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PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR
DARI LIMBAH BUAH PEPAYA DAN KULIT NANAS TERHADAP
PERTUMBUHAN KANGKUNG DARAT (Ipomoea reptans Poir)
Reskyaningsih Parintak
NIM: 141434002
ABSTRAK
Kangkung darat (Ipomoea reptans Poir) merupakan salah satu sayuran
yang paling digemari konsumen dan sering dikonsumsi masyarakat. Kangkung
darat merupakan tanaman berumur pendek dan sudah dikenal oleh seluruh
masyarakat Indonesia. Penggunaan pupuk kimia dapat menyebabkan dampak
negatif bagi tanah dan kesehatan konsumen. Upaya yang dapat mencegah dampak
negatif dari penggunaan pupuk kimia yaitu menggantikan dengan pupuk organik
cair dari limbah buah pepaya dan kulit nanas. Penelitian ini bertujuan mengetahui
bagaimana pengaruh pemberian pupuk dari cair limbah buah pepaya dan kulit
nanas terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat dan konsentrasi pupuk cair
yang paling optimal dalam pertumbuhan tanaman kangkung darat.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dan dilakukan di kebun
percobaan Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Perlakuan
percobaan terdiri P1 (10%), P2 (20%), P3 (30%) dan kontrol (0%) dengan
masing-masing 10 ulangan yang dianalisis menggunakan uji Anova satu faktor
untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair dari limbah buah pepaya dan kulit
nanas terhadap pertumbuhan kangkung darat. Parameter yang di ukur yaitu tinggi
batang, jumlah helai daun, dan berat basah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair dari
buah pepaya dan kulit nanas tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan
kangkung darat. Pupuk organik cair dari limbah buah pepaya dan kulit nanas pada
konsentrasi 20% dapat meningkatkan tinggi batang dan jumlah daun tanaman
kangkung darat, sedangkan berat basah lebih baik pada konsentrasi 10%.

Kata kunci : kangkung darat, pupuk organik cair, limbah buah pepaya, kulit nanas.
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THE EFFECT OF LIQUID ORGANIC FERTILIZER FROM THE PAPAYA
FRUIT WASTE AND PINEAPPLE SKIN TO THE GROWTH
KANGKUNG DARAT PLANTS (Ipomoea reptans Poir)
Reskyaningsih Parintak
Student Number : 141434002
ABSTRACT
Kangkung darat plants (Ipomoea reptans Poir) is one of the most popular
vegetables consumers and often consumed by the community. Kangkung darat
plants are short lived crops and are well known by all Indonesian people. The use
of chemical fertilizers can cause negative impacts to the land and consumer
health. Efforts that can prevent the negative impact of chemical fertilizer use that
is replacing with liquid organic fertilizer from papaya fruit waste and pineapple
skin. This research aims to determine the effect of liquid organic fertilizer from
papaya fruit waste and pineapple skin to the growth kangkung darat plants and
the optimum concentration of liquid fertilizer in the growth kangkung darat
plants.
This research was experiment research and was done in experiment
garden of biology education of Sanata Dharma university Yogyakarta. the
experiment consisted of 3 treatments there are P1 (10%), P2 (20%), P3 (30%)
and 1 control 0%, with 10 repetitions each, and was analyzed using one factor
Anova to know the effect of liquid organic fertilizer from the papaya fruit waste
and pineapple skin to the growth kangkung darat plants. Parameters measured
are stem height, leaf number, and wet weight.
The result show that the application of liquid organic fertilizer have no
significant effect on the growth of kangkung darat plants. Liquid organic fertilizer
from papaya pineapple fruit waste at concentration 20% can increase the stem
height and leaf number, while wet weight is better at 10% concentration.

Keywords: kangkung darat plants, liquid organic fertilizer, papaya fruit waste,
pineapple skin.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan kawasan yang sangat potensial untuk bercocok
tanam. Kesuburan tanahnya telah terbukti mampu menumbuhkan aneka ragam
tumbuhan dan tanaman pangan yang berlimpah. Kesuburan yang ada tentu perlu
dipertahankan untuk perlu diwariskan kepada anak cucu kelak.
Namun, amat sangat disayangkan, terdapat salah satu tren umum yang
jamak dilakukan oleh para petani yang justru mengurangi kesuburan tanah yaitu
penggunaan pupuk kimia. Sifatnya yang instan dan praktis membuat pupuk
kimia menjadi pilihan, akan tetapi sifat pupuk kimia yang selalu menyebabkan
peningkatan dosis mengakibatkan kerusakan tanah yang konstan. Apabila tidak
ditanggulangi, kondisi ini tentu akan merusak kesuburan tanah. Selain itu,
penggunaan pupuk kimia dapat menimbulkan berbagai gejala penyakit, seperti
diabetes, kanker, autisme, kemandulan, dan Parkinson (Nisa, 2016).
Masyarakat semakin banyak yang menyadari tentang efek negatif dari
penggunaan bahan-bahan kimia, seperti pestisida kimia sintetis serta hormon
tumbuh produksi pertanian terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Maka
dari itu, penggunaan pupuk organik bisa menjadi alternatif yang baik untuk
industri pertaniaan, yang tentunya memiliki efek yang positif bagi tanaman jika
dibandingkan dengan pupuk kimia. Berbagai hasil penelitian mengindikasikan
bahwa sebagian besar lahan pertanian intensif menurun produktivitasnya dan
telah mengalami degradasi lahan, terutama terkait dengan sangat rendahnya
1
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kandungan karbon organik dalam tanah, yaitu 2%. Padahal untuk memperoleh
produktivitas optimal dibutuhkan karbon organik sekitar 2,5%. Pupuk organik
sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun
kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas
lahan secara berkelanjutan (Munanto, 2013).
Selain memiliki manfaat bagi kesuburan tanah, pupuk organik juga
memiliki efek yang baik bagi pertumbuhan tanaman karena pupuk organik
memiliki fungsi kimia yang penting karena terdapat penyediaan hara makro
seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, sedangkan
hara mikro seperti zink, kobalt, barium, mangan, dan besi. Meskipun kandungan
unsur hara yang terdapat pada pupuk organik relatif sedikit (Munanto. 2013).
Pupuk organik adalah pupuk yang sebagaian besar atau seluruhnya
terdiri atas bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, seperti pelapukan
sisa -sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat
atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi
tanah. Pada umumnya, bahan dasar pembuatan pupuk organik adalah sumber
daya yang tersedia di sekitar lingkungan seperti limbah buah-buahan, bonggol
pisang, urin sapi, keong mas, limbah pasar, sampah rumah tangga dan limbah
sayuran. Bahan-bahan tersebut merupakan tempat yang disukai oleh
mikroorganisme

sebagai

media

untuk

hidup

dan

berkembangnya

mikroorganisme yang berguna mempercepat penghancuran bahan-bahan
organik (dekomposer) atau sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman (Handayani,
2015).
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Buah nanas dan buah pepaya merupakan tumbuhan yang banyak
dijumpai di sekitar lingkungan baik dijual di pasaran maupun tumbuh di
halaman rumah masyarakat. Kedua buah tersebut tergolong buah yang mudah
busuk sehingga banyak dibuang begitu saja dan menjadi limbah yang kurang
bermanfaat. Limbah buah pepaya dan nanas memiliki potensi yang baik dan
dapat diolah menjadi pupuk organik cair untuk membantu memberi nutrisi bagi
pertumbuhan tumbuhan. Buah pepaya mengandung karbohidrat, kalsium,
magnesium, dan fosfor yang tinggi sedangkan buah nanas mengandung glukosa
tinggi, selain itu kadar nitrogen didalamnya pun tinggi (Nisa, 2016).
Tanaman seperti halnya makhluk hidup lain yang memerlukan nutrisi
yang cukup memadai dan seimbang agar dapat tumbuh dan berkembang dengan
baik. Maka dari itu perlu adanya pemberian pupuk yang tepat dan seimbang,
karena baik berlebih unsur hara atau kekurangan hara dapat menyebabkan
pertumbuhan yang tidak optimal.
Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya
berprofesi sebagai petani. Sebagian besar petani menamam sayuran dan dijual
di pasar. Salah satu sayuran yang paling digemari konsumen dan sering
dikonsumsi masyarakat yaitu kangkung darat. Kangkung darat merupakan
tanaman berumur pendek dan sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia,
adapun kandungan yang terdapat didalam Kangkung darat yaitu vitamin A,
vitamin C dan mineral seperti zat besi, kalsium, kalium, dan fosfor sehingga
baik untuk dikonsumsi (Santoso, 2015).
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Karena sebagian besar petani yang ada di Indonesia masih banyak
menggunakan pupuk kimia untuk membantu pertumbuhan tanaman, namun
memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Maka dari itu dibuat
salah satu alternatif untuk mencegah dampak tersebut dengan melakukan suatu
penelitian pembuatan pupuk organik cair dengan judul “Pengaruh Pemberian
Pupuk Organik Cair dari Limbah Buah Pepaya dan kulit Nanas Terhadap
Pertumbuhan Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea reptans Poir)”.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah pemberian pupuk cair dari limbah buah pepaya dan kulit nanas
berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat?
2. Berapa konsentrasi pupuk cair dari limbah buah pepaya dan kulit nanas
sehingga menghasilkan tanaman kangkung darat yang optimal?
C. Tujuan Penelitaian
1. Mengetahui bagaimana pengaruh pemberian pupuk dari cair limbah buah
pepaya dan kulit nanas terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat.
2. Mengetahui konsentrasi pemberian pupuk cair dari limbah buah pepaya dan
kulit nanas yang paling optimal dalam pertumbuhan tanaman kangkung
darat.
D. Manfaat
1. Bagi Peneliti
Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru tentang cara
pembuatan pupuk cair dari bahan limbah buah pepaya dan kulit nanas yang
dapat diaplikasikan pada tanaman kangkung darat.
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2. Bagi Masyarakat
Memberi pengetahuan baru kepada masyarakat tentang pemanfaatan
limbah buah pepaya dan kulit nanas yang dapat diolah menjadi pupuk cair.
Serta memberi kesadaran bagi masyarakat untuk mengunakan pupuk
organik yang dapat dimanfaatkan dari lingkungan sekitar, tanpa harus
menggunakan pupuk kimia yang memiliki resiko bagi kesehatan dan
lingkungan.
3. Bagi Dunia Pendidikan
Sebagai masukan pengetahuan untuk pengenalan pemanfaatan
limbah buah pepaya dan kulit nanas yang dapat diolah menjadi pupuk cair
yang bermanfaat bagi tanaman. Serta dapat dijadikan sebagai bahan
pembelajaran mengenai cara bercocok tanam, yang dapat praktekkan di luar
kelas pada saat proses pembelajaran sesuai dengan materi yang diberikan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori yang Terkait
1. Buah Pepaya
Pepaya (Carica papaya) adalah salah satu anggota family
Caricaceae yang berasal dari Amerika dan Hindia Barat. Tanaman pepaya
hidup di iklim tropis maupun sup tropis, baik di musim panas maupun hujan,
baik di dataran tinggi maupun rendah. (Yon 1994 dalam Fitria, 2014). Selain
itu, pepaya dapat berbuah kapan saja dan tidak mengenal musim. Pepaya
adalah tanaman yang besar dan berumur pendek, cepat tumbuh, berkayu,
dan tingginya sekitar 10 sampai 12 meter.
Kandungan nutrisi buah pepaya terdiri atas 86, 6 g air, 0,5 g protein,
0,3 g lemak, 12,1 g karbohidrat, 0,7 g serat, 0,5 g abu, 204 mg kalium, 34
mg kalsium, 11 mg fosfor, 1 mg besi, 74 mg vitamin A, dan 0,003 mg tiamin
(Verheij dan Coronel 1997 dalam Fitria, 2014). Beberapa kandungan yang
terdapat dalam buah pepaya sangat baik untuk pertumbuhan dan
perkembangan mikroorganisme dan tanaman.

6
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Gambar 2.1 Buah Pepaya
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan

taksonominya

pepaya

diklasifikasikan

sebagai

(Plantamor, 2018):
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Ordo

: Violales

Famili

: Caricaceae

Genus

: Carica

Spesies

: Carica papaya L.

2. Kulit Nanas
Tanaman nanas merupakan tanaman buah yang selalu tersedia
sepanjang tahun dan merupakan tanaman yang tergolong dalam tanaman
yang tahan terhadap kemarau dan dapat hidup dengan baik sekitar suhu
30oC. Tanaman nanas berbentuk semak dan hidupnya bersifat perennial.
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Tanaman nanas terdiri dari akar, batang, daun, batang, bunga, buah dan
tunas-tunas (Rukmana, 1996).
Nanas merupakan salah satu tanaman buah yang banyak
dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini mempunyai
banyak manfaat terutama pada buahnya. Buah nanas (Ananas comosus L.
Merr) merupakan salah satu jenis buah yang terdapat di Indonesia,
mempunyai penyebaran yang merata. Selain dikonsumsi sebagai buah
segar, nanas juga banyak digunakan sebagai bahan baku industri pertanian.
Dari berbagai macam pengolahan nanas seperti selai, manisan, sirup, dan
lain-lain maka akan didapatkan kulit yang cukup banyak sebagai hasil
buangan atau limbah.

Gambar 2.2 Kulit Nanas
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Tanaman nanas tergolong kedalam famili Bromeliaceae, yaitu
kelompok tanaman monokotil berbunga. Klasifikasi ilmiah tanaman nanas
berdasarkan Plantamor (2018) adalah sebagai berikut:
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Kingdom

: Plantae

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Liliopsida

Ordo

: Bromeliales

Famili

: Bromeliaceae

Genus

: Ananas

Spesies

: Ananas comosus (L.) Merr.

Berdasarkan kandungan nutriennya, ternyata kulit buah nanas
mengandung karbohidrat dan gula yang cukup tinggi. Menurut Wijana, dkk
(1991) kulit nanas mengandung 81,72 % air, 20, 87 % serat kasar, 17, 53 %
karbohidrat, 4, 41 % protein, 0,02 % lemak, 0,48 % abu, 1,66 % serat basah
dan 13, 65 % gula reduksi.
Dalam kulit nanas terdapat kandungan karbohidrat dan gula yang
cukup tinggi sehingga kulit nanas memungkinkan untuk dimanfaatkan
sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair melalui proses
pengomposan dan ekstraksi untuk mengambil senyawa-senyawa yang
terdapat dalam kulit nanas tersebut.
3. Pupuk Organik Cair
Pupuk adalah bahan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk
menyediakan sebagian unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Peran
pupuk sangat dibutuhkan oleh tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang
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dengan baik. Pupuk juga berfungsi untuk menambah kandungan unsur hara
yang kurang tersedia di dalam tanah, serta dapat memperbaiki daya tahan
tanaman (Hananto, 2012).
Menurut Nisa, (2016) pada prinsipnya, bahan utama dalam
pembuatan pupuk organik cair terdiri dari tiga jenis komponen, antara lain:
a) Karbohidrat: air cucian beras, nasi bekas, singkong, kentang, gandum.
b) Glukosa: cairan gula merah, cairan gula pasir, air kelapa.
c) Sumber bakteri: keong mas, kulit buah-buahan, kotoran hewan, atau
apapun yang mengandung sumber bakteri.

Pupuk organik adalah bahan organik yang umumnya berasal dari
tumbuhan atau hewan, ditambahkan kedalam tanah secara spesifik sebagai
sumber hara, pada umumnya mengandung nitrogen (N) yang berasal dari
tumbuhan dan hewan (Susanto, 2002). Pupuk organik adalah pupuk yang
berasal dari sisa tanaman dan kotoran hewan yang telah melalui proses
rekayasa, berbentuk padat atau cair dan dapat diperkaya dengan bahan
mineral alami atau mikroba yang bermanfaat memperkaya hara, bahan
organik tanah, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk
organik mempunyai kandungan unsur, terutama Nitrogen (N), fosfor (P),
dan kalium (K) sangat sedikit, tetapi mempunyai peranan lain yang sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan tanaman.
(Suriawiria, 2003).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11

Menurut Susetya (2012) menyatakan bahwa pupuk organik cair
adalah pupuk yang dapat memberikan hara yang sesuai dengan kebutuhan
tanaman pada tanah, karena bentuknya yang cair, maka jika terjadi
kelebihan kapasitas pupuk pada tanah maka dengan sendirinya tanaman
akan mudah mengatur penyerapan komposisi pupuk yang dibutuhkan.
Pupuk organik yang berbentuk cair dalam pemupukan jelas lebih merata,
tidak akan terjadi penumpukan konsentrasi pupuk di satu tempat dan
mempunyai kelebihan dapat secara cepat mengatasi defesiensi hara dan
mampu menyediakan hara secara cepat.
Pupuk organik cair mengandung unsur kalium yang berperan
penting dalam setiap proses metabolisme tanaman, yaitu dalam sintesis
asam amino dan protein dari ion-ion ammonium serta berperan dalam
memelihara tekanan turgor dengan baik sehingga memungkinkan lancarnya
proses-proses metabolisme dan menjamin kesinambungan pemanjangan sel
(Purwowidodo, 1992).
Penggunaan pupuk organik cair memiliki keunggulan yakni
walaupun sering digunakan tidak merusak tanah dan tanaman, pemanfaatan
limbah organik sebagai pupuk dapat membantu memperbaiki struktur dan
kualitas tanah, karena memiliki kandungan unsur hara (NPK) dan bahan
organik lainnya (Hadisuwito, 2007).
Pembuatan pupuk organik cair dari limbah buah pepaya dan kulit
nanas dilakukan dengan proses fermentasi dan memerlukan tambahan
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bahan-bahan pendukung. Berikut ini dapat diuraikan proses fermentasi dan
bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik cair.
a. Fermentasi
Fermentasi merupakan aktivitas mikroorganisme anaerob yang
mampu mengubah atau mentransformasikan senyawa kimia ke substrat
organik.

Fermentasi

dapat

terjadi

karena

adanya

aktivitas

mikroorganisme penyebab fermentasi pada substrar organik yang
sesuai. Proses ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan tersebut
(Winarno, 1990 dalam Eka 2009).
Fermentasi sering didefenisikan sebagai proses pemecahan
karbohidrat dan asam amino secara anaerobik yaitu tanpa memerlukan
oksigen. Karbohidrat terlebih dahulu akan dipecahkan menjadi unit-unit
glukosa dengan bantuan enzim glukosidese, dengan adanya kedua
enzim tersebut maka pati akan segera terdegradasi menjadi glukosa,
kemudian glukosa tersebut oleh khamir akan diubah menjadi alkohol
(Affandi, 2008).
Berbeda dengan pupuk kompos yang membutuhkan waktu
fermentasi cukup lama yaitu sekitar tiga sampai empat bulan. Namun
untuk pembuatan pupuk organik cair waktu fermentasi yang dibutuhkan
relatif singkat karena terbuat dari bahan-bahan alami, sebagai media
hidup dan berkembangnya mikroorganisme yang berguna untuk
mempercepat penghancuran bahan organik. Lamanya fermentasi
tergantung pada bahan yang di gunakan untuk membuat pupuk organik
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cair. Pupuk organik cair yang terbuat dari bahan sisa buah-buahan
membutuhkan waktu fermentasi selama dua minggu sebelum digunakan
(Nisa, 2016).
b. Larutan Effective Microorganisms 4
Larutan effective microorganisms 4 yang disingkat EM4
ditemukan pertama kali oleh Prof. Teruo Higa dari Universitas Ryukyu,
Jepang. Larutan EM4 ini berisi mikroorganisme fermentasi. Jumlah
mikroorganisme fermentasi didalam EM4 sangat banyak, sekitar 80
jenis. Mikroorganisme tersebut dipilih yang dapat bekerja secara efektif
dalam memfermentasikan bahan organik.

Menurut Indrianti dan

Praseya (2017) Ada 5 golongan utama yang terkandung di dalam EM4,
antara lain:
1. Bakteri Fotosintetik
Bakteri ini merupakan bakteri bebas yang dapat mensintesis
senyawa nitrogen, gula, dan substansi bioaktif lainnya. Hasil
metabolit yang diproduksi dapat diserap secara langsung oleh
tanaman dan tersedia sebagai substrat untuk perkembangbiakan
menguntungkan.
2. Lactobacillus sp. (bakteri asam laktat)
Lactobacillus sp. merupakan baktri yang yang memproduksi
asam laktat sebagai hasil penguraian gula dan karbohidrat lain.
Bakteri ini bekerja sama dengan bakteri fotosintesis dan ragi dalam
melakukan penguraian. Asam laktat merupakan bahan sterilisasi
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yang kuat dan dapat menekan mikroorganisme berbahaya dan dapat
menguraikan bahan organik dengan cepat.
3. Streptomyces sp
Streptomyces sp merupakan enzim streptomisin yang bersifat
racun terhadap hama dan penyakit merugikan.
4. Ragi/yeast
Ragi memproduksi substansi yang berguna bagi tanaman
dengan cara fermentasi. Substansi bioaktif yang dihasilkan oleh ragi
berguna untuk pertumbuhan sel dan pembelahan aka. Ragi ini juga
berperan

dalam

perkembangbiakan

atau

membelahan

mikroorganisme menguntungkan lain seperti Actinomycetes atau
bakteri asam laktat.
5. Actinomycetes
Actinomycetes merupakan organisme peralihan antara
bakteri dan jamur yang mengambil asam amino dan zat serupa yang
diproduksi bakteri fotosintesis dan mengubahnya menjadi antibiotik
untuk mengendalikan patogen.
Selain berfungsi dalam proses fermentasi dan dekomposisi bahan
organik, EM4 juga mempunyai manfaat lain seperti memperbaiki sifat fisik,
kimia, dan biologi tanah, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan
tanaman, menyehatkan tanaman, meningkatkan produksi tanaman, dan
menjaga kestabilan prosuksi (Indrianti dan Praseya, 2017).
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c. Tetes Tebu (Molasses)
Tetes tebu berperan dalam pertumbuhan mikrobia, karena
mengandung sumber karbon dan nitrogen bagi ragi dalam proses
fermentasi. Prinsip fermentasi yaitu pemecahan senyawa organik
menjadi

senyawa

sederhana

yang

melibatkan

organisme.

Mikroorganisme inilah yang digunakan untuk menjaga keseimbangan
karbon (C) dan nitrogen (N) yang menjadi faktor penentu dalam proses
fermentasi (Wijaya, 2008).
Tambahan material tetes tebu yang mengandung komponen
nitrogen sangat diperlukan untuk menambah kandungan unsur hara agar
proses

fermentasi

berlangsung dengan sempurna. Tetes

tebu

mengandung karbohidrat dalam bentuk gula yang tinggi (64%) disertai
berbagai nutrient yang diperlukan jasad renik juga dapat meningkatkan
kecepatan fermentasi menjadi pupuk dalam waktu yang relative singkat
(Wijaya, 2008).
d. Air Cucian Beras (Air Leri)
Air leri merupakan limbah yang berasal dari proses pembersihan
beras yang akan dimasak. Hasil buangan air cucian beras berasal dari
suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga)
yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi dan dibuang percuma, padahal
didalam air leri terdapat vitamin B1. Vitamin B1 merupakan kelompok
vitamin B, yang mempunyai peranan dalam metabolisme tanaman
dalam hal mengkonversikan karbohidrat menjadi energi untuk
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menggerakkan aktifitas dalam tanaman. Menurut Alip (2010) dalam
(Wulandari et al, 2012) pada tanaman yang mengalami stress karena
kondisi bare root (akar terbuka) atau karena pemindahan tanaman
kemedia baru dengan pemberian vitamin B1 maka tanaman tersebut
dapat segera melakukan aktifitas metabolisme untuk beradaptasi dengan
lingkungan media yang baru.
Limbah air cucian beras telah digunakan sebagai pupuk organik
cair pengganti pupuk kimia pada beberapa tumbuhan. Menurut
Wulandari et al, (2012) menyatakan bahwa limbah air cucian beras
dapat meningkatkan pertumbuhan akar tanaman selada pada jenis dan
kadar air cucian beras yang berbeda.
4. Tanaman Kangkung
Tanaman kangkung merupakan tanaman menetap yang dapat hidup
lebih dari setahun. Tanaman yang juga berasal dari Kawasan Asia dan
Afrika ini meliputi dua jenis yang biasa dibudidayakan petani, yakni
kangkung darat dan kangkung air. Kangkung darat berbunga putih bersih,
sedangkan kangkung air air berbunga putih kemerah-merahan. Perbedaan
lainnya terletak pada bentuk daun dan batang kangkung darat berbatang
putih kehijau-hijaua, sedangkan kangkung air berbatang hijau, kangkung
darat memiliki daun yang Panjang dan berujung runcing sedangkan
kangkung air berdaun Panjang dan berujung agak tumpul. Selain itu,
kangkung darat lebih banyak bijinya daripada kangkung air. Itulah sebabnya
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kangkung darat diperbanyak melalui buji, sedangkan kangkung air
diperbanyak dengan menggunakan setek pucuk batang (Santoso, 2015).

Gambar 2.3 Tanaman Kangkung Darat
Sumber : Dokumentasi Pribadi

a) Klasifikasi Kangkung Darat
Menurut Plantamor (2018) kedudukan tanaman kangkung dalam
tatanaman (sistematika) tumbuhan diklasifikasikan kedalam:
Kingdom : Plantae
Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Ordo

: Solanales

Famili

: Convolvulaceae

Genus

: Ipomoea

Spesies

: Ipomoea reptans Poir
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b) Morfologi Kangkung Darat
Menurut Haryoto (2009) Tanaman kangkung darat termasuk
tanaman dikotil dan berakar tunggang. Akarnya menyebar ke segala
arah dan dapat menembus tanah sampai kedalaman 50 cm lebih. Batang
tanaman berwarna hijau keputih-putihan, banyak mengandung air, dan
berongga. Setiap ruas batang ditumbuhi akar dan berpotensi ditumbuhi
cabang baru atau bunga.
Daun kangkung berwarna hijau tua di bagian atasnya. Tangkai
daunnya Panjang dan melekat pada setiap ruas batang. Bentuk daunnya
menyerupai jantung-hati dan berujung runcing. Panjang daun sekitar 710 cm dengan lebar 2-3 cm (Haryoto, 2009).
Selama fase pertumbuhannya, tanaman kangkung dapat
berbunga, berbuah dan berbiji. Bentuk bunga saeperti terompet dan daun
mahkota bunga berwarna putih atau merah-lembayung. Buah kangkung
berbentuk bulat- telur yang di dalamnya berisi tiga butir biji. Bentuk biji
kangkung bersegi-segi atau agak bulat, berwarna coklat atau kehitamhitaman, dan termasuk biji berkeping dua. Pada jenis kangkung darat,
biji kangkung berfungsi sebagai alat perbanyak tanaman secara
generatif (Rukmana, 1994).
c) Manfaat dan Kandungan Gizi Kangkung Darat
Kangkung banyak mengandung vitamin Aserta bahan-bahan
mineral, terutama zat besi dan kalsium. Kedua jenis mineral tersebut
merupakan zat yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan manusia.
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Sementara vitamin A sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata
(Haryoto, 2009). Kandungan kangkung secara lengkap tersaji dalam
tabel berikut ini:
Tabel 2.1 Kandungan Gizi Kangkung Darat
Kandungan Gizi
Jumlah
Energi (kal)

729

Protein (g)

3,0

Lemak (g)

0,3

Karbohidrat (g)

5,4

Kalsium (mg)

73

Fosfor (mg)

50

Zat besi (mg)

2,5

Vitamin A (SI)

6.300

Vitamin B1 (mg)

0,07

Vitamin C (mg)

32

Air (g)

89,7

Disamping sebagai bahan sayur, kangkung juga berkhasiat
sebagai obat penenang. Orang yang sulit tidur pun dapat mengkonsumsi
sayur kangkung agar dapat tidur lelap. Selain itu, kangkung juga
mengatasi buang air besar (sembelit).
d) Syarat Tumbuh Kangkung Darat
Kangkung

merupakan

tanaman

menjalar

yang

mudah

beradaptasi dengan kondisi lingkungan di daerah tropis. Kangkung darat
mempunyai persyaratan khusus agar dapat tumbuh subur. Pertama
kangkung membutuhkan air yang cukup untuk hidupnya. Kedua,
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tanaman kangkung juga membutuhkan sinar matahari yang memadai.
Maka, meskipun dapat hidup, tanaman kangkung akan tumbuh menjulut
kurus jika berada ditempat yang terlindung. Jadi lokasi yang cocok
untuik tanaman kankung adalah lokasi yang terbuka dan banyak
mengandung air, subur dan memiliki penyerapan air baik (Haryoto,
2009).
Kangkung darat termasuk tipe sayuran dataran rendah yang
pertumbuhannya kurang optimal bila ditanam di daratan lebih dari 700
m dpl. Kangkung darat dapat tumbuh di daerah dengan iklim panas dan
tumbuh optimal pada suhu 25-30oC. Kangkung darat sangat kuat
menghadapi panas terik dan kemarau yang Panjang dengan kelembaban
60%.

Kangkung

darat

dapat

tumbuh

optimal

pada

tanah

banyakmengandung bahan organik, tinggi kandungan air dengan pH
5.3-6.0 (Fikri, 2015).
e) Budidaya Kangkung Darat
Benih kangkung darat akan mulai berkecambah setelah 3-5 hari
sejak penanaman. Bila ada benih yang tidak tumbuh, segera lakukan
penyulaman dengan benih yang baru. Menurut Haryoto (2009)
pemeliharaan tanaman dapat dilakukan dengan cara berikut ini:
1. Pemupukan
Tujuan pemupukan adalah menyediakan unsur hara yang
cukup, sesuai kebutuhan tanaman. Jumlah unsur hara yang tersedia
dalam tanah sangat tergantung pada kondisi tanah setempat.
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2. Penyiraman
Tanaman kangkung darat juga memerlukan air yang cukup
banyak, tanah tempat hidupnya harus dijaga kebasahannya. Oleh
karena itu, tanaman kangkung darat perlu disiram 2 kali sehari, pagi
sebelum 09.00 dan sore sesudah pukul 15.00.
3. Penyiangan
Rumput atau tumbuhan liar (gulma) yang muncul dilahan
tanaman perlu disiangi secara rutin. Jika dibiarkan, gulma tersebut
akan menyerap zat makanan yang seharusnya hanya untuk kebutuhan
tanaman kangkung. Akibatnya, kehidupan tanaman terganggu karena
berebut makanan dengan gulma pengganggu.
4. Perempelan
Perempelan dilakukan terhadap daun yang menguning maupun
kering, serta daun yang terserang hama dan penyakit yang parah.
Perempelan ini berfungsi untuk menjaga sanitasi lingkungan,
sekaligus agar tanaman enak dipandang dan tampak lebih asri.
5. Penyulaman
Benih kangkung darat setelah 2-5 hari ditanam sudah mulai
berkecambah. Bila terdapat benih tidak tumbuh harus segera diadakan
penyulaman dengan benih yang baru (Rukmana, 1994).
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6. Pengaturan
Agar tanaman kangkung tumbuh subur, atur agar tanaman
tidak tumbuh merambat dan saling bertindihan. Dengan demikian,
akar pada tiap ruas tanaman dapat menapak dan menembus tanah.
f)

Hama dan Penyakit pada Kangkung Darat
Kangkung merupakan salah satu jenis tanaman yang tahan
terhadap penyakit. Akan tetapi, karena anggapan tersebut petani sering
kali lalai dalam memperhatikan pertumbuhan tanaman peliharaannya
sehingga menyebabkan tanaman mudah terserang hama dan penyakit.
Menurut Haryoto (2009) ada beberapa hama dan penyakit yang dapat
menyerang tanaman kangkung darat, diantaranya:
1. Hama
Pada dasarnya pengendali hama dapat dilakukan dengan
menjaga jarak tanaman dan Teknik memelihara tanaman yang benar.
Hama yang sering dijumpai pada budidaya tanaman kangkung yaitu
sebagai berikut:
a. Siput
Siput menyerang tanaman kangkung dengan cara
menggerogoti batang dan daun sehingga membuat kangkung
menjadi busuk. Siput merupakan vektor penyakit layu bakteri.
Pengendali yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran
hama siput yaitu dengan menjaga kebersihan lahan penanaman.
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b. Belalang
Belalang termasuk hama pemakan aneka jenis tumbuhan.
Hama ini sering menyerang tanaman di lapangan secara
berkelompok. Akibatnya tanaman rusak cukup parah. Jika yang
diserang adalah tanaman persemaian, tunas-tunasnya akan putus
dan akibatnya tanaman tidak dapat tumbuh sempurna.
c. Ulat grayak
Ular grayak menyerang tanaman kangkung dengan cara
menggerogoti daun kangkung hingga berlubang. Penyebaran
ulat grayak dapat dikurangi dengan penyemprot pestisida alami.
d. Kutu daun
Kutu daun menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Hal ini
karena kutu daun menghisap cairan pada tanaman.
2. Penyakit
Penyakit jarang dijumpai pada budidaya tanaman kangkung.
Beberapa penyakit yang mungkin ditemui pada tanaman ini yaitu
sebagai berikut:
a. Karat putih
Gejala yang terlihat dari penyakit karat putih yaitu warna
daun yang berubah menjadi putih. Pengendalian yang dapat
dilakukan yaitu dengan memotong daun yang terserang. Lalu
menyemprot pestisida alami yaitu pada tanaman lainnya.
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b. Bercak daun
Umumnya bercak daun disebabkan oleh jamur Fusarium sp.
dan Cercospora bataticola Cif. Et Bruner. Gejala yang terlihat
dari bercak cokelat dan merah pada daun. Penyakit ini dapat
dikendalikan dengan mencabut tanaman yang terserang.
g) Panen
Di daratan rendah tropika sekitar khatulistiwa kangkung dapat
dipanen setelah 25 hari sedangkan di dataran tinggi kangkung darat
membutuhkan 40 hari untuk panen. Cara memanennya yaitu dengan
mencabut tanaman kangkung hingga semua akarnya ikut tercabut atau
dapat dilakukan dengan pemangkasan hingga pangkal batang. (Pracaya
dan Kartika, 2016).
Ciri tanaman kangkung siap dipanen adalah pertumbuhan tunastunasnya telah memanjang sekitar 20-25 cm dan ukuran daun-daunnya
cukup besar (normal). Waktu panen paling baik adalah pagi hari atau
sore hari agar tidak mengalami kelayuan yang drastic akibat suhu udara
yang panas ataupun teriknya sinar matahari (Rukmana, 1994).

B. Hasil Penelitian yang Relevan
Kelen (2017) dengan judul “Pengaruh Konsentrasi Pupuk Cair
Campuran Dari Beberapa Jenis Buah Terhadap Pertumbuhan Tanaman
Sambung Nyawa (Gynura Procumbens (Lour.) Merr.)” dalam penelitiannya
menggunakan beberapa campuran buah (pisang, jeruk, pepaya, naga, nanas,
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melon, manga, alpukat), dengan menggunakan tiga perlakuan A (konsentrasi
10%), B (konsentrasi 20%), C (konsentrasi 30%) dan D sebagai control. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair dari berbagai
buah memberi pengaruh signifikan terhadap tanaman sambung nyawa yang
dapat diukur dari parameter pertambahan tinggi tanaman, jumlah daun,
diameter batang, serta peningkatan produktivitas tanaman sambung nyawa yaitu
berat basah dan berat kering. Dengan konsentrasi 30% merupakan perlakuan
yang paling efektif terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman
sambung nyawa.
Qurniani (2017) dengan judul “Pengaruh Variasi Dosis Limbah Cair
Nanas (LCN) Terhadap Pertumbuhan Dan Kadar Kalsium Bayam Merah
(Althernanthera amoena Voss.) Untuk Penyusunan Bahan Ajar Monoggraf
Berbasis Saintifik Materi Pertumbuhan Dan Perkembangan” dengan perlakuan
dosis A (150 ml), B (200 ml), C (250 ml). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh nyata variasi dosis pupuk limbah cair nanas terhadap
pertumbuhan bayam merah dengan perlakuan 250 ml pupuk LCN memberikan
pengaruh paling baik.
Rahayu (2017) dengan judul “Pengaruh Pupuk Organik Cair (POC) Dari
Mol Pepaya Terhadap Pertumbuhan Dan Produktivitas Tanaman Cabai Rawit
(Capsicum frutescens L.)” dengan menggunakan 1 kontrol dan 6 perlakuan B1
(1%), B2 (2%), B3 (3%), B4 (4%), B5 (5%), B6 (6%). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa cabang primer, jumlah daun, bobot basah buah, dan bobot
kering cabai rawit dipengaruhi oleh pemberian pupuk dari MOL pepaya, akan
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tetapi tinggi tanaman tidak dipengaruhi. pemberian dosis MOL pepaya terhadap
cabai rawit yang paling berpengaruh baik yaitu pada perlakuan 5%.

C. Kerangka Berfikir
Dizaman sekarang petani banyak menggunakan pupuk kimia untuk
membantu mempercepat pertumbuhan tanaman, karena sifatnya yang instan
dan praktis. Namun pemakaian pupuk kimia yang berlebihan dapat berdampak
negatif bagi kesuburan tanah dan kesehatan manusia yang mengkonsumsi
tanaman tersebut.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif
dari penggungaan pupuk kimia yaitu membuat suatu alternatif yang dapat
menggantikan pupuk kimia untuk membantu pertumbuhan tanaman. Upaya
tersebut dapat dilakukan dengan membuat pupuk organik dari bahan alami
yang memiliki kandungan untuk membantu pertumbuhan tanaman dengan
memanfaatkan bahan yang ada disekitar lingkungan selain itu biaya yang
digunakan untuk pembuatan pupuk organik ini tergolong murah dibanding
dengan menggunakan pupuk kimia. Adapun bahan yang dapat dimanfaatkan
untuk membuat pupuk organik seperti limbah sayuran, limbah buah-buahan,
bongol pisang dan kotoran hewan. Bahan-bahan tersebut sudah tidak lagi
memiliki nilai ekonomi dan hanya akan menjadi sampah yang sudah tidak
berguna di lingkungan masyarakat.
Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan limbah buah-buahan yang
diolah menjadi pupuk organik cair. Buah yang dipilih yaitu limbah buah
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pepaya yang sudah busuk dan kulit buah nanas. Pupuk organik cair dari limbah
buah pepaya dan kulit nanas ini diharapkan dapat memperbaiki struktur tanah
dan dapat membantu mengingkatkan pertumbuhan serta produktivitas
tanaman, karena buah pepaya memiliki kandungan kalsium, kalium, fosfor
sedangkan buah nanas mengandung glukosa tinggi dan kadar nitrogen di
dalamnya pun tinggi.
Pembuatan pupuk organik cair dilakukan dengan cara mencampurkan
limbah buah pepaya dan kulit nanas dengan tambahan EM4, tetes tebu dan air
cucian beras agar kandungan dari setiap masing-masing bahan tersebut saling
melengkapi untuk membantu pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pupuk
organik cair dari limbah buah pepaya dan kulit nanas ini diaplikasikan pada
tanaman kangkung darat (Ipomoea reptans Poir) yang mengandung vitamin A,
vitamin C dan mineral seperti zat besi, kalsium, kalium dan fosfor sehingga
baik untuk dikonsumsi. Pupuk organik cair yang telah dibuat diharapkan dapat
memberi dampak positif bagi pertumbuhan dan produktivitas tanaman
kangkung darat
Secara singkat kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada
skema sebagai berikut:
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Kangkung darat salah
satu jenis sayuran yang
digemari banyak
masyarakat

Pemakaian pupuk
kimia

Limbah buah-buahan
yang tidak memiliki
nilai ekonomi dan
sudah tidak berguna

Memiliki
kandungan gizi yang
berguna bagi
kesehatan

Memiliki dampak
negatif bagi
kesehatan dan
kesuburan tanah

Memiliki kandungan
yang dapat membantu
pertumbuhan tanaman

Solusi

Pemanfaatan limbah buah yang
diolah menjadi pupuk organik
cair

Pertumbuhan dan
perkembangan kangkung
darat

Gambar 2.4 Skema kerangka berfikir
D.

Hipotesa
1.

Pupuk cair limbah buah pepaya dan kulit nanas berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat (Ipomoea reptans Poir).

2.

Konsentrasi larutan pemberian pupuk cair limbah buah pepaya dan kulit
nanas paling efektif untuk pertumbuhan tanaman kangkung darat
(Ipomoea reptans Poir) adalah pada perlakuan dengan konsentrasi 30%.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
eksperimen. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian apakah pupuk organik
cair dari limbah buah pepaya dan kulit nanas dapat berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman kangkung darat dan konsentrasi yang paling efektif
dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman kangkung darat. Rancangan
penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Rancangan Acak
Lengkap (RAL). Ada tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1.

Variabel bebas: konsentrasi pupuk cair limbah buah pepaya dan kulit
nanas. Terdiri dari 3 perlakuan dengan konsentrasi P1 (10%), P2 (20%), P3
(30%) dan 1 kontrol K (0%) dengan masing-masing 10 ulangan sehingga
jumlah seluruh tanaman dalah 40 tanaman.

2.

Perlakuan dilakukan pada usia 7 hari setelah penanaman.

3.

Variabel terikat: pertumbuhan tanaman kangkung darat dengan melihat
parameter jumlah daun, tinggi batang dan berat basah.

4.

Variabel Kontrol: benih tanaman, waktu penyiraman setiap hari dan
pemberian pupuk cair limbah buah pepaya dan kulit nanas 1 kali seminggu

29
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B. Batasan Penelitian
Beberapa batasan yang terdapat dalam penelitian pengaruh pemberian
pupuk organik cair dari limbah buah pepaya dan kulit nanas terhadap
pertumbuhan tanaman kangkung darat, antara lain:
1. Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah tumbuhan Kangkung
darat (Ipomoea reptans Poir).
2. Pupuk cair yang digunakan terbuat dari bahan dasar limbah buah pepaya
yang diambil di tempat penjualan buah- buahan yang ada di pasar Stan Jl.
Raya Tajem No.18, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Yogyakarta dan limbah kulit nanas diambil dari penjual buah nanas
dipinggiran jalan tajem dekat SPBU Tajem.
3. Terdapat 3 konsentarasi pupuk cair limbah buah pepaya dan nanas yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu konsentrasi 10%, 20% dan 30% serta
1 kontrol 0% dengan penyiraman 100 ml pupuk cair limbah buah pepaya
dan kulit nanas dan 100 ml penyiraman dengan menggunakan air kran.
4. Parameter pertumbuhan tanaman kangkung yang diukur untuk melihat
pengaruh dari penggunaan pupuk cair limbah buah pepaya dan kulit nanas
meliputi jumlah daun, berat basah, tinggi batang.
C. Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau, cangkul,
cetok, meteran, polybag ukuran 25 cm x 25 cm, net, batang pengaduk,
termometer, timbangan Acis, hygrometer, gelas ukur 1000 ml, pH meter, ember
plastik, timbangan, gayung, saringan dan alat tulis.
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Bahan- bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih
kangkung darat (Ipomoea reptans Poir), tanah humus, limbah buah pepaya,
limbah kulit nanas, air kran, air leri, EM-4 dan tetes tebu.
D. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2018 di kebun
percobaan Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma yang terletak di Ds
krodan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian ini
melewati beberapa proses tahapan diantaranya persiapan alat dan bahan,
pembuatan pupuk cair dari limbah buah pepaya dan kulit nanas, penanaman
tanaman

kangkung,

pemberian

perlakuan,

pemeliharaan,

panen

dan

pengambilan data. Berikut ini tahapan yang dilakukan dalam penelitian:
1. Persiapan alat dan Bahan
Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu
menyiapakan semua alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan
pupuk cair limbah buah pepaya dan nanas serta penanaman tanaman
kangkung seperti yang telah tertulis di alat dan bahan. Alat penelitian yang
digunakan dipinjam dari Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas
Sanata Dharma, sedangkan sebagian bahan dibeli di toko pertanian dan
untuk limbah buah pepaya diambil dari pedagangan buah yang ada di pasar
Stan Maguwoharjo dan kulit nanas diambil dari pedangang buah nanas yang
ada di pinggiran jalan Raya Tajem No. 21, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab.
Sleman, DIY (dekat SPBU).
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Penulis juga membuat surat permohonan ijin untuk peminjaman
beberapa alat di Laboratorium dan penggunaan lahan yang ada di kebun
percobaan Pendidikan Biologi sebagai tempat yang akan digunakan untuk
menanam tanaman kangkung.
2.

Pembuatan pupuk cair dari limbah buah pepaya dan kulit nanas
Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk cair dari
limbah buah pepaya dan kulit nanas antara lain: limbah buah pepaya dan
kulit nanas, air kran, air leri, EM4, dan tetes tebu.
Langkah awal yang dilakukan dalam pembuatan pupuk cair limbah
buah pepaya dan kulit nanas yaitu menggumpulkan buah pepaya yang sudah
tidak layak untuk dikonsumsi dan kulit nanas dari pedagang buah yang ada
di pasar Stan Maguwoharjo dan penjual nanas yang ada di pinggiran jalan.
Selanjutnya limbah buah pepaya dan kulit nanas dibawah ke Laboratorium
Pendidikan biologi. Limbah buah pepaya dan kulit nanas yang sudah ada,
dicingang menggunakan pisau sampai menjadi potongan kecil kira-kira 1
cm. Hasil potongan limbah buah pepaya dan kulit nanas selanjutnya
ditimbang sebanyak 10 kg.
Hasil potongan limbah buah pepaya dan kulit nanas sebanyak 10 kg
dimasukkan kedalam ember plastik, kemudian tambahkan bahan lain seperti
5 liter air leri, 10 liter air kran, 1 liter tetes tebu dan 250 ml EM-4. Setelah
semua bahan telah ditambahkan, aduk secara merata hingga semua benarbenar tercampur menggunakan batang pengaduk.
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Setelah semuanya tercampur, ember ditutup dengan rapat kemudian
letakkan pada tempat yang aman dan terhindar dari sinar matahari, tempat
penyimpanan untuk proses fermentasi pupuk cair limbah buah pepaya dan
nanas ini disimpan di galeri yang ada di Laboratorium Pendidikan Biologi.
Penyimpanan dibiarkan selama 2 minggu, setelah 2 minggu tutup ember
plastik dibuka kemuadian pupuk cair limbah buah pepaya dan kulit nanas
disaring dengan menggunakan saringan untuk memisahkan ampas dan
pupuk cair dari limbah buah pepaya dan kulit nanas yang akan dimanfaatkan
sebagai pupuk untuk tanaman kangkung.
3. Penanaman Tanaman Kangkung Darat
a. Persiapan benih
Benih tanaman kangkung dibeli di toko pertaniaan yang ada di
Maguwoharjo. benih yang dipakai dalam penelitian ini yaitu benih yang
memiliki kualitas yang baik. Cara untuk memilih benih yang memiliki
kualitas baik yaitu dengan merendam benih dibawah air selama 5 menit,
kemudian dipilih benih-benih tanaman kangkung darat yang tenggelam
karena benih tersebut memiliki berat jenis yang tinggi, sebaliknya untuk
benih yang mengapung merupakan benih yang tidak memiliki kualitas
yang baik karena benih tersebut hampa dan berat jenis rendah.
b. Penyiapan lahan dan Media Tanam
Peneliti menyiapkan lahan sebagai tempat penanaman tanaman
kangkung. Lahan yang telah disiapkan terdapat di Kebun Percobaan
Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma. Peneliti membersihkan
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lahan terlebih dahulu menggunakan canggul agar lahan tidak ditumbuhi
rumput. Setelah itu, peneliti memasang net berbentuk persegi empat di
sekitar lahan. Pemasangan net ini bertujuan untuk melindungi tanaman
kangkung darat dari serangan hama. Selanjutnya mengisi polybag
ukuran 25 x 25 cm dengan tanah humus. Penggunaan polybag ini
bertujuan untuk memudahkan peneliti membersihkan lahan dan
mengurangi tumbuhnya rumput disekitar tanaman kangkung.
c. Penanaman benih Kangkung ke Polybag
Benih tanaman kangkung yang terpilih kemudian langsung
ditanam ke dalam polybag yang telah disediakan. Masing-masing
polybag diisi 3 benih tanaman kangkung.
d. Penyusunan Polybag
Jumlah keseluruhan polybag yang telah terisi benih kangkung
yaitu 40. Semua polybag tersebut disusun berdasarkan rancangan yang
digunakan peneliti yakni Rancangan Acak Lengkap, dimana setiap
polybag masing-masing diberi tanda dengan perlakuan tertentu dan akan
disusun secara acak yang ditentukan dengan cara diundi. Berikut ini
gambar penyusunan polybag yang telah diundi.
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Gambar 3.1 Penyusunan Polybag

e. Penyulaman
Penyulaman dilakukan untuk menggantikan bibit yang gagal
tumbuh. Jika ada bibit kangkung yang tumbuh secara abnormal selama
beberapa hari maka akan dilakukan penyulaman dengan menggunakan
cadangan yang sudah di siapkan.
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4. Perlakuan
Perlakuan merupakan suatu pemberian pupuk pada tanaman
kangkung yang telah ditanam. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan menggunakan pupuk cair dari
limbah buah pepaya dan kulit nanas. Pemberian pupuk mulai dilakukan
setelah tanaman kangkung berusia 1 minggu. Ada tiga macam konsentrasi
pupuk cair limbah buah pepaya dan kulit nanas yang digunakan yaitu
konsenrasi 10 %, 20 % dan konsentrasi 30% serta terdapat kontrol. Berikut
ini tabel pengenceran pupuk
Tabel 3.1 Pengenceran Pupuk Organik Cair
Pupuk organik cair (ml)
Air kran (ml)
Konsentrasi (%)
100
900
10
200
800
20
300
700
30

Pemberian pupuk dilakukan setiap 1 kali seminggu. Pemberian
pupuk organik cair ke dalam setiap polybag sebanyak 100 ml untuk semua
konsentrasi yang digunakan. Sedangkan penyiraman tanaman kangkung
darat dilakukan setiap pagi dan sore hari pada masing-masing polybag
sebanyak 100 ml.
5. Pemeliharaan
Pada penelitian ini peneliti melakukan 3 cara pemeliharaan yaitu
dengan cara penyiraman, penyiangan dan pengendalian hama. Penyiraman
dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari disesuaikan dengan kondisi
lingkungan, masing-masing polybag disiram dengan air kran sebanyak 100
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ml. Penyiangan gulma dilakukan dengan cara manual dengan mencabut
rerumputan yang tumbuh di sekitar tanaman kangkung darat agar tidak
mengganggu

pertumbuhan

tanaman

kangkung.

Sedangkan

untuk

pengendalian hama juga dilakukan secara manual dengan memperhatikan
dedaunan tanaman kangkung, jika ada hama yang menempel maka peneliti
akan menggambil kemudian membuang hama tersebut.
6. Panen
Panen dilakukan pada saat tanaman kangkung berusia 26 hari. Ciri
tanaman kangkung siap dipanen adalah pertumbuhan tunas-tunasnya telah
memanjang sekitar 20-25 cm dan ukuran daun-daunnya cukup besar. Panen
dilakukan dengan cara mencabut tanaman kangkung darat sampai
keakarnya.
7. Pengambilan Data
Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan yaitu data kuantitatif.
Data kuantitatif diambil dari perhitungan jumlah daun, tinggi batang dan
berat basah. Teknik pengumpulan data kuantitatif yang dilakukan dalam
penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
a. Tinggi Batang
Perhitungan tinggi batang dilakukan dengan menggunakan
penggaris dengan satuan centimeter (cm) dengan mengukur mulai dari
sisi pangkal batang sampai keujung batang.
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b. Jumlah Daun
Perhitungan jumlah daun dilakukan hanya untuk daun yang
terbuka sempurna untuk setiap 1 batang tanaman kangkung.
c. Berat Basah
Penimbangan berat basah dilakukan pada saat masa panen.
Penimbangan dilakukan dengan cara mencabut tanaman kangkung darat
dari tanah sampai akarnya, kemudian tanaman dibersihkan hingga tidak
ada sisa tanah yang menempel pada tanaman kangkung, kemudian
ditimbang menggunakan timbangan analitik.
E.

Metode Analisis Data
Cara menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan
menggunakan Anova (Analysis of Variances) satu arah dengan pengukuran
variabilitas antar kelompok. Anova satu arah digunakan untuk menguji
perbedaan diantara dua atau lebih kelompok dimana hanya terdapat satu
faktor yang dipertimbangkan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan
melihat nilai sig. Jika nilai sig. > 0.05 maka tidak signifikan dan jika nilai sig.
< 0. 05 maka signifikan atau berpengaruh nyata sehingga perlu dilakukan uji
lanjut menggunakan uji Duncan. Hipotesis uji statistika yaitu:
H0: Pupuk cair limbah buah pepaya dan kulit nanas tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat.
Hi: Pupuk cair limbah buah pepaya dan kulit nanas berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman kangkung darat.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Tinggi Batang Tanaman Kangkung Darat
Pengukuran tinggi batang kangkung darat mulai dilakukan pada saat
tanaman berusia 7 hari setelah penanaman. Pengukuran tinggi batang
dilakukan dengan cara mengukur panjang batang mulai dari pangkal sampai
ke ujung batang dengan menggunakan alat ukur pita meter. Pengukuran
dilakukan sebanyak 7 kali dengan selisi waktu 3 hari sekali. Dibawah ini
disajikan tabel selisih rata-rata pertumbuhan tinggi batang kangkung darat
masing-masing perlakuan.
Tabel 4.1 Rata-rata Selisih Tinggi Batang Tanaman Kangkung darat
Pengulangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata

Kontrol
18
20
19,7
18
20
20,5
19,7
21
19,5
13
18,94

Perlakuan
P1 (10%)
P2 (20%)
16
21,5
18,5
25,5
19,5
21,5
20
19,5
20,7
22
19,5
17
24
20
15,5
17
20
21
18
16,5
19,17
20,15

39

P3 (30%)
22,5
20
2
18
23,5
14,5
17
17
16
17,5
16,8
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Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata pertambahan
tinggi batang tanaman kangkung darat pada setiap perlakuan memiliki
perbedaan. Pertambahan tinggi batang tanaman yang paling tinggi pada
perlakuan P2 (20%) yaitu 20,15 cm diikuti dengan tanaman yang diberi
perlakuan P1 (10%) yaitu 19,17 cm, kontrol (0%) yaitu 18,94 cm dan
terakhir P3 (30%) 16,8 cm
Perambahan tinggi batang tanaman kangkung darat dari berbagai
perlakuan konsentrasi pupuk organik cair limbah buah pepaya dan kulit
nanas dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:
RATA-RATA TINGGI BATANG TANAMAN
KANGKUNG DARAT
30

TINGGI BATANG (CM)

25
20
Kontrol (0%)

15

P1 (10%)
10

P2 (20%)

5

P3 (30%)

0
1

2

3

4

5

6

7

PENGAMATAN KE-

Gambar 4.1 Rata-rata pertambahan tinggi tanaman kangkung darat

Pada gambar 4.1 dapat dilihat peningkatan tinggi batang tanaman
kangkung darat pada setiap perlakuan. Selama pengamatan yang
dilakukan sebanyak 7 kali dapat dilihat bahwa semua perlakuan yang
diberikan mengalami pertambahan tinggi yang berbeda-beda, namun pada
pengamatan ke-1 hingga ke-3 pertambahan tinggi batang untuk semua

40
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perlakuan tidak berbeda jauh. Pertumbuha tinggi batang tanaman secara
berurut dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah adalah P2
dengan konsentrasi pupuk cair 20%, P1 dengan konsentrasi pupuk cair
10% kontrol dengan konsentrasi pupuk cair 0%, dan P3 dengan
konsentrasi 30%.
Hasil uji Anova menunjukkan bahwa p value (sig)= 0.237 > 0.05
dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsentrasi pupuk organik cair
limbah buah pepaya dan kulit nanas tidak berpengarauh nyata terhadap
pertumbuhan tinggi batang tanaman kangkung darat.
2. Jumlah Helai Daun Tanaman Kangkung Darat
Pehitungan jumlah helai daun dilakukan setelah tanaman kangkung
darat berumur 7 hari, perhitungan dilakukan setiap 3 hari sekali dan
dilakukan selama 26 hari. Perhitungan jumlah daun dilakukan dengan cara
menghitung daun yang telah terbuka secara sempurna. Penambahan jumlah
daun yang didapatkan merupakan selisih jumlah helai daun akhir
pengambilan data dengan awal pengambilan selama 7 kali pengukuran.
Rata- rata pertambahan jumlah helai daun tanaman kangkung darat dari
setiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.2
Tabel 4.2 Rata-rata Selisih Pengamatan Akhir dengan Awal Jumlah Helai
Daun Tanaman Kangkung
Pengulangan
1
2
3
4

Kontrol
9
11
9
8

Perlakuan
P1 (10%) P2 (20%)
5
7
5
8
11
13
8
9
41

P3 (30%)
1
14
4
7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42

5
6
7
8
9
10
Rata-rata

9
7
11
9
7
6
8,6

8
11
14
9
6
14
9,1

14
7
7
9
10
8
9,2

14
7
8
7
7
7
7

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rata-rata pertambahan
jumlah daun pada setiap perlakuan berbeda. Pertambahan jumlah duan yang
paling banyak dihasilkan oleh tanaman yang diberi pupuk organik cair
limbah buah pepaya dan kulit nanas dengan dengan konsentrasi P2 (20%)
yaitu 9,2 diikuti dengan tanaman yang diberi konsentrasi P1 (10%) yaitu 9,1
kemudian kontrol dengan konsentrasi (0%) yaitu 8,6. Sedangkan
pertambahan jumlah daun yang paling sedikit pada pemberian pupuk cair
dengan konsentrasi P3 (30%) yaitu 7.
Pertambahan jumlah daun tanaman kangkung darat pada berbagai
perlakuan konsentrasi pupuk cair limbah buah pepaya dan kulit nanas dapat
dilihat Gambar 4.2 berikut ini:
RATA-RATA JUMLAH HELAI DAUN
TANAMAN KANGKUNG DARAT

JUMLAH DAUN (HELAI)

14
12
10
Kontrol (0%)

8

P1 (10%)

6

P2 (20%)
4

P3 (30%)

2
0
1

2

3
4
5
PENGAMATAN KE-

6

7

Gambar 4.2 Rata-rata Jumlah Daun Tanaman Kangkung Darat
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Gambar 4.2 menunjukkan adanya peningkatan pertambahan jumlah
daun tanaman kangkung darat sejak pengambilan data ke-1 hingga ke-7.
Berdasarakan data yang telah diperoleh dapat dilihat bahwa pemberian
pupuk organik cair limbah buah pepaya dan kulit nanas pada konsentrasi P1
(10%), P2 (20%) dan Kontrol (0%) memiliki jumlah penambahan daun yang
hampir sama di banding dengan pemberian pupuk cair pada konsentrasi P3
(30%).
Perlakuan yang mengalami pertumbuhan jumlah daun secara
berurutan dari yang tertinggi hingga paling rendah adalah konsentrasi
pemberian pupuk organik cair limbah buah pepaya dan kulit nanas dengan
konsentrasi 20%, 10%, kontrol (0%) dan perlakuan dengan konsentrasi
30%.
Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa p value (sig) = 0.619 > 0.05
maka H0 diterima dan H1 ditolak dapat disimpulkan bahwa perbedaan
konsentrasi pupuk organik cair limbah buah pepaya dan kulit nanas tidak
berpengarauh nyata terhadap jumlah daun tanaman kangkung darat.
3. Berat basah Kangkung Darat
Berat basah tanaman kangkung darat diperoleh dengan cara
menimbang tanaman kangkung darat pada saat tanaman dipanen dengan
menimbang seluruh bagian tanaman sampai bagian akar yang terlebih
dahulu telah dipersihkan dari tanah yang masih menempel. Data rata-rata
hasil penimbangan berat basah menunjukkan adanya perbedaan berat basah
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pada masing-masing perlakuan yang diberikan. Perbedaan setiap perlakuan
dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut in
Rata-rata Berat Basah Tanaman kangkung Darat

Berat Basah (gram)

10
8

7,5

8,1

7,4

6,5

6
4
2
0
Kontrol (0%)

P1 (10%)

P2 (20%)

P3 (30%)

Gambar 4.3 Rata-rata Berat Basah Tanaman Kangkung Darat
Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa tanaman kangkung
darat dengan pemberian pupuk cair limbah buah pepaya dan kulit nanas
yang tertinggi hingga terendah adalah konsentrasi 10% dengan rata-rata
berat basah 8,1 gram, konsentrasi 0% dengan rata-rata berat basah 7,5 gram,
konsentrasi 20% dengan rata-rata berat basah 7,4gram dan konsentrasi 30%
dengan rata-rata berat basah 6,5 gram.
Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa p value (sig) = 0.544 > 0.05
maka H0 diterima dan H1 ditolak dapat disimpulkan bahwa perbedaan
konsentrasi pupuk organik cair limbah buah pepaya dan kulit nanas tidak
berpengarauh nyata terhadap berat basah tanaman kangkung darat.
B. Pembahasan
Pemberian pupuk organik dari limbah buah pepaya dan kulit nanas
masing-masing memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kangkung
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darat yang dapat dilihat dengan mengukur parameter di antaranya tinggi batang,
jumlah daun dan berat basah.
Pertumbuhan tanaman kangkung darat dari setiap perlakuan dapat
diperhatikan dengan melihat gambar pada Gambar 4.1 tinggi batang tanaman
kangkung, Gambar 4.2 jumlah helai daun kangkung, dan Gambar 4.3 berat
basah kangkung darat.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui
pertumbuhan tanaman kangkung darat dapat diukur melalui dari 3 parameter
yaitu sebagai berikut:
1. Tinggi Batang Tanaman Kangkung Darat
Hasil analisis uji Annova data tinggi batang tanaman kangkung darat
menunjukkan nilai yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa
pemberian pupuk organik cair dari limbah buah pepaya dan kulit nanas tidak
memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat.
Namun, meskipun demikian setiap perlakuan masing-masing memiliki
pertumbuhan yang berbeda-beda, berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat
bahwa pemberian pupuk organik cair dari limbah buah pepaya dan kulit
nanas dengan konsentrasi 20% memiliki pengaruh yang paling efektif
terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman kangkung darat, dibanding
dengan pemberian konsentrasi 10%, 30% dan kontrol. Adanya perbedaan
tinggi tanaman pada setiap kelompok perlakuan dan kontrol dapat
dipengaruhi oleh perbedaan komposisi pupuk, faktor eksternal dan internal
dari tanaman itu sendiri.
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Pertumbuhan tinggi pada tanaman kangkung darat merupakan
pertumbuhan primer yang dipengaruhi oleh aktifitas sel meristem apikal
yang memanjang dan membelah. Proses ini merupakan sintesa protein yang
diperoleh tanaman dari lingkungan seperti bahan organik dalam tanah.
Penambahan bahan organik yang mengandung nitrogen (N) akan
mempengaruhi kadar nitrogen total dan membantu mengaktifkan sel-sel
tanaman dan mempertahankan jalannya proses fotosistesis yang pada
akhirnya pertumbuhan tinggi batang tanaman kangkung darat dapat
dipengaruhi. Selain itu, persediaan unsur nitrogen yang terdapat didalam
pupuk organik cair cukup untuk pertumbuhan tinggi batang tanaman
kangkung. Menurut Lingga dan Marsono (2008) peran utama nitrogen (N)
bagi tanaman adalah yakni meningkatkan pertumbuhan bagian vegetatif
tanaman seperti pertumbuhan organ akar, batang dan daun.
Pemberian konsentrasi 20% menunjukkan rata-rata tinggi tanaman
kangkung paling baik dengan rata-rata 20,15 cm, kandungan unsur hara baik
makro maupun unsur hara mikro yang terdapat pada pupuk tersebut telah
mencukupi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman kangkung darat.
Ketika kebutuhan akan unsur hara telah tercukupi maka pertumbuhan tinggi
tanaman kangkung darat akan menjadi optimal. Sesuai dengan pendapat
yang dikemukankan oleh Murbandono (1982) bahwa dengan tersedianya
unsur hara yang mencukupi maka tanaman yang tumbuh akan memberi
produksi yang optimal.
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Untuk hasil pertumbuhan terendah dari penelitian ini yaitu
pemberian konsentrasi 30%, di mana semakin tinggi konsentrasi pupuk
organik cair limbah buah pepaya dan kulit nanas yang digunakan semakin
banyak pula kandungan unsur hara yang terkandung di dalam pupuk organik
cair tersebut. Hal ini sependapat dengan Nisa, (2016) menyatakan bahwa
perlu adanya pemberian pupuk yang tepat dan seimbang, karena baik
berlebih unsur hara atau kekurangan hara dapat menyebabkan pertumbuhan
yang tidak optimal pada tanaman.
Hasil penelitian Santosa (2000) menunjukkan bahwa kelebihan
unsur N dalam tanah akan menyebabkan pencemaran tanah dan akan
terakumulasi. Selain itu pemberian pupuk yang mengandung nitrogen tinggi
dapat menurunkan pH tanah sehingga tanah menjadi asam. Tingginya
tingkat keasaman mengakibatkan unsur hara makro tidak tersedia dalam
jumlah yang cukup seperti kurangnya Ca, N, P, K, dan Mg sedangkan unsur
hara mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit mengalami peningkatan
sehingga bersifat racun bagi tanaman seperti unsur Al, Mn dan Fe. Selain
itu tanah yang terlalu masam dapat menghambat perkembangan
mikroorganisme tertentu di dalam tanah sehingga kondisi tersebut
berpengaruh buruk bagi pertumbuhan tanaman. Hal ini sesuai dengan
penjelasan dari Nasution (2014) yakni kemasaman tanah sangat
berpengaruh terhadap ketersediaan hara di dalam tanah, aktifitas kehidupan
jasad renik tanah dan reaksi pupuk yang diberikan ke dalam tanah.
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Pada tabel 4.1 dapat dilihat semua rata-rata pertumbuhan tinggi dari
setiap polybag yang telah diberikan perlakuan. Pada Gambar 4.4 dan
Gambar 4.5 merupakan perbandingan antara pertumbuhan tanaman
kangkung antara pertumbuhan tinggi batang kangkung yang paling
maksimal dan pertumbuhan tinggi batang kangkung yang paling kerdil.
Dimana pertumbuhan tinggi kangkung yang paling maksimal terdapat pada
polybag ke 2 pada perlakuan 2 (20%) dan pertumbuhan kangkung yang
paling kerdil pada polybag ke 3 pada perlakuan 3 (30%). Sesuai yang telah
dijelaskan bahwa pada perlakuan 20% merupakan pemberian pupuk yang
paling optimal terhadap pertumbuhan kangkung darat demikan sebaliknya
pada pemberian pupuk organik cair perlakuan 30% pertumbuhan tanaman
kangkung kurang maksimal dibandingkan dengan pemberian perlakuan
lainnya.

Gambar 4.4
Tanaman kangkung darat P2.2

Gambar 4.5
Tanaman kangkung darat P3.3

Namun, seperti yang terdapat pada Gambar 4.5 menunjukkan bahwa
tumbuhan tanaman kangkung yang kurang sehat, dapat dilihat dari bentuk
fisik tanaman dimana warna daun menguning dan pertumbuhan tinggi
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batang kerdil berbeda dengan tumbuhan yang lainnya. Perbedaan tersebut
bisa terjadi pada penelitian ini, karena adanya faktor eksternal yang dapat
mempengaruhi pertumbuhan tanaman kangkung, seperti pemberian air yang
berlebih. Pada penelitian ini, peneliti melakukan dua kali penyiraman sehari
untuk masing-masing tanaman kangkung yang ada di dalam polybag.
Kebanyakan air bagi tanaman tentu tidak bagus, karena dapat menyebabkan
perakaran terendam dan busuk. Hal ini terjadi karena tanaman kurang
mendapat oksigen, sehingga dapat mengakibatkan daun-daun menguning
dan perlahan tanaman akan mati dan membusuk.
Cahaya juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.
Cahaya yang redup akan mengakibatkan lambatnya laju fotosintesis,
sehingga dapat menghambat proses pertumbuhan salah satunya yaitu
menghambat penambahan tinggi batang. Seperti pada gambar dibawah ini
P3.3

Gambar 4.6
Letak polybag tanaman P3.3

Dapat dilihat pada Gambar 4.6, dimana letak tanaman dengan
perlakuan P3.3 berada di bagian pojok yang terlindungi oleh net berwarna
hitam sehingga pencahayaan lebih redup dan intensitas cahaya lebih sedikit
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dibanding dengan tanaman lain. Sehingga hal tersebut bisa menjadi salah
satu faktor pertumbuhan tanaman kangkung pada polybag ke-3 lebih kerdil.
2. Jumlah Helai Daun Tanaman Kangkung Darat
Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa setiap perlakuan dan
setiap pengamatan mengalami pertambahan jumlah daun tanaman
kangkung darat. Tingkat penambahan jumlah daun terbanyak secara
berurutan adalah pada konsentrasi 20%, 10%, kontrol dan 30%. Masingmasing perlakuan memiliki penambahan jumlah daun yang berbeda-beda.
Namun, walaupun demikian pemberian pupuk organik cair dari limbah buah
pepaya dan kulit nanas tidak memiliki pengaruh nyata terhadap jumlah daun
tanaman kangkung darat.

Berdasarkan hasil analisis uji Anova

menunjukkan bahwa pengaruh pupuk organik cair terhadap jumlah daun
tanaman kangkung memiliki nilai yang tidak signifikan.
Hasil penelitian pemberian pupuk organik cair dari limbah buah
pepaya dan kulit nanas yang paling efektif terhadap jumlah daun yaitu
pemberian konsentrasi 20% sama seperti pada pertumbuhan tinggi batang
tanaman kangkung darat. Hal ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi
20% mengandung unsur nitrogen (N) dan fosfor (P) sesuai dengan
kebutuhan tanaman kangkung darat bila dibandingkan dengan konsentrasi
lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Fairhurst et.al. (2007) menyatakan
bahwa bila nitrogen diperikan cukup pada tanaman, kebutuhan akan hara
lain seperti fosfor meningkat untuk mengimbangi laju pertumbuhan
tanaman yang cepat. Dimana ketersediaan unsur-unsur hara yang terdapat

50

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

dalam pupuk organik cair tidak berlebih maupun kekurangan sehingga
pertumbuhan tanaman kangkung darat lebih optimal. Terjadinya
peningkatan jumlah daun pada tanaman juga berhubungan dengan
pertambahan tinggi tanaman. Apabila tanaman semakin tinggi, maka jumlah
titik tumbuh daun semakin banyak, sehingga daun semakin banyak.
Unsur nitrogen dan fosfor sangat berpengaruh terhadap penambahan
jumlah daun tanaman kangkung darat. Ketersediaan unsur nitrogen dan
fosfor yang cukup di dalam tanah akan diserap oleh akar tanaman kangkung
darat dan dapat memberi pertumbuhan yang optimal bagi tanaman tersebut.
Menurut Gardner (1985) dalam Liferdi (2009) fosfor adalah hara makro
esensial yang memegang peranan penting dalam berbagai proses, seperti
fotosintesis, asimilasi dan respirasi. Fosfor merupakan komponen
struktrural dari sejumlah senyawa molekul pentransfer energi ADP, ATP,
NAD, NADH, serta senyawa sistem informasi genetik DNA. Hal ini
berkaitan dengan peran unsur P dalam proses fotosintesis untuk
menghasilkan karbohidrat yang nantinya dapat diubah menjadi energi.
Energi tersebut dibutuhkan untuk mendukung kerja unsur nitrogen dalam
pembentukan sel dan pertumbuhan vegetatif salah satunya untuk
pertumbuhan tunas sehingga dapat meningkatkan jumlah daun. Menurut
Salisbury dan Ross (1995) hasil proses fotosintesi digunakan untuk
pembelahan sel, jaringan dan organ tubuh tanaman seperti daun. Selain itu,
fungsi unsur fosfor juga berkaitan dengan pertahanan daun tanaman, karena
fosfor dapat memperkuat daun agar tidak gugur. Hal ini sesuai dengan
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Mengel (2001) dalam Ginting (2017) yang menyatakan bahwa daun dari
tanaman yang kekurangan unsur hara fosfor akan berubah warna menjadi
kecoklatan dan dapat gugur lebih awal.
3. Berat Basah Tanaman Kangkung Darat
Berat basah merupakan berat keseluruhan bagian tanaman segar
tanpa pengeringan. Akar, batang dan daun tanaman kangkung darat dicuci
terlebih dahulu kemudian diriskan dan diangin-anginkan lalu ditimbang
secara keseluruhan dengan menggunakan timbangan acis. Pengurkuran
berat basah dilakukan langsung setelah panen dengan mencabut seluruh
bagian tanaman kangkung darat sampai keakarnya.
Hasil pengurkuran berat basah tanaman kangkung dari penelitian ini
menunjukkan bahwa pada setiap perlakuan memiliki rata-rata berat basah
yang berbeda. Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat rata-rata berat basah
tanaman kangkung darat. Rata-rata berat basah setiap konsentrasi dari yang
paling tinggi hingga terendah secara berurut sebagai berikut konsentrasi
10% memiliki berat basah 8,1 gram, control 7,5 gram, 20% 7,4 gram dan
konsentrasi 30% memiliki berat basah 6,5 gram.
Berdasarkan hasil analisis uji anova pada rata-rata berat basah
tanaman kangkung darat menunjukkan nilai yang tidak signifikan artinya
pemberian pupuk organik cair dari limbah buah pepaya dan kulit nanas tidak
ada pengaruh nyata terhadap berat basah tanaman kangkung darat.
Pada pengukuran tinggi batang dan jumlah daun tanaman kangkung
darat menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman yang paling optimal yaitu
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pemberian perlakuan P2 dengan konsentrasi pupuk organik cair 20%,
sedangkan hasil pengukuran berat basah menunjukkan bahwa tanaman
kangkung darat yang memiliki rata-rata paling tinggi terdapat pada
pemberian perlakuan pupuk organik cair P1 dengan konsentrasi 10%. Berat
basah tanaman dipengaruhi oleh kandungan air dalam tanaman tersebut.
Sesuai dengan pendapat Salisbury dan Ross (1995) berat basah tanaman
berhubungan dengan banyaknya air yang diserap, senyawa yang dibutuhkan
tanaman dalam jumlah besar pada setiap organ, tetapi kandungan air dari
suatu jaringan tanaman dapat berubah atau tidak stabil sesuai dengan umur
dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
Pada penelitian ini panen dilaksanakan pada saat siang hari dan
memulai pengukuran dengan mengukur berat basah tanaman dari
konsentrasi yang terendah sehingga tanaman kangkung darat yang diberi
perlakuan yang lebih tinggi dibiarkan dalam waktu yang lebih lama dan hal
tersebut membuat tanaman kangkung darat menjadi cepat layu sehingga
dapat mengurangi kadar air yang terkandung di dalam tanaman tersebut.
Sesuai dengan pendapat Lakitan (1996) yang menyatakan berat basah
tanaman adalah berat pada saat masih hidup dan ditimbang langsung setelah
panen sebelum tanaman menjadi layu karena kehilangan air.
Pertumbuhan tanaman kangkung darat juga tidak lepas dari berbagai
faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan kangkung darat, adapun
pengaruh yang datangnya dari luar sebagai berikut:
1. pH tanah
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Tanah merupakan media untuk bercocok tanam yang sangat
berpengaruh terhadap kesuburan tanaman. Tanah memiliki banyak
ragam dan setiap ragam tanah memiliki karakteristik yang berbeda.
Tanah yang baik digunakan sebagai media tanaman agar tanaman dapat
tumbuh subur yaitu tanah yang subur. Salah satunya adalah tanah humus
yang digunakan dalam penelitian ini. Tanah tersebut diambil dari kebun
percobaan Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharama Yogyakarta.
Menurut Fikri (2015) pH tanah yang baik untuk pertumbuhan
kangkung darat yaitu tanah yang mengandung bahan organik, tinggi
kadar air dan pH 5,3- 6,0. Sesuai dengan penelitian tanah yang
digunakan memiliki pH dengan rata-rata 5 sehingga dapat membantu
pertumbuhan tanaman kangkung darat tumbuh optimal. Namun, dalam
penelitian ini, pengukuran pH tanah hanya dilakukan pada awal
penanaman kangkung darat sehingga tidak diketahui apakah tanah
humus yang digunakan mengalami perubahan pH karena adanya
pengaruh pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi yang
berbeda-beda.
2. Suhu dan Kelembaban
Faktor lingkungan yang juga sangat berpengaru terhadap
pertumbuhan kangkung darat yaitu suhu dan kelembaban. Menurut Fikri
(2015) tanaman kangkung darat dapat tumbuh di daerah dengan iklim
panas dan tumbuh optimal pada suhu 25-30℃ dan kelembaban 60%.
Pada penelitian ini pengukuran suhu dan kelembaban hanya dilakukan
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setiap sore hari dan di dapatkan hasil rata-rata pengukuran suhu selama
pengamatan yaitu 30℃ dan kelembaban 66% hal tersebut menunjukkan
bahwa pada lokasi penanaman kangkung darat yang terletak kebun
percobaan Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma, Ds Krodan,
Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta kangkung darat dapat
tumbuh dengan baik.
3. Intensitas Cahaya
Pada penelitian ini tidak dilakukan pengukuran intensitas cahaya
matahari di sekitar tempat menanam kangkung darat karena
keterbatasan alat, namun di sekitar lokasi tidak ditumbuhi oleh pohon
yang tinggi sehingga tanaman kangkung darat dapat terkena sinar
cahaya matahari secara merata.
Ada beberapa jenis serangan hama dan penyakit yang mengganggu
pertumbuhan tanaman kangkung darat pada saat penelitian, meskipun
tanaman telah dilindungi dengan cara memasang net untuk menutupi
tanaman. Beberapa jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman
kangkung darat yaitu:
1. Belalang
Pada penelitian ini masih di temukan belalang ada disekitar
tumbuhan tanaman kangkung darat. Jenis belalang yang menyerang
tanaman kangkung darat pada saat penelitian yaitu belalang berwarna
coklat,

belalang

menyerang

bagian

daun

mengakibatkan daun tanaman menjadi gundul.
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2. Siput
Siput menyerang tanaman kangkung dengan cara menggerogoti
batang dan daun sehingga membuat kangkung menjadi busuk. Pada
penelitian ini terdapat siput berada si sekitar tanaman kangkung darat
dan menyerang bagian daun tanaman.
3. Bercak daun
Pada penelitian ini, terdapat beberapa daun yang terkena
penyakit bercak daun dimana dapat dilihat dari ciri-ciri gejala daun yang
terdapat bercak berwarna kecoklatan dan merah. Umumnya bercak daun
disebabkan oleh jamur Fusarium sp. dan Cercospora bataticola Cif. Et
Bruner. Penanyik ini dapat dikendalikan dengan mencabut tanaman
yang terserang.
C. Keterbatasan dalam Penelitian
1. Selama penelitian, peneliti hanya memberi perlakuan sekali seminggu
pupuk organik cair limbah buah pepaya dan kulit nanas ke tanaman
kangkung darat.
2. Peneliti hanya melakukan pengukuran pH tanah di awal penanaman
tanaman kankung darat sehingga tidak mengetahui pH akhir tanah.
3. Peneliti tidak melakukan uji kandungan terhadap pupuk organik limbah
buah pepaya dan kulit nanas yang telah dibuat, sehingga peneliti tidak
mengetahui pasti kandungan yang terdapat dalam pupuk organik cair
tersebut.
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4. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tanah humus sehingga nutrisi
yang tersedia di dalam tanah sudah baik untuk tanaman kangkung sehingga
tidak perlu penambahan pupuk cair.
5. Dalam setiap polybag peneliti menanam 3 benih tanaman kangkung darat
sehingga terjadi persaingan.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN
Hasil penelitian mengenai pengaruh konsentrasi pupuk organik cair dari
limbah buah pepaya dan kulit nanas terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat
(Ipomoea reptans Poir) dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan praktikum dalam
dunia Pendidikan. Penggunaan limbah buah pepaya dan kulit nanas menjadi pupuk
organik cair melalui proses fermentasi dapat diajarkan kepada peserta didik, dengan
memanfaatkan limbah organik dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Melalui pembelajaran di sekolah peserta didik dapat memperluas pengetahuannya
untuk membantu masyarakat secara umum dalam membuat pupuk organik cair
yang dapat diaplikasikan ke tanaman.
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah.
Dimana dapat dijadikan sebagai bahan ajar mata pelajaran biologi pada tingkat
Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester II pada bab perubahan
lingkungan/iklim dan daur ulang limbah. Aplikasi penelitan yang sesuai dengan
materi yaitu tentang jenis-jenis limbah dan pemanfaatannya.
Peserta didik dapat menambah sikap ilmiah, keterampilan berproses secara
ilmiah dengan merancang dan melakukan seniri penelitian dan percobaan biologi
secara sederhana. Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar kerja
siswa (LKS) dan lembar penilaian dapat dilihat pada lampiran 1, 2, 3, dan 4.
Acuan kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu kurikulum
2013. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator yang digunakan sebagai berikut:
58
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A. Kompetensi Dasar (KD)
KD 3.11: Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab, dan
dampaknya bagi kehidupan
KD 4.11: Merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan
yang terjadi di lingkungan sekitar.
B. Indikator Pembelajaran :
1.11.1

Menjelaskan pengertian lingkungan dan pencemaran lingkungan

1.11.2

Menelaah macam-macam pencemaran lingkungan

1.11.3

Menganalisis penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dan
dampak pencemaran bagi kehidupan

1.11.4

Menganalisis berbagai upaya melestarikan lingkungan

1.11.5

Membandingkan jenis-jenis limbah

1.11.6

Menguraikan cara penanganan limbah.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat
disimpulkan bahwa:
1. Pupuk organik cair limbah buah pepaya dan kulit nanas berpengaruh tidak
nyata terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat
2. Konsentrasi pupuk organik cair limbah buah pepaya dan kulit nanas pada
pemberian

konsentrasi

20%

menberi

pengaruh

terbaik

terhadap

pertumbuhan tinggi batang dan jumlah daun tanaman kangkung darat,
sedangkan berat basah lebih baik pada konsentrasi 10%.
B. Saran
Berikut ini adalah saran-saran hasil penelitian yang telah dilakukan dari
penulis:
1. Sebaiknya panen dilakukan pada pagi atau sore hari sehingga tanaman
kangkung tidak muda layu dan kandungan air didalamnya tetap terjaga.
2. Sebaiknya pemberian pupuk organik cair limbah buah pepaya dan kulit
nanas terhadap tanaman kangkung dilakukan sebanyak 2 kali seminggu.
3. Perlu dilakukan uji laboratorium untuk melihat kandungan setiap unsur hara
makro pada pupuk organik cair dari limbah buah pepaya dan kulit nanas.
4. Sebaiknya menggunakan tanah yang tidak subur untuk penanaman benih
kangkung darat.
5. Sebaiknya setiap polybag diberi satu benih tanaman kangkung darat
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Lampiran 1 Silabus Pembelajaran
PERANGKAT PEMBELAJARAN
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Kelas

:X

Semester

: Genap

Kompetensi Inti
KI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kerajinan yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari
di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
Kompetensi
Materi
Dasar
Pembelajaran
3.11 Menangalisis
data Konseptual
perubahan lingkungan,  Pengertian
penyebab,
dan
lingkungan hidup
dampaknya
bagi  Pengertian
kehidupan.
pencemaran
lingkungan

Kegiatan
Pembelajaran
Mengamati
 Mengamati gambar
dan video tentang
pencematan
lingkungan
Menanya

Penilaian
Tes Tertulis
Ulangan harian
Observasi
 Lembar
penilaian

Alokasi
Sumber
Waktu
Belajar
9 x 45
 Internet
menit (3
 Buku
kali
Biologi
pertemuan)
Kelas X
Semester
2
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4.11 Merumuskan
gagasan  Macam-macam
 Peserta didik
pemecahan
masalah
pencemaran
diarahkan untuk
perubahan
lingkungan
lingkungan
memberi pertanyaan
yang terjadi di lingkungan  Perubahan
kristis berkaitan
sekitar.
dengan materi
lingkungan hidup
perubahan
dan faktor-faktor
lingkungan hidup
penyebabnya
Mengumpulkan Data
 Jenis-jenis
 Mencari informasi
limbah
melalui literatur
 Penanganan
tentang berbagai
limbah
jenis limbah
 Mengumpulkan
Faktual
informasi tentang
 Pencemaran
penanganan limbah
lingkungan
Mengasosiasikan
diakibatkan
 Menyimpulkan
limbah
bergai jenis limbah
 Pengolahan
yang dapat
berbagai jenis
mencemari
limbah
lingkungan
 Menyimpulkan cara
Prosedural
penanganan limbah
 Melakukan

Membuat laporan
kegiatan
hasil praktikum
praktikum
tentang pembuatan
pengolahan
pupuk organik dari
limbah organik
dari buah

keterampilan
dan sikap
 Lembar
observasi
kinerja
praktikum

 LKS

Pertofolio
 Hasil
pretest/posttest
 Laporan
praktikum
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menjadi pupuk
organik cair
melalui proses
fermentasi
Metakognitif
 Menyajikan data
dan menganalisis
hasil praktikum
ke dalam laporan
tertulis.

bahan limbah buahbuahan
Mengomunikasikan
 Mempresentasikan
hasil diskusi yang
telah dikerjakan
 Menelaah hasil
presentasi antar
kelompok
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Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: Biologi
: X/Ganap
: Perubahan Lingkungan
: 9 x 45 menit (3 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI 3
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenimena dan
kejadian, serta meneraapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan menitnya untuk memecahkan
masalah.
KI 4
Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar
3.11 Menganalisis data perubahan 4.11 Merumuskan gagasan
lingkungan, penyebab, dan
pemecahan masalah
dampaknya bagi kehidupan
perubahan lingkungan
terjadi di lingkungan sekitar
Indikator Pencapaian
Indikator Pencapaian
Kompetensi
Kompetensi
(IPK)
(IPK)
3.11.1 Menjelaskan pengertian
4.11.1 Melaksanakan kegiatan
lingkungan dan pencemaran
praktikum daur ulang
lingkungan
limbah
3.11.2 Menelaah macam-macam 4.11.2 Mempresentasikan hasil
pencemaran lingkungan
praktikum pembuatan
3.11.3 Menganalisis
penyebab
daur ulang limbah
terjadinya
pencemaran 4.11.3 Membuat laporan
lingkungan dan dampak
kegiatan praktikum daur
pencemaran bagi kehidupan
ulang limbah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68

3.11.4 Menganalisis
berbagai
upaya
melestarikan
lingkungan
3.11.5 Membandingkan jenis-jenis
limbah
3.11.6 Menguraikan
cara
penanganan limbah
C. Tujuan Pembelajaran
3.11.1 Setelah mengkaji pustaka peserta didik mampu menjelaskan
pengertian lingkungan dan pencemaran lingkungan.
3.11.2 Melalui gambar dan video yang di tayangkan peserta didik mampu
menelaah macam-macam pencemaran lingkungan.
3.11.3 Melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menganalisis
penyebab yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.
3.11.4 Melalui kegiatan studi literatur dan kegiatan diskusi peserta didik
mampu menganalisis berbagai upaya melestarikan limbah
3.11.5 Melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi peserta didik
mampu membandingkan jenis-jenis limbah.
3.11.6 Melalui kegiatan diskusi dengan panduan LKS peserta didik mampu
menguraikan cara penanganan limbah.
4.11.1 Melalui kegiatan prakrikum peserta didik mampu melaksanakan
pembuatan produk daur ulang limbah
4.11.2 Setelah melalukan kegiatan praktikum peserta didik mampu
mempresentasikan hasil praktikum daur ulang limbah organik
4.11.3 Setelah melakukan kegiatan praktikum peserta didik mampu
membuat laporan tertulis kegiatan praktikum daur ulang limbah
organik.
D. Materi Pembelajaran
1. Konseptual
 Pengertian lingkungan hidup
 Pengertian pencemaran lingkungan
 Macam-macam pencemaran lingkungan
 Perubahan lingkungan hidup dan faktor-faktor penyebabnya
 Jenis-jenis limbah
 Penanganan limbah
2. Faktual
 Pencemaran lingkungan diakibatkan limbah
 Pengolahan berbagai jenis limbah
3. Prosedural
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Melakukan kegiatan praktikum pengolahan limbah organik dari
buah menjadi pupuk organik cair melalui proses fermentasi
4. Metakognitif
 Menyajikan data dan menganalisis hasil praktikum ke dalam
laporan tertulis.
E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran
1. Pendekatan
: Saintifik
2. Metode Pembelajara
Indikator Pencapaian Kompetensi
Model Pembelajaran
(IPK)
3.11.1 Menjelaskan pengertian lingkungan
1. Diskusi
dan pencemaran lingkungan.
2. Tanya jawab
3.11.2 Menelaah
macam-macam
3. Ceramah
pencemaran lingkungan
4. Studi literatur
3.11.3 Menganalisis penyebab terjadinya
5. presentasi
pencemaran lingkungan dan
dampak
pencemaran
bagi
kehidupan
3.11.4 Menganalisis berbagai upaya
melestarikan lingkungan
3.11.5 Membandingkan
jenis-jenis
limbah
3.11.6 Menguraikan cara penanganan
limbah
3.11.7 Mempresentasikan hasil
praktikum pembuatan daur ulang
limbah
4.11.1 Mempresentasikan hasil
praktikum pembuatan daur ulang
limbah
4.11.2 Membuat
laporan
kegiatan
praktikum daur ulang limbah
4.11.3 Melaksanakan kegiatan
6. Praktikum
praktikum daur ulang limbah
3. Model : 5M ( Mengamati, menanya, Mengumpulkan Informasi, Menalar,
Mengomunikasikan).
F. Media, Alat/Bahan dan Sumber Referensi Belajar
1. Media
a. Power Point
b. LKS
c. Gambar
2. Alat dan bahan
a. Laptop
b. LCD
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c. Alat tulis
d. Whiteboard
e. Spidol dan Penghapus
3. Sumber Referensi Belajar
a. LKS
b. Buku Biologi Kelas X semester genap
c. internet
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (3 x 45 menit)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Menyiapkan kondisi belajar peserta
didik
1. Guru menyiapkan suasana belajar
yang kondusif
2. Membuka kegiatan awal dengan
berdoa
3. Melakukan absensi
Apersepsi
Guru menampilkan dua gambar
perbandingan antara gambar perubahan
lingkungan disebabkan oleh manusia dan
alam (gambar banjir dan gambar gunung
meletus). Guru menanyakan beberapa
pertanyaan kepada peserta didik
1. Gambar apakah ini? Coba
utarakan
pendapat
kalian
tentang masing-masing gambar
Pendahuluan
tersebut!
2. Coba jelaskan masing-masing
perbedaan dan penyebabnua dari
gambar tersebut?
Motivasi
Guru menampilkan video macammacam pencemaran yang terjadi di
lingkungan sekitar.
Orientasi
1. Guru menyampaikan materi
pokok yang akan dipelajari dan
menjelaskan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai.
2. Guru membagi peserta didik ke
dalam
beberapa
kelompok
dengan anggota 4-5 orang.

Alokasi
Waktu

20 menit
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Inti

Penutup

Mengamati
Peserta didik mengamati
gambar
macam-macam
pencemaran
yang
terdapat di LKS yang telah dibagikan
guru.
Menanya
Peserta didik diminta untuk menanya apa
yang belum jelas terkait gambar yang
terdapat dalam LKS
Mungumpulkan Informasi
1. Peserta didik mengkaji pustaka
melalui literatu dan internet yang
berhubungan degan tugas yang
diberikan.
2. Secara kelompok peserta didik
saling menukar informasi yang
didapatkan terkait dengan yang
ditugaskan
Menalar
Peserta didik mengolah data dari
informasi berbagai sumber yang
didapatkan bersama dengan anggota
kelompok
Menomunikasikan
Setiap kelompok menyampaikan hasil
diskusi yang telah dilakukan dan
kelompok lain memberi pertanyaan serta
masukan terhadap apa yang telah
disampaikan kelompok yang tampil
Apresiasi
Guru bersama dengan peserta didik
bertepuk tangan bersama sebagai tanda
apresiasi atas kelompok yang sudah
dapat bekerja sama dan menyampaikan
hasil diskusinya.
Klarifikasi
Guru memberikan klarifikasi atas
jawaban yang telah disampaikan peserta
didik dan memperbaiki jika ada jawaban
yang kurang tepat
Merangkum
Peserta
didik
dibimbing
untuk
merangkum hal-hal apa saja yang telah
dipelajari
Refleksi

100 menit

15 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72

Peserta didik diminta merefleksikan
tentang pembelajaran yang baru saja
dipelajari secara lisan
Tindak lanjut
Guru memberikan tugas mencari
informasi dan mempelajari mengenai
berbagai jenis limbah yang ada di sekitar
lingkungan dan cara penanganan limbah
Pertemuan II (3 x 45 menit)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Menyiapkan kondisi belajar peserta
didik
1. Guru memberi salam dan
mengondisikan peserta didik
2. Salah
satu
peserta
didik
memimpin doa
3. Guru
mengecek
kehadiran
peserta didik
Apersepsi
Guru memberi pertanyaan kepada
peserta didik
1. Bagaimana tugas yang telah
diberikan,
apakah
sudah
dikerjakan?
2. Dari tugas tersebut, apakah
kalian telah mendapat informasi
Pendahuluan
tentang jenis-jenis limbah yang
ada di sekitar lingkungan?
3. Kira-kira
bagaimana
cara
menangani limbah tersebut?
Motivasi
Guru manampilkan gambar perbedaan
antara limbah organik dan limbah
anorganik
Orientasi
1. Guru menyampaikan pokok
materi dan tujuan yang akan
dicapai
2. Guru membagi kelompok peserta
didik, masing-masing kelompok
beranggota 4-5 orang
Mengamati
1. Guru membagikan LKS yang
Inti
berisikan gambar berbagai jenis

Alokasi
Waktu

20 menit

100 menit
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Penutup

limbah anorganik dan limbah
organik dan pertanyaan
2. Peserta didik mengamati gambar
yang ada di LKS tersebut dan
menjawab pertanyaan yang
diberikan
Menanya
Peserta didik menanyakan kepada guru
apabila ada yang tidak dipahami
Mengumpulkan informasi
1. Secara individu peserta didik
mengkaji
pustaka
untuk
menyelesaikan
LKS
yang
diberikan
2. Secara kelompok peserta didik
mengumpulkan semua informasi
yang telah didapatkan dari
literatur untuk mengerjakan LKS
yang telah diberikan
Menalar
Secara
kelompok
peserta
didik
menganalisis hasil informasi yang telah
didapatkan dari berbagai sumber untuk
menjawab soal LKS
Mengomunikasikan
Setiap kelompok mempresentasikan
hasil diskusinya dan kelompok lain
dipersilahkan untuk menanggapi dan
memberi pertanyaan
Apresiasi
Guru dan semua peserta didik bertepuk
tangan sebagai tanda asperiasi bersama
untuk semua kelompok yang telah tampil
mempresentasikan hasil diskusinya
Klarifikasi
Guru memberikan klarifikasi atas
jawaban yang telah disampaikan peserta
didik dan memperbaiki jika ada jawaban
yang kurang tepat
Merangkum
Peserta
didik
dibimbing
untuk
merangkum hal-hal apa saja yang telah
dipelajari
Refleksi

15 menit
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Peserta didik diminta merefleksikan
tentang pembelajaran yang baru saja
dipelajari secara lisan
Tindak lanjut
Guru memberi tugas kepada setiap
kelompok praktikum untuk membawah
limbah buah pepaya dan kulit nanas
untuk pertemuan berikutnya
Pertemuan III (3 x 45 menit)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Menyiapkan kondisi belajar peserta
didik
1. Guru memberi salam dan
mengondisikan peserta didik
2. Salah
satu
peserta
didik
memimpin doa
3. Guru
mengecek
kehadiran
peserta didik
Apresiasi
Guru mengajukan beberapa pertanyaan
kepada peserta didik
1. Apakah
semua
kelompok
praktikum telah membawah
limbah buah pepaya dan kulit
nanas yang sudah ditugaskan?
2. Dari mana kalian memperoleh
limbah buah pepaya dan kulit
Pendahuluan
nanas tersebut?
3. Bagaimana penanganan limbah
yang dilakukan ditempat kalian
mengambil limbah tersebut?
Motivasi
Peserta didik dimotivasi dengan
menayangkan
video
mengenai
pemanfaatan limbah organik menjadi
pupuk cair
Orientasi
1. Guru menyampaikan pokok
materi dan tujuan yang akan
dicapai
2. Guru mempersilahkan peserta
didik untuk bergabung kedalam
masing-masing
kelompok
praktikum yang telah ditentukan

Alokasi
Waktu

20 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75

Inti

Penutup

Mengamati
Peserta didik mengamati alat/bahan dan
prosedur kerja dalam membuat pupuk
organik cair dari LKS yang telah
dibagikan
Menanya
Peserta didik diminta untuk memberi
pertanyaan terkai dengan LKS apa bila
ada yang tidak dipahami
Mencoba
Secara perkelompok peserta didik mulai
bekerja diluar laboratorium untuk
membuat
pupuk
organik
cair
berdasarkan dengan prosedur kerja yang
terdapat di LKS yang diberikan
Menalar
Peserta didik berdiskusi dan menjawab
beberapa pertanyaan dalam LKS
berdasarkan hasil praktikum yang telah
dilakukan
Mengomunikasikan
1. Masing-masing
kelompok
praktikum menyampaikan hasil
praktikum yang talah dilakukan
2. Guru dan peserta didik memberi
pertanyaan kepada kelompok
presentasi
dan
memberi
tanggapan
Apresiasi
Sebagai bentuk apresiasi terhadap
kelompok yang telah melakukan
praktikum dan presentasi dangan baik,
guru bersama peserta didik memberi
tepuk tangan
Mengklarifikasi
Guru memperbaiki jawaban peserta didik
yang kurang tepat
Merangkum dan Refleksi
Peserta membuat kesimpulan tentang
materi yang telah dipelajari dan
merefleksikan diri terkait dengan
pembelajaran yang telah didapatkan
Post-test
Tindak lanjut
Masing-masing kelompok di tugaskan
untuk selalu mengamati pupuk organik

100 menit

15 menit
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cair yang di fermentasi selama 2 minggu
dan mencatat hasil pengamatan.
Kemudian jika fermentasi selesai peserta
didik masing-masing membuat laporan
praktikum
di buku lapora lalu
dikumpulkan.
H.
1.
2.
3.

Instrumen Penilaian
Kongnitif (Pengetahuan)
Afektif (Sikap)
Psikomotor (keterampilan)

: Ulangan harian dan Laporan Praktikum
: Lembar Observasi
: Lembar Observasi

Yogyakarta,
Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Guru Mata Pelajaran Biologi
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Lampiran 3 Lembar Kerja Siswa (LKS)
LEMBAR KERJA SISWA 1
(LKS)
Kelompok

:

Nama Anggota :
1
2
3
4
5

1. Perhatikan beberapa gambar dibawah ini!

(a)

(b)

(c)

(d)
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2. Berdasarkan gambar diatas, tentukan masing-masing jenis pencemaran
yang ada di lingkungan
(a) .........................................................
(b) .........................................................
(c) .........................................................
(d) .........................................................
3. Jelaskan dampak masing-masing pencemaran yang ada digambar!
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4. Bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan
yang ada pada gambar diatas? Jelaskan!
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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LEMBAR KERJA SISWA 2
Jenis-Jenis Limbah
:

Nama Kelompok
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. ...........................
A. Tujuan
Melalui pembelajaran ini, peserta didik mampu :
1. Mengidentifikasi jenis-jenis limbah
2. Menguraikann cara penanganan limbah
B. Pertanyaan
1. Perhatikan gambar dibawah ini
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2. Indentifikasi setiap gambar yang ada diatas!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................
3. Jelaskan masing-masing cara penanganan limbah yang ada pada
gambar!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
................................................................................................................
4. Berikan masing-masing contoh hasil olahan dari limbah yang ada
diatas beserta cara pengolahannya!
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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LEMBAR KERJA SISWA 3
Praktikum Pembuatan Pupuk Organik Cair
Nama Kelompok

:

1.
2.
3.
4.
A.

..............................
..............................
..............................
..............................
Tujuan
Melalui kegiatan praktikum dan mengkaji pustaka, peserta didik mampu
 Melaksanakan pembuatan produk daur ulang limbah
 Membuat laporan tertulis dan mempresentasikan hasil penelitian
tentang daun ulang limbah
B. Ala dan Bahan
Alat :
1. Pisau
2. Batang pengaduk,
3. Timbangan
4. Gelas ukur 1000 ml
5. pH meter
6. Ember plastik
7. Gayung
8. Termometer
9. Alat tulis.
Bahan :
1. Limbah buah papaya
2. Limbah kulit nanas
3. Air kran
4. Air leri
5. EM-4
6. Tetes tebu.
C. Cara kerja
1. Menggumpulkan buah pepaya yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi
dan kulit nanas dari pedagang buah.
2. Limbah buah pepaya dan kulit nanas yang sudah ada, dicingang
menggunakan pisau sampai menjadi potongan kecil kira-kira 1 cm.
3. Hasil potongan limbah buah pepaya dan kulit nanas selanjutnya
ditimbang sebanyak 10 kg.
4. Hasil potongan limbah buah pepaya dan kulit nanas sebanyak 10 kg
dimasukkan kedalam ember plastik, kemudian tambahkan bahan lain
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seperti 5 liter air leri, 10 liter air kran, 1 liter tetes tebu dan 250 ml EM4.
5. Aduk secara merata hingga semua benar-benar tercampur menggunakan
batang pengaduk.
6. Setelah semuanya tercampur, ember ditutup dengan rapat kemudian
letakkan pada tempat yang aman dan terhindar dari sinar matahari dan
difermentasi selama 2 minggu.
D. Hasil
Tabal Hasil Pengamatan
Pengamatan
Hari/tanggal
Keterangan
Suhu
pH
Bau
warna

E. Pertanyaan
1. Limbah apa saja yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan
pupuk organik cair?
2. Bagaimana warna pupuk organik sebelum dan sesudah fermentasi?
3. Bagaimana bau yang dihasilkan pupuk yang sudah difermentasi?
4. Jelaskan terjadinya perubahan suhu dan pH dari hari ke hari selama
proses fermentasi?
5. Apa fungsi EM4 dalam pembuatan pupuk organik cair?
6. Tuliskan dan jelaskan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam
pembuatan pupuk agar menghasilkan pupuk organik cair yang baik?
F. Kesimpulan
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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Lamiran 4 Instrumen Penilaian

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN
Kelas X MIPA
No

Nama peserta didik

Rasa Ingin Tahu
1

2

3

Responsif dan Proaktif
dalm Pembelajaran
1
2
3

Menyelesaikan Soal
dengan Baik
1
2
3

Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

83
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INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP
Kelas X MIPA
Kriteria
No

Nama Peserta Didik

L
/
P

Disiplin
4

3 2

Kerjasama
1

4

3

2

1

Hormat
Tanggung
Kepada
Jawab
Guru
4 3 2 1 4 3 2 1

Jumlah
Skor

Nilai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

84
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PENILAIAN KEGIATAN PRAKTIKUM BIOLOGI
KELAS X MIPA
SKOR NILAI
No
I
1
2
II
3
4
5
6
7
III
8
9
10

ASPEK YANG DINILAI
PERSIAPAN PRAKTIKUM
Alat dan bahan
Memakai Jas Laboratorium dan
berpenampilan rapi

KEGIATAN INTI PRAKTIKUM
Mengambil bahan dengan rapi, tidak
berceceran
Mengambil bahan sesuai kebutuhan
Mengoperasikan alat dengan benar dan sesuai
prosedur
Menafsirkan hasil praktikum dengan benar
Membuat kesimpulan sesuia hasil praktikum

KEGIATAN AKHIR
Membersihkan alat yang telah dipakai
Membersihkan meja praktikum dari sampah
Mengembalikan alat ketempat semula

1

2

3
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INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF
Kelas X MIPA
A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar!
1. Limbah rumah tangga yang tidak dapat terurai adalah ....
a. plastik, kaca, karet
b. karet, dedaunan, kaca
c. kaca, plastik, besi
d. kaleng, besi, sampah organik
e. karet, plastik, sampah organik
2. Pencemaran udara antara lain disebabkan oleh gas-gas. Hujan asam dapat
terjadi karena adanya pencemaran ....
a. suara oleh limbah industri
b. udara oleh limbah rumah tangga
c. udara oleh oksida karbon atau fosfat
d. tanah oleh limbah pabrik
e. udara oksida belerang dan nitrat
3. Di bawah ini yang bukan merupakan sumber pencemaran air adalah ....
a. zooplanton
b. zat radioaktif
c. infectiont agent
d. pestisida
e. zak anorganik
4. Berbagai penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air bawaan adalah ....
a. demam berdarah
b. diabetes
c. pilek
d. hepatitis a
e. batuk
5. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan pabrik menyumbang
peningkatan kadar CO2 di udara yang menyebabkan gangguan pernapasan.
Solusinya adalah….
a. membuat saringan CO2 di tempat-tempat tertentu
b. memasang indikator kualitas udara
c. menghentikan motor masuk kota
d. menggalakan penanaman pohon
e. memberikan penyuluhan kesehatan
6. Penggunaan insektisida dan pemupukan secara berlebihan dapat
menyebabkan pencemaran….
a. air dan udara
b. udara dan ozon
c. air dan tanah
d. air dan suara
e. udara dan tanah
7. Ketika kapal tanker berisi minyak mentah tumpah di lautan menyebabkan
pencemaran air. Solusi yang tepat adalah dengan menggunakan bakteri
pengurai minyak. Usaha ini disebut dengan….
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a. biofuleing
b. bioremediasi
c. biodiesel
d. biogas
e. biodetoksifikasi
8. Salah satu upaya manusia melestarikan lingkungan yaitu dengan cara….
a. menjaga keseimbangan ekosistem
b. melindungi hewan langka
c. meningkatkan devisa Negara
d. mencegah pengurangan air tanah
e. meningkatkankan hasil pembangunan
9. Masyarakat di peternakan sapi mengeluhkan limbah kotoran sapi yang
mencemari lingkungan. Solusi terbaik yaitu dengan….
a. mengolah menjadi makanan ternak
b. membuat kolam di bawah kandang ternak
c. mengeringkan kotoran
d. memproses menjadi biogas
e. menjadi tambahan bahan bangunan
10. Berikut adalah beberapa proses daur ulang:
1) Pembuatan pupuk kompos
2) Pembuatan biogas
3) Pembuatan kertas daur ulang
Yang menggunakan eff ective microorganism adalah ….
a. 1)
b. 2)
c. 3)
d. 1) dan 3
e. 2) dan 3)
11. Salah satu prinsip penanggulangan sampah dengan cara menggunakan
kembali barang bekas disebut….
a. recycle
b. recovery
c. reuse
d. replace
e. reduce
12. Berbagai kasus perubahan lingkungan melanda negara kita akhir-akhir ini
antara lain:
1) Gempa dan tsunami melanda daerah Pengandaran, Cilacap dan
sekitarnya.
2) Banjir di Jakarta
3) Kabut panas dan hujan abu di Jawa Tengah
4) Gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya
5) Kebakaran hutan sekunder
Bencana yang sepenuhnya terjadi akibat kelalaian manusia adalah ...
a. 1 dan 2
b. 2 dan 4
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c. 4 dan 5
d. 1 dan 3
e. 2 dan 5
13. Masuknya bahan-bahan ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu
makhluk hidup di dalamnya di sebut . . .
a. polutan
b. ozon
c. polusi
d. asap
e. Efek rumah kaca
14. Suara yang timbul apabila melebihi kadar dapat menyebabkan banyak
gangguan, kecuali ....
a. perubahan tekanan darah
b. kelainan pada otot rangka
c. perubahan denyut nadi
d. kontraksi perut
e. stress
15. Gas beracun yang dapat berikatan dengan hemoglobin darah, dan
menggantikan kedudukan oksigen ketika pernapasan adalah...
a. CO2
b. CO
c. SO
d. SO2
e. NO2
B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat!
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan
a. Lingkungan
b. Pencemaran lingkungan
c. Limbah
d. Polutan
2. Sebutkan 6 cara yang dapat dilakukan sebagai upaya penanggulangan
pencemaran lingkungan!
3. Perhatikan gambar dibawah ini!

Termasuk pencemaran apakah gambar tersebut? Apa dampaknya bagi
lingkungan?
4. Pencemaran dapat dibedakan menjadi 4 macam, sebutkan dan jelaskan!
5. Jelaskan cara pembuatan pupuk organik cair dari limbah buah pepaya dan kulit
nanas!
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Lampiran 5 Kisi-kisi dan Jawaban Soal
KISI-KISI SOAL
Jenjang Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Bentuk Soal
Jumlah Soal
Alokasi Wakru

: SMA
: Biologi
: X/ Genap
: Pilihan ganda
: 15 soal
: 3 x 45 menit

Indikator

C1

C2

3.11.7 Menjelaskan
pengertian
lingkungan dan
pencemaran
lingkungan
3.11.8 Menelaah macammacam
pencemaran
lingkungan
3.11.9 Menganalisis
penyebab
terjadinya
pencemaran
lingkungan dan
dampak
pencemaran bagi
kehidupan
3.11.10 Menganalisis
berbagai upaya
melestarikan
lingkungan
3.11.11 Membandingkan
jenis-jenis limbah
3.11.12 Menguraikan cara
penanganan
limbah

No
soal

Kunci
jawaban

V

2

E

V

13

C

3

A

6

C

14

B

4

D

5

D

12

E

15

B

7

B

8

A

9

D

1

A

10

A

11

C

C3

C4

C5

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Bentuk
soal

Pilihan
ganda

Pilihan
ganda

Pilihan
ganda

Pilihan
ganda

Pilihan
ganda
Pilihan
ganda
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Jenjang Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Bentuk Soal
Jumlah Soal
Alokasi Wakru

KISI-KISI SOAL
: SMA
: Biologi
: X/ Genap
: Uraian
: 5 soal
: 3 x 45 menit

Indikator

3.11.1 Menjelaskan
pengertian
lingkungan dan
pencemaran
lingkungan

C1

C4

C5

V

3.11.2 Menganalisis
penyebab
terjadinya
pencemaran
lingkungan dan
dampak
pencemaran bagi
kehidupan

3.11.4 Menguraikan cara
penanganan
limbah

C3

V

3.11.1 Menelaah macammacam
pencemaran
lingkungan

3.11.3 Menganalisis
berbagai upaya
melestarikan
lingkungan

C2

V

V

v

No
soal

Kunci
jawaban

Bentuk
soal

1

Terlampir

Uraian

4

Terlampir

Uraian

3

Terlampir

Uraian

2

Terlampir

Uraian

5

Terlampir

Uraian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91

Kunci Jawaban
A. Pilihan Ganda
1
2
3
4
5

A
E
A
D
D

6
7
8
9
10

C
B
A
D
A

11
12
13
14
15

C
E
C
B
B

B. Uraian
1. Pengertian dari :
a. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan komponen atau lai ke dalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke
tingkat tertentu yang menyebabkan lingkukngan hidup tidak berfungsi
sesuai peruntukannya.
b. Limbah adalah sumber daya alam yang telah kehilangan fungsinya
c. Polutan adalah bahan-bahan yang mencemari lingkungan (bahan kimia,
debu, panas, suara dan radiasi)
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan pencemaran
lingkungan antara lain:
 Membuang sampah pada tempatnya
 Penanggulangan limbah industri
 Penanggulangan pencemaran udara
 Diadakan penghijauan di kota-kota besar
 Penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman yang
sesuai
 Pengurangan pemakaian CFC
3. Gambar tersebut termasuk pencemaran udara karena limbah yang
dihasilkan berupa asap yang dapat mencemari lingkungan. Dampak bagi
lingkungan yaitu Terjadinya gangguan pernafasan seperti misal gangguan
paru- paru, Mengganggu kesehatan kulit, sehingga kulit akan nampak
kusam, penuaan dini, keruput dini, flek hitam, hingga penyakit kanker kulit,
Menimbulkan penyakit batuk, Mengganggu pandangan dan Memicu
terjadinya hujan asam.
4. Pencemaran terbagi menjadi empat, yaitu:
a. Pencemaran suara adalah suara atau bunyi yang tidak diinginkan, tidak
disenangi, mengganggu, dan dapat merusak pendengaran
b. Pencemaran tanah adalah masuknya zat pencemar ke dalam tanah baik
secara lansung maupun tidak langsung (melalui air dan udara)
c. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam
air oleh kelaluan manusia sehingga kualitas air sampai ketingkat tertentu
dan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukkannya
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d. Pencemaran udara adalah adanya bahan atau zat asing di udara yang
mengakibatkan perubahan susunan udara dari keadaan normalnya.
5. Proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah buah pepaya dan kulit
nanas yaitu:
1. Menggumpulkan buah pepaya yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi
dan kulit nanas dari pedagang buah.
2. Limbah buah pepaya dan kulit nanas yang sudah ada, dicingang
menggunakan pisau sampai menjadi potongan kecil kira-kira 1 cm.
3. Hasil potongan limbah buah pepaya dan kulit nanas selanjutnya
ditimbang sebanyak 10 kg.
4. Hasil potongan limbah buah pepaya dan kulit nanas sebanyak 10 kg
dimasukkan kedalam ember plastik, kemudian tambahkan bahan lain
seperti 5 liter air leri, 10 liter air kran, 1 liter tetes tebu dan 250 ml EM4.
5. Aduk secara merata hingga semua benar-benar tercampur menggunakan
batang pengaduk.
6. Setelah semuanya tercampur, ember ditutup dengan rapat kemudian
letakkan pada tempat yang aman dan terhindar dari sinar matahari dan
difermentasi selama 2 minggu.
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Lampiran 6 Rubrik Penilaian
RUBRIK PENILAIAN SIKAP/ SKOR
KELAS X MIPA
NO

1

2

ASPEK
YANG
DINILAI

Disiplin

Kerjasama

3

Hormat kepada
guru

4

Tanggung
Jawab

RUBRIK
4. Peserta didik mentaati semua peraturan sekolah
tanpa disuruh oleh guru
3. Peserta didik mentaati semua peraturan sekolah
dan harus disuruh oleh guru
2. Peserta didik kurang mentaati peraturan sekolah
dan harus disuruh oleh guru
1. Peserta didik tidak mentaati semua peraturan
sekolah dan harus disuruh oleh guru
4. Peserta didik mampu bekerjasama dengan baik dan
aktif dalam kelompok
3. Peserta didik mampu bekerjasama dengan baik
dalam kelompok dan kurang aktif
2. Peserta didik kurang mampu bekerjasama dengan
baik dalam kelompok dan tidak aktif
1. Peserta didik tidak mampu bekera sama dengan
baik dalam kelompok dan tidak aktif
4. Peserta didik menghormati guru didalam dan diluar
kelas
3. Peserta didik menghormati guru hanya didalam
kelas
2. Peserta didik kurang menghormati guru didalam
maupun diluar kelas
1. Peserta didik tidak menghormati guru dengan baik
didalam maupun diluar kelas
4. Peserta didik selalu bertanggung jawab dengan
semua tugas yang menjadi kewajiban tanpa
pengawasan
3. Peserta didik selalu bertanggung jawab dengan
semua tugas yang menjadi kewajibannya dengan
pengawasan dari guru
2. Peserta didik kadang-kadang bertanggung jawab
dengan tugas yang menjadi kewajiban walau
dalam pengawasan guru
1. Peserta didik tidak bertanggung jawab dengan
tugas yang menjadi kewajibannya
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Nilai Akhir =

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎

Kriteria Penilian :
A : 80-100
B : 70-79
C : 60-69
D : 59<

𝑿 𝟏𝟎𝟎 = . . . .
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN/ SKOR
KELAS X MIPA
NO

ASPEK YANG DINILAI

RUBRIK
3. menunjukkan rasa ingin tahu yang
besar, antusias dalam pembelajaran

1

Menunjukkan Rasa Ingin
Tahu

2. menunjukkan rasa ingin tahu yang
besar, namun tidak terlalu antusias
dalam pembelajaran
1. tidak menunjukkan rasa ingin tahu
dan juga tidak antusias dalam
pembelajaran
3. menunjukkan sikap rensonsif yang
besar dan proaktif dalam setiap
pembelajaran

2

Menunjukkan sikap
responsif dan proaktif dalam
pembelajaran

5. menunjukkan sikap responsif yang
besar namun kurang proaktif dalam
setiap pertanyaan yang diajukan
guru dalam pembelajaran
1. tidak menunjukkan sikap responsif
dan juga tidak proaktif dalam
pembelajaran
6. menyelesaikan soal dengan benar
dan sesuai dengan konsep

3

Menyelesaikan soal dengan
baik

2. menyelesaikan soal dengan benar
namun kurang sesuai dengan
konsep
1. tidak menyelesaikan soal dengan
tepat
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Kriteria Penilaian
A:8–9
B:6–7
C:4–5
D:4<
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RUBRIK PENILAIAN KEGIATAN PRAKTIKUM BIOLOGI
KELAS X MIPA

No

ASPEK YANG
DINILAI

1

Alat dan bahan

Memakai Jas
Laboratorium dan
berpenampilan rapi

Mengambil alat dan
bahan dengan rapi,
tidak berceceran dan
sesuai dengan
kebutuhan

Mengoperasikan alat
dengan benar dan
sesuai prosedur

Menafsirkan hasil
praktikum dengan
benar

Membuat kesimpulan
sesuia hasil praktikum

RUBRIK
2. Peserta didik menyiapkan alat dan bahan
dengan lengkap
1. Peserta didik menyiapkan alat dan bahan
kurang lengkap
1. Peserta didik tidak menyiapkan alat dan
bahan
2. Peserta didik mengenakan jas Lab dan
berpenampilan rapi
2. Peserta didik memakai jas Lab. Namun
tidak berpenampilan rapi
1. Peserta didik tidak memakai jas lab. Dan
tidak berpakaian rapi
3. Peserta didik mengambil alat dan bahan
sesuai dengan kebutuhan praktikum
dengan tepat dan benar
2. Peserta didik mengambil alat dan bahan
kurang tepat dan benar
1. Peserta didik tidak mengambil alat dan
dan bahan
3. Peserta didik dapat menggunakan alat
praktikum dengan benar
2. Peserta didik kurang bisa menggunakan
alat praktikum
1. Peserta didik tidak bisa menggunakan
alat praktikum
3. Peserta didik mampu menafsirkan hasil
praktikum yang telah didapatkan dengan
tepat dan benar
2. Peserta didik kurang bisa menafsirkan
hasil kegiatan praktikum yang di
dapatkan
1. Peserta didik tidak mampu menafsirkan
hasil praktikum yang didapatkan
3. Peserta didik dapat membuat kesimpulan
hasil praktikum dengan tepat dan benar
2. Peserta didik kurang bisa membuat
kesimpulan hasil praktikum dengan
benar
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1. Peserta didik tidak bisa membuat
kesimpulan hasil praktikum dengan tepat
dan benar

Membersihkan alat
yang telah dipakai dan
mengmbalikan
ketempat semula

Membersihkan meja
praktikum dari sampah

Nilai Praktikum (NP) =

3. Peserta didik membersihkan alat yang
telah digunakan dan mengembalikan ke
tempat semula
2. Peserta didik membersihkan alat, namun
tidak mengembalikan ketempat semula
1 Peserta didik tidak membersihkan alat
yang telah digunakan dan tidak
mengembalikan ketempat semula
3. Peserta didik membuang sampah dan
merapikan
meja
setelah
selesai
praktikum
2. Peserta didik membuang sampah namun
tidak merapikan meja setelah selesai
praktikum
1. Peserta didik tidak membuang sampah
dan merapikan meja setelah selesai
praktikum.

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎

𝑿 𝟏𝟎𝟎 = . . . . X 60% = . . . . .
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RUBRIK PENILAIAN LAPORAN PRAKTIKUM BIOLOGI
KELAS X MIPA

No

ASPEK YANG DINILAI

SKOR MAKSIMAL

1

Acara Praktikum (Judul, Tanggal,
Waktu, Tempat)

5

2

Tujuan

5

3

Dasar Teori

15

4

Alat dan Bahan

10

5

Langka Kerja

10

6

Hasil

15

7

Pembahasan

20

8

Kesimpulan

10

9

Daftar pustaka

5

10

lampiran

5

SKOR MAX
Nilai Laporan (NL) =

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎

100
𝑿 𝟏𝟎𝟎 = . . . . X 40% = . . . . .

Nilai Akhir Praktikum (NAP) = NP + NL = . . . . . .
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RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF
KELAS X MIPA
No
1

2

3

Jawaban
Skor
a. Pencemaran
lingkungan
adalah
masuknya
atau
dimasukkannya
makhluk 20
hidup, zat, energi, dan
komponen atau lai ke dalam
lingkungan
hidup
oleh
kegiatan manusia sehingga
kualitasnya turun sampai ke
tingkat
tertentu
yang 10
menyebabkan lingkukngan
hidup tidak berfungsi sesuai
peruntukannya.
b. Limbah adalah sumber daya
alam yang telah kehilangan
5
fungsinya
c. Polutan adalah bahan-bahan
yang mencemari lingkungan
(bahan kimia, debu, panas,
0
suara dan radiasi)
 Membuang sampah pada
tempatnya
 Penanggulangan limbah
industri
 Penanggulangan pencemaran
udara
 Diadakan penghijauan di
kota-kota besar
 Penggunaan pupuk dan obat
pembasmi hama tanaman
yang sesuai
 Pengurangan pemakaian
CFC
Gambar tersebut termasuk
pencemaran udara karena limbah
yang dihasilkan berupa asap
yang dapat mencemari

Aspek yang dinilai
Peserta didik dapat menjawab
ke 3 pengertian dengan tepat
dan lengkap

Peserta didik mampu
menjawab namun masih
kurang tepat dan lengkap
(menyebut minimal 2)

Peserta didik menjawab salah
satu pengertian dengan
jawaban yang dimaksud
Peserta didik tidak menjawab
dengan benar dan tepat

15

Peserta didik menjawab
dengan benar dan lengkap
(menyebut minimal 6 upaya
yang penanggulangan limbah)

10

Peserta didik manjawab
dengan benar namun kurang
lengkap

0

Peserta didik tidak memberi
jawaban

20

Peserta didik mampu
menjawab dengan tepat dan
lengkap dampak pencemaran
udara
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lingkungan. Dampak bagi
lingkungan yaitu Terjadinya
gangguan pernafasan seperti
misal gangguan paru- paru,
Mengganggu kesehatan kulit,
sehingga kulit akan nampak
kusam, penuaan dini, keruput
dini, flek hitam, hingga penyakit
kanker kulit, Menimbulkan
penyakit batuk, Mengganggu
pandangan dan Memicu
terjadinya hujan asam
4

5

a. Pencemaran suara adalah
suara atau bunyi yang tidak
diinginkan, tidak disenangi,
mengganggu, dan dapat
merusak pendengaran
b. Pencemaran tanah adalah
masuknya zat pencemar ke
dalam tanah baik secara
lansung
maupun
tidak
langsung (melalui air dan
udara)
c. Pencemaran
air
adalah
masuknya makhluk hidup
atau zat lain ke dalam air oleh
kelaluan manusia sehingga
kualitas air sampai ketingkat
tertentu dan air tidak
berfungsi
lagi
sesuai
peruntukkannya
1. Menggumpulkan
buah
pepaya yang sudah tidak
layak untuk dikonsumsi dan
kulit nanas dari pedagang
buah.
2. Limbah buah pepaya dan
kulit nanas yang sudah ada,
dicingang
menggunakan
pisau
sampai
menjadi
potongan kecil kira-kira 1
cm.
3. Hasil potongan limbah buah
pepaya dan kulit nanas

15

10

Peserta didik mampu
menjawab dengan benar
namun kurang lengkap
penyebab pencemaran udara
Peserta didik menjawab tetapi
dengan kurang tepat dan hanya
menyebutkan 1 dampak
pencemaran

0

Peserta didik tidak
memberikan jawaban yang
benar dan tepat

25

Peserta didik mampu
menjawab 4 macam
pencemaran beserta
penjelasannya dengan tepat
dan benar

17

Peserta didik mampu
menjawab 4 macam
pencemaran dengan benar
namun kurang lengkap

8

Peserta didik mampu penjawab
3 macam pencemaran tetapi
penjelasannya kurang benar
dan kurang lengkap

0

Peserta didik tidak memberi
jawaban yang benar dan tepat

20

10

5

Peserta didik mampu
menjawab dengan tepat dan
lengkap proses pembuatan
pupuk organik cair
Peserta didik mampu
menjawab denar benar namun
kurang lengkap
Peserta didik menjawab tetapi
kurang tepat dan tidak lengkap
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selanjutnya
ditimbang
sebanyak 10 kg.
4. Hasil potongan limbah buah
pepaya dan kulit nanas
sebanyak 10 kg dimasukkan
kedalam ember plastik,
kemudian tambahkan bahan
lain seperti 5 liter air leri, 10
liter air kran, 1 liter tetes
tebu dan 250 ml EM-4.
5. Aduk secara merata hingga
semua
benar-benar
tercampur
menggunakan
batang pengaduk.
6. Setelah
semuanya
tercampur, ember ditutup
dengan rapat kemudian
letakkan pada tempat yang
aman dan terhindar dari
sinar
matahari
dan
difermentasi selama 2
minggu.
Penilaian Pilihan Ganda
Nilai PG =

𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒍𝒐𝒍𝒆𝒉
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 (𝟏𝟓)

x 100 = ....

Penilaian Uraian
Nilai U =

𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍

Penilaian PG+ U
Nilai total =

𝑷𝑮 + 𝑼
𝟐

= ....

x 100 = ...

0

Peserta didik tidak
memberikan jawaban yang
tepat dan benar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian

Kulit nanas
nanas
Kulit

Buah pepaya
pepaya busuk
busuk
Buah

Tetes Tebu
EM4

Tetes Tebu

Air Cucian beras
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Lampiran gambar penelitian

Proses penghalusan limbah buah
pepaya dan kulit nanas

Proses pencampuran bahan pembuatan
pupuk organik cair limbah buah
pepaya dan kulit nanas

Proses penimbangan limbah

Hasil pupuk organik cair setelah semua
bahan telah tercampur
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Lampiran Gambar Penelitian

Penusunan polybag

Penanaman bibik biji kangkung darat

Pemberian perlakuan pupuk organik cair

Pengukuran pH tanah

Pengukuran pH pupuk organik cair
limbah buah pepaya dan kulit nanas

Pengukuran berat basah kangkung
darat
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lampiran Gambar Penelitian

Pengukuran tinggi dan helai daun
kangkung

Hama belalang yang ditemukan di
dalam net

Daun yang terserang hama

Hama siput yang di temukan di polybag

Tanaman yang terkena penyakit bercak
daun

Peneliti dan hasil panen tanaman kangkung
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lampiran 7 Gambar Penelitian

Daun kangkung yan terkena abu erupsi
merapi

Susunan polybag dan tanaman kangkung
darat sebelum panen
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Lampiran 8 Hasil Pengamatan
DATA HASIL PENGAMATAN
1. Tabel 1.1Suhu dan Kelembaban
Tanggal
No
Kelembaban (%)
Pengamatan
1
24 April 2018
80
2
26 April 2018
74
3
29 April 2018
68
4
3Mei 2018
63
5
7 Mei 2018
65
6
9 Mei 2018
70
7
11 Mei 2018
55

Suhu (oC)
29
29
30
29
29
29
33

2. pH Pupuk Organik cair dari limbah buah papaya dan kulit nanas
pH
No
Tanggal Perlakuan
P1
P2
P3
1
24 April 2018
3,4
3,3
3,3
2
30 April 2018
3,4
3,2
3,2
3
7 Mei 2018
3,5
3,4
3,4
Rata-Rata
3,4
3,3
3,3
3. Berat basah
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pengulangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah
Rata-Rata

Kontrol
(0%)
6
10
6
4
11
6
10
7
7
8
75
7,5

Berat Basah (g)
P1
P2 (20%)
(10%)
8
8
8
5
11
5
11
12
7
5
6
5
9
11
10
6
6
7
5
10
81
74
8,1
7,4

P3 (30%)
6
9
2
6
12
8
5
6
5
6
65
6,5
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4. pH Tanah
No

Pengulangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kontrol
(0%)
5
5
4,5
5
5,1
5
5
5
4,5
5

pH Tanah
P1
P2 (20%)
(10%)
5
4
4
5
5
5
5
4,4
4,5
5
4
5
4,6
5,1
4,2
5
5,5
5,1
4.1
5,1

P3 (30%)
4
4,5
4
5,1
4,3
5
5,3
4,1
5
5

5. Data Pengurangan Hasil Akhir dengan Awal Pengamatan Tinggi
Batang Tanaman Kangkung Darat
Perlakuan
Pengulangan
Kontrol
P1 (10%) P2 (20%)
P3 (30%)
1
18
16
21,5
22,5
2
20
18,5
25,5
20
3
19,7
19,5
21,5
2
4
18
20
19,5
18
5
20
20,7
22
23,5
6
20,5
19,5
17
14,5
7
19,7
24
20
17
8
21
15,5
17
17
9
19,5
20
21
16
10
13
18
16,5
17,5
Rata-rata
18,94
19,17
20,15
16,8
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6. Data Pengurangan Hasil Akhir dengan Awal Pengamatan Helai Daun
Tanaman Kangkung Darat
Pengulangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata

Kontrol
9
11
9
8
9
7
11
9
7
6
8,6

Perlakuan
P1 (10%)
P2 (20%)
5
7
5
8
11
13
8
9
8
14
11
7
14
7
9
9
6
10
14
8
9,1
9,2

P3 (30%)
1
14
4
7
14
7
8
7
7
7
7
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Hasil Pengamatan Pertambahan Tinggi Tanaman Kangkung
Hari
ke
1
2
3
4
5
6

1
4,5
7
10,2
12
18
23

2
3,5
7
10,8
12,5
18,5
24,5

3
3,5
5,5
11
13
19,5
23

4
5,5
8
11
13
19
23

Perlakuan 20%
5
6
4
4
7
10
10
12
11
13
17
12
21
17

7
4
7,5
10,5
12
18,5
22

8
3
6
8,4
10
16
19

9
3
6,5
9,5
11,5
16,5
21

10
5
8
9
9,5
17
20

Total

Ratarata

40
72,5
102,4
117,5
172
20

4
7,25
10,24
11,75
17,2
21,35

Hasil Pengamatan Pertambahan Tinggi Tanaman Kangkung
Hari
ke
1
2
3
4
5
6
7

1
3,5
6,5
10
11,5
17
23
26

2
4
7,5
10
11,5
15
20
24

3
3
3,5
4
4
4,5
5
5

4
4
7
10
11
16
20
22

Perlakuan 30%
5
6
4,5
3,5
7
5,2
11
7
14
8
18
18
25
19
28
18

7
4
7,5
9,6
11,5
15
19
21

8
3
8
7,5
9
13,5
17
20

9
2
5,7
7,5
9,5
12
17
18

10
4,5
8
11,2
12
19
22
22

Total

Rata-rata

36
65,9
87,8
102
148
187
204

3,6
6,59
8,78
10,2
14,8
18,7
20,4
111
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Hasil Pengamatan Pertambahan Tinggi Tanaman Kangkung
Hari
ke

1
4
7
11
11
17
20
22

1
2
3
4
5
6
7

2
3
6
9,5
12
17
20
23

3
2,3
6,4
10
12
16
19
22

Kontrol
5
3
6,5
10,5
13
14
21
23

4
3
6
10
12,7
14
19
21

0%
6
3,5
8,6
10
12
15
22
24

7
3,3
7
10,5
13
14
22
23

8
3
5,5
10
12,5
19
20
24

9
3,5
7
9
11
12
20
23

10
3
5,5
9,5
10
12
12
16

Total

Rata-rata

31,6
65,5
100
119,2
150
195
221

3,16
6,55
10
11,92
15
19,5
22,1

Hasil Pengamatan Jumlah helai Daun Tumbuhan kangkung
Hari
ke
1
2
3
4
5
6
7

1
3
6
6
7
8
12
12

2
3
4
6
7
10
12
14

3
2
5
7
7
9
10
11

4
3
4
7
8
7
10
11

Kontrol 0%
5
6
3
3
4
5
8
6
9
7
12
7
11
8
12
10

7
3
4
6
7
9
10
14

8
3
4
7
8
10
13
12

9
3
5
6
7
9
10
10

10
3
4
6
0
8
8
9

Total

Ratarata

29
45
65
67
89
104
115

2,9
4,5
6,5
6,7
8,9
10,4
11,5
112
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Hasil Pengamatan Jumlah Helai Daun Tanaman Kangkung
Hari
ke

1
3
4
6
7
6
8
8

1
2
3
4
5
6
7

Hari
ke
1
2
3
4
5
6
7

1
3
5
7
7
9
9
10

2
3
5
6
7
8
8
8

2
2
4
5
6
9
9
10

Perlakuan 10%
3
4
5
6
7
8
9
3
4
3
3
3
2
3
4
6
6
4
4
4
4
6
8
7
6
6
6
8
7
9
7
7
10
6
6
9
11
10
9
9
8
9
10
14
11
11
10
11
10
14
12
11
14
17
11
9
Hasil Pengamatan Jumlah Helai Daun Tanaman Kangkung

3
4
6
7
9
10
16
17

4
4
6
8
9
9
9
13

Perlakuan 20%
5
6
3
3
4
5
6
6
7
6
9
7
10
8
17
10

7
4
4
7
8
11
10
11

8
3
4
6
7
9
11
12

9
3
4
6
8
7
12
13

10
3
5
6
7
10
14
17

10
4
5
6
6
9
13
12

Total

Ratarata

30
46
65
73
89
107
121

3
4,6
6,5
7,3
8,9
10,7
12,1

Total

Ratarata

33
47
64
73
89
107
125

3,3
4,7
6,4
7,3
8,9
10,7
12,5
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Hasil Pengamatan Jumlah Helai Daun Tanaman Kangkung
Hari
ke
1
2
3
4
5
6
7

1
4
4
6
6
8
10
8

2
3
4
6
7
9
14
17

3
2
3
3
5
4
4
6

4
3
4
6
7
9
10
10

Perlakuan 30%
5
6
3
4
4
3
6
4
8
6
10
9
15
6
17
11

7
3
4
6
6
9
10
11

8
3
4
5
8
8
9
10

9
2
5
6
6
9
10
9

10
3
5
6
7
9
8
10

Total

Ratarata

30
40
54
66
84
96
109

3
4
5,4
6,6
8,4
9,6
10,9

114
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Lampiran 9 hasil perhitungan statistika
A. Uji Normalitas Tinggi batang, Jumlah daun, dan Berat basah
tanaman kangkung darat
1. Tinggi batang
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Tinggi_batang
N

Konsentrasi

40

40

Mean

18.765

2.50

Std. Deviation

3.7362

1.132

.153

.171

Positive

.107

.171

Negative

-.153

-.171

Kolmogorov-Smirnov Z

.968

1.079

Asymp. Sig. (2-tailed)

.306

.195

Normal Parametersa

Most Extreme Differences Absolute

a. Test distribution is Normal.

2. Jumlah Daun
BOne-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Jumlah_Daun
N
Normal Parametersa

Konsentrasi

40

40

8.6250

2.50

2.94120

1.132

.174

.171

Positive

.174

.171

Negative

-.140

-.171

1.102

1.079

.176

.195

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences Absolute

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
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3. Berat Basah
4.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Berat Basah

N
Normal Parametersa

40

40

7.3750

2.50

2.42516

1.132

Absolute

.190

.171

Positive

.190

.171

Negative

-.114

-.171

1.199

1.079

.113

.195

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

Konsentrasi

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

Berdasarkan hasil uji normalitas ditunjukkan bahwa data tinggi batang,
jumlah daun dan berat basah tanaman kangkung darat terdistribusi normal karena
nilai sig> 0.05
B. Uji Homogenitas data tinggi batang, jumlah daun dan berat basah
tanaman kangkung darat
1. Tinggi batang
Test of Homogeneity of Variances
Tinggi_batang
Levene Statistic

df1

1.180

df2
3

Sig.
36

.331

Tabel diatas menunjukkan homogenitas varians yang dihasilkan dengan
nilai level statistik 1.180 dan nilai sig 0.331 > 0.05 pada level probabilitas yang
berarti bahwa perlakuan setiap konsentrasi pupuk organik cair limbah buah pepaya
dan kulit nanas terhadap tinggi batang kangkung darat memiliki varians yang sama
(homogen)
2. Jumlah Daun
Test of Homogeneity of Variances
Jumlah_Daun
Levene Statistic
1.328

df1

df2
3

Sig.
36

.280
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Tabel diatas menunjukkan homogenitas varians yang dihasilkan dengan
nilai level statistik 1.328 dan nilai sig 0.280 > 0.05 pada level probabilitas yang
berarti bahwa perlakuan setiap konsentrasi pupuk organik cair limbah buah pepaya
dan kulit nanas terhadap jumlah daun kangkung darat memiliki varians yang sama
(homogen)
3. Berat basah
Test of Homogeneity of Variances
Berat Basah
Levene Statistic
.334

df1

df2
3

Sig.
36

.801

Tabel diatas menunjukkan homogenitas varians yang dihasilkan dengan
nilai level statistik 0,334 dan nilai sig 0.801 > 0.05 pada level probabilitas yang
berarti bahwa perlakuan setiap konsentrasi pupuk organik cair limbah buah pepaya
dan kulit nanas terhadap berat basah kangkung darat memiliki varians yang sama
(homogen)
C. Uji Annova data tinggi batang, jumlah daun dan berat basah
tanaman kangkung darat
1. Tinggi Batang
D.

ANOVA

Tinggi_batang
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

59.741

3

19.914

Within Groups

484.670

36

13.463

Total

544.411

39

F
1.479

Sig.
.237

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai sig. 0. 237 > 0.05. hal ini
menunjukkan bahwa pupuk organik cair limbah buah pepaya dan kulit nanas beda
konsentrasi tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman
kangkung darat.
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2. Jumlah Daun
ANOVA
Jumlah_Daun
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

16.075

3

5.358

Within Groups

321.300

36

8.925

Total

337.375

39

F

Sig.
.600

.619

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai sig. 0. 619 > 0.05. hal ini
menunjukkan bahwa pupuk organik cair limbah buah pepaya dan kulit nanas beda
konsentrasi tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan jumlah daun tanaman
kangkung darat.
3. Berat basah
ANOVA
Berat Basah
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

13.075

3

4.358

Within Groups

216.300

36

6.008

Total

229.375

39

F

Sig.
.725

.544

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai sig. 0. 544 > 0.05. hal ini
menunjukkan bahwa pupuk organik cair limbah buah pepaya dan kulit nanas beda
konsentrasi tidak berpengaruh nyata terhadap berat basah tanaman kangkung darat.

