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ABSTRAK

PENGARUH MEDIA TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN
TANAMAN ANGGUR VARIETAS PROBOLINGGO SUPER (Vitis vinifera
clone BS 85) DENGAN APLIKASI NOPKOR DI DALAM POT
Tanaman anggur (Vitis vinefera) merupakan tanaman yang berasal dari
daerah subtropis. Tanaman ini dibudidayakan di Indonesia terutama pada daerah
Probolinggo yang banyak mengembangkan anggur varietas Probolinggo Super.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh perbedaan perlakuan
jenis tanah dengan aplikasi NOPKOR terhadap pertumbuhan serta untuk
mengetahui jenis tanah yang lebih cocok untuk pertumbuhan tanaman anggur
varietas Probolinggo Super.
Penelitian dilaksanakan di lahan penelitian Program Studi Pendidikan
Biologi Universitas Sanata Dharma yang berlangsung sejak bulan Oktober 2013
hingga April 2014. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap
non faktorial dengan 3 perlakuan dan 3 kali ulangan. Media yang digunakan
antara lain tanah regosol:pasir:pupuk yaitu 2:1:1, tanah aluvial:pasir:pupuk yaitu
2:1:1, tanah latosol:pasir:pupuk yaitu 2:1:1. Parameter yang diamati adalah tinggi
tanaman, diameter batang, dan jumlah helai daun.
Hasil penelitian menunjukan pertambahan tinggi tanaman paling baik pada
perlakuan jenis tanah regosol dengan total 10,167 cm, dan pertambahan diameter
batang paling baik pada perlakuan jenis tanah aluvial dengan total 0,060 cm
sedangkan untuk pertambahan jumlah daun paling baik pada perlakuan jenis tanah
latosol dengan total 2,20. Serangan hama dan penyakit terjadi pada seluruh
tanaman dengan intensitas yang berbeda. Pemberian NOPKOR membantu
menyediakan unsur hara pada media tanah yang digunakan.
Kata Kunci : Tanaman anggur Varietas Probolinggo Super, media tanam, hama
dan penyakit, NOPKOR
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ABSTRACT

The EFFECT of GROWTH MEDIA for the GRAPE VINES GROWING OF
PROBOLINGGO SUPER (Vitis vinifera clone BS 85) VARIETIES WITH
NOPKOR APPLICATION IN A POT
Grape vines (Vitis vinefera) is a subtropics plant. The plant is cultivated in
Indonesia, especially in seashore land such as Probolinggo that developed
Probolinggo Super grape varieties. This research aims to know the influence of
the difference of treatment with application of NOPKOR soil type of growth as
well as to find out what kind of soil is more suitable for the growth of the vines
varieties of Probolinggo Super.
The research was conducted in the research field of Biology Education
Study Program of Sanata Dharma University since October 2013 until April
2014. This study used Randomized Complete Design method of non-factorial with
3 treatments and three replicates. This research used three types of soil are
regosol soil:sand:fertilizer 2:1:1; alluvial soil:sand:fertilizer 2:1:1; latosol
soil:sand:fertilizer 2:1:1. The observed parameters are height of plant, stem
diameter, and number of leaves.
The results showed that the best performance related to height was on
regosol treatment 10,167 cm/week, the best performance for stem diameter was
on alluvial treatment 0,060 cm/week and the best for number of leaves was on
latosol treatment 2.20 leaves/week. Pests and diseases occured in all grapevines
with different intensities. NOPKOR can provide the soil nutrient elements from
organik fertilizer for grapevines growing.
Keywords: plant grapes Varieties Probolinggo Super, media planting, pests and
diseases, NOPKOR
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kegiatan

pertanian

yang

meliputi

budaya

bercocok

tanam

merupakan kebudayaan manusia yang paling tua. Sejalan dengan
peningkatan peradaban manusia, teknik budidaya tanaman juga berkembang
menjadi berbagai sistem. Mulai dari sistem yang sederhana sampai sistem
yang canggih. Berbagai teknologi budidaya dikembangkan guna mencapai
produktivitas yang diinginkan.
Istilah teknik budidaya tanaman diturunkan dari pengertian kata-kata
teknik, budidaya, dan tanaman. Teknik memiliki makna pengetahuan atau
kepandaian membuat sesuatu, sedangkan budidaya bermakna sebagai usaha
memberikan hasil. Kata tanaman merunjuk pada pengertian tumbuhtumbuhan yang diusahakan manusia, yang biasanya telah melampaui proses
domestikasi. Teknik budidaya tanaman merupakan proses menghasilkan
bahan pangan serta produk-produk agroindustri dengan memanfaatkan
sumber daya tumbuhan.
Anggur merupakan tanaman yang telah mengalami domistikasi.
Berdasarkan penemuan fosil daun, potongan cabang, serta biji buahnya di
daerah Eropa dan Amerika Utara ini membuktikan bahwa tanaman anggur
telah ada sejak lebih dari 1.000.000 tahun sebelum masehi. Anggur masuk
ke Indonesia sejak abad ke-17. Bahkan pada tahun 1800 tanaman anggur
telah dikenal di Pulau Pisang yang letaknya di sebelah Barat kota Padang,

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2

Sumatra Barat. Pada tahun 1828 dilaporkan tentang budidaya anggur di
Besuki dan Banyuwangi serta percobaan-percobaan untuk membuat
minuman anggur. Anggur yang banyak ditanam di Probolinggo saat itu
adalah anggur biru dan putih, yang kemudian dikenal dengan angur
Probolinggo Biru dan Probolinggo Putih.
Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2002 anggur merah
mulai menyebar dan berkembang di kota Probolinggo. Varietas yang
dikembangkan di kalangan masyarakat di antaranya varietas Probolinggo
Super dan Prabu Bestari. Anggur merah varietas Probolinggo Super telah di
lepas oleh Menteri Pertanian namun perkembangannya tidak sebaik Prabu
Bestari karena menurut petani, anggur Probolinggo Super mudah pecah dan
buahnya tidak selebat Prabu Bestari (Andrini, 2006 ).
Para petani di Indonesia umumnya sampai saat ini masih
beranggapan bahwa budidaya tanaman anggur (Vitis vinifera) cukup sulit
dan rumit serta rasa dan harga anggur lokal masih kalah pamor dengan
anggur impor. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap budidaya
tanaman anggur adalah media tanam yang digunakan. Seperti yang kita
ketahui bahwa tanah pada suatu daerah memiliki karakteristik yang berbedabeda dalam mendukung pertumbuhan suatu

tanaman. Pertumbuhan

tanaman anggur sangat dipengaruhi oleh media tanam yang digunakan.
Selain itu kendala lain yang sering dijumpai dalam budidaya tanaman
anggur (Vitis vinifera) meliputi kendala umum dan khusus. Kendala umum
meliputi: 1) serangan hama contohnya kumbang daun; 2) penyakit
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contohnya penyakit bercak daun dan 3) kurangnya tenaga ahli serta
penelitian tentang pemeliharaan tanaman anggur yang baik dan benar.
Sedangkan kendala khusus pada varietas anggur Probolinggo Super yakni
sifat buah mudah pecah. Sifat ini merupakan sifat genetis, sehingga
membutuhkan program pemuliaan dengan cara menyilangkan varietas
tersebut dengan varietas lain yang memiliki sifat buah tidak mudah pecah.
Namun sedikitnya jumlah buah yang dihasilkan oleh varietas Probolinggo
Super mungkin dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang tidak sesuai
untuk pertumbuhan varietas Probolinggo Super tersebut.
Media tanam sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu jenis
tanaman karena media tanam merupakan sumber utama unsur hara yang
akan diserap untuk pertumbuhan suatu tanaman tersebut. Berdasarkan
uraian di atas dalam kaitannya dengan tanaman anggur varietas Probolinggo
Super, maka dilakukan penelitian dengan judul Pengaruh Media Tanam
terhadap pertumbuhan Tanaman Anggur varietas Probolinggo Super (Vitis
vinifera clon BS 85) dengan aplikasi NOPKOR di dalam pot.

B. Rumusan Masalah
1. Apakah perlakuan 3 jenis tanah yaitu tanah regosol, tanah aluvial dan
tanah

latosol

dengan

aplikasi

NOPKOR

berpengaruh

terhadap

pertumbuhan tanaman anggur Probolinggo Super ?
2. Bagaimana pengaruh perbedaan jenis tanah terhadap pertumbuhan
tanaman anggur Probolinggo Super ?
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3. Media tanah apa yang memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap
hasil pertumbuhan tanaman anggur varietas Probolinggo Super ?

C. Hipotesa
1. Perlakukan pada setiap jenis tanah yang berbeda dengan menggunakan
aplikasi NOPKOR akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggur
varietas Probolinggo Super
2. Jenis tanah aluvial dengan aplikasi NOPKOR memiliki pengaruh yang
lebih baik dalam mendukung pertumbuhan tanaman anggur varietas
Probolinggo Super dibandingkan jenis tanah lain dengan aplikasi
NOPKOR.

D. Tujuan Penelitian
1.

Mengetahui adanya pengaruh perbedaan perlakuan jenis tanah dengan
aplikasi NOPKOR terhadap pertumbuhan tanaman anggur Probolinggo
Super

2.

Mengetahui pengaruh jenis tanah dengan aplikasi NOPKOR terhadap
pertumbuhan tanaman anggur varietas Probolinggo Super.

3.

Mengetahui jenis tanah yang lebih cocok untuk pertumbuhan tanaman
anggur varietas Probolinggo Super.
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E. Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti
Manfaat penelitian ini untuk peneliti ialah untuk menambah
wawasan tentang pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tanaman
anggur varietas Probolinggo Super dengan menggunakan aplikasi
NOPKOR.
2. Bagi Masyarakat atau Petani
Manfaat bagi masyarakat dan petani adalah agar masyarakat dapat
mengetahui pengaruh setiap jenis tanah yang digunakan serta dapat
membatu para masyarakat dan petani dalam menentukan media tanam
yang cocok untuk tanaman khususnya varietas Probolinggo Super.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tanaman Anggur
1. Sejarah Tanaman Anggur
Tanaman anggur merupakan tanaman asli subtropis. Berbagai
sumber pustaka menyebutkan bahwa semua tanaman anggur diketahui
manusia tumbuh secara liar di kawasan Tenggara Pegunungan Kaukakus,
daerah Armenia (Rusia). Tanaman anggur dari kawasan Kaukakus ini
menyebar luas ke seluruh penjuru dunia hingga ke daerah yang beriklim
panas (tropis). Tanaman anggur menyebar ke berbagai negara, misalnya
Asia kecil, Yunani, Mesir, Eropa, Afrika, Australia, Jepang, California. Di
Indonesia, tanaman anggur sudah dikenal sejak abad 19. Tanaman anggur
yang dikenal di Indonesia awalnya sebagai tanaman hias dan tanaman
anggur tidak diusahakan secara komersial karena menghasilkan buah yang
rasanya masam. Baru kemudian pada tahun 1950-an tanaman anggur mulai
dibudidayakan secara komersial karena telah ditemukan cara-cara untuk
mengatasi rasa kemasamannya ( Cahyono, 2010).
a.

Klasifikasi anggur
Dalam ilmu tumbuhan, tanaman anggur diklasifikasikan
sebagai berikut :
Kingdom

: Plantae (tumbuh-tumbuhan)

Divisi

: Spermatophyta (tumbuhan berbiji)

Subdivisi

: Angiospermae (berbiji tertutup)
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Kelas

: Dicotyledonae (biji keeping dua)

Ordo

: Vitales

Famili

: Vitacea

Genus

: Vitis

Spesies

: - Vitis vinifera L
-

Vitis labrusca L

-

Vitis rotundifolia L

-

Vitis riparia

-

Vitis aestivalis

-

Vitis lincecumii
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2. Jenis-jenis Anggur
Pada dasarnya tanaman anggur yang dibudidayakan oleh
masyarakat hanya ada enam spesies (jenis), yakni : Vitis vinifera, Vitis
labrusca, Vitis rotundifolia, Vitis aestivalis, Vitis riparia dan Vitis
lincecumii. Dari ke enam spesies tersebut telah di terbitkan varietasvarietas unggul yang jumlahnya banyak dengan sifat-sifat yang berbeda,
baik ditinjau dari segi fisik tanaman, ukuran buah, rasa buah, maupun
produksinya.
Jenis anggur yang dibudidayakan secara komersial adalah jenis :
(1) Vitis vinifera, anggur untuk bahan minuman anggur Eropa, (2) Vitis
labrusca, anggur untuk membuat jus anggur dan minuman anggur, (3)Vitis
riparia, anggur liar di Amerika Utara, untuk pembuatan minuman anggur,
(4) Vitis rotundifolia, muscadine, digunakan untuk jelly dan minuman
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anggur, (5) Vitis aestivalis, Verietas Norton yang digunakan untuk
pembuatan minuman anggur, (6) Vitis lincecumii juga disebut Vitis
aestivalis atau Vitis berladieri, Vitis cinerea, Vitis rupstris digunakan
untuk membuat minuman anggur hibrida dan rootstock tahan lama
(Sulyati, 2013).
a.

Spesies Vitis vinifera
Varietas anggur yang tergolong spesies Vitis vinifera dicirikan
oleh buahnya yang berukuran kecil, tanaman pada waktu masih muda
pertumbuhannya lambat, daun tipis, bentuk daun bulat degan lekukan
yang dalam, sulur pendek, dompolan buah besar dan pajang, pada
umumnya buah berbentuk bulat lonjong (oval) adapun yang berbentuk
bulat, buah memiliki kadar gula tinggi. Anggur yang tergolong ke
dalam spesies Vitis vinifera cocok ditanam di dataran rendah hingga
ketinggian 300 m dpl. Verietas anggur dari sepsis Vitis vinifera cocok
untuk minuman beralkohol (wine) karena wine yang dibuat dari
spesies Vitis vinifera mengandung alkohol lebih dari 10%. Wine yang
kadar alkoholnya kurang dari 10% akan cepat berubah cita rasanya
karena kandungan alkohol yang terkandung masih kurang kuat
sehingga rasanya akan cepat berubah hal ini dikarenakan ester yang
terbentuk hanya sedikit. Karena ester tersebut yang memberikan aroma
harum dan cita rasa khas minuman anggur. Ester ini terbentuk dari
reaksi kimia atara asam buah dan alkohol (Ony Untung, 1992).
Kandungan alkohol dalam buah yang tinggi dari pengolahan anggur

9
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Vitis vinifera adalah karena varietas anggur dari spesies Vitis vinifera
kadar gulanya lebih tinggi dari pada varietas anggur spesies

Vitis

labrusca maupun Spesies Vitis rotundifolia. Kadar gula yang tinggi
berpengaruh terhadap tingginya kadar alkohol wine yang dihasilkan.
b. Spesies Vitis labrusca
Varietas anggur dari spesies Vitis labrusca

dicirikan oleh

buahnya berukuran besar, berbentuk bulat lonjong (oval), berwarna
merah hitam, dan rasanya manis segar. Daun spesies Vitis labrusca
tebal, berwarna hijau tua, bentuk daun bulat dengan lekukan yang
dalam, dan permukaan daun sebelah bawah terdapat bulu-bulu
berwarna putih. Tanaman mudah berbunga, walaupun tanpa dipangkas.
Namun, bila dilakukan pemangkasan, tanaman akan berbunga sangat
lebat. Tanaman tahan terhadap penyakit dan memiliki daya adaptasi
luas terhadap berbagai kondisi lingkungan. Dapat dibudidayakan di
dataran rendah hingga dataran tinggi sampai ketinggian 1000 dpl.
Varietas anggur spesies Vitis labrusca kandungan gulanya
sedikit sehingga kurang cocok untuk dibuat wine. Sebab, wine yang
dihasilkan dari pengolahan anggur spesies Vitis labrusca

kadar

alkoholnya kurang dari 10% sehingga cepat berubah cita rasanya
karena kandungan alkohol yang terkandung masih kurang kuat
sehingga rasanya akan cepat berubah hal ini dikarenakan ester yang
terbentuk hanya sedikit. Karena ester tersebut yang memberikan aroma
harum dan cita rasa khas minuman anggur. Ester ini terbentuk dari
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reaksi kimia atara asam buah dan alkohol. Untuk menstabilkan cita
rasa wine yang dibuat dari anggur spesies Vitis labrusca, produsen
harus menambahkan gula. Selain itu rasa wine yang di olah dari
spesies Vitis labrusca dianggap sangat berat oleh konsumen. Oleh
karena itu varietas Vitis labrusca lebih cocok untuk buah segar.
c.

Spesies Vitis rotundifolia
Spesies Vitis rotundifolia memiliki ciri-ciri bunga berukuran
lebih kecil dari pada vitis vinifera, tandan buah sangat pendek,
tanaman tumbuh baik di daerah beriklim kering, varietas anggur dari
spesies Vitis rotundifolia cocok dikonsumsi segar maupun diolah
menjadi wine. Varietas anggur sangat menentukan tingginya hasil
panen.

3. Varietas Anggur Probolinggo Super
Buah berbentuk bulat lonjong dan besar, kulit buah dilapisi tepung
cukup banyak, rasanya manis, sebagian besar buah tidak berbiji, buah yang
telah matang berwarna merah mengkilap, daging buah berwarna putih
kemerahan, malai buah cukup panjang (sekitar 15 cm), diameter buah 2,25
cm, umur panen buah 105 hari sejak pemangkasan, buah memiliki daya
simpan 2 minggu pada suhu kamar. Tanaman cukup tahan terhadap
penyakit Downy mildew.
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Morfologi
Tanaman anggur tergolong tanaman buah tahunan, yaitu hidup
menahun (perennial). Umur tanaman dapat mencapai 20 tahun atau
lebih dan pohonnya (cabang-cabangnya) tumbuh merambat. Tanaman
berhabitas perdu. Dalam pertumbuhannya, tanaman membentuk
percabangan banyak. Pada umumnya tanaman berbuah tiga kali
setahun. Pohon tanaman anggur tidak dapat tumbuh besar, lingkar
batangnya bervariasi antara 13-15 cm, serta tinggi tanaman tidak
terbatas.
Organ-organ penting pada tanaman anggur secara morfologis,
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Akar
Tanaman anggur memiliki akar tunggang dan akar serabut.
Akar tunggang tumbuh tidak begitu dalam dan cukup kuat,
sedangkan akar serabut tumbuh agak dangkal dan tumbuh
menyebar

ke

segala

arah

secara

horizontal,

dan

sistem

perakarannya relatif sempit. Akar tanaman berfungsi sebagai
penopang berdirinya tanaman dan penyerapan air serta zat-zat
makanan (hara) dari tanah. Kondisi fisik tanah yang gembur sangat
baik untuk pertumbuhan tanaman karena penyerapan air dan zatzat hara dapat berjalan dengan baik.
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2) Batang
Batang tanaman anggur berkayu dan keras. Batang
bercabang banyak dan pada setiap cabang tumbuh sulur yang
berjumlah banyak. Batang beruas-ruas berwarna coklat hingga
coklat tua. Lingkar batang bervariasi antara 13-15 cm. Bentuk
batangnya silindris.
Batang dan cabang-cabang berfungsi sebagai tempat
jalannya pengangkutan air dan zat-zat makanan (hara) ke daun
serta tempat jalannya pengangkutan zat-zat hasil asimilasi ke
seluruh bagian tubuh tanaman.
3) Sulur
Sulur tanaman merupakan bagian dari organ tubuh yang
berfungsi membentuk malai bunga. Kedudukan sulur tumbuh pada
setiap dua ketiak daun berurutan, dan diikuti satu ketiak daun,
selanjutnya tidak bersulur. Ujung sulur membentuk seperti kail
(pancing). Sulur memiliki ukuran panjang 3-4 cm. pada umumnya
sulur-sulur tumbuh dari mata ketiga, empat, atau lima.
4) Daun
Daun tanaman anggur termasuk dalam daun tunggal,
berbentuk bulat atau pentagonal, tangkai panjang berwarna agak
kemerahan, dan berwarna hijau muda kekuningan sampai hijau tua.
Daun anggur memiliki ukuran panjang antara 11-13 cm dan lebar
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10-12 cm. Daun memiliki urat daun menjari, berwarna kemerahan
dan sedikit berbulu.
Daun tanaman merupakan bagian dari organ tubuh yang
berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses asimilasi yang
menghasilkan zat-zat yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhan
vegetatif (batang, cabang, sulur, dan daun) dan pertumbuhan
generatif (bunga, buah, dan biji).
5) Bunga
Bunga anggur tumbuh bergerombol yang tersusun dalam
malai (panicula), yaitu bunga mempunyai tangkai utama yang
panjang dan bercabang-cabang banyak. Tiap cabang bercabang lagi
dengan cara yang sama seperti tangkai utama bercabang. Dari
bawah menuju ke atas atau ke ujung poros, maka cabangcabangnya menjadi semakin pendek. Tangkai utama lebih panjang
dari pada cabang-cabangnya, dan cabang yang paling panjang
terletak di bawah. Mekarnya bunga dari bawah ke atas. Bentuk
pembungaan seluruhnya seperti piramida atau kerucut. Bunga
anggur berbentuk bintang, berukuran kecil, dan sempurna (terdapat
benang sari dan kepala putik dalam satu organ).
Bunga terdiri atas kelopak bunga, daun mahkota atau
mahkota bunga berwarna putih kekuningan atau hijau kekuningan,
benang sari (sel jantan), dan ovarium (sel betina). Bunga anggur
tumbuh pada cabang tersier.
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6) Buah
Buah anggur berbentuk bulat hingga bulat lonjong (oval).
Kulit buah sangat tipis dan memiliki warna beragam, ada yang biru
kehitam-hitaman, merah, ungu kehitaman, hijau, merah kecoklatan.
Demikian pula warna daging buahnya juga beragam, ada yang
berwarna kekuningan, putih kemerahan, putih, putih kehijauan,
tergantung dari varietasnya. Daging buah anggur bertekstur halus
dan memiliki rasa beragam, ada yang manis, sangat manis, agak
asam, agak manis, dan manis-manis asam.
7) Biji
Biji anggur berbentuk bulat lonjong, berukuran kecil, dan
berwarna coklat muda. Biji buah anggur berkeping dua yang dapat
digunakan untuk perbanyakan (pembiakan). Biji anggur bersifat
tidak keras dan memiliki rasa hambar. Sejauh ini biji anggur tidak
hanya digunakan untuk pembiakan tanaman. Pembiakan tanaman
umumnya menggunakan bagian vegetatif tanaman, seperti batang
(stek batang), mata tunas (penempelan mata tunas), cabang (stek
cabang),penyambungan/okulasi (Cahyono, 2010).
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B. Syarat Tumbuh
1.

Keadaan iklim
Keadaan iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan
produksi buah adalah suhu udara, curah hujan, kelembaban udara dan
cahaya matahari.
a) Suhu Udara
Suhu udara bepengaruh terhadap metabolisme tanaman,
misalnya terhadap respirasi, fotosintesis (proses perkecambahan,
pertunasan, pembunggaan, pembuahan, pematangan buah dan lainlain), pembelahan sel, transpirasi, aktivitas enzim, absorbsi air,
absorbsi unsur hara dan koagulasi protein. Suhu udara yang terlalu
tinggi atau terlalu rendah tidak cocok untuk tanaman anggur karena
dapat menyebabkan terganggunya proses metabolisme tanaman
sehingga pertumbuhan tanaman mengalami hambatan. Suhu udara
yang tinggi maupun rendah menyebabkan proses fotosintesis
tanaman tidak berjalan sempurna atau bahkan terhenti. Akibatnya
produksi pati juga terhenti. Sementara itu, proses respirasi meningkat
lebih besar sehingga produksi pati hasil fotosintesa lebih banyak
digunakan untuk energi pernapasan daripada untuk pertumbuhan
tanaman, akibatnya tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Proses
pembungaan

dan

pembuahan

terhambat.

Dengan

demikian

produktivitas tanaman menurun dan menghasilkan buah dengan
kualitas yang rendah.
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Pada suhu udara yang ekstrim tinggi akan menimbulkan
kematian pada tanaman yang diawali dengan gejala tanaman seperti
terbakar dan jaringan daun mati. Suhu udara yang ekstrim rendah
juga akan menimbulkan kematian pada tanaman anggur yang diawali
dengan gejala timbulnya kematian jaringan anggur (nekrosis).
Tanaman anggur dapat tumbuh baik dan berproduksi tinggi
jika lokasi pembudidayaan memiliki suhu udara rata-rata tahunan
200-250 C. Suhu optimal ini sangat menentukan pertumbuhan
generatif yaitu pembungaan dan pembuahan.
b) Kelembaban Udara
Tanaman anggur dapat tumbuh baik dan berproduksi dengan
baik pada kelembaban udara berkisar antara 40%-80%. Penanaman
anggur di daerah beriklim basah (sangat lembab) akan menyebabkan
pertumbuhan tanaman yang buruk dan tidak dapat menghasilkan
buah dengan baik. Kelembaban udara berpengaruh terhadap
fotosintesis tanaman. Kelembaban udara yang terlalu tinggi atau
rendah

tidak

cocok

untuk

tanaman

anggur

karena

dapat

menyebabkan fotosintesis tidak berjalan sempurna sehingga
pertumbuhan tanaman mengalami hambatan dan produktivitas
tanaman rendah baik kuantitas maupun kualitas.
Kelembaban udara yang ekstrim tinggi dapat menyebabkan
mulut daun tertutup sehingga penyerapan karbondioksida untuk
keperluan fotosintesis menjadi terganggu. Kelembaban udara yang
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ekstrim rendah dapat menyebabkan tanaman sulit menyerap zat hara
Nitrogen (N) dan Phoshate (P). Selain itu udara yang sangat lembab
atau ekstrim basah juga tidak menguntungkan untuk pertumbuhan
tanaman anggur karena dapat merangsang pertumbuhan patogen
yang mengganggu pertumbuhan tanaman.
c) Curah Hujan
Keadaan iklim yang cocok untuk tanaman anggur adalah iklim
yang hangat dan kering dengan curah hujan sedang. Daerah yang
memiliki iklim dengan 4-7 bulan kering dalam satu tahun dan curah
hujan rata-rata tahunan antara 800-1800 mm per tahun dengan curah
hujan pada bulan terkering < 60 mm sangat cocok untuk
pembudidayaan tanaman anggur. Namun tanaman anggur masih
toleran terhadap iklim agak basah dengan 3-4 bulan kering dalam
satu tahun tanaman masih dapat tumbuh dengan cukup baik walupun
produksinya kurang maksimal. Jika tanaman anggur yang ditanam di
daerah yang beriklim basah dan banyak turun hujan tanaman tidak
dapat tumbuh baik dan pembungaan berkurang sehingga produksi
buahnya rendah.
d) Penyinaran Matahari
Sinar matahari sangat diperlukan oleh tanaman anggur sebagai
sumber energi dalam proses fotosintesis, baik untuk pertumbuhan
vegetatif maupun generatif tanaman. Misalnya, pertumbuhan batang,
cabang-cabang, atau ranting, daun, pembentukan bunga, buah, biji,
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dan pembentukan zat-zat nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin,
mineral, dan lain-lain. Dengan demikian penyinaran matahari sangat
berpengaruh terhadap proses pertumbuhan tanaman, pembungaan,
dan produksi buah serta kualitas buah.
Pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman dan
produksi tergantung pada intensistas sinar dan lamanya penyinaran
pada

setiap

fase

pertumbuhan

tanaman.

Pada

masa

awal

pertumbuhan, tanaman anggur memerlukan intensitas matahari
lemah. Penyinaran cahaya matahari secara langsung dengan
intensitas cahaya yang kuat berpengaruh buruk terhadap kehidupan
tanaman. Sedangkan menjelang tanaman dewasa, tanaman anggur
memerlukan sinar matahari penuh untuk mempercepat masa awal
produksi. Hal ini disebabkan karena produksi dan kualitas buah
yang tinggi berasosiasi dengan penyinaran matahari yang cukup
lama selama masa pertumbuhan tanaman dan masa pembuahan.
Berkurangnya intensitas penyinaran matahari karena naungan akan
mengurangi awal tumbuhnya tunas bunga. Intensitas matahari yang
diperlukan oleh tanaman anggur pada masa awal pertumbuhan
adalah sekitar 50%. Oleh karena itu, pada masa awal pertumbuhan,
tanaman anggur sebaiknya diberi naungan. Sedangkan intensitas
sinar matahari yang diperlukan oleh tanaman anggur menjelang
tanaman dewasa hingga berproduksi adalah sekitar 80% dari pagi
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sampai sore atau lama penyinaran 10-12 jam sehari (Cahyono,
2010).
2.

Keadaan Tanah
Keadaan tanah yang berpengaruh terhadap tanaman anggur adalah
ketinggian tempat, sifat kimia-kimia tanah, sifat biologis tanah,
keadalaman air tanah dan derajat kemiringan tanah. Keadaan tanah yang
baik akan memberikan hasil pertumbuhan tanaman yang baik pula. Oleh
karena itu, di dalam menentukan lokasi untuk penanaman anggur
hendaknya memperhatikan keadaan tanahnya.
a) Ketinggian Tempat
Ketinggian

tempat

sangat

berpengaruh

terhadap

tingkat

pertumbuhan tanaman, produksi buah dan kualitas buah yang
dihasilkan karena ketinggian tempat berhubungan erat dengan kondisi
iklim. Ketinggian tempat yang cocok untuk budidaya tanaman anggur
adalah di dataran rendah sampai dataran tinggi pada ketinggian 01000 m dari permukaan laut (dpl), tergantung dari spesiesnya.
Misalnya, spesies Vitis vinivera cocok ditanam di dataran rendah di
tepi pantai hingga ketinggian 300 m dpl. Sedangkan Vitis rotundifolia
cocok ditanam pada ketinggian 300-1000 m dpl.
Tanaman anggur yang ditanam di dataran yang lebih tinggi dari
yang dikehendaki tanaman, maka pertumbuhan tanaman menjadi
lambat, dan produksinya rendah serta umur panennya lebih lambat
(buah lambat masaknya).
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b) Sifat Fisika dan Kimia Tanah
Sifat fisika tanah yang penting untuk diperhatikan dalam
budidaya anggur adalah tekstur tanah dan struktur tanah. Sedangkan
sifat kimia tanah yang penting diperhatikan adalah derajat keasaman
tanah (pH tanah) dan kadar garam dalam tanah (salinitas).
Pada umumnya tanaman anggur memiliki adaptasi yang luas
terhadap berbagai jenis tanah dengan tekstur dan struktur tanah yang
beragam, mulai dari yang lempung berliat sampai yang berpasir atau
kerikil (tekstur kasar). Namun untuk pertumbuhan yang baik, tanaman
anggur menghendaki tanah dengan tekstur tanah liat berpasir (sandy
loam) dengan komposisi 30-50% lempung, 30-50%pasir, dan 7-12%
liat dan berstruktur gembur (remah), tanah mudah merembeskan air
(berdrainase baik), kedalaman air tanah lebih dari 1 m, tanah memiliki
daya menahan air cukup baik, tanah tahan terhadap erosi bahan
organik lapisan atas tinggi. Tanah yang memiliki sifat-sifat fisika yang
cocok untuk pertumbuhan tanaman anggur adalah jenis tanah latosol,
aluvial, dan podsolik dari ketiga jenis tanah ini tanah latosol sangat
mendukung pertumbuhan tanaman anggur karena karakteristik
tanahnya lempung berpasir serta gembur.
Struktur tanah yang gembur dan tekstur tanah yang halus akan
meningkatkan

pertumbuhan

dan

perkembangan

perakaran,

pertumbuhan tanaman, dan pembentukan buah. Pada struktur tanah
yang gembur terdapat tata udara dan tata air yang baik sehingga tanah
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cukup tersedia oksigen yang sangat diperlukan untuk pernafasan
perakaran tanaman dan kehidupan organisme dalam tanah, serta
pengambilan unsur hara oleh tanaman. Adanya air yang cukup, berarti
lebih banyak tersedia unsur hara dalam larutan air tanah. Adanya tata
udara dan tata air yang baik akan memberikan kondisi yang sehat bagi
kegiatan mikroba dan organisme tanah dalam menguraikan bahan
organik menjadi bahan atau unsur hara yang meningkatkan drainase
tanah sehingga dapat mencegah genangan air. Tanaman anggur tidak
tahan terhadap air yang menggenang lama karena dapat menyebabkan
perakaran membusuk.
Untuk

pertumbuhan

yang

optimal,

tanaman

anggur

menghendaki derajat keasaman tanah 6-7. Pada tanah yang memiliki
derajat keasaman tinggi (lebih dari 7,0) dan rendah (kurang dari 5,0)
menyebabkan pertumbuhan tanaman kurang baik dan produksinya
rendah. Hal ini disebabkan karena tanaman sulit menyerap zat hara
kalium (K). Akibatnya tanaman kekurangan zat hara kalium yang
menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, jumlah daun sedikit, dan
produktivitas tanaman rendah. Kondisi tanah yang terlalu masak (pH
tanah kurang dari 5,5) dapat meningkatkan zat besi (Fe), alluminium
(Al), dan mangan (Mn) yang berlebihan dalam tanah yang dapat
menjadi racun bagi tanaman.
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c) Sifat Biologis Tanah
Sifat biologis tanah yang perlu diperhatikan adalah banyaknya
bahan organik tanah (humus) dan banyaknya organisme tanah yang
terkandung di dalam tanah. Sifat tanah yang baik apabila tanah banyak
mengandung humus dan organisme tanah (mikroba tanah) pengurai
bahan organik tanah. Organisme tanah yang menguntungkan tanaman
antara lain cacing, bakteri, dan jamur pengurai bahan organik tanah.
Sifat

biologis

tanah

berpengaruh

terhadap

tersedianya

bermacam-macam unsur hara, menyimpan kelebihan unsur hara,
meningkatkan proses nitrifikasi, menekan pertumbuhan patogen,
pelarutan humus menjadi unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman,
memperbaiki struktur tanah (kegemburan tanah), melancarkan
peredaran udara di dalam tanah sehingga tanah mengandung cukup
oksigen yang sangat diperlukan untuk pernafasan perakaran tanaman,
pernafasan organisme tanah, serta untuk menetralisir gas-gas beracun
dalam tanah, dan meningkatkan drainase atau peresapan air.
d) Kedalaman Air Tanah
Kedalaman air tanah berhubungan dengan ketersediaan air tanah
yang dapat diserap oleh tanaman. Kedalaman air tanah adalah
terdapatnya air pada kedalaman tertentu atau dalam keadaan air di
bawah permukaan tanah. Kriteria dangkal atau dalamnya kedalaman
air tanah adalah sebagai berikut:
1)

sangat dangkal : sekitar 0,5 m di bawah permukaan tanah
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2)

dangkal

: 0,5 – 1,5 m di bawah permukaan tanah

3)

sedang

: 1,5 m – 2 m di bawah permukaan tanah

4)

dalam

: lebih dari 2 m di bawah permukaan tanah.

Tanaman anggur untuk dapat tumbuh dengan baik bila di daerah
penanaman memiliki kedalaman air tanah dangkal sampai sedang,
yakni berkisar 1,0–1,5 m karena pada kedalaman air tanah tersebut
tanaman dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Kedalam air
tanah lebih dari 2 m, akar tanaman anggur sudah kurang mampu
menyerap air.
e) Kemiringan Tanah
Kemiringan tanah untuk penanaman anggur sebaiknya tidak
lebih dari 30%. Kemiringan tanah yang tidak begitu berpengaruh
terhadap pertumbuhan tanaman dan produksi, akan tetapi berpengaruh
terhadap besarnya biaya pembukaan lahan. Pembukaan lahan yang
memiliki kemiringan antara 10-40% memerlukan tenaga kerja
sejumlah antara 357–1.334 HKSP/hektar. Biaya yang lebih besar ini
disebabkan karena pembukaan lahan yang bertofografi miring harus
dibuat teras dan tanggul-tanggul (Cahyono 2010).

C. Hama dan Penyakit
Gangguan hama dan penyakit pada tanaman anggur sangat berpengaruh
terhadap pertumbuhan tanaman dan produksi buah. Hama dan penyakit yang
menyerang tanaman anggur bila tidak dikendalikan dengan baik maka
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tanaman akan tumbuh merana dan produksinya sangat rendah. Hama dan
penyakit tanaman anggur dapat menyerang akar, batang, daun, tunas, sulur,
dan buah. Beberapa jenis hama dan penyakit yang dijumpai menyerang
anggur dan merupakan hama dan penyakit umumnya dari golongan serangga
dan cendawan (jamur) (Cahyono, 2010).
1. Hama Tanaman Anggur
Beberapa jenis hama yang sering menyerang tanaman anggur adalah
rayap, ulat, kumbang, kutu, tunggau, belalang, musang, tikus, tupai
(bajing), codot, dan lain sebagainya.
a) Rayap
Rayap menyerang stek di persemaian maupun tanaman dewasa di
kebun. Rayap dikenal sebagai perusak kayu (batang) dan akar tanaman.
tanaman anggur yang diserang raya, batangnya keropos (hancur) dan
perakaran hancur. Rayap memakan kayu dimana selulosa yang
terkandung didalam kayu adalah menu utama rayap.
Pencegahan dan pengendalian rayap dapat dilakukan dengan caracara sebagai berikut :
1) pemupukan pupuk kandang menggunakan pupuk kandang yang
sudah masak, pupuk kandang yang belum masak biasanya digunakan
untuk sarang rayap
2) sanitasi kebun, yaitu membersihkan kayu-kayu lapuk dan sampahsampah, serta rumput atau semak belukar yang berada di areal kebun
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3) menggunakan insektisida berbahan aktif

karbofuran. Pemberian

dilakukan dengan cara ditaburkan di sekitar batang tanaman.
b) Kutu putih atau Wolius (Pseudococcus sp)
Kutu putih merusak tunas pucuk dan daun muda, tangkai daun
dan batang. Kutu putih memiliki ciri-ciri badannya berukuran sangat
kecil, panjang tubuhnya sekitar 2 mm, dan tubuhnya berwarna putih.
Selain menginfeksi tanaman, kutu putih juga mengeluarkan embun
madu sehingga dapat mengundang datangnya semut dan cendawan
jelaga. Organ tanaman yang diserang kutu putih menjadi layu dan
menguning, lalu mati. Pada organ-organ tanaman yang diserang tampak
terdapat koloni kutu yang berwarna putih. Daun-daun yang diserang
juga menjadi berwarna hitam karena daun tersebut ditumbuhi cendawan
jelaga akibat dari cairan embun madu yang dikeluarkan kutu tersebut.
Pencegahan dan pengendalian kutu putih dapat dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut :
1) membunuh koloni kutu putih yang berada pada organ-organ tanaman
yang diserang secara perlahan-lahan dengan menggunakan tangan
2) memangkas

organ-organ

tanaman

yang

terserang

parah,

dikumpulkan, lalu dibakar
3) penyemprotan dengan insektisida berbahan aktif triazofos, misalnya
Hostahin 40EC, Hostathin 200EC; berbahan aktif dimetoat,
misalnya Supracide 25WP, Perfection 400 EC.
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c) Trips
Hama trips menyerang daun muda atau bagian tanaman lainnya
yang masih muda serta menyerang bunga dan buah. Hama ini
menghisap cairan sel tanaman (daun muda dan tunas muda). Trips
dewasa memiliki panjang tubuh 1-2 mm, bentuk tibuh lancip dan datar,
tubuhnya berwarna coklat atau hitam. Sedangkan larva berwana putih
kekuningan atau keputih-putihan. Daun tanaman anggur yang diserang
hama trips

tampak berkerut (kriting), pucat, layu, menguning, dan

akhirnya daun mongering. Bunga yang terserang juga mengkerut, layu,
dan akhirnya mongering.
Pencegahan dan pengendalian Trips dapat dilakukan dengan caracara sebagai berikut:
1) sanitasi kebun, yaitu membersihkan rumput, gulma, dan sisa-sisa
tanaman mati
2) membunuh kepompongnya dengan cara penggenangan sesaat
3) penyemprotan dengan insektisida berbahan aktif Profenofos,
misalnya Curacron 500 EC; berbahan aktif diafentiuron, misalnya
Pegasus.
d) Tunggau Merah
Tunggau merah menyerang daun tanaman, baik daun tua maupun
tunas yang baru muncul (daun muda). Tunggau menghisap cairan dan
merusak hijau daun (klorofil). Tunggau merah memiliki ciri-ciri
tubuhnya berukuran sangat kecil, yang betina berukuran 0,14-0,24 mm
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dan yang jantan berukuran 0,11-0,17 mm; tubuh berwarna merah. Larva
dan tunggau dewasa sering berada dibagian bawah permukaan
daun.tunggau berkembang

pada musim kemarau.sedangkan pada

musim penghujan tunggau tidak banyak dijumpai.
Gejala serangan tunggau merah pada tanaman anggur adalah
daun-daun

yang

terserang

mula-mula

berbintik-bintik

kuning

kecoklatan dan daun menjadi lebih kaku, lalu menyebar keseluruh
tanaman. Serangan tunggau

pada tunas yang baru muncul akan

mengakibatkan petumbuhan tunas terhenti. Serangan yang berat
menyebabkan warna daun berubah menjadi merah karat, akhirnya daun
mengering dan gugur.
Pencegahan dan pengendalian hama tunggau merah dapat
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1) pemangkasan daun-daun yang terserang kemudian di bakar
2) penyemprotan dengan insektisida berbahan aktif kloroprifos,
misalnya Dursban 146, Dursban 20 EC, Thiodan 20 WP,
Termisidin 350 EC; berbahan aktif monokrotofos, misalnya
Azodrin 168 EC.
e) Ulat Grayak (Sporodoptera litura)
Ulat grayak menyerang daun tanaman. Ulat yang masih muda
berwarna kehijau-hijauan dan berbintik-bintik hitam. Sedangkan ulat
dewasa berwarna kecoklat-coklatan atau abu-abu gelap, berbintik-bintik
hitam, dan bergaris-garis keputih-putihan. Sayap kupu-kupu ulat grayak
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bagian depan berwarna coklat keperak-perakan dan bagian bagian
belakang berwarna perak keputih-putihan dengan bintik hitam.
Tanaman anggur yang terserang ulat grayak pada awalnya tampak
daun-daunnya berlubang-lubang, Kemudian menjadi robek-robek atau
terpotong-potong. Serangan ulat grayak yang berat menyebabkan daun
anggur tinggal tulang-tulangnya sehingga daun tampak keputih-putihan.
Ulat grayak menyerang tanaman pada malam hari, sedangkan pada
siang hari ulat ini bersembunyi di dalam tanah.
Pencegahan dan pengendalian ulat grayak dapat dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut:
1) penggenangan sesaat pada areal pertanaman untuk membunuh ulatulat yang berada di dalam tanah
2) memasang perangkap peromoid sex (sex pheromone) untuk
menangkap kupu-kupu ulat grayak
3) pengolahan tanah (pendangiran) secara intensif untuk membunuh
kepompong dan ulat yang bersembunyi didalam tanah
4) penyemprotan dengan insektisida berbahan aktif Klopirifos,
misalnya Dursban 20 EC, Dursban 146; berbahan aktif profenofos,
misalnya Curacron 500 EC; berbahan aktif Basillus thurigiensis
varietas aizawal stain GC91, misalnya Turex WP; berbahan aktif
lamda sihaltorin, misalnya Matador 25 EC (Cahyono, 2010).
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2. Penyakit Tanaman Anggur
a. Penyakit Tepung Palsu (Downy mildew)
Penyakit tepung palsu disebabkan oleh cendawan Plasmopora
viticola yang menyerang daun, tunas, dan buah, sehingga menyebabkan
pertumbuhan tanaman terganggu dan menimbulkan kerusakan buah.
Penyakit tepung palsu hanya berkembang pada musim hujan.
Sporangium cendawan menyebar ke tanaman lain di pencarkan oleh
angin. Infeksi cendawan terjadi melalui mulut kulit (lentisel), terutama
pada sisi bawah daun.
Tanaman anggur yang diserang penyakit tepung palsu pada
bagian permukaan atas daun timbul bercak-bercak kuning kehijauan
dengan batas yang tidak jelas. Bercak-bercak tersebut akan meluas dan
bersatu berubah menjadi berwarna coklat dan dalam kondisi cuaca yang
lembab, pada sisi bawah bercak timbul lapisan putih bertepung yang
merupakan sporangiosfor dan sporangium jamur, akhirnya daun
mengering dan rontok. Gejala tersebut juga dapat timbul pada batang
yang muda, sulur, tangkai buah, dan buah. Buah muda dan tangkai buah
yang diserang cendawan Plasmopora viticola menjadi busuk, berwarna
cokelat kehitaman, kering, akhirnya rontok.
Pencegahan dan pengendalian penyakit tepung palsu dapat
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1) daun-daun

yang

terserang

dikumpulkan lalu dibakar

dan

buah-buah

yang

terserang
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2) tanaman dilindungi atau di naungi atap plastik transparan, pemberian
naungan tersebut dapat menekan buah terinfeksi
3) pemangkasan sebagaian daun-daun dan ranting-ranting untuk
mengurangi kelembaban kebun
4) penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif man-kozeb, misalnya
Dithane M-45, Dithane 430 F, Vondozeb 80 WP, Trimiltox 65 Wp,
Nemispor 80 WP; berbahan aktif karbenazim, misalnya Derosal.
b. Penyakit Tepung (Powdery mildew)
Penyakit tepung disebabkan oleh cendawan Uncinula necator
atau Oidium tuckeri. Cendawan tersebut menginfeksi daun, ranting,
bunga, dan buah pada tanaman muda maupun tanaman anggur dewasa.
Pada cuaca yang kering (panas) daun-daun yang sakit menggulung
keatas daun-daun berubah bentuk dan warnanya, lapisan tepung
berubah warna menjadi kelabu dan akhirnya berwarna gelap. Akibat
penyakit tepung, tanaman menjadi layu dan tumbuh kerdil. Batang yang
sakit menjadi berwarna coklat. Buah yang terserang berbentuk tidak
teratur dan tidak bisa matang.
Pencegahan dan pengendalian penyakit tepung dapat dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut:
1) bagian–bagian tanaman yang terserang penyakit tepung dipangkas,
dikumpulkan, lalu dibakar
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2) penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif benomyl, misalnya
Benlate; berbahan aktif mankozeb, misalnya Dithane M-45,
Vondozeb 80 WP, Nemisfor 80 WP, Trimilitox 65 WP.
c. Penyakit Karat Daun
Penyakit karat daun disebabkan oleh cendawan karat Physopella
ampelopsidid yang dikenal dengan nama Uredo vitis, Phakospora vitis,
Phakopsora ampelopsidis, dan Physopella vitis. Cendawan tersebut
banyak mengingfeksi daun-daun tua. Serangan penyakit karat daun
menampakkan gejala pada permukaan bagian bawah daun timbul
tepung berwarna jingga yang merupakan spora cendawan. Bila dilihat
dari permukaan atas daun, tampak daun bercak-bercak hijau
kekuningan.
Pencegahan dan pengendalian penyakit karat daun dapat
dilakukan dengan cara berikut:
1) penyemprotan fungisida berbahan aktif mankozeb, misalnya Dithane
M-45, Dithane 430 F, Vondozeb 80 WP, Trimiltox 65 WP, Nemisfor
80 WP; benomyl, misalnya Benlate; berbahan aktif tembaga
oksiklorida, misalnya Cupravit OB 21
2) penyemburan belerang.
d. Penyakit Bercak Daun Cercospora
Penyebab penyakit bercak daun Cercospora adalah cendawan
Cersopora viticola. Cendawan tersebut dapat berkembang biak dengan
baik pada kelembaban udara tinggi. Tanaman anggur yang diserang
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penyakit bercak daun Cescospora pada daun dan tunas muda timbul
bercak berwarna coklat tua yang bersudut-sudut. Pada bercak tersebut
terdapat bintik-bintik hitam. Tunas muda yang sakit mengering.
Pencegahan dan pengendalian penyakit bercak daun Cerospora
dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1) pemangkasan daun-daun dan ranting-ranting untuk mengurangi
kelembaban kebun
2) pemangkasan daun dan tunas muda yang sakit
3) penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif benomyl, misalnya
Benlate, berbahan aktif mankozeb, misalnya Dithane M-45,
Vondozeb 80 WP, Dithane 430 F.
e. Penyakit Busuk Hitam
Penyakit busuk hitam disebabkan oleh cendawan Gignardia
bidwellii. Infeksi cendawan secara langsung menembus kutikula pada
daun muda atau tangkai buah. Selanjutnya, cendawan menyerang
seluruh tanaman mulai dari daun sampai buah. Tanaman anggur yang
diserang penyakit busuk hitam pada helaian daun timbul bercak-bercak
berwarna coklat kemerahan sampai coklat kelabu dengan dikelilingi
bagian tepi berwarna hitam. Pada tunas yang terserang timbul bercak
jorong sampai memanjang berwarna ungu kehitaman dan agak
melekuk. Gejala yang sama juga dijumpai pada sulur, tangkai daun,
tulang daun, dan tangkai bunga.
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Penyakit terutama menginfeksi buah, terutama buah muda yang
sedang berkembang. Akan timbul bercak kecil berwarna putih dengan
bagian tepi berwarna coklat. Selanjutnya bagian yang terinfeksi akan
membusuk dan mengendap.
Pencegahan dan pengendaliannya antara lain :
1) pemangkasan sebagian daun dan ranting agar kondisi kebun tidak
lembab
2) pembrongosan buah
3) penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif maneb, misalnya
Velimek 80 WP,; berbahan aktif propindeb, misalnya Antracol 70
WP; tembaga, misalnya Kokside, funguran 80 WP, Trimiltox 65 WP,
dan berbahan aktif ziram, misalnya Pamarsol 90 WP.
f. Penyakit Kudis
Penyakit kudis menyerang semua bagian tanaman yang masih
hijau. Penyebabnya adalah cendawan Elsinoe ampelina yang juga
disebut Elsinoe viticola. Cendawan tersebut dapat mengifeksi secara
langsung ke dalam tunas, daun, tangkai daun, sulur, tangkai buah, dan
buah. Penyebaran cendawan melalui percikan air dan angin.
Pencegahan dan pengendalian penyakit kudis antara lain:
1) pemangkasan bagian tanaman yang sakit
2) penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif tembaga oksiklorida,
misalnya Cuoravit OB 21; berbahan aktif ziram, misalnya Pamarsol
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90 WP; berbahan aktif belerang, misalnya Kumulus 80 WDG, Tiram
58 PS, Microthiol 720 F, Stamulus 80 WP.
g. Penyakit Daun Kipas
Penyakit daun kipas (fanleaf) disebabkan oleh virus yang disebut
sebagai virus daun kipas anggur atau Granpevine Fanleaf virus. Virus
tersebut menyerang daun-daun muda penularan penyakit dapat melalui
nematode tanah atau cacing tanah dan secara mekanis dengan gesekan.
Pencegahan dan pengendalian penyakit daun kipas antara lain
sebagai berikut:
1) membunuh nematoda tanah dengan insektisida pembunuh cacing
tanah
2) tanaman yang sakit dibongkar hingga akar-akarnya, dikumpulkan
lalu dibakar
3) pembajakan kebun secara merata harus dihindari.
h. Penyakit Busuk Kapang Kelabu
Penyakit busuk kapang kelabu menyerang buah yang mulai
matang dan buah dalam penyimpanan. Penyebabnya adalah cendawan
kapang Botrytis cinerea. Faktor yang mendukung berkembangnya
penyakit adalah pada waktu musim hujan. Buah yang terserang tampak
jaringan bawah permukaan buah kulitnya mengelupas dari daging buah
dan bagian yang terserang tersebut berwana menjadi agak coklat, tetapi
pembusukan belum tampak jelas.
Pencegahan dan pengendalian penyakit busuk kapang antara lain:
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1) tetap menjaga suhu kebun untuk tidak lembab
2) buah di fumigasi dengan gas belerang dioksida
3) penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif benomyl, misalnya
Benlate; berbahan aktif propineb, misalnya Antracol 70 WP;
berbahan aktif mankozeb misalnya Dithane M-45, Dithane 430 F,
Vendozeb 80 WP
4) buah yang telah dipanen diangkut dalam wadah bersuhu 4,44 oC, dan
penyimpanan dalam ruangan bersuhu -0,55-0 oC.
i. Penyakit Antraknose
Penyakit antraknose menyerang buah, daun, dan cabang-cabang
muda. Penyebabnya adalah cendawan Glomerella cigulata yang
tergolong ke dalam cendawan Gloeosporium sp. Pada keadaan kering
yang lembab dan pada musim hujan, penyakit antraknose berkembang
baik. Pada daun yang diserang penyakit akan timbul bintik-bintik
berwarna coklat. Bintik tersebut akan meluas dan mengendap dengan
bagian tepi berwarna kehitaman. Selanjutnya, pada pusat bercak
tumbuh massa spora berwarna jingga. Infeksi pada buah juga timbul
bercak kecil yang kemudian juga akan meluas.
Pencegahan dan pengendalian penyakit antraknose antara lain :
1) daun, cabang, maupun buah yang terinfeksi dipangkas kemudian
dimusnahkan
2) menjaga suhu kebun untuk tidak lembab
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3) penyemprotan dengan fungisida berbhan aktif benomyl, misalnya
Benlate; berbahan aktif kaptan, misalnya Sevin, Altan 50 WP.
j. Penyakit Busuk Kering
Penyakit busuk kering (Red Fire Disease) menyerang daun.
Penyebanya adalah cendawan Pseudopeziza tracheiphila. Penyakit
busuk kering berkembang baik pada keadaan kelembaban tinggi. Daun
yang terserang penyakit yaitu permukaan bagian bawah daun timbul
bercak-bercak dan pada pada permukaan bagian atas daun juga timbul
bercak-bercak tidak beraturan berwarna kuning dan akan meluas dan
membentuk lingkaran.
Pencegahan dan pengendalian penyakit busuk kering antara lain:
1) membersihkan kebun dari sisa-sisa tanaman
2) memangkas daun yang sakit
3) menjaga kondisi kebun agar tidak lembab
4) penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif benomyl, misalnya
Benlate; berbahan aktif kaptan, misalnya Sevin, Altan 50 WP;
berbahan aktif tembaga oksiklorida, misalnya Cupravit OB 21.
k. Penyakit Busuk Pahit
Penyakit busuk pahit menyerang batang, daun, dan buah.
Penyebabnya adalah cendawan Melanconium fuligenum. Batang dan
daun yang terinfeksi penyakit busuk pahit layu dan mengering.
Sedangkan buah yang terinfeksi menjadi busuk hitam. Penyakit
berkembang pada musim penghujan.
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Pencegahan dan pengendalian penyakit busuk pahit dapat
dilakukan dengan cara:
1) pemangkasan bagian yang terifeksi dan dimusnahkan
2) menjaga keadaan kebun agar tidak lembab
3) penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif benomyl, misalnya
Benlate; berbahan aktif maneb, misalnya Velmex 80 WP; berbahan
aktif karbendazim, misalnya Derosal.
l. Penyakit Mati Cabang
Penyakit mati cabang disebabkan oleh cendawan Cryptosporella
viticola yang juga disebut sebagai Phomopsis viticola. Cendawan
tersebut menyerang daun, cabang, batang dan tangkai karangan bunga.
Cendawan akan menyebabkan timbulnya bercak-bercak kecil bersudut
pada daun, cabang, batang, dan tangkai bunga. Pada stadium akhir
cendawan tersebut akan tumbuh dan berkembang masuk ke berkas
pembuluh pengangkutan yang diserang menjadi rusak sehingga zat
makanan dari tanah maupun zat-zat nutrisi hasil asimilasi tidak dapat
terangkut kecabang yang terserang.
Pencegahan dan pengendalian penyakit mati cabang dapat
dilakukan dengan cara berikut:
1) memangkas bagian tanaman yang sakit.
2) penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif benomyl, misalnya
Benlate; berbahan aktif kerbodazim, misalnya Dorosal; berbahan
aktif mankozeb, misalnya Dithane M-45 (Cahyono, 2010).
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D. Kandungan Gizi dan Manfaat Anggur
Anggur merupakan buah yang memiliki rasa segar, dan manis serta
bermanfaat sebagai penghambat penuaan, sumber antioksidan, sumber kalium
yang berguna untuk mengontrol tekanan darah serta dipercaya mencegah
penyakit infeksi seperti influenza. Selain dimanfaatkan sebagai buah segar,
anggur diolah menjadi produk minuman fermentasi yang biasa disebut wine,
dikeringkan menjadi kismis dan untuk keperluan industri selai dan jeli.
Anggur juga memiliki nilai gizi yang terkandung pada tiap 100 g.
Tabel 1. Nilai nutrisi dalam 100 gram buah anggur ( Anggur merah dan
hijau )
Nilai Nutrisi Buah Anggur / 100 gram
Energi

288 kL ( 69 kcal)

Karbohidrat

158,15 g

Gula

15,48 g

Serat pangan

0,9 g

Lemak

0,156 g

Protein

0,72

Vitamin B1 (thiamin)

0,069 mg

Vitamin B2 (riboflavin)

0,007 mg

Vitamin B3 (niacin)

0,1588 mg

Vitamin B5 (pantothenic acid)

0,05 mg

Vitamin B6

0,086 mg

Vitamin B9 ( folate)

2 μg

Vitamin B12

0 μg

Sumber : Emma S. Wirakusumah, 1994 dalam Cahyono 2010.
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E. Jenis-jenis Tanah
1. Tanah Aluvial (Tanah Paingan)
Tanah berasal dari endapan baru, berlapis-lapis, bahan organik
jumlahnya berubah-ubah tidak teratur dengan kedalamannya. Lapisan
disini bukan horizon karena bukan terbentuk secara pedogenisis
(perkembangan tanah secara alami pelapukan mulai dari atas, proses
eluviasi dan iluviasi), tetapi bahan yang diendapkan berbeda, sehingga
terbentuk lapisan yang berbeda hanya terdapat epipedon okhrik, histik
atau sulfurik (Supriyono dkk, 2009).
Sifat tanah aluvial dipengaruhi langsung oleh sumber bahan
asal, sehingga kesuburannya ditentukan sifat bahan asalnya. Sebagai
contoh, tanah yang berasal dari endapan sungai Bengawan Solo yang
bersumber dari pegunungan seribu (karst, Gunung Sewu) umumnya
kekurangan unsur hara fosfor (P) dan Kalium (K), tetapi banyak
kandungan zat kapur (Ca). Sebaliknya endapan yang berasal dari
sungai Opak, Progo dan Glagah yang tanahnya berasal dari Gunung
Merapi yang masih muda akan menjadi tanah yang subur.
Kebanyakan tanah aluvial sepanjang aliran sungai besar merupakan
campuran material yang mengandung cukup banyak hara tanaman,
sehingga umumnya dianggap tanah subur.
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Tabel 2. Kandungan (%) beberapa unsur hara tanah aluvial dan pH
No

1
2
3

Nama
Tempat
Dataran
Demak
Endapan
Serang
Endapan
Tuntang

Diekstrak 25% HCl
P2O5

K2O

0,006

0,055

0,055
0,085

CaO

2 % as. Sitrat

MgO

P2O5

pH
H2O

K2O

7,78,1
8,10,060 1b5
0,60
0,018 0,014
8,4
7,90,072 1b5
0,75
0,028 0,021
8,2
(Darwamijaya 1990 dalam Supriyono, 2009).
1b5

0.40

0,025

0,015

Kebanyakan tanah aluvial sepanjang aliran besar merupakan
campuran dan mengandung cukup banyak hara tanaman, sehingga
umumnya dianggap tanah subur sejak dahulu (misalnya: Euprat,
Babilon, Mojopait, Sriwijaya, Jakarta). Yang menjadi masalah adalah
pengawasan tata air termasuk perlindungan terhadap banir, drainase
dan irigasi. Tekstur tanahnya sangat variabel, baik vertikal maupun
horizontal, jika banyak mengandung lempung tanahnya sukar diolah
dan menghambat drainase. Di daerah kering seperti di Timor, dataran
rendah mempunyai permukaan tanah bergaram yang dapat menganggu
pertumbuhan. Garam ini dapat dihilangkan dengan drainase memakai
air yang tak bergaram seperti air irigasi atau penyiraman dengan air
tawar. Jika masih banyak mengadsorbsi Na atau garam lainnya.
Pengolahan tanah harus hati-hati dan sambil diberi gips atau sulfur,
dan untuk memperbaiki struktur tanah menjadi granuler perlu dibenam
bahan organik (Rosmarkam, 2001)
Tanah aluvial kurang dipengaruhi oleh iklim dan vegetasi, tetapi
yang paling nampak pengaruhnya pada ciri dan sifat tanahnya adalah
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bahan induk dan topografi sebagai akibat waktu terbentuknya tanah
yang masih muda. Menurut bahan induknya terdapat tanah aluvial
pasir, debu, lempung, kapur. Memperhatikan cara terbentuknya maka
fisiografi untuk terbentuknya tanah ini terbatas pada:
a) Lembah sungai
b) Dataran pantai, dan
c) Bekas danau (Supriyo dkk, 2009)
Jenis tanah aluvial dapat dibedakan lagi atas dasar warnanya
seperti tanah aluvial coklat, tanah aluvial kelabu dan lain-lain. Tanah
aluvial berkembang dari bahan alluvium muda, mempunyai susunan
berlapis atau kadar C-organik tak teratur dan yang tidak tidak
mempunyai horizon diagnostic (kecuali tertimbun oleh 50 cm atau
lebih bahan baru) selain horizon A okrik, horizon H histik atau sulfuric
dengan kadar fraksi pasir kurang dari 60% pada jeluk antara 25-100
cm dari permukaan tanah mineral. Tanah jenis aluvial dibagi menjadi 6
macam mineral yaitu:
a) tanah aluvial yang memperlihatkan ciri-ciri hidromorfik mulai di
dalam penampang pada jeluk antara 50-100 cm dari permukaan ke
bawah : Aluvial Gleiik (Ag)
b) tanah aluvial lain mempunyai horizon sulfuric atau bahan sulfidik,
atau kedua-duanya, pada jeluk kurang dari 125 cm dari permukaan
: Aluvial Tionik (At)
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c) tanah aluvial lain yang mempunyai bahan organik karbon 12 kg
atau lebih (kecuali seresah lapisan atas) pada luas 1 m2 sampai
lapisan keras/ sedalam kurang dari 1 m dari permukaan tanah:
Aluvial Humik (Ah)
d) tanah aluvial lain yang berkapur (“calcareous”), sekurangkurangnya pada 20-50 cm dari permukaan : Alivial Kalkarik (Ak)
e) tanah aluvial lain yang mempunyai kejenuhan basa (NH4Oac)
kurang dari 50%, sekurang-kurangnya pada beberapa bagian
lapisan tanah antara 20-50 cm dari permukaan : Aluvial Distrik
(Ad)
f) tanah aluvial lain kejenuhan basa > 50% : Aluvial Eutrik (Ae)
(Rosmarkam dan Wongsoatmodjo, 2001)

2. Tanah Latosol (Tanah Gunung Kidul)
Nama Latosol diusulkan pertama kali oleh Kellog (1994 dalam
Rosmarkam dan Wongsoatmodjo, 2001) bagi golongan tanah yang
meliputi semua tanah zonal di daerah tropika dan khatulistiwa
mempunyai sifat-sifat dominan:
a) Nilai SiO2/ sesquioxida fraksi lempung rendah
b) Kapasitas penukaran kation rendah
c) Lempungnya kurang aktif
d) Kadar mineral primer rendah
e) Kadar bahan larut rendah
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f) Stabilitas agregat tinggi
g) Berwarna merah
Latosol meliputi tanah-tanah yang telah mengalami pelapukan
intensif dan perkembangan tanah lanjut, sehingga terjadi pencucian
unsur basa, bahan organik dan silica dengan meninggalkan sesquiozid
sebagai sisa berwarna merah. Ciri morfologi yang umum ialah tekstur
lempung sampai geluh, struktur remah sampai gumpal lemah dan
konsistensi gembur. Warna tanah sekitar merah tergantung susunan
minerologi bahan induk, drainase, umur tanah dan keadaan iklim.
Latosol terbentuk di daerah-daerah beriklim humid-tropika tanpa bulan
kering sampai subhumid yang bermusim kemarau agak lama,
bervegetasi hutan basah sampai savanna, bertopografi dataran,
bergelombang sampai berbukit dengan bahan induk hampir semua
batuan. Tanah latosol meluas di daerah tropika sampai subtropika.
Di Indonesia, tanah latosol umumnya berasal dari batuan induk
vulkanik, baik tuff maupun batuan beku, terdapat mulai dari tepi pantai
sampai setinggi 900 m di atas permukaan laut dengan topografi miring,
bergelombang, vulkanik fan sampai pegunungan dengan iklim basah
tropika curah hujan berkisar antara 2500-7000 mm.
Berdasarkan warnanya, Latosol dibagi dalam beberapa macam
tanah antara lain:
a) latosol Merah
b) latosol Merah-kekuningan
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Berasal dari bahan induk asam seperti granit dan gneiss.
Terletak di daerah pegunungan dengan morfologi plinthite atau
lapisan sesquiozoid yang mencirikan. Di Indonesia, tanah Latosol
merah-kekuningan ini terdapat di Sumatra Tengah.
c) latosol Merah dan Coklat-kemerahan
Berasal dari induk basa seperti basalt, diabas, diorite, andesit
dan juga granit dan gneiss yang mengandung mika hitam. Macam
tanah ini mengalami pelapukan dan pencucian yang lebih muda,
sehingga batas horisonnya kabur dengan ciri-ciri lain kadangkadang memperlihatkan plinthite atau lapisan sesquioxid, struktur
gumpal dan selaput lempeng. Nilai pertaniannya lebih tinggi
daripada macam tanah latosol Merah-kekuningan. Di Indonesia,
tanah ini terutama terdapat di Sumatera Selatan dan Jawa.
d) Latosol Coklat
Berasal dari abu vulkanik dan vulkanik basa pada daerah
berbukit dengan iklim humid-tropika bercurah hujan tinggi dan
vegetasi hutan basah. Di Indonesia tanah ini merupakan peralihan
dari Latosol Coklat-kemerahan-kelam dan Andosol ditemukan di
Jawa Timur.
e) Latosol Coklat-Ungu
Diduga berasal dari serpentin. Tanahnya berstekstur kasar
karena banyak konkresi Fe sebagai bahan semen lempung pada
horizon B-Latosol dan merupakan pasir tiruan.
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Angka pH menandakan masih agak netral. Nilai SiO2/ R2O3
kurang dari 0,2 bertentangan dengan ketentuan MARTIN dan DOYNE
yang seharusnya lebih dari 1,3. Tanah ini banyak persamaannya dengan
profil laterit di daerah pegunungan Nipe di Cuba (Suwardjo dan
Seoprapthohardjo, 1961 dalam Rusmankan dan Wongsoatmodjo, 2001).
Jenis tanah Latosol juga dapat dibedakan atas dasar sifat
humusnya seperti yang dilakukan Cline (1949) di Hawai, sebagai
berikut:
1) Low Humic Latosol
Berwarna cokelat sampai merah dengan ciri-ciri horizon A1
yang sangat lemah di atas bahan berstruktur gumpal halus sampai
remah, tekstur sama ialah lempung, konsistensi teguh, pH 6,0-7,0.
Tanah ini terbentuk pada tempat-tempat yang tingginya kurang dari
270 m (2000 feet) dengan curah hujan kurang dari 100 cm,
berbulan kering nyata dan bervegetasi rumput pendek, cactus dan
algae.
2) Humic Latosol
Berwarna merah, coklat-kemerahan, coklat kekuningan dan
coklat dengan ciri horizon A1 yang sudah berkembang kea rah
struktur granuler karena mengandung bahan organic 105 dan pH di
bawah 5. Tanah ini bersal dari batuan basalt, andesit, alluvium atau
bau vulkanik pada tempat yang tingginya sampai 800 m (2500 feet)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

46

curah hujan setahun antara 100-250 cm (40-100 inches) dan
bervegetasi hutan lebat yang pendek pohonnya.
3) Ferruginous Humic Latosol
Mempunyai horizon A1 dan A2 berwarna ungu dan berdebu
di atas horizon B berwarna merah dihorison A terkumpul mineral
resisten seperti magnetit, ilmenit dan semacamnya cenderung ke
arah membentuk kerak (crust) dengan pH sangat asam sampai 6.
4) Hydrol Humic Latosol
Berkembang dibawah hutan lebat pada tempat tinggi dengan
curah hujan 400-900 cm (150-350 inches) tanpa bulan kering dan
berbahan induk basalt, andesit atau abu vulkanik. Cirinya ialah
horizon A1 kekelabuan di atas horizon B berwarna merah kuning.
3. Tanah Regosol (Tanah Pasir)
Regosol adalah tanah yang sangat muda, hampir tanpa
perkembangan horizon. Bahan penyususnnya berupa bahan inorganik
yang kasar (pasiran = sandy) yang mempunyai struktur lepas-lepas.
Kemampuan menyimpan air masih sangat rendah, aerasinya sangat
baik, drainasenya cepat sampai sangat cepat tergantung tingkat
kekasarannya, umumya belum banyak unsur hara yang tersedia.
Berdasarkan bahan induknya, tanah regosol dibedakan menjadi 3
yaitu:
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a) Regosol abu vulkanik
Regosol abu vulkanik adalah semua bahan atau material
vulkanik hasil erupsi/letusan gunung berapi atau lahar, baik berupa
abu/debu, pasir, kerikil maupun batu. Berwarna kelabu muda
sampai hitam dan kaya akan unsur hara total yang tinggi.
b) Regosol abu pasir (sand dune)
Tanah ini terdapat di sepanjang pantai di banyak pulau di
Indonesia. Di Pantai Selatan Pulau Jawa misalnya Parang Tritis
dan Samas Bantul, Kulon Progo, Purworejo, Kebumen, Cilacap,
pasirnya berasal dari vulkanik Gunung Merapi.
Bukit-bukit pasir (sand dunes) terbentuk dari pasir di pantai
yang berasal dai erosi dan terbawa oleh sungai, kemudian terbawa
oleh kekuatan angin laut yang bersifat deflasi dan akumulasi. Pasir
yang ringa terbawa oleh gaya ombak laut dan terlempar lebih jauh
dari bibir pantai, sedangkan yang berat (partikel > besar) biasanya
lebih hitam (berat jenis lebih tinggi) teronggok dekat bibir pantai
yang landau. Pasir yang kering dan ringan tertiup angina kea rah
daratan dan diendapan di daerah yang ada vegetasi sebagai
penumpu (umumnya jenis Xerophyta dan Halophyta), sehingga
terbentuk deretan bukit pasir ( Supriyo, 1992).
Kendala pasir pantai jika akan ditanami adalah:
1) kemampuan menyimpan air sangat rendah (very low water
holding capacity)
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2) unsur hara yang tersedia sangat rendah
3) kandungan garam sangat tinggi
4) kecepatan angina sangat kuat dan suhu tinggi, maka evapotranspirasi sangat besar sehingga mempercepat kekeringan.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antar lain dapat
dilakukan dengan:
(a) pemupukan dengan bahan organik (pupuk kandang, pupuk
hijau, pupuk kompos) atau material lain yang mampu
menyimopan air banyak misalnya: lempung (clay), hydro gel
dan lain-lain.
(b) membuat sumur-sumur (sumur renteng) untuk mengairi atau
penyiraman pasir vulkanik kaya akan bahan-bahan seperti
tambang/mineral
c) Regosol batuan sedimen
Tanah ini umumnya terdapat di daerah tertier yang hampir
selalu merupakan pegunungan lipatan yang telah membentuk
lembah antiklinal yang dalam, tebing curam dan bukit sinklinal. Di
lembah itu batuan berkapur telah habis dihanyutkan, sehingga
tertinggal batuan sedimen lunak yang terdiri atas lempung atau
napal.
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F. Teknik Budidaya Anggur dalam Pot
1. Pemilihan Pot
Pot yang baik untuk tanaman anggur adalah pot yang berbahan
dasar tanah, hal ini cukup baik pengaruhnya bagi tanaman, karena pot
dari bahan dasar tanah memiliki pori-pori pada bagian dasarnya yang
dapat menyerap air. Dengan demikian, akar tanaman tidak mudah
kekeringan apabila terlambat menyiram dan tidak akan lembab apabila
terlalu banyak air penyiraman, maka gunakan lah pot yang terbuat dari
tanah.
2. Media Tanam
Media tanam yang digunakan untuk tanaman anggur di dalam
pot harus sesuai dengan karakteristik tanaman. Media tanam yang
cocok untuk anggur adalah pasir dan pupuk kandang karena pasir
mudah ditembus oleh akar tanaman aggur.
3. Cara Menanam di Dalam Pot
Pertama masukan pecahan batu bata atau genting pada dasar pot,
kemudian masukan media tanam yang sudah dicampur rata, isi pot
sampai hampir penuh. Kemudian buat lubang tanam di tengahnya
lebih besar sedikit dari polybag yang dipakai bibit. Selanjutnya
polybag dilepas dan masukan bibit tersebut pada lubang yang telah
disediakan, atur posisi tanaman agar kelihatan tegak, selanjutnya tutup
permukaan dengan media tanam lagi.
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Kemudian siram tanaman tersebut, ketika selesai penyiraman
maka permukaan tanah akan menurun hingga 5 cm dari bibir pot, hal
ini terjadi karena pemadatan media tanam. Selanjutnya simpan
tanaman tersebut di tempat yang terkena sinar matahari secara penuh
(Anonim, 2011).
4. Perawatan Tanaman
a) Penyiraman
Penyiraman tanaman anggur dalam pot dilakukan setiap hari,
dan waktunya pada sore hari. Kemudian pada waktu penyiraman
harus hati-hati supaya percikan air tidak merusak media tanam
yang berupa pasir dan pupuk kandang yang mudah bergerak
apabila terkena air, jangan sampai merubah posisi akar.
b) Pemberian Ajir
Fungsi ajir pada tanaman anggur sangat penting, agar bibit
anggur tumbuh lurus. Ajir bisa berupa kayu atau bilah bambu
setebal 1,5 cm dengan panjang 1 m. Ajir ini hanya berfungsi
sebagai penyangga bibit sampai tiba waktu pemangkasan pertama.
Satu pot diberi empat bilahan bambu yang ditancapkan dipinggir
pot. Penopang bambu ini akan menjadikan tanaman anggur dalam
pot bisa di lihat dari berbagai arah. Bentuk percambahannya pun
dapat diatur sehingga dapat berbentuk bulat seperti bola, silinder,
atau payung.
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c) Pemupukan
Tanaman angggur yang baru ditanam dalam pot dapat diberi
pupuk urea, dosis yang diberikan cukup satu sendok makan. Pupuk
tersebut diberikan setiap dua minggu sekali sampai tanaman
berumur tiga bulan. Setelah berumur tiga bulan, pupuk yang
diberikan diperbanyak menjadi dua sendok makan. pupuk diberikan
sebulan sekali.
5. Supaya Tanaman Cepat Berbuah
Hal yang terpenting supaya mempercepat tumbuh buah yaitu
pemangkasan pada ranting yang menyebabkan bunga keluar dan
cabang tersier. Ketika cabang tersier sudah berwarna coklat atau sudah
berumur tiga bulan, pemangkasan boleh dilakukan. Pemangkasan
hanya dilakukan pada cabang tersier dengan mata tunas menonjol.
Pemangkasan ini dilakukan pada ruas keempat atau kelima dari
pangkal cabang.
Pada pemangkasan pertama, malai bunga yang muncul biasanya
masih berukuran kecil. Jumlah malai berangsur-angsur akan
bertambah pada pemangkasan kedua, ketiga, dan seterusnya (Mupeng,
2011).
G. Pupuk
1. NOPKOR
Pupuk NOPKOR PSO merupakan pupuk organik kompos
probiotik atau yang disebut dengan Biosol. Kata NOPKOR

PSO
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berasal dari nama lengkap biakan miroba Nitrogen Phospat Kalium
Organism Recovery for Polymer Saline and Oily. Pupuk organik
kompos probiotik mengalami perkembangan dan terseleksii secara
alami dalam perjalanan waktu. Populasi mikroba tanah NOPKOR
PSO dapat diambil di kawasan tropis dan pinggiran kawasan
subtropis. Di kawasan tersebut, mikroba tanah dapat dianggap masih
perawan. Mikroba tanah ini mewakili kelompok mikroba fiksasi
Nitrogen, mikroba kelompok phospat dan kalium. Biakan kultur
campuran dari ketiga mikrobia tanah tersebut dapat mewakili populasi
seluruh mikroba tanah yang ada diatas permukaan bumi ini. Proses
pembiakan keanekaragaman populasi mikroba NOPKOR PSO dapat
diadaptasikan

dengan

kepentingan

pembentukan

ketahanannya

terhadap berbagai jenis polutan, yang berasal dari berbagai bahan
buangan, hasil peradaban modern.
Bahan buangan yang potensial menjadi polutan dan telah
masuk ke dalam peraian dan lahan pertanian.

Kelompok bahan

buangan ini memiliki ketahanan sangat tinggi terhadap kandungan
mineral.

Ketahanan

terhadap

kandungan

mineral

tinggi

ini

menghasilkan pencemaran mineral yang cenderung sangat tinggi dan
berdampak pada semakin hilangnya kandungan lapisan hara dan tanah
permukaan. Hilangnya lapisan hara dan tanah permukaan berlangsung
bersama dengan terjadinya erosi yang disebabkan oleh tingginya
limpasan air hujan. Pada tingkat pencemaran tinggi ini, perlu
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dikembangkan keberadaan NOPKOR PSO, yang diharapkan mampu
mengadaptasi diri dan mengembalikan kembali keseimbangan alam.
Kegunaan NOPKOR secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
a. penggembur dan penyubur tanah
b. mempercepat pertumbuhan biota, jasad renik tanah dan keberadaan
hara tanahnya
c. mempercepat pertumbuhan dan memperkuat akar tanaman
d. dapat berfungsi sebagai pupuk dasarsistemik tanah
e. membantu proses pembususkan sisa akar tanaman setelah panen,
kotoran hewan, sampah organik dan bahan organik lainnya
f. menaikkan derajat keasaman tanah menjadi netral secara biologis
tanpa penggunaan kapur tanah, karena adanya mikroba fiksasi
kalsium dan kalium
g. menguraikan residu dari pestisida kontak atau insektisida siklis
agar tidak meracuni tanah
h. mencegah timbulnya penyakit busuk akar karena rendahnya pH
tanah
i. mencegah timbulnya serangan jamur dan fungi
j. dapat digunakan sebagai mikroba pembusuk dalam pembuatan dan
fermentasi kompos
k. menciptakan keseimbangan ekosistem tanah yang baru sehingga
memudahkan tumbuhnya keanekaragaman hayati dan rehabilitasi
predator alami
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l. meningkatkan tingkat penyerapan air permukaan tanah dan
mencegah banjir serta kekeringan (Murwono, 2013).
2. Lipotril
Lipotril merupakan pupuk organik pada daun, batang dan buah
anggur. Pemupukan daun, batang dan buah dilakukan secara rutin
setelah tanam 5 hari, dan diulangi setiap 7 hari selama 2 bulan dan
setelah 2 bulan setiap 15 hari sekali. Pupuk unsur Anorganik dengan
bahan organik yang digunakan lewat sistem penyerapan stomata, atau
seluruh pori daun, batang, dan buah dengan kadar unsur Nitrogen
17,40%, kadar unsur P 24,85%, kadar unsur K 18,25%, kadar MgO
dan CaO 1,78%, vitamin (E, Caroteen) dan mineral (Boron, Zn, Cu,
Cr, Mn) 3,68%.

Pemupukan dilakukan dengan cara menyemprot

mengabut pada daun atas maupun bawah dan batang dilakukan pagi
hari sebelum jam 11.00 wib. Dosis penyemprotan pertangki 14 liter
dicampur dengan pupuk sistemik lipotril 5 tutup botol / 15-20 ml.
Fungsi Lipotril antara lain peningkatan produksi melalui:
a. percepatan pertumbuhan pucuk dan penguatan ketahanan daun,
berhadapan dengan tingginya paparan sinaran UV matahari
b. mempercepat proses pertumbuhan bunga dan ketahanan bunga
c. memperbesar

kemunginan

keberhasilan

budidaya,

dengan

pencegahan terjadinya kerontokan bunga, buah, dan daun, serta
percepatan pertumbuhan dan perkembangannya
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d. pemupukan akan langsung diserap oleh pori permukaan daun,
batang, dan buahnya, dan langsung diproses metabolism asimilasi
sehingga dapat mengurangi derajat kehilangan mikro hara
e. menaikan kualitas dan kuantitas panen (Murwono, 2013).
3. Pupuk Kompos cacing (vermicompos)
Kompos cacing (vermicompos) merupakan campuran kotoran
cacing tanah (casting) dengan sisa media atau pakan dalam budidaya
cacing tanah. pembentukan pupuk ini dengan memelihara cacing
dalam

tumpukan

sampah

organik

hingga

cacing

tersebut

berkembangbiak didalamnya dan menguraikan sampah organik dan
menghasilkan kotoran.
Kandungan kompos cacing antara lain humus, hormon
pertumbuahan tanaman, dan mikroba tanah. Vermin kompos yang
berkualitas baik ditandai dengan warna hitam kecoklatan hingga
hitam, tidak berbau, berstektur remah dan matang (C/N<20).
Keunggulan vermin kompos antara lain:
a. mempunyai kemampuan menahan air sebesar 40-60% sehingga
mampu mempertahankan kelembaban
b. memperbaiki struktur tanah dan menetralkan pH tanah
c. mengandung berbagai unsur hara yang dibutuhkan tanaman seperti
N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Al, Na, Cu, Zn, Bo, dan Mo
tergantung pada bahan yang digunakan.
d. membantu menyediakan nutrisi bagi tanaman
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e. meningkatkan kesuburan tanah
f. membantu proses penghancuran limbah organik
g. memperbaiki kemampuan menahan air (Alex, 2010).
4. Pupuk Kompos
Kompos adalah pupuk yang terbuat dari hasil penguraian aneka
bahan sampah organik, proses pembentukannya kompos dari bahanbahan organik dapat dipercepat secara artifisial lingkungan yang
hangat, lembab, dan aerobic atau anaerobic. Kompos yang memenuhi
syarat C/N rasio <20, kadar air dan nutrisi tertentu, dikategorikan ke
dalam pupuk organik karena terbuat dari bahan alami.
Bahan baku pengomposan adalah material yang mengadung
karbon dan nitrogen, seperti kotoran hewan, sampah hijau, sampah
kota, lumpur cair dan limbah industri pertanian. Manfaat dari kompos
yaitu memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan
bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk
mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikroba tanah yang
bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan
kompos. Fungsi kompos bagi tanah/tanaman :
a. meningkatkan kesuburan tanah
b. memperbaiki struktur dan karakteristik tanah
c. meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah
d. meningkatkan aktivitas mikroba
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e. meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah
panen)
f. menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman
g. menekan pertumbuhan/serangan penyakit
h. meningkatkan retensi/ketersediaan hara dalam tanah (Alex, 2010).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kebun Biologi Universitas Sanata Dharma,
Paingan Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan
pada bulan Oktober 2013 sampai dengan Maret 2014.

B. Design Penelitian
Penelitian ini merupakan percobaan menggunakan media pot sebagai
tempat penanaman dengan rancangan perlakuan faktorial yang disusun dalam
Rancangan Acak Lengkap atau Complete Randomize Design (CRD) dengan 3
jenis perlakuan yaitu pada setiap perlakuan terdapat 2 ulangan yang sama.
Pot disusun dan diberi nomor 1- 9 seperti tabel berikut:
7

8

9

4

5

6

1

2

3

Tanah 1, 2 dan 3 merupakan jenis tanah latosol
Tanah 4, 5 dan 6 merupakan jenis tanah aluvial
Tanah 7, 8 dan 9 merupakan jenis tanah regosol

C. Variabel
Dalam penelitian ini terdapat 3 jenis variabel, yaitu variabel bebas,
variabel terikat dan variabel kontrol. Variabel bebas meliputi 3 jenis tanah
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yaitu tanah regosol, tanah aluvial dan tanah latosol. Variable terikat meliputi
tinggi batang, jumlah daun, dan diameter batang. Selanjutnya variabel kontrol
pada penelitian ini adalah air, pupuk kandang, pupuk NOPKOR, umur bibit,
penyiraman, serta pemeliharaan.

D. Alat dan bahan
1. Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: cangkul,
sekop, gembor, ember, bambu, alat pengukur suhu, alat pengukur
kelembaban, penggaris/meteran, alat pengukur kesuburan tanah dan
alat-alat lain yang mendukung penelitian.
2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Media dari
3 jenis tanah yang berbeda (tanah vulkanik, tanah latosol, tanah
regosol), pupuk NOPKOR, pupuk Lipotril untuk daun, insektisida
(Lanette), fungisida (Cobox), pupuk kompos dan kascing, dan bibit
tanaman Anggur (varietas anggur Probolinggo Super)

E. Respon Pengamatan
Respon yang diamati dalam penelitian ini ialah pengaruh
pertumbuhan tanaman meliputi tinggi tanaman , jumlah daun dan diameter
batang.
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F. Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan 1 kali seminggu. Data yang diambil
meliputi tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang.

G. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan percobaan yang menggunakan pot dengan
rancangan perlakuan faktorial yang disusun dalam Rancangan Acak
Lengkap atau CRD (Completely Randomized Design)
Macam tanah yang digunakan
T1 : Tanah aluvial
T2 : Tanah regosol
T3 : Tanah latosol
Perlakuan

Ulangan

Tanah Aluvual dan NOPKOR

1

2

3

Tanah Regosol dan NOPKOR

1

2

3

Tanah Latosol dan NOPKOR

1

2

3

H. Prosedur Kerja
1. Penyiapan lahan
Persiapan lahan yang akan digunakan dan persiapan pot yang akan
digunakan sebgai tempat penanaman. Persiapan pertama yaitu
mengambil tanah daerah Paingan, pasir dari pantai Samas serta
mengambil tanah lempung didaerah Gunung Kidul.
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Kemudian mencampurkan tanah regosol, tanah aluvial, dan tanah
latosol tersebut dengan campuran pupuk organik (pupuk kompos dan
pupuk

kascing

dengan

perbandingan

1:1)

dan

pasir

dengan

perbandingan 2:1:1 dengan komposisi 2 untuk masing-masing tanah 1
untuk pasir dan 1 untuk pupuk.
Tanah yang telah dicampur dimasukkan ke dalam masing-masing
pot dengan takaran 2½ ember dan menyisakan 5 cm dari permukaan
tanah ke atas pot. Tanah dan pasir yang telah di isi di dalam pot
dibiarkan selama 2 minggu sebelum penanaman (untuk menjaga
kelembaban tanah dalam pot agar tidak panas karena penguapan dari
pupuk).
2. Penanaman bibit
Penanaman bibit dilakukan serentak pada hari yang sama. Pada
setiap pot yang telah disisi dengan dengan campuran pupuk ditanami
satu bibit anggur varietas Probolinggo Super. Penanaman dilakukan 3
kali pengulangan yang terdiri dari 3 bibit dengan media tanam pasir,
tiga bibit dengan media tanam tanah Paingan (tanah vulkanik), dan 3
bibit di media tanam tanah lempung Gunung kidul, serta 3 bibit sebagai
kontrol ditanam di media pasir yang telah dicampur dengan pupuk
organik.
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3. Pemeliharaan
a. Penyiraman
Penyiraman dilakukan mulai awal tanam, volume air yang
diberikan pada setiap tanaman atau pot menyesuaikan kapsitas pot
atau sampai mencapai kapasitas lapan, penyiraman dilakukan setiap
satu kali sehari pada pagi hari terkecuali jika turun hujan.
b. Pemumupukan
Pemupukan dilakukan setiap rentangan satu minggu sekali.
Pupuk yang di berikan disisni merupakan pupuk NOPKOR dengan
volume setiap tanaman 200 ml pertanaman dengan cara
menyiramkan pupuk tersebut di sekeliling tanaman, hindari terkena
batang tananaman. Selanjutnya penyemprotan pupuk daun
(Lipotril) dengan rentangan waktu setiap seminggu sekali dengan
cara menyemprotkan secara mengembun pada daun tanaman.
c. Pemangkasan
Pemangkasan dilakukan setiap 1 minggu sekali pada tunastunas yang baru tumbuh. Pemangkasan bertujuan supaya tunas
yang dipelihara dapat tumbuh dengan sehat dan tanaman tidak
membagi nitrisi pada tunas yang lain dan hanya berfokus pada
tunas yang dipelihara.
d. Penyiangan
Penyiangan dilakukan secara manual dengan mencabut gulma
yang terdapat pada pot dan juga areal sekitar pot.
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e. Pengendalian Hama dan Penyakit
Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara
menyemprotkan insektisida (Lanette) dan fungisida. Aplikasi
dilakukan jika terjadi serangan hama dan penyakit.
4. Pengamatan
Pengamatan dilakukan untuk memastikan tanaman dalam keadaan
baik, serta mengecek hama atau penyakit yang menyerang tanaman.
5. Pengukuran
Pengukuran tanaman meliputi pengukuran tinggi tanaman yang
dilakukan setiap seminggu sekali untuk mengetahuhui pertumbuhan
tanaman anggur serta menghitung jumlah daun dan jumlah cabang
setiap minggunya. Pengukuran pH tanah, kelembaban tanah dalam pot
disetiap masing-masing perlakuan dilakukan setiap minggunya.
Berikut adalah tabel untuk mencatat data hasil pengamatan:
a. Tinggi batang
Tinggi batang diukur dengan menggunakan meteran
Tabel 3. Pengukuran tinggi batang

No.

Hari/
Tanggal

Tanah

Tanah

Tanah

Regosol

Aluvial

Latosol

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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Diameter batang
Diameter batang di ukur menggunakan jangka sorong
Tabel 4. Pengamatan diameter batang

No.

c.

Hari/
Tanggal

Tanah

Tanah

Tanah

Regosol

Aluvial

Latosol

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Jumlah daun
Tabel 5. Pengamatan jumlah daun

No.

Hari/
Tanggal

Tanah

Tanah

Tanah

Regosol

Aluvial

Latosol

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Selain tinggi batang dan jumlah daun, pengukuran kelembaban udara
juga dilakukan dengan menggunakan pH meter dan moisturemeter.
a. Kelembaban
Cara pengukuran kelembapan adalah sebagai berikut:
1) ukur jarak tanah 10 cm dari batang tanaman anggur
2) beri tanda pada moisturemeter setinggi 10 cm lalu tancapkan
pengukur pH sampai batas yang telah dibuat.
3) Catat hasil pada tabel
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Tabel 6. Data pengukuran kelembapan tanah

No.

Hari/
Tanggal

Tanah

Tanah

Tanah

Regosol

Aluvial

Latosol

1

2

3

1

2

3

1

2

3

I. Analisis Data
Analisis data menggunakan Anova 1 Faktor pada taraf signifiksasi
(α : 0.05) dengan mengelompokan data menurut perlakukan yang
diberikan dan pada masing masing tanaman.
Data yang telah diperoleh merupakan data mentah hasil pengamatan
yang terdiri dari tinggi batang, jumlah daun dan diameter batang. Analisa data
menggunakan uji Homogenitas dan uji Anava (analisis varian) satu arah.
Menurut Irianto (2003), langkah langkah untuk melakukan uji hipotesis
dengan anova adalah sebagai berikut:
1. Data sampel dikumpulkan dan dikelompokkan menurut perlakuan,
kemudian hitung total perlakuan, rerata perlakuan, seperti tabel berikut:
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Tabel 7. Pengamatan tinggi batang tanaman anggur secara keseluruhan.
Tinggi
tanaman

Perlakuan

1

2

3

X
(Total
perlakuan)

X2
(Total
perlakuan)2

Rerata
perlakuan

Tanah Latosol
Tanah Regosol
Tanah Aluvial
Kontrol
Jumlah total
2. Menentukan Ho dan Ha
-

Ho; µ 1 = µ 2= µ 3, menyatakan tidak terdapat perbedaan antara rata-rata
beberapa populasi.

-

Ha ; µ 1 ≠ µ 2≠ µ 3 menyatakan satu atau lebih rata-rata populasi (µ)
terdapat perbedaan dengan rata-rata populasi lainnya.

3.

Membuat tabel analisis ragam model CRD (RAL)
Tabel 8. Analisis ragam model CRD (RAL)
Sumber variansi

Df

SS

MS

F Hitung

Perlakuan
(antar kelompok)
Galat percobaan
(dalam kelompok)
Total

4.

Menghitung Jumlah kuadrat antar kelompok (SS)
a. jumlah kuadrat antar kelompok (SSb) dengan rumus:
=∑

−

F Tabel
5%

1%
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Keterangan :
SSb

= jumlah kuadrat antar kelompok

T

= Total X masing-masing kelompok

G

= Total X keseluruhan

n

= Jumlah sampel masing-masing kelompok

N

= Jumlah sampel keseluruhan

b. jumlah kuadrat total (SSt ) dengan rumus:
=∑

Keterangan:
SSt

−

= Jumlah kuadrat total

c. jumlah kuadrat dalam kelompok (SSw )
=

−

5. Menghitung variansi (deviasi rata-rata kuadrat)
Menghitung variansi dilakukan dengan menggunakan rumus
MS =
a. untuk variansi antar kelompok
MS =
b. untuk variansi dalam kelompok
MS =
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6. Menghitung nilai distribusi F (Fhitung) berdasarkan perbandingan variansi
antar kelompok dan variansi dalam kelompok.
F=
7. Melihat Ftabel
Untuk mengetahui F tabel diperlukan alpha dan df. df yang
dibutuhkan yaitu df SSb dan df SSw.
8. Membandingkan Fhitung dengan Ftabel
a. bila F hitung ≥ F tabel pada aras 1% maka perbedaan di antara rerata
perlakuan dikatakan sangat signifikan.
b. bila F hitung ≥ F tabel pada aras 5% maka perbedaan di antara rerata
perlakuan dikatakan signifikan.
c. bila F hitung < F tabel pada aras 5% maka perbedaan di antara rerata
perlakuan dikatakan tidak signifikan.
J. Agenda Pelaksanaan Penelitian
Kegiatan
Penyiapan
lahan
Penyiapan
medium tanam
Penyampuran
media tanam
Penanaman
Pengambilan
data
Perawatan dan
pemeliharaan
Pengolahan
data
Penulisan
laporan

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
ke-1
ke-2
ke-3
ke-4
ke-5
ke-6
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji berbagai jenis tanah atau media yang digunakan
terhadap pertumbuhan tanaman anggur. Parameter pertumbuhan yang diamati
meliputi tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, dan persentase jumlah
daun yang sehat.
A. Tinggi Tanaman
Tinggi tanaman merupakan salah parameter yang dapat digunakan
untuk melihat pertumbuhan tanaman. Pengukuran tinggi tanaman anggur
dimulai seminggu setelah pemindahan bibit dari polybag ke pot. Pengukuran
dilakukan seminggu sekali selama 16 minggu (hasil pengamatan tinggi
tanaman terlampir pada lampiran 2). Gambar 1 di bawah ini merupakan
perbandingan tinggi tanaman pada 4 jenis media yang berbeda.
30 cm
25 cm
20 cm

Pot 1

15 cm

Pot 2

10 cm

Pot 3

5 cm
0 cm
Regosol

Aluvial

Latosol

Gambar 1. Diagram perbandingan pertambahan tinggi tanaman anggur
varietas Probolinggo Super
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Gambar 1 menunjukan bahwa pertumbuhan tanaman pada setiap
media sangat beragam. Pada perlakuan media yang sama diperoleh tinggi
tanaman yang tidak seragam untuk setiap replikasi (pot). Pot yang diberi
perlakuan jenis tanah aluvial dan latosol menunjukkan pertumbuhan tinggi
tanaman yang tidak seragam. Perbedaan tinggi tanaman dipengaruhi oleh
media tanam yang digunakan. Hal ini disebabkan karena setiap jenis media
yang digunakan memiliki karakter yang berbeda, misalnya dalam hal
kandungan unsur hara.
Unsur-unsur hara memiliki fungsi-fungsi khusus yang dapat
mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Berdasarkan jumlah
kebututuhannya, unsur esensial dibagi menjadi unsur mikro dan unsur makro.
Unsur esensial merupakan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman
yang fungsinya tidak bisa digantikan oleh unsur lain sehingga bila tidak
terdapat dalam jumlah yang cukup dalam tanah maka akan berpotensi
menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman yang sering diistilahkan
dengan gejala defisiensi.
Dalam penelitian ini, setiap tanah memiliki kandungan unsur hara,
antara lain:
1) Media tanah regosol, kandungan unsur hara yang sangat rendah serta
kandungan garam yang sangat tinggi namun memiliki aerasi yang baik
sehingga tanaman dapat berkembang dengan baik pada media ini.
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2) Media tanah aluvial, pada umumnya dikatakan tanah yang paling
subur karena memiliki kandungan unsur hara yang lebih tinggi
dibandingkan jenis tanah yang lain. Kandungan unsur hara pada tanah
aluvial antara lain P2O5, K2O, CaO, MgO, P2O5, K2O selain itu pada
umumnya kurang unsur hara fosfor (P) dan Kalium (K), tetapi banyak
kandungan zat kapur (Ca).
3) Media tanah latosol, memiliki nilai SiO2/ sesquioxida fraksi lempung
rendah, lempungnya kurang aktif, kadar mineral primer rendah, kadar
bahan larut rendah dan stabilitas agregat tinggi sehingga berpengaruh
cukup baik bagi pertumbuhan tanaman anggur

Rata-rata tinggi tanaman
12 Cm
10 Cm
8 Cm
6 Cm
Rata-rata tinggi
tanaman

4 Cm
2 Cm
0 Cm
Regosol Aluvial
Latosol
10,167 8,267 Cm 9,587 Cm
Cm

Gambar 2. Diagram rata-rata tinggi tanaman
Tinggi tanaman pada jenis tanah regosol menunjukkan hasil yang
paling tinggi. Menurut Supriyono (2009) kendala yang dihadapi jika
menggunakan media tanam tanah regosol ialah kemampuan menyimpan air
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dan unsur hara rendah. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pemupukan
dengan bahan organik (pupuk kompos dan pupuk kascing). Campuran media
tanam dengan perbandingan 2:1:1 (komposisi tanah regosol : pupuk kompos :
pupuk kascing).
Tanah regosol memiliki aerasi yang baik sehingga memungkinkan
tunas berkembang dengan baik. Pemberian pupuk pada media tanam akan
menambah tingkat kesuburan media tanam tersebut seperti yang telah
dijelaskan di atas sehingga pertumbuhan tanaman pada media regosol lebih
baik dibandingkan pada media lain. Sifat fisik dan kimia tanah regosol
mampu memenuhi kebutuhan tanaman sehingga lebih ideal karena
menyediakan unsur hara, sirkulasi udara, pengikat air yang baik. Sifat ini
dapat menunjang pertumbuhan tunas maupun akar tanaman anggur. Hal ini
menyebabkan

pertumbuhan tanaman pada media regosol lebih baik

dibandingkan pada media lain. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Hakim
el al (1986) bahwa media tumbuh yang baik adalah dapat menyediakan air,
udara dan hara dalam keadaan seimbang guna menjamin pembentukan akar
yang sempurna. Perakaran tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan
baik apabila didukung oleh bahan organik dalam tanah yang cukup maka
tanaman akan berkembang dengan baik pada fase vegetatif maupun generatif.
Indranata (1989) menyatakan bahwa aerasi tanah yang tidak baik
dapat menghambat perkembangan akar dan proses penyerapan air oleh akar
dapat berkurang akibat menurunnya persediaan oksigen. Hal ini dapat dilihat
dari rata-rata pertumbuhan pada media tanah aluvial, tanah latosol, dan
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kontrol pertumbuhannya tidak merata dengan baik pada tiap pot.
Ketersediaan unsur hara yang cukup dan seimbang dapat mempengaruhi
proses metabolisme pada jaringan tanaman dan pembongkaran unsur-unsur
dan senyawa-senyawa organik dalam tubuh tanaman untuk pertumbuhan dan
perkembangannya (Darmawan dan Baharsyah,1983). Ketersediaan unsur hara
menurut Hakim et al (1986) dipengaruhi oleh pH. Beberapa unsur hara tidak
tersedia pada pH yang ekstrim dan beberapa unsur lainnya berada pada
tingkat meracun. Kisaran pH tanah yang baik antara 6 dan 7. pH tanah pada
setiap perlakuan jenis tanah yang digunakan pada penelitian ini menujukan
kisaran antara 6-7. Kadar pH tanah media dapat di lihat pada Lampiran 13.
Osman (1996) menyatakan bahwa tanah dengan keadaan tekstur dan
struktur yang baik sangat menunjang keberhasilan usaha pertanian. Struktur
tanah yang dikehendaki tanaman adalah gembur dan mempunyai ruang pori
yang berisi air serta udara sehingga penyerapan unsur hara dapat berjalan
optimal (Lingga 1998). Pupuk kandang sebagai penyedia humus dapat
memperbaiki struktur tanah dan mendorong kehidupan jasad renik tanah
(Nyakpa dan Hasinah 1985). Selain penggunaan pupuk, media tanam juga
diberikan NOPKOR PSO (Phosphat Kalium Organism Recovery for Polymer
Saline and Oily). NOPKOR PSO merupakan biakan mikroba tanah yang
mewakili kelompok mikroba fiksasi nitrogen, mikroba kelompok phospat,
dan kalium yang digunakan untuk proses pengembangan kembali siklus
kehidupan mikroba tanah. Menurut Murwono (2013) keberadaan kembali
mikroba tanah akan menjamin pembentukan hara dan kesuburan tanah
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dengan penggunaan pupuk alami NOPKOR PSO. Keanekaragaman
kehidupan dasar jasad renik tanah akan mampu dikembangkan. Proses
kesuburan tanah akan mampu dikembalikan dan mata rantai pangan terbentuk
kembali sehingga siklus kehidupan dipulihkan kembali. Proses awal akan
mengambil bentuk pengembalian ekosistem kehidupan tanah. Proses ini tidak
akan terlepas dari perlunya penataan sumberdaya air dari penyiraman
tanaman.
Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggur ialah
ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit yang menyerang pada saat
penanaman. Gambar 1 menunjukan

pertumbuhan tinggi tanaman yang

berbeda pada setiap perlakuan. Tahap awal penanaman yang bertepatan
dengan musim penghujan

menyebabkan serangan hama dan penyakit

menjadi tidak terkendali. Tanaman anggur sangat rentan terhadap serangan
hama dan penyakit yang menyebabkan pertumbuhannya menjadi terhambat.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan hampir setiap minggu terjadi
serangan hama baik pada pucuk, batang maupun daun tanaman. Serangan
sangat beragam dari mulai serangga hingga jamur yang menyebabkan daun
menjadi kuning, busuk, kering dan rontok. Pertumbuhan tanaman anggur
yang banyak terserang oleh hama maupun penyakit dalam penelitian ini
terdapat pada media tanah latosol. Pada pot 1 dan pot 3 pertumbuhannya
lambat, penyebabnya tidak hanya pada media yang digunakan tetapi pada
ketahanan tanaman terhadap serangan hama. Pada pot 1 dan 3 serangan hama
dan penyakit hampir setiap minggu terjadi dibandingkan tanaman pada pot 2
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yang tingkat terserang penyakitnya sangat kurang sehingga pertumbuhanya
dapat maksimal tiap minggunya. Pada perlakuan media tanah latosol, aluvial
dan kontrol serangan hama merata, namun tanaman masih mampu bertahan
sehingga mampu tumbuh dengan maksimal. Penyakit yang menyerang
tanaman anggur ini antara lain busuk pucuk bagian atas sehingga
menyebabkan tanaman menjadi mati pada bagain pucuk tanaman. Gejala
awal yang dapat dilihat adalah munculnya bintik-bintik hitam baik pada daun
dan batang selanjutnya tanaman menjadi layu dan mengering kemudian layu
dan mati pada daerah yang terserang.
Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan
insektida dan fungisida setiap minggunya untuk mencegah penyerang
terhadap serangan hama dan penyakit yang menyerang. Namun upaya ini
masih belum mampu mengatasi permasalahan terhadap serangan hama.
Keadaan lingkungan yang tidak mendukung seperti cuaca hujan setelah
penyemprotan insektisida maupun fungisida menyebabkan insektisida dan
fungisida yang disemprotkan tidak melekat di daun maupun batang. Dengan
demikian pencegahan terhadap serangan hama dan penyakit menjadi tidak
maksimal.
Tabel di bawah ini merupakan hasil perhitungan untuk mengetahui
apakah pada setiap perlakuan memiliki selisih di setiap perlakuan tanah yang
digunakan terhadap tinggi tanaman dengan menggunakan uji homogenitas
dan uji analisis varian (ANAVA).
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Tabel 10. Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Tinggi Tanaman
Levene
Statistic
9,796

Df 1
2

Df2
6

Sig
0,013

Uji homogenitas bertujuan untuk memperlihatkan bahwa data
sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Dari uji
homogenitas pada tabel 10 menunjukan bahwa p value (sig) = 0,013 <
0,05 maka H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variansi pada
tiap kelompok data adalah tidak sama (tidak homogen). Dimana H0
merupakan variansi pada tiap kelompok data adalah sama (homogen) dan
H1 ialah variansi pada tiap kelompok data adalah tidak sama (tidak
homogen). Pada uji homogenitas seharusnya pada data menunjukan p
value (sig.) > 0,05 maka data H0 tidak ditolak sehingga variansi data pada
tiap kelompok adalah sama (homogen)

Tabel 11. Uji Analisis Varian Tinggi Tanaman.
ANOVA
Sumber
Variansi
Perlakuan
Galat Perlakuan
Total

df
2
6
8

SS
5,689
473,854
479,543

MS
2,844
78,976

F
Hitung
0,036

F tabel
5%
1%
3,59
7,59
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Tabel 11 menunjukkan bahwa setiap perlakuan jenis tanah tidak
menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman. Dari data yang
diperoleh menujukan bahwa F hitung = 0,965 lebih kecil dari F tabel 5 %
(3,59) dan 1% (7,59) ini berarti tidak menunjukan perbedaan nyata pada
setiap perlakuan. Hal ini bisa terjadi antara lain karena keberagaman kualitas
bibit yang berbeda, waktu pemupukan yang relatif lama. Setiap bibit yang
digunakan memiliki keberagaman kualitas serta perbedaan suhu dan iklim
antara daerah asli di Probolinggo dan Yogyakarta. Ukuran batang stek batang
stek yang ditanam pada awal penanaman ada yang besar dan ada yang lebih
kecil. Penyebabnya adalah perbedaan lokasi dimana batang stek itu dipotong
dari batang sekunder atau batang tersier. Waktu pemupukan tanaman yang
relatif lama setelah penanaman menyebabkan tanah mengalami kekurangan
unsur hara. Keadaan suhu dan iklim yang berbeda di antara tempat asli
tanaman anggur varietas Probolinggo super antara di Yogyakarta dan tempat
aslinya di Probolinggo. Tumbuhan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan
diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut.
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah daratan dengan topografi
berbukit dan bergunung yang berada pada ketinggian antara 0 - 2.910 meter
di atas permukaan laut. Yogyakarta memiliki temperatur harian rata-rata
berkisar antara 26,6°C sampai 28,8° C sedang temperatur minimum 18° C
dan maximum 35°C. Sedangkan pada wilayah kota Probolinggo terletak
pada ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter dari atas permukaan air laut.
Ketinggian tersebut dikelompokkan atas: ketinggian 0-210 meter, 10-25
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meter, dan 25-50 meter. Semakin ke wilayah selatan ketinggian dari
permukaan laut relatif lebih besar. Namun secara keseluruhan, wilayah Kota
Probolinggo relatif berlereng datar (0,25%). Iklim Daerah Istimewa
Yogyakarta termasuk tropis basah dengan curah hujan yang cukup tinggi
setiap tahunnya antara 1.660 - 2.500 milimeter dan suhu udara beragam
antara 26,5° Celsius - 28,8° Celsius (Pemerintah Provinsi DIY, 2010).
Sedangkan pada Daerah Probolinggo suhu udara 16°C - 22°C dan >26°C,
curah hujan >500 dan <600 atau >1000 dan <1300 mm/thn (Ningrum, 2006).

B. Diameter Batang
Batang dan cabang tanaman berfungsi sebagai jalan pengangkutan
air dan zat-zat makanan (hara) ke daun serta pangangkutan zat-zat hasil
asimilasi ke seluruh bagian tubuh tanaman (Cahyono, 2010). Pengukuran
diameter batang merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melihat
pertumbuhan

suatu

tanaman.

Diameter

sangat

menentukan

luas

penampang lintang batang pohon. Diameter batang merupakan garis lurus
yang menghubungkan dua titik di tepi batang dan melalui sumbu batang.
Pengukuran diameter batang dilakukan pada minggu keenam
setelah tanam menggunakan jangka sorong. Hal ini dilakukan karena
ketersediaan alat yang digunakan untuk pengukuran belum tersedia.
Pertambahan besar diameter batang pada setiap minggunya menunjukan
pertambahan yang berbeda pada setiap perlakuan dan pengulangannya.
Pertambahan diameter setiap perlakuan dan pengulangan hasilnya sangat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

79

beragam setiap minggunya dan ada yang tidak mengalami pertambahan
diameter batang. Hasil pengukuran diameter batang setiap minggu dapat
dilihat pada lampiran 4. Perbandingan diameter batang pada setiap
perlakuan dan pengulangan dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini.
0.14 Cm
0.12 Cm
0.1 Cm
0.08 Cm

Pot 1

0.06 Cm

Pot 2

0.04 Cm

Pot 3

0.02 Cm
0 Cm
Tanah Regosol Tanah Aluvial Tanah Latosol

Gambar 3. Diagram perbandingan diameter batang pada setiap perlakuan

Gambar 3 di atas menunjukkan diameter batang pada perlakuan
tanah regosol, aluvial, dan kontrol pot 3 lebih besar dibanding pada pot 1
dan pot 2. Sedangkan pada perlakuan jenis tanah latosol terlihat pada pot 2
lebih baik pertumbuhannya dibandingkan pengulangan perlakuan pada pot
1 dan pot 3. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, di antaranya
ialah perbedaan ukuran stek dan serangan hama serta penyakit. Jika pada
saat pemotongan cabang tersier untuk pembibitan memiliki ukuran yang
berbeda-beda maka akan berpengaruh pada ukuran tanaman serta
ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan berbagai macam penyakit.
Adanya

serangan

penyakit

atau

hama

yang menyerang batang
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menyebabkan pertumbuhan atau pertambahan diameter batang menjadi
terhambat. Perbedaan ukuran diameter pada setiap tanaman di setiap
perlakukan yang diujikan menunjukan bahwa pada setiap tanaman
memiliki perbedaan fisiologi. Perbedaan fisiologis tanaman banyak
disebabkan oleh faktor genetik pada tanaman tersebut. Hal ini sesuai
dengan pendapat Poespodarsono (1988) bahwa varietas terdiri atas
sejumlah genotipe yang berbeda. Setiap genotipe mempunyai kemampuan
menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat tumbuhnya.
Interaksi tanaman terhadap jenis media yang digunakan dapat
diamati melalui pembesaran diameter batang pada masing-masing
perlakuan dan pengulangannya.

Pembesaran batang terjadi karena

tanaman menebalkan batang dengan menambah jaringan pembuluh di
dalam tubuhnya yang dihasilkan oleh kambium pembuluh pada meristem
lateral (Hidayat, 1995). Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar 3
dapat dihitung rata-rata diameter batang pada setiap perlakuan jenis tanah
yang digunakan.

Rata-rata diameter batang
0.08 Cm
0.06 Cm
0.04 Cm
0.02 Cm
0 Cm
Tanah
Tanah
Tanah
Regosol Aluvial
Latosol
0.045 Cm 0.060 Cm 0.048 Cm

Rata-rata
diameter
batang

Gambar 4. Diagram rata-rata diameter batang anggur varietas Probolinggo
Super pada setiap jenis tanah.
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Gambar 4 di atas menunjukan rata-rata diameter batang tertinggi
pada perlakuan media tanam tanah aluvial. Hal ini menunjukan bahwa
perlakuan media tanah aluvial memberikan pengaruh yang lebih baik
terhadap pertambahan diameter batang tanaman anggur dibandingkan pada
perlakuan media tanah regosol (0,045), tanah latosol (0,048). Media tanah
aluvial memiliki karakteristik yang baik dalam menahan unsur hara yang
dibutuhkan oleh tanaman sehingga pertambahan besar diameter lebih besar
dibandingkan pada media yang lain. Pada media tanah aluvial
pertambahan diameter batang anggur lebih baik dibandingkan pada tanah
regosol dan latosol. Ini menunjukan pada media tanah aluvial unsur hara
yang tersimpan sudah cukup baik untuk pertambahan besar dimeter
batang, walaupun pada tinggi tanaman tanah aluvial masih kurang baik
dibandingkan tanah latosol. Pertambahan besar diameter juga berpengaruh
terhadap kesehatan tanaman karena pada batang memiliki peran dalam
proses pengangkutan makanan ke seluruh bagian tumbuhan.
Faktor lain yang mendukung tanaman dapat tumbuh dengan baik
adalah adanya unsur hara yang terkandung dalam media tanam tersebut
apakah mendukung atau memenuhi kebutuhan tanaman untuk tumbuh.
NOPKOR berperan dalam fiksasi nitrogen yang terdapat di dalam tanah.
Nitrogen hasil fiksasi tersebut nantinya akan menyuburkan media tanah
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yang digunakan sehingga unsur hara dalam media yang digunakan
terpenuhi.
Menurut Alder (1983), pertumbuhan suatu jenis pohon tergantung
dari beberapa parameter, di antaranya tingkat populasi, faktor tempat
tumbuh, umur pohon, persaingan, stratum tegakan pohon, dan faktor
genetik. Namun ada juga beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan
antara lain jenis stek tanaman pada setiap pot yang beragam, faktor
genetik, intensitas cahaya yang tidak merata, persaingan hara atau terjadi
leaching karena hujan dan faktor lingkungan sekitar seperti suhu,
kelembaban, serta faktor biologis yang mendukung. Data hasil pengukuran
kelembaban tanah pada setiap media dapat di lihat pada lampiran 13 . Pada
data kelembaban, media tanah yang memiliki kelembaban paling tinggi
terdapat pada media tanah latosol terutama pada saat turun hujan. Hal ini
disebabkan proses penyerapan air oleh tanah latosol lebih lambat
dibandingkan pada ketiga media yang lain yaitu tanah regosol, dan tanah
aluvial.
Air merupakan komponen kehidupan tanaman, sekitar 70-90%
berat segar tanaman berupa air yang merupakan media penunjang untuk
berlangsungnya reaksi biokimia. Di dalam tubuh tanaman air dapat masuk
ke jaringan tanaman melalui proses difusi. Proses ini dipengaruhi oleh
banyak faktor di antaranya adanya faktor lingkungan yang berperan dalam
proses keseimbangan air yang ada pada sistem tanah, tanaman dan udara.
Proses pembentukan dan perkembangan organ tanaman dipengaruhi oleh
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ketersediaan air dan pupuk. Pembentukan dan perkembangan organ
tanaman berhubungan dengan proses pembesaran sel. Sel tanaman akan
membesar seiring dengan menebalnya dinding sel dan terbentuknya
selulosa pada tanaman.
Islami dan Utomo (1995) menyatakan bahwa tanaman yang
menderita cekaman air (kekeringan) secara umum mempunyai ukuran
yang lebih kecil dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh normal.
Cekaman air mempengaruhi semua aspek pertumbuhan tanaman, seperti
proses fisiologi dan biokimia tanaman serta menyebabkan terjadinya
modifikasi anatomi dan morfologi tanaman. Kebutuhan air pada media
tanah aluvial lebih baik dibandingkan pada media tanah latosol, media
tanah regosol sehingga memiliki diameter batang yang lebih besar
dibandingkan yang lainnya.
Tabel di bawah ini merupakan hasil perhitungan untuk menentukan
apakah pada setiap perlakuan memiliki selisih pada setiap jenis media
tanah yang digunakan.
Tabel 12. Uji Homogenitas diameter batang anggur (Vitis vinifera L)
varietas Probolinggo Super
Test of Homogeneity of Variances Diameter Batang
Levene
Statistic
3,772

Df 1
2

Df2
6

Sig
0,087
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Uji homogenitas bertujuan untuk menunjukan bahwa data sampel
berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Pada tabel 12
menunjukan p value (sig) = 0,087 > 0,05 maka H1 ditolak sehingga
variansi pada tiap kelompok data penambahan diameter batang adalah
sama (homogen). Dimana dari uji homogenitas H0 merupakan variansi
pada tiap kelompok data adalah sama (homogen) dan H1 ialah variansi
pada tiap kelompok data adalah tidak sama (tidak homogen). Pada uji
homogenitas seharusnya pada data menunjukan p value (sig.) > 0,05 maka
data H0 tidak ditolak sehingga variansi data pada tiap kelompok adalah
sama (homogen).

Tabel 13. Hasil analisis varian (ANAVA) diameter batang tanaman
ANAVA
Sumber
Variansi
Perlakuan
Galat Perlakuan
Total

Df
2
6
8

SS
0,001
0,014
0,15

MS
0,001
0,002

F
Hitung
0,266

F tabel
5%
1%
3,59
7,59

Hasil uji Anava menunjukan F hitung < F tabel, artinya bahwa
setiap perlakuan jenis tanah tidak menunjukan pengaruh signifikan
terhadap diameter batang. Hasil pengamatan dan pencatatan data diameter
batang tanaman anggur menunjukan bahwa pengaruh perbedaan jenis
media tanah yang digunakan memberikan pengaruh yang berbeda pada
setiap tanaman anggur. Hasil analisis varian (ANAVA) di atas yang tidak
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signifikan menunjukan hasil bahwa media tanah bukanlah faktor utama
yang menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak signifikan
melainkan adanya beberapa faktor antara lain kualitas suatu bibit yang
beragam, serangan hama dan penyakit dan kondisi iklim yang kurang
mendukung. Keadaan bibit yang kurang mampu beradaptasi dengan
lingkungan sekitar menyebabkan tanaman anggur menjadi kurang baik
dalam pertumbuhannya. Selain itu faktor dalam pohon induk yang berbeda
dapat menyebabkan pertumbuhan setiap tanaman menjadi berbeda.
Serangan hama dan penyakit contohnya mati cabng yang menyerang
batang menyebabkan pertumbuhan pada bagian batang terganggu bahkan
akhirnya layu dan kering.

Menurut Cahyono (2010) cendawan

Cryptosporella viticola menyebabkan timbulnya bercak-bercak kecil
bersudut pada daun, cabang, batang, dan tangkai bunga. Dari ciri diatas
sesuai dengan gejala yang menyerang sebagian besar tanaman anggur pada
setiap

perlakuan.

Kondisi

iklim

yang

kurang

mendukung

juga

mempengaruhi pertumbuhan anggur.
Penanaman bibit anggur dilakukan pada bulan Oktober merupakan
musim penghujan. Pada musim penghujan serangan hama sulit
dikendalikan. Pencegahan dengan penyemprotan insektida tidak dapat
mencegah atau menurunkan intensitas serangan hama. Hal ini disebabkan
setelah penyemprotan insektida ke tanaman kemudian turun hujan
sehingga menyebabkan insektisida yang telah disemprotkan tidak melekat
pada tanaman akibatnya hama yang menyerang tanaman masih tetap ada.
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C. Jumlah Daun
Daun merupakan salah satu organ tumbuhan merupakan tempat
terjadinya fotosintesis. Jumlah daun suatu tanaman berhubungan dengan
intensitas fotosintesis. Semakin banyak jumlah daun maka semakin tinggi
hasil fotosintesisnya (Dwijoseputro, 1983). Salah satu tanda produktivitas
tanaman adalah kemampuan memproduksi daun. Pengamatan dan
penghitungan jumlah daun anggur dimulai seminggu setelah tanaman
pada

setiap

seminggu

sekali

selama

16

minggu.

Perbandingan

pertumbuhan jumlah daun pada setiap perlakuan dan pengulangan dapat
dilihat pada diagram di bawah ini.
6
5
4

Pot 1

3

Pot 2

2

Pot 3

1
0
Tanah Regosol

Tanah Aluvial

Tanah Latosol

Gambar 5. Diagram perbandingan pertambahan jumlah daun pada setiap
perlakuan dan setiap pengulangan.

Gambar 5 di atas menunjukan perlakuan media tanah latosol jumlah
daunnya paling banyak dibandingkan perlakuan media tanam yang lain.
Berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan data jumlah daun di lapangan
setiap minggunya, jumlah daun tanaman anggur pertumbuhannya sangat
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lambat. Di lihat pada tabel pengamamatan pada lampiran 6 selama seminggu
pada tiap perlakuan tidak terjadi penambahan jumlah daun. Banyak faktor
yang dapat dikaitkan sehingga penyebabnya antara lain kebutuhan tanaman
anggur terhadap unsur hara tidak terpenuhi. Ogbomo (2011) mengemukakan
bahwa semakin banyak unsur hara yang diserap oleh tumbuhan pertumbuhan
daun semakin banyak. Semakin banyak daun yang tumbuh semakin banyak
asimilat yang dihasilkan tanaman melalui fotosintesis. Jika asimilat yang
dihasilkan melalui fotosintesis banyak maka translokasi asimilat keberbagai
organ-organ tumbuhan meningkat. Hasil pengamatan yang dilakukan
menunjukan bahwa jumlah daun pada masing-masing perlakuan dan
pengulangan tidak memiliki selisih yang jauh baik pada tanah regosol, dan
aluvial tetapi tidak pada tanah latosol perbedaan antara setiap pengulangan
pot 1 dan pot 3 hampir sama dibandingkan pengulangan pada pot 2 yang lebih
menonjol untuk jumlah daun. Hal ini dikarenakan pada perlakuan media
tanah latosol pada pot 1 dan 3 lebih sering terserang hama sehingga
pertumbuhan baik tinggi, diameter dan perkembangan daun menjadi sangat
lamban. Serangan penyakit seperti jamur, karat daun, dan bercak daun serta
serangan hama yang memakan pucuk daun muda ini yang menyebabkan
pertumbuhan pada pot 1 dan pot 3 sangat lambat dibandingkan pada pot 2.
Berdasarkan hasil perhitungan pertambahan jumlah daun pada setiap
perlakuan dan setiap pengulangan maka dapat dihitung rata-rata jumlah daun
pada setiap perlakuan jenis tanah yang digunakan.
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Rata-rata Pertambahan jumlah daun
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Petambahan Rata-rata
jumlah daun
Tanah
Regosol
2,14

Tanah
Tanah
Aluvial 1,68 Latosol 2,20

Gambar 6. Diagram rata-rata pertambahan jumlah daun anggur varietas
Probolinggo Super.

Gambar 6 di atas menunjukan pertambahan rata-rata jumlah daun
tertinggi pada perlakuan menggunakan media tanah latosol dibandingkan
pada media tanah regosol, dan tanah aluvial. Hal ini menunjukan bahwa
perlakuan dengan media tanah latosol berpengaruh terhadap pertumbuhan
jumlah daun tanaman anggur khususnya pada varietas Probolinggo Super.
Dengan demikian media tanah latosol lebih mendukung tanaman untuk
meningkatkan pertambahan jumlah daun. Pada fase vegetatif tanaman
memerlukan nutrisi untuk mendukung pertumbuhannya. Pada fase ini
tanaman membutuhkan protein untuk membangun tubuhnya yang diambil
dari nitrogen. Oleh karena itu, pada fase vegetatif tanaman banyak
membutuhkan unsur hara terutama N. Sesuai dengan pendapat Lingga dan
Marsono (2006) bahwa peranan utama nitrogen adalah untuk merangsang
pertumbuhan vegetatif tanaman, terutama sebagai unsur pembangun
protoplasma dan sel hidup.
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Pemumpukan daun dengan penyemprotan pupuk cair LIPOTRIL
(pupuk mikro sistemik daun) dilakukan untuk membantu meningkatkan
pertumbuhan daun anggur.

Menurut Murwono (2013) pupuk cair

LIPOTRIL mengandung beberapa unsur anorganik dengan bahan organik
yang digunakana lewat sistem penyerapan permukaan stomata atau pori
daun, batang, dan buah dengan kadar yang terkandung antara lain nitrogen,
unsur P, unsur K, kadar MgO dan CaO serta vitamin dan mineral. Kadar
nitrogen, unsur P, unsur K, kadar MgO dan CaO serta vitamin dan mineral
yang terkandung di dalam pupuk cair akan membantu tanaman untuk
mempercepat pertumbuhan pucuk dan ketahanan daun. Unsur N yang
terkandung pada LIPOTRIL dapat membantu pertambahan jumlah daun
tanaman anggur.

Peningkatan pertambahan jumlah daun dapat di lihat

dari hasil perhitungan rata-rata di atas yang menunjukan pada perlakuaan
menggunakan media tanah latosol memberikan hasil yang lebih baik yaitu
(2,20) sedangkan pada perlakuan dengan media tanah regosol (2,14) dan
perlakuan tanah aluvial (1,68). Keuntungan pemupukan melalui daun
adalah penyerapan hara yang lebih cepat dan lebih efektif dibandingkan
melalui akar, sehingga pengaruh pupuk pada tanaman akan lebih cepat
terlihat (Erwin et nl.,1997). Hartati et ai. (1990) mengatakan bahwa
penggunaan pupuk melalui daun akan memberikan keuntungan yang
mencolok karena penyerapan unsur hara berjalan lebih cepat dari pada
pemupukan melalui akar.
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Tabel 14 . Uji Homogenitas jumlah daun
Test of Homogeneity of Variances
Jumlah Daun
Levene
Statistic
8,626

Df 1

Df2

Sig

2

6

0,017

Uji homogenitas pada tabel 14 menunjukan bahwa p value (sig) =
0,017 < 0,05 maka H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa
variansi pada tiap kelompok data adalah tidak sama (tidak homogen).
Dimana H0 merupakan variansi pada tiap kelompok data adalah sama
(homogen) dan H1 ialah variansi pada tiap kelompok data adalah tidak
sama (tidak homogen). Pada uji homogenitas seharusnya pada data
menunjukan p value (sig.) > 0,05 maka data H0 tidak ditolak sehingga
variansi data pada tiap kelompok adalah sama (homogen).

Tabel 15. Hasil analisis varian (ANAVA) jumlah daun
ANAVA
Sumber

F

F table

Variansi

df

SS

MS

Hitung

5%

1%

Perlakuan

2

0,486

0,243

0,109

3,59

7,59

Galat Perlakuan

6

13,318

2,220

Total

8

13,804

Uji anava menunjukkan bahwa F hitung < F tabel artinya setiap
perlakuan jenis tanah tidak menunjukan pengaruh signifikan terhadap
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jumlah daun. Hasil uji anava yang tidak signifikan antara lain disebabkan
oleh beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adanya perbedaan
iklim

yang

menyebabkan

tanaman

membutuhkan

waktu

untuk

menyesuaikan diri. Keadaan iklim pada bulan Oktober yang merupakan
musim penghujan. Pada saat musim penghujan tanaman anggur akan
sangat mudah terserang oleh hama dan penyakit. Penyakit yang
menyerang tanaman akan mempengaruhi pertambahan jumlah daun. Daun
yang seharusnya tumbuh harus dipangkas untuk menghindari penularan
penyakit tersebut pada daun yang lain. Penyakit yang menyerang adalah
fungi, bercak daun serta tumbuhnya spora pada bagian daun yang akan
merusak jaringan daun menyebabkan pertumbuhan daun menjadi lambat.
Kondisi lingkungan kebun yang lembab menyebabkan serangan jamur
pada daun menjadi sulit terkendali. Serangan hama yang di temukan
dikebun antara lain walang kepik yang memakan daun anggur. Hama lain
yang menyerang yaitu ulat grayak, trips, belalang dan walang sangit yang
merusak daun. Pencegahan terhadap serangan hama dilakukan dengan cara
penyemprotan insektisida (lanette) setiap 1 minggu sekali. Sedangkan
pencegahan dan pembasmian jamur serta penyakit daun kering pada daun
dilakukan dengan penyemprotan fungisida setiap 1 minggu sekali.
Upaya
pemupukan.

peningkatan
Pemberian

produktivitas

jumlah

daun

dilakukan

pupuk tidak memberikan pengaruh yang

maksimal dikarenakan cuaca yang kurang mendukung. Curah hujan yang
tinggi menyebabkan unsur hara ikut tercuci oleh air hujan. Pemberian
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pupuk cair sebaiknya memperhatikan keadaan stomata. Stomata membuka
dan menutup secara mekanis yang diatur oleh tekanan turgor. Jika tekanan
turgor meningkat, stomata akan membuka. Sebaliknya, jika tekanan turgor
menurun, stomata akan menutup. Sebaiknya penyemprotan pupuk daun
harus memperhatikan keadaan iklim sekitar apakah mendukung untuk
dilakukan penyemprotan dan sangat dianjurkan penyemprotan pupuk pada
jam 6-10 pagi dan cuaca tidak hujan. Lingga dan Marsono (2006)
menyatakan faktor yang mempengaruhi tekanan turgor ialah banyaknya air
yang terbuang lewat penguapan daun. Hal ini erat kaitannya dengan terik
matahari, angin dan hujan. Jika matahari terlalu terik dan angin terlalu
kencang maka penguapan akan banyak terjadi. Begitu juga jika hujan,
pupuk yang diberikan lewat daun akan ikut tercuci dan terbawa air. Hal ini
dapat mempengaruhi pertambahan jumlah daun untuk berkembang pada
setiap perlakuannya sehingga pertambahan jumlah daun setiap minggunya
menjadi tidak maksimal.
Faktor internal dari bibit tanaman anggur varietas Probolinggo
Super yaitu kualitas suatu bibit yang beragam. Faktor dalam pohon induk
yang berbeda dapat menyebabkan pertumbuhan setiap tanaman menjadi
berbeda. Setiap perlakuan akan memiliki perbedaan penambahan jumlah
daun setiap minggunya.
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D. Persentase Daun yang Utuh
Peningkatan daun tanaman anggur seringkali dipengaruhi oleh faktor
luar yaitu adanya serangan hama dan penyakit pada bagian daun. Daun
disebut sebagai organ terpenting bagi tumbuhan karena tumbuhan merupakan
organisme autotrof obligat, yaitu untuk melangsungkan hidupnya tumbuhan
harus memasok energinya sendiri melalui perubahan energi cahaya matahari
menjadi energi kimia (fotosintesis). Untuk mengetahui tingkatan persentase
daun yang utuh pada setiap minggunya selama pengamatan dapat dilihat pada
gambar 7.
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Gambar 7. Diagram persentase daun anggur varietas Probolinggo Super
yang sehat pada setiap perlakuan.

Gambar 7 menunjukan pada perlakuan tanah regosol memiliki
eutuhan daun yang lebih baik dibandingkan pada perlakuan lain.
Kerusakan daun akan mempengaruhi

proses fotosintesis. Daun yang

terserang oleh hama dan penyakit ini harus digugurkan untuk mengurangi
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beban tanaman ketika diserang oleh hama dan penyakit. Daun yang
digugurkan ini bertujuan agar nantinya tanaman dapat memunculkan daun
baru untuk fungsi yang lebih maksimal dari sebelumnya. Data persentase
daun tanaman anggur yang utuh dapat di lihat pada lampiran 7.

E. Penyebab Variasi Pertumbuhan Tanaman pada Setiap Perlakuan
Setiap perlakuan media tanam yang digunakan menunjukkan
variasi pertumbuhan yang berbeda. Media tanah regosol menunjukkan
pengaruh yang lebih baik terhadap tinggi tanaman dibanding media tanah
aluvial, tanah latosol dan kontrol. Media tanah aluvial menunjukkan pengaruh
yang lebih besar terhadap pertambahan diameter batang dibandingkan pada
perlakuan tanah regosol dan tanah latosol. Media tanah latosol menunjukkan
pertambahan jumlah daun yang lebih banyak dibandingkan pada perlakuan
tanah regosol, aluvial, dan kontrol. Hal ini menunjukan bahwa setiap media
tanah yang digunakan memiliki karakteristik tersendiri untuk pertumbuhan
tanaman anggur. Faktor-faktor internal yang dimiliki

tanaman akan

mempengaruhi tanaman yang lebih baik. Hal ini diduga karena pengaruh
faktor internal

seperti varietas tanaman, umur stek, dan kandungan zat

pengatur tumbuh pada stek seperti auksin dan hormon yang berperan dalam
pertumbuhan stek, sehingga persentase hidup stek lebih baik. Kualitas stek
yang berasal dari bagian batang yang berbeda akan sangat mempengaruhi
perkembangan tanaman. Faktor lain yang dapat menyebabkan variasi pada
setiap perlakuan karana adanya perbedaan keadaan tanaman pada saat awal
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pertumbuhan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi hasil akhir tanaman.
Penyebaran hormon seperti auksin yang disintesis dalam bagian meristematik
batang dan sitokinin yang disintesis dalam dalam bagian meristematik akar
akan dapat berbeda dalam perkembangannya (Sitompul, 2010).
Pemberian NOPKOR pada setiap perlakuan media tanam juga
memberikan respon yang berbeda pada tanaman anggur. Respon yang
berbeda tersebut seperti pada tinggi lebih dominan pada media tanah latosol,
pada perlakuan menggunakan media tanah aluvial lebih berpengaruh terhadap
pembesaran diameter batang untuk pembesaran diameter batang, sedangkan
pada

perlakuan

menggunakan

tanah

latosol

mampu

meningkatkan

pertambahan jumlah daun.

F. Identifikasi Hama dan Penyakit serta Penangulangan Serangan Hama
dan Penyakit
Serangan hama dan penyakit pada tanaman anggur sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Hama dan penyakit yang
menyerang tanaman anggur bila tidak dikendalikan dengan baik maka
tanaman akan terhambat pertumbuhan dan produksinya akan rendah. Oleh
karena itu pengendalian hama dan penyakit tanaman anggur harus dilakukan
dengan intensif. Hal ini dikarenakan tanaman anggur yang sangat rentan
terhadap serangan hama dan penyakit.

1. Hama yang menyerang tanaman anggur
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Serangan hama yang menyerang tanaman anggur varietas
Probolinggo Super antara lain :
a. Ulat Grayak (Sporodoptera litura)
Ulat grayak menyerang bagian daun tanaman anggur yang
masih muda. Ulat grayak menyerang tanaman pada malam hari
memakan daun-daun anggur. Daun yang terserang pada bagian tepi
rusak dan terkoyak tidak beraturan. Larva dari ulat grayak menyerang
daun secara bergerombol dan mampu melahap lembaran daun
meninggalkan tulang daun.
Ulat grayak memiliki ciri-ciri berwana kehijau-hijauan dan
berbintik-bintik hitam pada saat muda. Sedangkan pada saat dewasa
berwana kecoklat-coklatan atau abu-abu gelap, berbintik-bintik hitam,
dan begaris keputih-putihan. Menurut Cahyono (2010) ulat grayak
berasal dari kupu-kupu grayak yang bertelur pada daun. Telur tersebut
menetas menjadi larva setelah 4 hari. Ulat-ulat tersebut berumur 20
hari untuk kemudian menjadi kepompong. Dengan demikian, ulat ini
akan menyerang tanaman selama 20 hari.
Pencegahan dan pengendalian ulat grayak dengan penyemprotan
insektisida Lanette setiap seminggu sekali dan pada saat terjadi
serangan hama.

b. Kumbang (Scarabaeidae melolonthinae)
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Scarabaeidae melolonthinae berwarna coklat

dengan bercak-bercak putih. Panjang tubuh 1,5 mm dan berbulu halus.
Siklus perkembangan berlangsung 3,5 bulan, telur diletakkan di dalam
tanah. pada saat Larva menetas kumbang muda ini akan menyerang
bagian batang dan daun tanaman anggur. Populasi kumbang yang
terbanyak pada bulan Juli, September dan Oktober. Serangan
kumbang Scarabaeidae melolonthinae dewasa dilakukukan pada
malam hari yang

menyerang daun serta

memakan sebagian

kecil dari daging daun bagian tengah dan membuat robekan besar
pada pinggir helai daun (Stefan, 2004).
Pencegahan

dan

pengendalian

kumbang

dengan

penyemprotan insektisida Lanette setiap seminggu sekali dan pada
saat terjadi serangan hama.
c. Walang Sangit (Leptocorisa acunta)
Walang sangit memiliki ukuran sekitar 15-30 mm, berwarna
coklat kelabu, dan memiliki belalai (proboscis) untuk menghisap
cairan tumbuhan. Walang sangit adalah anggota ordo Hemiptera
(bangsa kepik sejati). Walang sangit merupakan hama yang sering
menyerang tanaman padi, walang menyerang tanaman anggur karena
tempat penelitian berdampingan dengan sawah warga sekitar yang
menyebabkan hama ini meyerang tanaman anggur yang menyebabkan
tanaman anggur menjadi rusak pada bagian daun yang dihisap
cairannya oleh walang sehingga menjadi rusak.
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Walang sangit mengalami metamorfosis sederhana yang
perkembangannya dimulai dari telur, nimfa dan imago. Imago
berbentuk seperti kepik, bertubuh ramping, antena dan tungkai relatif
panjang. Warna tubuh hijau kuning kecoklatan dan panjangnya
berkisar antara 15–30 mm. Telur berbentuk seperti cakram berwarna
merah coklat gelap dan diletakkan secara berkelompok. Kelompok
telur biasanya terdiri dari 10-20 butir. Telur-telur tersebut biasanya
diletakkan pada permukaan atas daun di dekat ibu tulang daun.
Peletakan telur umumnya dilakukan pada saat padi berbunga. Telur
akan menetas 5–8 hari setelah diletakkan. Perkembangan dari telur
sampai imago adalah 25 hari dan satu generasi mencapai 46 hari (Tora,
2013).
Pencegahan dan

pengendalian

penyemprotan insektisida Lanette
pada

saat

terjadi

serangan

walang sangit dengan

setiap seminggu sekali

dan

hama.

2. Penyakit yang Menyerang Tanaman Anggur
Serangan

penyakit

merupakan

salah

satu

kendala

dalam

berbudidaya tanaman anggur. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa
serangan penyakit umumnya dari golongan cendawan

(jamur) yang

menyerang bagian batang dan daun tanaman anggur (Semangun, 1989).
a. Penyakit Karat Daun
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Penyakit karat daun disebabkan oleh cendawan karat Physopella
ampelopsidid yang dikenal dengan nama Uredo vitis, Phakospora vitis,
Phakopsora ampelopsidis, dan Physopella vitis. Cendawan tersebut
banyak mengingfeksi daun-daun tua. Serangan penyakit karat daun
menampakkan gejala pada permukaan bagian bawah daun timbul
tepung berwarna jingga yang merupakan spora cendawan. Bila dilihat
dari permukaan atas daun, tampak daun bercak-bercak hijau
kekuningan. Daun yang terserang akan menguning dan mengering pada
daerah yang terserang.
Pencegahan serangan penyakit karat daun diantaranya dengan
penyemprotan fungisida Antracol

setiap minggu sekali

untuk

pencegahan dan penyemprotan pada saat munculnya gejala tanaman
terserang penyakit.

b. Penyakit Bercak Daun Cercospora
Penyebab penyakit bercak daun Cercospora disebabkan oleh
cendawan Cersopora viticola. Cendawan tersebut dapat berkembang
biak dengan baik pada kelembaban udara tinggi. Tanaman anggur yang
diserang penyakit bercak daun Cescospora pada daun dan tunas muda
timbul bercak berwarna coklat tua yang bersudut-sudut. Pada bercak
tersebut terdapat bintik-bintik hitam. Tunas muda yang sakit mengering.
Pencegahan serangan penyakit karat daun diantaranya dengan
penyemprotan fungisida Antracol

setiap minggu sekali

untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

100

pencegahan dan penyemprotan pada saat munculnya gejala tanaman
terserang penyakit.

c.

Penyakit Busuk Hitam
Penyakit busuk hitam disebabkan oleh cendawan Gignardia
bidwellii. Infeksi cendawan secara langsung menembus kutikula pada
daun muda atau tangkai buah. Selanjutnya, cendawan menyerang
seluruh tanaman mulai dari daun sampai buah. Tanaman anggur yang
diserang penyakit busuk hitam pada helaian daun timbul bercak-bercak
berwarna coklat kemerahan sampai coklat kelabu dengan di kelilingi
bagian tepi berwarna hitam. Pada tunas yang terserang timbul bercak
jorong sampai memanjang berwarna ungu kehitaman dan agak
melekuk. Gejala yang sama juga dijumpai pada sulur, tangkai daun dan
tulang daun. Sehingga bagian yang terserang akan mengering dan layu.
Pencegahan serangan penyakit karat daun diantaranya dengan
penyemprotan fungisida Antracol

setiap minggu sekali

untuk

pencegahan dan penyemprotan pada saat munculnya gejala tanaman
terserang penyakit.
d. Penyakit Mati Cabang
Penyakit mati cabang disebabkan oleh cendawan Cryptosporella
viticola yang juga disebut sebagai Phomopsis viticola. Cendawan
tersebut menyerang daun, cabang, batang dan tangkai karangan bunga.
Cendawan akan menyebabkan timbulnya bercak-bercak kecil bersudut
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pada daun, cabang, batang, dan tangkai bunga. Pada stadium akhir
cendawan tersebut akan tumbuh dan berkembang masuk ke berkas
pengangkut, sehingga zat makanan dari tanah maupun zat-zat nutrisi
hasil asimilasi tidak dapat terangkut kecabang yang terserang.
Pencegahan serangan penyakit karat daun diantaranya dengan
penyemprotan fungisida Antracol

setiap minggu sekali

untuk

pencegahan dan penyemprotan pada saat munculnya gejala tanaman
terserang penyakit.
Hama dan penyakit di atas sangat mempengaruhi pertumbuhan
tanaman anggur. Kebanyakan tanaman anggur pada setiap perlakuan dan
pengulangan tidak dapat tumbuh maksimal ketika terserang hama dan
penyakit tersebut. Serangan hama dan penyakit pada masing-masing
perlakuan sangat merata walaupun intesitas serangannya berbeda-beda
pada setiap perlakuan dan pengulangannya. Pencegahan yang dilakukan
tidak berpengaruh signifikan terhadap serangan hama dan penyakit hanya
menurunkan intesitas serangan. Serangan akan kembali terjadi kembali
ketika tanaman telah disiram atau setelah turun hujan karena insektisida
dan fungisida yang disemprotkan sudah tercuci oleh air hujan. Kandungan
dalam fungisida dan insektida yang tidak mampu mematikan serangan
hama merupakan salah satu faktor serangan hama yang tidak dapat
terkendali (Serangan hama dan penyakit dapat di lihat pada lampiran 12).
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BAB V
APLIKASI HASIL PENELITIAN SEBAGAI SUMBER
PEMBELAJARAN BIOLOGI

Hasil

penelitian

dapat

diaplikasikan

sebagai

bahan

dalam

pembelajaran Biologi SMA terutama dalam materi pertumbuhan dan
perkembangan. Berbagai aspek dalam penelitian ini akan di jadikan bahan
belajar SMA XII semester I. Penyajian materi dalam meningkatkan
pengetahuan mengenai pertumbuhan dan perkembangan dilakukan dengan
menyusun suatu sub materi khusus pada Kompetensi Inti 3. Memahami,
menerapkan,

menganalisis

pengetahuan

faktual,

konseptual

dan

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait fenomena dan kejadian
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bisang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
di SMA kelas XII semester I (Silabus Pembelajaran terlampir di lampiran 8).
Tujuan kegiatan pembelajaran dengan pemberian materi khusus yaitu
siswa diharapkan memperoleh materi pembelajaran yang bersifat kontekstual.
Pendalaman materi tersebut dapat diaplikasikan dengan metode menganalisis
dan

praktikum pada Kompetensi Dasar 3.1 Menganalisis hubungan

antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan
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perkembangan pada mahkluk hidup berdasarkan hasil percobaan dan
pada Kompetensi Dasar 4.1 Merencanakan dan melaksanakan percobaan
tentang faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan
perkembangan tanaman, dan melaporkan secara tertulis dengan
menggunakan tatacara penulisan ilmiah yang benar.
Pengaplikasian metode pengajaran untuk SMA kelas XII diterapkan
dengan model pengajaran Discovery. Pendekatan dengan cara Discovery akan
lebih memudahkan guru dalam menuntun siswa supaya lebih memahami
mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan. Metode Discovery guru
mampu menuntun siswa untuk menemukan faktor-faktor internal dan
eksternal yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan.
Dengan

melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui pengaruh yang

terjadi dalam proses pertumbuhan dan perkembagan dengan demikian siswa
dapat menarik hipotesis. Dari hasil percobaan yang dilakukan siswa dapat
menemukan solusi untuk menjawab hipotesis (Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran terlampir pada lampiran 9).
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Perlakuan jenis tanah regosol, tanah aluvial, dan tanah latosol dengan
sistem penanaman di dalam pot dengan aplikasi NOPKOR tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman anggur
Probolinggo Super berdasarkan parameter tinggi, diameter batang dan
jumlah daun. Walau demikian jenis tanah regosol dari hasil
pengamatan menujukan proses pertumbuhan lebih sehat.
2. Tanaman anggur Probolinggo Super dengan aplikasi NOPKOR pada
3 media berbeda dalam pot yakni tanah regosol, aluvial, dan latosol
menunjukan pertumbuhan cenderung normal walu tidak ditemukan
perbedaan nyata terkait dengan peningkatan tinggi tanaman,
peningkatan diameter batang dan pertambahan jumlah daun.
B. Saran
Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk melanjutkan dan
mengembangkan penelitian ini antara lain :
1. Bagi petani yang ingin melakukan budidaya tanaman anggur varietas
Probolinggo

Super

menggunakan

aplikasi

NOPKOR

disarankan

memperhatikan jenis media yang digunakan. Setiap media memiliki
karakteristik tersendiri untuk pertumbuhan tanaman anggur varietas
Probolinggo Super. Untuk kepentingan khusus disarankan menggunakan
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media yang memiliki fungsi untuk meningkatkan tinggi tanaman dengan
media tanah regosol, untuk pembesaran diameter menggunakan media
tanah aluvial, sedangkan untuk peningkatan jumlah daun dapat digunakan
media tanah latosol dengan penambahan NOPKOR PSO pada setiap media
tanam.
2. Dianjurkan

kepada

para

petani

dan

masyarakat

yang

ingin

membudidayakan tanaman anggur varietas Probolinggo Super untuk tidak
menanam pada saat musim penghujan karena tanaman anggur varietas
Probolinggo Super sangat rentan terserang hama dan penyakit kecuali bagi
petani yang ingin membudidayakan anggur menggunakan metode rumah
kaca.
3. Bagi para guru dan tenaga pengajar penelitian ini dapat memberikan
tambahan sebagai materi pembelajaran di sekolah khususnya di SMA
kelas XII mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan
siswa mengenai faktor-faktor
perkembangan.

yang mempengaruhi pertumbuhan dan
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Lampiran 1. Hasil uji ANAVA tinggi tanaman
Descriptives
tinggi tanaman
95% Confidence Interval for Mean
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

Minimum

Maximum

tanah regosol

3

10.17

3.100

1.790

2.47

17.87

7

13

tanah aluvial

3

8.27

2.255

1.302

2.67

13.87

6

10

tanah latosol

3

9.59

14.907

8.607

-27.45

46.62

1

27

Total

9

9.34

7.742

2.581

3.39

15.29

1

27

Test of Homogeneity of Variances
tinggi tanaman
Levene Statistic
9.796

df1

df2
2

Sig.
6

.013

ANOVA
tinggi tanaman
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

5.689

2

2.844

Within Groups

473.854

6

78.976

Total

479.543

8

F

Sig.
.036

.965
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Lampiran 2 Data Hasil Pengamatan Tinggi Tanaman perminggu

Tabel Pertambahan Tinggi tanaman

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tanggal
Pengamatan
13/11/2013
20/11/2013
27/11/2013
4/12/2013
11/12/2013
18/12/2013
25/12/2013
1/1/2013
8/1/2014
15/01/2014
22/01/2014
29/01/2014
5/2/2014
12/2/2014
19/02/2014
26/02/2014
Rata-rata

1 (cm)
0.3
0.8
2.9
6.9
12.1
8.7
13.6
1.2
15.5
26.5
16
2
4
5.5
0
25
7.32

Tanah Pasir
2 (cm)
0.8
1.7
2.5
1
11
7.5
8
8.5
6.5
7
21.3
39.4
13.8
54.5
25
7
13.47

Tinggi Tanaman
Tanah Paingan
3 (cm)
1 (cm)
2 (cm)
3 (cm)
1
0.3
1.7
1
0
0
0
2.5
1.5
1.9
1.1
5.4
5.2
4
4.8
7.8
6.2
4.3
5.9
10.9
3.1
6.1
9.5
13.2
24
10.4
8.9
5.8
5
11.4
3
4.5
10
9.5
0
15.5
27
15.5
3
16.5
9.5
26.5
0.5
2.3
37.9
44.4
0.7
0
0
9.71

10.5
24.5
0
14.2
24
10.13

0
4.5
20.2
18.8
11.8
5.76

4.7
5
12
18
17.6
8.91

Tanah Gunung Kidul
1 (cm) 2 (cm) 3 (cm)
1.1
1.1
1.1
0.8
5.3
1.6
6
7.4
5.9
0.3
6.7
0.9
2.2
15.3
0.2
0
23.5
0
0
12.5
0
0
7.5
0
0
20.5
0.1
0
14.5
0
0
50
1
0
0
4
0
0
0.9

65.5
69.5
107
41
26.5
26.8

0.2
5.8
0.3
0
0
1.06
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Rata – rata Tinggi Tanaman
Jenis Perlakuan
Tanah Regosol
Tanah Aluvial
Tanah Latosol

Rata-rata per-pot
Pot 1 (cm)
Pot 2 (cm)
Pot 3 (cm)
7,32
13,47
9,71
10,13
5,76
8,91
0,9
26,8
1,06

Rata-rata (cm)
10,167
8,267
9,587

Rata-rata pertambahan tinggi tanaman perminggu
40
35
30
25
20

Regosol

15

Aluvial

10

Latosol

5
0
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Lampiran 3. Uji ANAVA Diameter Batang
Descriptives
diameter batang
95% Confidence Interval for Mean
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

Minimum

Maximum

tanah regosol

3

.03

.029

.017

-.04

.10

0

0

tanah aluvial

3

.06

.030

.017

-.01

.14

0

0

tanah latosol

3

.05

.071

.041

-.13

.23

0

0

Total

9

.05

.043

.014

.01

.08

0

0

Test of Homogeneity of Variances
diameter batang
Levene Statistic
3.772

df1

df2
2

Sig.
6

.087

ANOVA
diameter batang
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

.001

2

.001

Within Groups

.014

6

.002

Total

.015

8

F

Sig.
.266

.775
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Lampiran 4. Pertambahan Diameter Batang perminggu

Tabel Pertambahan Diameter Batang Anggur Varietas Probolinggo Super
No
Tanggal
Pengamatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25/12/2013
1/1/2013
8/1/2014
15/01/2014
22/01/2014
29/01/2014
5/2/2014
12/2/2014
19/02/2014
26/02/2014
Rata-rata

Diameter Batang
Tanah Pasir
Tanah Paingan
Pot 1
Pot 2
Pot 3
Pot 1
Pot 2
Pot 3
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
0.01
0.026
0.01
0.03
0.062
0
0.055
0.164
0.09
0.07
0.064
0.07
0.062
0.03
0.02
0.02
0.016
0.048
0.046
0
0.038
0
0.08
0.66
0.066
0.014
0.126
0.03
0
0.008
0.05
0.026
0.016
0.05
0.094
0.032
0
0.032
0.05
0.06
0
0.054
0.036
0.008
0.005
0.007
0.016
0.086
0.074
0.014
0.07
0.12
0.058
0
0
0.09
0.14
0.09
0
0
0.039
0.040
0.056
0.047
0.039
0.095

Tanah Gunung Kidul
Pot 1
Pot 2
Pot 3
(cm)
(cm)
(cm)
0
0.054
0
0.002
0.012
0.06
0
0.064
0.004
0.018
0.042
0.048
0
0.038
0.008
0.012
0.012
0
0
0.4
0
0
0.062
0
0
0.228
0
0
0.4
0
0.003
0.131
0.012
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Rata-rata Diameter Batang
Jenis Perlakuan
Tanah regosol
Tanah Aluvial
Tanah Latosol

Rata-rata diameter per-pot
Pot 1(cm)
Pot 2 (cm)
Pot 3 (cm)
0,039
0,040
0,056
0,047
0,039
0,095
0,003
0,131
0,012

Rata-rata
0,045
0,060
0,048

Rata-rata pertambahan diameter batang
0.3 cm
0.25 cm
0.2 cm
0.15 cm

Regosol

0.1 cm

Aluvial

0.05 cm

Latosol

0 cm
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Lampiran 5. Hasil Uji ANAVA Jumlah Daun
Descriptives
jumlah daun
95% Confidence Interval for Mean
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

Minimum

Maximum

tanah regosol

3

2.15

.545

.315

.79

3.50

2

3

tanah aluvial

3

1.69

.505

.292

.43

2.94

1

2

tanah latosol

3

2.21

2.471

1.427

-3.93

8.35

1

5

Total

9

2.01

1.314

.438

1.00

3.02

1

5

Test of Homogeneity of Variances
jumlah daun
Levene Statistic
8.626

df1

df2
2

Sig.
6

.017

ANOVA
jumlah daun
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.486

2

.243

Within Groups

13.318

6

2.220

Total

13.804

8

F

Sig.
.109

.898
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Lampiran 6. Partambahan jumlah daun

Tabel Pertambahan Jumlah Daun
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tanggal
Pengamatan
13/11/2013
20/11/2013
27/11/2013
4/12/2013
11/12/2013
18/12/2013
25/12/2013
1/1/2013
8/1/2014
15/01/2014
22/01/2014
29/01/2014
5/2/2014
12/2/2014
19/02/2014
26/02/2014
Rata-rata

Jumlah Daun
Tanah Pasir
Tanah Paingan
Pot 1
Pot 2 Pot 3 Pot 1 Pot 2 Pot 3
(cm)
(cm)
(cm) (cm) (cm) (cm)
0
0
0
0
1
0
2
3
0
0
0
5
1
1
1
2
0
2
3
1
2
2
3
2
3
4
2
1
8
0
0
1
3
3
0
9
3
3
2
0
1
0
2
0
0
3
0
0
0
4
3
2
0
3
7
0
9
4
1
0
1
4
3
6
0
1

Tanah Gunung Kidul
Pot 1 Pot 2 Pot 3
(cm)
(cm)
(cm)
0
3
0
2
4
4
4
2
2
3
2
0
0
3
0
0
4
0
0
0
0
0
1
1
0
3
0
1
8
0
0
5
0

0
0
1
0
4
1.69

0
3
0
0
0
0.81

5
4
10
1
3
2.75

7
0
0
0
0
2.00

4
2
0
2
4
2.19

0
6
3
4
2
1.81

0
0
2
2
1
1.69

11
15
11
3
6
5.06

3
0
1
1
0
0.75
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Tabel Rata-Rata Pertambahan Jumlah daun
Jenis Perlakuan
Tanah Regosol
Tanah Aluvial
Tanah Latosol

Rata-rata Perlakuan per-pot
Pot 1
Pot 2
Pot 3
1,69
2,75
2,00
2,19
1,18
1,69
0,81
5,06
0,75

Rata-rata
3
1,68
2,20

Rata-rata pertambahan daun anggur perminggu
7 cm
6 cm
5 cm
4 cm
3 cm

Regosol

2 cm

Aluvial

1 cm

Latosol

0 cm
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Lampiran 7. Persentase Daun

Tabel Persentase Daun Anggur yang Utuh (tidak terserang hama)

No
Tanggal
Pengamatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25/12/2013
1/1/2013
8/1/2014
15/01/2014
22/01/2014
29/01/2014
5/2/2014
12/2/2014
19/02/2014
26/02/2014

Persentase Daun yang Utuh
Tanah Pasir
Tanah Paingan
Pot 1
Pot 2 Pot 3 Pot 1 Pot 2 Pot 3
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
97
73.25
91
84.5
84.5
84.25
93
84
80
79.5
74
80.75
92
83
82
75
74
78.5
95
82
88
84
76
75
95
86
93
88
75
77
86
89
95
90
72
75
64.5
83
82.25 74.5
69
76
77.5
86.05
70
66.25
70
81.5
74
84.75
84
70.5
73
79.5
73
79.5
75.50
70
71.50
78.5

Tanah Gunung Kidul
Pot 1
Pot 2
Pot 3
(%)
(%)
(%)
42
60.5
30
48
70.25
40
48
72
40
52
78
43
80
82
40
100
88
45
88
80
67
90
92.5
72
90
88.55
80
0
87.9
46.5
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Lampiran 8
SILABUS
Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran

: BIOLOGI

Kelas/ Pelajaran

: XII/ IPA

Semester

: Gasal

Kompetensi Inti :
KI. 1

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI. 2

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

KI.3

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

KI.4

Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) dengan mengembangkan
dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuwan.
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

1. Pertumbuhan Dan Perkembangan
3.1 Menganalisis hubungan Pertumbuhan
1. Konsep Pertumbuhan &
antara faktor internal dan
Perkembangan
dan eksternal dengan Perkembangan
Mengamati
proses
pertumbuhan
Observasi

Faktor
luar
dan perkembangan pada
pertumbuhan
pada
dan faktor  Mengamati
mahkluk
hidup
- Laporan
tanaman
dalam pada
berdasarkan
hasil
tumbuhan
percobaan.
 Membaca teks pertumbuhan pada
tumbuhan
4.1
Merencanakan
dan
melaksanakan percobaan
tentang faktor luar yang
mempengaruhi
proses
pertumbuhan
dan
perkembangan tanaman,
dan melaporkan secara
tertulis
dengan
menggunakan tata cara
penulisan ilmiah yang
benar.

Menanya


Siswa distimulir untuk membuat
pertanyaan yang menuntut berpikir
kritis tentang konsep pertumbuhan
dan perkembangan mahkluk hidup
dan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan

5 Minggu
x 4JP

Buku
Biologi
SMA
Video
Pertumbuh
an
dan
Perkemba
ngan
Arikel,
Makalah
dan
Laporan
Hasil
penelitian
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Mengumpulkan Data
(Eksperimen/Eksplorasi)
 Menggali informasi tentang Konsep
Pertumbuhan dan Perkembangan
Mahkluk hdiup melalui tayangan
Video

Portofolio
- Laporan

Merencanakan
dan
Melaksanakan
percobaan

 Diskusi tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan

 Mengkaji
hasil kerja
ilmiah
(contoh kerja
ilmiah)

 Presentasi hasil kajian dan diskusi Konsep
tentang konsep pertumbuhan dan
Pertumbuhan
perkembangan
dan
Perkembangan

 Bagaimana
langkahlangkah
melakukan
percobaan
menurut
kerja ilmiah
dari
hasil
diskusi dan

2.

Mengkomunikasikan

Merencanakan dan Melakukan
Percobaan Tentang Pertumbuhan
dan Perkembangan pada
Tumbuhan

Tes

Observasi

 Kerja ilmiah,
sikap ilmiah
dan
 Mengkaji hasil kerja ilmiah (contoh
keselamatan
kerja ilmiah)
kerja
Mengamati
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mengkaji
contoh karya
ilmiah dari
berbagai
sumber

 Bagaimana langkah-langkah
melakukan percobaan menurut kerja
ilmiah dari hasil diskusi dan mengkaji
contoh karya ilmiah dari berbagai
sumber

Portofolio
 Laporan
Percobaan

Menanya
 Memberikan
pertanyaan
tentang
langkah-langkah eksperimen dan
Test
penyusun laporan hasil eksperimen
 Membuat
outline
perencanaan
 Mendiskusikan rancangan dan usulan
percobaan
penelitian tentang faktor luar yang
mempengaruhi pertumbuhan pada  Pemahaman
tumbuhan
tentang hasil
percobaan
 Melaksanakan eksperimen sesuai
dan
dengan usulan yang disusun dan
kesimpulan
sudah disepakati setiap kelompok
Mengumpulkan Data
(Eksperimen/Eksplorasi)

 Melakukan pengamatan eksperimen,  Pemahaman
tentang halmencatat data
hal
yang
harus
dilakukan
dalam
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melakukan
percobaan
 Pemahaman
tentang
faktor luar
 Menyusun usulan penelitian tentang
dan faktor
faktor luar yang mempengaruhi
dalam
pertumbuhan tanaman dalam bentuk
terhadap
laporan
pertumbuhan
 Melaporkan hasil eksperimen secara
lisan (presentasi) dan tertulis.

Mengkomunikasikan
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Lampiran 9
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: IPA BIOLOGI

Kelas

: XII / I

Alokasi Waktu

: 4 x 45 Menit (2 x pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI.1

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI.2

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

KI. 3

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait fenomena dan kejadian serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bisang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI.4

Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuwan

B. Kompetensi Dasar
KD 3.1

Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses
pertumbuhan dan perkembangan pada mahkluk 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 menggunakan tatacara penulisan ilmiah
yang benar
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C. Indikator
3.1.1 Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses
pertumbuhan dan perkembangan pada mahkluk hidup berdasarkan hasil percobaan
4.1.1 Melaksanaan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi proses
pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan membuat laporan secara tertulis
dengan menggunakan tatacara penulisan ilmiah yang benar
D. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses menggali/meneliti; kaji pustaka; berdiskusi; kerja kelompok; eksperimen
peserta didik dapat:
1. Mengidentifikasi faktor
eksternal dan faktor
pertumbuhan dan perkembangan tanaman

internal yang mempengaruhi

2. Menjelaskan fungsi faktor internal dan faktor eksternal pada pertumbuhan tanaman
3. Memahami proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman
4. Membuat laporan tertulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan tanaman
5. Menunjukkan sikap perilaku jujur, tanggung jawab, dan disiplin dalam berberpikir
ilmiah, tekun sesuai dengan data dan fakta, tangung jawab, peduli dalam observasi dan
ekperimen di dalam kelas maupun di laboratorium

E. Materi Pembelajaran
1. Pertumbuhan dan Perkembangan
F. Model dan Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran
1.

:

Pembelajaran Discovery

Motede pembelajaran
1. Diskusi
2. Eksperimen
3. Ceramah

:
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G. Sumber Belajar / Bahan dan Alat
Sumber

:

1. R. Gunawan Susilowarno, R.Sapto Hartanto, Mulyadi, Th. Enik Multiarsih,
Murtiningsih, Umiyati. BIOLOGI SMA Kelas XII, Grasindo, Jakarta, 2007
2. Arif Priadi dan Tri Silawati, Sains BIOLOGI SMA Kelas XII, Yudhistira,
Jakarta, 2007
3. Lembar Kerja Siswa 1 dan 2
Bahan dan Alat

:

1. Kertas
2. Spidol
3. Benih kacang panjang
4. Media tanah
5. polybag
6. Air
7. Laptop
8. LCD
H. Kegiatan pembelajaran
Kegiatan/
Waktu

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

Pertemuan 8
Pendahuluan



Menyiapkan kondisi
belajar

1. Menyampaikan salam,
mengecek kehadiran siswa



Melakukan
dan
menyampaikan :

2. Mengajukan pertanyaan kepada siswa
apa pengertian pertumbuhan dan
perkembangan pada makhluk hidup?

10 Menit

doa

dan

Apersepsi

Motivasi

3. Menampilkan gambar berupa tahap
pertumbuhan dan perkembangan yang
terjadi pada makhluk hidup serta proses
yang akan dilakukan pada percobaan
pertumbuhan
dan
perkembangan
tumbuhan
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4. Menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai
Tujuan

Inti

5. Mengorganisasi siswa dalam kelompok
dan wakil tiap kelompok mengambil
Lembar Kerja Siswa 1



Mengamati

6. Menjelaskan kepada siswa mengenai
kerja ilmiah percobaan perkecambahan
biji kacang panjang



Menanya

7. Memberikan pertanyaan mengenai
langkah-langkah melakukan percobaan.

65 Menit

8. Menjelaskan kepada siswa mengenai
pertumbuhan dan perkembangan pada
tumbuhan


Mengumpulkan data

9. Melaksanakan penelitian mengenai
perkecambahan biji kacang panjang
seperti yang terdapat pada lembar kerja
siswa 1
10. Melakukan pengamatan percobaan dan
mencatat data pertumbuhan tanaman
setiap hari selama 7 hari

Penutup
15 Menit



Mengkomunikasikan



Evaluasi

Rangkuman

11. Membuat laporan percobaan tentang
perkecambahan biji kacang hijau
12. Memberikan post test
13. Membimbing siswa merangkum butirbutir hasil pembelajaran
14. Mengajak siswa merefleksikan hasil
belajarnya
15. Memberikan tugas pada siswa untuk
berkelompok
dan
merencanakan
percobaan perkecambahan yang akan
dilakukan.
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Kegiatan/
Waktu

Fase
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Kegiatan Guru dan Siswa

Pertemuan 9
Pendahuluan



Menyiapkan kondisi 1.
belajar

Menyampaikan salam,
mengecek kehadiran siswa



Melakukan
dan 2.
menyampaikan :

Mengajukan pertanyaan kepada siswa
mengenai pelajaran yang disampaikan
pada pertemuan sebelumnya

3.

Menampilkan gambar berupa faktorfaktor
yang
mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan.

4.

Menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai

5.

Mengorganisasi siswa dalam kelompok
dan wakil tiap kelompok mengambil
Lembar Kerja Siswa 2

10 Menit

Apersepsi
Motivasi
Tujuan

Inti



Mengamati



Menanya

65 Menit

doa

dan

6. Memberikan pertanyaan mengenai
langkah-langkah melakukan percobaan.
7. Mengamati faktor-faktor luar yang
mempengaruhi
pertumbuhan
dan
perkembangan pada kecambah biji
kacang panjang
8. Catat hasil pengamatan pada tabel





Mengumpulkan data

Mengkomunikasikan

9. Berdiskusi mengenai hasil pengamatan
faktor luar yang mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan pada
tanaman.
10. Membuat kesimpulan yang singkat
tentang faktor luar yang mempengaruhi
pertumbuhan
tanaman
dan
mempersentasikan hasil pengamatan
kelompok pada pertemuan selanjutnya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Penutup

Rangkuman

15 Menit
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11. Membimbing siswa merangkum butirbutir hasil percobaan
12. Mengajak siswa merefleksikan hasil
belajarnya

I. Penilaian
1. Jenis / Teknik Penilaian
-

Tes tertulis

-

Lembar penilaian sikap

-

Lembar penilaian diskusi

-

Lembar penilaian kerja

-

Lembar penilaian hasil laporan

2. Penilaian Produk
-

Penilaian sikap spiritual

-

Penilain sikap sosial
Penilaian keterampilan percobaan

-

Penilaian diskusi
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Lembar Penilaian Sikap Spiritual
Topik kegiatan:
Hari / Tanggal:
Kelas:
No

Keterangan
A. Kurang
B. Cukup
C. Baik
D. Baik Sekal

:

Nama Siswa

Penilaian

130

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

131

Lembar Penilaian Sikap Sosial
Topik kegiatan:
Hari / Tanggal:
Kelas:
Keterangan :


1 = jika peserta didik tidak konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera dalam
indikator



2 = jika peserta didik kurang konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera
dalam indikator



3 = jika peserta didik mulai konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera
dalam indikator



4 = jika peserta didik sudah konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera
dalam indikator

FORMAT PENILAIAN
Nilai :
Jumlah Skor X 100 %
24

=
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Lembar Penilaian Diskusi
Topik Kegiatan:
Hari / Tanggal:
Kelas:

No

Aspek yang Dinilai

Nama

1

2

Keterangan:

3

4

Rentang nilai: 1-4

1. Disiplin
2. Kerjasama
3. Aktif
4. Ingin tahu
5. Santun

Total skor

: jumlah skor tiap aspek yang dinilai

Skor maksimal : 20
Batas ketuntasan ditetapkan 75%
= 75% x 20 = 15

< 14

: belum tuntas

15-20 : tuntas

5

Total Skor

Penilaian
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Lembar Penilaian Diskusi

RUBRIK PENILAIAN DISKUSI
KRITERIA
Disiplin

Kerja sama

Aktif

Ingin tahu

Santun

SKOR

INDIKATOR

4

Sangat disiplin

3

Displin

2

Kurang disiplin

1

Tidak disiplin

4

Sangat bekerja sama

3

Bekerja sama

2

Kurang bekerja sama

1

Tidak bekerja sama

4

Sangat aktif

3

Aktif

2

Kurang aktif

1

Tidak aktif

4

Sangat ingin tahu

3

Ingin tahu

2

Kurang Ingin tahu

1

Tidak ingin tahu

4

Sangat santun

3

Santun

2

Kurang santun

1

Tidak santun
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Lembar Penilaian Keterampilan Percobaan
Topik Kegiatan:
Hari / Tanggal:
Kelas:

INDIKATOR

Jumlah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
dst

Tampilan laporan

kesimpulan

Data

Keselamatan kerja

Langkah kerja

Nama Siswa

Rangkaian alat

No.

Alat dan bahan

Skor

Nilai
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RUBRIK PENILAIAN PERCOBAAN BIOLOGI
KRITERIA

SKOR

INDIKATOR

Persiapan

3

Pemilihan alat dan bahan tepat

Skor maks 3

2

Pemilihan alat atau bahan tepat

1

Pemilihan alat dan bahan tidak tepat

Pelaksanaan

3

Rangkaian alat tepat dan rapi

Skor Maks 9

2

Rangkaian alat tepat atau rapi

1

Rangkaian alat tidak tepat dan tidak rapi

3

Langkah kerja dan waktu pelaksanaan tepat

2

Langkah kerja atau waktu pelaksanaan tepat

1

Langkah kerja dan waktu pelaksanaan tidak tepat

3

Memperhatikan kebersihan

2

Memperhatikan kebersihan

1

Tidak Memperhatikan kebersihan

Hasil

3

Data akurat

Skor maks 6

2

Data kurang akurat

1

Data tidak akurat

3

Kesimpulan Tepat

2

Kesimpulan kurang Tepat

1

Kesimpulan tidak Tepat

Laporan

3

Tampilan menarik dan bahasa sesuai kaidah

Skor maks 3

2

Tampilan menarik atau bahasa sesuai kaidah

1

Tampilan tidak menarik dan bahasa tidak sesuai kaidah
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Lembar Penilaian Hasil Laporan
Hari / Tanggal:
Kelas:

Kelompok

Persentase Skor *)
LKS 1

LKS 2

*) Persentase Skor dihitung dengan menggunakan rumus:

Presentase Skor =

Skor yang diperoleh
Skor maksimal laporan

x 100%

Jumlah
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LEMBAR KERJA SISWA 1

Judul
A.

: Faktor-faktor bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman

Tujuan
Mengetahui proses awal pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan proses
perkecambahan

B.

Alat dan Bahan
10 Biji kacang panjang, media tanam (tanah pasir, tanah gembur), polybag, penggaris,
bolpoin, kertas

C.

Cara Kerja
1. Ambil 10 biji tanaman yang telah ditentukan oleh setiap kelompok.
2. Tanam 5 biji kacang panjang masing-masing pada media tanah gembur dan tanah
pasir yang telah disediakan.
3. Rawat biji kacang panjang yang sudah ditanam dengan menyiram secara rutin
4. Amati perbedaan yang terjadi pada kecambah kacang panjang!

D.

Pertanyaan
1. Perubahan apa saja yang terjadi pada kecambah kacang panjang setiap hari selama
pengamatan 7 hari?

E.

Kesimpulan

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...............................................................................................................
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Lembar Observasi
Deskripsi Perubahan Morfologi yang Terjadi
Biji Kacang

pada Media Tanah

Panjang
Tanah Gembur
Biji 1
Biji 2
Biji 3
Biji 4
Biji 5

Tanah Pasir
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LEMBAR KERJA SISWA 2

Judul
A.

: Pertumbuhan dan Perkembangan

Tujuan
Mengetahui faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman

B.

Alat dan Bahan
10 semai kacang panjang, bolpion kertas, air

C.

Cara Kerja
1. Baca LKS 2 dengan teliti
2. Ambil 2 semai kacang panjang pada masing-masing perlakuan media tanah
3. Pisahkan dan letakan semai kacang panjang pada tempat terang (terkena cahaya
matahari langsung) dan tempat gelap (tanpa cahaya matahari sama sekali)
4. Lakukan pengamatan faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan kecambah kacang panjang
5. Lakukan pengamatan selama 1 minggu
6. Catat hasil pengamatanmu pada tabel!
7. Diskusikan hasil pengamatanmu bersama teman kelompok!

D.

Pertanyaan
1. Apa saja faktor-faktor yang kamu temukan dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan pada tanaman?

E.

Kesimpulan
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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Lembar Pengamatan Faktor Luar yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman
Biji kacang panjang
Tanah
Gembur

Tanah
Pasir

Air
Kelembaban
(jumlah air)

Biji 1

100 ml

Biji 2

100 ml

Biji 3

100 ml

Biji 4

100 ml

Biji 5

100 ml
Biji 6

100 ml

Biji 7

100 ml

Biji 8

100 ml

Biji 9

100 ml

Biji 10

100 ml

Suhu

Cahaya
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Lembar Pengamatan Pertumbuhan Semai Kacang Panjang
No

Waktu
pengamatan
(hari ke-)

Semai kacang panjang
Media Tanah
Gembur
Tinggi
Tanaman

1

Hari ke 1

2

Hari ke 2

3

Hari ke 3

4

Hari ke 4

5

Hari ke 5

6

Hari ke 6

7

Hari ke 7

Jumlah
Daun

Media Tanah Pasir

Tinggi
Tanaman

Jumlah
Daun
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LEMBAR OBSERVASI PRAKTIKUM
No
1
2
3

Keterangan :
1. : kurang
2. : cukup
3. : baik
4. : baik sekali

Nama Siswa

Aspek Psikomotorik
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RUBRIK PENILAIAN PSIKOMOTORIK LKS
No

Inidkator
Psikomotorik

1

Melakukan
Praktikum

Kriteria Penskoran

1. Tidak Melakukan praktikum.
2. Melakukan praktikum tapi tidak menyusun
laporan dan konsep salah.
3. Melakukan praktikum dan menyusun laporan
namun konsep salah.
4. Melakukan praktikum, menyusun laporan dan
konsep salah.

PENILAIAN AFEKTIF LEMBAR KERJA SISWA
Teliti
No

Rapi

Skor
perolehan

Disiplin

Nama Siswa
1

1
2
3

Keterngan :
1 : kurang
2 : cukup
3 : baik
4 : baik sekali

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF LEMBAR KERJA SISWA
Aspek yang Dinilai

Aturan Penilaian

1. Teliti

1. Tidak teliti dalam mengerjakan LKS.
2. Kurang teliti dalam mengerjakan LKS sehingga
banyak yang salah
3. Teliti dalam mengerjakan LKS tetapi jawaban
kurang lengkap.
4. Teliti dan sangat lengkap jawaban pada LKS.

2. Rapi

1. Tidak rapi dan tidak jelas dalam mengerjakan
LKS
2. Kurang

rapi

dan

kurang

jelas

dalam

mengerjakan LKS
3. Rapi dalam mengerjakan LKS tetapi kurang
jelas.
4. Rapi dan sangat jelas dalam mengerjakan LKS.

3. Disiplin

1. Tidak mengumpulkan LKS
2. Waktu pengumpulan LKS tidak tepat waktu
ketentuan.
3. Mengumpulkan tepat waktu ketentuan.
4. Mengumpulkan sebelum waktu ketentuan.

Nilai Afektif (NA)

= (Skor Perolehan/ 12) x 100 =100
= (4+4+4 / 12) x 100 = 100

NILAI TOTAL = NK + NP + NA
3
= 100 + 100 + 100 = 100
3
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SOAL POSTTEST

No
1

Butir Soal

Jawaban

Poin

Apa yang dimaksud Pertumbuhan merupakan perubahan 10
dengan
pertumbuhan yang terjadi pada ukuran dan jumlah
dan perkembangan ?
populasi sel serta bersifat irreversible
Perkembangan merupakan diferensiasi
sel atau pengkhususan sel makhluk
hidup menjadi struktur tertentu dengan
fungsi tertentu.

2

Faktor
apa
mempengaruhi
pertumbuhan
perkembangan
tanaman ?

yang Faktor eksternal :
dan
pada

-

Air

-

Kelembaban

-

Cahaya

-

Suhu

-

pH

-

Oksigen

-

Nutrisi

Faktor internal
-

Hormon

-

Gen

10
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3

Sebutkan fungsi dari Faktor Eksternal:
30
masing-masing faktor
yang
mempengaruhi Air berfungsi bagi tumbuhan adalah
pertumbuhan tanaman! menentukan laju fotosintesis, sebagai
pelarut
universal
dalam
proses
pertumbuhan
dan
perkembangan
tumbuhan, mengedarkan hasil-hasil
fotosintesis
Kelembaban
berfungsi
membantu
ketersediaan air tetap berada di sekitar
tanaman sehingga sel-selnya akan dapat
menyerap air dalam jumlah banyak
Cahaya berfungsi dalam menentukan
proses fotosintesis tumbuhan, selain itu
mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan
yang tumbuh di tempat gelap.
Suhu berpengaruh terhadap kerja
enzim-ensim
yang
membantu
metabolism
pH berpengaruh terhadap pertumbuhan
dan perkembangan tumbuhan
Oksigen sebagai faktor pembatas pada
setaip organisme
Nutrisi sebagai unsur yang berpengaruh
bagi kelangsungan hidup tanaman
Faktor Internal:
Hormon berfungsi untuk
pertumbuhan tumbuhan
Gen berfungsi
keturunan

memacu

menentukan

sifat
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Materi Ajar tentang Pertumbuhan dan Perkembangan

Makhluk hidup berbeda dengan benda mati karena cara mereka tumbuh.
Benda-benda yang tidak hidup hanya dapat tumbuh dengan pertambahan, yaitu
dengan menambahkan suatu massa yang terdiri dari zat yang sama kepada volume
yang sudah ada. Dengan cara ini sungai memperbesar ukurannya ketika anak-anak
sungai bermuara ke dalamnya. Suatu tetesan air beku menjadi lebih besar ketika
lebih banyak air ditambahkan pada inti es dan kemudian turut membeku. Akan
tetapi, air dari sungai yang membesar dan dari untaian es itu sama sekali tidak
berubah, air itu masih tetap air. Tidak demikian halnya pada makhluk hidup,
misalnya seorang anak berkembang dengan memasukkan ke dalam tubuhnya
makanan yang secara kimia berbeda dengan dirinya sendiri, kemudian mengubah
makanan ini secara kimia dan membuatnya menjadi bagian dari tubuhnya sendiri.
Kenaikan berat badan pada seorang anak yang sedang tumbuh disebabkan oleh
makanannya yang terdiri dari susu, telur, roti, dan daging. Akan tetapi, makananmakanan ini telah diubah sedemikian rupa sehingga kalian akan sia-sia kalau
berusaha mencari partikel-partikel kecil makanan di dalam otot lengan atas atau
otot betisnya.
Pertumbuhan adalah proses kenaikan massa dan volume yang irreversibel
(tidak kembali ke asal) karena adanya tambahan substansi dan perubahan bentuk
yang terjadi selama proses tersebut. Selama pertumbuhan terjadi pertambahan
jumlah dan ukuran sel. Pertumbuhan dapat diukur serta dinyatakan secara
kuantitatif. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau
tingkat yang lebih sempurna. Perkembangan tidak dapat dinyatakan secara
kuantitatif. Perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dengan
pertumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan terutama terjadi pada jaringan
meristem (ujung akar, ujung batang, dan ujung kuncup). Tumbuhan monokotil
tumbuh dengan cara penebalan karena tidak mempunyai kambium, sedangkan
tumbuhan dikotil pertumbuhan terjadi karena adanya aktivitas kambium.
Kambium memegang peranan penting untuk pertumbuhan diameter batang.
Kambium tumbuh ke dalam membentuk xilem (kayu), ke arah luar membentuk
floem. Dalam pertumbuhan dan perkembangan terjadi pembelahan sel,
pemanjangan sel dan diferensiasi sel.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan
1. Pengaruh faktor luar atau eksternal
Dalam proses pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor luar
(eksternal). Faktor-faktor eksternal atau lingkungan yang berpengaruh
sebagai berikut.
a. Iklim seperti cahaya, temperatur udara, air, angin, matahari dan gas.
b. Tanah meliputi tekstur dan struktur tanah, bahan organik, ketersediaan
nutrien, dan pH.
c. Biologis, seperti gulma, serangga, mikroorganisme penyebab
penyakit, nematoda macam macam tipe herbivora, mikroorganisme
tanah seperti bakteri pemfiksasi Nitrogen dan bakteri denitrifikasi
serta mikorhiza.
Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh
tumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhannya. Faktor-faktor luar
tersebut adalah sebagai berikut.
a. Cahaya matahari
Tumbuhan mempunyai respon yang berbedabeda terhadap periode
penyinaran cahaya matahari, yang disebut fotoperiodisme. Di daerah yang
beriklim sedang akan mengalami empat musim sehingga tumbuhtumbuhan akan mengalami penyinaran yang bervariasi setiap musim.
Berdasarkan respon tumbuhan terhadap periode penyinaran inilah,
tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi: tumbuhan berhari pendek,
tumbuhan berhari netral, dan tumbuhan berhari panjang.
1) Tumbuhan berhari pendek
Tumbuhan berhari pendek merupakan tumbuhan yang dapat berbunga
ketika periode gelap lebih panjang dari pada pencahayaan. Misalnya
bunga dahlia, aster, strawberi, krisan.
2) Tumbuhan berhari netral
Tumbuhan berhari netral merupakan tumbuhan berbunga yang tidak
dipengaruhi oleh lamanya/panjangnya hari penyinaran. Misalnya
bunga matahari, mawar, dan kipas.
3) Tumbuhan berhari panjang
Tumbuhan berhari panjang merupakan tumbuhan yang berbunga
ketika periode pencahayaan lebih lama/panjang daripada periode
gelap. Misalnya bayam, selada, kentang, dan gandum.
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b. Suhu
Setiap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan selalu
dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Agar pertumbuhan dan
perkembangan pada tumbuhan optimal, maka diperlukan adanya suhu
ideal yang disebut temperatur optimum. Di Indonesia pada daerah tropis
temperature optimum tumbuhan berkisar antara
22-37 ºC, di daerah
dingin atau kutub temperatur optimumnya akan lebih rendah daripada
daerah tropis dan sebaliknya di daerah panas seperti hutan pasir akan lebih
tinggi dari daerah tropis.
c. Kelembaban udara
Kelembapan 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 dan pemanjangan sel-sel untuk mencapai
ukuran maksimum. Tetapi ada jenis tumbuhan pada proses pertumbuhan
dan perkembangannya secara optimal justru berada pada kondisi tidak
lembab atau kering, contohnya pohon mangga yang akan bertunas dan
bersemi, bahkan berbuah pada saat musim kemarau yang kurang air.
d. Air dan unsur hara tanah
Air mutlak diperlukan tumbuhan, karena di dalam hidupnya tak
mungkin tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang tanpa memerlukan air.
Apa fungsi air bagi tumbuhan? Fungsi air bagi tumbuhan adalah sebagai
berikut.
1) Fotosintesis
2) Mengedarkan hasil-hasil fotosintesis ke seluruh bagian
tumbuhan.
3) Sebagai pelarut inti sel dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan.
4) Menentukan proses transportasi unsur hara yang ada di dalam
tanah.
5) Berperan dalam proses metabolisme sel.
Jika tumbuhan kekurangan unsur hara maka pertumbuhan dan
perkembangannya akan mengalami gangguan atau hambatan. Unsurunsur hara (nutrisi) dalam jumlah banyak yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan disebut unsur makro,
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misalnya karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, sulfur, fosfor, kalsium, dan
magnesium.
Adapun nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit disebut
unsure mikro, misalnya besi, klor, mangan, boron, seng, tembaga, dan
nikel. Jika di dalam tanah terdapat sedikit unsur hara seperti kekurangan
nitrogen, maka pertumbuhan akar akan lebih cepat atau lebih besar,
sedangkan pertumbuhan tajuknya menjadi terhambat atau kecil.
Sebaliknya jika di dalam tanah kaya nitrogen maka pertumbuhan tajuk
akan lebih cepat daripada pertumbuhan akarnya. Dengan demikian
terdapat hubungan erat antara pertumbuhan akar dan tajuk tanaman. Akar
berfungsi untuk menyerap air tanah dan tajuk berfungsi untuk melakukan
sintesis senyawa organik (makanan).
e. Derajad keasaman/pH
Derajat keasaman atau pH tanah sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Contohnya tanah yang
bersifat asam terhadap tanah padsolik merah kuning (PMK), agar tanaman
dapat tumbuh dengan baik maka jenis tanah ini ditambahkan keasaman
dengan pengapuran.
2. Pengaruh faktor dalam atau internal
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan,
terdiri atas faktor intrasel dan faktor intersel.
a. Faktor Intrasel
Sifat dari induk tumbuhan, baik bentuk dan ukuran tubuhnya akan
menurun pada anaknya, sifat menurun tersebut disebut hereditas. Sifat
menurun merupakan gen yang terdapat pada setiap kromosom di dalam
inti sel jaringan penyusun organ tubuh tumbuhan.
b. Faktor Intersel
Faktor intersel yng mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan adalah hormon. Istilah hormon pertama kali
dikemukakan oleh seorang ahli botani dari Belanda bernama Friedrich
Agust Ferdinand Went (1863–1935). Went berpendapat bahwa hormon
tumbuh merupakan zat yang penting dalam pertumbuhan tanaman.
Hormon tumbuh tersebut juga disebut zat tumbuh yang komponennya
terdiri atas senyawa protein dengan substansi kimia yang aktif. Zat
tumbuh ini banyak jenisnya, antara lain auksin, giberelin, sitokinin,
asam absisat, gas etilen, asam traumalin, dan kalin.
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1) Auksin
- Banyak terdapat pada ujung koleoptil
- Mendorong pemanjangan batang/pucuk
- Merangsang pertumbuhan akar adventif pada batang/stek
batang
- Memacu dominasi tunas apikal (tunas diujung batang)
2) Giberelin
- Memacu pertumbuhan batang
- Merangsang perkecambahan biji dan tunas
- Merangsang pembentukan bunga
- Merangsang perkembangan buah tanpa biji (partenokarpi)
3) Sitokinin
- Memacu pembelahan sel dan pembentukan organ
- Menunda penuaan
- Memacu perkembangan kuncup samping
- Memacu perbesaran sel pada kotiledon dikotil.
4) Asam Absisat (ABA)
- Menghambat pertumbuhan (dormancy)
- Memacu pengguguran daun, bunga, dan buah
5) Gas Etilene
- Mempercepat pematangan buah, merangsang pembungaan,
merangsang penuaan dan pengguguran daun serta
menghambat pemanjangan batang
6) Kalin
- Merangsang pertumbuhan bagian-bagian tanaman
Rhizokalin = akar
Filokalin
= daun
Kaulokalin = batang
Anthokalin = bunga
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Lampiran 10
SOAL EVALUASI
“Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan”
Nama

:

Kelas

:

Mata Pelajaran

:

Tanggal

:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!
1. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? (skor 3)
2. Sebutkan dua faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan! (skor 1)
3. Sebutkan faktor yang termasuk dalam faktor luar atau faktor eksternal?
(skor 2)
4. Sebutkan fungsi masing-masing faktor yang terdapat dalam faktor
eksternal! (skor 5)
5. Apa yang terjadi jika suatu tumbuhan mengalami kekurangan unsur hara?
(skor 3)
6. Hormon merupakan salah satu faktor intersel yang mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apa saja hormon-hormon
tersebut dan berikan fungsi dari masing-masing hormon tersebut! (skor 6)

Pedoman penilaian
20 x 5 = 100 (Nilai Akhir)
Ket:
Skor : skor yang didapatkan siswa
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Kunci Jawaban
1. Pertumbuhan adalah proses kenaikan massa dan volume yang irreversibel
(tidak kembali ke asal) karena adanya tambahan substansi dan perubahan
bentuk yang terjadi selama proses tersebut.
Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat
yang lebih sempurna. Perkembangan tidak dapat dinyatakan secara
kuantitatif.
2. Dua faktor utama:
- Faktor luar atau faktor eksternal
- Faktor dalam atau faktor internal
3. Faktor eksternal
- Cahaya matahari
- Suhu
- Kelembaban
- Air dan unsur hara tanah
- pH
4. Fungsi:
- Cahaya berfungsi dalam menentukan proses fotosintesis tumbuhan,
selain itu mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan yang tumbuh di
tempat gelap.
- Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim-ensim yang membantu
metabolisme
- Kelembaban berfungsi membantu ketersediaan air tetap berada di
sekitar tanaman sehingga sel-selnya akan dapat menyerap air dalam
jumlah banyak
- Air berfungsi bagi tumbuhan adalah menentukan laju fotosintesis,
sebagai pelarut universal dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan, mengedarkan hasil-hasil fotosintesis
- pH berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan
5. Pertumbuhan dan perkembang tumbuhan akan mengalami hambatan,
sehingga tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik. Selain itu akan
berdampak buruk bagi tumbuhan yaitu kematian
6. Hormon:
a. Auksin
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b.

c.

d.

e.

f.

- Banyak terdapat pada ujung koleoptil
- Mendorong pemanjangan batang/pucuk
- Merangsang pertumbuhan akar adventif pada batang/stek batang
- Memacu dominasi tunas apikal (tunas diujung batang)
Giberelin
- Memacu pertumbuhan batang
- Merangsang perkecambahan biji dan tunas
- Merangsang pembentukan bunga
- Merangsang perkembangan buah tanpa biji (partenokarpi)
Sitokinin
- Memacu pembelahan sel dan pembentukan organ
- Menunda penuaan
- Memacu perkembangan kuncup samping
- Memacu perbesaran sel pada kotiledon dikotil.
Asam Absisat (ABA)
- Menghambat pertumbuhan (dormansi)
- Memacu pengguguran daun, bunga, dan buah
Gas Etilene
- Mempercepat pematangan buah, merangsang pembungaan,
merangsang penuaan dan pengguguran daun serta menghambat
pemanjangan batang
Kalin
- Merangsang pertumbuhan bagian-bagian tanaman
Rhizokalin = akar
Filokalin
= daun
Kaulokalin = batang
Anthokalin = bunga
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Lampiran 11
KISI-KISI SOAL EVALUASI

Nama Sekolah

:

Kurikulum

:

Kelas/Semester

: XII/1

Bentuk Soal

: Uraian

Mata Pelajaran

: Biologi

Penyusun

: Peneliti

Materi Pembelajaran : Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan
Aspek
Indicator

(C1)
Pengetahuan

6. Memahami
pengertian
pertumbuhan dan
perkembangan pada
makhluk hidup
7. Mengidentifikasi
B2
faktor
eksternal
dan faktor internal
yang
mempengaruhi
pertumbuhan dan

(C2)
Pemahaman
B1

B3

(C3)
Penerapan

(C4)
Analisis

B4, B6

(C5)
Sintesis

(C6)
Penilaian
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perkembangan
tanaman

8. Menjelaskan fungsi
faktor internal dan
faktor
eksternal
pada pertumbuhan
tanaman
9. Memahami proses
pertumbuhan dan
perkembangan pada
tanaman
Ket :
B

: Soal Essai

B5
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Lampiran 12. Foto Pengamatan di lapangan

Gambar 8. Serangan hama pada awal penanaman (musim penghujan)

Gambar 9. Penyakit Busuk Daun yang menyerang pucuk dan daun muda
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Gambar 10. Siklus ulat Grayak dari tahapan telur hingga menjadi ulat dan
memakan daun anggur.

Gambar11. Spora yang menempel pada daun yang menyebabkan penyakit
Karat Daun
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Gambar 12. Spora jamur yang menempel pada daun pada bagian bawah daun

Gambar 13. Bagian daun yang terdapat spora terlihat dari atas
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Gambar 14. Walang Sangit (Leptocorisa acunta) yang menyerang
daun tanaman anggur

Gambar 15. Kumbang (Scarabaeidae melolonthinae) memakan daun
pucuk yang masih muda
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Gambar 16. 3 jenis fungisida (antracol dan renon) dan insektisida (Lannete)
untukpengendalian hama dan penyakit
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Gambar 17. Pupuk NOPKOR yang berfungsi sebagai pengembur dan penyubur
tanah

Gambar 18. Pupuk stimulasi sistemik untuk pemupukan daun (LIPOTRIL)
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Lampiran 13. Data Pengukuran pH dan Kelembaban tanah

Tanggal

13 Nov
15 Nov
18 Nov
21 Nov
25 Nov
27 Nov
29 Nov
1 Des
5 Des
7 Des
9 Des
12 Des
14 Des
16 Des
18 Des
20 Des
23 Des
26 Des

Yang
Diukur

pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH

Prolinggo Super

1
7
3
6.8
3
6.8
3.5
6.7
3
6.4
7.8
7
3.5
6.8
2
6.2
5
6.6
4
7
3
6,4
35
6,7
7
6,3
6,8
7
4
7
2.3
6.6
6
6.4
5
6.4

dg Nopkor
2
3
6.5
5.5
8.5
10
6.1
5.4
9
+
6.6
5.8
8.5
+
6
5
10
+
6
6
10
+
6.4
5.2
7
+
7
6
5
+
6.4
5.2
5.5
9
6.2
5.4
8
10
6,8
6,7
4
8
5,9
5,9
52
6
6,8
5,7
99
+
6,3
5,9
7
+
6
6
9,5
10
5.5
6.1
8
9.2
6
6.6
8
+
6.2
6.4
10
4
7
6.4

Rata-rata
4
6
9
9
8.5
6.2
9
6.2
9
6.2
9
5.4
6
6.8
5
6.2
5
6.4
5
6,5
5
6,4
9
6
10
6,5
7
6,2
8
7
6
6.8
9
7
5
6.6

6.25
6.82
6.35
5.97
6.15
6
6.65
6
6.15
6,75
6,15
6,3
6,25
6,3
6.4
6.5
6.5
6.6

170

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3-Jan
6-Jan
9-Jan
11-Jan
13-Jan
21-Jan
25-Jan
30-Jan
1-Feb
4-Feb

kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)
pH
kLmbbn (%)

3
7
5
6.8
4
7
3
7
9
6.8
6.5
6
+
6,3
9
7
8
6
+
6.2

10
7
8
6.6
6
7
5
6.6
6
6
+
6,8
+
6
+
7
+
6,8
+
6.2

5
5.8
+
5.6
10
7
9
6
8
6
+
5,8
+
7
+
5,5
+
5,8
+
6

2
7
9
6.4
7
6.8
5
6.8
10
6.2
+
6
+
5,8
+
6
+
6
+
6.5

+

+

+

+

6.7
6.35
6.95
6.6
6.25
6
6.5
6.66
6
6.22
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