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ABSTRAK
Tanaman bayam merah(Amaranthus tricolor L.) merupakan komoditas
sayuran yang perlu dikembangkan karena memiliki kandungan gizi yang tinggi.
Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan permintaan akan sayuran
cenderung meningkat sehingga perlu dibudidayakan. Permasalahan yang dihadapi
adalah kurang tersedianya unsur hara dalam media pertumbuhan. Penelitian ini
memanfaatkan daun kirinyuh karena memiliki unsur hara NPK yang cukup tinggi
untuk memperbaiki unsur hara dalam media pertumbuhan sehingga dapat
membantu pertumbuhan vegetatif tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh pemberian pupuk cair daun kirinyuh terhadap pertumbuhan
bayam merah (Amaranthus tricolorL.) dan mengetahui konsentrasi pupuk cair
daun kirinyuh yang memberikan hasil pertumbuhan paling baik pada tanaman
bayam merah.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dan menggunakan metode
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan A (10%), B (20%) C (30%)
dan 1 Kontrol (0%) dengan masing-masing 10 ulangan. Pembuatan pupuk cair
yaitu daun kirinyuh dicacah berukuran kecil, ditambahkan dengan EM-4, tetes
tebu, air leri, dan air biasa kemudian diaduk secara merata, lalu difermentasi
selama 1 bulan. Parameter yang diamati adalah tinggi batang tanaman, jumlah
daun, berat basah dan berat kering. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan
uji normalitas, homogenitas, uji One Way-Anova dan uji Duncan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair daun
kirinyuh memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Konsentrasi
pupuk cair daun kirinyuh 30% memberikan pengaruh paling baik dan signifikan
terhadap penambahan tinggi batang tanaman dan jumlah daun tanaman bayam
merah sedangkan pada parameter berat basah dan berat kering tidak memberikan
pengaruh signifikan.
Kata Kunci : Bayam Merah(Amaranthus tricolor L.), Pupuk organik cair, Daun
kirinyuh (Chromolaena odorata)
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ABSTRACT
Red spinach (Amaranthus tricolor L.) is one of a vegetable’s commoditas
which is necessary to be developed because it has high nutrient. The increase of
human population causes vegetable demand; therefore, it needs to be cultivated.
Limitation of nutrients in growth media is a problem which has to be solved. The
problem faced is the lack of availability of nutrients in growth media. This
research utilizes kirinyuh leaves because it has high NPK nutrient to improve the
nutrient elements in growth media so it can help vegetative growth of the plant.
The aim of this research were to determine the influence of liquid fertilizer of
kirinyuh leaves tothe growth of red spinach (Amaranthus tricolor L.) and to the
determinethe concentration of liquid fertilizer which gave the best growth for red
spinach.
This was an experimental research and completely random design with 3
treatments: A (10%), B (20%) C (30%) and 1 Control (0%) with 10 repetitions.
Liquid fertilizer was made by chopping kirinyuh leaves and mixed with EM-4,
molasses, rice water, water and to be fermented for a month. The
parameters observed were plant stem height, leaf number, wet weight and dry
weight of the red spinach. The data obtained were analyzed using normality test,
homogeneity, One Way-Anova test and Duncan test.
The results showed that the application of liquid organic fertilizer kirinyuh
leaves influence the plant growth. The concentration of 30% of liquid fertilizer
gave the best and significant influence toward the increase of plant stem, height
and the number of red spinach leaves while the parameter of did not gave
significant effect to wer and dry weight.
Keywords: Red spinach (Amaranthus tricolor L.), Liquid organic fertilizer,
Kirinyuh leaves (Chromolaena odorata)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tanaman bayam merah (Amaranthus tricolor L.) termasuk dalam jenis
bayam cabut di Indonesia. Bayam merah merupakan salah satu komoditas
sayuran yang sudah cukup dikenal di berbagai lapisan masyarakat Indonesia.
Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan pemenuhan akan kebutuhan
pangan yang bergizi, bayam merah merupakan salah satu sayuran yang dapat
diandalkan bagi pemenuhan kebutuhan vitamin dan mineral yang relatif
mudah dan murah. Bayam merah termasuk jenis sayuran berserat yang
digunakan untuk melancarkan proses buang air besar. Makanan berserat
sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita kanker usus besar.Vitamin
yang terkandung dalam bayam merah adalah vitamin A, vitamin C dan sedikit
vitamin B. Salah satu keunggulan bayam merah adalah memiliki kandungan
senyawa flavonoid pada bayam merah lebih tinggi dibandingkan dengan
bayam hijau (Rukmana, 2004).
Mengonsumsi sayur bayam dapat meningkatkan kadar hemoglobin dalam
darah. Peningkatan ini dipengaruhi oleh zat besi yang cukup besar terkandung
dalam bayam merah. Lingga (2010), mengatakan bahwa bayam merah
memiliki pigmen antosianin. Pigmen antosianin adalah pigmen merah
keunguan yang menandai warna merah pada bayam merah. Antosianin
memiliki peran utama sebagai antioksidan. Tubuh manusia memerlukan
antioksidan untuk mencegah terjadinya oksidasi radikal bebas yang
1
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menyebabkan berbagai macam penyakit. Menurut Badan Pusat Statistik
(2016), hampir seluruh penduduk Indonesia (97,29 %) mengkonsumsi sayur,
sedangkan 3 dari 4 penduduk Indonesia mengkonsumsi buah.
Menurut data Badan Pusat Statistik (2014)pada tahun 2014 Indonesia
memproduksi sayur bayam rata-rata 2,96 ton/ha sedangkan pada tahun 2013
produksi sayur bayam rata-rata 3,11 ton/ha. Meningkat dan menurunnya hasil
produksi bayam disebabkan oleh cara budidaya dan penggunaan pupuk
anorganik sehingga merusak kualitas tanah. Salah satu alternatif dalam
meningkatkan hasil produksi tanaman bayam yang sehat adalah menggunakan
pupuk organik dengan memberi dosis yang tepat karena apabila pemberian
dosis pupuk berlebihan maka akan membahayakan tanaman dan apabila
terlalu sedikit maka tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi (defisiensi).
Keuggulan menggunakan pupuk organik adalah dapat memperbaiki struktur
tanah menjadi gembur dan subur serta lebih menguntungkan karena lebih
ramah lingkungan dan tidak mengganggu kesehatan manusia apabila
dibandingkan dengan penggunaan pupuk anorganik.
Pertumbuhan tanaman umumnya dipengaruhi oleh kandungan unsur hara
di dalam tanah yaitu berupa unsur hara makro dan unsur hara mikro. Seperti
tanaman lainnya, tanaman bayam merah juga membutuhkan unsur hara
tersebut untuk menunjang pertumbuhannya yang optimal. Salah satu
hambatan dalam pertumbuhan tanaman adalah kurang tersedianya unsur hara
dalam media tanaman yang digunakan sehingga pertumbuhan menjadi lambat.
Alternatif untuk memenuhi tersedianya unsur hara bagi tanaman adalah
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menggunakan pupuk cair dari daun kirinyuh (Chromolaena odorata). Menurut
Damanik (2009), kirinyuh merupakan tanaman liar (gulma) yang berpotensi
sebagai sumber bahan organik karena mengandung unsur hara nitrogen yang
cukup tinggi sebanyak 2,65 % sehingga cukup potensial untuk dimafaatkan
sebagai pupuk karena produksi biomassanya tinggi.
Kirinyuh termasuk ke dalam gulma native (asli) Amerika tepatnya Florida
(USA) hingga Argentina Utara. Biomassa kirinyuh mempunyai kandungan
hara cukup tinggi yaitu N: 2,45 %, P: 0,26 % dan K: 5,40 % (Kastono, 2005).
Kirinyuh tumbuh dan berkembang sangat cepat karena tidak memerlukan
kondisi yang ekstrim sehingga menghalangi tumbuhnya tumbuhan lain.
Kemampuan kirinyuh menyebar hampir seluruh dunia karena memiliki biji
yang sangat ringan sehingga mudah ditiup angin dan mudah menempel pada
sesuatu yang mengenainya. Penelitian Duaja (2012), memperoleh hasil
pengujian pupuk cair dari bahan dasar kirinyuh di Balai Penelitian Tanaman
Rempah dan Obat Bogor yaitu N: 0,145 %, P: 2,07 % dan K: 0,45 %.
Kirinyuh memiliki potensi kandungan hara yang cukup sehingga bisa
dijadikan salah satu alternatif untuk membantu proses pertumbuhan dan
meningkatkan hasil produksi tanaman sayuran secara maksimal.
Penelitian Damayanti (2012), menunjukkan bahwa pemberian ekstrak
kirinyuh berpengaruh nyata terhadap perkecambahan sawi hijau dimana
sebagian benih mulai berkecambah pada hari kedua dan semua benih
berkecambah pada hari kelima. Pemberian ekstrak kirinyuh dengan
konsentrasi yang semakin tinggi dapat meningkatkan tinggi tanaman dan rasio
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akar. Pada penelitian Murdaningsih dan Mbu’u (2014), dosis optimum pupuk
padat kirinyuh adalah dosis 20 ton/ha yang dapat meningkatkan pertumbuhan
wortel. Pada penelitian Duaja (2012), digunakan pupuk cair daun kirinyuh dan
diaplikasikan pada tanaman selada memperoleh hasil batang tertinggi dan
jumlah daun terbanyak dengan dosis 5-10 ml. Penelitian-penelitian tersebut
menggunakan bahan dasar kirinyuh sebagai pupuk hijau, ekstrak daun
kirinyuh dan pupuk cair dari bahan dasar daun dan batang kirinyuh sedangkan
penelitian ini menggunakan pupuk cair daun kirinyuh dan diaplikasikan
dengan perbedaan konsentrasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap
pertumbuhan tanaman bayam merah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan tersebut
dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh pemberian pupuk cair daun kirinyuh (Chromolaena
odorata)

terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah (Amaranthus

tricolor L.)?
2. Berapakah konsentrasi pupuk cair daun kirinyuh (Chromolaena odorata)
yang memberikan hasil pertumbuhan paling baik pada tanaman bayam
merah (Amaranthus tricolor L.)?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu :
1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk cair daun kirinyuh
(Chromolaena odorata) terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah
(Amaranthus tricolor L.).
2. Untuk mengetahui konsentrasi pupuk cair daun kirinyuh yang
memberikan hasil pertumbuhan paling baik pada tanaman bayam merah
(Amaranthus tricolor L.).

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru mengenai pemanfaatan
pupuk cair daun kirinyuh dan budidaya bayam merah.
2. Bagi Masyarakat
Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan daun
kirinyuh sebagai bahan dasar pupuk cair yang dapat digunakan sebagai
pupuk alternatif.
3. Bagi Dunia Pendidikan
a. Sebagai bahan pembelajaran mengenai cara bercocok tanam.
b. Sebagai bahan pembelajaran yang dikaitkan dengan materi pada mata
pelajaran Biologi SMA kelas XII yaitu tentang Pertumbuhan dan
Perkembangan Tumbuhan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. TANAMAN BAYAM MERAH
1. Klasifikasi Tanaman Bayam Merah
Bayam merah merupakan tanaman perdu yang sangat digemari oleh
masyarakat karena rasanya yang enak, lunak, dan manfaatnya yang
banyak, bayam mengandung vitamin A, B dan C, serta dapat
memperlancar sistem pencernaan. Selain itu, bayam juga banyak
mengandung mineral penting seperti kalsium, fosfor, dan besi. Bayam
cabut yang dikenal di masyarakat terdiri atas dua jenis yaitu bayam merah
dan bayam hijau. Bayam merah berbunga pada bagian ketiak daun
(Pracaya dan Kartika, 2016).
Bayam merah merupakan salah satu sayuran yang bisa dikonsumsi
dengan berbagai variasi olahan. Bayam yang dapat dikonsumsi ada dua
jenis yaitu bayam cabut dan bayam tahun. Bayam cabut warna batangnya
kemerah-merahan atau hijau keputih-putihan. Bunganya keluar dari ketiak
cabang. Bayam cabut yang batangnya merah disebut bayam merah
sedangkan yang berbatang putih disebut bayam putih (Budianto, 2016).

2. Taksonomi Tanaman Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.)
Menurut klasifikasi dalam tata nama (sistematika) tumbuhan, tanaman
bayam merah termasuk ke dalam :
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Kingdom

: Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom

: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

Super Divisio

: Spermatophyta (Tumbuhan Berbiji)

Divisio

: Magnoliophyta

Classis

: Magnoliopsida

Sub Classis

: Hamamelidae

Ordo

: Caryphyllales

Familia

: Amaranthaceae

Genus

: Amaranthus

Spesies

: Amaranthus tricolor L. (Saparinto, 2013).

Gambar 2.1 Tanaman Bayam Merah
(Dokumentasi pribadi)

3. Morfologi Tanaman Bayam Merah (Amaranthus tricolor L.)
Bayam merah termasuk tanaman setahun atau lebih yang berbentuk
perdu (terna) dan tingginya dapat mencapai kurang lebih 1,5 meter.
Sistem perakarannya menyebar dangkal pada kedalaman antara 20-40 cm,
dan memiliki akar tunggang karena termasuk kelas dicotyledon (tanaman
berkeping dua). Batang bayam merah banyak mengandung air
(herbaceous), tumbuh tinggi di atas permukaan tanah. Daun bayam merah
berbentuk bulat telur dengan ujung agak meruncing, dan urat-urat
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daunnya jelas. Daun berwarna merah, bunganya tersusun dalam malai
yang tumbuh tegak, keluar dari ujung tanaman ataupun dari ketiak-ketiak
daun. Bentuk malai bunga memanjang mirip ekor kucing, dan
pembungaannya dapat berlangsung sepanjang musim atau tahun. Alat
reproduksi (perbanyakan tanaman) umumnya secara generatif (biji).
Varietas bayam unggul ada 7 macam yaitu; varietas Giri Hijau, Giti
Merah, Maksi, Raja, Betawi, Skop, dan Hijau sedangkan beberapa
varietas bayam cabut unggul adalah Cempaka 10 dan Cempaka 20. Dari
setiap tandan (malai) bunga dapat dihasilkan ratusan hingga ribuan biji.
Ukuran biji bayam merah sangat kecil, bentuknya bulat dan berwarna
coklat tua mengkilap sampai hitam kelam, namun pada varietas
Maksibijinya berwarna putih sampai krem (Saparinto, 2013).

4. Manfaat dan Kandungan Tanaman Bayam Merah
Bayam merah merupakan bahan sayuran yang bergizi tinggi dan
digemari oleh semua lapisan masyarakat. Daun bayam merah dapat diolah
menjadi berbagai jenis masakan misalnya dibuat sayur bening, pecel,
gado-gado, bahkan disajikan sebagai hidangan mewah (elit). Akar bayam
merah dapat dipergunakan sebagai obat penyembuh disentri. Bayam
merah mengandung berbagai kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh
tubuh sebagai sumber vitamin A dan K, mangan, magnesium, folat, serat,
protein, kalsium, rendah kalori dan zat besi tinggi (Budianto, 2016).
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Bayam merah sangat dibutuhkan bagi anak kecil ataupun balita karena
mengandung zat besi. Bayam digemari masyarakat Indonesia karena
enak, lunak, dan dapat memperlancar pencernaan. Bayam dapat menjadi
sumber protein yang murah dan baik bagi para penduduk di daerah tropis,
sub tropis, dan iklim sedang (Saparinto, 2013).
Menurut Lingga (2010), manfaat bayam yaitu:
a. Menjaga kesehatan kulit dan ketahanan tubuh
Bayam mengandung vitamin A yang berfungsi dalam pembentukan
sel kulit sehingga kulit selalu tampak segar dan cerah, untuk menjaga
kesehatan saluran pencernaan dan selaput kulit serta menurunkan
resiko infeksi dan mencegah terjadinya penyakit degeneratif akibat
radikal bebas.
b. Mengatasi Anemia
Secara empiris, penderita anemia dianjurkan mengonsumsi bayam
merah. Mengonsumsi bayam merah akan meningkatkan kadar
hemoglobin dalam darah. Peningkatan ini dipengaruhi oleh zat besi
yang sangat besar jumlahnya pada bayam. Bayam adalah sayuran
yang memiliki gizi lengkap bagi penderita anemia.
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Tabel 2.1 Komposisi gizi a 100 g bayam hijau dan bayam merah.
Komponen gizi
Bayam Hijau
Bayam Merah
Kalori
20 kkal
51 kkal
Protein
2,3 g
3,5 g
Lemak
0,3 g
0,25 g
Karbohidrat
3,2 g
6,6 g
Kalsium
81,0 mg
2.441,0 mg
Fosfor
55,0 mg
1.008,0 mg
Zat besi
3,0 mg
24 mg
Vitamin A
9. 420,0 mg
37. 623,0 mg
Vitamin B1 (tiamin)
0,08 mg
0, 68 mg
Vitamin C
59,0 mg
730 mg
Air
86,9 g
82 g
Sumber: Morris (2008)
5. Syarat Tumbuh Tanaman Bayam Merah
Setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda, terutama pada
pertumbuhan dan lokasi tumbuhnya. Bayam merah dapat tumbuh baik di
dataran tinggi, dataran rendah, pekarangan rumah, maupun di kebun.
a. Tanah
Bayam merah akan tumbuh dengan baik bila ditanam pada tanah
dengan derajat keasaman (pH tanah) sekitar 6-7. Bila pH di bawah 6,
tanaman bayam merah akan kerdil. Sementara itu, pada pH di atas 7
maka tanaman bayam merah akan mengalami klorosis yaitu timbul
warna putih kekuning-kuningan, terutama pada daun yang masih
muda (Saparinto, 2013).
b. Iklim
Bayam merah dapat tumbuh baik pada dataran tinggi dan dataran
rendah. Hal tersebut menandakan bahwa suhu tidak terlalu
mempengaruhi pertumbuhan tanaman bayam merah. Akan tetapi,
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pada saat menanam bayam sebaiknya pada awal musim hujan atau
awal musim kemarau (Pracaya dan Kartika, 2016). Suhu udara yang
dibutuhkan tanaman bayam organik berkisar 16 hingga 20°C dan
memiliki kelembaban udara antara 40% sampai 60% (Budianto,
2016). Bayam merah dapat tumbuh sepanjang tahun, baik di dataran
rendah maupun tinggi. Oleh karena itu, tanaman ini dapat ditanam di
kebun dan pekarangan rumah. Bayam merah biasa ditanam di
tegalan. Waktu tanam yang baik adalah awal musim hujan atau pada
awal musim kemarau. Suhu udara yang dikehendaki sekitar 20-32 °C.
Tanaman bayam merah memerlukan banyak air, sehingga paling
tepat ditanam pada awal musim penghujan. Tanaman bayam merah
dapat ditanam pada awal musim kemarau pada tanah yang gembur
dan subur. Tanaman bayam merah juga dapat tumbuh pada tanah liat
asalkan tanah tersebut diberi pupuk kandang yang cukup (Saparinto,
2013).

B. TUMBUHAN KIRINYUH
1. Taksonomi dan Morfologi Kirinyuh
a. Taksonomi dan Klasifikasi Tumbuhan Kirinyuh
Menurut Pink dalam Damayanti (2012), klasifikasi dalam tata nama
(sistematika) tumbuhan, kirinyuh termasuk ke dalam:
Kingdom

: Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom

: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)
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Super Divisio

: Spermatophyta (Tumbuhan berbiji)

Divisio

: Magnoliophyta

Classis

: Magnoliopsida

Sub Classis

: Asterales

Ordo

: Caryphyllales

Familia

: Asteraceae

Genus

: Chromolaena

Spesies

: Chromolaena odorata

Gambar 2.2 Tumbuhan Kirinyuh
(Dokumentasi pribadi)

b. Morfologi Tumbuhan Kirinyuh
Akar tunggang yang bercabang, batang berbentuk bulat, permukaan
batangnya berbulu, arah tumbuh batang tegak lurus. Percabangan pada
batang merupakan cara percabangan monopodial, dimana batang pokok
tampak lebih jelas karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat
pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Tumbuhan kirinyuh
memiliki struktur daun tidak lengkap karena hanya terdiri atas tangkai dan
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helaian daun. Daun kirinyuh berwarna hijau tua dan memiliki permukaan
daun yang halus. Helaian daun kirinyuh memiliki bagian pangkal yang
terlebar sehingga bentuk daun ini menyerupai bangun segitiga. Bentuk
tepi daunnya memiliki toreh dan bergerigi. Bunga kirinyuh berwarna
putih.
2. Penyebaran Tanaman Kirinyuh
Kirinyuh dalam bahasa Inggris disebut siam weed, merupakan gulma
padang rumput yang penyebarannya sangat luas di Indonesia. Gulma ini
diperkirakan sudah tersebar di Indonesia sejak tahun 1910-an, tidak hanya
di lahan kering atau pegunungan, tetapi juga di lahan rawa atau lahan
basah lainnya. Kirinyuh berasal dari Amerika Selatan dan Tengah,
kemudian menyebar ke daerah tropis Asia, Afrika, dan Pasifik, dan
digolongkan sebagai gulma infasif. Gulma ini berupa semak berkayu yang
dapat berkembang dengan cepat dan membentuk kelompok yang dapat
mencegah perkembangan tumbuhan lainnya (Ernawidiasmini, 2017).
3. Manfaat dan KandunganTumbuhan Kirinyuh
Kirinyuh adalah gulma atau tumbuhan pengganggu yang sangat
merugikan tanaman budidaya di sekitarnya karena merupakan kompetitor
dalam penyerapan air dan unsur hara, sehingga menyebabkan penurunan
hasil yang sangat tinggi pada tanaman perkebunan seperti karet, kelapa
sawit, kelapa, dan jambu mete. Namun di sisi lainnya, tumbuhan kirinyuh
ternyata memiliki berbagai potensi yang bermanfaat bagi kehidupan
manusia seperti pupuk organik, biopestisida, serta obat, dan uniknya
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gulma ini dapat membasmi gulma jenis lain sehingga dapat digunakan
sebagai herbisida (Eliandi, 2015).
Damanik (2009), mengatakan bahwa kirinyuh mengandung unsur hara
nitrogen yang tinggi sehingga cukup potensial untuk dimanfaatkan
sebagai bahan dasar membuat pupuk organik. Biomassa tumbuhan
kirinyuh memiliki kandungan unsur hara NPK yang cukup tinggi
sehingga bisa dijadikan sebagai kompos (Kastono, 2005).

C. PUPUK ORGANIK
1. Pupuk Organik Cair (POC)
Pupuk organik merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik
dan alami daripada bahan pembenah buatan/sintetis. Pada umumnya
pupuk organik mengandung hara makro N, P, K rendah, tetapi
mengandung hara mikro dalam jumlah cukup yang sangat diperlukan
pertumbuhan tanaman. Sebagai bahan pembenah tanah, pupuk organik
membantu dalam mencegah terjadinya erosi, pengerakan permukaan
tanah (crusting) dan mengurangi retakan tanah (Rachman, 2002).
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Tabel 2.2 Keunggulan pupuk organik dibandingkan dengan pupuk
anorganik (Patanga dan Yuliarti, 2016).
No
Pupuk organik
Pupuk anorganik
1 Mengandung unsur hara yang Mengandung unsur hara tidak
paling lengkap, yakni unsur lengkap, hanya beberapa saja,
makro seperti (unsur NPK) dan tetapi dalam jumlah yang
unsur mikro seperti (Fe, B, S, banyak.
dan Ca), walaupun dalam
jumlah sedikit.
2 Membuat
struktur
tanah Membuat struktur tanah
menjadi gembur.
menjadi keras.
3 Memperbaiki daya serap air Jika tanah mengeras, sulit
pada tanah dan tanaman.
terjadi penyerapan air untuk
keperluan tanaman.
4 Memperbaiki perkembangan Dapat mematikan
mikroorganisme dalam tanah.
mikroorganisme.
5 Biaya pembuatan relatif
Biaya pembuatan lebih
mudah.
mahal.
6 Dapat dibuat sendiri.
Dibuat oleh pabrik.

Pupuk organik cair adalah pupuk yang bahan-bahan dasarnya dipilih
dari dedaunan dan sampah dapur yang lunak, seperti sisa-sisa sayur
bayam, kol, kulit buah, dan lain-lain yang mudah membusuk dengan
menambah bioaktivator cair dan jumlah air yang memadai.
Tabel 2.3 Standar Mutu POC Permentan No. 70/permentan/SR.
140/10/2011
No
Parameter
Standar Mutu
1
N total
3-6 %
2
P2O5 total
3-6 %
3
K2O total
3-6 %
Sumber: Peraturan Menteri Pertanian (2011)
2. Kandungan Nutrien Pada Pupuk Cair
a. Nitrogen (N)
Peranan utama nitrogen (N) bagi tanaman adalah untuk
merangsang pertumbuhan secara keseluruhan khususnya batang,
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cabang, daun dan pembentukan hijau daun yang sangat berguna dalam
proses fotosintesis serta membentuk protein, lemak, dan berbagai
persenyawaan organik lainnya (Lingga dan Marsono, 2001). Nitrogen
adalah komponen utama dari berbagai substansi penting di dalam
tanaman. Sekitar 40-50% kandungan protoplasma merupakan substansi
hidup dari sel tumbuhan terdiri dari senyawa nitrogen. Senyawa
nitrogen digunakan oleh tanaman untuk membentuk asam amino yang
akan diubah menjadi protein. Nitrogen dibutuhkan untuk membentuk
senyawa penting seperti klorofil, asam nukleat, dan enzim. Karena itu,
nitrogen dibutuhkan

dalam jumlah relatif

besar pada tahap

pertumbuhan vegetatif tanaman. Jika terjadi kekurangan (defisiensi)
nitrogen, tanaman tumbuh lambat dan kerdil, daun berwarna hijau
muda, daun yang lebih tua menguning dan mengering. Di dalam tubuh
tanaman, nitrogen bersifat dinamis (mobil) sehingga jika terjadi
kekurangan nitrogen pada pucuk, nitrogen yang tersimpan pada daun
tua akan dipindahkan ke organ yang lebih muda. Dengan demikian,
pada daun-daun yang lebih tua gejala kekurangan nitrogen akan
terlihat lebih awal. Jika terjadi kelebihan nitrogen, tanaman tampak
terlalu subur, ukuran daun menjadi lebih besar, batang menjadi lunak
dan berair (sekulensi) sehingga mudah rebah dan mudah diserang
penyakit. Kelebihan nitrogen juga dapat menunda pembentukan bunga,
bahkan bunga yang telah terbentuk lebih mudah rontok dan
pematangan buah terhambat (Novizan, 2002).
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Nitrogen dapat kembali ke tanah melalui pelapukan sisa makhluk
hidup (bahan organik). Nitrogen yang berasal dari bahan organik dapat
dimanfaatkan tanaman melalui tiga tahap reaksi yang melibatkan
aktivitas mikroorganisme tanah yaitu:
1. Penguraian protein yang terdapat pada bahan organik menjadi
asam amino. Tahap ini disebut aminisasi.
2. Perubahan asam amino menjadi senyawa-senyawa amonia (NH3)
dan amonium (NH4+). Tahap ini disebut reaksi amonifikasi.
3. Perubahan

senyawa-senyawa

amonia

menjadi

nitrat

yang

disebabkan oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Tahap
ini disebut nitrifikasi (Novizan, 2005).
b. Fosfor (P)
Unsur fosfor (P) bagi tanaman berguna untuk merangsang
pertumbuhan akar benih dan akar tanaman muda, sebagai bahan mentah
untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu asimilasi dan
pernapasan serta mempercepat pembungaan, pemasakan biji, dan buah
(Lingga dan Marsono, 2001). Fosfor diserap tanaman dalam bentuk
H2PO4-, atau tergantung dari nilai pH tanah. Fosfor sebagian besar
berasal dari pelapukan batuan mineral alami, sisanya berasal dari
pelapukan bahan organik. Walaupun jumlah fosfor di dalam tanah
mineral cukup banyak, tanaman masih bisa mengalami kekurangan
fosfor karena sebagian besar fosfor terikat secara kimia oleh unsur lain
sehingga menjadi senyawa yang sukar larut di dalam air. Hanya 1 %
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fosfor yang dapat dimanfaatkan tanaman. Jika terjadi kekurangan fosfor,
tanaman menunjukkan gejala pertumbuhan sebagai berikut: Lambat dan
kerdil, perkembangan akar lambat, pematangan buah terhambat,
perkembangan bentuk dan warna buah buruk, serta biji tanaman
berkembang tidak normal (Novizan, 2002).
c. Kalium (K)
Fungsi utama kalium (K) adalah membantu pembentukan protein
dan karbohidrat. Kalium berperan dalam memperkuat tubuh tanaman
agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Kalium juga merupakan
sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan
penyakit (Lingga dan Marsono, 2001). Kalium diserap oleh tanaman
dalam bentuk ion K+. Dari ketiga unsur hara yang banyak diserap oleh
tanaman (NPK), kalium yang jumlahnya paling melimpah di permukaan
bumi. Kandungan kalium sangat tergantung dari jenis mineral
pembentuk tanah dan kondisi cuaca setempat.
Persediaan kalium di dalam tanah dapat berkurang karena tiga hal,
yaitu pengambilan kalium oleh tanaman, pencucian kalium oleh air, dan
erosi tanah. Biasanya tanaman menyerap kalium lebih banyak daripada
unsur hara lain, kecuali nitrogen. Kalium bersifat mudah bergerak
sehingga siap dipindahkan dari satu organ ke organ lain yang
membutuhkan. Secara umum peran kalium berhubungan dengan proses
metabolisme, seperti fotosintesis dan respirasi. Peran kalium yaitu:
untuk translokasi (pemindahan) gula pada pembentukan pati dan protein,
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membantu proses membuka dan menutup stomata, efisiensi penggunaan
air (ketahanan terhadap kekeringan), memperluas pertumbuhan akar,
meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit
(Novizan, 2002).
Menurut Agustina (2004), unsur hara kalium mempunyai peranan
penting sebagai translokasi karbohidrat dari daun ke organ tanaman
yang lain, terutama organ tanaman penyimpan, komponen penting di
dalam mekanisme pengaturan osmotik di dalam sel dan juga berperan
sangat penting dalam setiap proses melabolisme dalam tanaman yaitu
dalam sintesis dari asam amino dan protein dari ion-ion amonium, dalam
proses fotosintesis karena jika terjadi kekurangan kalium dalam daun,
maka kecepatan asimilasi karbondioksida (CO2) akan turun.

d. Tetes Tebu (Molasses)
Molasses merupakan hasil samping pada industri gula dengan wujud
berbentuk cair. Molasses merupakan sumber energi yang esensial
dengan kandungan gula di dalamnya. Oleh karena itu, molasses
memiliki kandungan nutrisi atau gizi yang cukup baik. Molasses
diaplikasikan dalam kebun merupakan solusi organik yang digunakan
untuk mengusir hama yang tidak diinginkan, seperti semut api, serta
untuk mempersubur tanah. Molasses merupakan sumber energi yang
baik dan cepat untuk berbagai bentuk mikroorganisme dan kehidupan
tanah di tumpukan kompos atau tanah. Molasses telah lama menjadi
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bagian dari produk yang umum digunakan dalam pertanian organik
untuk kesuburan tanah dan tanaman karena merupakan sumber
karbohidrat dalam merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang
sangat menguntungkan (Dian, 2017).
e. Air Cucian Beras (Air Leri)
Limbah cucian air beras (air leri) berasal dari suatu proses produksi
industri maupun domestik (rumah tangga) yang tidak memiliki nilai
ekonomis (Angga, 2016).Air cucian beras banyak terkandung nutrisi
yang dapat berguna sebagai sumber energi mikroorganisme untuk
membantu proses pengomposan. Air cucian beras berwarna putih susu,
hal itu berarti bahwa protein dan vitamin B1 yang banyak terdapat
dalam beras juga ikut terkikis. Vitamin B1 merupakan kelompok
vitamin B, yang mempunyai peranan di dalam metabolisme tanaman
dalam hal mengkonversikan karbohidrat menjadi energi untuk
menggerakkan aktifitas di dalam tanaman (Whandira dan Mulasari,
2013).
f. Sekam Padi Bakar
Sekam dikategorikan sebagai biomassa yang dapat digunakan untuk
berbagai kebutuhan seperti bahan baku industri, pakan ternak, energi atau
bahan bakar dan lain sebagainya. Manfaat sekam padi bakar yaitu:
1. Memperkuat daya ikat air pada tanah.
2. Memperbaiki drainase dan tata udara dalam tanah.
3. Memperkuat daya ikat tanah terhadap zat hara.
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4. Mengandung hara lengkap yang berguna untuk kesuburan tanah.
Sekam padi bakar memiliki fungsi mengikat logam berat dan untuk
menggemburkan tanah sehingga bisa mempermudah akar tanaman
menyerap unsur hara. Sekam padi bakar masih tetap perlu campuran
media lain dalam media tanaman dan sangat baik jika dicampur dengan
kompos.Kandungan silikat yang tinggi pada sekam padi bakar dapat
menguntungkan bagi tanaman karena menjadi lebih tahan terhadap hama
dan penyakit akibat adanya pengerasan jaringan. Sekam padi bakar juga
digunakan untuk menambah kadar kalium dalam tanah. Sekam padi
bakar memiliki kemampuan menyerap air yang rendah dan porositas
yang baik. Sifat ini memungkinkan jika digunakan sebagai media tanam
dan kompos karena mendukung perbaikan struktur tanah akibat aerasi
dan drainase menjadi lebih baik (Rahma dkk, 2017).

D. EM-4 (Effective Microorganism-4)
Effective Microorganism-4 adalah suatu kultur campuran berbagai
mikroorganisme yang bermanfaat sehingga dapat digunakan sebagai inokulan
untuk meningkatkan keragaman mikroorganisme tanah, dapat memperbaiki
kesehatan serta kualitas tanah. Dari banyaknya mikroorganisme, terdapat lima
golongan penyusun EM-4 yaitu bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp., ragi
(yeast), Actinomycetes sp., dan jamur fermentasi. Menurut Yuwono (2006),
mikroorganisme dalam EM-4 yaitu:
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Tabel 2.4 Peran mikroorganisme dalam EM-4
Nama
Peran
Mikroorganisme
Bakteri fotosintetik Untuk membentuk zat-zat yang bermanfaat dari
sekresi akar tumbuhan, bahan organik dan gas-gas
berbahaya seperti hidrogen sulfida dengan
menggunakan sinar matahari dan panas bumi
sebagai sumber energi. Zat-zat bermanfaat itu
adalah asam amino, asam nukleat, zat-zat bioaktif
dan gula. Zat bermanfaat tersebut dapat
mempercepat pertumbuhan dan perkembangan
tanaman. Bakteri fotosintetik juga berfungsi dalam
meningkatkan
pertumbuhan
mikroorganisme
lainnya.
Bakteri asam laktat Untuk menghasilkan asam laktat dari gula,
menekan pertumbuhan mikroorganisme yang
merugikan misalnya Fusarium dan meningkatkan
percepatan perombakan bahan organik serta
berperan dalam menghancurkan bahan-bahan
organik.
Actinomycetes
Untuk menghasilkan zat-zat antimikroorganisme
dari asam amino yang dihasilkan oleh bakteri
fotosintetik dan bahan organik. Fungsi lainnya yaitu
untuk menekan pertumbuhan jamur dan bakteri.
Jamur fermentasi

Untuk menguraikan bahan organik secara tepat
untuk menghasilkan alkohol, ester dan zat-zat
antimikroorganisme. Fungsi lainnya yaitu untuk
menghilangkan bau serta mencegah serangan hama
serangga dan ulat yang merugikan.

EM-4 berupa larutan cair berwarna kuning kecoklatan. Cairan ini
berbau sedap dengan rasa asam manis dan tingkat keasaman (pH) kurang
dari 3,5. Apabila tingkat keasaman melebihi 4,0 maka cairan ini tidak
dapat digunakan lagi. Adabeberapa keuntungan dan manfaat dari EM-4
selain berfungsi dalam proses fermentasi dan dekomposisi bahan organik.
Beberapa manfaat tersebut antara lain:
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a. Memperbaiki fisik, kimia dan biologi tanah.
b. Meningkatkan ketersediaan nutrisi tanaman serta menekan aktivitas
serangga hama dan mikroorganisme patogen.
c. Meningkatkan dan menjaga kestabilan produksi tanaman.
d. Mempercepat proses fermentasi pada pembuatan kompos
e. Menambah unsur hara tanah dengan cara disiramkan ke tanah
(Indriani, 2013).

E. HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN
Adapun hasil penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:
Peneliti
Judul/Permasalahan
Duaja, dkk., Evaluasi Pertumbuhan
2012
dan Hasil Seledri
(Apium graveolens L.)
pada perbedaan jenis
bahan dasar dan dosis
pupuk organik cair

Duaja, dkk., Analisis Pertumbuhan
2013
dan
Hasil
Dua
Varietas
Buncis
(Phaseolus vulgaris
L.) pada Perbedaan

Hasil
Hasil seledri tertinggi dicapai
pada pupuk cair dengan bahan
dasar Kirinyuh (Cromolaena
odorata) dengan dosis 15 ml.
Namun antara dosis 15 dan 20
ml bahan dasar kirinyuh tidak
menunjukkan perbedaan yang
nyata. Pupuk organik dengan
bahan dasar lamtoro tidak
menunjukkan perbedaan yang
nyata pada hasil seledri.

Parameter
tinggi
tanaman
seledri, luas daun, berat kering
pupus dan berat basah pupus
menunjukkan hasil tertinggi
pada bahan dasar Kirinyuh pada
dosis 15 ml namun tidak berbeda
nyata dengan dosis 20 ml.
Buncis varietas bayu dan bahan
dasar pupuk organik cair
kirinyuh cenderung memberikan
hasil tertinggi pada Durasi Luas
Daun (DLD), Laju Asimilasi
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Peneliti

Judul/Permasalahan
Hasil
Jenis Pupuk Organik bersih (LAB), Laju Tumbuh
Cair
Relatif (LTR), jumlah polong
dan hasil buncis per tanaman.
Darmawan,
Formula
Pupuk Perlakuan konsentrasi pupuk
2015
Organik Cair (POC) organik cair (POC) kirinyuh
Krinyuh
(Chromolaena odorata) + Azolla
(Chromolaena
pinnata pengaruh sangat nyata
odorata) dan Azolla terhadap
pertumbuhan
dan
pinnata
dengan produksi
tanaman
tomat.
Penambahan Unsur K Konsentrasi pupuk organik cair
Terhadap Peningkatan kirinyuh
azolla
480
cc/l
Pertumbuhan
dan memberikan hasil terbaik pada
Produksi
Tanaman semua variabel pengamatan
Tomat (Lycopersicum tanaman tomat.
esculentum Mill.)
Interaksi
antara
perlakuan
konsentrasi pupuk organik cair
(POC) kirinyuh (Chromolaena
odorata) + Azolla pinnata dan
pupuk K (kalium) tidak berbeda
nyata terhadap pertumbuhan
tanaman tomat, tetapi berbeda
sangat nyata pada produksi
tanaman tomat dengan variabel
pengamatan
berat
basah
brangkasan.
Duaja, M.D. Pengaruh Bahan dan Hasil selada tertinggi dicapai
2012
Dosis Kompos Cair pada perlakuan bahan dasar
Terhadap
kompos
cair
Kirinyuh
Pertumbuhan Selada (Cromolaena odorata) dengan
(Lactuca sativa sp.)
dosis 15 ml.

Damayanti,
N. 2012

Perkecambahan dan
Pertumbuhan
Sawi
Hijau (Brassica rapa
L.
Var.

Parameter jumlah daun, luas
daun, tinggi tanaman dan berat
segar tajuk, menunjukkan bahwa
bahan dasar kompos Kirinyuh
dengan variasi dosis pupuk
cair
5-15
cenderung
menunjukkan nilai tertinggi.
Pemberian ekstrak kirinyuh
berpengaruh nyata terhadap
perkecambahan sawi hijau di
mana sebagian benih mulai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25

Peneliti

Judul/Permasalahan
Hasil
ParachinensisL.H.
berkecambah pada hari kedua
Bailey)
Setelah dan semua benih berkecambah
Pemberian Rob.)
pada hari kelima. Pemberian
ekstrak
kirinyuh
dengan
konsentrasi yang semakin tinggi
dapat
meningkatkan
tinggi
tanaman dan rasio akar sawi
hijau.

Penelitian Duaja, dkk(2012), Darmawan (2015) mengaplikasikan pupuk
cair daun kirinyuh terhadap tanaman seledri dan tanaman tomat dengan
perbedaan dosis pupuk cair, bahan dasarnya menggunakan lamtoro dan
Azollapinnata sedangkan pada penelitian ini, mengaplikasikan pupuk cair
daun kiirinyuh terhadap tanaman bayam merah dengan hanya perbedaan dosis
pupuk cair dan juga terdapat perbedaan cara pembuatan dan juga bahanbahan tambahan lainnya dalam pembuatan pupuk cair.
Penelitian Duaja,(2012) dan Duaja, dkk(2013) mengaplikasikan pupuk
cair terhadap tanaman selada dan buncis dengan perbedaan dosis pupuk cair,
bahan dasar berupa batang dan daun kirinyuh sedangkan dalam penelitian
ini

mengaplikasikan

terhadap

tanaman

bayam

merah

dan

hanya

menggunakan daun kirinyuh. Penelitian Damayanti (2012) mengaplikasikan
ekstrak kirinyuh terhadap tanaman sawi hijau sedangkan dalam penelitian
ini mengaplikasikan dalam bentuk pupuk cair daun kirinyuh terhadap
tanaman bayam merah.
F. KERANGKA BERPIKIR
Meningkatknya kebutuhan sayuran berjalan seiring dengan semakin
meningkatnya

jumlah

penduduk

dan

kesadaran

masyarakat

untuk
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mengkonsumsi sayuran yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Hal ini
mengakibatkan meningkatnya permintaan sayuran khususnya bayam merah.
Salah satu hambatan dalam budidaya adalah kurang tersedia unsur hara dalam
media tanam tanaman yang digunakan. Untuk mengatasi masalah tersebut
maka alternatifnya adalah memanfaatkan daun kirinyuh sebagai pupuk
organik cair karena pada daun kirinyuh terdapat unsur hara NPK yang cukup
tinggi

sehingga

dapat

membantu

pertumbuhan

tanaman

khususnya

pertumbuhan vegetatif tanaman. Pupuk berbahan dasar daun kirinyuh yang
sudah selesai difermentasi mengandung unsur hara NPK, diaplikasikan pada
tanaman bayam merah dengan konsentrasi yang berbeda lalu mengukur
parameter tanaman berupa tinggi batang tanaman, jumlah daun, berat basah
dan berat kering. Setelah itu dilakukan uji statistik untuk melihat konsentrasi
pupuk cair daun kirinyuh yang memberikan hasil pertumbuhan yang paling
baik.
Masyarakat

Bayam merah

Daun kirinyuh

Fermentasi menjadi
pupuk cair

UnsurNPK

Parameter pertumbuhan (tinggi
batang tanaman, jumlah daun,
berat basah dan berat kering)

Gambar 2.4 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian

Konsentrasi pupuk
cair yang paling baik
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G. HIPOTESA
1. Pupuk cair dari daun kirinyuh dengan konsentrasi yang berbeda
memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah.
2. Pupuk cair dengan konsentrasi 30% paling baik dalam meningkatkan
pertumbuhan tanaman bayam merah.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen yaitu mengujikan
beberapa konsentrasi pupuk cairdaun kirinyuh pada tanaman bayam merah
dan diamati pertumbuhan bayam merah yang dihasilkan. Rancangan
penelitian yang digunakan adalah dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan satu faktor.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Variabel bebas : konsentrasipupuk cairdaun kirinyuh
Terdiri dari 3 perlakuan pupuk cair daun kirinyuh dengan konsentrasi
berbeda dan kontrol dengan masing-masing 10 ulangan sehingga jumlah
seluruh tanaman adalah sebanyak 40 tanaman. Perlakuan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.1 Perlakuan pupuk cair daun kirinyuh
Kode
Perlakuan
K
0%
A
10 %
B
20 %
C
30 %

2. Variabel terikat : pertumbuhan tanaman bayam merah yang meliputi tinggi
tanaman, jumlah daun, berat basah dan berat kering.
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3. Variabel kontrol : benih tanaman, umur tanaman, media tanam 5 kg/
polybag, waktu penyiraman 2 hari sekali, volume penyiraman air 100 ml,
volume penyiraman pupuk cair yang sudah diencerkan 200 ml.

B. Batasan Penelitian
1. Subjek penelitian ini adalah bayam merah (Amaranthus tricolor L.)
varietas Mira.
2. Daun kirinyuh yang digunakan untuk membuat pupuk cair adalah daun
muda dan daun tua.
3. Objek penelitian ini adalah pupuk cair daun kirinyuh yang terdiri dari 3
konsentrasi yaitu 10 %, 20 %, 30 % dan kontrol serta pengenceran
(menggunakan air kran) dengan volume penyiraman 200 ml untuk setiap
tanaman bayam merah.
4. Parameter pertumbuhan yang diukur dan diamati meliputi tinggi batang
tanaman, jumlah daun, berat basah dan berat kering tanaman bayam
merah.

C. Alat dan Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun kirinyuh,
benih bayam merah (Amaranthus tricolor L.) varietas Mira PT East West Seed
Indonesia Cap Panah Merah, EM-4 (PT. Songgolangit Persada), tetes tebu, air,
tanah humus, dan air cucian beras yang pertama. Alat-alat yang digunakan
dalam penelitian ini adalah timbangan analitikAcis, hygrometer, termometer,
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gelas ukur besar 1000 ml, gelas ukur kecil 250 ml, pipet tetes, indikator pH
universal, polybag ukuran 35 cm x 35 cm, gayung, saringan, ember, pisau,
gunting, isolasi, mistar dan alat tulis.

D. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2017 di kebun
percobaan Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan yaitu pembuatan pupuk
cair dari daun kirinyuh, persiapan media tanam, persiapan bibit tanaman,
aklimatisasi, perlakuan, pemupukan, pemeliharaan dan tahap pengambilan
data. Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan dalam penelitian:
1. Pembuatan pupuk cair dari daun kirinyuh
Menurud Sado (2016), pembuatan pupuk cair dilakukan dengan cara
fermentasi

menggunakan

bioaktivator

EM-4

untuk

mempercepat

pengomposan. Bahan-bahan yang digunakan adalah daun kirinyuh yang
sudah dicacah dengan ukuran 1 cm, air, air cucian beras yang pertama,
tetes tebu dan EM-4 dengan perbandingan 10 : 20 : 4 : 1 : 1. Bahan-bahan
tersebut dimasukkan ke dalam ember, diaduk secara meratadan ditutup
rapat. Fermentasi dilakukan selama 1 bulan. Akhir proses fermentasi
ditandai dengan warna air menjadi coklat tua,sedikit bau alkohol dan
aroma khas daun kirinyuhnya hilang.Setelah itu, pupuk siap dipakai
dengan cara disaring. Pupuk cair diukur pH awal dan akhir fermentasi.
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Tujuannya adalah untuk mengetahui asam basa

pupuk cair yang

digunakan.
a

b

c

d

e

f

g

h

i

Gambar 3.1 Pembuatan pupuk cair daun kirinyuh
Keterangan:
a. Daun kirinyuh yang dicacah dan ditimbang
b. Daun kirinyuh yang telah dicacah dan siap difermentasi
c. Penambahan air (20 liter)
d. Penambahan EM-4 (1 liter)
e. Penambahan tetes tebu (1 liter)
f. Penambahan air leri (4 liter)
g. Semua bahan diaduk agar tercampur merata
h. Pupuk cair difermentasi pada wadah tertutup selama 1 bulan
i. Penyaringan pupuk cair daun kirinyuh.
2. Persiapan media tanam
Wadah tanam yang digunakan dalam penelitian ini adalah polybag
berukuran 35 cm x 35 cm. Media tanam yang digunakan dalam penelitian
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ini adalah tanah humus yang dicampur 500 g sekam padi bakar dan
masing-masing polybag sebanyak 5 kg media (tanah humus). Ciri umum
tanah humus yaitu memiliki warna gelap coklat tua hingga tanah
berwarna kehitaman. Tanah tersebut diambil dari kebun percobaan
Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
a

b

Gambar 3.2 Media tanam
Keterangan:
a. Tanah yang ditimbang sebanyak 5 kg
b. Tanah dicampur dengan sekam bakar (500 g)

3. Persiapan bibit tanaman
Sebelum melakukan penelitian, benih bayam merah disemai terlebih
dahulu. Benih bayam merah ditabur pada sebuah bedeng kecil lalu ditutup
dengan sedikit tanah hingga permukaannya merata. Penyiraman dilakukan
setiap sore hari. Benih yang ditabur akan tumbuh menjadi bibit bayam
merah.. Pemilihan bibit tanaman dilihat dari tinggi yang sama, dan jumlah
daun yang sama lalu dipindahkan ke polybag berisi media tanam yang
sudah disiapkan. Bibit bayam merah yang ditanam berumur 1,5 minggu.
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a
.

b
.

c
..
..

Gambar 3.3 Benih dan bibit tanaman bayam merah
Keterangan:
a. Benih tanaman bayam merah
b. Menanam benih bayam merah
c. Bibit bayam merah siap dipindahkan ke polybag

4. Aklimatisasi
Aklimatisasi

dilakukan selama 3 hari, mulai dari bibit tanaman

dipindahkan ke polybag sampai diberi perlakuan pupuk cair daun
kirinyuh. Aklimatisasi dilakukan untuk memberikan penyesuaian atau
adaptasi terhadap tanaman setelah pemindahan ke polybag.

Gambar 3.4Aklimatisasi bayam merah selama 3 hari
5. Perlakuan
Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk organik
cair daun kirinyuh dengan konsentrasi berbeda-beda sedangkan kontrol
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menggunakan air biasa sebanyak 200 ml. Setiap perlakuan terdapat 10
ulangan, sehingga seluruh tanaman sebanyak 40 tanaman. Pemberian
pupuk cair yang merupakan fermentasi dari daun kirinyuh terdiri atas 3
konsentrasi yaitu 10 %, 20 % dan 30 %. Sebelum diaplikasikan pupuk
cair ini terlebih dulu diencerkan dengan air. Berikut adalah tabel
pengenceran pupuk.
Tabel 3.2 Pengenceran pupuk cair daun kirinyuh
Pupuk cair daun kirinyuh (ml)
Air kran (ml)
100
900
200
800
300
700

Konsentrasi (%)
10
20
30

Pemberian pupuk cair daun kirinyuh dilakukan 2 hari sekali pada sore
hari selama 25 hari. Pemberian masing-masing polybag dengan
konsentrasi berbeda.
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a

b

.
c

d

Gambar 3.5 Pupuk cair yang sudah diencerkan
Keterangan :
a. Pupuk cair daun kirinyuh 10 % yang sudah diencerkan (pupuk
cair 100 ml + air 900 ml)
b. Pupuk cair daun kirinyuh 20 % yang sudah diencerkan (pupuk
cair 200 ml + air 800 ml)
c. Pupuk cair daun kirinyuh 30 % yang sudah diencerkan (pupuk
cair 300 ml + air 700 ml)
d. Pemberian pupuk cair yang sudah diencerkan setiap tanaman
sebanyak 200 ml.
6. Pemeliharaan
a. Penyiraman
Penyiraman dilakukan satu kali sehari yaitu pada sore hari dengan
volume air sebanyak 100 ml.
a. Penyiangan
Penyiangan dilakukan secara manual yaitu dengan membersihkan
gulma yang tumbuh di sekitar polybag maupun lahan sekitarnya.
Selain penyiangan tanaman, dilakukan juga pemeliharaan tanaman dari
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hama atau penyakit. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari
untuk mencegah hama atau penyakit maka apabila ditemukan hama
maka langsung dimatikan atau dibuang.

Gambar 3.6 Hama belalang yang ditemukan dalam penelitian

7. Pengambilan data
Data diperoleh dengan cara melakukan pengamatan dan pengukuran
pada tanaman bayam merah sebanyak 2 hari sekali selama jangka waktu
25 hari. Pengukuran

tinggi

batang tanaman dilakukan dengan

menggunakan mistar dari pangkal batang di atas permukaan media tanah
menuju ujung batang tanaman hingga di bawah kuncup terminal.
Perhitungan jumlah daun dimulai pada hari ke-0 aplikasi pupuk cair daun
kirinyuh. Daun yang dihitung adalah daun yang sudah terbuka sempurna.
Pemanenan tanaman bayam ini dengan cara dicabut dan diusahakan agar
akarnya tidak patah. Pengukuran berat basah setiap perlakuan setelah
dipanen

dengan

menggunakan

timbangan

analitik

dengan

cara

membersihkan akar tanaman dari tanah sebelum ditimbang. Pengukuran
berat kering setiap perlakuan setelah panen yaitu dengan cara dijemur di
bawah cahaya matahari selama 3 minggulalu ditimbang.
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Selain mengamati dan mengukur parameter pertumbuhan tanaman
bayam merah, dalam penelitian ini juga mengukur suhu dan kelembaban
udara.
a

b

c

d

Gambar 3.7 Pengambilan data
Keterangan:
a. Pengukuran suhu dan kelembaban udara
b. Pemanenan bayam merah
c. Penimbangan berat basah tanaman bayam merah
d. Pengeringan bayam merah menggunakan cahaya matahari

E. Metode Analisis Data
Setelah memperoleh data, maka dilakukan analisis data dengan uji
normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan
uji Anova. Uji anova bertujuan untuk mengetahui apakah data berbeda secara
statistik atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji F One Factor Within
Subject Design dengan bantuan aplikasi SPSS versi 16. Penarikan kesimpulan
dilakukan dengan melihat nilai sig. Jika nilai nilai sig. > 0.05 maka tidak
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signifikan dan jika nilai sig. < 0.05 maka signifikan atau berpengaruh nyata
sehingga perlu dilakukan uji lanjut menggunakan uji Duncan. Hipotesis uji
statistik sebagai berikut:
H0: Pupuk cair daun kirinyuh tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan
tanaman bayam merah.
Hi: Pupuk cair daun kirinyuh berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman
bayam merah..

F. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai referensi tambahan untuk
pembelajaran di SMA kelas XII pada materi Pertumbuhan dan Perkembangan
Tumbuhan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pupuk Organik Cair dari Daun Kirinyuh
Pada umumnya di dalam pupuk terkandung tiga unsur hara paling utama
bagi pertumbuhan tanaman yaitu Nitrogen (N), Fosfor (P) dan Nitrogen (K).
Kandungan yang terdapat di dalam pupuk merupakan unsur hara esensial yang
sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk organik cair dalam
penelitian ini menggunakan daun kirinyuh yang masih muda maupun daun
kirinyuh yang sudah tua. Pupuk tersebut difermentasi selama 1 bulan dalam
wadah yang tertutup rapat. Selama proses fermentasi, yang berperan
merombak bahan organik yang terdapat pada pupuk adalah mikroorganisme
yang ada pada EM-4. Mikroorganisme yang terkandung dalam larutan EM-4
terdiri dari bakteri fotosintesis, bakteri asam laktat, ragi, dan jamur fermentasi.
Mikroorganisme tersebut sangat berperan dalam membantu proses fermentasi
pupuk cair. Pembuatan pupuk menggunakan molasse yang berperan
memberikan sumber energi bagi mikroorganisme pada EM-4. Pupuk organik
cair dari daun kirinyuh memiliki warna cokelat tua, tidak berbau busuk namun
sedikit bau molasse dan bau alkohol.
Pupuk organik cair dari daun kirinyuh diuji kandungannya meliputi unsur
hara makro berupa nitrogen, fosfor, dan kalium di Laboratorium Balai
Pengkaji Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta. Hasil analisis uji
kandungan pupuk cair dari daun kirinyuh diuraikan dalam tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Hasil analisis pupuk organik cair daun kirinyuh
No Parameter Pupuk
Metode
Standar Mutu POC
cair
Permentan No.
(%)
70/permentan/SR.
140/10/2011
1
N total
0,10
Kjeldahl Titrasi
3-6 %
2
P2O5 total 0,04
Oksidasi
Basah, 3-6 %
HNO3+HC1O4,Spekt
rometri
3
K2O total
0,24
Oksidasi
Basah, 3-6 %
HNO3+HC1O4, AAS

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa kandungan yang ada dalam pupuk cair
organik dari daun kirinyuh lebih rendah dengan standar pupuk organik cair
berdasarkan Permentan No. 70/permentan/SR. 140/10/2011 yang ditetapkan
yaitu 3-6 %. Pada pupuk organik cair dari daun kirinyuh kadar N, P dan K
secara berturut-turut yaitu 0,10 %, 0,04 % dan 0, 24 %. Menurut Damanik
(2009), kirinyuh mengandung unsur hara yang tinggi mencapai 2,65 %. Pada
penelitian ini, hasil analisis jumlah unsur hara N hanya mencapai 0,10 % dan
juga unsur hara P serta K belum mencapai standar. Hal yang menyebabkan
rendahnya NPK adalah saat proses fermentasi kurang optimal. Hal ini
ditunjukkan dengan masih

terdapat daun yang belum terdekomposisi

sempurna seperti ada daun yang masih utuh. Saat proses fermentasi, nutrisi
yang terkandung dalam daun kirinyuh dipergunakan oleh mikroorganisme
untuk keperluan hidupnya.
pH dalam standar mutu pupuk organik cair SNI 19-7030-2004 berkisar
antara pH 4-9. Mikroorganisme di dalam pupuk organik akan bekerja dengan
baik pada keadaan pH netral sampai sedikit asam. Pengujian pH pupuk
dilakukan dengan menggunakan indikator pH universal. pH pupuk organik
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cair pupuk organik daun kirinyuh pada awal fermentasi yaitu 5 sedangkan pH
akhir proses fermentasi pupuk organik cair daun kirinyuh adalah 3.
Rendahnya nilai pH disebabkan oleh proses penguraian bahan organik karena
adanya aktivitas dari bakteri asam laktat, asam asetat, dan asam-asam organik
dari penguraian karbohidrat, protein dan lemak (Suriawiria dalam Firmaniar,
2017). Hasil akhir proses fermentasi pupuk organik cair daun kirinyuh yaitu
ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi cokelat tua, bau khas daun
kirinyuh berkurang, sedikit bau alkohol dan sedikit bau tetes tebu.

B. Tinggi Batang Tanaman Bayam Merah
Pengukuran tinggi batang tanaman bayam merah dilakukan setelah selesai
masa aklimatisasi dan dilakukan pengukuran 2 hari sekali selama 25 hari.
Pengukuran tinggi batang tanaman bayam merah dimulai dari pangkal batang
yang sudah ditandai dengan spidol permanen yang terlihat di permukaan
tanah hingga batas tumbuhnya pucuk tanaman menggunakan penggaris
dengan satuan centimeter. Data yang ditampilkan pada gambar 4.1 adalah data
hasil rata-rata peruambahan tinggi batang tanaman bayam merah setiap 2 hari
sekali. Pertambahan tinggi batang tanaman bayam merah pada berbagai
perlakuan konsentrasi pupuk cair daun kirinyuh dapat dilihat pada Gambar 4.1
berikut ini :
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Tinggi Batang (cm)

30.00
25.00
20.00
A (10%)

15.00

B (20%)

10.00

C (30%)

5.00

K (0%)

0.00
1

4

7 10 13 16 19 22 25
Hari ke-

Gambar 4.1 Rerata pertumbuhan tinggi batang tanaman bayam merah

Gambar 4.1 menunjukkan laju pertumbuhan tinggi tanaman bayam merah.
Berdasarkan gambar tersebut, pada pengamatan hari ke-1 sampai hari ke-10,
tanaman bayam merah sudah mengalami pertumbuhan namun tidak begitu
melonjak. Memasuki pengamatan hari ke-13 sampai hari ke-25, tanaman terus
mengalami pertumbuhan tinggi dan mulai terlihat pertumbuhan tinggi batang
tanaman yang sangat mencolok pada masing-masing perlakuan. Pengamatan
hari terakhir pada perlakuan A (10%) memiliki nilai rata-rata 16,8 cm, B (20%)
memiliki nilai rata-rata 16,4 cm, C (30%) memiliki nilai rata-rata 24,0 cm dan
K (0 %) memiliki nilai rata-rata 12,56 cm. Pertumbuhan tinggi batang tanaman
secara berurutan dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah adalah pada
perlakuan C (30%), A (10%), B (20%) sedangkan pertumbuhan tinggi batang
tanaman bayam merah yang terendah adalah perlakuan Kontrol (0%). Rerata
penambahan tinggi tanaman dapat dilihat pada gambar berikut ini :
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Tinggi batang (cm)

25
20
15
10
5
0
K (0%)

A (10%)
B (20%)
Perlakuan

C (30%)

Gambar 4.2 Rerata Penambahan Tinggi Batang Tanaman Bayam Merah

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat ditunjukkan bahwa penambahan tinggi
batang tanaman tertinggi hingga terendah secara berurutan yaitu pada
perlakuan C (30 %) dengan nilai penambahan tinggi batang 21,82 cm, diikuti
dengan perlakuan A (10 %) dengan nilai penambahan tinggi batang 14,46 cm,
selanjutnya diikuti oleh perlakuan B (20 %) dengan nilai penambahan tinggi
batang 14,16 cm sedangkan tinggi batang tanaman yang terendah terdapat pada
perlakuan K (0 %) dengan nilai penambahan tinggi batang 10,3 cm. Hal ini
dapat dikatakan bahwa pada perlakuan kontrol tidak ada penambahan pupuk
cair daun kirinyuh untuk meningkatkan unsur hara pada tanah yang akan
diserap oleh tanaman bayam merah. Penggunaan pupuk cair daun kirinyuh
pada perlakuan C dengan konsentrasi 30 % dapat mencapai tinggi batang
tanaman tertinggi dikarenakan pada konsentrasi tersebut memiliki ketersediaan
nutrisi yang lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan lainnya seperti
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perlakuan A (10 %), B (20 %) dan K (0 %) yang memiliki ketersediaan nutrisi
yang sedikit atau terbatas.
Penambahan tinggi batang tanaman menggambarkan proses pembelahan
dan pembesaran sel. Menurut Novizan (2005), nitrogen adalah komponen
utama dari berbagai substansi penting di dalam tanaman misalnya protein dan
asam nukleat. Senyawa nitrogen merupakan substansi dari sel tumbuhan yang
memiliki kandungan protoplasma sekitar 40-50 %. Senyawa nitrogen
digunakan oleh tanaman untuk membentuk asam amino yang akan diubah
menjadi protein. Nitrogen juga dibutuhkan untuk membentuk senyawa penting
seperti klorofil, asam nukleat dan enzim. Karena itu, nitrogen dibutuhkan
dalam jumlah yang relatif besar pada setiap tahap pertumbuhan tanaman,
khususnya pada tahap pertumbuhan vegetatif, seperti pembentukan tunas atau
perkembangan batang dan daun.
Protein

yang

terbentuk

digunakan

untuk

membentuk

hormon

pertumbuhan,yakni hormon auksin, giberelin, dan sitokinin. Hormon auksin
mempengaruhi sintesis protein-protein struktural untuk menyempurnakan
struktur

dinding

sel

kembali

seperti

semula

setelah

mengalami

peregangan/pembentangan. Hormon giberelin merangsang pertumbuhan tinggi
tanaman. Hormon sitokinin berperan dalam pembelahan sel pada ujung batang.
Ketiga hormon tersebut saling berperan dalam menunjang pertambahan tinggi
tanaman dan adanya unsur hara kalium yang berfungsi sebagai aktivator enzim
menyebabkan reaksi biosintesis hormon maupun protein lain dapat berlangsung
cepat sehingga tanaman bayam merah dapat tumbuh tinggi (Tjionger, 2006).
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Apabila ketersediaan unsur hara nitrogen tidak cukup atau terbatas maka
pertumbuhan tinggi batang tanaman tidak akan optimal. Hal ini dikarenakan
proses pembelahan sel, peningkatan sel, pembesaran ukuran sel serta proses
metabolisme tidak berjalan lancar sehingga pertumbuhan tinggi batang
tanaman tidak maksimal. Menurut Champbell dkk. (2003), diantara semua
unsur mineral, nitrogen adalah mineral yang paling sering membatasi
pertumbuhan tumbuhan dan produksi tanaman. Tumbuhan memerlukan
nitrogen sebagai unsur penyusun protein, asam nukleat, dan molekul organik
penting lainnya. Tumbuhan tidak dapat menggunakan nitrogen dalam bentuk
N2. Supaya tumbuhan dapat menyerap nitrogen, pertama-tama nitrogen harus
diubah menjadi amonium (NH4+) atau nitrat (NO3-). Bahan organik umumnya
merupakan bagian dari hewan atau tumbuhan dengan komponen utamanya
adalah karbohidrat, protein dan lemak. Bahan organik tersebut mengalami
perubahan tekstur atau bentuk karena adanya mikroorganisme pengurai.
Sebelum fermentasi, daun kirinyuh yang masih segar berwarna hijau
dipotong berukuran kecil sehingga mudah terurai. Mikroorganisme yang
terkandung dalam larutan EM-4 sangat berperan dalam menguraikan daun
kirinyuh sehingga bisa menjadi pupuk cair yang bernutrisi. Setelah fermentasi,
daun kirinyuh mengalami perubahan warna menjadi coklat dan juga perubahan
tekstur dari keras menjadi lunak serta terdapat bentuk daun kirinyuh menjadi
hancur meskipun tidak semuanya. Warna pupuk cair berubah warna dari warna
coklat muda menjadi coklat tua. Selain perubahan-perubahan yang telah
disebutkan, sebagai penanda fermentasi adalah adanya bau alkohol dan juga

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

tidak ada bau khas dari daun kirinyuh. Terjadinya perubahan-perubahan setelah
proses fermentasi merupakan proses pembentukan amonium karena selain dari
hasil fiksasi nitrogen, amonium (NH4+) juga dapat terbentuk dari penguraian
organisme yang sudah mati seperti tumbuhan kirinyuh oleh mikroorganisme.
Kelembaban udara di sekitar tempat tumbuhan sangat berpengaruh
terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Umumnya
tanah dan udara sekitar yang kurang lembab (airnya cukup) akan sangat baik
atau cocok bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, karena pada kondisi
seperti itu tanaman menyerap banyak air dan penguapan (transpirasi) air
semakin menurun, sehingga memungkinkan cepat terjadinya pembelahan sel
dan pemanjangan sel-sel untuk mencapai ukuran maksimum (Chaniago, 2016).
Budianto (2016), mengatakan bahwa kelembaban udara yang dibutuhkan oleh
tanaman bayam merah bekisar antara 40-60 %. Pada penelitian ini, kelembaban
udara berkisar antara 64-84 %

sehingga kelembaban udara yang tinggi

mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hasil pengukuran kelembaban udara
dapat dilihat pada lampiran 9.
Perhitungan yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas dan uji
anova. Pengujian ini menggunakan SPSS 17.0 dengan tingkat kepercayaan
95% (0,05). Uji normalitas dapat dilihat pada lampiran 5. Tujuan dari uji
normalitas adalah untuk memperlihatkan bahwa sampel diambil dari populasi
yang berdistribusi normal. Uji normalitas pada penambahan tinggi batang
tanaman

menggunakan

uji

Kolmogorov-Smirnov.

Hasil

uji

tersebut

menunjukkan p value (sig) = 0.712 (> 0.05), maka Ho ditolak sedangkan Hi
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diterima, dimana perlakuan pemberian konsentrasi pupuk cair daun kirinyuh
berpengaruh positif terhadap penambahan tinggi batang tanaman bayam merah.
Data diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Data selanjutnya diuji
menggunakan uji homogenitas.
Hasil uji anova pada lampiran 5 menunjukkan bahwa p value (sig) = 0.000
< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsentrasi pupuk cair daun
kirinyuh yang diberikan berpengaruh nyata terhadap penambahan tinggi batang
tanaman bayam merah. Untuk melihat perbedaan nyata pada tiap perlakuan
digunakan uji Duncan yang dapat dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 4.2 Rerata penambahan tinggi batang tanaman bayam merah
Perlakuan
Rerata penambahan tinggi batang tanaman
bayam merah (cm)
Kontrol
10,30a
A (10 %)

14,46a

B (20 %)

14,16a

C (30 %)

21,82b

Keterangan: Huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan signifikan pada uji
Duncan dengan α=0,05.

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada perlakuan A (10%), B (20%) dan
Kontrol sama atau tidak beda nyata. Hal ini terlihat pada huruf sama yang
terdapat di belakang angka rerata penambahan tinggi batang tanaman bayam
merah. Pada perlakuan C (30%) rerata penambahan tinggi batang berbeda
nyata. Hal ini terlihat pada huruf berbeda yang terdapat di belakang angka
rerata tinggi batang tanaman bayam merah. Berdasarkan tabel 4.2, dapat
dikatakan bahwa pada perlakuan C dengan konsentrasi pupuk cair daun
kirinyuh 30% yang paling baik untuk penambahan tinggi batang tanaman
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bayam merah. Hal ini dikarenakan rerata penambahan tinggi batang tanaman
bayam merah lebih tinggi dari perlakuan lain dan ada beda nyata dengan
perlakuan lain sehingga pemberian pupuk organik cair dari daun kirinyuh
dengan konsentrasi 30% berpengaruh nyata terhadap penambahan tinggi
tanaman bayam merah.

C. Jumlah Daun Tanaman Bayam Merah
Data jumlah daun diperoleh dari hasil jumlah hitungan pada pengamatan
hari terakhir tanpa dihitung selisihnya karena jumlah daun awalnya sama.
Rerata jumlah daun tanaman bayam merah pada setiap perlakuan dapat dilihat
pada gambar 4.3 berikut ini :

Jumlah daun (helai)

35

30
25
20

A (10%)

15

B (20%)

10

C (30%)

5

K (0%)

0
1

4

7

10 13 16 19 22 25
Hari ke-

Gambar 4.3 Rerata Jumlah Daun Tanaman Bayam Merah
Berdasarkan gambar 4.3 pertumbuhan jumlah daun pada setiap perlakuan
berbeda. Jumlah daun tertinggi terdapat pada perlakuan C (30 %) dengan nilai
32,7 helai, diikuti oleh perlakuan A (10 %) dengan nilai 22,7 helai, B (20 %)
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dengan nilai 21,3 dan yang terendah adalah perlakuan K (0 %) dengan nilai
17,5 helai.
Pertumbuhan dan hasil panen dipengaruhi oleh jumlah daun karena
sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis untuk penghasil energi yang akan
diperlukan untuk proses pertumbuhan tanaman. Karbohidrat ternyata dapat
membantu

pembentukan

klorofil

dalam

daun-daun

yang

mengalami

pertumbuhan. Tanpa adanya energi dari karbohidrat, maka daun-daun tersebut
tidak mampu mengahasilkan klorofil. Nitrogen, magnesium, dan besi
merupakan suatu keharusan dalam pembentukan klorofil, jika kekurangan
salah satu dari zat-zat tersebut akan mengakibatkan klorosis pada
tumbuhan.Unsur hara kalium berperan dalam penambahan jumlah daun karena
mempunyai fungsi untuk membantu membuka dan menutupnya stomata
sehingga proses fotosintesis dapat berjalan dengan baik dan lancar.Suhu
pertumbuhan bayam merah adalah 20-32 ◦C (Saparinto, 2013).Pada penelitian
ini, kisaran suhu antara 26,4-31,4 ◦C sehingga bisa dikatakan bahwa kisaran
suhu tersebut termasuk suhu optimal untuk pertumbuhan tanaman bayam
merah. Pengukuran suhu dapat dilihat pada lampiran 9.
Cahaya/sinar

matahari

sangat

diperlukan

tumbuhan

hijau

untuk

kelangsungan hidupnya, sebab sinar matahari merupakan sumber energi yang
digunakan untuk proses berlangsungnya fotosintesis di dalam daun-daun
tumbuhan hijau. Dari proses fotosintesis akan dihasilkan zat makanan yang
sangat berpengaruh terhadap pembelahan sel pada pertumbuhan tanaman.
Adapun pada daun yang mendapat sinar matahari akan mengandung sedikit air
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dan jumlah gula yang banyak, akibatnya akan cepat mengadakan respirasi dan
fotosintesis, sehingga daun bayam merah menjadi lebih merah (Chaniago,
2016).
Unsur P pada pupuk organik cair akan diserap oleh akar tanaman dalam
bentuk H2PO4-. Unsur fosfor (P) bagi tanaman berguna untuk merangsang
pertumbuhan akar, sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein
tertentu, membantu asimilasi dan repirasi. Berdasarkan gambar 4.3 dapat
ditunjukkan bahwa pada perlakuan C (30 %) jumlah daun tanaman bayam
merah paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan A (10 %), B (20 %) dan
K(0%). Hal ini dapat dikatakan bahwa penggunaan pupuk cair daun kirinyuh
dengan konsentrasi 30 % dapat menyediakan unsur hara lebih banyak untuk
pertambahan jumlah daun pada tanaman bayam merah. Apabila nutrisi tersedia
lebih banyak maka tanaman dapat melakukan proses fotosintesis, sehingga
mengakibatkan jumlah daun lebih meningkat.Hasil uji anova pada lampiran 5
menunjukkan p value = 0,012 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
perbedaan konsentrasi pupuk cair daun kirinyuh yang diberikan berpengaruh
nyata terhadap penambahan jumlah daun bayam merah.
Tabel 4.3 Jumlah daun tanaman bayam merah
Perlakuan
Jumlah daun tanaman bayam merah (helai)
Kontrol
17,50a
A (10 %)
22,70a
B (20 %)
21,30a
C (30 %)
32,70b
Keterangan: Huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan signifikan pada uji
Duncan dengan α=0,05
Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada perlakuan A (10 %), B (20 %)
dan Kontrol sama atau tidak beda nyata. Hal ini terlihat pada huruf sama yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

terdapat di belakang angka jumlah daun tanaman bayam merah. Pada
perlakuan C (30 %) jumlah daun tanaman bayam merah berbeda nyata. Hal ini
terlihat pada huruf berbeda yang terdapat di belakang angka jumlah tanaman
bayam merah. Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa pada
perlakuan C dengan konsentrasi pupuk cair daun kirinyuh 30 % yang paling
baik untuk jumlah daun tanaman bayam merah. Hal ini dikarenakan jumlah
daun tanaman bayam merah lebih tinggi dari perlakuan lain dan ada beda
nyata dengan perlakuan lain sehingga pemberian pupuk organik cair dari daun
kirinyuh dengan konsentrasi 30 % berpengaruh nyata terhadap penambahan
jumlah daun tanaman bayam merah.

D. Berat Basah Tanaman Bayam Merah
Berat basah tanaman bayam merah diperoleh dengan cara menimbang
tanaman bayam merah pada saat dipanen. Data rata-rata hasil penimbangan
berat basah menunjukkan adanya perbedaan berat basah pada setiap
perlakuan. Perbedaan setiap perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut
ini :
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40

Berat basah (g)

35
30
25
20
15
10
5

0
K (0 %)

A (10%)
B (20%)
Perlakuan

C (30%)

Gambar 4.4 Rerata berat basah tanaman bayam merah
Berdasarkan gambar 4.4 dapat dilihat bahwa tanaman bayam merah
dengan pemberian pupuk cair daun kirinyuh yang tertinggi hingga terendah
adalah perlakuan C (30 %) yaitu 34,7 g, B (20 %) yaitu 22,5 g , A (10 %)
yaitu 20,1 g dan K (0 %) yaitu 14,1 g. Perlakuan C (30%) memiliki berat
basah tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini karena
kandungan air pada jaringan tanaman masih banyak yang tersimpan. Selain
itu berat basah tanaman bayam merah juga sangat dipengaruhi dengan
penambahan tinggi batang, diameter batang, jumlah daun tanaman, luas daun
dan juga akar tanaman. Namun pada penelitian ini, tidak mengukur panjang
dan jumlah akar tanaman, diameter batang serta luas daun tanaman. Apabila
semakin tinggi batang tanaman dan semakin banyak jumlah daun tanaman
maka akan semakin tinggi juga berat basah tanaman tersebut.
Berat basah berhubungan dengan kemampuan tanaman menyerap air dari
media tanam. Jika tanaman mengalami kekurangan air, hal ini dapat
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mempengaruhi semua aspek pertumbuhan tanaman. Seperti pada perlakuan A
(10 %) dan B (20 %) meskipun pada perlakuan A memiliki jumlah lebih
banyak dan tinggi batang lebih tinggi daripada perlakuan B (20 %) namun,
memiliki berat basah yang lebih rendah dibanding perlakuan B (20 %).
Secara visual dapat dilihat bahwa batang dan daun dari perlakuan A (10 %)
ukurannya lebih kecil dibanding perlakuan B (20 %). Berikut ini tanaman
bayam yang sudah dipanen:
A (10 %)

B (20 %)

C (30 %)

Kontrol (0 %)

Gambar 4.5 Tanaman Bayam merahyang telah dipanen
Hasil uji anova pada lampiran 5 menunjukkan bahwa p value = 0.065 >
0.05 maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsentrasi pupuk cair daun
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kirinyuh yang diberikan tidak berpengaruh nyata terhadap berat basah tanaman
bayam merah. Berat basah dipengaruhi oleh kadar nitrogen. Hal ini didukung
oleh pernyataan dari Roesmarkham dan Yuwono (2002), bahwa nitrogen dapat
meningkatkan produksi tanaman dan kadar protein karena apabila terjadi
peningkatan kadar protein maka akan terjadi akumulasi pada bagian daun
sehingga tanaman akan mengalami pertambahan bobot. Berdasarkan hasil uji
pupuk, N: 0,10 % meskipun belum memenuhi standar Permentan yaitu 3-6%
akan tetapi N yang terkandung dalam pupuk kirinyuh cukup membantu
ketersediaan unsur hara bagi tanaman bayam merah.
Fungsi utama kalium (K) adalah membantu pembentukan protein dan
karbohidrat sehingga berat basah tanaman akan meningkat. Kalium berperan
dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah
gugur. Kalium merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi
kekeringan dan penyakit (Pinus Lingga dan Marsono, 2001). Secara umum
peran kalium berhubungan dengan proses metabolisme, seperti fotosintesis dan
respirasi. Hasil uji pupuk, kaliumnya adalah 0,24 % sehingga dapat membantu
dan mendukung pertumbuhan tanaman meskipun belum sesuai standar
Permentan.

E. Berat Kering Tanaman Bayam Merah
Setelah dilakukan penimbangan berat basah pada tanaman bayam merah
yang telah dipanen tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama
3 minggu, lalu dilakukan penimbangan berat kering menggunakan timbangan
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analitik (Acis) hingga mencapai nilai konstan. Cara penimbangannya, tiap
perlakuan digabung semua tanaman ulangan yang berjumlah 10 tanaman
karena terdapat beberapa tanaman yang beratnya di bawah batas minimal
pembacaanoleh alat timbang. Berikut ini merupakan hasil pengukuran berat

Berat kering (g)

kering tanaman bayam merah:

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
K (0 %)

A (10%)
B (20%)
Perlakuan

C (30%)

Gambar 4.6 Rerata berat Kering Tanaman Bayam Merah

Berdasarkan gambar 4.6 menunjukkan bahwa adanya perbedaan berat
kering tanaman bayam merah. Berat kering tertinggi hingga terendah terdapat
pada perlakuan C (30 %) yaitu 3,9 g, diikuti oleh perlakuan B (20 %) yaitu 2,3
g , selanjutnya pada perlakuan A (10 %) yaitu 2,1 g dan terendah adalah K (0
%) yaitu 0,9 g. Berat kering atau disebut biomassa merupakan gambaran
kualitas dari suatu tanaman. Berat kering tidak terdapat kandungan air namun
hanya terdapat cadangan makanan seperti protein, lemak dan karbohidrat.
Berat kering merupakan banyaknya penimbunan karbohidrat, protein dan
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vitamin serta bahan-bahan organik lainnya dari proses fotosintesis, respirasi
dan penyerapan unsur hara (Suruhatin dan Ardiyanto, 2010). Semakin tinggi
pemberian pupuk cair, berat kering tanaman akan semakin tinggi.
Berat kering tanaman dipengaruhi oleh tinggi batang, jumlah daun, luas
daun, jumlah akar dan diameter batang. Dalam penelitian ini tidak dilakukan
pengukuran mengenai luas daun, jumlah akar, dan diameter batang. Namun
kenampakan visual, diameter batang dan luas daun yang paling besar terdapat
pada tanaman bayam merah perlakuan C (30%) pupuk cair daun kirinyuh. Hal
ini disebabkan oleh unsur hara yang terkandung di dalam pupuk cair daun
kirinyuh merupakan unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman
bayam merah sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman
yang memiliki berat kering yang tinggi menunjukkan bahwa tanaman tersebut
mengalami pertumbuhan vegetatif yang baik karena mampu menyerap unsur
hara secara optimal. Perlakuan A (30%), B (20%) memiliki berat kering di
bawah perlakuan C (30%) karena tidak tersedia unsur hara dengan optimal
sehingga memiliki pertumbuhan yang kurang baik dari perlakuan C (30%).
Pada tanaman bayam merah perlakuan K (0%) yang tidak diberi pupuk cair
daun kirinyuh juga memiliki berat kering yang lebih rendah dari ketiga
perlakuan lainnya. Hal ini terjadi karena nutrisi yang tersedia dalam media
tanam kurang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Semakin tinggi berat kering
atau biomassa tanaman maka proses metabolisme dalam tanaman tersebut
berjalan dengan baik. Semakin rendah berat kering atau biomassa tanaman
maka proses metabolisme dalam tanaman tidak berjalan dengan baik (lambat).
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Proses metabolisme yang lambat dapat menyebabkan pembelahan dan
pemanjangan sel sehingga pertumbuhan tanaman lambat. Peningkatan dosis
NPK dapat meningkatkan kandungan unsur hara N, P dan K yang tersedia
dalam media tanam. Unsur hara N berperan dalam pertumbuhan tanaman dan
pembentukan biomassa tanaman. Menurut Prayudyaningsih dan Tikupadang
(2008), bobot kering merupakan indikasi keberhasilan pertumbuhan tanaman,
karena bobot kering merupakan petunjuk adanya hasil fotosintesis bersih yang
dapat diendapkan setelah kadar airnya dikeringkan. Bobot kering menunjukkan
kemampuan tanaman dalam mengambil unsur hara dari media tanam untuk
menunjang pertumbuhannya. Meningkatnya bobot kering tanaman berkaitan
dengan metabolisme tanaman. Dengan demikian semakin besar berat kering
menunjukkan proses fotosintesis berlangsung lebih efisien.
Wahyudi (2009) mengungkapkan bahwa peningkatan berat kering
tanaman membuktikan bahwa tumbuh kembangnya tanaman semakin baik
dengan adanya pemberian pupuk organik. Berat kering tanaman juga
ditentukan karena adanya kandungan N dalam tanah untuk membantu
terjadinya proses fotosintesis selama siklus hidup tanaman. Berdasarkan
penelitian

yang

telah

dilaksanakan,

pupuk

cair

yang

diaplikasikan

menghasilkan tanaman yg memiliki berat kering yang lebih tinggi daripada
perlakuan kontrol yang tidak diberikan pupuk organik cair. Hasil uji pupuk N
pada pupuk cair daun kirinyuh meskipun belum memenuhi standar Permentan
namun bisa memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan tanaman bayam
merah. Berat kering merupakan resultan dari 3 proses yaitu penumpukan
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asimilasi melalui fotosintesis, penurunan asimilat akibat respirasi dan
akumulasi ke bagian cadangan makanan dengan keseimbangan pengambilan
CO2 (fotosintesis) dan mengeluarkan CO2 (respirasi), jika respirasi lebih besar
dari fotosintesis maka tumbuhan akan kekurangan berat keringnya (Parman,
2007).

F. Kendala dan Keterbatasan dalam Penelitian.
Dalam melakukan penelitian, ada beberapa kendala berupa:
1. Terdapat hama berupa belalang dan ulat daun
Pada penelitian ini, tanaman bayam merah di semua perlakuan mendapat
serangan hama yaitu ulat daun dan belalang. Hama tersebut menyerang
tanaman bayam merah khususnya pada organ daun. Gejala tanaman
mengalami serangan ulat tritip adalah daun menjadi berlubang dan
daunnya berukuran kecil. Selain itu, belalang memakan bagian daun yang
muda dan pucuk tanaman sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman
terhambat.
2.

Terdapat penyakit bercak daun
Pada penelitian ini, terdapat beberapa daun yang mengalami penyakit
berupa bercak daun, sehingga pertumbuhan tanaman bayam terhambat
atau tidak maksimal.

3. Terdapat tanaman pertumbuhannya lambat
Pada penelitian ini, beberapa tanaman mengalami pertumbuhan yang lebih
lambat daripada tanaman yang lain. Hal ini bisa katakan bahwa
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dipengaruhi oleh faktor dalam berupa gen, hormon dan kualitas benih
bayam merah.
4. Alat ukur yang digunakan untuk pengenceran pupuk cair adalah gelas
beker. Hal ini tidak tepat karena menyebabkan pengukuran volume pupuk
cair tidak valid.
5. Pengenceran dan kontrol menggunakan air kran. Hal ini tidak tepat karena
dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pekembangan tanaman karena air
kran mengandung unsur mineral.
Berikut ini adalah gambar beberapa kendala saat penelitian :
a

b

Gambar 4.7 Kendala dalam penelitian
Keterangan:
a. Daun yang dimakan hama
b. Tanaman yang mengalami penyakit bercak daun.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN
Penelitian yang telah dilakukan dengan judul Pengaruh Pemberian Pupuk
Organik Cair Daun Kirinyuh terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Merah
(A. tricolor) dapat diimplementasikan dalam materi pembelajaran Biologi
khususnya pada kelas XII semester 1 yaitu pada materi Pertumbuhan dan
Perkembangan pada Tumbuhan.

Berikut ini adalah kompetensi inti dan

kompetensi dasar yang digunakan.
1. Kompetensi Inti
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya.
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong), kerjasama, toleran, damai, santun,
responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdaasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora

dengan

wawasan

kemanusiaan,

kebangsaan,

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
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kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara
efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan.
2. Kompetensi Dasar
KD 1.1 Menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam kemampuan
mengamati bioproses.
KD 2.1
Berperilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat,
tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif dan
peduli lingkungan) dalam melakukan percobaan dan berdiskusi.
KD 3.1
Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses
pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berdasarkan hasil
percobaan.
KD 4.1
Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang
mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan
melaporkan secara tertulis dengan tatacara penulisan ilmiah yang benar.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa:
1. Pemberian pupuk cair daun kirinyuh (Chromolaena odorata)
berpengaruh

terhadap

pertumbuhan

tanaman

bayam

merah

(Amaranthus tricolor L.) yang meliputi penambahan tinggi batang
tanaman bayam merah, jumlah daun, berat basah dan berat kering.
2. Konsentrasi pupuk cair daun kirinyuh pada perlakuan C (30 %)
memberikan pengaruh paling baik terhadap pertumbuhan tanaman
bayam merah khususnya berbeda nyata terhadap penambahan tinggi
batang tanaman dan jumlah daun tanaman bayam merah.

B. Saran
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, saran yang
dapat peneliti sampaikan adalah:
1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya membuat pestisida alami agar
tanaman terhindar dari serangan hama.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya daun kirinyuh diblender atau
ditumbuk agar fermentasi lebih berjalan lancar dan mudah terurai.
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3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan akuades saat
penyiraman dan pengenceran agar tidak mempengaruhi pertumbuhan
tanaman karena air kran mengandung unsur mineral lainnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan labu ukur saat
pengenceran karena gelas beker ukurannya tidak valid.
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Lampiran 1
SILABUS PEMBELAJARAN BIOLOGI
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/I

Materi

: Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Tumbuhan

Alokasi Waktu

: 6 x 45 menit (3x Pertemuan)

Kompetensi Inti

:

KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya.

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong), kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.

KI 3

: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdaasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
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KI 4

: Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan
mampu

menggunakan

metode

sesuai

kaidah

keilmuan.
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Kompetensi Dasar

1.1 Peka dan peduli
terhadap
permasalahan
lingkungan hidup,
menjaga dan
menyayangi
lingkungan
sebagai
manifestasi
pengalaman ajaran
agama yang
dianutnya.
2.1 Berperilaku
ilmiah: teliti, tekun,
jujur terhadap data
dan fakta, disiplin,
tanggungjawab, dan
peduli dalam
observasi dan
eksperimen, berani
dan santun dalam
mengajukan

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

BAB I. Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan
1. Pertumbuhan
1. Konsep pertumbuhan dan
dan Konsep
perkembangan pada
Perkembangan
tumbuhan
Tumbuhan
Faktor-faktor yang
Mengamati
mempengaruhi
 Mengamati video tentang
pertumbuhan dan
pertumbuhan dan
perkembangan
perkembangan pada tumbuhan
tumbuhan (faktor
 Membaca literatur mengenai
internal dan faktor
Non tes
pertumbuhan pada tumbuhan
eksternal)
Observasi
 Mengkaji hasil kerja ilmiah
Portofolio
(contoh kerja ilmiah)
 Bagaimana langkah-langkah
Tes
melakukan percobaan menurut
Uraian
kerja ilmiah berdasarkan hasil
diskusi dan mengkaji contoh
karya ilmiah dari berbagai
literatur.
Menanya
Siswa dituntun untuk
merumuskan pertanyaan yang
berkaitan dengan konsep
pertumbuhan dan

Alokasi
Waktu
6 JP

Sumber Belajar







Video
tentang
pertumbuhan
dan
perkembang
an tumbuhan
Buku
Panduan
Belajar
Biologi
SMA Kelas
XII
Jurnal
Makalah dan
laporan hasil
penelitian
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Kompetensi Dasar
pertanyaan dan
berargumentasi,
peduli lingkungan,
gotong royong,
bekerjasama, cinta
damai, berpendapat
secara ilmiah dan
kritis, responsif dan
proaktif dalam setiap
tindakan dan dalam
melakukan
pengamatan dan
percobaan di dalam
kelas/laboratorium
maupun di luar
kelas/laboratorium.
3.1 Menganalisis
hubungan antara
faktor internal dan
eksternal dengan
proses pertumbuhan
dan perkembangan
pada makhluk hidup
berdasarkan hasil
percobaan.

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran
perkembangan pada tumbuhan
serta faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan
dan perkembangan pada
tumbuhan.
 Memberikan pertanyaan
mengenai langkah- langkah
melakukan eksperimen dan
menyusun laporan hasil
eksperimen
Mengumpulkan Data/Informasi
(Eksplorasi)
 Menggali informasi mengenai
konsep proses pertumbuhan
dan perkembangan tumbuhan
berdasarkan video yang telah
ditayangkan.
 Siswa berdiskusi tentang
konsep pertumbuhan dan
perkembangan pada
tumbuhan.
 Siswa berdiskusi mengenai
faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan
tumbuhan.
 Siswa mendiskusikan

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar
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Kompetensi Dasar

4.1 Merencanakan dan
melaksanakan
percobaan tentang
faktor luar yang
memengaruhi proses
pertumbuhan dan
perkembangan
tanaman, dan
melaporkan secara
tertulis dengan
menggunakan tata
cara penulisan ilmiah
yang benar.

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran
rancangan penelitian
mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan
pada tumbuhan.
 Siswa melakukan percobaan
sesuai rancangan penelitian
yang telah disepakati.
Siswa melakukan pengamatan
percobaan dan mencatat data
pengamatan.
Menalar (Mengasosiasi)
 Siswa berdiskusi dan
mengerjakan LKS.
 Siswa menarik kesimpulan
mengenai prosespertumbuhan
pada tumbuhan dan faktorfaktor yang mempengaruhi
pertumbuhan pada tumbuhan.
 Siswa mengolah data hasil
percobaan
 Siswa membuat kesimpulan
dari hasil percobaan yang telah
dilakukan.

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran
Mengkomunikasikan
 Siswa mempresentasikan hasil
kajian dan diskusi konsep
pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan.
 Siswa menyusun laporan
tertulis dari hasil percobaan
mengenai pengaruh faktor
eksternal terhadap
pertumbuhan pada tanaman.
 Melaporkan hasil percobaan
secara lisan (presentasi
kelompok) dan tertulisberupa
laporan hasil percobaan.

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/I

Alokasi Waktu

: 6 x 45 Menit (3 x Pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya.

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli (gotong royong), kerjasama,
toleran, damai), santun, responsive dan proaktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan social dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3

: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan
faktual,

konseptual,

prosedural,

dan

metakognitif

berdaasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
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terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
KI 4

: Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah
konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta
bertindak

secara

efektif

dan

kreatif,

dan

mampu

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. KOMPETENSI DASAR
1.1

Peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga
dan menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengalaman ajaran
agama yang dianutnya.

2.1

Berperilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti,
cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif,
inovatif dan peduli lingkungan) dalam melakukan percobaan dan
berdiskusi.

3.1

Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan
proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup
berdasarkan hasil percobaan.

4.1

Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang
mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan
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melaporkan secara tertulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang
benar.
C. INDIKATOR
1.1.1

Menunjukan sikap peka dan peduli terhadap permasalahan
lingkungan hidup, menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai
manifestasi pengalaman ajaran agama yang dianutnya.

2.1.1

Menunjukan perilaku ilmiah meliputi jujur, teliti, bertanggung
jawab dalam melakukan percobaan.

2.1.2.

Menunjukkan perilaku ilmiah meliputi jujur, teliti, bertanggung
jawab dalam melakukan percobaan.

3.1.1

Menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.

3.1.2

Mengidentifikasi faktor internal yang mempengaruhi proses
pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup.

3.1.3

Menjelaskan

faktor eksternal yang mempengaruhi proses

pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup.
3.1.4

Mengkaitkan hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan
proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup.

4.1.2

Melakukan percobaan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi
proses pertumbuhan tanaman.

4.1.3

Mempresentasikan

hasil

rancangan

percobaan

mengenai

pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
4.1.4

Menyusun laporan tertulis mengenai hasil percobaan dengan
menggunakan tata cara penulisan ilmiah yang benar.
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D. Tujuan Pembelajaran
1.1.1.1

Melalui

kegiatan

percobaan,

siswa

mampu

menunjukkan

Menunjukkan sikap peka dan peduli terhadap permasalahan
lingkungan hidup, menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai
manifestasi pengalaman ajaran agama yang dianutnya.
2.1.1.1

Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menunjukkan perilaku
ilmiah meliputi

jujur, teliti, bertanggung jawab dalam melakukan

percobaan dan berdiskusi.
3.1.1.1 Melalui studi pustaka, siswa mampu menjelaskan konsep
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
3.1.1.2

Melalui studi literatur, siswa dapat mengidentifikasi faktor internal
yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

3.1.1.3

Setelah kegiatan tanya jawab, siswa dapat menganalisis faktor
eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
tanaman.

3.1.1.4

Melalui studi literatur dan kegiatan diskusi, siswa mampu
mengaitkan hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan
proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman.

4.1.1.1

Melalui studi literatur dan kegiatan diskusi kelompok, siswa
mampu melakukan percobaan tentang faktor eksternal yang
mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

4.1.2.2

Melalui kegiatan percobaan, siswa mampu mempresentasikan hasil
percobaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
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4.1.3.3

Melalui eksperimen dan diskusi kelompok, siswa dapat melakukan
percobaan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi proses
pertumbuhan tanaman.

4.1.4.4

Setelah melaksanakan percobaan, siswa mampu menyusun laporan
tertulis mengenai hasil percobaan dengan menggunakan tata cara
penulisan ilmiah yang benar.

E. Materi Pembelajaran
Pertemuan I
Materi Pokok: Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan
Sub materi :


Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan



Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
tumbuhan (Faktor Internal dan Faktor Eksternal).

Pertemuan II dan III
Materi Pokok

: Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan

Sub materi :


Faktor-faktor

eksternal

yang

mempengaruhi

pertumbuhan

dan

perkembangan tumbuhan.
F. Model dan Metode Pembelajaran
1. Model pembelajaran

: Scientific

2. Metode pembelajaran

:

Tanya

jawab,

eksperimen, observasi, presentasi, ceramah, 5M.

diskusi

kelompok,
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G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
1. Media
a. Power Point (PPT)
b. Gambar dan Video mengenai pertumbuhan dan perkembangan
tumbuhan
2. Alat dan Bahan
a. Laptop
b. LCD
c. Alat tulis
d. Bibit bayam merah
e. Polybag
f. Pupuk organik cair daun kirinyuh.
g. Gelas ukur
h. Gelas Beker
i. Pipet tetes
3. Sumber belajar


Rasti Septianing, dkk. Panduan Belajar BIOLOGI SMA Kelas XII.
Yudhistira. Jakarta. 2014. Buku Biologi SMA Kelas XII IPA



Internet (Gambar, Video, Jurnal Penelitian).
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H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I (2x45 menit)
Kegiatan
(Alokasi
Waktu)
Pendahuluan
(10 menit)

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

Menyiapkan kondisi
belajar

1. Memberikan salam, berdoa,
mengecek kehadiran siswa
dan mengkondisikan kelas.
2. Siswa mengamati gambar
kacang berkecambah yang
ditampilkan lalu
memberikan pertanyaan
kepada siswa: “ Organ
tanaman apakah yang mulai
muncul (terlihat) pada
tanaman tersebut? Jawaban
yang diharapkan muncul
dari siswa adalah “tunas
daun, akar”.
3. Siswa diminta mengamati
tanaman tanaman kacang
hijau yang dibawa oleh
guru, lalu guru memberikan
pertanyaan: “Jika tanaman
dibiarkan selama 3 minggu,
perubahan apa yang akan
terjadi? Jawaban yang
diharapkan muncul dari
siswa adalahsemakin tinggi
dan jumlah daun semakin
banyak.

Melakukan
apersepsi

Memotivasi siswa

Inti (70 menit)

Orientasi

4. Menyampaikan tujuan
pembelajaran

Mengorganisasi

5. Siswa diminta membentuk
kelompok diskusi yang
terdiri dari 4-5 siswa dan
perwakilan kelompok
mengambil Lembar Kerja
Siswa (LDS 1).
6. Siswa mengamati video
proses pertumbuhan dan
perkembangan pada
tumbuhan.

Mengamati
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Kegiatan
(Alokasi
Waktu)

Fase

Menanya

Penutup
(10 menit)

Kegiatan Guru dan Siswa

7. Siswa diminta untuk
merumuskan pertanyaan dan
menanggapi pertanyaan
yang diajukan oleh siswa
lainnya berkaitan dengan
video.
Mengumpulkan
8. Setiap kelompok diberi LKS
informasi (mencoba)
tentang pertumbuhan pada
tumbuhan
9. Siswa berdiskusi dan
mencari referensi mengenai
pertumbuhanpada
tumbuhan.
Mengasosiasi
10. Siswa mengerjakan LKS
(menalar)
pertumbuhan pada
tumbuhan.
Mengkomunikasikan 11. Setiap kelompok
mempresentasikan hasil
diskusi dan kelompok yang
lain menanggapi.
12. Mengklarifikasi jawaban
siswa apabila dari hasil
diskusi kelompok belum
tepat dan siswa diberikan
penguatan serta apresiasi
bagi hasil presentasi yang
benar dan tepat.
Rangkuman
13. Beberapa siswa diminta
untuk menyampaikan
kesimpulan dari
pembelajaran
14. Siswa dibimbing untuk
merangkum/mencatat halhal penting hasil
pembelajaran.
Evaluasi
15. Siswadiberikan pertanyaan
lisan mengenai
pembelajaran.
Refleksi
16. Siswa diajak melakukan
refleksi mengenai perasaan
saat mengikuti pembelajaran
dan manfaat yang diperoleh
setelah mempelajari materi
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Kegiatan
(Alokasi
Waktu)

Fase

Tindak Lanjut

Kegiatan Guru dan Siswa

pertumbuhan dan
perkembangan pada
tumbuhan.
17. Siswa diberikan tugas
kepada untuk membaca
buku, jurnal dan literatur
lainnya yang berkaitan
dengan percobaan faktor
eksternal yang
mempengaruhi pertumbuhan
tanaman.
18. Siswa dan guru menutup
pelajaran dan memberi
salam

Pertemuan II (2 X 45 Menit)
Kegiatan
(Alokasi
Waktu)
Pendahuluan
(10 menit)

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

Menyiapkan kondisi
belajar

1. Memberikan salam, berdoa
bersama, mengecek
kehadiran siswa dan
mengkondisikan kelas.
2. Siswa diminta mengamati
tampilan beberapa gambar
tanaman yang terkena hama
(belalang) dan tumbuhan
yang layu. Kemudian
bertanya kepada siswa:
“mengapa tumbuhan
tersebut mengalami kondisi
tersebut? Apa yang
mempengaruhi tumbuhan
tersebut? Siswa
menanggapi pertanyaan
tersebut.
3. Siswa mengamati daun yang
terkena penyakit (bercak
daun) lalu guru memberikan
pertanyaan: “ Apa yang
menyebabkan daun tanaman

Melakukan
apersepsi

Memotivasi siswa
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Kegiatan
(Alokasi
Waktu)

Inti (70 menit)

Penutup
(10 menit)

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

menjadi bercak?
4. Menyampaikan tujuan
Orientasi
pembelajaran yang akan
dicapai
5. Siswa diminta membentuk
Mengorganisasi
kelompok yang terdiri dari
4-5 siswa.
Mengamati
6. Siswa mengamati gambar
mengenai pengaruh faktor
eksternal terhadap
pertumbuhan tanaman.
7. Siswa mengkaji jurnal dari
berbagai sumber yang
berkaitan dengan percobaan
faktor eksternal yang
mempengaruhi pertumbuhan
tanaman.
8. Siswa berdiskusi mengenai
langkah-langkah melakukan
percobaan
Menanya
9. Siswa diminta untuk
merumuskan pertanyaan
mengenai langkah-langkah
dalam melakukan percobaan
mengenai pengaruh faktor
eksternal terhadap
pertumbuhan tanaman.
Mengumpulkan
10. Siswa menggali informasi
informasi (mencoba)
melalui buku dan literatur
lainnya mengenai percobaan
faktor eksternal yang
mempengaruhi pertumbuhan
tanaman.
Mengkomunikasikan 11. Siswa menyampaikan
usulan percobaan mengenai
pertumbuhan tanaman.
Rangkuman
12. Beberapa siswa diminta
untuk menyampaikan
kesimpulan dari
pembelajaran
13. Siswa dibimbing untuk
merangkum/mencatat hal-
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Kegiatan
(Alokasi
Waktu)

Fase

Evaluasi

Refleksi

Tindak Lanjut

Kegiatan Guru dan Siswa

hal penting hasil
pembelajaran.
14. Siswa diberikan pertanyaan
lisan mengenai
pembelajaran.
15. siswa diajak melakukan
refleksi mengenai perasaan
saat mengikuti pembelajaran
dan manfaat yang diperoleh
setelah mempelajari materi
pertumbuhan dan
perkembangan pada
tumbuhan.
16. Merencanakan kegiatan
pelaksanaan percobaan
mengenai faktor eksternal
yang mempengaruhi
pertumbuhan tanaman.
17. Siswa melakukan kegiatan
percobaan selama 3 minggu
untuk pengamatan dan 1
minggu untuk mengolah
data serta membuat laporan
percobaan secara tertulis
(diluar jam pelajaran)
18. Siswa dan guru menutup
pelajaran dan memberi
salam

Pertemuan III (2 X 45 Menit)
Kegiatan
(Alokasi
Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

Pendahuluan
(10 menit)

Menyiapkan kondisi
belajar

1. Memberikan salam, berdoa
bersama, mengecek
kehadiran siswa dan
mengkondisikan kelas.

Melakukan
apersepsi

2. Bertanya sekitar pelajaran
pada pertemuan sebelumnya
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Kegiatan
(Alokasi
Waktu)

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

3. Siswa menanggapi
pertanyaan tersebut.
Orientasi
Mengorganisasi

Mengamati
Inti (70 menit)

Menanya

7. Siswa memberi pertanyaan
atau tanggapan terhadap
kelompok yang melakukan
presentasi.

Mengumpulkan
informasi

8. Siswa melakukan tanya
jawab mengenai kendala
yang dialami.

Mengasosiasi
(menalar)

Penutup
(10 menit)

4. Menyampaikan tujuan
pembelajaran
5. Siswa diminta duduk
berdasarkan kelompok
masing-masing.
6. Siswa mendengar dan
mencermati hasil presentasi
kelompok lain mengenai
pertumbuhan tanaman.

9. Siswa menggali informasi
mengenai kendala dan cara
menangani kendala yang
terjadi selama melakukan
percobaan.
Mengkomunikasikan 10. Siswa memberi kritik atau
saran mengenai presentasi
kelompok lain.
Rangkuman
11. Siswa dibimbing oleh guru
untuk membuat rangkuman
pembelajaran
Refleksi
12. Siswa diajak melakukan
refleksi mengenai perasaan
siswa saat melakukan
percobaan mengenai
pertumbuhan dan
perkembangan pada
tumbuhan.
13. Siswa mengumpulkan
laporan percobaan.
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I. PENILAIAN (Terlampir)
1. Jenis/Teknik Penilaian
a. Kognitif

: Tes Tertulis (soal uraian) dan portofolio laporan
percobaan siswa

b. Afektif

: Lembar Observasi Penilaian Sikap

c. Psikomotorik

: Lembar Observasi Kinerja

2. Bentuk Instrumen
a. Lembar Kerja Siswa (LKS)
b. Soal Uraian
c. Rubrik Penilaian
d. Pedoman Skoring

J. LAMPIRAN
1. Lembar Kerja Siswa (LKS) (lampiran 3)
2. Instrumen Penilaian (lampiran 4)
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Lampiran 3
Kelompok
LEMBAR DISKUSI SISWA 1

:

Nama Anggota

:
A. Judul : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan
B. Tujuan
1. Melalui studi pustaka, siswa mampu menjelaskan konsep pertumbuhan
dan perkembangan tumbuhan
2. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi faktor internal
yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan
C. Alat dan Bahan
Alat tulis, LDS, Buku biologi SMA kelas XII
D. Cara Kerja
1. Bentuklah kelompok diskusi dengan ketentuan tiap kelompok
beranggotakan 4-5 orang.
2. Diskusikanlah dengan teman kelompok mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
3. Tulislah hasil diskusi pada lembaran yang tersedia.
4. Presentasikanlah hasil diskusi di depan kelas!
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E. Pertanyaan Diskusi
1. Apa yang dimaksut dengan pertumbuhan dan perkembangan? (15)
2. Jelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan! (20)
3. Sebutkan 2 faktor internal dan 3 faktor eksternal yang mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan! (10)
4. Sebutkan 3 fungsi hormon auksin pada tumbuhan! (5)

F. Kesimpulan
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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Lembar Kerja Siswa 1

Kelompok :
Nama Anggota Kelompok:

(Pertemuan 2)

A. Judul

:

Pengaruh

faktor

eksternal

terhadap

pertumbuhan

dan

perkembangan tumbuhan
B. Tujuan
1. Melalui studi literatur dan kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu
melakukan percobaan pembuatan pupuk cair daun kirinyuh.
2. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menjelaskan faktor yang
mempengaruhi pembuatan pupuk cair daun kirinyuh.
C. Alat dan Bahan
1. Daun kirinyuh

6. Ember

2. EM-4

7. Pisau

3. Air leri

8. Gayung

4. Tetes tebu

9. Timbangan

5. Air

10. Saringan

D. Cara Kerja
1. Siapkanlah alat dan bahan yang digunakan.
2. Timbanglah daun kirinyuh (10 kg) dan cacahlah menjadi ukurn kecil.
3. Masukanlah cacahan daun kirinyuh ke dalam ember.
4. Tuangkanlah air (10 liter), EM-4 (500 ml), Air leri (2 liter) dan tetes
tebu (500 ml).
5. Aduklah semua bahan hingga tercampur merata.
6. Tutuplah wadah secara rapat, fermentasikanlah selama 1 bulan.
7. Saringlah pupuk cair daun kirinyuh, amatilah perubahan yang terjadi
dan tuliskanlah hasil pengamatan pada lembar pengamatan.
8. Aplikasikanlah pada tanaman.
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E. Hasil Pengamatan
No

Indikator

1

Warna

2

Tekstur

3

Bau

Keterangan

F. Pertanyaan
1. Sebutkan mikroorganisme apa yang berperan dalam proses fermentasi?
2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan pupuk cair!
3. Bagaimana perubahan yang terjadi sebelum dan setelah fermentasi?

G. Kesimpulan
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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Lembar Kerja Siswa 2

Kelompok :
Nama Anggota Kelompok:

(Pertemuan 2)

A. Judul : Pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan
tumbuhan
B. Tujuan
1. Melalui studi literatur dan kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu
melakukan percobaan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi proses
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
2. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menjelaskan faktor eksternal yang
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
C. Alat dan Bahan
1. Bibit tanaman bayam merah

6. Alat tulis

2. Pupuk cair daun kirinyuh

7. Gelas ukur

3. Tanah

8. Pipet tetes

4. Air

9. Gelas beker

5. Polybag
D. Cara Kerja
1. Bergabunglah dalam kelompok yang sudah ditentukan.
2. Lakukan percobaan dengan perlakuan sebagai berikut:
Kelompok

Konsentrasi

Pengenceran

1 dan 5

Kontrol (0 %)

-

2 dan 6

A (10 %)

Pupuk cair 100 ml + air 900 ml

3 dan 7

B (20 %)

Pupuk cair 200 ml + air 800 ml

4 dan 8

C (30 %)

Pupuk cair 300 ml + air 700 ml

3. Masing-masing kelompok mendapatkan 2 tanaman lalu pupuk cair
yang telah diencerkan dapat diaplikasikan dua hari sekali pada
tanaman bayam merah dengan volume penyiraman 100 ml.
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4. Lakukan pengamatan pada tinggi batang dan jumlah daun tanaman
bayam merah setiap hari selama 1 Minggu.
5. Catatlah data hasil pengamatan pada tabel pengamatan!
6. Data yang digunakan adalah data kelas sehingga masing-masing
kelompok saling tukaran data!
Kelompok

Tanaman ke-

1 dan 5

1,2 dan 3,4

2 dan 6

5,6 dan 7,8

3 dan 7

9,10 dan 11,12

4 dan 8

13,14 dan 15,16

7. Buatlah laporan tertulis sesuai hasil data pengamatan masing-masing
kelompok berdasarkan format laporan berikut ini:
a. Acara praktikum
b. Tujuan
c. Dasar teori
d. Alat dan bahan
e. Cara kerja
f. Hasil pengamatan
g. Pembahasan
h. Kesimpulan
i. Daftar pustaka
E. Hasil Pengamatan
Tabel pengamatan pertumbuhan tanaman bayam merah
Tanaman
ke1
2
3
Dst

Tinggi batang hari ke1

2

3

4

5

6

Jumlah daun hari ke7

1 2

3

4

5

6

7
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F. Pertanyaan
1. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, pada perlakuan manakah
yang menunjukkan hasil pertumbuhan yang paling baik? Mengapa?
2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman
bayam merah!
3. Jelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi proses
pertumbuhan tanamanbayam merah!
G. Kesimpulan
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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Lampiran 4
INSTRUMEN PENILAIAN
Instrumen Tes Tertulis
Kisi-Kisi Soal
Indikator

C1

3.1.2 Siswa mampu mengidentifikasi faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan
3.1.3 Siswa mampu m enjelaskan faktor eksternal yang
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan
pada makhluk hidup.
3.1.4 Siswa mampu mengkaitkan hubungan antara faktor
internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan
perkembangan pada makhluk hidup

C2

C3

C4

C5

C6

No.
Soal
1

Kunci
Jawaban

Bentuk
Soal

2,3

Terlampir

Uraian

4,5

Keterangan:
C1: Mengingat; C2: Memahami; C3

: Menerapkan; C4: Menganalisis; C5: Mengevaluasi; C6: Menciptakan
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a.Penilaian Kognitif


Soal Uraian

No.
1

Soal
Sebutkan 2 peran unsur
K bagi tanaman!

2

Bagaimana kondisi
tumbuhan yang
mengalami kekurangan
unsur hara N dan P?

3

4

5

Kunci jawaban
1. Membantu proses membuka dan
menutupnya stomata.
2. Meningkatkan ketahanan
tanaman terhadap serangan hama
dan penyakit.
Kekurangan unsur N : tanaman
tumbuh lambat dan kerdil, daun
berwarna hijau muda, daun
menguning dan mengering.

Kekurangan unsur P:
Perkembangan akar lambat,
pematangan buah terhambat, gejala
pada daun beragam, warna daun
tidak normal.
Jelaskan fungsi oksigen Tumbuhan memerlukan oksigen
terhadap pertumbuhan
untuk respirasi sehingga dapat
dan perkembangan
memperoleh energi karena jika
tumbuhan!
suplai oksigen terhambat maka akan
mengganggu aktivitas pertumbuhan
dan perkembangan tumbuhan.
Tumbuhan memerlukan Karena apabila kekurangan cahaya
cahaya untuk melakukan maka proses fotosintesis tidak
proses fotosintesis. Jika berjalan dengan lancar misalnya
kekurangan atau
tanaman yang tumbuh di ruangan
kelebihan cahaya maka
gelap memiliki ukuran batang yang
akan berdampak pada
lebih panjang, daun berwarna pucat,
tumbuhan. Mengapa
batang lemah dan kurus
terjadi demikian?
dibandingkan dengan tanaman yang
memperoleh cukup cahaya matahari,
sedangkan jika tanaman kelebihan
cahaya akan menghambat
pertumbuhan tanaman karena cahaya
dapat memicu difusi hormon auksin
ke bagian tanaman yang tidak
terkena cahaya.
Bagaimana pengaruh
Jika kelembaban tanah rendah,
kelembaban tanah
penguapan akan me ningkat sehingga
terhadap penyerapan air penyerapan air dan nutrisi semakin
dannutrisi bagi
banyak untuk memacu pertumbuhan

Skor
5

10

10

25

25
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No.

Soal
pertumbuhan tanaman?

Kunci jawaban
dan perkembangan tanaman
sedangkan jika kelembaban tanah
tinggi maka penguapan akan
menurun sehingga penyerapan air
dan nutrisi sedikit.

Skor

Rubrik penilaian tes tertulis
No.
Soal
1

2

3

4

5

Aspek

Skor

Jika menjawab 2 peran unsur K dengan dengan tepat

5

Jika hanya menjawab salah 1 peran unsur K dengan tepat

3

Jika menjawab 2 peran unsur K tetapi tidak tepat

1

Jika tidak menjawab sama sekali

0

Jika menjawab kekurangan unsur N dan P dengan tepat

10

Jika hanya menjawab salah 1 kekurangan unsur N atau P
dengan tepat

5

Jika menjawab kekurangan N dan P tetapi tidak tepat

2

Jika tidak menjawab sama sekali

0

Jika menjawab fungsi oksigen disertai alasannya dengan
tepat
Jika hanya menjawab fungsi oksigen atau alasannya dengan
tepat
Jika menjawab fungsi oksigen dan alasannya tetapi tidak
tepat

10

Jika tidak menjawab sama sekali

0

Jika menjawab kekurangan dan kelebihan cahaya dengan
tepat
Jika hanya menjawab kekurangan atau kelebihan cahaya
dengan tepat
Jika menjawab kelebihan dan kekurangan tetapi tidak benar

25

Jika tidak menjawab sama sekali

0

Jika menjawab pengaruh kelembaban tanah terhadap air dan
nutrisi dengan tepat

25

5
2

15
5
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No.
Soal

Aspek

Skor

Jika hanya menjawab pengaruh kelembaban tanah terhadap
air atau terhadap nutrisi
Jika menjawab pengaruh kelembaban tanah terhadap air dan
nutrisi tetapi tidak tepat
Jika tidak menjawab sama sekali

15
5
0

Penilaian tes tertulis (Uraian)
No.
Urut

Nama
siswa

No. Soal
1

1
2
Dst

2

3
4
Skor

Jumlah skor
5

Nilai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
98



Rubrik Penilaian Portofolio Laporan Praktikum

No
1

Kriteria
Struktur laporan
a. Judul
Menulis judul kegiatan praktikum menggunakan huruf
kapital dengan benar sesuai materi yang dipraktekkan
Menulis judul kegiatan praktikum sesuai dengan materi
yang dipraktekkan namun menggunakan huruf kapital pada
awal kata
Menulis judul kegiatan praktikum sesuai dengan materi
yang dipraktekkan namun tidak menggunakan huruf
kapital
b Tujuan
Menyebutkan tujuan praktikum dengan benar dan tepat
Menyebutkan salah satu tujuan praktikum dengan benar
dan tepat
Menyebutkan tujuan praktikum tidak benar
c Dasar Teori
Berdasarkan keseluruhan materi yang berkaitan dengan
praktikum secara lengkap
Berdasarkan materi yang berkaitan dengan praktikum
namun kurang lngkap
Tidak sesuai dengan materi praktikum
d Alat dan Bahan
Menulis alat dan bahan dengan lengkap dan berurutan
Menulis alat dan bahan kurang lengkap dan berurutan
Menulis alat dan bahan tidak lengkap dan tidak berurutan
e Cara Kerja
Menulis cara kerja secara lengkap, berurutan sesuai dengan
yang dipraktekkan
Menulis cara kerja secara berurutan namun kurang lengkap
Menulis cara kerja tidak berurutan dan tidak lengkap
f Hasil Pengamatan
Disajikan dalam bentuk tabel, diberi keterangan dengan
benar disertai histogram atau grafik
Disajikan dalam bentuk tabel dan keterangan tanpa
histogram atau grafik
Disajikan dalam bentuk tabel tanpa disertai keterangan
maupun histogram atau grafik
g Pembahasan
Membahas keseluruhan sesuai materi praktikum,
menggunakan kalimat baku yang mudah dipahami

Skor

5
3

2

5
3
1
20
15
10
5
3
1
3
3
2
10
7
5

30
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No

2.

Kriteria
Membahas sesuai materi praktikum namun tidak
menggunakan kalimat baku
Membahas tidak sesuai dengan materi praktikum
h Kesimpulan
Cara menyimpulkan sesuai yaitu menjawab tujuan
praktikum dan ditulis dengan kalimat yang mudah
dipahami
Cara menyimpulkan sesuai dengan tujuan namun
mencakup 1 tujuan saja
Cara menyimpulkan tidak sesuai karena tidak menjawab
tujuan praktikum
i Daftar Pustaka
Mengambil dari sumber terpercaya dan menuliskan daftar
pustaka dengan benar
Mengambil dari sumber yang tidak tercantum pada dasar
teori namun cara penulisan benar
Menulis daftar pustaka tidak benar
Cara penyajian laporan
Laporan disajikan dalam bentuk makalah, diketik rapi,
menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12
Laporan disajikan dalam bentuk makalah, diketik kurang
rapi, menggunakan huruf Arial ukuran 11
Laporan disajikan tidak sesuai yang disepakati (tidak
dalam bentuk makalah/ditulis tangan)

Skor
25
20
5

3
1

5
3
1
5
4
2

Lembar penilaian portofolio
No

Nama
siswa

Aspek yang dinilai
Struktur laporan:
a. Judul
b. Tujuan
c. Dasar Teori
d. Alat dan bahan
e. Cara kerja
f. Hasil
pengamatan
g. Pembahasan
h. Kesimpulan
i. Daftar pustaka

1
2
Dst

Jumlah
skor
Penyajian laporan

Nilai
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Kriteria penilaian portofolio
Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

Skor
80-100
65-79
50-64

Tuntas

Tidak Tuntas

b. Pengamatan Afektif
Instrumen Penilaian Observasi
No.
Urut

Nama
siswa

Aspek afektif (skor 1-3)
Percaya diri

Total

Tanggungjawab Kerjasama

1
2
3
Dst
Rubrik Penilaian Afektif
Aspek
Percaya diri

Rubrik
Skor
Jika 3 indikator terpenuhi:
3
1. Berani menyampaikan pendapat dengan
intonasi yang jelas
2. Mampu menyampaikan materi dengan volume
suara yang lantang dan tidak cepat
3. Mampu menatap lawan bicara dengan yakin
ketika berpendapat
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
2
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
1
Tanggungjawab Jika 3 indikator terpenuhi:
3
1. Melaksanakan tugas sesuai dengan target waktu
2. Mengembalikan barang yang dipinjam sesuai
dengan kondisi semula
3. Berani minta maaf atas kesalahan yang
diperbuat
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
2
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
1
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Aspek
Kerjasama

Rubrik
Jika 3 indikator terpenuhi:
1. Mendengarkan pendapat anggota kelompok
dengan baik
2. Mampu menghargai hasil kerja anggota
kelompok maupun kelompok lainnya
3. Bersedia membantu teman dalam satu
kelompok yang mengalami kesulitan
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat

Skor
3

2
1

c. Penilaian Psikomotorik
Pengamatan kinerja dalam presentasi dan melaksanakan percobaan
No. Nama
Urut siswa

Aspek Psikomotorik (skor 1-3)
Penggunaan
alat

Presentasi hasil
praktikum

Penulisan laporan
praktikum

1
2
3
Dst
Kriteria penilaian psikomotorik:
Skor
Keterangan
3
Baik
2
Cukup
1
Kurang
Skor maksimum = 9

NILAI = (Jumlah Skor : 9) x 100
Nilai maksimum = 100

Total
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Rubrik Penilaian Psikomotorik
Aspek
Rubrik
Penggunaan
Jika 3 indikator terpenuhi:
alat
1. Mampu menggunakan alat sesuai dengan
fungsinya
2. Mampu melakukan pengukuran volume
dengan gelas ukur saat pengenceran pupukcair
3. Mampu membersihkan alat praktikum dengan
baik
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Presentasi
Jika 3 indikator terpenuhi:
hasil
1. Warna antara huruf dan background power
praktikum
pointpresentation kontras
2. Ukuran huruf bisa terlihat jelas dari
tempatduduk paling belakang
3. Penyajian hasil praktikum menggunakan
grafik
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Penulisan
Jika 3 indikator terpenuhi:
laporan
1. Penyusunan laporan berdasarkan format
praktikum
penulisan ilmiah yang baik
2. Kerapihan dalam menulis
3. Penampilan hasil menarik dan mudah
dipahami
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat

Skor
3

2
1
3

2
1
3

2
1
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Lampiran 5
HASIL UJI STATISTIK (Uji Normalitas, Uji Homogenitas, Uji Anova,
Uji Duncan)
1. Tinggi Batang Tanaman Bayam Merah
a. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Perlakuan
N
Normal Parameters

a,,b

40

40

2.5000

15.1850

1.13228

6.48658

Absolute

.171

.111

Positive

.171

.111

Negative

-.171

-.080

1.079

.699

.195

.712

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

b. Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Tinggi_Batang
Levene Statistic
1.843

Tinggi_Batang

df1

df2
3

Sig.
36

.157
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c. Uji Anova
ANOVA
Tinggi_Batang
Sum of
Squares

df

Mean Square

Between Groups

694.627

3

231.542

Within Groups

946.324

36

26.287

1640.951

39

Total

d. Uji Duncan
Tinggi_Batang
a

Duncan

Subset for alpha = 0.05

Perlaku
an

N

1

2

K

10

10.3000

B

10

14.1600

A

10

14.4600

C

10

Sig.

21.8200
.094

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,000.

F
8.808

Sig.
.000
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2. Jumlah Daun Tanaman Bayam Merah
a. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Perlakuan
N
Normal Parameters

a,,b

40

40

2.5000

23.5500

1.13228

11.19970

Absolute

.171

.125

Positive

.171

.125

Negative

-.171

-.083

1.079

.790

.195

.561

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

Jumlah_Daun

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

b. Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Jumlah_Daun
Levene Statistic
3.318

df1

df2

Sig.

3

36

.031

c. Uji Anova
ANOVA
Jumlah_Daun
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

1261.100

3

420.367

Within Groups

3630.800

36

100.856

Total

4891.900

39

F
4.168

Sig.
.012
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d. Uji Duncan

Jumlah_Daun
a

Duncan

Subset for alpha = 0.05
Perlakuan

N

1

2

K

10

17.5000

B

10

21.3000

A

10

22.7000

C

10

32.7000

Sig.

.283

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,000.

3. Berat Basah Tanaman Bayam Merah
a. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Perlakuan
N
Normal Parameters

a,,b

40

40

2.5000

22.8500

1.13228

17.91798

Absolute

.171

.166

Positive

.171

.166

Negative

-.171

-.122

1.079

1.051

.195

.220

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Berat_Basah
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b. Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Berat_Basah
Levene Statistic

df1

1.857

df2
3

Sig.
36

.154

c. Uji Anova
ANOVA
Berat_Basah
Sum of
Squares
Between Groups

df

Mean Square

2246.700

3

748.900

Within Groups

10274.400

36

285.400

Total

12521.100

39

F
2.624

Sig.
.065
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Lampiran 6
Data penambahan tinggi batang tanaman bayam merah (cm)

Ulangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah
Rerata

A (10%)
17,2
11
20,2
17,4
13,3
24
6,8
13
13,6
8,1
144,6
14,46

Perlakuan
B (20%)
C (30%)
14
22,8
5,9
18
15,7
21,6
26,7
23,3
10
26
17,8
17
13
26
9,5
18,8
23,5
17,8
5,5
26,9
141,6
218,2
14,16
21,82

K (0%)
9,5
10,1
3,7
15
9,8
11,1
7,5
16,8
10,8
8,7
103
10,3
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Lampiran 7
Data Jumlah Daun Tanaman Bayam Merah (helai)
Hari ke1
4
7
10
13
16
19
22
25

A (10%)
2
2,8
3,5
4,9
6,5
8,3
12,5
19
22,7

B (20%)
2
3,1
4,6
6
7,7
10,9
13,5
18,7
21,3

C (30%)
2
3,6
5,7
8,9
12,1
17,2
22,9
29,4
32,7

K (0%)
2
3,2
4,5
5,2
6,5
8,3
11,5
15,3
17,5
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Lampiran 8
Data Berat Basah Tanaman Bayam Merah (g)
Ulangan

Perlakuan
A (10%)

B (20%)

C (30%)

K (0%)

1

31

18

45

13

2

12

3

26

8

3

23

19

36

3

4

20

81

38

21

5

31

6

68

14

6

44

19

25

9

7

5

14

20

2

8

14

7

18

38

9

17

54

25

19

10

4

4

46

14

∑

201

225

347

141

Rerata

20,1

22,5

34,7

14,1

Data Berat Kering Tanaman Bayam Merah (g)

∑
Rerata

A (10%)
21
2,1

Perlakuan
B (20%)
C (30%)
23
39
2,3
3,9

K (0 %)
9
0,9
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Lampiran 9
Data Suhu dan Kelembaban
Hari ke1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Suhu (oC)
26,4
27
28,4
27
27,5
28
28,4
29,15
28,6
27,8
28,6
28,6
27
29,6
31,4
29,3
28,6
26,9
28,4
28,9
27,8
27,9
27,8
28,4
27,2

Kelembaban (%)
75
83
77
80
71
75
75
70
69
68
66
66
84
64
67
72
69
76
66
65
67
77
65
65
65
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