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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tanaman pala (Myristica fragrans houtt.) adalah tanaman asli Indonesia dan 

termasuk tanaman perkebunan penting di antara tanaman rempah-rempah, dan 

menghasilkan dua produk bernilai ekonomi tinggi, yaitu biji pala dan fuli yang 

menyelimuti biji. Kedua produk tersebut menghasilkan minyak pala, atsiri, 

rempah, dan bahan obat (Hadad dan Firman, 2003). Selain itu, daging buah pala 

dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi manisan pala, asinan pala, dodol pala, 

selai pala dan sirup pala. Tanaman pala (Myristica fragrans houtt) merupakan 

tanaman purba endemik Indonesia yang berasal dari kepulauan Banda, Provinsi 

Maluku.Menurut Djaelani (2018) Provinsi Maluku Utara adalah salah satu sentra 

penghasil pala terbesar di Indonesia. Tanaman ini termasuk dalam kelas 

Angiospermae, subkelas Dicotyledoneae, ordo Ranales, famili Myristiceae dan 

Myristica, terdiri atas 15 genus dan 250 spesies (Agoes, 2010). 

Tanaman Pala (Myristica fragrans houtt) yang merupakan komonitas penting 

dalam perkonomian nasional karena menjadi penyumbang pendapatan utama bagi 

petani di daerah sentra produksi pala. Tanaman Pala (Myristica fragrans houtt) 

telah menjadi tiang penopang perekonomian masyarakat khususnya Desa Luari 

Kabupaten Halmahera Utara, yang hampir keseluruhan warganya bekerja sebagai 

petani. Semakin menurunnya produksi pala akan berbanding lurus dengan 

perekonomian warga yang juga ikut menurun, hal ini disebabkan oleh serangga 

hama yang menyerang pada tanaman pala melalui batang, daun dan buah, 
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sehingga menyebabkan kematian pada tanaman tersebut. Hama merupakan 

organisme yang menyerang tanaman sehingga pertumbuhan terganggu, selain itu 

juga menyebabkan kualitas dan kuantitasnya menurun (Destarianto, 2013). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani di Desa Luari 

Kabupaten Halmahera Utara, diduga Tanaman Pala (Myristica fragrans houtt) 

tersebut banyak di diserang oleh serangga hama salah satunya serangga hama 

yang mengrogoti batang dari tanaman tersebut dan juga beberapa jenis kumbang 

dan rayap yang juga menyerang tanaman pala. Hama tanaman dalam arti luas 

adalah semua organisme atau binatang yang aktifitas hidupnya menyebabkan 

kerusakan tanaman sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi 

manusia. Organisme yang menjadi hama adalah binatang yang menyerang 

tanaman budidaya sehingga menimbulkan kerugian. Hama tanaman sering disebut 

serangga hama (pest) (Rukmana 2002). 

Serangga hama merupakan hewan yang memiliki peranan yang merugikan 

bagi tanaman. Dampak serangga inilah yang sedang dirasakan oleh masyarakat 

Desa Luari Kabupaten Halmahera Utara, yang menyebabkan kerugian baik itu 

dari mental maupun finansial. Serangga ini melangsungkan hidupnya pada 

tanaman pala, dengan kata lain melaksanakan siklus hidupnya pada tanaman 

tersebut. Serangga selama hidupnya berubah bentuk beberapa kali perubahan ini 

disebut metamorfosis, metamorfosis terbagi atas dua macam yaitu sempurna dan 

tidak sempurna. Perbedaan keduanya terletak pada tahap kepompong, jika 

metamorfosis sempuna memiliki tahap kepompong sedangkan pada metamorfosis 

tidak sempurna tidak memilikinya. Setiap tahapan dari siklus hidup serangga 
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dapat berperan sebagai hama seperti larva yang mengrogoti tanaman pala. 

Menurut hasil penelitian Umasangaji (2012) menyatakan bahwa gejala kerusakan 

yang ditimbulkan oleh serangga hama Batocera hercules tersebut adalah batang 

tanaman pala yang digerek membentuk bulatan seperti dilubangi dan 

menghasilkan serbuk yang menempel disekitar lubang yang digerek. 

Serangga hama merupakan faktor utama yang menyerang tanaman pala yang 

mengakibatkan kerusakan pada tanaman pala. Akan tetapi pengendalian dari 

serangga hama ini masih belum dapat diatasi karena masih minimnya 

pengetahuan tentang serangga hama yang menyerang pada tanaman tersebut. 

Perlu adanya media pembelajaran yang dapat menginformasikan kepada 

masyarakat terutama pelajar dan mahasiswa agar lebih mudah dipahami. Menurut 

Suryani, dkk. (2018) bahwa  media pembelajaran adalah segala bentuk dan sarana 

penyampaian informasi yang dibuat atau dipergunakan sesuai dengan teori 

pembelajaran, dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran dalam menyalurkan 

pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan 

terkendali. 

 Kamus besar bahasa Indonesia (2014) media didefinisikan sebagai  perantara 

atau penghubung. Dunia pendidikan dapat diartikan sebagai alat dan bahan yang 

digunakan dalam  proses pengajaran  dan pembelajaran.Selanjutnya Pemakaian 

media pembelajaan  dalam  proses  belajar  mengajar dapat  membangkitkan  

minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh  psikologis  terhadap  
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pelajar. Penggunaan  media  pembelajaran  pada tahap orientasi  pengajaran  akan  

sangat  membantu  keefektifan  proses pembelajaran  dan  penyampaian  pesan  

dan  isi  pelajaran pada saat itu (Wiratmojo,P dan Sasonohardjo, 2002). 

Berdasarkan  beberapa  pendapat di atas, dapat  disimpulkan  pengertian  media 

pembelajaran sebagai alat bantu mengajar untuk  menyampaikan  materi agar  

pesan lebih mudah diterima dan menjadikan siswa lebih termotivasi dan  

aktif. Media pembelajaran dalam pendidikan dan dalam proses belajar mengajar 

sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam perkembangan  siswa di sekolah 

agar ilmu dan materi yang  mereka dapatkan dari seorang  guru bisa  diserap  

dengan  baik. 

Satu media pembelajaran yang tepat dalam menerima informasi yang baik 

adalah  poster pembelajaran. Poster pembelajaran dapat berfungsi untuk menarik 

minat peserta didik terhadap pesan-pesan yang ingin disampaikan, mencari 

dukungan tentang suatu hal atau gagasan, serta sebagai metode peserta didik 

untuk tertarik dan melaksanakan pesan yang terpampang dalam poster (Sadiman 

dkk., 2011). Maiyena (2013) menyatakan bahwa dalam pembelajaran, media 

poster berfungsi untuk memvisualisasikan pesan, informasi atau konsep yang 

ingin disampaikan kepada siswa dengan ilustrasi melalui gambar yang hampir 

menyamai kenyataan dari sesuatu objek atau situasi.  

Berdasarkan latar belakang diatas faktor kerusakan pada tanaman pala 

(Myristica fragrans houtt), disebabkan oleh serangga hama. Sehingga perlu 

adanya media  informasi  yang mudah dan dapat dipahami oleh masyarakat, 

terutama pelajar dan mahasiswa adalah media dalam bentuk poster pembelajaran. 
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Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian 

yang berjudul “Studi Tingkat Keanekaragaman Jenis Hama Pada Tanaman 

Pala (Myristica fragrans houtt) di Desa Luari Kebupaten Halmahera Utara 

Dalam Penyususnan Poster Pembelajaran”.  

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Jenis – jenis hama apa saja yang menyerang pada tanaman pala? 

2. Bagaimana tingkat keanekaragaman jenis hama pada tanaman pala? 

3. Bagaimana prototiepe bahan pengembangan poster keanekaragaman jenis 

hama pada tanaman di Desa Luari Kabupaten Halmahera Utara. Dalam 

penyususnan poster pembelajaran yang valid dan layak digunakan ? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui  jenis–jenis hama apa saja yang menyerang tanaman pala. 

2. Untuk mengetahui tingkat keanekaragaman jenis hama pada tanaman pala. 

3. Untuk mengetahui prototipe bahan pengembangan poster keanekaragaman 

jenis hama pada tanaman pala di Desa Luari Kabupaten Halmahera Utara. 

Dalam penyusunan poster pembelajaran yang valid dan layak digunakan? 

  



6 

 

 
 

D. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain: 

1. Dengan berhasilnya penelitian ini maka penulis dapat memperoleh wawasan 

dan pengetahuan mengenai keanekaragaman jenis hama pada tanaman pala.  

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi 

mengenai keanekaragaman jenis hama pada tanaman pala bagi peneliti berikut

nya 

3. Memperoleh data dan informasi mengenai keanekaragaman jenis hama pada 

tanaman pala yang akan dijadikan poster sebagai sumber informasi pada 

masyarakat. 

4. Sebagai referensi dalam ilmu pendidikan, sehingga dapat menambah wawasan 

dan sebagai salah satu buktinya yang dapat digunakan sebagai landasan ilmiah 

untuk mengindentifikasi jenis hama pada tanaman pala. 

  


