan pada 

bagian pucuk tanaman menjadi mati (Utami & Laksana, 2015). Selain menjadi 

hama, thrips juga merupakan vektor penyakit virus mosaik dan virus keriting 

(Sulhan, Widaningsih, & Sumiartha, 2017). Serangan Thrips sp dapat 

mengakibatkan kehilangan hasil panen hingga 40-50 %  (Yusuf et al., 2010). 

Kelimpahan populasi hama Thrips sp dipengaruhi oleh faktor fisik lingkungan 

sekitar. Menurut (Merta, Darmiati, & Supartha, 2017) suhu, kelembaban dan 

curahhujan menentukan perkembangan dan kelimpahan populasi. 
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2.3.1 Morfologi  

Thrips merupakan  kelompok insecta berukuran kecil, bertubuh ramping, 

dan  termasuk dalam ordo Thysanoptera (thysanos = umbai; pteron = sayap). 

Thrips dalam bahasa Yunani juga bisa berarti kutu kayu. Golongan ini terdiri dari 

serangga yang bersayap umbaisebagai  salah satu ciri morfologis yang paling 

penting. Thrips sp mempunyai ciri-ciri tidak bersayap tepi, tetapi dewasa 

mempunyai sayap yang transparan (tembus cahaya), mempunyai panjang 

tubuhnya 1-2 mm meskipun ada yang mencapai 13 mm, berwarna hitam, datar, 

langsing (Mursini, 2016). 

Thrips mempunyai alat mulut yang bertipe pencucuk-pengisap, meskipun 

lebih tepat disebut sebagai pemarut (Sylvitria, 2014).  Bentuknya pendek, tidak 

simetris. Thrips akan menggukan mulutnya untuk melukai jaringan disekitarnya 

terlebih dahulu sebelum mengisap cairan yang terdapat di tumbuhan tersebut. 

Thrips adalah serangga yang mempunyai sayap, namun mereka tidak banyak 

menggunakannya untuk terbang. Oleh karena itu, thrips mudah ditemukan secara 

berkelompok di helai-helai permukaan bawah daun bersama dengan telur dan 

nimfanya. 

2.3.2. Siklus Hidup  

Hama thrips ini memiliki empat fase siklus hidup yaitu fase telur, fase 

larva, fase pupa, dan imago dewasa. Satu siklus biasanya membutuhkan  waktu 

satu bulan, namun  hal tersebut bergantung pada temperatur dan spesiesnya. Telur 

ini diletakkannya dalam jumlah yang banyak, dengan rata-rata 80 butir tiap induk. 

Letak telur akan mudah diketahui dengan memperhatikan bekas tusukan pada 
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bagian tanaman dan disekitar jaringan terdapat pembengkakan seperti tumor. 

Telur-telur biasanya akan menetas sekitar 3 atau 7 hari setelah peletakan oleh 

imago betina (Sylvitria, 2014). 

Larva yang baru menetas akan langsung memakan jaringan tanaman. 

Larva sangat mobile (aktif bergerak) dan sering berpindah ke bagian lain dari 

tanaman (Pourian, Balou, Alizadeh, & Orosz, 2009). Larva Thrips sp fase pertama 

memiliki bentuk seperti kumparan, warna putih jernih dan meliliki dua mata 

berwarna merah, dan aktif dalam memakan jaringan tanaman. Ketika instar kedua 

mulai  berlangsung warna pada tubuhnya akan mengalami perubahan menjadi 

kuning kehijauan, dengan ukuran 0,5 mm, selanjutnya kulinya akan mengalami 

pergantian warna. 

Pada fase kedua trips akan bergerak dengan aktif untuk mencari tempat 

yang terlindungi, tempat tersebut berada di dekat urat daun di bawah permukaan 

daun (Pourian et al., 2009). Trips pada tahap ini berwarna lebih kuning, memiliki 

panjang 1- 2mm dan terjadi peningkatan aktivitas memakan jaringan. Pada akhir 

tahap ini, thrips turun ke tanah dan menjadi pupa atau di bawah permukaan tanah. 

Dalam beberapa spesies tahap pupa thrips ini tetap berada pada tanaman. Tahap 

prapupa dan pupa, trips memiliki ukuran lebih pendek dari tahap sebelumnya dan 

terdapat dua pasang sayap serta dua pasang antena, aktifitas makan mulai 

menurun (Fekrat, Shishehbor, Manzari, & Nejadian, 2009). Fase dewasa (imago) 

merupakan  tahap dimana thrip siap untuk reproduksi dan memiliki sayap (Fekrat 

et al., 2009). 
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2.4 Sumber Belajar  

2.4.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh 

tenaga pengajar maupun peserta didik untuk kepentingan kegiatan belajar 

mengajar dengan tujuan untuk mendukung serta meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi, mudah serta menyenangkan dalam kelangsungan pembelajaran 

(Musfiqon, 2012). Selain itu sumber belajar memiliki pengertian yang sangat luas, 

seluas hidup itu sendiri, karena segala sesuatu yang dialami peserta didik jika 

memberikan pengalaman baik dari dirisendiri maupun lingkungan sekitar hal 

tersebut dapat dikatan sebagai sumber belajar.  

Dari pengertian yang telah dipaparkan maka sumber belajar dapat 

dikategorikan sebagai berikut:  

1) Tempat atau lingkungan alam sekitar yaitu dimana saja seseorang dapat 

melakukan proses belajar mengajar yang memberikan pengalaman sehingga 

terjadinya perubahan tingkah laku dan pola berfikir siswa maka tempat itu 

dapat dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya perpustakaan, pasar, 

musem, sungai, gunung, tempat pembuangan sampa, kolam ikan, ladang, 

sawah.  

2) Benda yaitu segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya perubahan pola 

prilaku dan berfikir peserta didik, maka dikategorikan sebagai sumber belajar. 

Misalnya situs, candi, benda peninggalan. 

3) Orang yaitu siapapun yang memiliki keahlian tertentu yang dapat 

mengajarkan peserta didik untuk memperoleh sesuatu, maka yang 
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bersangkutan dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya guru, ahli 

geologi, polisi. 

4) Bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman 

elektronik, web yang dapat digunakan untuk belajar.  

5) Buku yaitu segala macam informasi berupa buku maupun naskah online yang 

dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik dapat dikategorikan sebagai 

sumber belajar. Misalnya buku pelajaran, buku teks, ensiklopedi.  

6) Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi di lingkungan sekitar, misalnya 

peristiwa kerusuhan, peristiwa bencana alam, atau pun peristiwa lainnya yang 

guru dapat jadikan peristiwa atau fakta yang ada tersebut sebagai sumber 

belajar yang sesuai.  

2.4.2 Syarat Pemanfaatan Sumber Belajar 

 Implementasi pemanfaatan sumber belajar telah tercantum dalam 

kurikulum 2013 yang berbasis pada kompetensi dan karakter yang lebih 

menekankan pada pengalaman lapang untuk proses pembelajaran, meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dalam ruang lingkup sumber belajar. 

Sumber belajar yang terencana mempunyai manfaat sangat besar, karena hal 

tersebut dapat menjadikan kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Seorang guru harus 

memahami kualifikasi atau kriteria dalam pemilihan sumber belajar, sebelum 

memanfaatkan sumber belajar secara luas. Kriteria dalam pemilihan sumber 

belajar berdasarkan tujuan menurut Rusman (2008), yaitu: 
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a. Sumber belajar hendaknya memotivasi siswa, terutama bagi siswa yang 

kurang memiliki semangat belajar; 

b. Sumber belajar untuk pembelajaran, hendaknya mendukung kegiatan belajar 

mengajar; 

c. Sumber belajar untuk penelitian, merupakan bentuk yang dapat diobservasi, 

dianalisis, dicatat dengan teliti dan sebagainya; 

d. Sumber belajar dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalaan dalam 

proses pembelajaran; 

e. Sumber belajar untuk presentasi dengan menggunakan alat, pendekatan atau 

metode, serta strategi  pembelajaran yang tepat. 

 Sumber belajar idealnya dapat memberikan pengalaman belajar sehingga 

dapat meningkatkankan kemampuan berpikir siswa. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan menerapkan pembelajaran kontekstual, dengan cara menghadirkan sumber 

belajar konkrit dan autentik yang dekat dengan siswa melalui pemanfaatan sumber 

belajar berbasis keunggulan lokal (Eurika, 2017). Selain itu, pemilihan sumber 

belajar dapat disesuaikan dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh Djohar 

(Suratsih, 2010) yaitu kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar, 

kejelasan sasaran, kejelasan informasi yang dapat diungkap, kejelasan pedoman 

penelitian, dan kejelasan perolehan yang diharapkan.Menurut Munajah (2015), 

uraian keenam syarat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kejelasan potensi, adanya suatu objek dan gejalanya yang dapat diangkat 

sebagai sumber belajar terhadap permasalahan biologi. 
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2. Kesesuaian dengan tujuan belajar, hasil penelitian sesuai dengan Kompetensi 

Dasar (KD) yang tercantum berdasarkan Kurikulum 2013. 

3. Kejelasan sasaran, sasaran yang dimaksud dalam penelitian yaitu objek dan 

subjek penelitian. 

4. Kejelasan informasi yang dapat diungkap, dilihat dari dua aspek yaitu proses 

dan produk. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi, dengan adanya prosedur kerja dalam penelitian 

meliputi alat, bahan, cara kerja. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan, adanya kejelasan hasil berupa proses 

dan produk penelitian dapat digunakan sebagai sumber belajar. 

2.4.3 Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

 Berbagai permasalahan yang terdapat di lingkungan sekitar dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar, dengan cara mengangkat persoalan tersebut 

dalam sebuah penelitian ilmiah. Menurut Suhardi (2007), sumber belajar dari hasil 

penelitian dapat digunakan melalui beberapa tahap, yaitu: 

a. Identifikasi proses dan produk penelitian. 

 Hal yang dilakukan terlebih dahulu yaitu pengkajian hasil penelitian 

berdasarkan kurikulum pendidikan biologi yang berlaku, Sebelum melakukan 

pengkajian terhadap proses dan produk. Berdasarkan pengkajian tersebut dapat 

dilihat kejelasan potensi, ketersediaan objek dan permasalahan yang diangkat, 

kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, sasaran materi, informasi yang akan 

diungkap, pedoman eksplorasi dan perolehan yang akan dicapai. Pengkajian dari 

segi proses diuraikan dalam langkah-langkah kerja ilmiah, yaitu identifikasi dan 
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perumusan masalah, perumusan tujuan penelitian, perumusan hipotesis, 

penyusunan prosedur penelitian, pelaksanaan kegiatan, pengumpulan dan analisis 

data, pembahasan hasil penelitian, dan penarikan kesimpulan. Pengkajian dari segi 

produk penelitian dapat dilakukan dengan menggeneralisasi fakta hasil penelitian 

menjadi konsep dan prinsip.  

b. Seleksi dan modifikasi hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi 

 Seleksi dan modifikasi hasil penelitian dapat dilakukan apabila telah 

memenuhi syarat untuk digunakanya sebagai sumber belajar. Seleksi dan 

modifikasi tersebut harus menyesuaikan prosedur kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan yang dapat dilakukan, seperti menyediakan objek atau media dan 

melaksanakan penelitian bagi peserta didik baik di dalam laboratorium maupun di 

lapangan. Produk penelitian yang berupa fakta, konsep dan prinsip disesuaikan 

dengan konsep atau sub konsep kurikulum biologi yang sedang berlaku. 

c. Penerapan dan pengembangan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi. 

 Penerapan hasil penelitian dapat diwujudkan berupa rancangan proses 

pembelajaran (RPP) dengan komponennya, yaitu konsep, sub konsep, Standar 

kompetensi (SK), Kompetensi dasar (KD), tujuan pembelajaran, uraian materi, 

sasaran, jenis kegiatan, waktu, metode, sarana dan prasarana, bentuk belajar, 

sistem interaksi, alat evaluasi dan pemilihan suatu sumber belajar yang dikaitkan 

dengan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. pemilihan dan 

penggunaan sumber belajar harus disesuaikan dengan tujuan belajar yang akan 

dicapai dalam suatu proses pembelajaran. 
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2.4 Kerangka Konsep 
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2.5 Hipotesis penelitian  

Adapaun hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1) Ada perbedaan frekuensi penyemprotan ekstrak buah majapahit terhadap 

mortalitas hama Thrips sp. 

2) Ada perbedaan konsentrasi ekstrak buah majapahit terhadap mortalitas hama 

Thrips sp. 

3) Ada perbedaan interaksi frekuensi penyemprotan dan konsentrasi ekstrak 

buah majapahit terhadap mortalitas hama Thrips sp
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