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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, terbukti bahwa pada akar tomat memang 

benar terdapat nematoda setelah dilakukan ekstraksi pertama kali untuk 

mengambil sumber inokulum nematoda puru akar yang akan dijadikan bahan pada 

penelitian ini. Nematoda yang diperoleh dari penelitian ini terbukti bahwa 

nematoda itu ada dua jenis yaitu nematoda jantan yang memiliki ekor serta bentuk 

tubuh panjang dan nematoda betina yang memiliki tubuh lebih pendek dari yang 

jantan, tidak mempunyai ekor namun berbentuk seperti buah pir, didukung oleh 

teori dalam Dropkin (1991) dan Dwi Prasasti (2012), seperti pada gambar 9 

berikut ini, untuk gambar yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 6. 

  

B.  

C.  

D.  

E.  

 

 
Gambar 9. a. Nematoda Meloidogyne spp jantan, b. Nematoda Meloidogyne spp betina) 

(Sumber: Doc. Pribadi, 25 Februari 2015) 
 

 Berdasarkan penelitian ini juga diketahui bahwa ada perbedaan antara 

tanaman tomat yang  terserang nematoda puru akar dan yang tidak terserang, 

nematoda Meloidogyne spp yang merupakan penyakit pada akar tanaman tomat 

maka perbedaan pun dapat terlihat pada akar tanaman tomat yang terserang 
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Meloidogyne spp dan yang tidak terserang, didukung oleh teori dalam Natawigena 

(1993) dan Sinaga (2003) seperti pada gambar 10 dan 11 berikut ini. Untuk 

gambar yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 7. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 10. a. Tanaman tomat yang tidak terserang nematoda 

            b. Tanaman tomat yang terserang nematoda 
(Sumber: Doc. Pribadi, 01 Januari dan 21 Februari 2015) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. a. Akar tomat yang terserang nematoda 
                               b. Akar tomat yang tidak terserang nematoda 

(Sumber: Doc. Pribadi, 01 Januari dan 21 Februari 2015) 

 

 Berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa ekstrak akar alang-alang 

memiliki intensitas penekanan/hambatan terhadap nematoda puru akar 

Meloidogyne spp. Hal tersebut dibuktikan dengan berkurang dan matinya 

Meloidogyne spp pada akar tomat. Besarnya penekanan populasi nematoda puru 
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akar Meloidogyne spp dapat dilihat pada tabel 6 berikut yang menyatakan jumlah 

nematoda pada masing-masing perlakuan: 

Tabel 6. Jumlah Nematoda Puru Akar Meloidogyne spp dalam 1 gr Akar                    
 

Perlakuan (t) 
Ulangan (r) 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 

P0(kontrol) 7 7 5 6 6 5 36 

P1(250cc) 5 4 4 3 2 2 20 

P2(300cc) 2 1 1 1 0 0 5 

P3(350cc) 1 0 1 0 0 0 2 
 

  Setelah didapat hasil tabel di atas lalu dilakukan penghitungan persentase 

penekanan yang dihitung dengan rumus sebagai berikut (Lampiran 2): 

�1−n2 � 100%   (Wardhiany, 2014)  

   �1 

 

 Kemudian hasil dari rumus diatas menghasilkan Populasi Nematoda puru 

akar dalam 6 gr akar untuk semua perlakuan dan persentase penekanannya seperti 

pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 7. Populasi Nematoda Puru Akar Meloidogyne spp dalam 6 gr Akar (ekor) dan 
                  persentase penekanannya (%) 
 

Perlakuan (t) 
Ulangan (r) 

Rerata 
1 2 3 4 5 6 

P0(kontrol) 30 30 50 40 40 50 40 

P1(250cc) 50 60 60 70 80 80 66,7 

P2(300cc) 80 90 90 90 100 100 91,7 

P3(350cc) 90 100 90 100 100 100 96,7 

  

Dari hasil penelitian pada tabel 7, persentase penekanan terhadap populasi 

nematoda puru akar Meloidogyne spp memperoleh hasil yang berbeda dan 

terbukti bahwa persentase penekanannya mengalami kenaikan yaitu dari 40% ke 

66,7% dengan jarak 26,7% dan naik lagi ke 91,7%  yang jaraknya 25% lalu naik 
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lagi ke 96,7% dengan jarak terkecil yaitu 5%. Grafik rata-rata persentase 

penekanan nematoda adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 12. Grafik Rata-Rata Persentase Penekanan Nematoda Puru Akar Meloidogyne spp 
 
 

Dari hasil yang telah diperoleh, maka penelitian ini cocok menggunakan  

Rancangan Acak Lengkap (RAL) sebagai galat percobaan maka dianalisis 

menggunakan Analisis Sidik Ragam (Ansira) untuk menunjukkan apakah 

perbedaan pengamatan di antara perlakuan itu nyata atau kebetulan saja. 

Perbedaan perlakuan dikatakan nayata apabila keragaman perlakuan cukup besar 

dibandingkan dengan galat percobaan. Untuk menguji beda nyata perbedaan 

perlakuan maka perlu dihitung nilai F (didukung Gomez, 1995).  

Nilai F harus dihitung hanya bila d.b. galat enam atau lebih dan 

menyatakan juga bahwa bila F hitung > F tabel pada taraf 5% maka H1 diterima 

yang artinya perlakuan berbeda nyata hal ini ditunjukkan dengan menempatkan 

satu bintang (*) pada nilai F hitung dalam tabel sidik ragam. Pada tabel 8 hasil 

penelitian ini didapatkan bahwa d.b galat 20 maka dilakukan perhitungan nilai F 
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yang menghasilkan F hitung (52,5) > F tabel (3,10) maka H1 dari penelitian ini 

diterima yaitu ada pengaruh pemberian ekstrak akar alang-alang dalam menekan 

Meloidogyne spp pada tanaman tomat didukung oleh Gomez (1995). Adapun hasil 

analisis tersebut adalah pada tabel 8 sebagai berikut, untuk lebih jelas tentang 

hasil analisis dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

Tabel 8.  Analisis Sidik Ragam Pengaruh Ekstrak akar alang-alang dalam Menekan 
                Nematoda Puru Akar Meloidogyne spp 
 

SK DB JK KT F hitung 
F tabel 

5 % 

Perlakuan 3 12212,5 4070,83 52,5* 3,10 

Galat 20 1550 77,5   

Total 23 13762,5    

 

KK = 12% 

Keterangan : 

*  = Berbeda nyata 

 

 Berdasarkan hasil analisis sidik ragam (Ansira) di atas, apabila Koefisien 

Keragaman (KK) dari suatu percobaan lebih besar dari 10% maka perlu dilakukan 

uji lanjut BJND. Dari hasil penelitian ini yang menghasilkan Koefisien 

Keragaman (KK) 12% > 10% pada tabel 8 maka penelitian ini diuji lanjut BJND, 

Untuk mengetahui beda real jarak perlakuan yaitu dengan ditulisnya angka yang 

diikuti oleh huruf pada kolom tabel 9 (didukung Hanafiah (2010), untuk lebih 

jelas dan lengkap hasil uji BJND dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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Tabel 9. Uji Beda Jarak Duncan (BJND) Pengaruh Pemberian Ekstrak Akar Alang-Alang 
                 terhadap Penekanan Populasi Nematoda Puru Akar Meloidogyne spp 
 
 

Perlakuan Rata-rata 
Beda real pada jarak P= BJND 

2 3 4 0,05 

P0 40 -   a 

P1 66,7 66,7 -  b 

P2 91,7 25 91,7 - b 

P3 96,7 5 30 96,7 b 

P0,05 (p,20)  2,95 3,10 3,18  

BJND0,05 (p,20) =  10,60 11,13 11,42  

Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf dan pada kolom yang sama 

berarti berbeda tidak nyata. 

 

 Pada tabel 9 di atas jelas terlihat bahwa Uji Beda Jarak Nyata Duncan 

(BJND) didapatkan hasil beda jarak perlakuan kontrol (a) dan perlakuan P1 (b), P2 

(b) dan P3 (b) yang artinya berbeda nyata namun hasil beda jarak dari ketiga 

perlakuan itu berbeda tidak nyata karena hanya memilki sedikit jarak perbedaan. 

 

B. Pembahasan  

  Penelitian ini diawali dengan persiapan bahan utama yang akan digunakan 

yaitu akar alang-alang dan nematoda puru akar. Sampel akar alang-alang diambil 

dari lahan kosong di Pondok Palem Indah, Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan 

Alang-Alang Lebar. Sedangkan nematoda puru akar diperoleh dari hasil ekstraksi 

akar tanaman tomat yang terserang nematoda puru akar dimana tanaman tomatnya 

diambil dari kebun tanaman tomat di Waykanan Lampung Utara. Selanjutnya 

dilakukan penelitian dengan prosedur yaitu penanaman tomat, ekstraksi akar 

tomat, infestasikan nematoda, penyiraman ekstrak akar alang-alang. Kemudian 

ekstraksi kembali akar tomat lalu menghitung populasi nematoda puru akar  
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dalam 1 gr akar/ekor serta persentase penekanan masing-masing perlakuan, untuk 

lebih jelas alat dan bahan penelitian ini terdapat pada lampiran 5. 

 Berdasarkan hasil penelititan menunjukkan bahwa nematoda jantan 

memiliki ukuran 2mm berbentuk memanjang bergerak lambat di dalam tanah dan 

kepalanya tidak berlekuk, sedangkan nematoda betina berbentuk seperti buah pir 

dengan ukuran panjang 0,5 mm lebar 0,4 mm, leher pendek, tidak mempunyai 

ekor, dan melengkung kearah dorsal jadi terlihat jelas bahwan ada perbedaan 

nematoda jantan dan betina namun perbedaan dapat terlihat jika nematoda sudah 

berada pada fase dewasa dikarenakan pada fase larva nematoda hanya terlihat 

bentuk penampang bulat, oval yang berbentuk seperti jeruk (Dropkin, 1991). 

 Pada penelitian ini juga menunjukan tanaman tomat yang telah 

diinfestasikan nematoda Meloidogyne spp dan telah diberikan ekstrak akar alang-

alang memiliki pertumbuhan yang lebih baik dengan daun yang segar, tanaman 

pun subur karena mampu menyerap air dan unsur hara yang cukup baik dan tidak 

terhambat sedangkan tanaman tomat yang terserang nematoda puru akar 

mempunyai daun yang menguning, tanaman pun kerdil, daun layu lalu gugur, 

buahnya pun sedikit, ini disebabkan karena nematoda yang akan menyerap air dan 

unsur hara tanaman yang merupakan inang baginya sehingga lama kelamaan 

dapat menyebabkan tanaman pun mati (Dwi prasasti ,2012). 

 Dari penelitian ini juga diketahui bahwa akar tanaman tomat yang 

terserang nematoda akan mengalami pembengkakan dan memanjang dengan besar 

bervariasi ini disebabkan adanya nematoda betina, telur dan larva. Nematoda 

betina akan menimbulkan pembengkakan pada akar sedangkan nematoda jantan 

akan menimbulkan bisul-bisul yang berbau busuk pada akar, ini disebabkan 
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karena adanya air ludah atau kotoran nematoda. Sedangkan akar yang tidak 

terserang nematoda mempunyai akar tunggang yang  tumbuh menembus tanah 

dan akar serabut menyebar kearah samping dengan pertumbuhan yang sempurna, 

rambut akar pun lebih banyak, lebih panjang dari akar yang terserang 

Meloidogyne spp ini disebabkan karena pada akar tanaman yang tidak terserang 

Meloidogyne spp itu mampu dengan baik menyerap air dan nutrisi dari dalam 

tanah hingga pertumbuhan akar sehat (Dwi prasasti, 2012 dan Natawigena, 1993).  

 Berdasarkan hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa jumlah dan 

populasi nematoda puru akar Meloidogyne spp berkurang bahkan ada perlakuan 

yang menyebabkan nematoda mati, pada kontrol pun terlihat jumlah nematoda 

yang sangat berbeda dengan jumlah nematoda pada masing-masing perlakuan, 

berkurangnya nematoda itu disebabkan oleh senyawa kimia yang berasal dari 

ekstrak akar alang-alang karena akar alang-alang banyak mengandung kombinasi 

alkaloid dan tanin yang berperan sebagai nematisida dan dapat menghambat 

perkembangan nematoda karena alkaloid merupakan metabolit skunder yang 

memiliki sifat racun yang juga dapat menghambat laju metabolisme di dalam 

tubuh nematoda (Natawigena, 1993). Hal ini didukung oleh Suganda (1996) 

“dalam” Wardhiany (2014) yang menyatakan bahwa pemberian bahan organik 

kedalam tanah selain akan menyebabkan terganggunya pergerakkan nematoda ke 

arah akar tanaman juga terjadinya perubahan sitokimia yang tidak mendukung 

bagi perkembangan nematoda.  

 Hal ini juga didukung oleh pernyataan Lopez (2005) “dalam” Wardhiany 

(2014) yang menyatakan senyawa tanin mampu melarutkan protein dalam kulit 

telur nematoda sehingga menyebabkan gagalnya pembentukan embrio, penetasan 
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telur akibat rusaknya protein selubung telur terutama pada telur fase awal yang 

belum terbentuk larva nematoda. Senyawa tanin juga mampu mengendapkan 

protein. Efek tanin terhadap dinding sel kulit larva adalah dapat menghilangkan 

respon otot nematoda terhadap asetil kolin sehingga nematoda menjadi lumpuh 

dan mati. Tanin dapat menghambat sistem enzimatik nematoda dan bereaksi 

dengan protein penyusun sel-sel sehingga dapat mengurangi kemampuan 

nematoda dalam menginfeksi akar. 

 Namun pada perlakuan kontrol pun terjadi kematian nematoda, ini 

disebabkan karena bila tanaman inang tidak sesuai bagi nematoda maka nematoda 

tidak mampu untuk berkembangbiak dan menghasilkan telur, karena nematoda 

hanya mampu berkembangbiak pada suhu 20oC dengan cuaca yang hangat, 

reproduksi dan perkembangan nematoda juga sangat dipengaruhi oleh 

kelembaban tanah, pH tanah, umur tanaman, besar partikel tanah dan suhu tanah 

serta konsentrasi oksigen didukung oleh Natawigena (1993). 

Menurut Oostenbrink (1966) “dalam” Wisnuwardhana, (1978) faktor yang 

mempengaruhi perkembangan populasi juga adalah pertumbuhan tanaman. 

Pertumbuhan tanaman yang baik akan mendukung perkembangan populasi 

nematoda, sedangkan pertumbuhan tanaman yang kurang baik secara tidak 

langsung akan menekan perkembangan populasi nematoda. Namun ada juga 

faktor lain yang menyebabkan jumlah populasi nematoda dalam akar adalah 

keberhasilan dari nematoda saat melakukan penetrasi pada akar, dimana 

kemampuan nematoda dalam penetrasi sangat efektif yang mampu mengeluarkan 

enzim-enzim pencernaan seperti proteolase, amilase dan sellulase yang digunakan 

untuk menyerang dan mengisap zat makanan pada inangnya melalui styletnya. 
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Nematoda dalam akar akan mempengaruhi populasi akhir nematoda. Semakin 

banyak nematoda dalam akar semakin tinggi populasi akhir nematoda, sampai 

suatu saat populasi akan rendah kembali karena tanaman sudah tidak mendukung 

lagi atau diberikannya nematisida alami ataupun buatan. Salah satu faktor kuat 

yang mendukung keberhasilan nematoda dalam melakukan penetrasi akar 

ditentukan oleh keadaan dari tanaman tomat itu sendiri (Wisnuwardhana, 1978). 

 

C. Sumbangsih Pada Pembelajaran di SMA/MA 

 Penelitian tentang pengaruh ekstrak akar alang-alang dalam menekan 

nematoda puru akar Meloidogyne spp pada tanaman tomat ini akan di alokasikan 

pada kegiatan pembelajaran disekolah khususnya SMA/MA kelas X semsester 

ganjil pada materi keanekaragaman hayati yang membahas tentang peranan 

keanekaragaman hayati bagi masyarakat yang ada di Indonesia. dimana ekstrak 

akar alang-alang salah satu gulma yang dapat menekan persentase populasi 

nematoda puru akar jadi penelitian ini berguna untuk pengembangan kegiatan 

pembelajaran baik teori maupun  kegiatan praktikum siswa. Dimana praktikum 

merupakan kegiatan praktek secara langsung yang dilaksanakan di laboratorium 

dengan peralatan tertentu dengan tujuan memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menerapkan dan menigkatkan pengetahuan dan keterampilan yang 

dimilikinya secara nyata dalam praktek.  

Keberhasilan seorang guru dalam pembelajaran sangat diharapkan, untuk 

memenuhi tujuan tersebut diperlukan suatu persiapan yang matang. Sebelum guru 

mengajar (tahap persiapan) seorang guru diharapkan mempersiapkan bahan yang 

mau diajarkan, mempersiapkan alat-alat peraga/praktikum yang akan digunakan, 

mempersiapkan pertanyaan dan arahan untuk memancing siswa aktif belajar, 
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mempelajari keadaan siswa, mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa, serta 

mempelajari pengetahuan awal yang telah dipahami siswa, semuanya ini akan 

terurai pelaksanaannya di dalam perangkat pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran yang biasa disiapkan dan dapat dikembangkan 

yaitu Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar kerja yang 

digunakan untuk mengetahui keterampilan proses siswa dalam pembelajaran, 

bahan ajar, dan media pembelajaran. Untuk itu dalam penelitian ini memberikan 

sumbangsih berupa perangkat pembelajaran  yang dapat digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran meliputi silabus pembelajaran, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), materi pengayaan dan lembar eksperimen (Lampiran 4). 

 

 

 

 


