
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Tanaman Kubis (Brassica oleracea L. var. capitata L.) 

Tanaman kubis atau kol merupakan salah satu jenis sayuran dari genus 

Brassica yang tergolong kedalam famili Cruciferae (Brassicaeae). Tanaman kubis 

umumnya tumbuh di dataran tinggi antara 1.000-3.000 m di atas permukaan laut 

(Sunaryono, 1990). Daerah pertanian kubis yaitu Cipanas, Lembang, 

Pengalengan, Garut, Argalingga, Wonosobo, Tawangmangu, Tengger, Dieng, 

Tosari, Punten, Malang, Brastagi, Bedugul, Bali dan daerah lainnya di dalam dan 

luar Pulau Jawa (Rukmana, 1994). Kubis bernilai ekonomi tinggi di kalangan 

petani Indonesia, sehingga telah lama dikenal dan dibudidayakan di Indonesia. 

Produksi kubis di Indonesia, selain untuk memenuhi keperluan dalam negeri, 

karena tanaman kubis berperan penting untuk kesehatan manusia karena 

mengandung vitamin dan mineral yang cukup banyak yang diperlukan tubuh dan 

dapat membantu pencernaan makanan, menetralkan zat – zat asam dan tinggi serat 

(Pracaya, 1992). Selain itu tanaman kubis juga merupakan komoditas ekspor 

(Rukmana, 1994). Indonesia memiliki beberapa sayuran utama yang 

dibudidayakan dan diekspor dan kubis termasuk kelompok enam besar sayuran 

utama yang diekspor Indonesia, yakni bersama-sama dengan bawang merah, 

cabai, kacang panjang, mentimun dan tomat (Anwar, Sudarsono, & Ilyas, 2005).  
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2.1.1 Klasifikasi 

Menurut Rukmana (1994), klasifikasi tanaman kubis adalah sebagai 

berikut: 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Papavorales 

Family  : Cruciferae (Brassicaceae) 

Genus  : Brassica 

Spesies : Brassica oleracea L. var. capitata L. 

2.1.2 Morfologi Tanaman Kubis (Brassica oleracea L. var. capitata L.) 

Di Indonesia tanaman kubis atau kol merupakan salah satu jenis sayuran 

dari genus Brassica yang tergolong kedalam famili Cruciferae (Brassicaeae).  

Umumnya dapat ditanam di hampir semua jenis tanah, idealnya yaitu tanah liat 

berpasir yang memiliki kandungan organik yang cukup dan ber pH kisaran 6,0. 

Suhu optimum untuk tanaman kubis yaitu didaerah dingin antara 15℃ - 25℃. 

Tanaman kubis (Brassica oleracea L. var. capitata L.) memiliki bentuk kepala 

bulat dan kompak mirip seperti kepala berdiameter dapat mencapai lebih dari 20 

cm, batangnya kadang-kadang bercabang dan panjangnya mencapai 1 m atau 

lebih, daun berwarna hijau berukuran besar dan panjang mencapai lebih dari 50 

cm tebal dan berdaging, akarnya serabut dan panjangnya mencapai 1 m dari 

tanaman (Pracaya, 1992). Morfologi tanaman kubis (Brassica oleracea L. var. 

capitata L.) dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 Tanaman Kubis 

Sumber: Dokumen Individu  

 

2.1.3 Hama Utama Tanaman Kubis (Brassica oleracea L. var. capitata L.) 

Menurut Pracaya (1992), faktor keberhasilan dalam produksi tanaman 

kubis apabila petani dapat mengatasi gangguan hama dan penyakit pada 

tanamannya. Jika tanaman tidak dirawat dengan baik maka hasil produksi juga 

akan berkurang karena tanaman mengalami kerusaan akibat hama dan penyakit. 

Berikut adalah beberapa hama dan penyakit yang menyerang tanaman kubis. 

1) Siput: siput telanjang tidak berumah, siput setengah telanjang, siput berumah  

2) Ulat krop/hati kubis: Crocidolomia binotalis, menyerang daun pada telor 

kubis (Sastrahidayat, 1991). 

3) Ulat daun kubis: Plutella maculipennis, memakan epidermis daun muda 

bagian bawah (Sastrahidayat, 1991). 

4) Penyakit busuk hitam: Xanthomonas campestris, tanda gejala seranangan 

adalah daun menguning dan membentuk huruf V (Sastrahidayat, 1991). 

5) Penyakit busuk lunak: Erwinia carotovorus,  telur dan batang menjadi busuk 

tiba-tiba (Sastrahidayat, 1991). 
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6) Penyakit busuk akar: Rhizoctonia sp. sering menyerang bibit di persemaian 

(Sastrahidayat, 1991). 

2.1.4 Pengendalian Hama Utama Ulat Krop Kubis (Crocidolomia binotalis 

Z.) 

Menurut Pracaya (1992), pengendalian ulat krop kubis dapat dilakukan 

dengan 4 cara, yaitu: 

1) Mekanis  

Dimulai tanaman kubis tumbuh, harus selalu diperhatiakan setiap hari. 

Jika terdapat serangan ulat, harus segera diberantas dengan cara dipijit. 

2) Kimia 

Jika hama terlalu tinggi populasinya, maka cara mekanik kurang efektif 

untuk diterapkan sehingga digunakan insektisida dengan dosis yang ditentukan 

untuk mematikan hama. Insektisida yang dapat digunakan misalnya Phosdrin, 

Fomadol, Diazinon, Basudin, Sevin dan lain-lain. 

3) Biologis 

Pemberantasan secara biologis berhubungan dengan mahluk hidup lain 

untuk memberantas hama. Pemberantasan secara biologis tidak dapat dilakukan 

bersamaan dengan pemberantasan kimia. 

4) Giliran Tanaman 

Untuk memutus daur hidup hama, sebaiknya tidak menanam tanaman yang 

sefamilli dalam satu tahun terus menerus, tetapi perlu dihentikan beberapa waktu, 

misalnya 3 atau 4 bulan dengan tanaman famili lain. 
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Sedangkan menurut Zulkarnaian (2014), jika pertanian tergolong pertanian 

organik dapat menggunakan pestisida alami. Contoh beberapa pestisida alami 

yaitu ekstrak biji dan daun mimba, ekstrak bunga krisan, ekstrak bawang putih 

campuran ekstrak daun paitan dan daun johar, bakteri bacillus thuringensis, 

cendawan Trichoderma sp. Namun, penggunaan pestisida alami juga harus 

berhati-hati walaupun penggunaannya relatif aman untuk kesehtan manusia. 

2.2 Ulat Krop Kubis 

2.2.1 Klasifikasi  

Menurut Jumar (1997), klasifikasi ulat krop kubis adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Lepidoptera 

Famili  : Crambidae 

Genus  : Crocidolomia 

Spesies  : Crocidolomia binotalis Zell. 

2.2.2 Morfologi  

Ulat krop kubis, Crocidolomia binotalis Z. (sin. Crocidolomia pavona F.) 

Ordo Lepidoptera: Pyralidae, merupakan hama utama pada tanaman 

(Brassicaceae) kubis-kubisan (Uhan, 2008). Crocidolomia binotalis Z. umumnya 

meletakkan telur di bagian bawah daun atau bagian daun yang terlindungi. Telur 

berbentuk pipih, diletakkan secara berkelompok yang melekat pada permukaan 

bawah daun (Sastrosiswojo et al., 2005). Telur diletakkan di bawah permukaan 
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daun muda secara berkelompok dan masing-masing telur terdiri 30-80 butir 

(Sastrosiswojo et al., 2005). Larva Crocidolomia binotalis Z. biasanya 

berkelompok pada bagian bawah permukaan daun (Pracaya,1992). Larva pada 

Crocidolomia binotalis Z. terdiri atas lima instar, larva memiliki warna hijau 

muda kecoklatan, pada bagiansisi dan sepanjang bagian atas tubuh terdapat garis-

garis putih. Perbedaan larva muda (instar ke-1, 2, 3) dan larva tua (instar ke-4 dan 

ke-5), saat larva muda akan sering bergerombol pada bawah permukaan kubis 

sedangkan saat larva tua, bersifat malas, selalu menghindari cahaya matahari dan 

panjangnya sudah mencapai kira-kira 2 cm (Sastrosiswojo et al., 2005). 

Kemudian, larva akan memakan daun kubis, terutama bagian dalam kubis (krop) 

karena larva tersebut takut terhadap sinar matahari. Jika serangan sangat parah, 

ulat dapat mencapai titik tumbuh (Pracaya,1992). Pupa Crocidolomia binotalis Z. 

terdapat dalam kokon yang terbuat dari butiran tanah dan berbentuk lonjong. 

Imago Crocidolomia binotalis Z. aktif dimalam hari dan tidak tertarik pada 

cahaya. Imago betina dapat hidup selama 16-24 hari dan bertelur sekitar 11-18 

kelompok dari total 20-80 telur (Kalshoven, 1981).  
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Gambar 2.2 Metamorfosis Crocidolomia binotalis Z. 

Sumber: (Sastrosiswojo et al., 2005). 

 

2.3 Insektisida Kimiawi  

Insektisida Kimia merupakan substansi (zat) kimia yang digunakan untuk 

membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Maksud hama bagi petani sangat 

luas yaitu : tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan 

oleh fungi (jamur), bakteria dan virus, nematoda (cacing yang merusak akar), 

siput, tikus, burung dan hewan lain yang dianggap merugikan (Djojosumarto, 

2008). Dampak insektisida kimia sangat beragam, pertama dari kesehatan petani 

yang menggunakan karena bahan insektisida mengandung zat kimia sehingga 

dapat terhirup saat penyemprotan ke tanaman. Kedua, dampak untuk konsumen 

karena mengkonsumsi sayuran atau tanaman lain yang mengandung insektisida 

kimia. Ketiga, dampak untuk lingkungan sehingga dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan dan OPT menjadi kebal. Selain itu juga berdampak sosial 

yaitu biaya penggunaan insektisida kimia cenderung lebih mahal (Djojosumarto, 

2008). 
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2.4 Insektisida Nabati 

2.4.1 Pengertian  

Insektisida nabati merupakan pestisida berbahan dasar tanaman atau 

tumbuhan. Insektisida nabati murah dan  udah untuk dibuat oleh para patani, aman 

untuk lingkungan, tidak meracuni tanaman, tidak membuat hama kebal, bisa 

digabung dengan pengendali lain dan tidak menimbulkan residu pada tanaman. 

Insektisida nabati juga dapat membunuh atau mengganggu serangga hama dan 

penyakit. Cara kerja pestisida organik sangat spesifik: Merusak perkembangan 

telur, larva, dan pupa, menghambat pergantian kulit ,mengganggu komunikasi 

serangga, menyebabkan serangga menolak makan ,menghambat reproduksi 

serangga betina, mengurangi nafsu makan, memblokir kemampuan makan 

serangga, mengusir serangga, dan menghambat perkembangan patogen penyakit 

(Sholihati, 2015). 

2.5 Tanaman Jahe 

2.5.1 Klasifikasi  

Menurut Khoiril (2016), klasifikasi ulat krop kubis adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Liliopsida  

Sub Kelas : Commelinidae 

Ordo  : Zingiberales 
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Famili  : Zingiberaceae  

Genus  : Zingiber 

Spesies  : Zingiber officinale Rosc. (Var.Amarum) 

2.5.2 Morfologi  

Jahe telah ditanam di Asia tropis sejak zaman dulu. Negara asalnya belum 

diketahui secara pasti, mungkin bersal dari india dan china. Jahe sudah dikenal 

sejak 400 tahun sebelum masehi. Di yunani dan romawi, jahe telah digunakan 

sebagai bahan masak. Jahe dapat ditanam didaerah yang memiliki ketinggian 

1.500 mdpl. Jahe memerlukan curah hujan 1.500 mm atau lebih per tahun. Jahe 

sangat cocok ditanam pada musim kering pendek, karena tanaman ini tidak tahan 

bila terendam air. Jahe dapat tumbuh dengan baik di tanah yang banyak 

mengandung bahan organik. Jahe termasuk tanaman herba yang dapat tumbuh 

bertahun-tahun, tingginya dapat mencapai 100 cm, tergantung pada kesuburan 

tanah. Jahe memiliki daun yang sempit dan memanjang. Rhizomenya tebal dan 

keras, berwarna kuning, tebal 1,5-2,5 cm, dan bercabang-cabang dekat dengan 

permukaan tanah. Bunganya berwarna kuning. Perbanyakan tanaman jahe dapat 

dilakukan dengan potongan rhizomenya. Kandungan jahe seperti minyak atsiri 

dan bau tajam berasal dari  zingerone yang ada dalam oleoresin. Bagian yang 

digunakan sebagai penolak hama, nematicida, dan fungisida adalah rhizomenya 

(Astuti et al., 2013). 
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Gambar 2.3 Rimpang Jahe 

Sumber: Dokumen Individu  

 

 

2.5.3 Manfaat Tanaman Jahe  

Berbagai manfaat tanaman jahe selain untuk bumbu masakan dan 

minuman. Ekstrak rimpang jahe cukup banyak mengandung minyak atsiri. Hal ini 

berdasarkan Meilanisari (2017), minyak atsiri berguna menghambat pertumbuhan 

mikroba penyebab penyakit dan memiliki efek antimikrobial. Adapun kandungan 

lain dalam jahe menurut Fathona (2011), yaitu golongan flavonoida, fenolik, 

terpenoida dan senyawa fenol jahe merupakan bagian dari komponen oleoresin, 

yang berpengaruh dalam sifat pungent pada jahe. Senyawa-senyawa metabolit 

sekunder golongan fenolik, flavanoiada, terpenoida juga merupakan golongan 

senyawa bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. 

2.5.4 Kandungan Fitokimia Tanaman Jahe  

2.5.4.1 Oleoresin  

Bau tajam, rasa pedas dan agak pahit pada jahe adalah zingeberen yang 

ada dalam oleoresin (Meilanisari, 2017). Rhizome jahe dapat digunakan sebagai 
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insektisida, nematicida, dan fungisida (Astuti et al., 2013).  Sehingga, jahe 

bermanfaat untuk penolak hama yang bersifat organik.  

2.5.4.2 Minyak Atsiri 

Merupakan kelompok besar minyak nabati yang berupa cairan kental pada 

suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. 

Minyak atsiri umumnya untuk bahan dasar dari wewangian atau minyak gosok 

untuk pengobatan tradisional (Astuti et al., 2013). 

2.6 Tanaman Kunyit  

2.6.1 Klasifikasi 

Menurut Khoiril (2016), klasifikasi jahe adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Liliopsida  

Sub Kelas : Commelinidae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae  

Genus  : Curcuma 

Spesies  : Curcuma longa L. (Var. Turina) 

2.6.2 Morfologi  

Kunyit masuk kedalam tanaman semak, tingginya mencapai 70 cm hingga 

1 meter. Batangnya tegank dan membentuk rimpang serta warnanya hijau 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Zingiberaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Curcuma
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kekuningan tipe daun tunggal, lanset memanjang, rata-rata daun hingga delapan 

helai, berbentuk runcing, rata dan panjang hingga 40 cm. Bunganya tergolong 

bunga majemuk (Astuti et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Rimpang Kunyit 
Sumber: Dokumen Individu 

 

2.6.3 Manfaat Tanaman Kunyit  

Rimpang kunyit juga mengandung senyawa bioaktif yang dapat 

dimanfaatkan sebagai larvasida alami seperti senyawa flavonoid, tanin, dan 

minyak atsiri dengan komponen utama berupa arturmerone. Pemakaian air 

perasan sebagai larvasida alami juga mudah dibuat karena hanya melalui proses 

pelumatan dan pelarut yang digunakan berupa air (Pratiwi, 2016). 

2.6.4 Kandungan Fitokimia Tanaman Kunyit   

2.6.4.1 Tanin 

Senyawa tanin merupakan polifenol yang larut dalam air dan dapat 

menggumpalkan protein dan sebagai pertahanan tumbuhan dari serangga dalam 

memakanan tumbuhan. Tanin akan menurunkan aktivitas enzim pencernaan pada  

serangga dalam mencerna makanan dan mengganggu aktivitas protein pada 

serangga. Senyawa ini akan mengendapkan protein dalam sistem pencernaan yang 
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diperlukan oleh serangga untuk pertumbuhan, sehingga proses penyerapan protein 

dalam pencernaan larva menjadi terganggu. Senyawa ini memiliki rasa pahit, 

tajam, dan dapat menyebabkan iritasi pada lambung apabila dimakan oleh 

serangga (Nurhasabah, Safrida, & Asiah, 2017).  

2.6.4.2 Flavonoid 

Merupakan salah satu jenis senyawa yang beracun/alelopati/toksik. Masuk  

golongan fenol alam yang banyak ditemui dan terdapat pada tumbuhan mulai dari 

fungus sampai angiospermae. Flavonoid merupakan senyawa pertahanan 

tumbuhan yang dapat bersifat menghambat nafsu makan dan toksik untuk 

serangga (Gunawan, 2011). 

2.7 Tanaman Lengkuas 

2.7.1 Klasifikasi  

Menurut Khoril (2016), klasifikasi kunyit adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Liliopsida  

Sub Kelas : Commelinidae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae  

Genus  : Alpinia 

Spesies  : Alpinia galanga (L.) Sw. (Var. Purpurata) 
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2.7.2 Morfologi  

Lengkuas merupakan tanaman berumur panjang dan tingginya mecapai 2 

m batangnya tegak dan berpelepah berdaun tunggal, memanjang, runcing dan tepi 

rata, panjang daun sekitar 20–60 cm dan lebar 4–15 cm. Rimpangnya tebal dan 

berwarna coklat kemerahan bersisik putih atau kemerahan (Astuti et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Rimpang Lengkuas 

Sumber: Dokumen Individu  

2.7.3 Manfaat Tanaman Lengkuas 

Manfaat rimpang lengkuas telah dipelajari oleh para ilmuwan sejak dulu. 

Rimpang lengkuas memiliki berbagai khasiat di antaranya sebagai anti jamur dan 

antibakteri. Menurut penelitian Nurhasabah, et al (2017), menunjukkan adanya 

aktifitas penghambatan pertumbuhan mikrobia oleh minyak atsiri dan fraksi 

metanol rimpang lengkuas pada beberapa spesies bakteri dan jamur. Dari hasil 

penelitian Kusriani & Zahra (2015), diketahui bahwa ekstrak n-heksan lengkuas 

merah dan lengkuas putih mengandung tanin katekat, kuinon, steroid/triterpenoid, 

sedangkan ekstrak etil asetat dan etanol lengkuas merah maupun lengkuas putih 

mengandung flavonoid, tanin, kuinon, dan steroid triterpenoid.   
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2.7.4 Kandungan Fitokimia Tanaman Lengkuas  

2.7.4.1 Flavonoid  

Senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya tersebar di 

dunia tumbuhan. Lebih dari 2000 flavonoid yang berasal dari tumbuhan telah 

diidentifikasi, namun ada tiga kelompok yang umum dipelajari, yaitu antosianin, 

flavonol, dan flavon. Flavonoid merupakan suatu kelompok senyawa turunan 

fenol. Mempunyai bau tajam, rasanya pahit, larut dalam air dan pelarut organik, 

serta mudah terurai dalam temperatur tinggi (Meilanisari, 2017). Cara kerja 

senyawa flavonoid yaitu sebagai racun pernafasan. Senyawa tersebut masuk ke 

dalam tubuh larva melalui siphon. Mekanisme kerja senyawa ini yaitu 

menimbulkan kelayuan pada saraf dan mengakibatkan kerusakan pada siphon, 

sehingga sistem pernafasan larva menjadi terganggu (Any, 2011). 

2.8 Pemanfaatan Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa 

untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Pada dasarnya sumber belajar digunakan dalam pendidikan atau 

latihan sebagai suatu system berisi sekumpulan bahan atau situasi agar siswa 

dapat belajar secara individual. Menurut Sanjaya (2006), terdapat tiga persyaratan 

sebagai sumber belajar, antara lain: 

1. Harus tersedia cepat. 

2. Harus dapat memicu diri sendiri pada siswa. 

3. Harus bersifat individual, misalnya memenuhi berbagai kebutuhan siswa 

dalam belajar secara mandiri. 
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Menurut Any (2011), mengatakan bahwa suatu penelitian dapat 

diguanakan sebagai sumber belajar jika meliputi dua hal pokok, diantaranya 

proses dan hasil penelitian. Dua hal pokok tersebut dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan oleh pendidik dalam menyusun materi dan kegiatan dalam belajar 

mengajar. Pemanfaatan sumber belajar ini memiliki beberapa syarat agar proses 

belajar mengajar dapat berjalan efektif, yaitu: 

1) Kejelasan Potensi 

Obyek dari penelitian ini adalah ulat krop kubis (Crocidolomia binotalis 

Z.). Mengungkap dan mempelajari hal ini berati siswa dapat mengetahui bahwa 

ulat krop kubis (Crocidolomia binotalis Z.) merupakan salah satu hama pada 

tanaman kubis yang bersifat merugikan tanaman. Sehingga dapat memberikan 

pengalaman belajar pada siswa jika suatu obyek apapun dan dimanapun yang 

dapat memberi suatu masalah untuk pengalaman belajar siswa disebut sebagai 

sumber belajar, maka ulat krop kubis (Crocidolomia binotalis Z.) sebagai obyek 

dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai sumber belajar. 

2) Kejelasan Sasaran 

Sasaran pengamatan dalam penelitian ini dari obyek ulat krop kubis 

(Crocidolomia binotalis Z.) yaitu perhitungan mortalitas ulat setelah pemberian 

berbagai konsentrasi insektisida nabati jahe, kunyit dan lengkuas. 

3) Kesesuaian dengan Tujuan Belajar 

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik karena kegiatan terdapat aktivitas observasi, merumuskan masalah, 
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merumuskan hipotesis, menghitung, menyatakan hasil, membuat kesimpulan dan 

lain-lain.  

4) Kejelasan Informasi yang Diungkap 

Informasi yang diungkap dari penelitian ini dikembangkan menjadi 

konsep, prinsip dan hukum yang berupa fakta. Informasi tersebut berkisar pada 

pengaruh pemberian berbagai konsentrasi insektisida nabati jahe, kunyit dan 

lengkuas terhadap mortalitas ulat krop kubis (Crocidolomia binotalis Z.). Konsep 

dapat digunakan untuk konsep pokok bahasan melalui konsep yang telah 

diperoleh.  

5) Kejelasan Pedoman Eksplorasi 

Pengamatan terhadap mortalitas ulat krop kubis (Crocidolomia binotalis 

Z.) dapat dilakukan oleh siswa SMP dengan diberi pedoman modifikasi petunjuk 

kerja. Penghitungan mortalitas ulat dapat dilihat dari jumlah ulat yang mati dalam 

jangka waktu yang ditentukan.  

6) Kejelasan Perolehan  

Beberapa hal yang dapat diperoleh dalam menggunakan insektisida nabati 

jahe, kunyit, lengkuas yang diterapkan pada hama ulat krop kubis (Crocidolomia 

binotalis Z.) sebagai sumber belajar ialah. 

a) Pengembanagn keterampilan melalui kegiatan pengamatan, ketepatan serta 

kelengkapan data yang dikumpulkan, konseptualisasi data, pemberian arti 

terhadap berbagai kejadian dan penyimpulan hasil. 
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b) Sikap yang dikembangkan berupa sikap teliti, disiplin, jujur, tekun dan 

bekerja tuntas sewaktu melakukan pengamatan terhadap mortalitas ulat krop 

kubis(Crocidolomia binotalis Z.) 

c) Pengembangan konsep, untuk memperoleh konsep tentang pengaruh berbagai 

konsentrasi insektisida nabati jahe, kunyit, lengkuas terhadap mortalitas ulat 

krop kubis (Crocidolomia binotalis Z.). 

Keenam syarat pemanfaatan tersebut maka jelaslah bahwa berbagai 

konsentrasi insektisida nabati kombinasi jahe, kunyit, lengkuas terhadap 

mortalitas larva ulat krop kubis (Crocidolomia binotalis Z.) dapat digunakan 

sebagai sumber belajar. 
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2.9 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Skema kerangka konsep pengaruh berbagai konsentrasi insektisida nabati 

kombinasi jahe, kunyit, lengkuas terhadap mortalitas larva ulat krop kubis (Crocidolomia 

binotalis Z.) Secara In Vivo 
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2.10 Hipotesis Penelitian 

Dirumuskan hipoteseis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh berbagai konsentrasi insektisida nabati kombinasi Jahe, 

Kunyit, Lengkuas berpengaruh terhadap mortalitas ulat krop kubis 

(Crocidolomia binotalis Z.). 

2. Pada konsentrasi 75% yang paling efektif mempengaruhi mortalitas ulat krop 

kubis (Crocidolomia binotalis Z.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


