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PENGEMBANGAN RUMAH KUPU-KUPU SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

UNTUK MENINGKATKAN MUTU LULUSAN CALON GURU BIOLOGI  

 

Mimi Halimah, Yayan Sanjaya, Cita Tresnawati, Hernawati 

 

RINGKASAN 

 

Penelitian ini secara garis besar memiliki empat tahapan utama yaitu studi pendahuluan, 

pembuatan rumah kupu-kupu, penggunaan rumah kupu-kupu sebagai media pembelajaran 

bagi mahasiswa calon guru Biologi dan diseminsasi hasil penelitian. Dari keempat tahapan 

tersebut baru dua tahapan yang sudah dilakukan yaitu studi pendahuluan dan pembuatan 

rumah kupu-kupu. Pada studi pendahuluan yang dilakukan di Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI) telah berhasil dikembangbiakan tiga spesies kupu-kupu diantaranya 

Graphium evemon dengan tanaman inang Sirsak (Annona muricata), Hypolimnas bolina 

dengan tanaman inang  Palem dan Graphium agamemnon dengan tanaman inang 

Glodokan (Polyalthia longifolia). Data hasil rearing kupu-kupu Graphium evemon yaitu 

rata-rata siklus hidupnya 30±1,5 hari dengan jumlah telur ±50 telur dan setelah menjadi 

larva umur larva berkisar 15-21 hari sedangkan umur kepompong dan umur kupu-kupu 

sama yaitu sekitar 2-3 minggu. Data hasil rearing kupu-kupu Hypolimnas bolina yaitu rata-

rata siklus hidupnya 35-40 hari dengan jumlah telur ±20 telur dan setelah menjadi larva 

umur larva berkisar 2 minggu sedangkan umur kepompong  10 hari dan umur kupu-kupu  

yaitu sekitar satu  minggu. Data hasil rearing kupu-kupu Graphium agamemnon yaitu rata-

rata siklus hidupnya 30-35 hari dengan jumlah telur ±60 telur dan setelah menjadi larva 

umur larva berkisar 15-18 hari sedangkan umur kepompong  17 hari dan umur kupu-kupu  

yaitu sekitar satu -dua minggu. Tahapan kedua penelitian yaitu telah berhasil dibangun 

rumah kupu-kupu di Kebun Botani Pendidikan Biologi FKIP Unpas berbentuk segienam 

dengan ukuran luas 6 m
2 

dan tinggi 3 m menggunakan bahan utama batang besi dan jala 

nilon yang tahan terhadap panas dan hujan. Rumah kupu-kupu tersebut dilengkapi dengan 

tanaman inang yaitu sirsak, palem dan glodokan serta tanaman pakan seperti soka, 

anggrek, aster, jeruk, bougenvile dan bunga pagoda. Tidak lupa juga tanaman hias 

disekitar rumah kupu-kupu. Untuk menambah suplay makanan bagi kupu-kupu disediakan 

juga pakan buatan berupa bunga-bunga segar yang disimpan didalam piring berisi 

campuran air dan madu. Selain dibangun rumah kupu-kupu juga dibuat rumah 

pupa/kepompong untuk menyimpan kepompong yang akan menetas menjadi kupu-kupu. 

 

Kata kunci: Graphium evemon, Hypolimnas bolina, Graphium agamemnon, rumah 

kupu-kupu, rumah pupa  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

 Menurut Pasal 3 UU No 20 Sisdiknas Tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan 

pendidikan  nasional adalah  mengembangkan  potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

Undang‐Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan 

bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik (melalui pendidikan tinggi sarjana 

atau program diploma empat), kompetensi guru (meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi), sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 8, 9 dan 10). 

Untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut, beragam  

program inovasi pendidikan dalam berbagai bentuk kegiatan proyek maupun rutin telah 

banyak dilakukan. Selaras dengan upaya tersebut, maka pada tahun 2013 diluncurkan 

kebijakan implementasi Kurikulum 2013 yang pengembangannya telah dan terus 

disempurnakan. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan 

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan 

KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara 

terpadu. Terdapat beberapa perubahan mendasar pada Kurikulum 2013 dibandingkan 

dengan kurikulum sebelumnya. Elemen-elemen perubahan tersebut terletak  pada konten 

Standar Kompetensi Kelulusan, Standar Isi, Standar proses dan Standar Penilaian. Titik 

tekan pengembangan Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata 

kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, dan penguatan proses pembelajaran. 

Penguatan proses belajar merupakan bagian yang sangat penting dalam tahapan 

pembelajaran. Proses  pembelajaran pada kurikulum 2013 didasarkan atas prinsip 
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pembelajaran siswa aktif untuk menguasai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti  pada 

tingkat yang memuaskan (excepted). Proses pembelajaran dikembangkan atas dasar 

karakteristik konten kompetensi yaitu pengetahuan yang merupakan  konten yang bersifat 

mastery dan diajarkan secara langsung (direct teaching), ketrampilan kognitif dan 

psikomotorik adalah konten yang bersifat developmental yang dapat dilatih (trainable) dan 

diajarkan secara langsung (direct teaching), sedangkan sikap adalah konten developmental 

dan dikembangkan melalui proses pendidikan yang tidak langsung (indirect teaching). 

Proses pembelajaran dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif 

menggunakan pendekatan pembelajaran  saintifik atau  pendekatan  ilmiah melalui 

kegiatan mengamati (melihat, membaca, mendengar, menyimak), menanya (lisan, tulis), 

menganalis (menghubungkan, menentukan keterkaitan, membangun cerita/konsep), 

mengkomunikasi-kan (lisan, tulis, gambar, grafik, tabel, chart, dan lain-lain).  

Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah itu lebih efektif hasilnya dibandingkan 

dengan pembelajaran tradisional. Hasil penelitian membuktikan bahwa pada pembelajaran 

tradisional, retensi informasi dari guru sebesar 10 persen setelah 15 menit dan perolehan 

pemahaman kontekstual sebesar 25 persen. Pada pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, 

retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90 persen setelah dua hari dan perolehan 

pemahaman kontekstual sebesar 50-70 persen. Proses pembelajaran  dengan berbasis 

pendekatan ilmiah harus dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan  ilmiah. Pendekatan 

ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan 

penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus 

dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah ini dilakukan 

menggunakan  metode pembelajaran berbasis Discovery Learning, Problem Base Learning 

Dan Project Base Learning. Ketiga model/ metode pembelajaran tersebut pelaksanaaanya 

sangat tergantung dari penggunaan media pembelajaran dan  akan sangat berjalan dengan 

baik apabila sarana prasarana pendukung pembelajaran memadai khususnya media 

pembelajaran. Media pembelajaran yang baik dan efektif jika media tersebut nyata,  

menarik minat siswa dan  terbaru. apalagi pada kurikulum 2013 ini mengutamakan 

pembelajaran yang kontekstual, pembelajaran yang langsung bersentuhan dengan dunia 

nyata.  

Untuk menjawab tantangan kurikulum KTSP  2006 dan kurikulum 2013 

kemampuan  calon guru Biologi perlu ditingkatkan dan terus dikembangkan melalui 

penggunaan media pembelajaran yang kontekstual dan lngasung berhubungan dengan 
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lingkungan sekitar serta bisa diimplementasikan disekolah kelak sesudah lulusan bekerja 

sebagai guru Biologi.  Salah satu  media dan sumber belajar yang memenuhi kriteria yang 

sesuai untuk penerapan kurikulum KTSP  2006 dan  kurikulum 2013 adalah rumah kupu-

kupu. 

Rumah kupu-kupu yang akan dikembangkan merupakan sebuah sarana media 

pembelajaran yang bisa digunakan  khususnya oleh mahasiswa Pendidikan Biologi sebagai 

calon guru, umumnya oleh Guru biologi atau guru IPA, siswa siswi SMA, SMP, SD 

Bahkan Taman kanak-kanak dan PAUD. Selain sebagai saran Media pembelajaran juga 

bisa digunakan untuk ekowisata dan  mempercantik taman kota Bandung mengingat letak 

lokasi Universitas Pasundan yang berada di tengah-tengah kota Bandung. 

Penggunaan rumah kupu-kupu sebagai sumber belajar bagi mahasiswa misalnya 

bisa diterapkan pada berbagai mata kuliah diantaranya Entomologi, Fisiologi hewan, 

Zoologi Invertebrata, Mikrobiologi, Genetika, Ekologi dan lain-lain.  Untuk Siswa-siswi 

mereka bisa belajar secara langsung  sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yang 

mengembangakan sikap , pengetahuan dan keterampilan.   

Sedangkan untuk Guru mereka bisa belajar mengembangbiakan kupu-kupu 

disekolah masing-masing sebagai sarana media pembelajaran siswa-siswi disekolah 

dengan mengadaptasi cara dan  proses yang mereka pelajari di rumah kupu-kupu UNPAS. 

Hal tersebut sejalan dengan Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu 

mengembangkan dan membina kompetensi guru baik itu kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional,  kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. 

 

Berdasarkan uraian di atas, Tim Peneliti mengajukan proposal pelaksanaan 

penelitian dalam judul: 

PENGEMBANGAN RUMAH KUPU-KUPU SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

UNTUK MENINGKATKAN MUTU LULUSAN CALON GURU BIOLOGI  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian  ini adalah: 

1. Bagaimana cara menangkarkan kupu-kupu? 

2. Bagaimana cara membuat rumah kupu-kupu sebagai sarana media pembelajaran? 

3. Apakah  rumah  kupu-kupu  merupakan sarana media pembelajaran yang efektif 

untuk peningkatan hasil belajar mahasiswa calon guru biologi? 



8 

 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Melalui proses eksperimen diharapkan dapat mengetahui bagaimana cara 

menangkarkan kupu-kupu. 

2. Membuat rumah kupu-kupu yang berfungsi sebagai sarana media pembelajaran dan 

sumber belajar, sarana ekowisata, tempat bermain dan mempercantik taman kota. 

3. Memotivasi mahasiswa calon guru Biologi untuk tetap memiliki komitmen 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai calon tenaga profesional dengan 

meningkatkan pengetahuannya melalui penggunaan rumah kupu-kupu sebagai 

sumber belajar.  

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah 

bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan Biologi.  

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan 

informasi bagi sekolah-sekolah yang memerlukan  sumber belajar khususnya dalam 

bidang Biologi. 

3. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai pertimbangan untuk pelaksanakan 

pengembangan pendidikan di lingkungan Yayasan Pendidikan Pasundan sehingga 

menunjang program pemerintah dalam bidang pendidikan 

4. Pencapaian tujuan-tujuan tersebut di atas merupakan perwujudan suatu kesatuan siklus 

yang utuh antara  komponen-komponen Tridaharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari 

kegiatan pendidikan dan pengajaran,  penelitian serta pengabdian  pada masyarakat. 

 

1.4  Keutamaan Penelitian   

Pembuatan  rumah kupu-kupu  penting di laksanakan terutama  karena rumah 

kupu-kupu ini merupakan sebuah sarana yang masih sangat jarang dipakai sebagai media 

pembelajaran. Selain itu kuantitas dari rumah kupu-kupu yang ada di Indonesia  masih 

sangat sedikit, padahal teknologi pembuatan dan  penangkarannya relativ sederhana 

sedangkan manfaatnya sangat banyak khususnya untuk calon generasi penerus bangsa ini  
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guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu seyogyanya penelitian ini 

bisa segera dilakukan dan kemudian bisa diimplementasikan. 

 

1.5 Luaran Penelitian 

1. Inovasi Teknologi berupa cara pembuatan rumah kupu-kupu dan cara 

penangkarannya. 

2. Rumah Kupu-kupu 

3. Publikasi di jurnal Nasional dan Internasional 

4. Pedoman Pembuatan rumah kupu-kupu sebagai sarana media pembelajaran. 

5. Model Pembelajaran yang menggunakan rumah kupu-kupu sebagai media 

pembelajaran 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rumah Kupu-Kupu  

2.1.1  Kupu-Kupu 

Kupu-Kupu adalah kelompok serangga yang termasuk bangsa (ordo) Lepidoptera, 

yang berarti mempunyai sayap bersisik. Sisik inilah yang memberikan warna corak dan 

warna pada sayap  (Peggie dkk ,2006). Kupu-kupu hanya merupakan bagian kecil (10%) 

dari 170.000 jenis Lepidoptera yang ada di dunia. Bagian terbesar adalah ngengat atau 

dikenal juga sebagai kupu-kupu malam. Walaupun Jumlah dan jenisnya jauh lebih sedikit 

dari pada ngengat, kupu-kupu lebih dikenal secara umum karena sifatnya yang diurnal 

(aktif pada siang hari) dan warnanya yang cerah dan menarik. Kupu-kupu mempunyai 

metamorfosis lengkap dengan siklus hidup sebagai berikut: telur-ulat (larva)-

kepompong(pupa)-dewasa. 

Fungsi utama kupu-kupu dewasa adalah untuk berkembang biak dan beberapa jenis 

mempunyai prilaku menarik khususnya pada saat menemukan pasangan sampai dengan 

kawin. Kupu-kupu betina akan  meletakan telurnya untuk kelanjutan siklus hidup 

selanjutnya pada fase dewasa kupu-kupu menggunakan pasokan energi yang tersimpan 

dari fase ulat dan mereka menghisap nektar bunga sebagai tambahan energi. Ketika seekor 

kupu-kupu menghisap nektar dengan mulut (proboscis) yang terjulur, saat itu pula kupu-

kupu tersebut membantu penyerbukan. 

Terdapat keterkaitan yang erat antara kupu-kupu dengan tumbuhan sebagai 

makanan ulatnya yang dikenal dengan inang. Setiap kupu-kupu memilih tanaman inang 

tertentu untuk meletakakn telurnya. Tanaman ini akan menjadi makanan bagi 

ulat.misalnya kupu-kupu betinadari jenis Papilio polytes meletakan telur-telurnya pada 

daun jeruk dan beberapa marga lainnya yang termasuk dalam suku Rutaceae. Derajat 

keterkaitan ini bervariasi tergantung jenisnya, beberapa jenis kupu-kupu dapat mempunyai 

3-4 jenis tanaman yang termasuk dalam suku yang sama ataupun berbeda, sementara jenis 

lain sangat spesifik dalam memilih tanaman inangnya (Peggie dkk ,2006). 

Umumnya kupu-kupu aktif pada hari yang cerah, hangat dan tenang sekitar jam 9 

pagi sampai jam 3 siang. Kelompok kupu-kupu tertentu umumnya terbang pagi dan sore 

hari. Pengamatan pada waktu atau musism yang berbeda mungkin akan menunjukan jenis 

yang berbeda karena jenis-jenis tersebut mempunyai periode terbang yang berbeda. 
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Beragam alasan orang mempelajari kupu-kupu, diantaranya untuk mengetahui jenis 

kupu-kupu, mengetahui nama dan keaneka ragamannya, untuk mencoba peran kupu-kupu 

di alam, untuk semata-mata menikmati keindahannya atau sebagai sarana media 

pembelajaran. 

2.1.2  Rumah Kupu-Kupu  

Di Indonesia Penggunaan Istilah Rumah kupu-kupu belum umum digunakan pada 

taman yang digunakan untuk menangkarkan kupu-kupu. Sebenarnya rumah kupu-kupu 

yang  akan dibuat di UNPAS tidak lain adalah taman kupu-kupu (Butterfly Park)  yang 

sama seperti taman kupu-kupu pada umumnya, hanyapenggunaan istilah  rumah kupu-

kupu karena taman yang akan dibuat lebih kecil dari taman kupu-kupu pada umumnya. 

Dibuat lebih kecil karena mengingat lahan yang terdapat di UNPAS Tamansari relativ 

sempit. Namun demikian tetap tidak mengurangi esensi, fungsi dan kelayakan rumah 

kupu-kupu sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. 

Rumah penangkaran kupu-kupu ini dibangun untuk membuat percontohan 

penangkaran Kupu-kupu sebagai upaya penyediaan sarana media pembelajaran dan 

sumber belajar  serta pemberdayaan kebun botani, yang dikemudian hari diharapkan dapat 

menjadi alternatif wahana wisata pendidikan dan konservasi kupu-kupu di Kota Bandung.   

 Secara umum jumlah taman kupu-kupu yang terdapat di Indonesia masih sangat 

sedikit bahkan tidak lebih dari sepuluh buah diantaranya terdapat di Taman Mini Indonesia 

Indah, Tabanan Bali, Taman Kupu-kupu Gita Persada Gunung Betung Sumatra selatan, di 

Sulawesi, Malang, Pulau Pramuka (salah satu pulau di gugusan kepulauan seribu) dan di 

Bandung.  

 Taman kupu-kupu yang berada di Bandung sebetulnya sudah ada dan didirikan 

pada tahun 2009, namun karena letak lokasinya yang cukup jauh dari pusat kota dan 

kurang memadainya akses transportasi umum menuju lokasi membuat taman kupu-kupu 

ini belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu Taman kupu-kupu ini lebih 

menitikberatkan pada keperluan pariwisata bahkan sejak 2014 sudah tutup tidak beroprasi 

lagi, sehingga tetap diperlukan pembuatan taman kupu-kupu yang khusus lebih menitik 

beratkan pada keperluan sebagai media pembelajaran. 

2.2 Media Pembelajaran Biologi 

Berdasarkan batasan dan karakteristik yang dimiliki, menurut Azhar Arsyad (1997)  

media memiliki pengertian fisik (hardware), yaitu suatu benda yang dapat dilihat, 

didengar, atau diraba dengan panca indera. Selain itu juga mengandung pengertian non-

fisik (software), yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang 
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merupakan  isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Sementara itu menurut AECT 

(1977) dalam Sadiman et. al.(1996) media atau bahan adalah perangkat lunak (software) 

yang berisi pesan dan informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan menggunakan 

peralatan. Sedangkan peralatan atau perangkat keras (hardware) merupakan sarana untuk 

menampilkan pesan yang dikandung media tersebut. 

Kegiatan belajar biologi merupakan suatu proses yang menuntut adanya aktivitas 

siswa, dengan demikian pengembangan media diarahkan pada kegiatan yang ditunjang 

oleh alat peraga praktek dan alat observasi. 

Rumah  kupu-kupu merupakan media yang termasuk ke dalam kategori media asli. 

Media asli atau specimen merupakan obyek sebenarnya yang digunakan sebagai alat bantu 

pembelajaran. Cakupan media asli dalam pembelajaran biologi sangat luas, mulai dari 

bagian kecil dari suatu obyek sampai ke obyek utuh lengkap dengan habitatnya. 

Berdasarkan ukurannya mulai dari obyek yang besar sampai dengan obyek mikroskopis 

yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Media asli sering juga disebut 

sebagai realia karena media tersebut adalah obyek nyata (real), dalam kaitan materi 

biologi adalah makhluk hidup utuh atau bagian-bagiannya.  

Menampilkan obyek nyata di dalam kelas, dapat memberikan pengalaman 

langsung kepada para siswa saat pembelajaran. Apabila memungkinkan para siswa dapat 

menyentuh, membaui, memegang atau memanipulasi obyek tersebut. Beberapa hal yang 

harus dipertimbangkan dalam penggunaan media asli antara lain tingkatan pengalaman 

siswa yang belajar dan ketersediaan obyek sebagai media. Beberapa obyek mungkin 

terlalu besar atau terlalu kecil untuk disajikan pada tingkatan sekolah tertentu atau 

mungkin juga obyeknya membahayakan siswa, misalnya ular berbisa, binatang buas, 

tumbuhan beracun dan lain sebagainya. Penggunaan media asli dapat menjembatani 

perbedaan situasi pembelajaran di kelas dengan situasi kehidupan nyata (Gillespie & Spirt, 

1973). 

Berkaitan dengan media pengajaran biologi, sebenarnya tidaklah sukar untuk 

mendapatkan media asli. Di sekitar sekolah atau lingkungan tempat tinggal siswa banyak 

sekali objek yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran biologi. Kita jangan lupa 

bahwa biologi itu suatu ilmu tentang alam kehidupan nyata, yang tentunya objek kajiannya 

adalah hal-hal yang nyata pula. Bertitik tolak dari kenyataan ini, tentulah media pengajaran 

yang paling cocok, mudah dan murah adalah objek nyata pula. Kapankah kita memerlukan 

media berupa gambar, foto, model, video atau animasi? Jawabannya tergantung kepada 
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apa yang akan kita ajarkan kepada para siswa, apakah tentang struktur atau proses. Kalau 

tentang struktur akan lebih baik menggunakan objek asli. 

Ketika sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar biologi, guru dapat 

menggunakan peserta didik sebagai media atau bahkan kelas yang digunakannya juga 

dapat berperan sebagai media. Demikian juga untuk di luar kelas, halaman sekolah, kebun 

sekolah, kolam dan taman sekolah dapat digunakan sebagai media apabila diperlukan. 

Melalui media asli, anak didik melihat langsung peristiwa yang nyata, yang jauh lebih baik 

ketimbang sekedar membaca uraian atau deskripsi mengenai obyek tersebut. Contoh ketika 

kita akan memperkenalkan salah satu hewan invertebrata yaitu Bintang laut, siswa secara 

langsung dapat menggunakan semua panca indranya. Siswa dapat menginderai bentuk, 

warna, ukuran dan dapat pula merabanya apakah halus atau kasar. Selain itu apabila 

obyeknya masih hidup para siswa dapat melihat secara langsung bagaimana gerakan 

hewan tersebut. 

Contoh lainnya pada saat pembelajaran tentang proses metamorfosis jangkrik, 

selain ukuran, bentuk, warna, anak juga mendengar bunyi yang dikeluarkan oleh jangkrik 

jantan atau betina. Maka jangkrik merupakan alat yang paling baik, karena pengalaman 

yang diperoleh siswa ketika mengamati jangkrik merupakan pengalaman nyata yang tidak 

mudah terlupakan serta memberi rangsangan pada anak didik untuk lebih jauh lagi 

menggali keingintahuannya.  

2.3 Kurikulum 2013  

Proses pembelajaran yang dikembangkan  dalam   kurikulum 2013 mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.  yaitu atas prinsip 

pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati (melihat, membaca, mendengar, 

menyimak), menanya (lisan, tulis), menganalis (menghubungkan, menentukan keterkaitan, 

membangun cerita/konsep), mengkomunikasi-kan (lisan, tulis, gambar, grafik, tabel, chart, 

dan lain-lain).  Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah ini dilakukan 

menggunakan  metode pembelajaran berbasis Discovery Learning, Problem Base Learning 

Dan Project Base Learning. Pelaksanaan pembelajaran seyogyanya dengan menggunakan 

pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, 

dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam 

takambang. Jadi  guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan 

lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan 

teladan). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu di Universitas Pasundan (UNPAS) 

sebagai tempat Perguruan Tinggi Pengusul dan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

sebagai tempat Perguruan Tinggi Mitra. 

Gall et al. (2003) memandang Educational R & D sebagai suatu proses yang 

digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk dalam bidang pendidikan. 

Menurut Sugiyono (2012) produk yang dihasilkan melalui Educational R & D diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas pendidikan. Penelitian yang diusulkan ini dirancang 

untuk menghasilkan produk berupa model percontohan rumah kupu-kupu yang bisa 

diimplementasikan di sekolah-sekolah.  

Langkah-langkah penelitian dirancang menggunakan model penelitian dan 

pengembangan pendidikan Dick and Carey yang diadaptasi Gall et al. (2003). Model 

penelitian ini mencakup 10 langkah, yaitu 1)Assesmen kebutuhan guna menentukan tujuan 

penelitian, 2) Analisis kebutuhan mahasiswa sebagai calon guru,  guru  dan siswa dalam 

pemenuhan tujuan pembelajaran 3) Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

menggunakan  media rumah kupu-kupu, 5) Merancang instrumen evaluasi 6) Validasi 

instrumen, 7), Uji coba terbatas, 8) Refleksi hasil uji coba 9)Uji coba model pada 

mahasiswa calon guru Biologi, 10) Refleksi seluruh tahapan kegiatan penelitian   

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan dalam empat 

tahap besar, yaitu  tahap Studi Pendahuluan, perencanaan dan pembuatan rumah kupu-

kupu, Pengembangan model pembelajaran menggunakan media Rumah kupu-kupu dan 

Diseminasi. 

Tahap I   Studi Pendahuluan  (di lakukan di Perguruan Tinggi Mitra) 

1. Penyediaan Tanaman Inang, Tanaman Pakan Dan Tanaman Hias 

Tahap awal dari kegiatan penangkaran kupu-kupu adalah penyediaan tanaman inang 

dan tanaman  pakan bagi kupu-kupu. Penyediaan tanaman inang dilakukan dengan 

menanam berbagai jenis tanaman yang merupakan  makanan bagi larva kupu-kupu, 

tanaman tersebut antara lain Sirih hutan (Aristolochia tagala) untuk jenis Troides 

helena dan Troides amprhysus; Jeruk (Citrus sp) untuk jenis Papilio memnon, 

Papilio helen dan, Pakliokta sp dan sebagainya. 
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Setelah tanaman inang tersedia tahapan berikutnya adalah penyediaan tanaman 

pakan, penyediaan tanaman ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nektar 

yang merupakan makanan bagi imago (kupu-kupu). Penyediaan tanaman pakan 

dilakukan dengan menanam berbagai jenis bunga yang menghasilkan nektar, jenis-

jenis tersebut antara lain pagoda (Clerodendrom sp), soka (Ixora sp), Kembang 

kertas (Bougenvillea spectabilis), Melati (Jasminum multiflorum). Selain jenis 

tanaman inang dan tanaman pakan ditanam juga jenis tanaman hias dan tanaman 

pelindung. Jenis tanaman hias antara lain aglaonema sp, rumput hias dan sebagainya. 

2. Pengadaan Bibit Kupu-Kupu 

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dilakukan dengan dua metode yaitu pengadaan 

bibit dengan cara menangkap kupu-kupu yang dijumpai di sekitar kandang, jenis 

yang ditangkap merupakan jenis asli yang ada di kota Bandung ataupun pengadaan 

bibit dengan membeli kepompong dari penangkaran maupun dari  pengumpul alami.  

Kepompong yang dibeli merupakan jenis yang tidak dijumpai di Bandung, hal ini 

dimaksudkan untuk menambah koleksi jenis. Jenis kepompong yang didatangkan 

antara lain Troides amphrysus, Troides helena, dan Papilio memnon. 

3. Pemeliharaan Telur, Larva, Kepompong Dan Kupu-Kupu 

Kurang lebih empat jam setelah menetas kupu-kupu akan melakukan perkawinan 

(kopulasi). Dalam satu siklus kupu-kupu jenis Troides spp dan Papilio spp dapat 

memproduksi telur antara 300- 400 butir. Kegiatan yang dilakukan untuk 

memelihara telur-telur tersebut adalah dengan memindahkan telur yang menempel 

pada tanaman ke cawan petri menggunakan kuas kecil. Telur-telur dalam cawan petri 

kemudian disimpan pada rak-rak penetasan. Masa inkubasi telur antara 15-21 hari 

tergantung jenis telur dan suhu udara pada ruang penetasan. 

Setelah telur menetas kegiatan selanjutnya adalah pemeliharaan larva, dalam 

kegiatan ini larva-larva ditempatkan pada kotak-kotak pemeliharaan. Dalam satu rak 

diisi 3-10 ekor larva, tergantung besarnya larva. Waktu pemeliharaan larva berkisar 

antara 15-21 hari tergantung suhu ruangan dan jenis larva. 

Sebelum menjadi kupu-kupu (imago) larva dewasa bermetamorfosis menjadi 

kepompong. Proses perubahan tersebut ditandai dengan aktivitas larva yang kurang 

aktif, dan pembentukan kulit pembungkus. Kepompong yang terbentuk sempurna 

akan menempel pada dinding rak. 
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Kegiatan pemeliharaan kepompong dilakukan dengan mengangkat kepompong dari 

rak dengan cara menyayat benang halus yang menempel. Kepompong yang sudah 

diangkat kemudian digantung pada rak penetasan. Waktu yang dibutuhkan 

kepompong sebelum bermetamorfosis menjadi kupu-kupu berkisar antara 2-3 

minggu tergantung jenis dan kondisi lingkungan pada lokasi penetasan. 

Kupu-kupu yang telah menetas kemudian dipindahkan ke taman kupu-kupu, 3-4 jam 

setelah menetas kupu-kupu telah mampu terbang dan melakukan perkawinan. Umur 

kupu-kupu berkisar antara 2-3 minggu, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemempuan bertahan hidupnya adalah ketersedian pakan, oleh karena itu pada saat 

ketersediaan pakan alami dianggap kurang mencukupi, maka diberikan pakan 

tambahan berupa cairan gula. Cairan gula ini berfungsi sebagai pengganti nektar 

yang merupakan makanan dari kupu-kupu. 

 

Tahap II  Perencanaan dan Pembuatan Rumah kupu-kupu (dilakukan di Perguruan 

tinggi pengusul) 

4. Merancang desain rumah kupu-kupu 

5. Merancang strategi pemeliharaan rumah kupu-kupu 

6. Membuat rumah kupu-kupu 

Tahap III Pengembangan (dilakukan di Perguruan tinggi pengusul) 

7. Merancang model pembelajaran yang meggunakan media rumah kupu-kupu 

8. Merancang instrumen untuk menguji model  yang menggunakan rumah kupu-kupu 

sebagai media pembelajaran 

9. Melaksanakan validasi instrumen  dan perangkat-perangkat pembelajaran, melalui 

penilaian pakar (expert judgement) 

10. Melakukan uji coba  model pada mahasiswa calon guru Biologi  

11. Melakukan refleksi terhadap uji coba model. 

 

Tahap IV  Diseminasi (dilakukan di Perguruan tinggi pengusul melibatkan guru-

guru dari sekolah-sekolah) 
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12. Melakukan implementasi model pembelajaran  menggunakan rumah kupu-kupu 

sebagai media pembelajaran pada guru-guru Biologi dan IPA di  Yayasan 

Pendidikan Pasundan.  

13.  Melakukan Refleksi terhadap semua tahapan kegiatan yang sudah dilakukan 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami langkah-langkah penelitian yang dilakukan 

maka tahapan penelitian dan peta jalan penelitian (road map) dapat dilihat pada Tabel 1. 

Dari keempat tahapan besar yang dilakukan dalam penelitian ini, dua tahap besar 

telah selesai dilakukan yaitu tahap pertama studi pendahuluan yang dilakukan di perguruan 

tinggi mitra yaitu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan tahap kedua yaitu pendirian 

rumah kupu-kupu yang dilakukan di perguruan tinggi pengususl yaitu Universitas 

Pasundan (UNPAS) . Meskipun pada tahap pertama masih ada dua spesies kupu-kupu 

yang masih belum selesai dipelajari dan masih berlangsung sampai sekarang.  

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mempelajari bagaimana 

cara merearing/ breeding/ memelihara kupu-kupu dari mulai telur samapai imago 

(dewasa). Hal ini dimaksudkan karena supaya jika rumah kupu-kupu sudah jadi maka 

ketersediaan kupu-kupu sebagai pengisi utama rumah kupu-kupu bisa terus berlangsung. 

Kegiatan mempelajari rearing kupu-kupu ini dilakukan di Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI) sebagai tempat Perguruan Tinggi Mitra. 

Kupu-kupu yang berhasil dikembangkan sampai laporan ini dibuat yaitu ada tiga 

spesies diantaranya Graphium evemon dengan tanaman inang Sirsak (Annona muricata), 

Hypolimnas bolina dengan tanaman inang Palem dan Graphium agamemnon dengan 

tanaman inang Glodokan (Polyalthia longifolia) 

Selanjutnya tahap ketiga yaitu pengembangan dan tahap keempat diseminasi 

dilakukanditahunkeduapenelitian.
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TAHUN 

2012-2014 

TAHUN 

2014-2015 
TAHUN 1 (2016) 

 

TAHUN 2 (2017) 

 

Penelitian 

yang sudah 

dilakukan 

Penelitian 

yang sedang 

dilakukan 

TAHAP I 

Studi Pendahuluan    (di 

lakukan di Perguruan 

Tinggi Mitra) 

TAHAP II 

Perencanaan dan 

Pembuatan rumah kupu-

kupu (dilakukan di 

Perguruan tinggi Pengusul) 

TAHAP III 

Pengembangan (dilakukan di Perguruan 

tinggi Pengusul 

TAHAP IV 

Diseminasi (dilakukan di 

Perguruan tinggi Pengusul 

melibatkan sekolah-sekolah) 

Peningkatan  

kompetensi 

guru dalam 

upaya 

pembinaan 

peningkatan  

profesionali

sme lelalui 

lesson study 

Peningkatan  

kompetensi 

guru melalui 

pelatihan 

penulisan 

karya ilmiah 

1. Penyediaan Tanaman 

Inang, Tanaman Pakan 

Dan Tanaman Hias 

2. Pengadaan Bibit Kupu-

Kupu 

3. Pemeliharaan Telur, 

Larva, Kepompong 

Dan Kupu-Kupu 

 

4. Merancang desain 

rumah kupu-kupu 

5. Merancang strategi 

pemeliharaan rumah 

kupu-kupu 

6. Membuat rumah kupu-

kupu 

 

7. Merancang model pembelajaran yang 

meggunakan media rumah kupu-kupu 

8. Merancang instrumen untuk menguji 

model  yang menggunakan rumah 

kupu-kupu sebagai media pembelajaran 

9. Melaksanakan validasi instrumen  dan 

perangkat-perangkat pembelajaran, 

melalui penilaian pakar (expert 

judgement) 

10. Melakukan uji coba  model pada 

mahasiswa calon guru Biologi  

11. Melakukan refleksi terhadap uji coba 

model. 

12. Melakukan implementasi 

model pembelajaran  

menggunakan rumah kupu-

kupu sebagai media 

pembelajaran pada guru-

guru Biologi dan IPA di  

Yayasan Pendidikan 

Pasundan.  

13.  Melakukan Refleksi 

terhadap semua tahapan 

kegiatan yang sudah 

dilakukan 

 

INDIKATOR CAPAIN 

YANG TERUKUR 

1. Teridentifikasinya 

cara pembuatan 

rumah kupu-kupu 

dan cara 

penangkarannya 

serta  

2. Berdirinya rumah 

kupu-kupu 

3. Draft Pedoman 

Pembuatan rumah 

kupu-kupu 

4. Mahasiswa calon guru Biologi dapat 

meningkatkan hasil belajarnya 

melalui penggunaan rumah kupu-

kupu sebagai media pembelajaran 

5. Guru-guru di sekolah 

YPT Pasundan dapat 

meningkatkan 

kompetensinya melalui 

penggunaan rumah kupu-

kupu sebagai media 

pembelajaran bagi siswa 

LUARAN 

1. Inovasi Teknologi berupa cara pembuatan rumah kupu-kupu dan cara penangkarannya. 

2. Rumah Kupu-kupu 

3. Publikasi di jurnal Nasional dan Internasional 

4. Pedoman Pembuatan rumah kupu-kupu sebagai sarana media pembelajaran. 

5. Model Pembelajaran yang menggunakan rumah kupu-kupu sebagai media pembelajaran 

Tabel 1. Skema Langkah-langkah Penelitian 
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3.3   Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Berdasarkan  skema langkah-langkah penelitian di atas untuk mencapai target yang diinginkan maka pada setiap tahapan kegiatan dalam 

penelitian ini secara ringkas data dikumpulkan dengan sistematika seperti tertera dalam tabel 2. 

Tabel 2. Ringkasan data yang dikumpulkan pada setiap tahap an kegiatan penelitian 

Tahun 
Tahap 

Penelitian 
Langkah Penelitian 

Metode  Data 

Subjek 
Pengumpulan & 

Analisis data 

Tahun 

I 

2016 

STUDI 

PENDAHU-

LUAN 

1. Penyediaan Tanaman Inang, Tanaman Pakan Dan Tanaman Hias 

2. Pengadaan Bibit Kupu-Kupu 

3. Pemeliharaan Telur, Larva, Kepompong Dan Kupu-Kupu 

 

 

 

 

Ekspe

rimen 

 

Tanaman inang, 

tanaman pakan, 

bibit kupu-kupu 

Daftar tanaman inang, 

dan pakan, siklus hidup 

serangga penghasil 

kupu-kupu,pemeliharaan 

telur, larva, kepompong 

dan kupu-kupu  

PERENCAN

AAN DAN 

PEMBUATA

N RUMAH 

KUPU-KUPU 

4. Merancang desain rumah kupu-kupu 

5. Merancang strategi pemeliharaan rumah kupu-kupu 

6. Membuat rumah kupu-kupu 

Desain rumah 

kupu-kupu dan 

rumah kupu-kupu 
-  

Tahun 

II 

2017 

 

PENGEM-

BANGAN 

7. Merancang model pembelajaran yang meggunakan media rumah kupu-kupu 

8. Merancang instrumen untuk menguji model  yang menggunakan rumah kupu-

kupu sebagai media pembelajaran 

9. Melaksanakan validasi instrumen  dan perangkat-perangkat pembelajaran, melalui 

penilaian pakar (expert judgement) 

10. Melakukan uji coba  model pada mahasiswa calon guru Biologi  

11. Melakukan refleksi terhadap uji coba model. 

 

 

 

 

(Educat

ional 

Researc

h and 

Develo

pment / 

R & D), 

- Mahasiswa calon 

guru biologi  

- Dosen mata kuliah 

- Instrumen hasil 

pengembangan 

- Pedoman wawancara 

- Kuesioner 

- Analisis data denga statistik 

 

DISEMI 

NASI 

12. Melakukan implementasi model pembelajaran  menggunakan rumah kupu-kupu 

sebagai media pembelajaran pada guru-guru Biologi dan IPA di  Yayasan 

Pendidikan Pasundan.  

13. Melakukan Refleksi terhadap semua tahapan kegiatan yang sudah dilakukan 

- Mahasiswa calon 

guru biologi 

- Guru biologi 

- Guru IPA 

- Siswa dan siswi 

 

Instrumen yang 

dikembangkan berdasarkan 

model produk penelitian 
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BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

 

4.1  Anggaran Biaya 

 Secara keseluruhan penelitian ini memerlukan biaya sebesar  Rp.  190.845.000,00   

(Seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian 

seperti yang terlihat pada tabel 3, sedangkan justifikasi anggaran biaya secara rinci disertakan 

dalam Lampiran 1. 

 

Tabel 3. Ringkasan Anggaran Biaya yang Diajukan  

 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang diusulkan (Rp) 

Tahun I Tahun II 

1 Gaji dan upah (Maks. 30%)  

19.000.000 

 

19.000.000 

 

2 Peralatan (30–40%)  

38.500.000 

 

24.500.000 

3 Bahan habis pakai  

2.165.000 

 

2.165.000 

3 Perjalanan   

19.950.000 

 

20.000.000 

4 Lain-lain: publikasi, 

seminar, laporan, lainnya 

sebutkan (Maks. 15%)  

 

 

19.490.000 

 

19.490.000 

 Total  99.105.000 85.155.000 

 

4.2  Jadwal Penelitian 

 Penelitian akan dilaksanakan dari tahun 2014-2016, dengan perincian kegiatan selama 

kurun waktu tersebut seperti yang tertuang dalama tabel 4. 
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Tabel 4.  Jadwal kegiatan penelitian selama kurun waktu dua tahun (2016-2017) 

No Jenis kegiatan 
Tahun I Tahun II Tempat 

Penelitian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Studi pendahuluan 

1. Penyediaan Tanaman Inang, 

Tanaman Pakan Dan 

Tanaman Hias 

2. Pengadaan Bibit Kupu-Kupu 

3. Pemeliharaan Telur, Larva, 

Kepompong Dan Kupu-Kupu 

                        UPI 

                        

                        

2 

Perencanaan 

4. Merancang desain rumah 

kupu-kupu 

5. Merancang strategi 

pemeliharaan rumah kupu-

kupu 

                        UPI 

3 
6. Membuat rumah kupu-kupu                         UNPAS 

4 
Publikasi hasil penelitian tahun I 

Pembuatan laporan tahun 1 

                         

5 

Pengembangan 

7. Merancang model dan  

Merancang instrumen 

8. Melaksanakan validasi 

(expert judgement) 

9. Melakukan uji coba  model 

pada mahasiswa calon guru 

Biologi  

10. Melakukan refleksi terhadap 

uji coba model. 

                        UNPAS 

                        

                        

                        

6 Diseminasi                         UNPAS 

7 
Publikasi hasil penelitian tahun II 

Pembuatan laporan tahun II 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil penelitian 

5.2. 1. Studi Pendahuluan Di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

Pada awal kegiatan studi pendahuluan di UPI, peneliti pengusul bersama peneliti 

mitra melakukan kegitan rearing kupu-kupu yang sedang dikembangkan di UPI yaitu 

kupu-kupu Papilio memnon. Namun data mengenai Papilio memnon ini tidak dimasukan 

sebagai data hasil breeding dalam penelitian ini karena data dari Papilio memnon 

merupakan bagian data yang dimiliki peneliti UPI. Meskipun demikian peneliti Unpas 

diikutkan dalam publikasi ilmiahnya. 

Kupu-kupu yang berhasil dikembangkan tim peneliti pengusul didampingi peneliti 

mitra  sampai laporan ini dibuat yaitu ada tiga spesies diantaranya Graphium evemon 

dengan tanaman inang Sirsak (Annona muricata), Hypolimnas bolina dengan tanaman 

inang  Palem dan Graphium agamemnon dengan tanaman inang Glodokan (Polyalthia 

longifolia). Data hasil rearing ketiga kupu-kupu tersebut disajikan pada tabel 5 di bawah 

ini: 

 

Tabel 5.1 Data Hasil Rearing Kupu-Kupu 

No Nama Kupu-

Kupu 

Tanaman 

Inang 

Rata-

Rata 

Siklus 

Hidup 

Jumlah 

Telur 

Umur 

Larva 

Umur 

Kepompong 

Umur 

Kupu-

Kupu 

1 Graphium 

evemon 

Sirsak 

(Annona 

muricata) 

30±1,5 

hari 

±50 

telur 

15-21 

hari  

2-3 minggu 2-3 

minggu 

2 Hypolimnas 

bolina 

Palem 35-40 

hari 

±20 

telur 

Dua 

minggu 

10 hari Satu 

minggu 

3 Graphium 

agamemnon 

Glodokan 

(Polyalthia 

longifolia) 

30-35 

hari 

±60 

telur 

15-18 

hari 

17 hari 1-2 

minggu 
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Tabel 5.2 Gambar Morfologi Kupu-Kupu 

No Nama 

Kupu-

Kupu 

Telur Larva Pupa/Kepom- 

pong 

Imago/Dewasa 

1 Graphi

um 

evemo

n 

 

 
 

 

2 Hypoli

mnas 

bolina 

 

 
 

 

3 Graphi

um 

agame

mnon 
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Tabel 5.3 Rerata Data Faktor Fisik Selama Penelitian 

Faktor Fisik Luar Ruangan Ruangan 

Suhu (
o
C) 28.29 ± 0,77 26.88 ± 0.78 

Kelembaban (%) 85,75 ± 4,19% 82.76 ± 2.75  

 

5.1.2 Perencanaan dan Pembuatan Rumah kupu-kupu (dilakukan di UNPAS) 

Tahapan kedua penelitian ini yaitu telah berhasil dibangun rumah kupu-kupu di 

Kebun Botani Pendidikan Biologi FKIP Unpas berbentuk segienam dengan ukuran 

luas 6 m
2 

dan tinggi 3 m menggunakan bahan utama batang besi dan jala nilon yang 

tahan terhadap panas dan hujan. Rumah kupu-kupu tersebut dilengkapi dengan 

tanaman inang yaitu sirsak, palem dan glodokan serta tanaman pakan seperti soka, 

anggrek, aster, jeruk, bougenvile dan bunga pagoda. Tidak lupa juga tanaman hias 

disekitar rumah kupu-kupu. Untuk menambah suplay makanan bagi kupu-kupu 

disediakan juga pakan buatan berupa bunga-bunga segar yang disimpan didalam piring 

berisi campuran air dan madu. Selain dibangun rumah kupu-kupu juga dibuat rumah 

pupa/kepompong untuk menyimpan kepompong yang akan menetas menjadi kupu-

kupu. 

 

             

Gambar 5.1. Rumah Kupu-kupu Pendidikan Biologi FKIP Unpas 
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Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 
 

Gambar 5.2 Rumah Pupa/kepompong 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 

 
 

Gambar 5.3.Pupa disimpan dalam rumah Pupa  

Sumber: dokumentasi pribadi 

5.1.3 Lanjutan Rearing Kupu 

 

Setelah berhasil di rearing tiga spesies kupu-kupu yaitu Graphium evemon dengan 

tanaman inang Sirsak (Annona muricata), Hypolimnas bolina dengan tanaman inang  

Palem dan Graphium agamemnon dengan tanaman inang Glodokan (Polyalthia longifolia) 

selanjutnya peneliti melakukan rearing kembali dengan mengambil telur-telur kupu-kupu 

langsung dari alam yaitu di kebun botani UPI. Didapatkan beberapa telur kupu-kupu yang 

sudah siap menetas. Selanjutnya telur-telur tersebut menetas menjadi ulat-ulat, namun 

setelah beberapa waktu ulat-ulat tersebut tidak berhasil menjadi kupu-kupu. Jadi ada yang 

sampai ulatnya keburu mati ada yang setelah menjadi kepompong tidak berhasil 

bermetamorfosis menjadi kupu-kupu (Gb. 5.4). Hal tersebut dimungkinkan karena faktor 

cuaca yang menyebabkan ulat-ulat tersebut tidak berhasil bermetamorfosis menjadi kupu-
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kupu. Cuaca pada saat rearing kupu-kupu memang kurang sesuai dengan kondisi cuaca 

yang disukai kupu-kupu misalnya pada siang hari karena hampir setiap hari hujan kondisi 

suhu lebih turun dari biasanya bisa mencapai 22-24
o
C. Sedangkan pada malam hari dan 

pagi hari bisa mencapai 15-17
 o

C. Selain suhu faktor lain yang membuat ulat-ulat tersebut 

tidak berhasil bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yaitu intensitas cahaya matahari yang 

kurang karena hampir setiap hari turun hujan, terutama untuk pupa diperlukan cahaya yang 

cukup supaya berhasil bermetamorfosis. Karena kondisi cuaca tersebut menyebabkan 

fungi, bakteri dan virus berkembang sehingga menghambat proses metamorfosis kupu-

kupu tersebut. 

  instar 1        instar 2;  

     

   Instar 3                                          instar 4 

Gambar 5.4. Ulat Yang Tidak Berhasil Bermetamorfisis Menjadi Kupu-Kupu 

 

5.2.4. Luaran Hasil Penelitian 

Luaran penelitian yang dihasilkan selain Rumah kupu-kupu juga dihasilkan Draft 

buku berupa modul penggunaan rumah kupu-kupu sebagai media pembelajaran bagi calon 

guru Biologi. Luaran lain adalah sudah submit ke International Journal of Bioscience 

(IJB), selain itu juga sudah publish di Journal entomological Research (JER), dan sudah di 

seminarkan di Seminar Internasional SULE-IC 2016 di Universitas Sriwijaya Palembang. 
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5.3. Pembahasan 

5.3.4. Graphium evemon 

 

Gambar 5.4. Sebaran Kupu-Kupu Sirsak Di Beberapa Pulau Di Indonesia 

Sumber : dokumentasi pribadi, diambil dari museum serangga TMII 

 

Tabel 5.5. Perkembangan morfologi Graphium evemon 

No Gambar Fase 

1 

 

telur 

2 

 

Larva instar 1 
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3 

 

Larva instar 2 

4 

 

Larva instar 3 

5 

 

Larva instar 4 

6 

 

Larva instar 5 
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7 

 

Pupa/kepompong 

8 

 

Imago/dewasa 

 

 Larva instar 1 mempunyai ciri: caput berwarna hitam, tubuh bagian 

ventral berwarna hitam sampai coklat, sedangkan bagian dorsal berwarna putih, bagian 

segmen terakhir abdomen berwarna putih dan spina lateral berwarna hitam, sedangkan 

spina akhir abdomen berwarna putih. 

 Larva instar 2 mempunyai ciri: caput berwarna kuning, tubuh bagian 

ventral berwarna coklat, sedangkan bagian dorsal berwarna putih, bagian segmen terakhir 

abdomen berwarna coklat muda, dan spina lateral berwarna hitam, sedangkan spina akhir 

abdomen berwarna putih. 

 Larva instar 3 mempunyai ciri: caput berwarna oranye,, tubuh bagian 

ventral berwarna coklat, sedangkan bagian dorsal berwarna putih, bagian segmen terakhir 

abdomen berwarna coklat,  dan spina lateral berwarna hitam, sedangkan spina akhir 

abdomen berwarna putih. 

 Larva instar 4 mempunyai ciri: -caput berwarna oranye tua, tubuh bagian 

ventral berwarna coklat, sedangkan bagian dorsal berwarna putih, bagian segmen terakhir 

abdomen berwarna coklat  spina lateral berwarna hitam, sedangkan spina akhir abdomen 

berwarna putih. 

 

 Larva instar 5 mempunyai ciri: caput berwarna kuning (diawal molting) 

kemudian berubah menjadi hijau, tubuh bagian ventral berwarna orange (diawal molting) 

kemudian berubah menjadi hijau muda sampai hijau tua, sedangkan bagian dorsal 
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berwarna putih, bagian segmen terakhir abdomen berwarna hijau, bagian spina lateral ke-1 

mengalami penyusutan, bagian spina lateral ke-2 tereduksi (hilang), bagian spina lateral 

ke-3 terdapat lingkaran seperti cincin kecil berwarna oranye, bagian spina lateral ke-3 

berwarna biru metallic,  terdapat dua bulatan di abdomen pada segmen kelima berwarna 

hijau kekuningan, Spina pada akhir abdomen berwarna putih kehijauan, kemudian terdapat 

garis lurus berwarna hitam dipinggir spina. 

 

5.3.5. Hypolimnas bolina 

Tabel 5.4. Perkembangan morfologi Hypolimnas bolina 

No Gambar Fase 

1. 

 

telur 

2. 

 

Larva Instar 1 

3 

 

Larva Instar2 
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4 

 

Larva Instar 3 

5 

 

Larva Instar 4 

6 

 

Larva Instar 5 

7 

 

Pupa/kepompong 
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8 

 

Imago/dewasa 

 
Deskripsi fisik Kupu-kupu Dewasa Hypolimnas bolina: 

              Bagian  atas, Kupu-kupu jantan berwarna cokelat tua sampai hitam 

mempunyai lingkaran besar  berwarna ungu yang bagian dalamnya 

berwarna putih pada setiap sayap, dan sub-apikal terdapat lingaran kecil 

yang serupa  di sayap depan itu. Serangkaian titik putih  kecil dapat 

ditemukan pada setiap sayap. Kupu-kupu  betina berwarna coklat dengan 

serangkaian titik putih post discal cukup besar pada setiap sayap. Bagian 

bawah, Baik jantan maupun betina dengan sayap berwarna coklat oranye 

sampai coklat tua. Kedua sayap memiliki band discal putih menonjol besar. 

Telur : H. Bolina meletakkan terlur satu persatu, ada juga 

berkelompook 2 -4 telur yang diletakkan di bagian bawah daun. Telurnya 

berwarna hijau pucat agak bulat denga  diameter sekitar 0.5mm. Telur 

memerlukan  wktu  sekitar 3,5-4 hari untuk menetas. Ulat muda muncul 

dengan menggerogoti kulit telur yang merupakan  makanan pertama. Ulat 

ini  mempunyai panjang  2mm. Memiliki silinder dan badan coklat 

kekuningan pucat  ditutupi dengan banyak tuberkel kecil dan 

gelap.Mempunyai setae  Panjang, halus dan berwarna gelap  yag  berasal 

dari tuberkel. Kepala kapsul berwarna hitam, sebagian besar berbentuk 

bulat. 

Instar 1:Instar 1 makan  lamina daun  yang  terletak di bagian 

bawah daun yaitu pelepahnya.  Daun tersebut memberikan nutrisi yang baik 

untuk tumbuh dan berkembang. Ulat ini dapat mencapai ukuran 4 mm dalm 

waktu 2 hari.  

Instar 2: Tubuh instar ulat 2 berwarna coklat kekuningan dengan 

dasar hijau. Mempunyai  tuberkel tetapi memendek  pendek. Kapsul  

Kepala berwarna madu kuning sampai  oranye dengan dua tanduk cephalic 

yang panjang dan berwarna gelap.  Terdapat ocelli pada setiap sisi kepala . 
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instar ini berlangsung sekitar 2 hari dengan panjang tubuh mencapai sekitar 

7.5mm. 

Instar 3 :Instar ulat 3 mirip dengan  instar ulat 2  bedanya adalah  

warnanya menjadi coklat tua sampai coklat keunguan gelap. Perubahan  

instar tiga durinya lebih terlihat dan juga  terdapat tanduk di kedua sisi 

kepala. Instar ketiga ini berlangsung  sekitar 2-2,5 hari  dengan panjang 

tubuh  11-12mm. 

Instar 4 :Instar ulat 4 memiliki duri yang lebih tajam dengan warna  

berubah coklat menjadi hitam warna gelap dengan tanduk cephalic juga 

berwarna hitam. instar ini berlangsung 3-3,5 hari dengan panjang tubuh 

sekitar 20mm. 

 

 

5.3.6. Graphium Agamemnon 

Graphium agamemnon mengalami perkembangan secara morfologi melalui beberapa 

tahap yang diawali dari telur, instar hingga imago selayaknya perkembangan serangga 

yang bermetamorfosis sempurna. Telur species ini berbentuk bulat seperti bola, berwarna 

putih kekuningan. Ukurannya ± 1 mm, yang berada di permukaan atas daun (adaksial) atau 

bawah daun (abaksial). Menurut Maulidia (2011), seringkali sang induk menempatkan 

telurnya pada bagian abaksial. 

Terdapat dua kondisi telur yang telah diamati. Dari hasil pengamatan, data 

menunjukkan bahwa hari kelima adalah hari paling lama telur menetas menjadi larva. 

Lebih lama dari itu, telur tidak menetas. Kondisi telur yang akan menetas menjadi larva 

warna dan fisiknya tidak mengalami perubahan yang sangat berbeda. Kondisi awal telur 

hingga menetas tidak terjadi perubahan melainkan hanya sesaat. Saat larva akan keluar 

dari cangkang, warna memudar (hilang) hingga larva keluar dari cangkang dan 

menunjukkan cangkang menjadi bening (transparan). Sedangkan pada telur yang gagal 

menetas akan mengalami perubahan. Telur yang akan gagal menetas warnanya akan 

memudar, semakin lama muncul warna gelap (hitam) dan menyusut dari dalam 

cangkangnya. Selain itu fisik telur tersebut menjadi berlubang dan semakin lama telur 

menjadi kosong, tidak berisi. 
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Setelah menetas dari telur maka telah memasuki stadia larva, yang diawali instar 1. 

Pada stadia ini, larva akan mengalami empat kali molting menjadi instar 2 sampai instar 5 

hingga akhirnya menjadi pupa. Ditunjukkan pada gambar 4.1, yang merupakan morfologi 

dari larva instar beserta nama bagian-bagian pada tubuhnya seperti kepala, thorax, 

abdomen dan ornamen pada tubuhnya. Molting akan ditandai dengan adanya caput yang 

merupakan eksoskeleton atau sisa lapisan skelet dari mata.  

 

Tabel 5.5 Morfologi Perkembangan Graphium agamemnon 

No. Gambar Fase 

1.  

 

Gambar 4.3 Larva Instar 1: a. baru saja menetas, b. 

setelah beberapa saat 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Instar 1 

2.  

 

Gambar 4.4 Larva Instar 2 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Instar 2 

a b 
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3.  

 

Gambar 4.5 Larva Instar 3 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Instar 3 

4.  

 

Gambar 4.6 Larva Instar 4 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Instar 4 

5.  

 

Instar 5 
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Gambar 4.7 Larva Instar 5 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

6.  

 

Gambar 4.8 Tahap Prepupa Graphium agamemnon 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Prepupa 

7.  

 

Gambar 4.9 Pupa 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Pupa 

 

Larva yang baru menetas dari telurnya merupakan instar 1. Larva ini memiliki tubuh 

yang sangat kecil dengan ukuran panjang berkisar 2.5 – 4 mm dan lebar 1 mm. Cangkang 

telur yang membalutnya selama di dalam telur merupakan sumber energi pertama baginya 

sebelum bisa memakan dedaunan. Sesaat baru saja menetas, larva ini berwarna putih susu 

(Gambar 4.3). Setelah beberapa saat (dalam hitungan menit) larva akan menunjukkan 
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warnanya. Sebagian besar tubuh didominasi warna hitam, dengan mesothorax berwarna 

putih. Instar 1 memiliki ciri khas pada aksesorisnya berupa spine yang menyerupai duri 

berwarna putih kekuningan. Pada tahap ini, tampak jelas terdapat tiga pasang spine pada 

thoraxnya (prothorax, mesothorax, metathorax) dan sepasang pada ujung abdomennya 

(anal) yang berdekatan dengan anus. Bagian dorsal dari abdomen yang berdekatan dengan 

anus, terdapat warna putih kehijauan.  

Larva instar 2 akan terlihat ketika larva memasuki umur berkisar 3 – 4 hari. 

Morfologinya mengalami sedikit perubahan dari sebelumnya. Selain ukuran yang 

bertambah, tubuhnya akan menjadi semakin hitam legam, dan menghilangnya warna putih 

pada bagian mesothorax (Gambar 4.4). 

Larva  akan memasuki tahap instar 3 (Gambar 4.5) ketika berumur sekitar 6 hari. 

Morfologi dari instar 3 tidak begitu ada perubahan yang kentara dengan instar 2. 

Perubahan terjadi pada ukuran thorax yang semakin membesar dan spine yang terdapat 

pada thorax berubah menjadi hitam. Warna putih kehijauan yang terdapat pada bagian 

dorsal dari abdomen yang berdekatan dengan anus/ anal memiliki warna yang semakin 

pekat menjadi hijau muda. Selain itu, pada tahap ini tumbuh struktur berupa antena yang 

disebut osmeterium. Osmeterium merupakan kelenjar pertahanan berupa antena berwarna 

kuning bening yang bercabang dan menonjol, berfungsi mengekskresikan senyawa kimia 

dari gangguan predatornya. Organ ini muncul dari bagian pertengahan dorsal di antara 

kepala dan prothorax. Dan organ ini terdapat pada fase instar larva kupu-kupu Swallowtail 

dari keluarga Papilionidae (Chattotpadhyay, 2011). 

Instar 4 merupakan larva yang sudah berukuran besar (Gambar 4.6). Tahap ini terjadi 

ketika larva memasuki umur sekitar 10 hari. Terjadi proses perubahan warna hitam pada 

tubuhnya menjadi hijau, warna hitam memudar sehingga tubuhnya menjadi berwarna 

hijau. Spine mulai tampak menyusut, karena ukuran tubuhnya yang semakin membesar 

secara vertikal maupun horizontal. Warna pada bagian dorsal abdomen masih terlihat 

berwarna hijau muda, sehingga terlihat kontras warna bagian dorsal tersebut dengan 

tubuhnya yang hijau tua. 

Instar 5 merupakan tahap terakhir dari fase instar atau prastadium imago (4.7). Instar 

yang telah matang, seluruh permukaan tubuhnya rata berwarna hijau. Larva ini telah 

memasuki umur sekitar 13 hari. Memiliki nafsu makan yang tinggi daripada tahap instar 
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sebelumnya. Instar 5, hanya menunggu ukurannya mencapai maksimal selama satu 

minggu dan siap secara nutrisi maupun hormonal untuk melakukan pupasi. 

Tahap lanjutan dari instar 5 adalah fase pupa. Pada tahap ini, larva telah mencapai 

ukuran maksimalnya dan akan melakukan molting untuk terakhir kalinya sebagai larva. 

Hal yang pertama kali dilakukan larva adalah membersihkan dirinya dengan mengeluarkan 

kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Seperti yang dijelaskan Hadi dkk. (2009) bahwa 

proses molting biasanya dimulai dengan penghentian makan dan pembersihan isi saluran 

pencernaan yang dipicu dan dikendalikan oleh hormon-hormon. Dapat dilihat (gambar 4.8) 

larva berdiam diri dengan terdapat feses dibawahnya yang telah dikeluarkan dari dalam 

tubuhnya. 

Terjadi perubahan secara morfologi ketika larva akan memasuki fase pupa yang 

disebut fase prepupa. Larva yang sebelumnya berwarna hijau muda menjadi lebih pucat, 

ukurannya mengalami penyusutan dan posisinya mengerut. Setelah satu atau dua hari, baru 

larva akan molting menjadi pupa (Gambar 4.9). Pupa akan berlangsung sekitar 17 hari dan 

tidak dilakukan perawatan lagi hingga menetas menjadi imago. 

Setelah melewati masa pupa, maka larva akan menetas sebagai imago. Dapat dilihat 

pada gambar 4.10 imago jantan dan gambar 4.11 imago betina. Perbedaannya terletak pada 

ukuran, bentuk sayap dan organ genital. Pada imago betina, umumnya lebih besar daripada 

yang jantan. Sayap bawahnya(hindwing) terdapat ekor(tarnus) yang lebih panjang 

daripada milik yang jantan, sama seperti yang telah diungkapkan oleh Corbert dan 

Pendlebury (1956). Organ genital imago terdapat pada ujung abdomennya. Pada imago 

betina yang menyerupai lubang (Gambar 4.12b), sedangkan imago jantan terdapat seperti 

garis vertikal yang disebut valva/ clasper (Gambar 4.12a).   
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         Gambar 4.10 Imago Jantan                    Gambar 4.11 Imago Betina 

       (sumber: dokumentasi pribadi)             (sumber: dokumentasi pribadi) 

 

 

  

Gambar 4.12 Organ Genital Imago: a. Jantan, b. Betina 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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Lampiran 1. 

JUSTIFIKASI ANGGARAN BIAYA PENELITIAN 

 

Angaran Biaya 

Justifikasi anggaran pada penelitian ini adalah  sebagai berikut : 

 

1. Honor  

Honor Honor /jam 

Rp 

Waktu(jam

/minggu) 

Minggu 

/tahun  

Honor per tahun (Rp) 

Th I Th II 

Ketua TPP 350.000 10  30 3.500.000 3.500.000 

Anggota I 350.000 10 30 3.500.000 3.500.000 

Ketua TPM 350.000 10 30 3.500.000 3.500.000 

Anggota I 350.000 10 30 3.500.000 3.500.000 

Asisten 250.000 10 30 2.500.000 2.500.000 

Laboran  100.000 4 12  1.000.000  1.000.000 

Teknisi  100.000 4 12  1. 000.000  1. 000.000 

Petugas 

lapangan 

  50.000 4 12     500.000     500.000 

 

SUB TOTAL (Rp) 

 

 

19.000.000 

 

19.000.000 

 

2. Peralatan  

Material  Justifikasi 

pemakaian 

Kuantitas  Harga 

satuan 

Peralatan Penunjang 

Th I Th II 

Bahan 

bangunan 

ukuran 6 X 4 

m2 

Pembuatan 

rumah kupu-

kupu 

1 set 15.000. 

000 

24.000.000 - 

Tanaman 

inang 

Habitat kupu-

kupu 

1 set 5.000.000 5.000.000 2.000.000 

Tanaman 

pakan 

Sumber 

nektar  

1set 2.000.000 3.000.000 2.000.000 

jaring Penyerapan 

panas matahri 

1 set 3.000.000 3.000.000 - 

Kamera  dokumentasi 1 set 8.000.000 8.000.000 8.000.000 

Vial  Wadah 

pembiahan 

1000 2000 2.000.000 2.000.000 

Alkohol sterilisasi 10 300.000 3.000.000 3.000.000 

Tempat 

perkembangbia

kan ulat 

pakan 50 bh   50.000 2.500.000 2.500.000 

Kandang 

Rearing 

imago 20 set    250.000  5.000.000 5.000.000 

Wadah 

pemelihaan 

Perbanyakan 

ulat instar  

500 pkt    10.000 5.000.000 5.000.000 

Pakan Pakan 4 paket 500.000 1.000.000 1.000.000 
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alternatif 

Makanan 

serangga  

Pakan 10 pkt    500.000    5.000.000 5.000.000 

Kotak kasa Pembuatan 

kandang 

50 buah      50.000    2.500.000 2.5000.000 

Petri dish 

( 15 cm) 

Perbanyakan 

ulat instar 1 

100 buah 

 

     30.000     3.000.000 

 

- 

 

SUB TOTAL (Rp) 

 

38.500.000 

 

24.500.000 

3. Bahan Habis Pakai  

Material  Justifikasi 

anggaran 

Kuantitas  satuan Biaya  per tahun (Rp) 

Th I Th II 

HVS  4 rim  35.000 140.000 150.000 

Kertas buram  3 rim  25.000   75.000    75.000 

Tinta printer  3 set 100.000 300.000 350.000 

CD  1 set 50.000 50.000 50.000 

Folder   3 set  50.000 150.000 150.000 

Pulpen  5 dus 40.000 200.000 200.000 

Pensil  2 dus 35.000 50.000 50.000 

ATK lainnya  10 dus 50.000 500.000 500.000 

Foto copy 

bahan 

 2000 

lembar 

200 400.000 400.000 

penjilidan  10 

eksemplar 

30.000 300.000 300.000 

 

SUB TOTAL (Rp) 

 

 

2.165.000 

 

2.165.000 

 

4. Perjalanan  

Material  Justifikasi 

anggaran 

Kuantitas  Satuan Honor per tahun (Rp) 

Th I Th II 

Perjalanan 

bandung – 

pagandaran 

Survai lokasi 

/implementas

i kegiatan 

5 orang 500.000 2.500.000 2.500.000 

Perjalanan  

lokal 

Survai lokasi 

/implementas

i kegiatan 

5 orang 300.000    

Perjalanan 

Bdg- ciamis 

 

Survai lokasi 3 orang  300.000 

s.d 

500.000 

1.200.000 1.500.000 

Perjalanan  

lokal 

Survai lokasi 

/implementas

i kegiatan 

5 orang 300.000    

Perjalanan 

Bdg-bogor 

 

Survai lokasi 

kebun raya 

3 orang 300.000 

s.d 

500.000 

1.500.000 2.000.000 

Perjalanan  

lokal 

Survai lokasi 

/implementas

5 orang 300.000    
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i kegiatan 

Perjalanan 

Bdg- Jogya 

Konsultasi 2 orang 500.000 1.000.000 1.000.000 

Perjalanan 

Bdg-malang 

Konsultasi 3 orang  1.000.000 3.000.000 3.000.000 

Perjalanan  

lokasi lokal 

Survai/konsul

-tasi 

3 orang 250.000    750.000    750.000 

Perjalanan 

Seminar 

internasional 

 4 orang 2.500.000 10.000.000 10.000.000 

 

SUB TOTAL (Rp) 

 

 

19.950.000 

 

20.000.000 

5. Lain-lain  

Kegiatan   Justifikasi 

anggaran 

Kuantitas  satuan Honor per tahun (Rp) 

Th I Th II 

Lokakarya/sem

inar  nasional 

Pengayaan 4 orang  1.000.000 4.000.000 4.000.000 

Dokumentasi Dok 1 set 500.000    500.000    500.000 

Validasi ahli Validitas 

instrumen 

3 orang 1.500.000 4.500.000 4.500.000 

Pengandaan 

Laporan akhir  

FC dan 

penjilidan 

1000 Lb/ 

10 eks 

25.000    250.000    250.000 

Pengandaan  

rubrik 

penilaian 

Perbanya-kan 750 lembar 200   150.000   150.000 

Pengandaan 

format 

penilaian 

Perbanya-kan 450 lembar 200     90.000     90.000 

Publikasi  Seminar 

nasional 

3 orang 1.000.000 3.000.000 3.000.000 

Seminar 

internasional 

Luaran 

penelitian 

3 orang 2.000.000 6.000.000 6.000.000 

Adm puslit  2 orang 500.000 1.000.000 1.000.000 

 

SUB TOTAL (Rp) 

 

 

19.490.000 

 

19.490.000 

 

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP 

TAHUN (RP) 

Th. I Th. II 

99.105.000 85.155.000 

 

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUH TAHUN (Rp) 184.260.000 
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Ringkasan Anggaran Biaya yang Diajukan Setiap Tahun 

 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang diusulkan (Rp) 

Tahun I Tahun II 

1 Gaji dan upah (Maks. 30%)  

19.000.000 

 

19.000.000 

 

2 Peralatan (30–40%)  

38.500.000 

 

24.500.000 

3 Bahan habis pakai  

2.165.000 

 

2.165.000 

3 Perjalanan   

19.950.000 

 

20.000.000 

4 Lain-lain: publikasi, 
seminar, laporan, lainnya 
sebutkan (Maks. 15%)  
 

 

19.490.000 

 

19.490.000 

 Total  99.105.000 85.155.000 
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Lampiran 2. 

DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 

Kategori Jenis 

Keberadaan  

Ada (%) 
Tidak Ada 

(%) 
Pengadaan 

Peralatan 

Kamera foto  100 Beli 

Handycam  100 Beli 

Flash-disc 70 30  

Printer  30 70 Beli 

Peralatan praktikum 

zoologi 
70 30 Beli 

Peralatan praktikum 

entomologi 
70 30 Beli 

Peralatan praktikum 

mikrobiologi  
70 30 Beli 

Peralatan praktikum  

genetika 
70 30 Beli 

Bahan Habis 

Pakai 

Kertas  100 Beli 

Tinta printer  100 Beli 

CD  100 Beli 

Folder   100 Beli 

Ballpen  100 Beli 

Pensil  100 Beli 

ATK lainnya  100 Beli 

Foto copy bahan  100 Beli 

Penjilidan  100 Beli 

Transportasi 

Lokal 

Kendaraan Pribadi 30 70 Sewa 

Kendaraan Umum   
Ongkos 

menumpang 

Transportasi 

Luar Kota 

Kendaraan Pribadi 30 70 Sewa 

Bis   
Ongkos 

menumpang 

Pesawat Terbang   
Ongkos 

menumpang 
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Lampiran 3: 

Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas 

No. Nama / NIDN 
Instansi 

Asal 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

Jam/Minggu 

Uraian Tugas 

1 Mimi Halimah, S.Pd., M.Si 
FKIP 

Unpas 

Pendidikan 

Biologi 
10 j ob 

Selaku Ketua TPP 

 Menentukan topik dan 

arah penelitian 

 Merancang kegiatan 

penelitian 

 Mengkoordinir 

pelaksanaan penelitian 

 Melaksanakan 

ketentuan birokrasi 

  

2 
Cita Tresnawati, S.Pd., 

M.Pd. 

FKIP 

Unpas 

Pendidikan 

Biologi 
10 j ob 

Selaku Bendahara 

merangkap Anggota: 

 Membantu memegang 

dan mengendalikan 

pendanaan 

 Turut menentukan 

topik dan arah 

penelitian 

 Melaksanakan proses 

penelitian 

3 Dr. Yayan Sanjaya, M.Si. 
FPMIPA 

UPI 
Biologi 10 j ob 

Selaku Ketua TPM 

 Menentukan topik dan 

arah penelitian 

 Merancang kegiatan 

penelitian 

 Mengkoordinir 

pelaksanaan penelitian 

 Melaksanakan 

ketentuan birokrasi 

  

4 Dr. Hernawati, M.Si 
FPMIPA 

UPI 
Biologi 10 j ob 

Selaku Anggota: 

 Turut menentukan 

topik dan arah 

penelitian 

 Melaksanakan proses 

penelitian 
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Lampiran 4. Biodata ketua dan anggota 

BIODATA KETUA TPP 
A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Mimi Halimah., S.Pd., M.Si. 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 15110533 

5 NIDN  0406107801 

6  Tempat dan Tanggal Lahir Cianjur/06  Oktober 1978 

7 E-mail Mimi_iding@yahoo.com 

8 Nomor Telepon/HP 08122348563 

9  Alamat Kantor Jl. Taman Sari no. 6-8 Bandung 

10 Nomor Telepon/Faks Kantor 0224205317 

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan - 

12 Mata Kuliah yang Diampu 1. Praktikum Mikrobiologi 

2. Praktikum Genetika 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi Universitas 

Pasundan 

Bandung 

Institut 

Teknologi 

Bandung (ITB) 

 

Bidang Ilmu Pendidikan 

Biologi 

Bioteknologi  

Tahun Masuk – Lulus Sept ember 

1998- Januari 

2003 

Agustus 2006-

Maret 2009 

 

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi Efektivitas 

Racun Laba-

laba Niphella sp 

terhadap larva 

Instar III 

Optimasi 

Medium 

Pertumbuhan 

Schizophyllum 

Commune  

 

mailto:Mimi_iding@yahoo.com
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Helicoverpa 

armigera 

Hubner 

Untuk    

Meningkatkan 

Kadar Beta-

Glukan Dengan 

Fermentasi 

Bawah 

Permukaan 

Nama Pembimbing/Promotor Drs. Otang 

hidayat., M.Pd 

Drs. Ahmad 

Mulyadi., M.Pd 

Dr. Pingkan 

Aditiawati 

 

 

 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (juta Rp) 

1 

 

2010 Pengembangan Model Praktikum 

Fisiologi Hewan Dengan Metode Mini-

Riset Sebagai Aktivitas Sains 

Terintegrasi Untuk Meningkatan 

Pemahaman Konsep Dan Keterampilan 

Proses Sains Mahasiswa 

LEMLIT 

UNPAS 

2.000.000 

2 2011 Hubungan Antara Pengetahuan 

Mikrobiologi dengan Karakter Hidup 

Sehat 

LEMLIT 

UNPAS 

2.000.000 

3 

 

2012 Peningkatan dan Pembinaan 

Kepropfesionalan Guru Bersertifikat 

Pendidik Melalui Lesson Study pada 

satuan Pendidikan Dasar Yayasan 

Pendidikan Pasundan di Kota Cimahi 

Hibah 

Bersaing 

DIKTI 

40.000.000 

4 

 

2013 Peningkatan dan Pembinaan 

Kepropfesionalan Guru Bersertifikat 

Pendidik Melalui Lesson Study pada 

satuan Pendidikan Dasar Yayasan 

Pendidikan Pasundan di Kota Cimahi 

(Lanjutan  tahun ke 2) 

Hibah 

Bersaing 

DIKTI 

45.000.000 

5 

 

2013 Perbandingan Teknologi LEISA dan 

Konvensional terhadap Penurunan 

Organisme Penggangu Tanaman (OPT) 

KKP3N 

Hibah 

Penelitian 

110.510.000 
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pada Tanaman Cabai Merah (Capsicum 

anuum) 

 

Litbang 

Pertanian 

6 2013 Potensi Asi Dalam Menghambat 

Pertumbuhan Bakteri Penyebab Diare 

Sebagai Pemicu Tingginya Angka 

Kematian Bayi  Di Provinsi Jawa Barat 

BAPEDA 

JAWA 

BARAT 

49.000.000 

7 2014 Peningkatan dan Pembinaan 

Kepropfesionalan Guru Bersertifikat 

Pendidik Melalui Lesson Study pada 

satuan Pendidikan Dasar Yayasan 

Pendidikan Pasundan di Kota Cimahi 

(Lanjutan  tahun ke 3) 

Hibah 

Bersaing 

DIKTI 

50.000.000 

8 2014 Pengembangan Model Pelatihan 

Penulisan Karya Ilmiah Dalam Upaya 

Pembinaan Profesionalisme Guru 

Berkelanjutan (tahun 1) 

 

Hibah 

Bersaing 

DIKTI 

50.000.000 

9 2014 Hubungan Pengetahuan Tentang diare 

pada bayi dengan prilaku menyusui ASI 

eksklusif di Jawa Barat 

LEMLIT 

UNPAS 

2.000.000 

10 2015 Pengembangan Model Pelatihan 

Penulisan Karya Ilmiah Dalam Upaya 

Pembinaan Profesionalisme Guru 

Berkelanjutan (tahun 2) 

 

Hibah 

Bersaing 

DIKTI 

50.000.000 

11 2015 Pendekatan partisipatif siswa 

berkebutuhan khusus di SLB negri 

Cicendo Bandung untuk meningkatkan 

kemandirian 

Hibah 

Internal 

Universitas 

Pasundan 

13.000.000 

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber  

lainnya. 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber* Jml (juta Rp) 

1 2006 Sosialisasi Cara Pembuatan Bioplastik 

sebagai Media Pembelajaran Biologi 

pada Guru-Guru SMP dan SMA YPI 

Bandung. Pengabdian Masyarakat tahun 

LEMLIT 

UNPAS 
2.000.000 

2. 2011 Implementasi Go Green Melalui 

Pelatihan Pengelolaan Sampah 

menggunakan Biopori di desa 

Kertamukti kecamatan Haurwangi 

Kabupaten Cianjur 

LEMLIT 

UNPAS 
2.000.000 

3. 2012 Pelatihan Budidaya Anggrek di desa 

Sadalaherang kecamatan sagalaherang 

LEMLIT 

UNPAS 
2.000.000 
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Kabupaten Subang 

4. 2013 Pelatihan Pembuatan Produk 

Bioteknologi Konvensional (Youghurt, 

Nata De coco, VCO) di desa Pawenang 

kecamatan Bojong Purwakarta 

LEMLIT 

UNPAS 
2.000.000 

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI 

maupun dari sumber  lainnya. 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/Tahun 

1 

Isyarat Sentuhan Antena Semut 

Dolichiderus terhadap ephid  

embun madu 

Biosfera Volume  Nomor 

2010 

2 

Identifikasi dan karakterisasi jamur 

Entomopathogen yang Berasosiasi 

dengan Spodoptera litura 

Bionatura Volume  Nomor 

2011 

3 

Optimasi jenis sumber karbon pada 

medium pertumbuhan 

Schizophylum commune untuk 

meningkatkan kadar beta glukan 

dengan fermentasi bawah 

permukaan 

Biosfer Volume 3, Nomor 2 

tahun 2011 

4 

Uji Toksisitas Ekstrak Akar Tuba 

(Deris eliptica Benth) Terhadap 

Mortalitas Larva Aedes aegypty 

Linn 

Biosfer Volume 4,  Nomor 

1 tahun 2012 

5 

The efect of Cymbopogan nardus 

Line Rendle on Rice Storage Pest 

Sitophilus oryzae Linn 

(Coleoptera: Cuculionidae) 

Proceeding of 

ICSAFS 

(International 

Conference on 

Sustainable 

agriculture and 

Food security: 

Challanges and 

Oppotunities 

Universitas 

Padjajaran 

Indonesia  2012 

6 

Hubungan Antara Pengetahuan 

Mikrobiologi dengan Karakter 

Hidup Sehat 

Jurnal Pengajaran 

Mipa 

Volume 18 , Nomor 

1 tahun 2013 

7 

Peningkatan dan Pembinaan 

Kepropfesionalan Guru 

Bersertifikat Pendidik Melalui 

Lesson Study pada satuan 

Pendidikan Dasar Yayasan 

Pendidikan Pasundan di Kota 

Cimahi 

Jurnal Pengajaran 

Mipa 

Volume 18 , Nomor 

1 tahun 2013 

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Nama Pertemuan Ilmiah/ Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
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Seminar Tempat 

1 International Seminar On 

Special Education For 

Southeast Asia Region 5 

Th Series 2015 

Pendekatan partisipatif siswa 

berkebutuhan khusus di slb 

negri cicendo bandung untuk 

meningkatkan kemandirian 

Unesa Surabaya 

2    

3    

Dst.    

  

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 Pengantar Mikrobiologi 2008 87 Prodi Biologi 

FKIP UNPAS 

Bandung 

2 Penuntun Praktikum Mikrobiologi 2009 78 Prodi Biologi 

FKIP UNPAS 

Bandung 

3 Pengantar Bioteknologi 2010 77 Prodi Biologi 

FKIP UNPAS 

Bandung 

 

H. Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1     

2     

3     

Dst.     

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 

dalam 5 tahun terakhir 
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No Judul terakhir/jenis Rekayasa sosial 

lainnya yang telah diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

     

     

     

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi atau institusi 

No  Jenis Penghargaan  Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun  

    

    

    

    

 
K.  Kegiatan  dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/ pagelaran/ 

pameran/peragaan /Kegiatan akademik lain yang pernah diikuti dalam 5 Tahun 

Terakhir 

No. 

Nama 

Pertemuan 

Ilmiah/ Seminar 

 

Tema 

Peran 

serta 

 

Tempat 
 Tahun 

1 Seminar Nasional 

Biologi 

Peran Iptek Bidang 

Biologi Dalam 

Melestarikan Kearifan 

Masyarakat  Untuk 

Mendukung 

Pemanfaatan Sumber 

daya alam yang 

berkelanjutan 

Peserta Jurusan 

Biologi 

FMIPA 

UNPAD 

2010 

2 Pengawasan 

Penyelenggaraan 

ujian Nasional 

- Pengawas 

dan 

pemantau 

UN SMP 

SMA  

Propinsi Jawa 

Barat 

2010 

3 Pengawasan 

Penyelenggaraan 

ujian Nasional 

- Pengawas 

dan 

pemantau 

UN SMP 

SMA  

Propinsi Jawa 

Barat 

2011 

4. Pengawasan 

Penyelenggaraan 

- Pengawas 

dan 

pemantau 

Propinsi Jawa 

Barat 

2012 
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ujian Nasional UN SMP 

SMA  

5 Pengawasan 

Penyelenggaraan 

ujian Nasional 

- Pengawas 

dan 

pemantau 

UN SMP 

SMA  

Propinsi Jawa 

Barat 

2013 

6 Pelatihan Hypno 

Teaching dan 

Hypno Parenting 

Mendidik anak dengan 

hati, melalui Hypno 

Teaching dan Hypno 

Parenting 

(mensinergiskan pola 

didik di rumah dan di 

sekolah) 

Peserta 

 

Taman 

Kanak-Kanak 

Islam Al- 

Hasan 

2010 

7 Cultural Night A Centenial Cultiral 

Show 

Peserta International 

Student 

Association 

(ISA) 

University of 

the Philipines 

Los Banos 

2010 

8 Cultural Night Colours of Culture: 

ISA Cultural Night 

2010 

Peserta International 

Student 

Association 

(ISA) 

University of 

the Philipines 

Los Banos 

2011 

9 Pelatihan 

Pengelolaan 

Laboratorium 

Biologi 

- Peserta Jurusan 

Pendidikan 

Biologi 

FPMIPA UPI 

2011 

10 Seminar 

Penelitian 

Tindakan Kelas 

- Pemateri Ikatan Guru 

Raudathul 

Athfal 

(IGRA) 

Kabupaten 

Cianjur) 

2012 
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11 Workshop 

Bioteknologi 

Pembuatan etanol Pemateri HIMA 

Biologi FKIP 

UNPAS 

2012 

13 Penataran 

Lokakarya 

Nasional 

Pengelolaan dan 

Penyuntingan 

Jurnal Ilmiah 

- Peserta Universitas 

Negri Malang 

2013 

14 Workshop 

Alpikasi 

Komputer 

- Peserta UPT 

Laboratorium 

FKIP 

UNPAS 

2013 

15 Pelatihan 

pedagogi 

SMP/MTS Untuk 

dosen LPTK 

- Peserta USAID 

Prioritas 

2013 

16 Workshop 

Bioteknologi 

dalam acara 

Festival Biologi 

2014 

Pembuatan Youghurt 

Dari Kulit Pisang 

Pemateri HIMA 

Biologi FKIP 

UNPAS 

2014 

17. Pelatihan 

Implementasi 

Kurikulum  

Pengembangan 

Pembelajaran yang 

mendidik melalui 

implementasi 

pendekatan scientific 

Peserta Prodi Biologi 

FKIP 

UNPAS 

Januari 

2014 

18 Lokakarya 

Implementasi 

Kurikulum bagi 

mahasiswa Prodi 

Biologi 

Pengembangan 

Pembelajaran yang 

mendidik melalui 

implementasi 

pendekatan scientific 

instruktur Prodi Biologi 

FKIP 

UNPAS 

Pebruari 

2014 

19 Pelatihan 

pedagogi 

SMP/MTS Untuk 

dosen LPTK 

Praktik yang baik 

dalam pembelajaran di 

SMP/MTs untuk dosen 

pedagogi Lembaga 

Pendidikan Tenaga 

Peserta USAID 

Prioritas 

Jawa Barat 

12-16 

Februari 

2015 
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Kependidikan 

20 Pelatihan 

pedagogi 

SMP/MTS Untuk 

dosen LPTK 

Training Pedagogy 

Lecturer Teacher 

Training Curricula And 

Materials 

Peserta USAID 

Prioritas 

Jawa Barat 

23-25 

April 

2015 

  

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing 
 

Bandung , April 2015  
Pengusul,  
 

 
 

Mimi Halimah., S.Pd., M.Si 

NIPY : 15110533 
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BIODATA ANGGOTA TPP 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Cita Tresnawati, S.Pd.,M.Pd. 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional III-B/ Assisten Ahli 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya NIP YPT Pasundan 1511053 

5 NIDN 0414027802 

6  Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 14 Februari 1978 

7 E-mail cita_tresnawati@yahoo.com 

8 Nomor Telepon/HP 022.2008424 /  081320724446 

9  Alamat Kantor Jl. Taman sari no 6-8 Bandung 

10 Nomor Telepon/Faks Kantor 02224205317 

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1=    orang; S-2=   orang;  S-3=    

orang 

12 Mata Kuliah yang Diampu 

Biologi Sel 

Perencanaan Pengajaran 

Kapita Selekta Biologi SMA I 

Kurikulum dan Pembelajaran 

Praktikum Struktur Hewan 

Praktikum Zoologi Vertebrata 

Praktikum Fisiologi Hewan 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi Universitas 

Pasundan Bandung 

Universitas Pendidikan 

Indonesia 
 

Bidang Ilmu Pendidikan Biologi Pendidikan IPA Sekolah 

Lanjutan 
 

Tahun Masuk – Lulus 1996-2000 2007-2009  

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi Pengaruh Berbagai 

Substrat Pembibitan 

Jamur Tiram Putih 

(Pleurotus 

ostreatus) Terhadap 

Pertumbuhan 

Miselium  Jamur 

Implementasi Model 

Pembelajaran Inkuiri 

Pada Konsep Sistem 

Pernapasan Untuk 

Meningkatkan 

Kemampuan Konseptual, 

Prosedural dan Sikap 

Ilmiah Siswa SMU 

 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

1. Dra. Mira 

Widyantini, M.Kes. 

2. Dra.Lilis Suhaerah, 

M.Kes. 

1. Prof. Dr.Fansisca 

Thapilaow 

2. Dr. Ana Ratna Wulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cita_tresnawati@yahoo.com
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C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (juta Rp) 

1 

 

2009 Implementasi Model Pembelajaran 

Inkuiri Pada Konsep Sistem Pernapasan 

Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Konseptual, Prosedural dan Sikap Ilmiah 

Siswa SMU.  Thesis Tahun 2009 

Sendiri  - 

2 

 

2010 Implementasi Strategi Metakognisi 

dengan Mengetahui  Prior Knowledge 

dalam Mengembangkan hand-out 

Perkuliahan dan Menilai Kemampuan 

Mahasiswa Memahami Materi Sintesis 

Protein.  

Lemlit 

Universitas 

Pasundan 

2 

3 

 

2006 Pengembangan Kreativitas Mahasiswa 

dengan Pemanfaatan Lingkungan 

sebagai Sumber Belajar pada Mata 

Kuliah Zoologi Vertebrata. 

Lemlit 

Universitas 

Pasundan 

2 

4 2007 Relevansi Pengetahuan Mahasiswa 

terhadap Wawasan Lingkungan di 

Program Studi Pendidikan Biologi FKIP 

Unpas Bandung. 

Lemlit 

Universitas 

Pasundan 

2 

5 2008 Pemanfaatan Laboratorium sebagai 

Media Pembelajaran dalam Rangka 

Meningkatkan Proses Belajar Mengajar 

di Program Studi Biologi FKIP Unpas 

Bandung. 

Lemlit 

Universitas 

Pasundan 

2 

6 2008 Pengembangan Instrumen Penilaian 

Praktikum mata kuliah Zoologi 

Vertebrata untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Mahasiswa di Program Studi 

Pendidikan Biologi Universitas 

Pasundan Bandung. 

Lemlit 

Universitas 

Pasundan 

2 

7 2009 Analisis Keterampilan Proses Sains  

pada Mahasiswa Biologi  FKIP Unpas 

Bandung. 

Lemlit 

Universitas 

Pasundan 

2 

8 2011 Studi Kemampuan Menganalisis 

Fenomena Inovasi Dalam Pembelajaran 

Biologi Pada Mahasiswa Semester  VII  

Pendidikan Biologi Fkip Unpas 

Bandung.  

Lemlit 

Universitas 

Pasundan 

2 

9 2012 Menilai Proses Inkuiri Dengan 

Performance Assessment Pada 

Praktikum Pengujian Urin Praktikum 

Fisiologi Hewan. 

Lemlit 

Universitas 

Pasundan 

2 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
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No. Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Jml (juta Rp) 

1 2008 Pembuatan bibit nata dan natadecoco 

dikelurahanLlembang Bandung  

LPM 

Universita

s 

Pasundan 

2.000.000 

2 2009 Sosialisasi Pembuatan Bioplastik pada 

Guru-guru dan Siswa SMP dan SMU 

YPI Bandung. Tahun 2009 

LPM 

Universita

s 

Pasundan 

2.000.000 

3 2010 Bio-sosialisasi Pemanfaatan Lahan 

Sempit dengan Sistem Vertikultur 

kepada Ibu-ibu PKK di Kecamatan  

Sukajadi Kelurahan Sukawarna 

Kabupaten Bandung. 

LPM 

Universita

s 

Pasundan 

2.000.000 

4 2011 Pengabdian Masyarakat dengan menjadi 

pembimbing KPB (Kuliah Praktek 

Bermasyarakat) di  Desa Jatisari 

Kecamatan Bojong Picung Ciranjang  

Cianjur  

 Fakultas 

Universita

s 

Pasundan 

- 

5 2012 Pengabdian Masyarakat dengan menjadi 

pembimbing KPB (Kuliah Praktek 

Bermasyarakat) di  Desa Sagala Herang 

Kaler Kabupaten Subang 

 Fakultas 

Universita

s 

Pasundan 

- 

6 2013 

berjala

n 

Membekali Keterampilan Sistem 

Bertaman Terarium Yang Terintegrasi 

Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Lingkungan Hidup 

LPM 

Universita

s 

Pasundan 

2.000.000 

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/Tahun 

1 

Implementasi Model Pembelajaran 

Inkuiri Pada Konsep Sistem Pernapasan 

Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Konseptual, Prosedural dan Sikap 

Ilmiah Siswa SMU.  Thesis Tahun 

2009 

Biosfer 
Vol. III/No. 2/ 

 Juli 2011 

2 

Implementasi Strategi Metakognisi 

dengan Mengetahui  Prior Knowledge 

dalam Mengembangkan hand-out 

Perkuliahan dan Menilai Kemampuan 

Mahasiswa Memahami Materi Sintesis 

Protein.  

Biofer 
Vol. IV/No.1/  

Januari 2012 

3 

Studi Kemampuan Menganalisis 

Fenomena Inovasi Dalam Pembelajaran 

Biologi Pada Mahasiswa Semester  VII  

Pendidikan Biologi Fkip Unpas 

Biosfer 
Vol. V/No. 2/ 

Juli 2012 
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Bandung (2011) 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan Hibah Bersaing. 

Bandung, April 2015  

Pengusul,  

 

 

CITA TRESNAWATI, S.Pd., M.Pd. 

                     NIPY 1511053 
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BIODATA KETUA TPM 

 

 

I. Data Pribadi :  

Nama :  Dr. Yayan Sanjaya, M.Si 

NIP 

NIDN 

:  197112312001121001 

:  0031127101 

Jeni Kelamin :  Laki-laki 

Tempat/Tanggal Lahir :  Ciamis/ 31 Desember 1971 

Status Perkawinan :  Kawin 

Agama :  Islam 

Instansi :  Universitas  Pendidikan Indonesia 

Alamat Kantor  :   Jl. Setia Budhi 229 Bandung 40154 

Golongan/Jabatan :  IV A/Lektor Kepala 

Alamat Rumah :  Jl. Gegerkalong Tengah 24 B 

   Bandung – 40153 

Telepon :  082117191373 

 

 II.  Riwayat Pendidikan : 

Nama 

Sekolah/Universitas 

Gelar Lulus tahun 

1. SDN 18 Bandar 

Lampung 

 1984 

2. SMPN 2 Bandar 

Lampung 

 1987 

3. SMAN 1 Bandung  1990 

4.  S1: Unpad Bandung Jurusan Hama dan 

penyakit Tumbuhan  

1991-997 

5. ITB Bandung Master of Biologi 1997-2000 

6 UPLB Philippines Plant Protection  2008- 2011 

 

III. Riwayat Pekerjaan  

Lembaga Status Waktu  

PAU Bioteknologi  ITB Asisten riset 1998 –2000 

Balai Penelitian Sayuran Asisten Riset  2000 –2002 

Universitas  Pendidikan Indonesia Dosen/Peneliti 2002– sekarang 

   

   

 

IV.  Publikasi dan Seminar 

No. Judul Nama Jurnal  Tahun 

1. Biodiversiti Arthopoda pada 

Komunitas Tanaman Sayuran 

Simposium Keanekaragaman Hayati 

Arthropoda pada Sistem Produksi 

Pertanian 

2000 

2.  Perkembangan Resistensi 

Helicoverpa armigera Hubner 

Akibat Infeksi Berulang oleh 

Nuclear Polyhedrosis Virus 

Agrikultura  2000 
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(HaNPV) asal Helicoverpa 

armigera 

3.  Peranan  Agens Hayati Pada 

Pengendalian Thrips Mendukung 

Pengelolaan Ekosistem 

Berkelanjutan 

Simposium Pengendalian Hayati 

Serangga” 

2001 

4.  Pengujian Sifat Toleran 

Helicoverpa armigera Hubner 

terhadap Infeksi HaNPV 

Biosfera 2003 

5.  Study Efectivitas  Beauveria 

basassiana Starter Terhadap 

Mortalitas  Hypothenemus hampei 

Jurnal Perlindungan Tanaman 

Indonesia  

2003 

6.  Ekstrak Biji nimba Terhadap 

Predator Amblyseius deleoni  

Tropika 2004 

7.  Perbandingan Pengguanan Pestisida 

dan Sistem PHT terhadap  

Biosmart 2004 

8.  Komsumsi Makan dan 

Pertumbuhan Larva Helicoverpa 

armigera Toleran Terhadap 

Pemaparan  Helicoverpa armigera 

Nuclear Polyhedrosis Virus 

(HaNPV) 

Jurnal Matemartika dan Sains 2004 

9.  Peranana   Helicoverpa armigera 

Nuclear Polyhedrosis Virus 

(HaNPV) Sebagai Agen Penyeleksi 

Untukr Helicoverpa armigera 

Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) 

Jurnal Hayati 2004 

10. Infektivitas Nematoda 

Entomopathogem Heterorhabditis 

sp Terhadap Infektivitas Cyllodes 

bifacies Walker (Coleoptera: 

Nitidulidae)  

Tropika 2005 

11.  

 

Keanekaragaman Serangga pada 

Tanaman 

Roay (Phaseolus lunatus)  

Biodiversitas 2005 

12.  Potensi Pemangsaaan Predator 

Reduviidae (Rhinocoris Fuscipes 

F.) terhadap Helicoverpa spp 

Jurnal Pengajaran MIPA 2005 

 

 

13.  Pengaruh Ekstrak Daun Manihot 

Esculenta Terhadap Mortalitas 

Larva Aedes aegypti  

Seminar Nasional MIPA dan 

Pembelajarannnya 

2005 

14.  Pengaruh Nematoda Steinerma sp 

Terhadap Mortalitas Larva Lucilia 

sericata 

International Confrence Mathematics 

and Natural Sciences (ICMNS) 

2006 

15.  Livestock and Climate change Asean Centre for Biodiversity 2008 

16.  Agricultuture: responding to the 

Challages of Globalization 

Searca International Confrence  

17. Value and Institutions of 

Biodiversity and Ecosystems 

Searca 2010 
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18. Kajian Histologis Midgut 

Spodoptera litura yang terserang 

HaNNPV 

Jurnal Pascasarjana UNS  2010 

19. Karakterisasi Jamur yang 

berasosiasi dengan Spodoptera 

litura 

Bionatura   

20 Insect Diversity Comparisons on 

Chili Plants between Syntetic 

Pesticide  Biopesticide from 

Spider Venom of  Nephila sp. 

 

Tropika  2012 

21 PENGUJIAN FEROMON SEKS PADA  

LALAT RUMUAH Musca domestica 

Linnaeus  

(DIPTERA: Muscidae)  

 

Seminar IAIFI 2013 

22. Transmission  effect  of 

entomopathogenic fungi on 

population of  

Tetranychus kanzawai (Kishida) 

(Tetranychidae: Acarina) 

 

Arthropods 2013 

23 INFECTION PROCESS OF 

ENTOMOPATHOGENIC FUNGI 

Metarhizium anisopliae 

IN THE Tetrancyhus kanzawai 

(KISHIDA) 

(TETRANYCHIDAE: 

ACARINA) 

Agrivita 2013 

24. Selection of entomopathogenic 

fungi against the red spider mite 

Tetranychus kanzawai (Kishida) 

(Tetranychidae: Acarina) 

Agrivita 2013 

25.  
 ISOLASI, IDENTIFIKASI, DAN 

KARAKTERISASI JAMUR 

ENTOMOPATOGEN DARI 

LARVA SPODOPTERA LITURA 

(FABRICIUS) 

Bionatura 2014 

26. Entomopathogenic 

Characterization of Beauveria 

bassiana fungi against 

Tetranychus kanzawai (Kishida) 

(Tetranychidae: Acarina) Spider 

Mite by Its Region 

Thai Journal 2014 
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V. Pengalaman Penelitian 

No.  Judul Tahun 

1.  Pengendalian Hama Terpadu  pada Hama  Tanaman Bawang Merah  

Spodoptera Exigua Hbn) dengan Menggunakan Virus NPV 

1999-2000 

2.  Pengendalian Spodoptaeart .exigua Hbn  dengan menggunakan sex 

pheromone pada tanaman Bawang Merah  

2000 

3.  Infeksi Toleran dari Helicoverpa armigera Nuclear Polyhedrosis Virus 

 ( HaNPV)  Terhadap Helicoverpa armigera 

2001 

4. Autidiseminasi dann Reprodiksi Helicoverpa armigera yang teinfeksi  

 Helicoverpa armigera Nuclear Polyhedrosis Virus ( HaNPV) 

2001 

5.  Perananan agen hayati untuk mengendalikan   Thrips  2001 

6. Pendedahan dan Penghentian Pendedahan  HaNPV  Terhadap Tingkat 

Toleransi  

 Helicoverpa armigera ( Hubner). 

2001 

7. Pengaruh ekstrak dauan dan biji daun Nimba  (Azadirachta Indica A. Juss) 

 Terhadap Populasi  Brevipalpus Phoenicis Geijskes and Selektivitasanya Terhadap    

 Predator Amblyseieus deleoni Mumat Et Denmark (Acarina: Pytoiseiidae) Pada  

Perkebuanan Teh .  

2002 

9. Studi Racun  Nephilla  sp terhadap Helicoverpa  armigera  2003 

10. Studi Racun   Nephilla  sp terhadap Aedes agepty  2004 

11 Penerapan Teknologi  LEISA Terhadap Keragaman Serangga  2005 

12.  Pengaruh Biopestisida Terhadap Keragaman Serangga pada Tanaman Bawang Merah 2006 

13. Uji toleransi jamur entomopathogen pada Kecoa Jerman (Blatella germanica) 2007 

14. Identifikasi entomopathogen yang berasosiasi dengan Spodoptera litura 2008 

15 Perbandingan Jamur entomopathogen isolat Indonesia dan Filipina terhadap Lalat 

rumah 

 (Musca domestica), ulat tentara (Spodoptera litura) dan ulat jagung  

(Helicoverpa armigera) 

2009 

16 Karakterisasi jamur Metarhizium sp, dan Beuveria sp., yang beasosiasi  

Dengan Tetranychus urticae pada tanaman Strawberry 

2010 

17.  Karakterisasi morfology dan genetik Karakterisasi jamur Metarhizium sp,  

Beuveria sp., dan  Paecilomyces  spyang beasosiasi terhadap Tetranychus kanzawai 

2010-2011 

18. Perbandingan Teknologi  LEISA dan Konvensional terhadap Penurunan 

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Tanaman Cabai Merah 

(Capsicum anuum) 

2013 

19  Diseminasi teknologi LEISA pada Petani di daerah Nyampai Kecamatan 

Lembang kabupaten Bandung Barat 

2013 

20 Rintisan pengembangan taman Kupu di Kebun Botani UPI 2014 

21 PengembanganPembuatan Taman Kupu-kupu di Kebun Botani UPI 2015 
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 VI. Buku  

Demikian surat pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan dapat dipertanggung jawabkan 

sebagaimana mestinya  

 

                                                                                                         Bandung, 1 April  2015        

 

 
 

                                                                                                         Dr  Yayan Sanjaya, M.Si 

                                                                                                      NIP. 197112312001121001    
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BIODATA ANGGOTA TPM 

A. Identitas Diri  

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Hernawati, S.Pt., M.Si. 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Lektor 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 197003311997022001 

5 NIDN 0003317002 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 31-03-1970 

7 E-mail Hernawati_hidayat@yahoo.com 

8 Nomor Telepon/HP 081395073170 

9 Alamat Kantor Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154 

10 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1= 20 orang; S-2 = 0; S-3= 0 

  

 

Mata Kuliah yang Diampu 

1. Struktur Hewan 

 2. Endokrinologi 

 3. Embriologi Hewan 

 4. Ilmu Kelakuan Hewan 

 5. Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas 

Padjadjaran 

Institut 

Pertanian Bogor 

Institut Pertanian 

Bogor 

Bidang Ilmu Peternakan Biologi-

subprogram 

Fisiologi Hewan 

Ilmu-ilmu Faal & 

Khasiat Obat 

Tahun Masuk-Lulus 1990-1995 1998-2001 2007-2012 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Hubungan Antara 

Ukuran-Ukuran 

Tubuh Dengan 

Berat Karkas Dan 

Berat Jeroan Sapi 

Madura Jantan 

Berumur 2 Tahun 

Pada Kondisi 

Tubuh Sedang 

Dan Gemuk 

Pengaruh 

Superovulasi 

pada Laju 

Ovulasi, Sekresi 

Estradiol dan 

Progesteron, 

Serta 

Pertumbuhan 

dan 

Perkembangan 

Uterus dan 

Kelenjar Susu 

Peran Berbagai 

Sumber Serat 

Pangan Pada 

Perbaikan Profil 

Lipid Darah Mencit 

Hiperkolesterolemia 
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Tikus Putih 

(Rattus sp.) 

Selama Siklus 

Estrus 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

1. Dr. Nasipan 

Usri, Ir. M.S. 

2. Sulaeman, Ir., 

M.S. 

3. Karnaen, Ir, MS 

 

1. Wasmen   

    Manalu, Ir.,   

    Ph.D. 

 2. Nastiti  

     Kusumorini,   

     Dra., Dr. 

1. Prof. Ir. Wasmen   

    Manalu, Ph.D. 

2. Prof. drh.Agik    

    Suprayogi,   

    M.Sc., Ph.D. 

3. Prof. Dr. Ir. Dewi  

    Apri Astuti, M.S. 

 

C. Pengalaman Penelitian  

Judul Sumber Dana Tahun Ket. 

Pengaruh Superovulasi pada Laju 

Ovulasi, Konsentrasi Estradiol dan 

Progesteron, serta Pertumbuhan dan 

Perkembangan Uterus Tikus (Rattus 

sp.) Selama Siklus Estrus 

 

Mandiri 2004 Ketua 

Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Pare 

(Momordica charantia  

L.) terhadap Konsistensi Fertilitas pada 

Mencit (Mus musculus L.) Betina 

 

Penelitian Dasar, 

DIKTI 

2005 Ketua 

Pengaruh Pemberian PMSG pada 

Pertumbuhan dan Perkembangan 

Kelenjar Mammae Tikus (Rattus sp.) 

Selama Siklus Estrus 

 

Mandiri 2006 Ketua 

Pengaruh Pemberian PMSG Terhadap 

Gambaran Histologis  

Ovarium dan Uterus Tikus (Rattus sp) 

Betina Selama Siklus Estrus      

               

Program SP4, 

Jurusan 

Pendidikan 

Biologi UPI 

2006 Ketua 

Perbandingan Pengaruh Pemberian 

Pektin Kulit Jeruk  Dan Kulit  Pisang 

Sebagai  Alternatif Penurun Kolesterol 

 

Hibah Pembinaan 

Dosen Muda 

UPI 

2007 Anggota 

 

Potensi Tepung Kulit Pisang Sebagai  

Pakan Alternatif  Pada   Ransum 

Ternak Unggas 

 

Hibah Bersaing, 

DIKTI 
2007 

 
 

Ketua 

Peranan Bekatul (Oryza sativa) sebagai 

Sumber Serat Terhadap Dinamika 

Kolesterol Tikus Pada Kondisi 

Fisiologis Hiperkolesterolemia dan 

Normokolesterolemia  

Penelitian 

Strategis Nasional 

Bacth 1, DIPA 

UPI 

 

2009 Ketua 
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Peranan Berbagai Sumber Serat Dalam 

Dinamika Kolesterol Pada Individu 

Hiperkolesterolemia dan 

Normokolesterolemia   

 

Hibah Bersaing, 

DIKTI 
2009 Ketua 

Potensi Tepung Kulit Pisang Sebagai 
Pakan Ayam Broiler untuk 
Menghasilkan Daging yang 
Mengandung Kolesterol Rendah. 
 

Hibah Kompetitif 
UPI  

2009 Anggota 

Potensi Buah Pare (Momordica 
Charantia L) Terhadap Penurunan 
Kadar Lemak dan Gula Darah Sebagai 
Antipenuaan  
 

Hibah Pembinaan 

Dosen Muda 

UPI 

 

2011 Anggota 

Aktivitas dan Karakteristik Senyawa 
Antimikroba dari Tumbuhan Ageratum 
conyzoides L. 
 

Hibah Bersaing 

Tahap III 
2011 Anggota 

Bioesay Ekstrak Curcuma secara Invitro 
dan Invivo terhadap Aspek Fisiologi 
Mencit (Mus Musculus) Swiss Webster 
dan Sel MCF7 
 

Penelitian 

Unggulan 

Perguruan Tinggi 

(Bangdos) 

2013 Anggota 

Pemanfaatan Sumber Daya Hayati 
Lokal Untuk Meningkatkan Kualitas 
Kesehatan Dan Penanggulangan 
Penyakit Degeneratif Di Kecamatan 
Cisalak Kabupaten Subang (Studi 
Pengembangan Prospek Bahan Pangan 
Fungsional untuk Penanganan Penyakit 
Degeneratif) 
 

Penelitian 

Unggulan 

Perguruan Tinggi 

(Bangdos) 

2013 Ketua 

Peran Serat Pangan Pektin Pada 

Perbaikan  Kadar Lipid Darah Mencit 

Jantan Hiperkolesterolemia  

 

Penelitian 

Unggulan 

Perguruan Tinggi 

(Bangdos) 

 

 

2014 Ketua 

Karakteristik Fisik, Komposisi Kimia, 

Dan Uji Organoleptik Biskuit Dengan 

Penambahan Tepung Kulit Pisang Dan 

Bekatul  

(Studi Pengembangan Pemanfaatan 

Limbah Pertanian Menjadi Produk 

Bahan Pangan Fungsional Sebagai 

Penelitian 

Desentralisasi 

(Hibah Bersaing) 

2015 Ketua 



68 

 

Upaya Pencegahan Penyakit 

Degeneratif ) 

 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat  

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jumlah 

(juta Rp 

1 2009 Optimasi Pemanfaatan Tepung 

Kulit Pisang untuk Meningkatkan 

Kualitas Produksi Ayam Kampung 

di Desa Mayang Kecamatan 

Cisalak Kabupaten Subang 

DIKTI 50 juta 

2 2013 Pemanfaatan Sumber Daya Hayati 

Lokal untuk Meningkatkan 

Kualitas Kesehatan dan 

Penanggulangan Penyakit 

Degeneratif di Kecamatan Cisalak 

Subang 

UPI 30 juta 

3     

4     

 

E. Publikasi Artikel Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No  Judul Artikel Ilmiah  Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1 Kajian Sifat Fisik Dan Kimia 

Kulit Pisang Pada Berbagai 

Varietas Dengan Pengeringan 

Ovan Dan Jemur 

Biosainstifika  Vol  1, No 1, Thn 

2008 

2 Kadar Lipid Darah Mencit 

Betina Middle-Aged Galur 

Swiss Webster Selah 

Pemberian Jus Buah Pare 

(Momordica charantia L.) 

Majalah 

Kedokteran 

Bandung 

Vol 43, No 2, Thn 

2011 

3 Perbaikan Parameter Lipid 

Darah Mencit 

Hiperkolesterolemia Dengan 

Suplemen Pangan Bekatul  

Majalah 

Kedokteran 

Bandung 

Vol 45, No 1, Thn 

2013 

4 Suplementasi Serat Pangan 

Karagenan dalam Diet untuk 

Memperbaiki Parameter 

Lipid Darah Mencit 

Hiperkolesterolemia 

Jurnal Makara UI 

DEpok 

Volume 17 Nomor 1 

tahun 2013 

5    

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentasion) dalam 5 Tahun Terakhir 
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No Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 

1 Seminar Nasional 

Peternakan Berkelanjutan 

II 

Potensi Tepung Kulit 

Pisang Sebagai Pakan 

Ayam Broiler untuk 

Menghasilkan Daging 

yang Mengandung 

Kolesterol Rendah 

4 Nopember 2010, 

Fakultas 

Peternakan 

UNPAD Jatinangor 

2 International Seminar 

AINI-Faculty of Animal 

Husbandry 

Influence of Pare Fruit 

Extract to visceral fat 

weight, femur muscle, and 

liver middle-aged female 

mice Swiss Webster 

16 Juli  2011, 

Fakultas 

Peternakan 

UNPAD Jatinangor 

3 Seminar Nasional Inovasi 

Biologi dan Pembelajaran 

Biologi 

Efek Pemberian Esktrak 

Buah Pare (Momordica 

charantia L.) Terhadap 

Profil Lemak dan Kadar 

Glukosa dalam Serum 

Darah Mencit Betina 

Middle-Aged 

3-4Juli 2011, 

FPMPA 

Universitas 

Pendidikan 

Indonesia 

4 Seminar Ikatan Ahli Faal 

Indonesia Cabang Bogor 

Parameter Lipid Darah 

Mencit 

Hiperkolesterolemia 

dengan Suplementasi 

Serat Pangan Agar 

23 Januari 2013, 

Institut Pertanian 

Bogor 
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BAB I  

 

RUMAH KUPU-KUPU SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGI 

1.1. Pengenalan Kupu-Kupu 

Kupu-Kupu adalah kelompok serangga yang termasuk bangsa (ordo) Lepidoptera, 

yang berarti mempunyai sayap bersisik. Sisik inilah yang memberikan warna corak dan 

warna pada sayap  (Peggie dkk ,2006). Kupu-kupu hanya merupakan bagian kecil (10%) 

dari 170.000 jenis Lepidoptera yang ada di dunia. Bagian terbesar adalah ngengat atau 

dikenal juga sebagai kupu-kupu malam. Walaupun Jumlah dan jenisnya jauh lebih sedikit 

dari pada ngengat, kupu-kupu lebih dikenal secara umum karena sifatnya yang diurnal 

(aktif pada siang hari) dan warnanya yang cerah dan menarik. Kupu-kupu mempunyai 

metamorfosis lengkap dengan siklus hidup sebagai berikut: telur-ulat (larva)-

kepompong(pupa)-dewasa. 

Fungsi utama kupu-kupu dewasa adalah untuk berkembang biak dan beberapa jenis 

mempunyai prilaku menarik khususnya pada saat menemukan pasangan sampai dengan 

kawin. Kupu-kupu betina akan  meletakan telurnya untuk kelanjutan siklus hidup 

selanjutnya pada fase dewasa kupu-kupu menggunakan pasokan energi yang tersimpan 

dari fase ulat dan mereka menghisap nektar bunga sebagai tambahan energi. Ketika seekor 

kupu-kupu menghisap nektar dengan mulut (proboscis) yang terjulur, saat itu pula kupu-

kupu tersebut membantu penyerbukan. 

Terdapat keterkaitan yang erat antara kupu-kupu dengan tumbuhan sebagai 

makanan ulatnya yang dikenal dengan inang. Setiap kupu-kupu memilih tanaman inang 

tertentu untuk meletakakn telurnya. Tanaman ini akan menjadi makanan bagi ulat.misalnya 

kupu-kupu betinadari jenis Papilio polytes meletakan telur-telurnya pada daun jeruk dan 

beberapa marga lainnya yang termasuk dalam suku Rutaceae. Derajat keterkaitan ini 

bervariasi tergantung jenisnya, beberapa jenis kupu-kupu dapat mempunyai 3-4 jenis 

tanaman yang termasuk dalam suku yang sama ataupun berbeda, sementara jenis lain 

sangat spesifik dalam memilih tanaman inangnya (Peggie dkk ,2006). 

Umumnya kupu-kupu aktif pada hari yang cerah, hangat dan tenang sekitar jam 9 

pagi sampai jam 3 siang. Kelompok kupu-kupu tertentu umumnya terbang pagi dan sore 

hari. Pengamatan pada waktu atau musism yang berbeda mungkin akan menunjukan jenis 

yang berbeda karena jenis-jenis tersebut mempunyai periode terbang yang berbeda. 
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Beragam alasan orang mempelajari kupu-kupu, diantaranya untuk mengetahui jenis 

kupu-kupu, mengetahui nama dan keaneka ragamannya, untuk mencoba peran kupu-kupu 

di alam, untuk semata-mata menikmati keindahannya atau sebagai sarana media 

pembelajaran. 

1.2  Rumah Kupu-Kupu  

Di Indonesia Penggunaan Istilah Rumah kupu-kupu belum umum digunakan pada 

taman yang digunakan untuk menangkarkan kupu-kupu. Sebenarnya rumah kupu-kupu 

yang  akan dibuat di UNPAS tidak lain adalah taman kupu-kupu (Butterfly Park)  yang 

sama seperti taman kupu-kupu pada umumnya, hanyapenggunaan istilah  rumah kupu-

kupu karena taman yang akan dibuat lebih kecil dari taman kupu-kupu pada umumnya. 

Dibuat lebih kecil karena mengingat lahan yang terdapat di UNPAS Tamansari relativ 

sempit. Namun demikian tetap tidak mengurangi esensi, fungsi dan kelayakan rumah 

kupu-kupu sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. 

Rumah penangkaran kupu-kupu ini dibangun untuk membuat percontohan 

penangkaran Kupu-kupu sebagai upaya penyediaan sarana media pembelajaran dan 

sumber belajar  serta pemberdayaan kebun botani, yang dikemudian hari diharapkan dapat 

menjadi alternatif wahana wisata pendidikan dan konservasi kupu-kupu di Kota Bandung.   

 Secara umum jumlah taman kupu-kupu yang terdapat di Indonesia masih sangat 

sedikit bahkan tidak lebih dari sepuluh buah diantaranya terdapat di Taman Mini Indonesia 

Indah, Tabanan Bali, Taman Kupu-kupu Gita Persada Gunung Betung Sumatra selatan, di 

Sulawesi, Malang, Pulau Pramuka (salah satu pulau di gugusan kepulauan seribu) dan di 

Bandung.  

 Taman kupu-kupu yang berada di Bandung sebetulnya sudah ada dan didirikan 

pada tahun 2009, namun karena letak lokasinya yang cukup jauh dari pusat kota dan 

kurang memadainya akses transportasi umum menuju lokasi membuat taman kupu-kupu 

ini belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu Taman kupu-kupu ini lebih 

menitikberatkan pada keperluan pariwisata bahkan sejak 2014 sudah tutup tidak beroprasi 

lagi, sehingga tetap diperlukan pembuatan taman kupu-kupu yang khusus lebih menitik 

beratkan pada keperluan sebagai media pembelajaran. 

1.3 Media Pembelajaran Biologi 

Berdasarkan batasan dan karakteristik yang dimiliki, menurut Azhar Arsyad (1997)  

media memiliki pengertian fisik (hardware), yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, 

atau diraba dengan panca indera. Selain itu juga mengandung pengertian non-fisik 
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(software), yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan  

isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Sementara itu menurut AECT (1977) dalam 

Sadiman et. al.(1996) media atau bahan adalah perangkat lunak (software) yang berisi 

pesan dan informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan. 

Sedangkan peralatan atau perangkat keras (hardware) merupakan sarana untuk 

menampilkan pesan yang dikandung media tersebut. 

Kegiatan belajar biologi merupakan suatu proses yang menuntut adanya aktivitas 

siswa, dengan demikian pengembangan media diarahkan pada kegiatan yang ditunjang 

oleh alat peraga praktek dan alat observasi. 

Rumah  kupu-kupu merupakan media yang termasuk ke dalam kategori media asli. 

Media asli atau specimen merupakan obyek sebenarnya yang digunakan sebagai alat bantu 

pembelajaran. Cakupan media asli dalam pembelajaran biologi sangat luas, mulai dari 

bagian kecil dari suatu obyek sampai ke obyek utuh lengkap dengan habitatnya. 

Berdasarkan ukurannya mulai dari obyek yang besar sampai dengan obyek mikroskopis 

yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Media asli sering juga disebut 

sebagai realia karena media tersebut adalah obyek nyata (real), dalam kaitan materi biologi 

adalah makhluk hidup utuh atau bagian-bagiannya.  

Menampilkan obyek nyata di dalam kelas, dapat memberikan pengalaman langsung 

kepada para siswa saat pembelajaran. Apabila memungkinkan para siswa dapat 

menyentuh, membaui, memegang atau memanipulasi obyek tersebut. Beberapa hal yang 

harus dipertimbangkan dalam penggunaan media asli antara lain tingkatan pengalaman 

siswa yang belajar dan ketersediaan obyek sebagai media. Beberapa obyek mungkin terlalu 

besar atau terlalu kecil untuk disajikan pada tingkatan sekolah tertentu atau mungkin juga 

obyeknya membahayakan siswa, misalnya ular berbisa, binatang buas, tumbuhan beracun 

dan lain sebagainya. Penggunaan media asli dapat menjembatani perbedaan situasi 

pembelajaran di kelas dengan situasi kehidupan nyata (Gillespie & Spirt, 1973). 

Berkaitan dengan media pengajaran biologi, sebenarnya tidaklah sukar untuk 

mendapatkan media asli. Di sekitar sekolah atau lingkungan tempat tinggal siswa banyak 

sekali objek yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran biologi. Kita jangan lupa 

bahwa biologi itu suatu ilmu tentang alam kehidupan nyata, yang tentunya objek kajiannya 

adalah hal-hal yang nyata pula. Bertitik tolak dari kenyataan ini, tentulah media pengajaran 

yang paling cocok, mudah dan murah adalah objek nyata pula. Kapankah kita memerlukan 

media berupa gambar, foto, model, video atau animasi? Jawabannya tergantung kepada apa 
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yang akan kita ajarkan kepada para siswa, apakah tentang struktur atau proses. Kalau 

tentang struktur akan lebih baik menggunakan objek asli. 

Ketika sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar biologi, guru dapat 

menggunakan peserta didik sebagai media atau bahkan kelas yang digunakannya juga 

dapat berperan sebagai media. Demikian juga untuk di luar kelas, halaman sekolah, kebun 

sekolah, kolam dan taman sekolah dapat digunakan sebagai media apabila diperlukan. 

Melalui media asli, anak didik melihat langsung peristiwa yang nyata, yang jauh lebih baik 

ketimbang sekedar membaca uraian atau deskripsi mengenai obyek tersebut. Contoh ketika 

kita akan memperkenalkan salah satu hewan invertebrata yaitu Bintang laut, siswa secara 

langsung dapat menggunakan semua panca indranya. Siswa dapat menginderai bentuk, 

warna, ukuran dan dapat pula merabanya apakah halus atau kasar. Selain itu apabila 

obyeknya masih hidup para siswa dapat melihat secara langsung bagaimana gerakan 

hewan tersebut. 

Contoh lainnya pada saat pembelajaran tentang proses metamorfosis jangkrik, 

selain ukuran, bentuk, warna, anak juga mendengar bunyi yang dikeluarkan oleh jangkrik 

jantan atau betina. Maka jangkrik merupakan alat yang paling baik, karena pengalaman 

yang diperoleh siswa ketika mengamati jangkrik merupakan pengalaman nyata yang tidak 

mudah terlupakan serta memberi rangsangan pada anak didik untuk lebih jauh lagi 

menggali keingintahuannya.  
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BAB II. 

IDENTIFIKASI KUPU-KUPU 

2.1. Anatomi dan Morfologi Kupu-kupu 

Kupu-kupu didalam taksonomi mahluk hidup termasuk ke dalam kelas serangga. 

Serangga atau inescta merupakan salah satu hewan avertebrata dengan keanekaragaman 

yang sangat tinggi, baik jenis maupun jumlahnya. Ada beberapa ciri morfologis yang dapat 

digunakan untuk mengenali serangga yaitu : Tubuh terbagi menjadi 3 bagian yaitu kepala, 

toraks dan abdomen, Memiliki sepasang mata, Bersayap, meskipun ada juga yang tidak 

bersayap, Memiliki 3 pasang kaki, Mempunyai mata majemuk dan mata tunggal (oseli). 

Serangga adalah makhluk unik. Ukuran tubuh mereka yang kecil tidak menghalangi 

kemampuan mereka dalam beradaptasi dan sekaligus bertahan terhadap guncangan alam. 

Bandingkan dengan dinosaurus yang telah punah, maka serangga masih bisa kita temukan 

hingga detik ini. Serangga dapat memperbanyak keturunan melalui proses pertumbuhan 

dan perkembangan yang disebut metamorfosis (perubahan bentuk). Metamorfosis ini 

memungkinkan setiap individu serangga mampu membagi “pekerjaan” dalam satu periode 

tumbuh-kembangnya. Larva (bentuk pradewasa pada serangga yang mempunyai tipe 

metamorfosis sempurna) berfungsi sebagai pengumpul makanan dan energi yang akan 

digunakan pada saat dewasa (imago) untuk berpindah tempat, bergerak, kawin dan 

berketurunan. 

Lepidoptera merupakan satu dari sebelas anggota suku insecta. Lepidoptera berasal 

dari kata lepido yang berarti sisik dan ptera yang berarti sayap ( Borror et al,1992). 

Anggota dari lepidoptera selain kupu-kupu (butterfly) yaitu ngengat (moth) yang termasuk 

dalam subordo Heterocera. Kupu-kupu dan ngengat adalah serangga yang umum dikenal 

oleh banyak orang selain warnanya yang menarik juga keberadaannya yang sering terbang 

disekitar lingkungan kita, terutama daerah yang masih segar dan alami. Keduanya bisa 

dikenali secara langsung dari sisik-sisik pada sayap, yang akan lepas seperti debu pada jari-

jari kita, ketika memegang sayapnya. Ulasan di bawah ini fokus terhadap pembahasan 

mengenai kupu-kupu dan ciri morfologinya. 

1.1.1. Kupu-kupu 

 Kupu-kupu termasuk dalam serangga (insecta) yang memiliki ciri tubuh beruas-

ruas dan memiliki tiga pasang kaki. Kupu-kupu termasuk dalam sub-kelas pterygota karena 

memiliki sayap, dan termasuk dalam ordo Lepidoptera karena memiliki sayap yang 
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ditutupi sisik halus yang memberi corak dan warna sayap yang menarik. Gambar 1. 

Morfologi Kupu-Kupu (Sumber: Yusi Indriani 2010; Microsoft Corporation 2007). 

 

Gambar 1. Morfologi Kupu-Kupu 

(Sumber: Yusi Indriani 2010; Microsoft Corporation 2007). 

Kupu-kupu memiliki tubuh yang terbagi menjadi tiga bagian meliputi bagian 

kepala, dada (toraks), dan perut (abdomen). Tubuh kupu-kupu ditipang oleh kerangka luar 

(exosceleton), rangka luarnya sebagian besar berupa lapisan kitin yang tidak tertembus air 

dan tidak larut dalam asam organik. Kepala kupu-kupu terdiri dari enam ruas dengan 

gerakan kepala yang terbatas. Tiga ruas pertama berasosiasi dengan mata majemuk, mata 

tunggal, dan antena. Tiga ruas lainnya berasosiasi dengan bagian mulut. Maksila (rahang 

atas), beradaptasi sebagai alat penghisap berbentuk belahan tabung yang dapat digulung 

ketika tidak digunakan dan dijulurkan ketika digunakan untuk menghisap nektar, di sebut 

dengan probosis. Palpus labialis merupakan bagian bibir yang sangat senisitif sebagai alat 

peraba.Antena dilengkapi dengan sel-sel syaraf yang berfungsi sebagai alat pencium dan 

peraba. Toraks kupu-kupu dibagi menjadi 3 bagian yaitu pro-toraks, meso-toraks dan 

meta-toraks. Pro-toraks menjadi tempat melekatnya kaki depan. Meso-toraks menjaid 

tempat melekatnya kaki tengah, dan meta-toraks menjadi tempat melekatnya kaki belakang 

dan pasangan sayap belakang. Toraks juga merupakan penghubung dengan kepala. Di 

bagian sisi toraks terdapat dua pasang lubang spirakel yang berfungsi sebagai alat 

pernafasan. Bagian kaki depan sangat sensitif dan berguna untuk mengenali nektar, bunga 

atau pasangannya. Kaki kupukupu kadang dilengkapi dengan spina atau taji yang 

membantu kupukupu berjalan. Bagian sayap kupu-kupu biasanya berbentuk menyerupai 
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segitiga dengan berbagai variasi berbeda antar famili. Bentuk atau percabangan dan 

susunan venasi sayap menjadi salah satu ciri untuk mengenali jenis kupu-kupu. Bagian 

perut kupu-kupu pada dasarnya terdiri atas sepuluh ruas namun ruas terakhir mengalami 

modifikasi menjadi alat kelamin. 

 

Gambar 2. Siklus Matamorfosis Kupu-Kupu 
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Gambar 2.1. Morfologi Fase Larva Kupu-Kupu 

(Keterangan : 1=Caput,2=Thorax,3=Abdomen, 4=Sternite, 5=anal, 

6=kaki semu belakang, 7= spirakel, 8=kaki semu depan, 9=antena) 

             

Gambar 4.2. Anatomi Tubuh Kupu-Kupu          Gambar 4.3. Anatomi Kepala Kupu-kupu 

 

2.1.2. Perbedaan ngengat dan kupu-kupu 

Kupu-kupu seringkali tertukar dengan ngengat yang juga termasuk kedalam ordo 

lepidoptera. Antara kupu-kupu dan ngengat dapat dibedakan dari perbedaan morfologi dan 

perilakunya (Stanek 1992 diacu dalam Noerdjito dan Aswari 2003) yaitu :  
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a. Ngengat hinggap dengan posisi kedua sayap terbuka atau terentang sedangkan 

kupu-kupu hinggap dengan posisi sayap tertutup.   

b. Ngengat pada umumnya aktif pada malam hari (nokturnal) dan tertarik dengan 

cahaya lampu sedangkan kupu-kupu aktif di siang hari (diurnal)  

c. Ngengat memiliki antena (sungut) pendek dengan bentuk yang menyerupai bulu 

dan gilig seperti lidi beberapa jenis ujungnya membesar ( Clubbed) sedangkan 

kupu-kupu memiliki antena yang langsing,  

d. Ulat atau larva ngengat memiliki kaki semu (kaki perut) kurang dari lima pasang 

sedangkan kupu-kupu memiliki lima pasang kaki semu (kaki perut)  

e. Pupa ngengat di dalam kokon sutera, sedangkan pupa kupu-kupu tidak diselimuti 

kokon sutera dan umumnya pada bagian ujung dilengkapi dengan substansi sutera 

atau tali sutera untuk menopang pelekatannya pada substrat. 

Gambar 3 .Perbedaan Kupu-kupu dan Ngengat 

Kupu-Kupu Ngengat 

 

Sayap menutup 

 

Sayap menutup 

 

Sayap terbuka 

 

Sayap terbuka 
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Larva 

 

 

Larva 

 

Gambar 5. siklus hidup pada ngengat 

1.2. Klasifikasi 

Kedudukan kupu-kupu dalam tingkat takson Secara taksonomi, kupu-kupu 

diklasifikasikan dalam : 

Kelas            : Insekta  

Ordo             : Lepidoptera  

Subordo        : Rhopalocera  

Superfamili   : Hesperoidea dan Papilionoidea  

Famili            : Papilionidae, Pieridae ,Nymphalidae, Lycaenidae, Hesperiidae 

 

Contoh Klasifikasi Kupu-kupu Hingga Tingkat Jenis untuk Kupu-kupu Papilio memnon 

Kelas : Insecta  
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Ordo : Lepidoptera  

Famili : Papilionidae  

Genus : Papilio  

Spesies : Papilio memnon  

Klasifikasi kupu-kupu dilakukan melalui identifikasi ciri morfologi setiap jenis 

kupu yang ditemui. Setiap jenis kupu-kupu memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan 

antara satu dengan lainnya. Ciri morfologi yang diamati dalam melakukan kegiatan ini 

meliputi : bentuk sayapnya apakah memiliki perpanjangan sayap belakang atau tidak (yang 

menyerupai ekor), apakah mengalami reduksi pada kaki bagian depannya, kemudian 

warnanya warna yang khas membedakan antara satu famili dengan famili lainnya. Famili 

Papilionidae memiliki warna hitam sebagai dasar dan warna-warna cerah sepeti merah, 

hijau dan kuning, pieridae memiliki warna cerah yaitu putih, kuning, atau orange, 

kemudian Nymphalida memiliki ciri khas warnanya coklat sedangkan untuk Lycaenidae 

memiliki dua warna berbeda yang mencolok yaitu bawah berwarna putih atau coklat dan 

bagian permukaan sayap atas berwarna biru cerah yang tampak ketika terbang. Selain 

bentuk sayap, dan warna, ukuran juga menentukan satu jenis kupu-kupu, dan yang paling 

penting adalah venasi, venasi pada permukaan atas maupun bawah sayap kupu-kupu. Jika 

dua kupu memiliki ukuran bentuk dan warna yang hampir sama, maka untuk membedakan 

dilihat venasinya pasti ada perbedaan jika memang keduanya bukan dalam satu spesies 

yang sama. 

1.3. Identifikasi 

Secara taksonomi, kupu-kupu diklasifikasikan dalam (Borros et al. 1992):  

Kelas : Insekta  

Ordo : Lepidoptera  

Subordo : Rhopalocera  

Super famili : Hesperioidea dan Papilionoidea  

Karakteristik kelima kelompok famili tersebut yaitu (Grzimek 1975; Corbet & 

Pendlebury 1992; Otsuka 2001; Amir et al. 2003; Noerdjito dan Aswari 2003; Peggie dan 

Amir 2006;Yusi Indriani 2010) : 

1. Papilionidae  
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Gambar 2.6. Pupa Papilionidae 

 

 

Kerangka sayap pada Papilionidae 

 Anggota famili ini memiliki sayap depan vena radius bercabang lima, cubitus 

terlihat seperti bercabang empat dan sayap belakang dilengkapi dengan sebuah vena anal. 
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Kedua pasang sayapnya memiliki venasi (gurat-gurat) membentuk sel tertutup. Beberapa 

jenis memiliki pemanjangan sayap belakang yang menyerupai ekor.  

Sebagian besar anggota famili Papilionidae memiliki ukuran yang besar dengan 

pola warna yang indah. Beberapa jenisnya memiliki pola terbang yang lambat menyerupai 

burung layang-layang sehingga sering disebut sebagai kupu-kupu sayap burung “birdwing” 

atau “swallowtails”. Banyak jenis anggota famili Papilionidae yang bersifat sexual 

dimorphic yaitu adanya perbedaan antara individu jantan dan betina yang terlihat pada 

perbedaan pola dan warna sayap. Pada jenis-jenis yang antara individu jantan dan 

betinanya tampak serupa, terdapat perbedaan ukuran pada betina yang memiliki ukuran 

lebih besar dengan sayap yang lebih membulat. Jenis tumbuhan pakannya antara lain dari 

famili Rutaceae, Annonaceae, Lauraceae, Magnoliacae, Bombacaceae, dan Piperaceae. 

 

Gambar 2.1.Kupu-kupu yang termasuk dalam Famili Papilionidae 

 

a:Graphium agamemnon         b: Graphium sarpedon 
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c:Papilio polytes                  d: Papilio memnoN 

2. Nymphalidae 

 

 
Gambar pupa Nymphalidae 
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Gambar 2.9. Perangkasayapan pada Nymphalidae 

 Ukurannya bervariasi dan memiliki kaki depan yang sangat mereduksi. Sayap 

depan relatif sedikit lebar, berbentuk segitiga. Vena radius bercabang lima dan cubitus 

tampak seperti bercabang tiga. Vena analnya tidak ada. Sedangkan bagian sayap 

belakangnya memilki dua vena anal. Vena humerus lurus atau bengkok pada ujungnya, sel 

diskal terbuka atau tertutup oleh vena halus. Pangkal vena tidak ada yang membengkak. 

Umumnya berwarna coklat, oranye, kuning dan hitam. Ciri dari anggota famili 

Nymphalidae yaitu bagian pasangan tungkai depan yang mengecil pada kupu-kupu jantan 

dan betina (kecuali pada kupu-kupu betina Lybytheinae) sehingga tungkai tidak berfungsi 

untuk berjalan. Pada individu jantan, biasanya pasangan tungkai depan tertutup oleh 

kumpulan sisik yang padat menyerupai sikat sehingga sering disebut sebagai kupu-kupu 

berkaki sikat. Famili Nymphalidae memiliki jenis tumbuhan pakan yang bervariasi antara 

lain meliputi famili Acanthaceae, Amaranthaceae, Anacardiaceae, Annonaceae, Arecaceae, 

Asclepidaceae, Apocynaceae, Convolvulaceae, Ebenaceae, Euphorbiaceae, Flacourtiaceae, 

Melastomataceae, Mimosaceae, Moraceae, Poaceae, Rubiaceae, Salicaceae, Sapindaceae, 

Urticaceae, dan Zingiberaceae.  
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Gambar 2.2.Kupu-kupu yang termasuk dalam Famili Nymphalidae 

 

a:Amathusia phidippus                   b:Appias lybhitea,            c:Danaus chrysippus, 

 

d:Discophora sondaica          e:Dophia evelina            f:Elymnias hypermnestra, 

 

g:Elymnias nesaea                  h:Euploea mulciber                 i:Euploea core 

 

j:Hypolimnas bolina             k:Junonia hedonia                l:Junonia iphyta 



91 

 

3. Pieridae 

  

 

Gambar 2.10. Perangkasayapan pada Pieridae 

Biasanya kupu-kupu yang termasuk kedalam famili Pieridae, memiliki ukuran yang 

kecil hingga sedang. Warna putih kuning atau oranye dengan bercak-bercak berwarna 

hitam. Sayap depan dengan cubitus seperti bercabang tiga,dengan sayap belakang yang 

memiliki dua vena anel. Kaki depan normal atau sedikit mereduksi dan cakar tarsusnya 

menggarpu. Tidak ada perpanjangan sayap yang menyerupai ekor. Banyak jenis 

menunjukkan variasi sesuai musim. Beberapa memiliki kebiasaan bermigrasi dan beberapa 

jenis menunjukkan banyak variasi. Umumnya kupu-kupu betina berwarna lebih gelap dan 

dapat dibedakan dengan mudah dengan individu jantan. Famili Pieridae memiliki jenis 

tumbuhan pakan antara lain dari famili Fabaceae, Capparidaceae, dan Mimosaceae.  
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Gambar 2.3. Kupu-kupu Yang termasuk dalam Famili Pieridae 

 

a:Eurema bland          b:Eurema hecabe 

  

c:Leptosia nina          d:Miletus leos 
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4. Lycaenidae 

 

 

Gambar 2.11. Perangkasayapan pada Lycaenidae 

Anggota famili ini berukuran kecil, lembut dan sebagian besar memiliki warna 

cerah biru ungu atau oranye dengan bercak metalik, hitam atau putih. Biasanya jantan 

memiliki warna yang lebih terang dan banyak jenis yang memiliki ekor sebagai 

perpanjangan sayap belakang. Pola venasi sayap hampir seperti Pieridae, tetapi sayap 

depan dengan medius tidak berpangkal pada radius sesudah diskal sel, radius bersayap 4. 

Sayap belakang dengan vena humerus. Vena costa tidak menebal. Kaki depan untuk kupu-

kupu jantan mereduksi, cakar tarsus tidak menggarpu. Famili Lycaenidae umumnya 

dijumpai pada hari yang cerah di habitat yang terbuka. Beberapa jenisnya bersimbiosis 

mutualistik dengan semut melalui hubungan kerjasama penjagaan ulat dari serangan parasit 

oleh semut dan imbalan cairan manis untuk semut yang dihasilkan oleh kelenjar pada ruas 

ketujuh abdomen ulat anggota famili Lycaenidae. Famili Lycaenidae memiliki jenis pakan 

antara lain dari famili Combretaceae, Lythraceae, dan Myrsinaceae.  
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Gambar 2.4.Kupu-kupu Yang termasuk dalam Famili Lycaenidae 

 

a : Jamides alecto 

5. Hesperiidae  

 

Gambar 2.12. Perangkasayapan pada Hesperiidae 

 

Anggota famili Hesperiidae memiliki ukuran sedang dengan warna sayap pada 

umumnya coklat dengan bercak putih atau kuning. Anggota kelompok famili ini terbang 

cepat dengan sayap yang relatif pendek. Sebagian bersifat crepuscular yaitu aktif pada saat 

pagi dan sore hari ketika matahari terbit dan terbenam. Famili Hesperiidae memiliki jenis 

pakan antara lain dari famili Combretaceae, Roxburghiaceae, dan Zingiberaceae. 
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Gambar 2.5. Kupu-kupu Yang termasuk famili Hesperiidae 

 

a:Erionata thrax                         b:Hidari irava 

  

c: Notocrypta paralysos            d : Pelopidas conjunctus 

 

1.4 Habitat 

Penyebaran kupu-kupu di dunia sangat luas pada tempattempat dimana terdapat 

tumbuhan yang menjadi sumber pakan. Kupu-kupu dapat dijumpai di daerah panas, dingin, 

daerah kering dan basah, daerah laut dan pegunungan. Penyebaran jenis kupu-kupu 

dibatasi oleh faktor-faktor geologi, faktor ekologi yang cocok dan sebaran tanaman inang 

yang menjadi pakan bagi kupu-kupu dewasa maupun pada saat fase larva (Amir et al. 

2003). Kupu-kupu dapat dijumpai pada hampir seluruh tipe habitat yang memiliki 

tumbuhan inang yang sesuai untuk jenis kupu-kupu tersebut (Peggie & Amir 2006).  

Berbagai jenis kupu-kupu ada yang bersifat endemik, artinya sebaranya terbatas 

pada tempat tertentu, seperti jenis Trogonoptera dan Ornithoptera. Selain itu banyak pula 

yang bersifat kosmopolit yang sebarannya sangat luas dan mudah beradaptasi dengan 

berbagai kondisi lingkungan misalnya Papilio memnon (Amir et al. 2003). Kupu-kupu 



96 

 

dapat berkembang biak dengan baik di sekitar pinggiran hutan, daerah peternakan dan 

pertanian. Menurut Yahner habitat kupu-kupu mencakup hutan, jalanan dan pekarangan 

atau halaman rumah, sedangkan menurut Sihombing kupu-kupu biasanya hidup di daerah 

terestrial, tetapi komposisi dari spesies yang ada bervariasi menurut kondisi habitat. 

Sebagian besar spesies kupu-kupu hidup di lahan kosong, kebun buah-buahan, areal 

pertanian, hutan primer, dan sekunder mulai ketinggian 0-2.000 m dari permukaan laut. 

Col (2000) menyatakan bahwa kupu-kupu banyak ditemukan di daerah tropik, khususnya 

di hutan hujan tropik. Cara memelihara habitat kupu-kupu dapat dilakukan dengan 

menanam tumbuhan inang. 

Keberadaan kupu-kupu di alam tidak terlepas dari keberadaan tanaman inangnya. 

Pada saat kupu-kupu dalam fase sebagai ulat ia membutuhkan tanaman inang sebagai 

makanannya, begitu juga ketika kupu-kupu berada dalam fase sebagai kepompong, pada 

fase ini kepompong akan menempel pada tumbuhan tertentu yang bisa melindungi proses 

menjadi kupu-kupu dewasa ini. Setelah kupu-kupu dewasa, tidak menjadikannya lepas dari 

tanaman inang, karena kupu-kupu memerlukan tanaman inangnya untuk meletakkan telur-

telur yang merupakan calon individu generasi penerus spesiesnya. Kupu-kupu biasanya 

terbang ke sana kemari di daerah terbuka yang mendapat banyak sinar matahari, tapi tidak 

semua kupu-kupu demikian, ada pula kupu-kupu yang berada di daerah lembab dan agak 

gelap, terlindung dari cahaya matahari. Namun ia akan terbang ke daerah yang terang 

Untuk mendapatkan sinar matahari. Sinar matahari diperlukan oleh kupu-kupu ketika 

terbang untuk menunjukkan arah dan adanya lokasi makanan. Selama menjalani daur 

hidupnya, kupu-kupu memerlukan makanan pada saat fase larva (ulat) dan pada saat fase 

dewasa. Pada saat fase larva, yang menjadi pakannya yaitu meliputi bagian-bagian 

tumbuhan termasuk bagian buah dan biji. Pada saat fase larva (ulat), kupukupu memakan 

daun dan bagian tumbuhan lainnya untuk membantunya tumbuh dengan cepat sebelum 

menghadapi masa istirahat dalam kepompong (Pada saat fase dewasa /imago), pakan 

utamanya adalah serbuk sari dan nektar. Kupu-kupu akan mengunjungi bunga untuk 

memperoleh nektar. Opler dan Strawn menyatakan bahwa kupu-kupu akan bersembunyi 

ketika hujan. Beberapa kupu-kupu bersembunyi di bawah daun besar, daun tebal atau batu-

batuan dan sebagian kupukupu hanya diam di tangkai daun atau di semak-semak sambil 

menutup sayapnya. Kupu-kupu akan bernaung atau beristirahat setelah makan, 

Kupu-kupu dapat dijumpai di tempat yang lembab sepanjang sungai pada waktu 

tengah hari ketika sedang minum. Kupu-kupu juga seringkali berpindah tempat (migrasi) 
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untuk menghindari kondisi lingkungan yang tidak baik/cocok seperti cuaca dingin. 

Menurut Sihombing tempat yang paling baik untuk menjumpai kupukupu adalah tempat di 

mana ada tumbuhan inang. Keberadaan tumbuhan inang yaitu sebagai tempat kupu-kupu 

meletakkan telur-telurnya dan tempat kepompong melekat. Jenis tumbuhan yang menjadi 

inang untuk setiap jenis kupu-kupu berbeda-beda seperti halnya jenis tumbuhan sebagai 

sumber pakannya. Kupu-kupu biasanya bertelur pada tanaman inang tertentu yang menjadi 

pakan larvanya. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya secara tersembunyi seperti di bagian 

bawah daun untuk menghindari terik matahari dan musuh alaminya (Amir et al. 2003). 

Kupu-kupu termasuk jenis satwa yang bersifat diurnal atau memiliki waktu aktif pada 

siang hari (Amir et al. 2003). Di daerah tropika, kupu-kupu aktif mulai matahari terbit 

pukul 06.00 hingga 18.00 saat matahari terbenam. Pada saat musim hujan atau angin 

kencang sangat sulit untuk menemukan kupu-kupu karena kecepatan angin bertiup akan 

mempengaruhi aktifitas kupu-kupu. Pada saat kondisi tersebut, kupu-kupu akan berlindung 

diantara tumbuhan cover. (Yusi Indriani, 24;2010) 

1.5. Peran Kupu-Kupu 

Kupu-kupu mempunyai peran yang menguntungkan tetapi kupu-kupu juga ada 

kalanya merugikan dalam beberapa hal tertentu dan dalam kondisi tertentu, terutama bagi 

kepentingan 

manusia. 

A. Peran kupu-kupu bagi keberlangsungan ekosistem 

Ekosistem terjadi akibat adanya interaksi yang komplek antara komponen biotik dan 

abiotik. Interaksi biotik terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain baik 

sesama jenis ataupun jenis yang berbeda. Sedangkan interaksi biotik dan abiotik terjadi 

antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik dan kimiawi disekitarnya. Kupu-kupu 

memegang peranan yang vital pada jaring-jaring makanan yang terjadi dalam suatu 

ekosistem di lingkungannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa jaringjaring makanan inilah 

nantinya akan dapat berjalan suatu siklus energi. Bisa dibayangkan ketika pada suatu 

ekosistem kupu-kupu sudah punah, 

maka dapat dipastikan akan terjadi kepunahan pada tanaman inangnya dan kepunahan pada 

produsen tingkat satu yang memakan kupu-kupu secara langsung. Hanya menyisakan 

cerita tentang keindahan kupu-kupu di masa lalu dan sisa-sisa tanaman yang seharusnya 

masih bisa dipertahankan keberadaannya jika tidak terjadi kepunahan kupu-kupu yang 

secara langsung membantu proses fertilisasi dan penyebaran dari bibit tanaman inangnya. 
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B. Peran kupu-kupu bagi manusia 

Tak kenal maka tak sayang, pepatah ini seringkali kita dengar pada beberapa 

kesempatan. Begitu pula dengan cara pandang kita terhadap keberadaan kupu-kupu ini. 

Keberadaannya seringkali kita pandang sebelah mata karena mungkin hanya tampak 

sekilas saja, dan tidak menghasilkan sesuatu hal secara singkat. Padahal jika kita mau 

memahami lebih dalam lagi, kita akan banyak menemukan manfaatnya. Diantara manfaat-

manfaat tersebut antara lain sebagai berikut : 

Peran menguntungkan 

a. Sebagai objek penelitian dan pendidikan Biologi merupakan ilmu yang mempelajari 

makhluk hidup. Bahkan memiliki laboratorium terbesar yaitu alam ini. Dan indonesia 

sebagai salah satu negara dengan biodiversitas yang sangat tinggi termasuk sebagai 

penyumbang keanekaragaman hayati terbesar untuk laboratorium alam dunia ini. Dan 

kupu-kupu merupakan satu bagian sangat kecil dari seluruh objek biologi dialam. Studi 

tentang keberadaannya dan keterkaitannya dapat mendukung berbagai macam disiplin 

ilmu. Kekayaan alam indonesia yang sangat besar ini telah membuat banyak peneliti 

dari seluruh dunia datang dan mengkajinya. Lalu kita sebagai warga indonesia sendiri 

justru kurang memahami akan kekayaan alam itu sendiri, sehingga perlu untuk 

memperdalam melalui penelitian atau pendidikan sejak dini mengenalkan tentang 

kekayaan alam dan konservasi alam. 

b. Sebagai potensi wisata minat khusus 

Keberadaan kupu-kupu dapat dijadikan sebagai objek wisata minat khusus jika dikelola 

dengan baik. Salah satunya adalah membuat taman kupu-kupu sederhana, dengan 

menanm tanaman inang kupu-kupu. Dan tentunya dalam pembuatan taman kupu-kupu 

ini perlu memperhatikan nilai-nilai konservasi dalam pengelolaannya. 

c. Memiliki nilai estetika 

Kupu-kupu memiliki venasi sayap yang beragam, corak warna yang sangat bervariasi 

dan indah. Keindahan sayap, warna dan pola venasi kupu-kupu ini telah memberi 

inspirasi dalam polapola pembuatan pakaian atau barang-barang kerajinan lain. 

d. Memiliki nilai ekonomi 

Kupu-kupu yang indah juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, bahkan kupu-

kupu yang memiliki sayap indah jika diawetkan memiliki nilai jual yang cukup tinggi, 

bahkan jika keberadaanya di alam terbatas dan sangat langka. Kupu-kupu yang 
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diawetkan bisa menjadi bahan kerajinan atau cinderamata namun dalam pengambilan di 

alam perlu memperhatikan nilai-nilai konservasi. Tidak sembarangann mengambil 

hingga habis dan tak tersisa sama sekali. 

e. Pertanian dan perkebunan 

Serangga cantik ini juga berperan dalam proses fertilisasi dan penyebaran benih 

tanaman tertentu. Kupu-kupu yang mengambil sari madu berupa nektar melalui 

prosbocisnya dari satu 

tumbuhan lalu hinggap ke tumbuhan lain, memungkinkan terjadinya peristiwa 

penyerbukan tersebut. Serbuk sari seringkali menempel pada kepala kupu-kupu yang 

agak berbulu atau bahkan pada antena dan mulutnya, dan ketika serbuk sari tersebut 

jatuh atau menempel pada kepala sari di pohon lain yang sejenis maka terjadi 

penyerbukan. 

2. Peran merugikan 

Sebenarnya kupu-kupu tidak memiliki peran yang merugikan bagi manusia. Namun 

salah satu fase hidup kupu-kupu yaitu saat kupukupu menjadi ulat bisa menjadi hama 

tanaman tertentu bahkan ada juga ulat yang mengandung bisa sehingga cukup berbahaya 

bagi manusia. Salah satunya adalah ketika kupu-kupu pada hidup sebagai larva atau ulat, 

ulat membutuhkan makanan berupa daun-daun segar sehingga dalam jumlah yang banyak 

hal ini bisa membuat tanaman tersebut kehabisan daunnya. 

 

C. Upaya konservasi kupu-kupu 

Kondisi lingkungan yang berubah drastis saat ini mempengaruhikeberadaan kupu-

kupu di alam. Semakin banyaknya kendaraan bermotor yang menimbulkan asap dan 

berakibat pada polusi udara, kepadatan penduduk yang semakin meningkat yang secara 

langsung menyebabkan semakin banyaknya sampah, dan dalam jangka waktu sangat lama 

hingga 

saat ini terjadilah pemanasan global, penebangan liar semakin marak sehingga mengurangi 

ruang hijau dan tercemarnya sungai-sungai secara langsung tidak langsung menjadi faktor 

semakin berkurangnya kupu-kupu di alam. Apalagi faktor manusia, ketertarikan manusia 

dengan keindahan kupu-kupu sehingga menjadikan kupu-kupu sebagai komoditi 

dagangnya 

melalui penangkapan secara liar, berakibat pada punahnya kupu-kupu. 

a. Memperbanyak ruang hijau 
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Keberadaan kupu-kupu sangat dipengaruhi oleh keberadaan tanaman inangnya. 

Sehingga berkurangnya atau ketidakberdaan suatu tanaman tertentu akan menyebabkan 

ketidakberadaan terhadap kupu-kupu tertentu juga. Sehingga untuk menjaga kelestarian 

kupu-kupu maka kita juga perlu menjaga kelestarian tanaman, salah satu upayanya 

adalah memperbanyak ruang hijau di alam. 

b. Membuat taman kupu-kupu 

Membuat taman kupu-kupu juga merupakan salah satu usaha untuk melestarikan 

keberadaan kupu-kupu di alam. 

c. Menjaga kondisi hutan dan sungai serta melestarikannya agar tidak tercemar. 

Hutan adalah tempat terbesar tersimpannya kekayaan hayati, namun tidak saat ini. 

Hutan justru merupakan sumber kebakaran dan kebanjiran, karena tanamannya yang 

nyaris habis ditebangi sehingga tidak ada penahan angin yang memungkinkan 

mempercepat kebakaran jika musim kering. Atau tak adanya penyimpan air di dalam 

tanah sehingga terjadi banjir. Jika menunggu pemerintah atau pihak yang berwenang 

mungkin sudah habislah hutan di Indonesia, maka mulai dari hal kecil yang kita awali 

sendiri secepat mungkin, setidaknya itu usaha kita. Dengan menjaga tanaman di sekitar 

kita, hutan kita dan lingkungan sekitar kita. 

d. Menumbuhkan budaya masyarakat yang konservatis dan menjunjung tinggi kearifan 

lokal.  

Pendekatan terhadap masyarakat sangat penting dilakukan dalam upaya konservasi. 

Masyarakat di sekitar kawasan kars memegang peranan penting dalam kelangsungan 

kegiatan konservasi. Banyak masyarakat Indonesia yang masih memiliki penghasilan di 

bawah rata-rata, hal ini jika diikuti dengan pengetahuan masyarakat yang kurang akan 

potensi kawasan kars, maka akan dapat mengakibatkan kerusakan yang semakin luas 

bagi ekosistem kars itu sendiri. 

e. Menanamkan nilai-nilai konservasi mulai pada pendidikan usia dini.  

Pendidikan adalah dasar dari kebudayaan dan peradaban manusia. Dengan pendidikan 

manusia mampu menata kehidupanya dengan sebaik dan sebijak-bijaknya. Pendidikan 

juga membuat manusia lebihmenghargai dan mencintai mahkluk lain. Dengan 

pendidikan sejak dini, diharapkan akan tumbuh generasi-generasi penerus yang sadar 

lingkungan. 

f. Mengadakan program konservasi massal 
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Kegiatan konservasi yang dikampanyekan secara besar-besaran diharapkan akan dapat 

berdampak merubah cara pandang masyarakat untuk lebih konservatif terhadap 

lingkungan sekitar tempat tinggalnya. 
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BAB  III 

 

PEMELIHARAAN / REARING KUPU-KUPU 

 

5.1.  Penyediaan Tanaman Inang, Tanaman Pakan Dan Tanaman Hias 

Tahap awal dari kegiatan penangkaran kupu-kupu adalah penyediaan tanaman inang 

dan tanaman  pakan bagi kupu-kupu. Penyediaan tanaman inang dilakukan dengan 

menanam berbagai jenis tanaman yang merupakan  makanan bagi larva kupu-kupu, 

tanaman tersebut antara lain Sirih hutan (Aristolochia tagala) untuk jenis Troides helena 

dan Troides amprhysus; Jeruk (Citrus sp) untuk jenis Papilio memnon, Papilio helen dan, 

Pakliokta sp dan sebagainya. 

Setelah tanaman inang tersedia tahapan berikutnya adalah penyediaan tanaman pakan, 

penyediaan tanaman ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nektar yang merupakan 

makanan bagi imago (kupu-kupu). Penyediaan tanaman pakan dilakukan dengan menanam 

berbagai jenis bunga yang menghasilkan nektar, jenis-jenis tersebut antara lain pagoda 

(Clerodendrom sp), soka (Ixora sp), Kembang kertas (Bougenvillea spectabilis), Melati 

(Jasminum multiflorum). Selain jenis tanaman inang dan tanaman pakan ditanam juga jenis 

tanaman hias dan tanaman pelindung. Jenis tanaman hias antara lain aglaonema sp, rumput 

hias dan sebagainya. 

1.4 Pengadaan Bibit Kupu-Kupu 

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dilakukan dengan dua metode yaitu pengadaan 

bibit dengan cara menangkap kupu-kupu yang dijumpai di sekitar kandang, jenis yang 

ditangkap merupakan jenis asli yang ada di kota Bandung ataupun pengadaan bibit dengan 

membeli kepompong dari penangkaran maupun dari  pengumpul alami.  

Kepompong yang dibeli merupakan jenis yang tidak dijumpai di Bandung, hal ini 

dimaksudkan untuk menambah koleksi jenis. Jenis kepompong yang didatangkan antara 

lain Troides amphrysus, Troides helena, dan Papilio memnon. 

 

1.5 Pemeliharaan Telur, Larva, Kepompong Dan Kupu-Kupu 

Kurang lebih empat jam setelah menetas kupu-kupu akan melakukan perkawinan 

(kopulasi). Dalam satu siklus kupu-kupu jenis Troides spp dan Papilio spp dapat 

memproduksi telur antara 300- 400 butir. Kegiatan yang dilakukan untuk memelihara 

telur-telur tersebut adalah dengan memindahkan telur yang menempel pada tanaman ke 
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cawan petri menggunakan kuas kecil. Telur-telur dalam cawan petri kemudian disimpan 

pada rak-rak penetasan. Masa inkubasi telur antara 15-21 hari tergantung jenis telur dan 

suhu udara pada ruang penetasan. 

Setelah telur menetas kegiatan selanjutnya adalah pemeliharaan larva, dalam kegiatan 

ini larva-larva ditempatkan pada kotak-kotak pemeliharaan. Dalam satu rak diisi 3-10 ekor 

larva, tergantung besarnya larva. Waktu pemeliharaan larva berkisar antara 15-21 hari 

tergantung suhu ruangan dan jenis larva. 

Sebelum menjadi kupu-kupu (imago) larva dewasa bermetamorfosis menjadi 

kepompong. Proses perubahan tersebut ditandai dengan aktivitas larva yang kurang aktif, 

dan pembentukan kulit pembungkus. Kepompong yang terbentuk sempurna akan 

menempel pada dinding rak. 

Kegiatan pemeliharaan kepompong dilakukan dengan mengangkat kepompong dari 

rak dengan cara menyayat benang halus yang menempel. Kepompong yang sudah diangkat 

kemudian digantung pada rak penetasan. Waktu yang dibutuhkan kepompong sebelum 

bermetamorfosis menjadi kupu-kupu berkisar antara 2-3 minggu tergantung jenis dan 

kondisi lingkungan pada lokasi penetasan. 

Kupu-kupu yang telah menetas kemudian dipindahkan ke taman kupu-kupu, 3-4 jam 

setelah menetas kupu-kupu telah mampu terbang dan melakukan perkawinan. Umur kupu-

kupu berkisar antara 2-3 minggu, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemempuan bertahan hidupnya adalah ketersedian pakan, oleh karena itu pada saat 

ketersediaan pakan alami dianggap kurang mencukupi, maka diberikan pakan tambahan 

berupa cairan gula. Cairan gula ini berfungsi sebagai pengganti nektar yang merupakan 

makanan dari kupu-kupu. 
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BAB IV 

PENGGUNAAN RUMAH KUPU-KUPU SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN 

 

1. MATA KULIAH FISIOLOGI HEWAN 

 

LEMBAR KERJA MAHASISWA I 

JUDUL  : Metamorfosis Kupu-Kupu 

TUJUAN  :  

1. Mengamati tahapan stadium metamorfosis kupu-kupu 

2. Mendeskripsikan tahapan perkembangan metamorfosis kupu-kupu 

3. Menyimpulkan tahapan metamorfosis kupu-kupu 

WAKTU DAN PELAKSANAAN 

Praktikum diadakan di Laboratorium biologi dan rumah kupu-kupu universitas pasundan 

Bandung 

 

DASAR TEORI 

Metamorfosis biasanya terjadi pada fase yang berbeda-beda dimulai dari fase larva atau 

nimfa, kadang-kadang melewati fase pupa dan berakhir sebagai imago dewasa. Ada dua 

macam metamorfosis pada serangga, yaitu hemimetabola dan holometabola. 

Hemimetabola juga dikenal sebagai metamorfosis tidak sempurna. Fase spesies yang 

belum dewasa pada metamorfosis biasanya disebut larva/nimfa. Tetapi pada metamorfosis 

kompleks pada kebanyakan spesies serangga hanya fase pertama yang disebut sebagai 

larva/nimfa. Pada fase hemimetabola perkembangan nimfa berlangsung pada fase 

pertumbuhan berulang dan eksidis (pertumbuhan kulit), fase ini disebut instar. Pada 

metamorfosis sempurna (Holometabola), fase larva sangat berbeda dengan fase dewasa. 

Serangga yang mengalami holometabola melalui fase larva kemudian memasuki fase tidak 

aktif yang disebuit pupa atau chyrcalis dan akhirnya menjadi dewasa  (Imago) (Andi, 

2009). 

Metamorfosis pada belalang  diawali dari telur. Telur akan menetas menjadi nimfa. 

Nimfa merupakan stadium atau fase (tahap) antara telur dan dewasa. Namfa berbeda 

dengan bentuk dewasa karena ukurannya lebih kecil. Nimfa mengalami proses 

pertumbuhan dengan cara mengalami pergantian kulit terus menerus yang disebut: ekdisis. 

Wujud serangga diantara dua masa pergantian kulit disebut instar (Anton, 2010). 

Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain ; lalat, nyamuk, dan 

kupu-kupu. Metamorfosis ini diawali dengan telur. Telur akan menetas menjadi larva. 

Seperti nimfa, larva juga mengalami ekdisis. Setelah larva instar kelima, ulat tumbuh dan 

berkembang menjadi pupa (kepompong). Pupa dilindungi oleh bungkusan yang disebut 

kokon. Pupa akan tumbuh dan berkembang menjadi imago, yaitu kupu-kupu (Rioardi, 

2009). 

 

ALAT DAN BAHAN 

1. Alat  : toples kaca / plastik, pinset, loop/kaca pembesar, kamera 

2. Bahan  : ulat dari pohon jeruk  atau pohon pisang, daun jeruk dan dau pisang 
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LANGKAH KERJA/PROSEDUR : 

1. Siapkan toples kaca/pastik sebagai wadah untuk meletakkan ulat 

2. Ambil beberapa ekor ulat dari pohon jeruk atau pohon pisang 

3. Amati perkembangan ulat seiap hari 

4. Ganti makanan ulat daun jeruk atau daun pisang yang segar 

5. Catat hasil pengamatanmu 

6. Foto hasil pengamatanmu setiap hari 

PENGAMATAN 

Catat hasil pegamatanmu 

Hari ke- Tanggal  Keterangan  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Buat grafik hasil pengamatanmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengamatan  tahapan metamorfosis 
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KESIMPULAN 

 

 

 

 

 

 

TEMUAN TEORI 

 

Diskusi : 

1. Berdasarkan hasil pengamatan saudara sebutkan tahapan metamorfosis kupukupu ? 

2. Berdasarkan pengamatan yang saudara  amati sebutkan 5 faktor yang 

mempengaruhi metamorfosis kupu-kupu? 

3. Berdasarkan hasil pengamatan saudara hormaon apa yang mempengaruhi 

molting/pengeluapasan pada kepongpong? 

4. Berdasarkan pengamatan yang saudara amati deskripsikan tahapan perubahan 

bentuk pada dari ulat menjadi kepongpong 

5. Berapa lama diperlukan waktu perubahan bentuk dari ulat menjadi kepongpong ? 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA II 

 Berbasis penilaian kreativitas 

A. JUDUL   : Metamorfosis Kupu-Kupu 

B. TUJUAN   :  

 

1. Mengamati tahapan stadium metamorfosis kupu-kupu 

2. Mendeskripsikan tahapan perkembangan metamorfosis kupu-kupu 

3. Menyimpulkan tahapan metamorfosis kupu-kupu 

 

C. Perhatikan dan simaklah tahapan metamorfosis berikut ini : 

 

 

 

D. Apabila saudara ingin mengamati secara langsung tahapan metamorfosis kupu-

kupu apa yang akan saudara rencanakan ? 

Deskripsikan rencana yang akan dilakukan 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

http://4.bp.blogspot.com/-yEUDwA3XmJQ/Tvl0MYLKJGI/AAAAAAAAACw/gJifxhG1DDo/s1600/13.jpg
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

E. Susunlah  lembar kerja pengamatan berdasarkan deskripsi yang saudara rencanakan 

secara sistematis ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

F. Susunlah hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel dan grafik ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

 

 

G. Susunlah rencana kelompokmu untuk mendokumentasikan kegiatan pengamatan ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 
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H. Analisislah hasil pekerjaan kelompokmu berdasarkan  

a.  Tahap Merencanakan pengamatan 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

 

b. Tahap Merumuskan kegiatan pengamatan 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

 

c. Tahap memproduksi kegiatan pengamatan 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

 

I. Berikan simpulan pengamatan yang saudara lakukan? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 
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Instrumen Penilaian  

1. Penilaian Kogntif 

1) Berdasarkan hasil pengamatan saudara sebutkan tahapan metamorfosis kupukupu ? 

2) Berdasarkan pengamatan yang saudara  amati sebutkan 5 faktor yang 

mempengaruhi metamorfosis kupu-kupu? 

3) Berdasarkan hasil pengamatan saudara hormaon apa yang mempengaruhi 

molting/pengeluapasan pada kepongpong? 

4) Berdasarkan pengamatan yang saudara amati deskripsikan tahapan perubahan 

bentuk pada dari ulat menjadi kepongpong 

5) Berapa lama diperlukan waktu perubahan bentuk dari ulat menjadi kepongpong ? 

 

 

2. Penilaian fortofolio : laporan mini research/laporan kerja kelompok 

 

No  Indikator penilaian Rubrik  Nilai  

1 Perencanaan   

2 Pengumpulan data   

3 Pengorganisasian   

4 Pengolahan   

5 Analisis data   

6 Kesimpulan    

 

3. Penilaian kreativitas  

No  Indikator 

kreativitas 

Indikator Aspek yang 

diamati 

Skor Asessmen  

1 2 3 4 5 

1 Merencanakan  1. Menyusun rencana 

penyelidikan  

2. Mentukan rencana 

penyelidikan 

3. Menyusun   

      

2 Merumuskan  1. Merumuskan 

langkah kegiatan 

penyelidikan  

2. Merumuskan 

kegiatan 

pengamatan 

3. Merumuskan 
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kegiatan  

3 Memproduksi  1. Merancang kegiatan 

pendokumentasian 

2. Menyusun 

rancangan vidio 

langsung tahapan 

metamorfosis 

3. Menyusun  

      

         

 

4. Penilaian produk : vidio langsung/ laporan hasil kerja ( rekaman, alat dan 

produk) 

No. Kriteria Penilaian Skor perolehan 

1 . Content biologi 

a. Kesesuaian materi dengan judul yang 

disajikan 

b. Kesesuaian materi dengan gambaran 

animasi yang disajikan 

c. Kesesuaian materi dengan gerakan animasi 

yang disajikan 

d. Kesesuaian materi dengan narasi yang 

disajikan 

e. Kesesuaian materi dengan tingkat 

miskonsepsi 

f. Kesesuain materi dengan kesimpulan yang 

disajikan  

 

2. Estetika / layout yang disajikan 

a. Kesesuaian gerakan yang disajikan 

b. Kesesuaian gerakan dengan narasi yang 

disajikan 

c. Kesesuaian gerakan dengan kreativitas yang 

disajikan 

d. Kesesuaian gambar dengan warna yang 

disajikan 
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2.MATAKULIAH MIKROBIOLOGI 

 

LEMBAR KERJA MAHASISWA I 

JUDUL  : Isolasi Dan Identifikasi Bakteri Dan Jamur Entomopathogen Pada 

Ulat, Kepompong dan Kupu-Kupu 

TUJUAN  :  

1. Mengisolasi bakteri dan jamur entomopathogen yang menyebabkan kepompong 

tidak berhasil bermetamorfosis 

2. Mengidentifikasi bakteri sampai penggolongan bakteri gram positif atau gram 

negatif 

3. Mengidentifikasi jamur entomopathogen yang menyebabkan kepompong tidak 

berhasil bermetamorfosis 

4. Menyimpulkan bakteri dan jamur entomopathogen yang menyebabkan kepompong 

tidak berhasil bermetamorfosis 

WAKTU DAN PELAKSANAAN 

 

Praktikum diadakan di Laboratorium biologi dan rumah kupu-kupu universitas pasundan 

Bandung 

 

DASAR TEORI 

Metamorfosis biasanya terjadi pada fase yang berbeda-beda dimulai dari fase larva atau 

nimfa, kadang-kadang melewati fase pupa dan berakhir sebagai imago dewasa. Ada dua 

macam metamorfosis pada serangga, yaitu hemimetabola dan holometabola. 

Hemimetabola juga dikenal sebagai metamorfosis tidak sempurna. Fase spesies yang 

belum dewasa pada metamorfosis biasanya disebut larva/nimfa. Tetapi pada metamorfosis 

kompleks pada kebanyakan spesies serangga hanya fase pertama yang disebut sebagai 

larva/nimfa. Pada fase hemimetabola perkembangan nimfa berlangsung pada fase 

pertumbuhan berulang dan eksidis (pertumbuhan kulit), fase ini disebut instar. Pada 

metamorfosis sempurna (Holometabola), fase larva sangat berbeda dengan fase dewasa. 

Serangga yang mengalami holometabola melalui fase larva kemudian memasuki fase tidak 

aktif yang disebuit pupa atau chyrcalis dan akhirnya menjadi dewasa  (Imago) (Andi, 

2009). 

Metamorfosis pada belalang  diawali dari telur. Telur akan menetas menjadi nimfa. 

Nimfa merupakan stadium atau fase (tahap) antara telur dan dewasa. Namfa berbeda 

dengan bentuk dewasa karena ukurannya lebih kecil. Nimfa mengalami proses 

pertumbuhan dengan cara mengalami pergantian kulit terus menerus yang disebut: ekdisis. 

Wujud serangga diantara dua masa pergantian kulit disebut instar (Anton, 2010). 

Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain ; lalat, nyamuk, dan 

kupu-kupu. Metamorfosis ini diawali dengan telur. Telur akan menetas menjadi larva. 

Seperti nimfa, larva juga mengalami ekdisis. Setelah larva instar kelima, ulat tumbuh dan 

berkembang menjadi pupa (kepompong). Pupa dilindungi oleh bungkusan yang disebut 

kokon. Pupa akan tumbuh dan berkembang menjadi imago, yaitu kupu-kupu (Rioardi, 

2009). 

 

 

 

ALAT DAN BAHAN 

1. Ulat/kepompong/kupu-kupu yang sudah terkena bakteri/jamur entomopathogen 
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2. Lempeng agar yang sudah ditumbuhi berbagai macam bakteri/ jamur 

3. Agar miring yang masih steril 

4. Jarum inokulasi 

5. Pembakar bunsen / lampu spirtus 

6. Label 

7. Aseptic case /laminar air flow 

 

LANGKAH KERJA/PROSEDUR : 

1. Menggunakan pinset yang steril ambilah ulat/kepompong/kupu-kupu yang diduga 

terkena bakteri/ jamur entomopathogen 

2. Oleskan secara zigzag dan letakan ulat/kepompong/kupu-kupu yang diduga terkena 

bakteri/ jamur entomopathogen pada lempeng agar steril. 

3. Inkubasikan selama 24 jam 

4. Keesokan harinya siapkan dekat api semua alat dan bahan yang akan digunakan. 

5. Bakar Jarum inokulasi di atas api sampai seluruh kawatnya pijar, biarkan 

jarum mendingin selama lebih kurang 30 detik sebelum dipakai (untuk mencegah 

matinya bakteri yang akan dipindahkan). 

6. Dengan jarum inokulasi tersebut, ambil sedikit koloni mikroorganisme dari 

satu macam koloni yang terpisah, kemudian dengan tangan kiri ambil kelingking 

kanan, panaskan mulut tabung yang tidak bersumbat dengan melakukannya 

di atas api, masukkan jarum yang sudah mengandung mikroorganisme ke 

dalam tabung agar miring kemudian goreskan di atas permukaan agar miring 

secara zig-zag, panaskan kembali mulut tabung kemudian tutup dengan sumbatnya. 

7. Pijarkan kembali Jarum inokulasi sebelum disimpan dan digunakan lagi. 

Berilah etiket (nama) pada tabung yang barn diinokulasi, sesuai dengan jenis 

koloni dan asalnya Juga identitas saudara ! 

8. Inkubasikan pada suhu kamar atau masukkan ke dalam inkubator pada suhu 22 – 

30°C selama 2 x 24 jam (sampai diperlukan). 

 

PENGAMATAN 

Catatlah pengamatan anda dalam sebuah tabel pengamatan seperti di bawah ini: 

Koloni yang tumbuh Mikroorganisme dari 

 Hari ke 1 Hari ke 2 Hari ke 3 

Jumlah    

Macam    

Bentuk    

Warna    

Ukuran    

Diameter    

Kenaikan    
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permukaan koloni 

Penampakan 

(mengkilat/suram) 

   

 

 
Catat hasil pegamatanmu 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

 

 

 

 

 

TEMUAN TEORI 

 

 

Diskusi : 

1. Berdasarkan hasil pengamatan saudara deskripsikan koloni yang tumbuh pada 

lempeng agar? 

2. Mengapa setiap koloni bakteri atau jamur terpisah satu sama lain? 

3. Mengapa bentuk setiap koloni berbeda-beda? 

4. Mengapa pada kepompong atau ulat yang diletakan pada lempeng agar hanya 

berjumlah satu? 
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5. Apa yang akan terjadi jika seandainya  kepompong atau ulat yang dimasukan ke 

dalam lempeng agar tersebut jumlahnya lebih dari satu atau banyak? 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA II 

PEWARNAAN SEDERHANA 

Teori Dasar : 

Pewarnaan sederhana paling umum digunakan dan disebut demikian 

karena hanya digunakan satu jenis zat warna untuk mewarnai organisms 

tersebut. Kebanyakan bakteri mudah bereaksi dengan pewama-pewama 

sederhana karena sitoplasmanya bersifat basofilik (suka akan basa). Zat-zat 

warna yang digunakan untuk pewarnaan sederhana umumnya bersifat alkalin. 

Dengan pewarnaan sederhana dapat mengetahui bentuk dan rangkaian sel-

sel bakteri. 

Pewarna basa yang biasa digunakan untuk pewarnaan sederhana adalah 

metilen biru, kristal violet dan karbol fuchsin. Lamanya ketiga zat warna 

tersebut menutupi sediaan mikroskopik berbecla-beds. Metilen biru 

memerlukan waktu 1-2 menit, kristal violet 2-60 detik, karbol fuchsin 15-30 

detik. 

Alat dan Bahan : 

 Mikroskop   

 Lampu spirtus  

 Jarum/loup inokulasi  

    Sediaan siap untuk diwarnai. 

 Untuk pembuatan sediaan dari media cair, tidak diperlukan tetesan air, 

cukup menebarkan dari bahan itu sendiri. 

 Bak dan rak pencuci  

 Objek glass 

 Botol semprot 

 Kertas isap 

 Biakan bakteri umur 24-48 jam 

 Metilen blue 

 Kertas lensa 

 Minyak imersi 



119 

 

 xilol  

Cara Kerja: 

 Buatlah sediaan mikroskopik dari bahan biakan yang akan diwarnai.  

 Tuangi sediaan tersebut dengan metilin biru, larutan zat warna harus 

menutupi seluruh permukaan sediaan. 

 Biarkan selam 1 – 3 menit. 

 Bilaslah sediaan dengan air menggunakan botol semprot, air dialirkan 

tidak boleh kena sediaan langsung. 

 Keringkan di udara atau dengan menggunakan kertas isap, selipkan di 

antara dua kertas isap. 

 Amati sediaan di bawah mikroskop dengan menggunakan lensa objektif 

100 x yang terlebih dahulu sediaan ditetesi minyak imersi. 

 Setelah diamati, dibersihkan lensa objektif dengan menggunakan kapas 

yang telah dibasahi xylol (untuk menghapus minyak imersi). 

Hasil pengamatan 

 - Mikroorganisme  ...............  

- Bentuk sel  ........................  

- Rangkaian sel  ..................  

- Warna sel :  ......................  
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LEMBAR KERJA MAHASISWA III 

PEWARNAAN GRAM 

Teori dasar 

Pewarnaan gram banyak dilakukan untuk identifikasi bakteri, terutama 

yang berkaitan dengan kesehatan. Hasil pewarnaan ada dua macam yaitu 

yang berwama ungu disebut gram positif dan yang berwama merah disebut 

gram negatif. Bakteri gram negatif umumnya dapat menyebabkan sakit.  

Prinsip pewarnaan gram adalah kemampuan dinding sel mengikat zat 

warna dasar (kristal violet) setelah pencucian dengan alkohol 96%. Keadaan 

ini berhubungan dengan komposisi senyawa penyusun dinding sel. Pada 

bakteri gram positif mengandung peptidoglikan lebih banyak dan lemak lebih 

sedikit dibanding bakteri gram negatif 

Pewarnaan gram menggunakan 4 reagent yang berbeda dan dilakukan 

melalui empat tahapan kerja: 

1. Pemberian warna dasar kristal violet, semua sel akan berwarna ungu. 

2. Warna dasar diikat dengan reagent gram iodine atau lugol (sebagai 

pewarna penguat atau mordan), akan terbentuk kompleks crystal violet 

– iodine (kompleks CV – I) yang sukar larut dan semua sel akan 

berwama ungu kehitaman. Pada bakteri gram positif kompleks CV – I 

akan berikatan dengan Magnesium-Ribonucleic acid komponen dinding 

sel, membantuk kompleks magnesium-ribonucleic acid-crystal violet 

iodine (kompleks Mg-RNA-CV-I)- yang tidak larut dalam alkohol. 

3. Alkohol 96% sebagai senyawa dekolorisasi akan melarutkan lemak. 

Pada bakteri gram positif (+) kandungan lemaknya sedikit, pada waktu 

pencucian dengan alkohol lemak akan larut dan membentuk pori yang 

kecil yang kemudian tertutup oleh protein yang terdehidrasi alkohol, 

sehingga pori tertutup. Akibatnya kompleks Mg-RNA-CV-1 tetap dalam 

dinding sel. Lemak dalam dinding sel bakteri gram (-) banyak, sehingga 

waktu pelarutan dengan alkohol menghasilkan pori yang besar yang 

tidak dapat tertutup protein yang terdehidrasi. Akibatnya alkohol 

mencuci semua kompleks CV-1 dan sel kehilangan warna. 
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4. Safranin sebagai zat warna lawan digunakan untuk menggantikan 

warna dasar yang telah hilang tercuci alkohol. Bakteri grain negatif 

akan terwamai sedangkan bakteri gram positif tidak. 

 

Alat dan Bahan 

- Mikroskop - Biakan bakteri umur 24-48 jam 

- Lampu spirtus - Kristal violet 

- Jarum / lup inokulasi - Larutan indium 

- Botol semprot - Safranin 

- Staining jar - alkohol 96% 

- Objek glas 

Cara Kerja 

 Buatlah sediaan mikroskopik dari biakan yang akan diwamai. 

 Tuangilah sediaan dengan karbol kristal violet, biarkan selama 3 menit.  

 Buanglah kelebihan at warna pada sediaan tersebut. 

 Tuangi larutan Lugol, biarkan selama 45 – 60 detik. 

 Masukkan ke dalam alkohol 96% dalam beker gelas, goyang-

goyangkan selama 1 menit. 

 Bilaslah dengan air dengan menggunakan botol semprot, keringkan 

dengan kertas isap. 

 Tuangi larutan Safranin O,biarkan selama 3 menit. 

 Cuci dengan air menggunakan botol semprot dan keringkan di udara. 

 Amati sediaan di bawah mikroskop dengan menggunakan lensa 

objektif 100 X, terlebih dulu sediaan ditetesi minyak imersi.  
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Hasil perwarnaan : 

- Berwarna ungu Gram positif 

- Berwarna merah Gram negatif 

Hasil pengamatan 

 

 

 

- Mikroorganisme  ...............  

- Bentuk sel  ........................  

- Rangkaian sel  ..................  

- Warna sel :  ......................  

- Gram (+) atau (-)  ...............  
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LEMBAR KERJA MAHASISWA IV 

 Berbasis penilaian kreativitas 

A. JUDUL   : Metamorfosis Kupu-Kupu 

B. TUJUAN   :  

 

1. Mengamati tahapan stadium metamorfosis kupu-kupu 

2. Mendeskripsikan tahapan perkembangan metamorfosis kupu-kupu 

3. Menyimpulkan tahapan metamorfosis kupu-kupu 

 

C. Perhatikan dan simaklah tahapan metamorfosis berikut ini : 

 

 

 

D. Apabila saudara ingin mengamati secara langsung tahapan metamorfosis kupu-

kupu apa yang akan saudara rencanakan ? 

Deskripsikan rencana yang akan dilakukan 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

http://4.bp.blogspot.com/-yEUDwA3XmJQ/Tvl0MYLKJGI/AAAAAAAAACw/gJifxhG1DDo/s1600/13.jpg
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

E. Susunlah  lembar kerja pengamatan berdasarkan deskripsi yang saudara rencanakan 

secara sistematis ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

F. Susunlah hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel dan grafik ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

 

 

G. Susunlah rencana kelompokmu untuk mendokumentasikan kegiatan pengamatan ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 
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H. Analisislah hasil pekerjaan kelompokmu berdasarkan  

d.  Tahap Merencanakan pengamatan 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

 

e. Tahap Merumuskan kegiatan pengamatan 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 
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f. Tahap memproduksi kegiatan pengamatan 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

 

I. Berikan simpulan pengamatan yang saudara lakukan? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 
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Instrumen Penilaian  

4. Penilaian Kogntif 

1. Berdasarkan hasil pengamatan saudara deskripsikan koloni yang tumbuh pada 

lempeng agar? 

2. Mengapa setiap koloni bakteri atau jamur terpisah satu sama lain? 

3. Mengapa bentuk setiap koloni berbeda-beda? 

4. Mengapa pada kepompong atau ulat yang diletakan pada lempeng agar hanya 

berjumlah satu? 

5. Apa yang akan terjadi jika seandainya  kepompong atau ulat yang dimasukan ke 

dalam lempeng agar tersebut jumlahnya lebih dari satu atau banyak? 

 

1. Penilaian fortofolio : laporan mini research/laporan kerja kelompok 

 

No  Indikator penilaian Rubrik  Nilai  

1 Perencanaan   

2 Pengumpulan data   

3 Pengorganisasian   

4 Pengolahan   

5 Analisis data   

6 Kesimpulan    

 

2. Penilaian kreativitas  

No  Indikator 

kreativitas 

Indikator Aspek yang 

diamati 

Skor Asessmen  

1 2 3 4 5 

1 Merencanakan  4. Menyusun rencana 

penyelidikan  

5. Mentukan rencana 

penyelidikan 

6. Menyusun   

      

2 Merumuskan  4. Merumuskan 

langkah kegiatan 

penyelidikan  

5. Merumuskan 

kegiatan 

pengamatan 

6. Merumuskan 

kegiatan  

      

3 Memproduksi  5. Merancang kegiatan       
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pendokumentasian 

6. Menyusun 

rancangan vidio 

langsung tahapan 

metamorfosis 

7. Menyusun  

         

 

8. Penilaian produk : vidio langsung/ laporan hasil kerja ( rekaman, alat dan 

produk) 

No. Kriteria Penilaian Skor perolehan 

1 . Content biologi 

g. Kesesuaian materi dengan judul yang 

disajikan 

h. Kesesuaian materi dengan gambaran 

animasi yang disajikan 

i. Kesesuaian materi dengan gerakan animasi 

yang disajikan 

j. Kesesuaian materi dengan narasi yang 

disajikan 

k. Kesesuaian materi dengan tingkat 

miskonsepsi 

l. Kesesuain materi dengan kesimpulan yang 

disajikan  

 

2. Estetika / layout yang disajikan 

e. Kesesuaian gerakan yang disajikan 

f. Kesesuaian gerakan dengan narasi yang 

disajikan 

g. Kesesuaian gerakan dengan kreativitas yang 

disajikan 

h. Kesesuaian gambar dengan warna yang 

disajikan 
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LAMPIRAN 11. LUARAN PENELITIAN 

 

1. ARTIKEL JURNAL TELAH PUBLISH TANGGAL 2 JUNI 2016 DI 

JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH (JER) 

 

2. ARIKEL DI PROSIDING YANG SUDAH DISEMINARKAN DI SEMINAR 

INTERNASIONAL SULE-IC 7-9 OKTOBER 2016 DI UNSRI PALEMBANG 


