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ABSTRAK

PENGARUH PEMBERIAN SUARA GARENGPUNG (Dundubia manifera)
DENGAN INTENSITAS WAKTU TERTENTU TERHADAP
PERTUMBUHAN TANAMAN JAHE MERAH (Zingiber officinale)

RIDHA AYU DAMAYANTI
Universitas Sanata Dharma

Sonic bloom merupakan teknologi pemanfaatan gelombang suara alami
dengan frekuensi tinggi yang mampu merangsang stomata tetap terbuka.
Teknologi ini mampu mempercepat pertumbuhan pada tanaman. Jahe merupakan
tanaman yang sering dimanfaatkan karena memiliki banyak kandungan minyak
atsiri pada rimpangnya. Namun jahe memiliki masa panen yang lama, yakni 10 12 bulan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah membuktikan terdapatnya
pengaruh pemberian suara Garengpung serta mengetahui intensitas waktu
pemberian yang paling baik untuk memacu pertumbuhan jahe merah.
Penelitian menggunakan rekaman Garengpung sebagai sumber suara dan
jahe merah sebagai tanaman yang diberi pemaparan suara dengan tinggi tanaman
dan jumlah daun sebagai parameter penelitiannya. Penelitian ini menggunakan
metode Rancangan Acak Lengkap dengan 3 perlakuan, yakni P1 (10 menit), P2
(15 menit), dan P3 (20 menit) dan kontrol (0 menit), yang dilakukan selama 2
bulan bertempat di Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma.
Jumlah bibit yang digunakan adalah 20 bibit dengan ulangan 5 bibit per
perlakuan.
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS didapat bahwa data
tinggi memiliki hasil nilai Fobs 27.5 > Fcrit 3.24 dan jumlah daun memiliki hasil
nilai Fobs 15.512 > Fcrit 3.24, yang berarti data signifikan yakni terdapat
perbedaan pertumbuhan antara tanaman kontrol dengan perlakuan. Tanaman
dengan perlakuan P3 (20 menit) memiliki pertumbuhan paling cepat baik dari
tinggi tanaman maupun jumlah daunnya. Pemberian suara Garengpung
disimpulkan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman jahe. Semakin lama
intensitas pemberian suara Garengpung, maka akan semakin cepat pula
pertumbuhan tanaman jahe.
Kata kunci: sonic bloom, intensitas, suara Garengpung, pertumbuhan, jahe merah
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Abstract
THE EFFECT OF GIVING THE CICADA (Dundubia manifera) SOUNDS
WITH A PARTICULAR TIME INTENSITY ON THE RED GINGER
(Zingiber officinale) PLANTS GROWTH
RIDHA AYU DAMAYANTI
Sanata Dharma University

Sonic bloom is a technology that utilizes natural high-frequency sound
waves which are able to stimulate the stomata to remain open, and can also to
hasten growth in plants. On the other hand, ginger is a widely used herb for the
high content of essential oils on its rhizomes. Ginger, however, has a very long
cultivation period of 10-12 months. The general purpose of this research is to
prove that the sounds made by Cicadas does hasten the cultivation of red ginger,
and to determine the best intensity and duration of application.
This research employs recordings of Cicada sounds as the main stimuli,
and red ginger as the plant to receive the exposure of said recording, and
analyses changes in height and number of leaves as its parameters of study. This
research uses the method of Completely Randomized Design with 3 treatments,
which are P1 (10 minutes), P2 (15 minutes), and control (0 minutes), applied over
a period of 2 months in the Laboratory of Sanata Dharma’s Faculty of Biology
Education. The number of seedlings used are 20 seedlings with a replication rate
of 5 seedlings per treatment.
Based on the calculations using SPSS, plant height growth yielded a score
of Fobs 27.5 > Fcrit 3.24, while number of leaves yielded a score of Fobs 15.512
> Fcrit 3.24, indicating the presence of significant data, that there is a difference
in the growth between the control plant and those receiving treatment. The plant
with the P3 treatment (20 minutes) experienced the fastest growth, both in height
and number of leaves. It can therefore be concluded that the Cicada sounds
treatment does affect growth in ginger. In addition, the longer and the more
intense the application of Cicada sounds, the faster the growth in the ginger
plants.
Keywords: sonic bloom, intensity, Cicada sounds, growth, red ginger
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Jahe merupakan tanaman rimpang yang pemanfaatannya sangat umum di
Indonesia. Jahe bukan hanya dikonsumsi sebagai campuran obat-obatan
tradisional dan bumbu masakan, jahe dapat diolah menjadi bentuk makanan
seperti manisan, asinan, dan jahe kering.
Jahe memiliki beberapa varietas, di antaranya jahe putih besar, jahe
emprit, dan jahe merah. Jahe putih besar (Z. officinale var. officinarum) memiliki
rimpang besar berbuku berwarna putih kekuningan dan aromanya kurang tajam.
Jahe emprit (Z. officinale var. amarum) mempunyai rimpang kecil berlapis-lapis,
aroma tajam, dan memiliki warna yang hampir sama dengan jahe putih besar
yakni putih kekuningan. Sedangkan jahe merah (Z. officanale var. rubrum)
mempunyai rimpang kecil berlapis, aroma sangat tajam, dan berwarna jingga
muda sampai merah.
Minyak atsiri yang terkandung di dalam jahe dapat dimanfaatkan untuk
obat radang tenggorokan, muntah-muntah, demam, masuk angin, sakit kepala,
dan gejala meriang. Kandungan minyak atsiri pada jahe merah yang lebih banyak
serta ukuran rimpang yang lebih kecil menyebabkan jahe merah memiliki nilai
jual lebih tinggi dibanding varietas jahe lain.

1
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Media tanam jahe yang digunakan para petani jahe yakni campuran tanah,
arang sekam, cocopeat, dan kompos maupun pupuk anorganik. Agar tanaman
jahe dapat tumbuh subur serta meminimalisirkan kemungkinan terserang oleh
hama, penggunaan fungisida dan perangsang tumbuh ditambahkan pada tanaman.
Selain pupuk organik dan anorganik, peningkatan pertumbuhan tanaman dapat
dilakukan dengan pemberian gelombang suara. Pemanfaatan gelombang suara
untuk meningkatkan produksi pangan disebut dengan Sonic Bloom yang diteliti
oleh Dan Carlson. Gelombang suara yang dihasilkan dapat menggetarkan stomata
sehingga dapat mempengaruhi penyerapan karbondioksida di sekitar daun (Hou
dan Mooney Ham dalam Utami, 2012). Oleh karena itu penggunaan gelombang
suara mampu mempercepat pertumbuhan tanaman.
Penelitian pemanfaatan gelombang suara dalam peningkatan pertumbuhan
tanaman telah dilakukan oleh Widyawati dkk tahun 2011 dengan judul
Peningkatan Laju Pertumbuhan Dan Produktivitas Tanaman Kentang (Solanum
tuberosum L.) Melalui Spesifikasi Variabel Fisis Gelombang Akustik Pada
Pemupukan Daun (Melalui Perlakuan Variasi Peak Frekuensi). Hasil penelitian
yang menggunakan suara Garengpung ini menunjukkan pertumbuhan dan
produktivitas paling bagus dengan perlakuan penggunaan peak frekuensi audio
3000 Hz. Tanaman perlakuan memiliki peningkatan pertumbuhan yang lebih
bagus, lebih kuat secara morfologi serta pada peak frekuensi tersebut dapat
mempengaruhi bukaan stomata serta memproduksi lebih banyak dibandingkan
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dengan tanaman petani pada umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa
pemberian suara Garengpung mampu meningkakan pertumbuhan dan ketahanan
tanaman terhadap hama. Garengpung merupakan jenis serangga yang memiliki
suara khas yakni dengan menggesekkan kedua sayapnya dan hanya mengeluarkan
suara pada rentan pergantian musim kemarau ke penghujan.
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti ingin
melakukan penelitian tentang pengaruh Pemberian Suara “Garengpung”
(Dundubia manifera) dengan intensitas waktu tertentu terhadap pertumbuhan
tanaman jahe merah.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :
1. Apakah ada pengaruh pemberian suara “Garengpung” (Dundubia
manifera) dengan terhadap pertumbuhan tanaman jahe merah?
2. Berapakah intensitas waktu pemberian suara “Garengpung” (Dundubia
manifera) yang paling efektif untuk pertumbuhan tanaman jahe merah?
3. Bagaimana pengaruh suara “Garengpung” (Dundubia manifera) terhadap
pertumbuhan tanaman jahe dengan intensitas waktu tertentu?
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C. Batasan Masalah
Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:
1.

Jahe merah (Zingiber officinale) yang digunakan dalam penelitian ini
adalah bibit yang berusia dua bulan.

2.

Suara Garengpung yang digunakan dalam penelitian ini berupa suara
rekaman garengpung yang dimainkan melalui MP3 player dengan Peak
Frekuensi 1485 – 4594 Hz dan kebisingan 80 – 95 dB.

3.

Pertumbuhan jahe merah yang diukur meliputi jumlah daun dan tinggi
batang semu.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui ada/tidaknya pengaruh pemberian suara Garengpung
(Dundubia manifera) terhadap pertumbuhan tanaman jahe merah.
2. Untuk mengetahui intensitas waktu pemberian suara Garengpung
(Dundubia manifera) yang paling efektif untuk pertumbuhan tanaman jahe
merah.
3. Untuk mengetahui pengaruh suara Garengpung (Dundubia manifera)
terhadap pertumbuhan tanaman jahe merah dengan intensitas waktu
tertentu.
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E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan dalam pemanfaatan gelombang
suara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.
2. Bagi Guru, sebagai referensi bahan praktikum pada materi Pengaruh
Faktor Luar Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan untuk
kelas XII MIA.
3. Bagi siswa, sebagai bahan praktikum materi Pertumbuhan dan
Perkembangan Tumbuhan pada kelas XII MIA.
4. Bagi Petani, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dalam
meningkatan pertumbuhan tanaman jahe merah dengan pemberian suara
Garengpung.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Jahe
1. Klasifikasi Jahe
Tanaman jahe atau Zingiber officinale merupakan anggota dari familia
Zingiberaceae. Jahe sering dimanfaatkan rimpangnya oleh masyarakat karena
memiliki kegunaan dan khasiatnya yang amat beragam.
Berikut adalah klasifikasi tanaman jahe:
Divisi

: Spermatophyta

Sub-divisi : Angiospermae
Kelas

: Monokotiledoneae

Ordo

: Zingberales

Famili

: Zingiberaceae

Genus

: Zingiber

Spesies

: Zingiber officinale

2. Morfologis Tanaman Jahe
Jahe berbatang semu, berdiri tegak dan tingginya berkisar antara 0,3 –
0,75 meter. Warna batang hijau, sedangkan warna pangkal batang putih
sampai kemerahan. Bentuk batang silindris dan halus. Rimpang jahe tumbuhn

6
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mendatar dekat permukaan tanah bercabang. Daunnya berselang-seling
dengan ukuran panjang 15-23 cm dan lebar 0,8 – 2,5 cm. Panjang tangkai
daun mencapai 2 – 4 mm dan berbulu. Lidah daun (ligule) memanjang 0,75 –
1 cm namun tidak berbulu. Permukaan daun bagian atas memiliki warna lebih
tua dari pada daun bagian bawah (Santoso, 1994).

Keterangan :
1. Daun
2. Batang

5

3. Akar Rambut
4. Rimpang
5. Batang Semu

Gambar 2.1 Tanaman Jahe
Sumber : www.pohonrindang.com, 2015
Bunga tumbuh pada rimpangnya, terpisah dari daun atau batang
semunya. Bunga berbentuk tongkat atau kadang-kadang bulat telur yang
tersembul di permukaan tanah. Gagangan (tangkai) bunga hampir tidak
berbulu dengan panjang 25 cm. Sisik pada tangkai bunga berjumlah 5-7 lanset
dan letaknya berdekatan. Sementara itu daun pelindung bunga (bracht)
berwarna hijau cerah, berbentuk bulat telur dan tidak berbulu. Dalam daun
pelindung terdapat 1-8 bunga. Mahkota bunga berbentuk tabung, helaiannya
berwarna kuning kehijauan, serta bibirnya berwarna ungu gelap dan berbintik-
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bintik putih kekuningan. Kepala sari berbentuk ungu dengan panjang 9 mm
dan tangkai putiknya berjumlah dua buah (Santoso, 1994).

Gambar 2.2. Tanaman Jahe Dalam Media

Sumber : Adjie, 2016
Bagian jahe yang banyak dimanfaatkan adalah rhizomanya. Rhizoma
atau rimpang merupakan bagian batang yang tumbuh dalam tanah dan
dipanen setelah berumur 9-11 bulan. Bentuk rimpang jahe bercabang-cabang
dan tidak teratur dengan daging berwarna kuning atau jingga, berserat dan
berbau harum. Panjang rimpang dapat mencapai 7-15 cm dengan lebar 3-6 cm
dan tebal 1-2 cm (Koswara, 1995)

3. Varietas Tanaman Jahe
Varietas jahe dibedakan berdasarkan aroma, warna, dan besar rimpangnya.

a. Jahe Putih/kuning besar (jahe gajah atau jahe badak)
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Rimpangnya berukuran besar dan gemuk, ruas rimpangnya lebih
menggembung dibandingkan jahe emprit dan jahe merah. Jahe putih
memiliki banyak sebutan, di Jawa Barat jahe ini sering disebut dengan
jahe badak atau jahe gajah, sedangkan di Bengkulu dikenal dengan jahe
kombongan. Warna rimpang jahe ini adalah kuning atau kuning muda,
seratnya sedikit dan lembut. Aromanya kurang tajam dan rasanya kurang
pedas. Jahe ini mengandung minyak atsiri 0,82-1,68% dihitung atas dasar
berat kering. Jenis jahe ini dapat dikonsumsi saat berumur muda dapat
pula saat berumur tua, baik dalam bentuk jahe segar maupun jahe olahan
untuk rempah-rempah, minuman, dan makanan (Sugiayanto, 2015).

Gambar 2.3 Jahe Putih
Sumber: Oman, 2013

b. Jahe putih/kuning kecil atau jahe emprit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10

Ruasnya kecil agak sedikit menggembung. Kandungan minyak
atsirinya lebih besar dari pada jahe gajah, sehingga rasanya lebih pedas,
tidak beraroma yang tajam serta seratnya tinggi dan bertekstur lembut.
Kandungan minyak atsiri dalam jahe putih adalah 1,5 -3,3% dari berat
keringnya. Jahe ini biasanya dimanfaatkan untuk ramuan obat-obatan,
atau untuk diekstrak minyak atsirinya. Rimpang jahe putih lebih besar
daripada jahe merah, akan tetapi lebih kecil dari pada rimpang jahe putih
besar (Hefika Cipta Sari dkk, 2006).

Gambar 2.4 Jahe Emprit
Sumber : Hasyaanah, 2012
c. Jahe Merah
Rimpangnya berwarna merah dan lebih kecil dari pada jahe putih
kecil. Sama seperti jahe kecil, jahe merah selalu dipanen setelah tua, dan
juga memiliki kandungan minyak atsiri yang sama banyaknya dengan jahe
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kecil sehingga cocok untuk ramuan obat-obatan. Jahe merah sering
disebut jahe sunti. Ukuran rimpangnya paling kecil dibandingkan jenis
jahe lainnya, berwarna merah sampai jingga muda, dan seratnya kasar,
aromanya sangat tajam dan rasanga sangat pedas. Oleh karena itu harga
jahe merah paling mahal bila dibandingkan dengan jahe gajah maupun
emprit. Kandungan minyak atsirinya 2,58 – 2,72 % dihitung atas dasar
berat kering (Nurmalina, 2012).

Gambar 2.5 Tanaman Jahe Merah
Sumber : Hasyaanah, 2012
4. Syarat Tumbuh Jahe
Pada saat ini, jahe dibudidayakan di banyak daerah terutama yang
beriklim tropis. Habitat yang ideal untuk jahe yakni tanah yang subur dan
membutuhkan curah hujan yang banyak (Nurmalina, 2012). Tanah latosol
merah coklat dan tanah andosol umumnya dapat ditanami jahe. Jahe tumbuh
baik pada suhu 25 – 35̊ C dengan ketinggian 0 – 2000 meter di atas
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permukaan laut (dpl) dengan curah hujan 2500 - 4000 mm pertahun. Berikut
adalah syarat tumbuh jahe menurut Kardinan pada tahun 2005 :
a.

Tanah
Tanaman jahe paling cocok ditanam pada tanah subur, gembur,
dan banyak mengandung bahan organis (humus). Jahe tidak baik ditanam
pada tanah yang drainasenya menggenang, tanah berat yang mengandung
fraksi liat dan pada tanah yang didominasi oleh kandungan pasir kasar.

b.

Iklim
Pertumbuhan

dan

produksi

jahe

yang

optimal

perlu

memperhatikan agroklimatnya. Pada umur 2,5 sampai 7 bulan atau lebih
tanaman jahe membutuhkan sinar matahari. Masa itu disebut fase
pertumbuhan membentuk rumpun, sehingga penanaman baik dilakukan
pada lahan terbuka sehingga tanaman cukup mendapatkan sinar matahari.
Jahe yang ditanam di tempat yang terlindung, akan berdampak daunnya
menjadi besar namun rimpangnya berukuran kecil. Di Indonesia, jahe
umumnya ditanam pada ketinggian 200 – 600 meter di atas permukaan
laut, dengan curah hujan rata-rata sekitar 2.500 – 4.000 mm/tahun.

5. Kandungan Jahe
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Jahe mengandung 2 komponen utama yaitu komponen volatile dan
komponen non-volatile. Komponen volatile terdiri atas oleoresin dan minyak
atsiri yang bertanggung jawab memberi aroma pada rimpang. Komponen nonvolatile mengandung gingerol yang bertanggung jawab terhadap rasa pedas.
Gingerol berfungsi sebagai obat, memiliki efek sebagai antiinflamasi,
antipiretik, gastroprotective, cardiotonic dan antihepatoksik. Jahe memiliki
kandungan nutrisi lain, berikut adalah kandungan nutrisi dalam rimpang
(Bermawie, 2012) :
Tabel 2.1 Kandungan Rimpang Jahe Dalam 100 gram
Jenis Nutrisi
Energi
Karbohidrat
Protein
Total lemak
Kolestrol
Serat
Vitamin
Folat (Vit.B9)
Niacin
Asam Pantotenat
Pyridoxine
Vitamin C
Vitamin E
Jenis Nutrisi
Vitamin K
Unsur
Sodium (Na)
Potassium (K)
Mineral
Calcium (Ca)
Zat besi (Fe)
Magnesium (Mg)
Manganese (Mn)

Persentase (%)
4
13,5
3
3
0
5
3
4,5
4
12
8
1,5
Persentase (%)
0
1
9
1,6
7,5
11
10
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Phosphorus (P)
Seng (Zn)

5
3

6. Pemanfaatan jahe
Jahe biasa dimanfaatkan sebagai obat herbal. Hasil penelitian
Farmakologi menyebutkan bahwa jahe memiliki kandungan antioksidan yang
dapat

dijadikan

sebagai

anti

kanker,

antiinflammasi,

analgesik,

antikarsinogenik dan kardiotonik (Manju dan Nalini, 2005). Jahe dapat
memberikan efek relaks yang dapat mengurangi resiko terkena penyakit
jantung dan meningkatkan kinerja jantung saat berolahraga. Mengkonsumsi
jahe dapat mengurangi rasa mual dan muntah pada ibu hamil. Secara invitro
telah dibuktikan bahwa bahan aktif dalam jahe berpotensi mengobati penyakit
Alzheimer (Kim et al, 2002).
Jahe dapat menjadi bahan tambahan dalam makanan sebagai pemberi
aroma dan rasa tanpa menambahkan kandungan kalori dalam hidangan.
Bubuk jahe digunakan untuk produksi obat-obatan herbal dalam pengobatan
demam dingin. Jahe segar dapat diolah menjadi minuman beralkohol dan jus
sebagai minuman. Jahe mengandung minyak atsiri yang cukup banyak.
Minyak atsiri atau minyak eteris (essential oil atau volatile) sendiri dapat
dihasilkan dari berbagai bagian pada tanaman, seperti akar, batang, rating,
daun, bunga, dan buah. Minyak atsiri adalah minyak yang mudah menguap
yang terdiri atas campuran zat yang mudah menguap dengan komposisi dan
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titik didih yang berbeda. Sebagian besar minyak atsiri diperoleh dengan cara
penyulingan atau hidrodestilasi. Minyak atsiri banyak digunakan dalam
berbagai industri seperti industri parfum, komestik, essense, farmasi dan
flavouring agent (Kurniasari dkk, 2015).
7. Stomata
Pada lapisan epidermis terdapat lubang yang dibatasi oleh dua sel
penjaga, disebut stomata. Stomata terdapat pada daun, batang, dan rimpang
pada tumbuhan. Pada tanaman monokotil stomatanya tersusun menyebar. Di
bawah bagian stomata terdapat ruang antar sel yang disebut dengan ruang
substomata. Membuka dan menutupnya stomata disebabkan oleh turgor pada
sel penutup.
Sel penutup pada monokotil berbentuk halter dengan ujung membesar
dan memiliki dinding yang tipis. Pada bagian tengahnya memanjang,
berdinding

tebal

dengan

lumen

yang

sempit.

Peningkatan

turgor

mengakibatkan bagian ujung sel membesar dan menekan kebagian tengah
sehingga sel menjadi memanjang sehingga celah stomata terbuka (Mulyani,
2006)
a. Mekanisme Pembukaan Celah Stomata
Telah dijelaskan diatas bahwa stomata membuka dikarenakan
turgiditas. Turgiditas ini menyebabkan sel menyerap air lebih banyak.
Di dalam stomata terdapat misela atau mikrofibril selulosa yang
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melilit sel penjaga dengan susunan miselasi radial. Misela ini yang
memungkinkan

diameter

sel

tidak

akan

bertambah

ketika

mengembang karena misela tidak banyak meregang sehingga sel
menjadi memanjang. Kemudian mikrofibril akan menarik dinding
bagian dalam sehingga stomata menjadi terbuka.
b. Penyebab Stomata Terbuka
Adanya

perbedaan

tekanan

osmotik

protoplas

dapat

menyebabkan stomata menjadi terbuka. Tekanan osmotik yang negatif
pada protoplas sel penjaga menyebabkan terserapnya air kedalam
stomata sehingga meningkatkan tekanan dalam sel dan menyebabkan
sel mengembang, begitu pula sebaliknya. Tekanan osmotik dapat
berubah dikarenakan aktifitas penyerapan ion kalium oleh sel penjaga
(Campbell dkk, 2003). Salisbury dan Ross (1995) mengungkapkan
terdapat 2 faktor yang menyebabkan terbukanya stomata, dari faktor
eksternal yakni intersitas cahaya matahari, konsentrasi CO2, dan asam
absisat serta faktor internal yang berhubungan dengan jam biologis.
Cahaya matahari mampu merangsang terjadinya penyerapan ion K+
dan air ke dalam sel sedangkan rendahnya kadar CO2 dalam daun
menyebabkan stomata terbuka. Pada pagi hari, terjadi penyerapan ion
sehingga stomata terbuka, sedangkan pada malam hari terjadi
pelepasan ion sehingga stomata menutup.
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Pemaparan

gelombang

suara

(sonic

bloom)

mampu

mengganggu turgiditas sel sehingga tekanan osmotik sel menjadi
negatif, tekanan negatif ini menyebabkan sel menyerap air sehingga
volume sel menjadi membesar. Faktor eksternal lainnya yang mampu
mempengaruhi tebuka menutupnya stomata menurut Andy (2014)
adalah :
1)

Karbon dioksida, tekanan parsial CO2 yang rendah dalam daun

akan menyebabkan pH sel menjadi tinggi. Kadar keasaman yang
tinggi akan merangsang penguraian pati menjadi gula, sehingga
stomata terbuka.
2)

Air, potensial air yang rendah akan menyebabkan tertutupnya

sel stomata.
3)

Cahaya, dengan adanya cahaya maka terjadi proses fotosintesis

sehingga CO2 dalam daun akan berkurang dan stomata terbuka.
4)

Suhu, suhu yang tinggi menyebabkan terjadi penguapan

sehingga stomata akan tertutup untuk mengurangi penguapan.
5)

Angin,

pengeluaran

dalam
air

keadaaan

angin

yang

melebihi

kemampuan

bertiup
tumbuhan

kencang
untuk

menggantinya mengakibatkan daun mengalami kekurangan air
sehingga stomata akan tertutup.
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B. Sonic Bloom
Sonic Bloom merupakan teknologi yang memanfaatkan efek
gelombang suara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman yang diciptakan
oleh Dan Carlson dari Amerika Serikat dan mulai disebarkan secara komersial
pada tahun 1980. Teknik ini dapat menyuburkan pertumbuhan tanaman
dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi (3500 – 5000 Hertz)
yang digabungkan dengan pemberian nutrisi melalui daun. Gelombang suara
alami dengan frekuensi tinggi dapat menghasilkan energi yang mampu
memberi tegangan negatif terhadap stomata sehingga merangsang mulut daun
(stomata) tetap terbuka sehingga dapat meningkatkan laju dan efisiensi
penyerapan pupuk daun. Penggunaan teknologi Sonic Bloom dapat
menyuburkan pertumbuhan semai dan mempercepat pertumbuhan pada
tanaman (Yulianto, 2008).
Setiap permukaan daun memiliki celah kecil yang bernama stomata.
Celah stomata ini mampu memungkinkan terjadinya penguapan air dan
keluarnya oksigen serta gas-gas lain. Stomata pula yang bertugas menjaga
kelembaban daun sehingga tidak layu. Adanya celah stomata membangkitkan
rasa ingin tahu Dan Carlson yakni mengembangkan semprotan organik
khusus untuk daun bersama dengan pemberian suara yang menginduksi
stomata untuk terbuka. Carlson melakukan penelitian ini selama 15 tahun dan
dilakukan di laboratorium seluruh negeri di Amerika. Dalam penelitiannya,
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Calrson meneliti unsur apa saja yang membuat tanaman tumbuh subur dan
mencari tahu keseimbangan yang tepat dari unsur tersebut agar tidak
berlebihan (overdosis). Ia melakukan pengujian dengan isotop radioaktif
untuk menemukan keseimbangan unsur tersebut dan dengan Geiger counter
untuk mengetahui translokais unsur-unsur dari daun hingga ke puncak dan
keakar. Ia menambahkan stimulan pertumbuhan serta mengubah tegangan
permukaan dasar air agar lebih mudah terserap sehingga menghasilkan Sonic
Bloom (Oliver, 2002).
Dengan melihat hasil penelitiannya, Carlson berhadap penemuannya
ini mampu memecahkan masalah kelaparan yang terjadi di dunia. Sistem
sonic bloom mampu menghasilkan hail panen lebih besar dengan tingkat gizi
yang lebih tinggi, siklus pertumbuhan lebih pendek dari normal serta umur
simpan yang lebih besar. Carlson telah membuktikan sistem ini selama 6
tahun di Indonesia, yakni dengan Senior Research Agronomist setiap institut
terpisah Pemerintah, yakni Institut Beras, Institute of Cocoa, dan lain-lain.
Selain di Indonesia, selama kekeringan di Sudan sistem ini digunakan dengan
cekaman lingkungan berupa suhu 130 derajat dengan 2 inchi dari curah hujan.
Sistem ini mampu menghasilkan panen yang lebih baik dibandingkan dengan
daerah yang tidak menggunakan (Pramanto, 2014).
Sonic bloom dapat memberikan hasil panen yang lebih berlimpah,
kandungan tanaman yang lebih bergizi dan dapat digunakan dalam kondisi
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paling buruk sekalipun dengan tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat di
negara berkembang. Sonic bloom telah diakui oleh banyak pihak diantaranya
Northeast Pertanian Organic Association of New York, Lembaga Penelitian
Pertanian Organik di Swiss, OMRI, Organic Material Review Institute, Ogba,
Asosiasi Petani Organik dan Pembeli, dan Eco Cert (Latifah, 2004).
Dalam

penelitian

ini,

peneliti

menggunakan

suara

rekaman

Garengpung sebagai sumber suara dengan frekuensi 1485 – 4594 Hz. Dengan
kebisingan 80-95 dB. Sumber suara dengan frekuensi 3000-5.500 Hz mampu
mengganggu turgiditas sel stomata sehingga celah stomata terbuka lebar.

C. Garengpung (Dundubia manifera)
Dundubia manifera memiliki nama daerah yang berbeda-beda di
Indonesia. Di setiap daerah, serangga ini memiliki panggilan masing-masing.
Orang Sunda menyebutnya dengan Tonggeret, orang Jawa menyebutnya
Gerangpung atau Uir-iur ada pula yang menyebut Kijeng Tangis dikarenakan
suaranya yang seperti tangisan orang, sedangkan di Makasar disebut dengan
Nyennyeng. Suara Garengpung mampu menandai bau getah. Mereka mampu
membedakan usia pohon yang ditumpangi. Oleh karena itu, banyaknya pohon
yang ditebang menyebabkan kepunahan secara langsung bagi serangga ini
(Endang, 2012).
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Masa hidup Garengpung dipengaruhi oleh pergantian musim. Di
Indonesia, Garengpung akan berbunyi nyaring pada akhir musim penghujan
yakni saat serangga masuk ke musim kawin. Garengpung memiliki fase
metamorfosa lama, selama 17 tahun ia hidup sebagai larva, kemudian dalam 3
hari menjadi serangga dewasa dan memasuki fase reproduksi. Setelah melakukan
perkawinan, Garengpung akan mati. Di dunia ada sekitar 3.000 spesies
Garengpung dan dikelompokkan menjadi 2 familia yakni Tettigarctidae dan
Cicadidae. Garengpung menyebar di

semua benua

kecuali

Antartika.

Garengpung dengan genus Dundubia, Platylomia dan Orientopsaltria banyak
ditemukan pada wilayah Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Bentuk badan
Garengpung menyerupai lalat besar. Biasanya Garengpung mengeluarkan
suara di pagi menjelang siang. Suara tersebut dihasilkan dari menggesekkan
kedua sayapnya. Garengpung dianggap sebagai penanda datangnya musim
kemarau dikarenakan hanya muncul ketika musim hujan telah berakhir dan
musim kemarau yakni sekitar bulan April dan Mei (Trubus, 2010).
Garengpung memiliki klasifikasi sebagai berikut :
Kingdom

: Animalia

Filum

: Arthopoda

Kelas

: Insecta

Ordo

: Hemiptera

Family

: Cicadidea

Genus

: Dundubia

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22

Spesies

: Dundubia manifera

Gambar 2.6 Garengpung (Dundubia manifera)
Sumber : Kurniawan, 2014

Menurut Endang (2012) sebelum dewasa, Garengpung hidup di dalam
tanah dan menghisap nutrisi dari akar pepohonan sebagai sumber makanan.
Ketika dewasa, Garengpung hidup dengan hinggap di batang pohon.
Garengpung jantan mengeluarkan suara guna menarik lawan jenisnya. Setelah
melakukan proses fertilisasi, betina akan bertelur di celah daun. Jumlahnya
mencapai ratusan telur. Kemudian telur akan menetas dan garengpung muda
akan masuk kembali ke dalam tanah. Garengpung memiliki panjang tubuh
sekitar 4 cm dan selebar ibu jari orang dewasa. Suara Garengpung
menghasilkan gelombang suara yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber
suara

teknologi

sonic

bloom.

Suara

yang

dihasilkan

Garengpung

menghasilkan gelombang yang mampu mengganggu turgiditas sel sehingga
sel menyerap banyak air dan menyebabkan stomata membesar dan terbukanya
celah stomata lebih maksimal.
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D. Penelitian yang Relevan
Terdapat beberapa penelitian yang mengaplikasikan suara Garengpung
sebagai perlakuannya, berikut beberapa contoh penelitian :
1. Peningkatan Laju Pertumbuhan Dan Produktivitas Tanaman Kentang
(Solanum tuberosum L.) Melalui Spesifikasi Variabel Fisis Gelombang
Akustik Pada Pemupukan Daun (Melalui Perlakuan Variasi Peak
Frekuensi) oleh Kadarisman, dkk (2011). Hasil penelitian yakni
pertumbuhan dan produktivitas tanaman kentang yang paling bagus adalah
perlakuan dengan menggunakan peak frekuensi audio 3000 Hz. 100
tanaman kentang yang ditanam rata-rata tinggi tanaman 51,15 cm,
diameter batang 1,23 cm dan rata-rata tiap tanaman dapat memproduksi
0,87 kg dibandingkan dengan tanaman kontrol yang hanya memiliki
ketinggian 44,38 cm, diameter batang 0,99 cm serta produksi kentang
rata-rata 0,32 kg tiap tanaman. Tanaman dengan pemaparan suara
memiliki kelajuan pertumbuhan yang lebih cepat, morfologinya lebih
kuat.
2. Gelombang Bunyi Frekuensi 6000-9600 Hz Untuk Meningkatkan
Produktivitas Sawi Bakso (Brassica rapa var. parachinensis L.) oleh
Aditya, dkk (2013) Sama dengan percobaan yang telah dibahas
sebelumnya, pada penelitian ini menggunakan suara Garengpung.
Perlakuan pada tanaman dilakukan dengan memberi musik selama 2 jam
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setiap hari dengan kebisingan 7 dB – 73 dB. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa hasil panen dengan perlakuan memiliki pertumbuhan yang lebih
baik dengan berat 97,69 gram, panjang daun 148,3±0,23 mm, dan lebar
daun 111,2±0,15 mm. sedangkan sawi bakso tanpa perlakuan memiliki
berat 59,98 gram, panjang daun 110,7±0,14 mm dan lebar daun
84,2±.0,12 mm.
3. Penerapan Teknologi Sonic Bloom dan Pupuk Organik Untuk Peningkatan
Produksi Bawang Merah oleh Yulianto. Menghasilkan produk bawang
yang lebih unggul dibandingkan tanaman yang tidak diberi pemaparan
suara. Produktivitas yang lebih baik ini mampu meningkatkan keuntungan
bagi petani.
4. Teknologi ini juga dapat diaplikasikan pada pohon Jati mas oleh Juli
Astono dkk (2012) dengan judul penelitian Peningkatan Ketahanan
Pangan Petani Lahan Tandus Melalui Fortifikasi Tanaman Keras dan
Holikultura Dengan Pemanfaatan Frekuensi Alamiah Belalang Kecek
Sebagai Stimulator Pertumbuhan dan Peningkatan Produksi Panen. Dari
penelitian yang dilakukan, didapati hasil yakni pemaparan suara belalang
dengan frekuensi 3000 Hz mampu mempercepat dan meningkatkan hasil
produksi panen.

E. Kerangka Berpikir
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Jahe merah merupakan jenis jahe yang memiliki kandungan minyak
atsiri terbanyak dibandingkan dengan jenis jahe lainnya. Penggunaan pupuk
anorganik mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman jahe namun memiliki
dampak yang tidak baik bagi konsumen. Oleh sebab itu peneliti memilih
menggunakan metode pemaparan suara Garengpung sebagai aplikasi dari
Teknik Sonic Bloom dengan rekaman suara Garengpung.
Teknik

sonic

bloom

mengandalkan

gelombang

suara

untuk

mempercepat pertumbuhan tanaman serta meningkatkan hasil panen.
Gelombang suara yang dihasilkan oleh Garengpung menghasilkan energi
yang mampu membuat tegangan negatif di dalam stomata sehingga stomata
lebih banyak menyerap air dan celah stomata menjadi terbuka lebih lebar.
Terbukanya stomata ini membuat CO2 mampu diserap lebih banyak sehingga
menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih cepat. Pada penelitian ini
menggunakan perlakuan berupa lama intensitas pemaparan suara, yakni 10
menit, 15 menit, dan 20 menit ini berguna untuk mengetahui berapa lama
waktu yang baik untuk mempercepat pertumbuhan tanaman jahe merah.
Suara Garengpung

Getaran Suara

Merangsang stomata
tetap terbuka
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Pemaparan dengan
intensitas waktu
Stomata terbuka
lebih lama
Penyerapan CO2
lebih banyak

Mempercepat
pertumbuhan

Pertumbuhan Jahe
Merah

Gambar 2.7 Bagan kerangka berpikir penelitian
F. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
1. Pemberian suara Garengpung (Dundubia manifera ) memberikan
pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jahe merah.
2. Pemberian suara Garengpung (Dundubia manifera) dengan intensitas
waktu paling efektif untuk pertumbuhan tanaman jahe merah adalah 20
menit.
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3. Semakin lama pemaparan suara Garengpung (Dundubia manifera)
semakin cepat pula pertumbuhan pada jahe merah.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dan dilakukan di
dalam Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma selama 2
bulan, dimulai dari tanggal 22 Februari 2016 hingga 22 April 2016.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Variabel bebas

: Rekaman suara Garengpung, Intensitas Waktu

Variabel terikat

: Tinggi tanaman dan jumlah daun

Variabel kontrol :
1.

Media tanam dengan perbandingan 2 : 1 (2 untuk tanah dan 1 untuk pupuk
kompos)

2.

Air ± 250 ml/polybag untuk sekali penyiraman

3.

Umur bibit jahe merah yaitu 2 bulan

4.

Kebisingan bunyi Garengpung 80 – 95 dB

5.

Frekuensi 1485 – 4594 Hz

B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Pendidikan Biologi Universitas
Sanata Dharma

28
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2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada 22 Februari – 11 April 2016

C. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain RAL (Rancangan Acak Lengkap)
dengan menggunakan 3 perlakuan dengan lambang P1 sebagai perlakuan 1
dengan pemaparan rekaman suara Garengpung selama 10 menit ; P2 sebagai
perlakuan 2 dengan pemaparan rekaman suara Garengpung selama 15 menit; P3
sebagai perlakuan 3 dengan pemaparan rekaman suara Garengpung selama 20
menit serta P0 sebagai kontrol. Pada penelitian ini menggunakan 5 pengulangan
sehingga total tanaman yang digunakan adalah 20 buah.

D. Instrumen Penelitian
1. Alat
Alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah mp3 player, flashdisk, sound
level meter, penggaris, kotak kedap suara (aquarium), alat tulis, sprayer, dan
serokan.
2. Bahan
Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 20 bibit jahe merah, 20 buah
polybag, kertas label, pupuk kompos, tanah dan air.
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E. Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :
1. Persiapan
a. Media tanaman
Pengisian media tanam dilakukan 3 hari sebelum bibit dipindahkan
ke media. Hal ini bertujuan agar media dalam polybag menjadi padat.
Berikut adalah langkah dalam mempersiapkan media :
1) Menghitung media campur tanah dengan perbandingan 2 : 1 (2 untuk
tanah dan 1 untuk pupuk kompos)
2)

Mengumpulkan pupuk serta tanah

3)

Melakukan proses pembuatan media campuran pupuk dan tanah.

4)

Memasukkan media tanam kedalam polybag.

b. Aklimatisasi Tanaman
Bibit berasal dari Kaliurang dengan keadaan lingkungan yang
berbeda dari Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma,
sehingga

tanaman

memerlukan

waktu

untuk

beradaptasi.

Waktu

mempersiapkan bibit tanaman yakni selama 3 hari sebelum di tanam ke
media baru, dalam masa 3 hari ini tanaman dapat beradaptasi dengan
lingkungan sekitar.
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2. Pemindahan Bibit ke dalam media
Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuh bibit jahe guna mencukupi
nutrisi untuk bertumbuh. Bibit yang digunakan berusia usia 2 bulan, kemudian
peneliti memindahkan bibit tersebut kedalam media yang telah dipersiapkan.
3. Perlakuan
a. Sebelum diberikan perlakuan, peneliti penyemprotkan air ke media yang
telah ditanami bibit menggunakan sprayer.
b. Memasukkan tanaman ke dalam akuarium guna mengurangi noise
(kebisingan) yang tidak diperlukan. Kotak kedap suara terbuat dari kaca
sehingga cahaya masih dapat masuk ke dalam kotak tersebut, penggunaan
kotak ini mampu menekan adanya hama sehingga tanaman lebih aman dari
serangan hama.
c. Mengukur kebisingan dari rekaman suara Garengpung kebisingannya
dengan menggunakan sound level meter. Kemudian memutarkan rekaman
suara Garengpung mulai pukul 10.00 dengan intensitas waktu 10 menit, 15
menit, dan 20 menit.
d. Memutarkan rekaman menggunakan sebuah mp3 player.
e. Tanaman kontrol
Memberi perlakuan yang sama terhadap tanaman kontrol, namun tanpa
memutarkan rekaman Garengpung.
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4. Jumlah sampel
Penelitian ini menggunakan 20 bibit dengan rincian 5 bibit untuk
perlakuan 10 menit, 5 bibit untuk perlakuan 15 menit, 5 bibit untuk perlakuan
20 menit, dan 5 bibit sebagai tanaman kontrol.

F. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini melakukan pengambilan data yang dilakukan selama 2
bulan. Data dalam penelitian ini adalah tinggi batang dan jumlah daun. Mengukur
tinggi serta jumlah daun dalam rentan waktu 7 hari sekali. Pengukuran tinggi
tanaman menggukan penggaris dengan mengukur panjang batang semu tanaman
sedangkan menghitung jumlah daun secara manual, kemudian memasukkan data
ke dalam tabel 3.1dan tabel 3.2 berikut:
Tabel 3.1 Data Pengukuran Tinggi Tanaman Jahe Merah
No.

Tanggal

Tinggi (cm)
Perlakuan 1

Perlakuan 2

Perlakuan 3

Kontrol

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
2
3
4
Dst
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Tabel 3.2 Data Jumlah Daun Tanaman Jahe Merah
No.

Tanggal

Jumlah Daun
Perlakuan 1

Perlakuan 2

Perlakuan 3

Kontrol

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
2
3
Dst

G. Analisis Data
Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tinggi tanaman dan
jumlah daun tanaman. Data mentah kemudian diolah menggunakan Uji Analysis
of Variance (ANOVA) dengan Program SPSS versi 18.0. Uji ANOVA
digunakan untuk menguji perbedaan mean (rata-rata) pada data yang lebih dari
dua kelompok. Data diuji terlebih dahulu dengan pengujian normalitas kemudian
homogenitas sebagai prasyarat analisis data sebelum melakukan uji ANOVA. Uji
normalitas bertujuan untuk memperlihatkan bahwa data penelitian yang dilakukan
memiliki distribusi normal atau tidak. Normalitas dipenuhi jika hasil uji
signifikan dengan taraf signifikan (α = 0,05). Bila nilai signifikan lebih besar dari
α, maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikan
lebih kecil dari α, maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Selanjutnya
dilakukan uji homogenitas, bertujuan untuk mengetahui varian dari beberapa
populasi menunjukkan sama atau tidak. Apabila nilai signifikan pada uji
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homogenitasnya lebih kecil dari α, maka varian dari dua atua lebih kelompok
populasi data adalah tidak sama. Kebalikannya, apabila nilai signifikan lebih
besar dari α, maka varian dari dua atau lebih kelompok populasi data sama.

H. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti yang
kelak menjadi pendidik. Penelitian Pemberian Suara Garengpung (Dundubia
manifera) dengan intensitas waktu tertentu terhadap pertumbuhan tanaman jahe
merah berhubungan dengan materi kelas XII yakni Pertumbuhan dan
Perkembangan Tumbuhan. Hasil penelitian dapat menjadi bahan praktikum
materi pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
1. Pertambahan Tinggi Tanaman Jahe Merah
Pengukuran tinggi tanaman jahe merah dimulai dari minggu ke-1
yakni saat tanaman berusia 2 bulan hingga tanaman berusia 4 bulan.
Pengambilan data dilakukan setiap seminggu sekali, hasil pengamatan
tinggi tanaman dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini :

Jumlah Tinggi (cm)

Jumlah Pertambahan Tinggi Tanaman Jahe
Merah
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Minggu keP1

P2

P3

P0

Gambar 4.1. Pertambahan Tinggi Tanaman Jahe Merah Tiap Minggu

35
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Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pertambahan
pertumbuhan pada tanaman jahe pada minggu ke 2 sudah ada peningkatan
namun belum terlalu tampak perbedaan antara tanaman kontrol dan
perlakuan. Pada minggu ke 3 hingga ke 8 sudah tampak bahwa tanaman
jahe dengan perlakuan lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman kontrol.
Rata-rata tinggi tanaman tiap perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.1 di
bawah ini :
Tabel 4.1 Rata-rata tinggi tanaman tiap perlakuan (cm)
Perlaku
an

Pengukuran (Minggu ke-)

P1

1
12.2

2
13.7

3
14.9

4
15.8

5
16.2

6
17.4

7
18.5

8
19

P2

14.1

14.7

17.1

19.3

20.4

22.1

23.8

24.5

P3

15.9

18

21.3

23.9

24.6

26.5

28.3

30

P0

9.4

10.5

10.9

11.2

11.3

12.1

13

13.8

Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa tinggi pada
perlakuan P3 (20 menit) selama 8 minggu merupakan yang tertinggi,
yakni 14,06 cm, diikuti dengan P2 (15 menit), P1 (10 menit), dan P0
(kontrol) dengan pertambahan tinggi berturut-turut 10,36 cm, 6,74 cm,
dan 4,36 cm.
Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan KolmogorovSmirnov test, menunjukkan bahwa nilai sign. 0.834 > 0.05 yang berarti bahwa
data normal dan dari uji homogenitas didapati bahwa dihasilkan dengan nilai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37

levene statistic 1.933 dan nilai sig. 0.165 > 0.05 ada level probabilitas yang
berarti bahwa perlakuan pada setiap intensitas waktu pemaparan suara
Garengpung terhadap tanaman jahe merah memiliki varians yang sama
(homogen). Pada uji Anova didapati nilai Fobs 27.5 > Fcrit 3.24 yang artinya
data signifikan atau terdapat perbedaan yang nyata terhadap pertambahan
tinggi tanaman perlakuan dengan tanaman kontrol yang berarti bahwa
pemaparan suara Garengpung mempengaruhi pertumbuhan tanaman jahe
merah. Hasil uji Anova dapat dilihat pada lampiran 1.
2. Pertambahan Jumlah Daun Tanaman Jahe Merah
Perhitungan jumlah daun dilakuan dengan cara menghitung jumlah
daun yang telah terbuka pada minggu ke 1 hingga minggu ke 8. Penghitungan
dilakukan setiap seminggu sekali. Hasil pengamatan penambahan jumlah
daun pada tanaman jahe merah dapat dilihat dalam Gambar 4.2 berikut ini :

Jumlah Daun Tanaman Jahe Merah

Jumlah daun

15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Minggu keP1

P2

P3

P0

Gambar 4.2. Pertambahan Jumlah Daun Tanaman Jahe Merah Tiap Minggu (helai)
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Dari grafik di atas, dapat dilihat terdapat peningkatan jumlah daun
pada tiap minggunya. Rata-rata jumlah daun tiap perlakuan dapat dilihat pada
tabel 4.2 di bawah ini:
Tabel 4.2 Rata-Rata Jumlah Daun Tanaman Tiap Perlakuan (helai)

Perlakuan
P1

1
5

2
6

Pengukuran (Minggu ke-)
3
4
5
6
7
8
8
9

P2

5

6

8

9

10

10

11

12

P3

5

7

8

9

10

11

12

13

P0

5

6

6

6

6

6

7

7

7
9

8
10

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa petambahan jumlah daun
minggu ke 1 hingga ke 8 pada perlakuan P3 (20 menit) adalah yang tertinggi
dengan jumlah pertambahan 8 helai, diikuti dengan P2 (15 menit), P1 (10
menit), dan P0 (kontrol) dengan pertambahan jumlah sebesar 7 helai, 5 helai,
dan 2 helai. Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan normalitas
Kolmogorov-Smirnov. Hasil menunjukkan bahwa nilai sig. > 0.05 yang
berarti bahwa data yang didapat berdistribusi normal. Pada uji homogenitas
varians yang dihasilkan dengan nilai levene statistic 1.555 dan nilai sig. 0.239
> 0.05 pada level probabilitas yang berarti bahwa perlakuan pada setiap
intensitas waktu pemaparan suara Garengpung terhadap tanaman jahe merah
memiliki varians yang sama (homogen). Sedangkan pada uji Anova
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didapatkan hasil nilai Fobs 15.512 > Fcrit 3.24 yang berarti bahwa perlakuan
pemaparan suara Garengpung mempengaruhi pertumbuhan tanaman jahe
merah secara signifikan atau terhapat terbedaan yang nyata diantara ketiga
perlakuan dan kontrol.
Pada uji LSD didapati bahwa tanaman kontrol memiliki perbedaan
pertambahan jumlah daun yang siginfikan terhadap perlakuan P1 (10 menit),
P2 (15 menit), dan P3 (20 menit). Namun perlakuan P1 (10 menit) tidak
berbeda nyata dengan perlakuan P2 (15 menit), perlakuan P2 (15 menit) tidak
berbeda nyata dengan perlakuan P3 (20 menit), akan tetapi perlakuan P1 (10
menit) berbeda secara signifikan dengan perlakuan P3 (20 menit). Hasil uji
dapat dilihat pada lampiran 2.

B. Pembahasan
Pada penelitian, dilakukan pengamatan selama 2 bulan terhadap
pertumbuhan jahe merah dan didapatkan data mentah pertambahan tinggi
tanaman dan jumlah daun. Data mentah kemudian dianalisis menggunakan
SPSS dan diperoleh analisisnya bahwa pemberian suara Garengpung
memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman jahe, baik
pertumbuhan tinggi maupun jumlah daun. Pemberian suara Garengpung dapat
memberikan pengaruh baik terhadap pertumbuhan tanaman jahe, dapat
dibuktikan dari data yang menunjukan pertumbuhan jahe dengan pemberian
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suara lebih cepat dibandingkan dengan tanaman tanpa pemberian suara
(kontrol).
Teknologi pemberian suara sebagai pemacu pertumbuhan tanaman
disebut juga dengan Sonic Bloom. Teknologi ini memanfaatkan gelombang
suara alami dengan frekuensi tinggi yang mampu merangsang mulut daun
(stomata) tetap terbuka sehingga meningkatkan laju efesiensi penyerapan zatzat yang bermanfaat bagi tanaman. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
Garengpung sebagai sumber suara. Pemilihan Garengpung disebabkan
suaranya yang khas serta masa pengeluaran suara yang lebih teratur
dibandingkan serangga lain. Garengpung dewasa sendiri biasa hidup di batang
pohon dan mengeluarkan suara dengan cara menggesekkan kedua sayapnya,
suara ini berguna untuk menarik lawan jenisnya.
Pada tanaman terdapat dua bentuk stomata, yakni ginjal dan halter.
Stomata pada jahe merah berbentuk halter dimana bagian ujungnya membesar
dan berdinding tipis dan bagian tengahnya memanjang, berdinding tebal, serta
lumen selnya sempit. Adanya peningkatan turgor pada sel penutup ini
menyebabkan bagian ujung sel membesar sehingga menekan bagian tengah
sel yang memanjang (Mulyani, 2006).
Pada stomata terdapat mikrofibril selulosa (misela) yang berfungsi
agar diameter sel penjaga tidak bertambah ketika mengembang namun sel
memanjang. Kemudian dinding sebelah dalam akan ditarik oleh mikrofibril
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tersebut sehingga stomata membuka. Aktifitas penyerapan ion serta
kandungan asam absisat pada sel stomata dapat menyebabkan terjadinya
peristiwa osmotik yakni penyerapan air kedalam stomata. Potensial air di
daun mempengaruhi pembukaan dan penutupan stomata. Bila potensial air
menurun, stomata akan menutup. Air bergerak melewati membran dari larutan
dengan potensial air yang tinggi ke potesial air yang rendah. Selain itu, sel
yang di dalamnya memiliki tekanan negatif (tegangan pada larutan) mampu
untuk menyerap air (Campbell, 2003).
Menurut Setyaningrum (2011), penggunaan gelombang suara alam
mampu merangsang mulut daun (stomata) tetap terbuka. Suara Garengpung
dengan Frekuensi 1485 – 4594 Hz dan tingkat kebisingan 80-95 dB mampu
merangsang stomata pada daun jahe merah untuk terbuka dengan memberikan
tegangan negatif di dalam sel sehingga sel stomata menyerap banyak air dan
volume selnya pun bertambah.

(1)

(2)

Gambar 4.3. Stomata dengan pemaparan suara (1) dan tanpa pemaparan suara (2)
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Pada irisan melintang daun jahe dengan perbesaran 400 kali, dapat
dilihat besar sel pada stomata yang diberi pemaparan Garengpung lebih besar
dibandingkan yang tidak diberi (Gambar 4.3). Sel stomata yang membesar
menyebabkan terbukanya celah pada stomata sehingga gas CO2 dari
lingkungan dapat diserap lebih. CO2 yang diserap ini kemudian digunakan
dalam proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis kemudian dimanfaatkkan
oleh tanaman untuk aktifitas pemanjangan dan pembelahan sel di daerah
meristem apikal yang kemudian menambah tinggi batang dan pertumbuhan
jumlah daun pada tumbuhan.
Penelitian ini menggunakan 4 intensitas waktu pemaparan suara
Garengpung, yakni 0 menit (kontrol), 10 menit (P1), 15 menit (P2), dan 20
menit (P3) yang dilakukan tiap hari selama dua bulan. Waktu pemutaran
rekaman suara Garengpung dimulai pada pukul 10.00. Pemilihan waktu serta
lama pemutaran rekaman didasari pada keadaan lingkungan yang jika terlalu
siang maka suhu akan meningkat, terlebih lagi penggunaan akuarium yang
semakin menjadikan suhu di dalamnya lebih panas. Panasnya suhu
lingkungan mampu menyebabkan menutupnya stomata guna mengurangi
penguapan. Setelah dilakukannya pemaparan suara rekaman Garengpung,
tanaman jahe merah dihitung jumlah daunnya dan tinggi batang semunya.
Tinggi batang semu terhitung dari permukaan tanah sampai pada pangkal
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tulang daun paling pucuk. Pengukuran dilaksanakan setiap seminggu sekali
selama dua bulan.
Sebelum diberikan pemaparan suara Garengpung, tanaman perlakuan
maupun tanaman kontrol disemprot dengan air menggunakan sprayer. Selain
untuk menurunkan suhu dalam akuarium, air juga berguna untuk menjaga
kelembaban daun sehingga saat tegangan stomata menjadi negatif, daun
memiliki ketersediaan air yang cukup untuk penyerapan oleh sel stomata.
Dari ketiga perlakuan serta tanaman kontrol, didapati pemaparan
selama 20 menit memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan
dengan perlakuan lainnya dan tanaman tanpa pemberian suara (kontrol)
memiliki pertumbuhan paling lambat, baik dari segi pertambahan tinggi
maupun jumlah daun. Hal ini dikarenakan gelombang suara yang dihasilkan
dari remakan Garengpung menghasilkan energi sehingga tegangan dalam sel
stomata menjadi negatif. Pemaparan suara dengan intensitas waktu tertentu
berpengaruh terhadap lamanya stomata terbuka lebar. Semakin lama
pemaparan suara Garengpung maka semakin lama pula stomata akan terbuka
lebar, sehingga semakin banyak terjadi penyerapan CO2 dan tanaman pun
akan tumbuh semakin cepat.
Teknologi sonic bloom dapat diaplikasikan pada green house maupun
tanaman yang ditanaman di luar seperti perkebunan maupun pada pohon
sekalipun. Pada green house, pengaplikasian ini lebih mudah untuk dikontrol
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dikarenakan green house mampu meminimalisir noise atau suara yang tidak
diinginkan dari lingkungan. Pengaplikasian pada lingkungan yang terbuka
memiliki kekurangan seperti ketidak mampuan pengendalian sumber suara
serta jarak pemaparan suara ke tanaman.

C. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini, yakni :
1. Curah hujan kurang stabil setiap hari selama penelitian berlangsung
sehingga menyebabkan suhu terkang menjadi lebih panas akibatnya
menyebabkan tanah menjadi cepat kering.
2. Serangan hama yakni tungau daun serta Pseudomonas solanacearum
yang menyebabkan daun bolong dan ujungnya menjadi layu.
3. Peneliti menggunaan bibit usia 2 bulan dengan berat rimpang yang
berbeda, sehingga berdampak pada perbedaan pertumbuhan yang
mencolok pada beberapa tanaman (contoh perlakuan 1 tanaman 2).
4. Keterbatasan alat sehingga peneliti tidak dapat mengetahui frekuensi
suara yang dihasilkan oleh Garengpung.
5. Penelitian menggunakan rekaman suara Garengpung karena dilakukan
tidak pada masa kemarau.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN SEBAGAI SUMBER
PEMBELAJARAN BIOLOGI

Penelitian pengaruh intensitas waktu pemaparan suara Garengpung terhadap
pertumbuhan tanaman jahe merah yang telah dilakukan memberi hasil bahwa
pemaparan suara Garengpung dapat memberi dampak mempercepat pertumbuhan
tanaman. Hasil penelitian ini selanjutnya dapat diaplikasikan dalam pembelajaran
Biologi kelas XII yaitu pada materi Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan
dengan kompetensi dasar :
3.1 Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses
pertumbuhan dan perkembangan pada Makhluk Hidup dengan menggunakan
percobaan.
4.1 Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang
memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan melaporkan
secara tertulis dengan menggunakan tata cara penulisan ilmiah yang benar.
Penelitian pemberian suara Garengpung (Dundubia manifera) dengan
intensitas waktu tertentu terhadap pertumbuhan tanaman jahe merah ini dapat
menjadi sumber pengetahuan bagi siswa mengenai pengaruh faktor luar terhadap
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Silabus, RPP, LKS, penilaian siswa, soal
serta bahan ajar terlampir pada lampiran 5 - 14.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Pemberian suara Garengpung (Dundubia manifera) mampu mempercepat
pertumbuhan pada tanaman jahe merah.
2. Intensitas waktu pemberian suara Garengpung (Dundubia manifera) yang
paling efektif untuk pertumbuhan tanaman jahe merah adalah 20 menit.
3. Perlakuan dengan pemberian suara Garengpung (Dundubia manifera) selama
20 menit menghasilkan pertumbuhan tanaman jahe yang lebih baik. Hal ini
dikarenakan suara Garengpung menyebabkan membesarnya volume stomata
sehingga celahnya terbuka maksimal dan karbondioksida dari lingkungan
terserap lebih banyak. Penyerapan gas karbondioksida ini meningkatkan
proses fotosintesis sehingga tanaman dapat tumbuh lebih cepat.

B. Saran
1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh jarak tanaman terhadap
sumber suara serta pengaruh pantulan suara terhadap aquarium untuk
merincikan lebih lagi pengaruh pemaparan suara Garengpung terhadap
pertumbuhan tanaman jahe merah.
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2. Perlu adanya pengamatan lebih rinci terhadap bibit yang digunakan, seperti
berat dan ukuran rimpang serta perlakuan sebelum pembibitan karena proses
awal saat penyiapan bibit dapat memberi pengaruh besar terhadap
pertumbuhan seperti mudahnya tanaman terserang oleh hama.
3.

Perlu adanya pengamatan faktor luar lain, seperti suhu lingkungan,
kelembapan udara dan tanah, dan pH tanah.
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Lampiran 1
UJI STATISTIKA DATA PERTUMBUHAN TINGGI
TANAMAN JAHE MERAH
1. Uji Normalitas
LSD
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Tinggi tanaman
N

perlakuan

20

20

Mean

17.6515

1.50

Std. Deviation

4.96827

1.147

Absolute

.139

.169

Positive

.134

.169

Negative

-.139

-.169

Kolmogorov-Smirnov Z

.622

.754

Asymp. Sig. (2-tailed)

.834

.621

Normal Parametersa,,b

Most Extreme Differences

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

2. Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Tinggi tanaman
Levene Statistic

df1
1.933

df2
3

Sig.
16

.165
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3. Uji ANOVA
ANOVA
Tinggi tanaman
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square

F

392.810

3

130.937

76.181

16

4.761

468.991

19

27.500

Sig.
.000

4. Uji LSD
Multiple Comparisons
Tinggi tanaman
LSD
Mean
(J)
(I) perlakuan perlakuan
Kontrol

95% Confidence Interval

Difference (IJ)

Std. Error

Sig.

Lower Bound Upper Bound

perlakuan 1

-4.45200*

1.38004

.005

-7.3776

-1.5264

perlakuan 2

-7.97600*

1.38004

.000

-10.9016

-5.0504

perlakuan 3

-12.02600*

1.38004

.000

-14.9516

-9.1004

4.45200*

1.38004

.005

1.5264

7.3776

perlakuan 2

-3.52400*

1.38004

.021

-6.4496

-.5984

perlakuan 3

-7.57400*

1.38004

.000

-10.4996

-4.6484

7.97600*

1.38004

.000

5.0504

10.9016

perlakuan 1

3.52400*

1.38004

.021

.5984

6.4496

perlakuan 3

-4.05000*

1.38004

.010

-6.9756

-1.1244

12.02600*

1.38004

.000

9.1004

14.9516

perlakuan 1

7.57400*

1.38004

.000

4.6484

10.4996

perlakuan 2

4.05000*

1.38004

.010

1.1244

6.9756

perlakuan 1 kontrol

perlakuan 2 kontrol

perlakuan 3 kontrol

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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Lampiran 2
UJI STATISTIKA DATA PERTAMBAHAN JUMLAH DAUN
TANAMAN JAHE MERAH
1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

jumlahdaun
N

perlakuan
20

20

8.0655

1.50

1.45211

1.147

Absolute

.160

.169

Positive

.110

.169

Negative

-.160

-.169

Kolmogorov-Smirnov Z

.717

.754

Asymp. Sig. (2-tailed)

.684

.621

Normal Parametersa,,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

2. Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Jumlah daun
Levene Statistic

df1
1.555

df2
3

Sig.
16

.239
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3. Uji ANOVA
ANOVA
Jumlah daun
Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Between Groups

29.814

3

9.938

Within Groups

10.250

16

.641

Total

40.064

19

15.512

Sig.
.000

4. Uji LSD
Multiple Comparisons
Jumlah daun
LSD
(J)
(I) perlakuan perlakuan
Kontrol

95% Confidence Interval

Mean
Difference (I-J) Std. Error

Sig.

Lower Bound Upper Bound

perlakuan 1

-1.55000*

.50622

.007

-2.6231

-.4769

perlakuan 2

-2.60000*

.50622

.000

-3.6731

-1.5269

perlakuan 3

-3.22400*

.50622

.000

-4.2971

-2.1509

1.55000*

.50622

.007

.4769

2.6231

perlakuan 2

-1.05000

.50622

.055

-2.1231

.0231

perlakuan 3

-1.67400*

.50622

.004

-2.7471

-.6009

2.60000*

.50622

.000

1.5269

3.6731

perlakuan 1

1.05000

.50622

.055

-.0231

2.1231

perlakuan 3

-.62400

.50622

.236

-1.6971

.4491

3.22400*

.50622

.000

2.1509

4.2971

perlakuan 1

1.67400*

.50622

.004

.6009

2.7471

perlakuan 2

.62400

.50622

.236

-.4491

1.6971

perlakuan 1 kontrol

perlakuan 2 kontrol

perlakuan 3 kontrol

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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Lampiran 3
Tabel 3.1 Data Pengukuran Tinggi Tanaman Jahe Merah
N
o.

Tangga
l

1

22/02/16

Perlakuan 1
2
3
4

1

2
3
4
5
6
7
8

5

Tinggi (cm)
Perlakuan 2
2
3
4
5
1

1

Perlakuan 3
2 3 4 5

2

5

12.5

13.5

11

12.1

12.2

13.5

14

14.2

14

15

17.5

15
.2

13.3

18

12

12.4

13.2

14

14.5

14.5

15

15.5

18.5

21

18

15

17.
5

9

10

11.5

10.8

11.5

14.2

21

12.5

12.5

14.5

18.5

15.5

16

17.5

18

22

23
.5

22
.5

18
.5

20

9.2

10.5

11.5

12

11.5

14.5

23

13.5

13

15

21

18

18.2

19.5

20

23.5

26

24
.5

23
.5

22

9.5

10.5

11.5

13

11.5

14.5

23.5

13.5

13.5

16.4

21.5

20.3

20

20

20.5

24.5

26
.5

25

25

22

10

10.5

11.5

13

11.5

16

25

15

14

17

23

21.5

21

21

24

26.5

28

25
.5

28

24.
5

10.
5

11

11.5

15

12.5

17.5

27.5

15.5

14.5

17.5

25.5

25.2

22.3

21.5

24.5

27

32

26

30
.5

26

10.
5

12

11.5

17

14

18

28

15.5

15

18.5

27

24

24

22

25.5

29

34

28

32

27

11

12

12

19

15

17

14

16

7

9

10

10.2

11

29/02/16
07/03/16
14/03/16
21/03/16
28/03/16
04/04/16
11/04/16

1

Kontrol
3
4
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Lampiran 4
Tabel 3.2 Data Jumlah Daun Tanaman Jahe Merah
No.

Tanggal

Jumlah Daun
Perlakuan 1

Perlakuan 2

Perlakuan 3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Kontrol
5

1

2

3

4

5

1

22/02/16

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

29/02/16

6

7

7

6

6

5

6

7

6

6

7

7

7

7

6

6

5

6

6

5

3

07/03/16

7

8

7

6

7

7

7

8

8

8

8

8

9

8

8

6

5

6

7

6

4

14/03/16

8

10

8

6

8

8

8

9

9

10

9

10 10

9

9

7

5

6

7

6

5

21/03/16

8

10

8

6

9

9

9

9

10 11 10 11 10

9

10

7

5

6

7

6

6

28/03/16

10 11

8

6

9

10

9

10 10 12 11 12 11 11 11

7

5

6

8

6

7

04/04/16

10 12

8

6

10 11 11 11 11 12 11 14 12 12 12

7

7

6

8

7

8

11/04/16

11 13

8

6

10 12 11 12 12 14 12 14 13 12 13

7

8

6

8

8
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Lampiran 5
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: SMA ( Sekolah Menengah Atas)

Kelas

: XII

Kompetensi Inti

:

KI 1

: 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

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

KI 3

: 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 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 kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4

: 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan
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Kompetensi Dasar
1.3

Materi
Pembelajaran
Peka dan peduli terhadap 1. Pertumbuhan
permasalahan lingkungan
dan
hidup, menjaga dan
perkembangan
menyayangi lingkungan
 Faktor luar dan
sebagai manisfestasi
faktor dalam
pengamalan ajaran
pada
agama yang dianutnya.
pertumbuhan

2.1 Berperilaku ilmiah: teliti,
tekun, jujur terhadap data
dan fakta, disiplin,
tanggung jawab, dan
peduli dalam observasi
dan eksperimen, berani
dan santun dalam
mengajukan pertanyaan
dan berargumentasi,
peduli lingkungan,
gotong royong,
bekerjasama, cinta
damai, berpendapat
secara ilmiah dan kritis,
responsif dan proaktif
dalam dalam setiap
tindakan dan dalam
melakukan pengamatan
dan percobaan di dalam
kelas/laboratorium

Kegiatan Pembelajaran
1. Konsep Pertumbuhan dan
Perkembangan
Mengamati
 Mengamati proses
pertumbuhan pada tumbuhan
melalui video
 Mengamati hasil pengamatan
pertumbuhan pada data
praktikum
Menanya
Siswa diajak untuk berpikir
kritis terhadap perubahan apa
yang terjadi saat proses
pertumbuhan, faktor-faktor apa
saya yang mempengaruhi
pertumbuhan, dan hal-hal apa
saja yang perlu dilakukan saat
melakukan praktikum.
Mengumpulkan Data
(Eksperimen/Eksplorasi)
 Menggali informasi seputar
konsep pertumbuhan melalui
sumber buku maupun ejournal

Penilaian
Tugas
Ketelitian dan
ketepatan dalam
mengerjakan
LDS
Observasi
Keaktifan siswa
dalam
berdiskusi
Tes
Faktor yang
mempengaruhi
pertumbuhan
dan
perkembangan
pada tumbuhan

Alokasi Alat, Media, dan
Waktu Sumber Belajar
6 JP
 video proses
pertumbuhan dan
perkembangan
tumbuhan
 gambar proses kerja
ilmiah
 Buku cetak Biologi
kelas XII
 Jurnal contoh
praktikum
menggunakan
prosedur kerja ilmiah
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2.2

3.1

4.1

maupun di luar
kelas/laboratorium.
Peduli terhadap
keselamatan diri dan
lingkungan dengan
menerapkan prinsip
keselamatan kerja saat
melakukan kegiatan
pengamatan dan
percobaan di
laboratorium dan di
lingkungan sekitar.
Menganalisis hubungan
antara faktor internal dan
eksternal dengan proses
pertumbuhan dan
perkembangan pada
mahluk hidup
berdasarkan hasil
percobaan.
Merencanakan dan
melaksanakan percobaan
tentang faktor luar yang
memengaruhi proses
pertumbuhan dan
perkembangan tanaman,
dan melaporkan secara
tertulis dengan
menggunakan tatacara
penulisan ilmiah yang
benar.

Mengasosiasikan
 Menganalisis sumber belajar
untuk mendapatkan konsep
pertumbuhan pada
tumbuhan, dan faktor yang
mempengaruhi, kemudian
menarik kesimpulan dan
mempresentasikanya
Mengkomunikasikan
 Mempresentasikan hasil
pengkajian sumber belajar
serta diskusi dalam
kelompok tentang konsep
pertumbuhan pada
tumbuhan, dan faktor yang
mempengaruhi.

2. Melaksanakan 2. Melaksanakan percobaan
percobaan
tentang pertumbuhan dan
perkembangan pada
 Mengkaji hasil
tumbuhan
kerja ilmiah
(contoh kerja
Mengamati
ilmiah)
 Bagaimana
langkah-langkah
melakukan
percobaan
menurut kerja

 Mengamati gambar proses
kerja ilmiah
 Mengamati proses kerja
ilmiah dari gambar

Observasi
Kerja ilmiah
dan keselamatan
kerja saat
melakukan
pengamatan
Portofolio
Membuat
Laporan
Praktikum
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ilmiah dari hasil
diskusi dan
mengkaji contoh
karya ilmiah dari
berbagai sumber

Menanya
Memberi pertanyaan tentang
proses kerja ilmiah yang benar
dalam praktikum.
Mengumpulkan Data
(Eksperimen/Eksplorasi)
 Mendiskusikan tentang
proses kerja ilmiah yang
benar saat melakukan
praktikum.
 Melakukan kegiatan
prakttikum sesuai dengan
hasil diskusi dalam
kelompok.
 Melakukan pengamatan pada
tanaman percobaan dan
mendatanya dalam LKS.
Mengasosiasikan
 Mengolah data hasil
praktikum
 Menganalisis pengaruh
pemberian perlakuan
terhadap tanaman
 Membahas dan menarik
kesimpulan pengaruh faktor
luar terhadap pertumbuhan
tanaman.
Mengkomunikasikan
Mempresentasikan hasil

Tes
 Pemahaman
siswa tentang
proses kerja
ilmiah
 Pemahaman
siswa tentang
konsep
pertumbuhan
dan
perkembangan
pada
tumbuhan
 Pemahaman
siswa tentang
pengaruh
faktor luar
terhadap
pertumbuhan
tanaman
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diskusi di depan kelas dan
tertulis (Laporan Praktikum)
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Lampiran 6
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA (Sekolah Menengah Atas)

Kelas/Semester

: XII/ I

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi Pokok

: Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan

Alokasi Waktu

: 6 JP X 45 Menit

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis perngetahuan faktual, konseptual,
procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanioran dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajuan yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No. Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

1.3

1.3.1 Menjaga kebersihan dalam

Peka dan peduli terhadap permasalahan
lingkungan hidup, menjaga dan

melakukan praktikum.

menyayangi lingkungan sebagai
manisfestasi pengamalan ajaran agama
yang dianutnya.
2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur

2.1.1 Teliti dalam mengerjakan

terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung

praktikum dan mengisi

jawab, dan peduli dalam observasi dan

lembar kerja siswa.

eksperimen, berani dan santun dalam

2.1.2 Tekun dan jujur dalam

mengajukan pertanyaan dan

mengerjakan laporan

berargumentasi, peduli lingkungan,

praktikum.

gotong royong, bekerjasama, cinta damai,

2.1.3 Disiplin dan bertanggung

berpendapat secara ilmiah dan kritis,

jawab dalam

responsif dan proaktif dalam dalam setiap

mengumpulkan lembar

tindakan dan dalam melakukan

kerja siswa dan laporan.

pengamatan dan percobaan di dalam

2.1.4 Bekerjasama dalam

kelas/laboratorium maupun di luar

mengerjakan tugas

kelas/laboratorium.

kelompok.
2.1.5 Berani mengutarakan
pendapat dan santun dalam
bertutur kata ketika
melakukan diskusi

2.2

Peduli terhadap keselamatan diri dan

2.2.1 Peduli terhadap keselamatan

lingkungan dengan menerapkan prinsip

kerja dengan menerapkan

keselamatan kerja saat melakukan

prinsip keselamatan kerja
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3.1

kegiatan pengamatan dan percobaan di

saat melakukan kegiatan

laboratorium dan di lingkungan sekitar.

praktikum.

Menganalisis hubungan antara faktor

3.1.1 Menyebutkan faktor internal

internal dan eksternal dengan proses

dan eksternal dalam proses

pertumbuhan dan perkembangan pada

pertumbuhan dan

mahluk hidup berdasarkan hasil

perkembangan pada

percobaan.

tumbuhan.
3.1.2 Menjelaskan hubungan
antara faktor internal dan
eksternal dalam proses
pertumbuhan dan
perkembangan pada
tumbuhan.

4.1

Merencanakan dan melaksanakan

4.1.1 Melaksanakan percobaan

percobaan tentang faktor luar yang

tentang faktor luar yang

mempengaruhi proses pertumbuhan dan

mempengaruhi proses

perkembangan pada tumbuhan, dan

pertumbuhan dan

melaporkan secara tertulis dengan

perkembangan pada

menggunakan tatacara penulisan ilmiah

tumbuhan.

yang benar.

4.1.2 Melaporkan hasil percobaan
yang telah dilakukan secara
tertulis dengan
menggunakan tatacara
penulisan ilmiah yang
benar.
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C. Tujuan Pembelajaran (dari KD)
Melalui pengkajian pustaka, diskusi, praktikum, dan presentasi siswa mampu :
1.3.1 Setelah melakukan kajian pustaka siswa mampu menjaga kebersihan
saat praktikum.
2.1.1 Setelah melakukan kajian pustaka, siswa menjadi teliti dalam
mengerjakan praktikum dan mengisi LKS.
2.1.2 Setelah melakukan diskusi, siswa menjadi tekun dan jujur dalam
mengerjakan laporan praktikum.
2.1.3 Setelah melakukan praktikum, siswa menjadi disiplin dan bertanggung
jawab dalam mengerjakan lembar kerja siswa dan laporan.
2.1.4 Setelah melakukan diskusi, siswa mampu bekerjasama dalam
mengerjakan tugas kelompok.
2.1.5 Setelah melakukan kegiatan presentasi, siswa berani mengutarakan
pendapat dan santun dalam bertutur kata ketika melakukan diskusi
3.1.1 Setelah melakukan kajian pustaka, siswa mampu menyebutkan faktor
internal dan eksternal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan
pada tumbuhan.
3.1.2 Setelah melakukan praktikum, siswa mampu menjelaskan hubungan
antara faktor internal dan eksternal dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan pada tumbuhan.
4.1.1 Setelah melakukan diskusi, siswa mampu melaksanakan percobaan
tentang faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan
perkembangan pada tumbuhan.
4.1.2 Setelah melakukan presentasi, siswa mampu melaporkan hasil
percobaan yang telah dilakukan secara tertulis.
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D. Materi Pembelajaran
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada
tumbuhan

E. Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Saintifik

Model

: Pembelajaran Koperatif (Cooperative) dan Penemuan
(Discovery)

Diskusi, Tanya jawab, Percobaan, Presentasi

F. Sumber Belajar/ Alat dan Bahan :
Sumber :
 Biologi SMA/MA 3 (penulis: DA. Pratiwi, penerbit: Erlangga)
 Artikel Proses Kerja Ilmiah
Alat dan Bahan :
 Video
 Komputer/Laptop
 Viewer
 Gambar Proses Kerja Ilmiah
 Alat tulis
 Bibit jahe merah
 MP3 Player
 Rekaman suara Garengpung
 Media tanam
 Air dan sprayer

G. Kegiatan Pembelajaran
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Pertemuan 1 (2 x 45 Menit)
Langkah

Sintak Model

Pembelajaran

Pembelajaran

Deskripsi

Alokasi
Waktu

a.Kegiatan

Guru memberikan salam serta

Pendahuluan

mempimpin untuk berdoa bersama.

15 menit

Guru mengabsen dan mengecek
kesiapan siswa dalam memulai
pembelajaran.
Motivasi

Guru menayangkan video proses
pertumbuhan.

Apersepsi

Guru bertanya kepada siswa tentang
bagaimana proses pertumbuhan dan
perkembangan pada tumbuhan terjadi,
lalu guru menyalinnya di papan tulis.

Orientasi

Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran kepada siswa.

b. Kegiatan

Mengamati

Inti

Siswa diajak mengamati video proses
pertumbuhan dan perkembangan
tumbuhan
Siswa diajak untuk mengamati
perubahan yang terjadi pada tumbuhan.

Menanya

Guru bertanya hal-hal apa saja yang
berubah selama proses pertumbuhan
pada tumbuhan.
Faktor apa saja yang mempengaruhi
pertumbuhan tumbuhan
Siswa dapat menjelaskan pendapat
mereka masing-masing.

60 menit
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Siswa berdiskusi untuk mengelompokan
yang mana termasuk pertumbuhan
primer dan sekunder
Mengumpulkan

Guru membagi siswa ke dalam 8

Informasi/Mencoba

(delapan) kelompok, setiap kelompok
beranggotakan 3-4 anak.
Siswa dapat berdiskusi dalam kelompok
dan bekerjasama mengkaji dari sumber.

Menalar/Mengasosiasi

Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk
mengerjakan LDS berisi tabel faktor
internal dan faktor eksternal serta kolom
perbedaan antara kedua pertumbuhan.

Mengkomunikasikan

Siswa mempresentasikan hasil
pemikiran mereka tentang jawaban dari
LDS.
Guru meminta tanggapan dari kelompok
lain.

Kegiatan

Merangkum

Penutup

Siswa dapat menjelaskan ulang serta
menyimpulkan tentang materi yang
telah dipelajari oleh siswa pada
pertemuan hari ini.

Refleksi

Siswa menjelaskan bagaimana
perasaannya setelah melakukan
pembelajaran hari ini.

Tindak Lanjut

Siswa diberi pengarahan untuk
mempelajari tentang Keselamatan kerja
dalam praktikum serta membawa bibit
jahe dan peralatan praktikum per

15 menit
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kelompok.

Pertemuan 2 (2 x 45 Menit)
Langkah

Sintak Model

Pembelajaran

Pembelajaran

Deskripsi

Alokasi
Waktu

a.Kegiatan

Guru memberikan salam serta

Pendahuluan

mempimpin untuk berdoa bersama.

15 menit

Guru mengabsen dan mengecek kesiapan
siswa dalam memulai pembelajaran.
Motivasi

Guru menyayangkan Gambar Proses
Praktikum.

Apersepsi

Guru bertanya kepada siswa tentang
gambar yang diamati tersebut.

Orientasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
kepada siswa.

b. Kegiatan

Mengamati

Inti

Siswa diajak mengamati gambar yang
berisikan proses kerja ilmiah.

Menanya

Guru bertanya tentang prosedur kerja
ilmiah saat melakukan praktikum.

Mengumpulkan

Guru membagi siswa ke dalam 8

Informasi/Mencoba

(delapan) kelompok, setiap kelompok
beranggotakan 3-4 anak.
Guru mengarahkan siswa untuk memulai
praktikum Faktor Luar.

Menalar/Mengasosiasi Siswa berdiskusi untuk melakukan
praktikum dan pengamatan sesuai
prosedur dalam LKS.

60 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70

Mengkomunikasikan

Siswa mempresentasikan hasil pemikiran
mereka tentang proses praktikum yang
telah dicatat di LKS.
Guru meminta tanggapan dari kelompok
lain.

Kegiatan

Merangkum

Penutup

Siswa dapat menjelaskan ulang serta

15 menit

menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh siswa pada pertemuan hari
ini.
Refleksi

Siswa menjelaskan bagaimana
perasaannya setelah melakukan
pembelajaran hari ini.

Tindak lanjut

Siswa diberi pengarahan untuk
melakukan pengamatan perubahan fisik
yang terjadi pada tumbuhan jahe merah
dan mencatatnya pada LKS.

Pertemuan 3 (2 x 45 Menit)
Langkah

Sintak Model

Pembelajaran

Pembelajaran

Deskripsi

Waktu

a.Kegiatan

Guru memberikan salam serta

Pendahuluan

mempimpin untuk berdoa bersama.
Guru mengabsen dan mengecek kesiapan
siswa dalam memulai pembelajaran.
Motivasi

Guru menunjukkan jahe yang telah
ditanam sebelumnya.

Apersepsi

Alokasi

Guru bertanya kepada siswa tentang

15 menit
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proses pengamatan yang telah siswa
lakukan dari pertemuan sebelumnya.
Orientasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
kepada siswa.

b. Kegiatan

Mengamati

Inti

Siswa diajak mengamati data
Pertumbuhan pertumbuhan tumbuhan
jahe setelah diberi pemaparan suara
Garengpung.
Siswa dapat diajak membandingkan
pertumbuhan pada jahe merah tanpa
pemaparan suara Garengpung dan yang
diberi Garengpung.

Menanya

Guru bertanya kepada siswa tentang
perbedaan apa yang diamati dari kedua
data tersebut serta apa penyebabnya.

Mengumpulkan

Guru mengarahkan siswa untuk duduk

Informasi/Mencoba

berkelompok sesuai kelompok praktikum
dan mengajak siswa untuk mencari
informasi tentang dampak pemberian
suara terhadap tumbuhan.

Menalar/Mengasosiasi Siswa diajak untuk menganalisis dampak
Faktor Luar terhadap pertumbuhan pada
tumbuhan jahe merah dan membuat
laporan tertulis.
Mengkomunikasikan

Setelah menganalisis dampak Faktor
Luar, siswa diminta untuk membagikan
hasil pemikirannya di depan kelas.
Guru meminta tanggapan dari kelompok

60 menit
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lain.

Kegiatan

Evaluasi

Guru memberikan Post-test

Merangkum

Siswa dapat menjelaskan ulang serta

Penutup

15 menit

menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh siswa pada pertemuan hari
ini.
Refleksi

Siswa menjelaskan bagaimana
perasaannya setelah melakukan
pembelajaran hari ini.

Tindak Lanjut

Siswa diarahkan untuk mempelajari
materi pembelajaran selanjutnya.

H. Penilaian
1. Jenis / Teknik Penilaian
Pengamatan dan Tes tertulis
2. Instrumen
Soal, Kunci Jawaban, Rubrik Penilaian dan Pedoman Skoring
3. Prosedur Penilaian
No. Aspek yang dinilai

Teknik

Waktu

Penilaian
1.

Sikap Sosial
-

-

Pengamatan

Proses

Terlibat aktif dalam proses

pembelajaran

pembelajaran

dan diskusi

Berani mengutarakan pendapat

kelompok

saat melakukan diskusi
2.

Bekerjasama dalam kelompok

Pengetahuan
-

Memahami konsep pertumbuhan

Tes

Post tes
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dan perkembangan pada
tumbuhan.
-

Mengerti faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan pada tumbuhan

-

Membuat rancangan penelitian
pengaruh faktor luar terhadap
pertumbuhan pada tumbuhan.

-

Membuat analisa dari
percobadaan dalam bentuk
laporan penelitian.

3.

Keterampilan
-

-

Pengamatan

Proses

Keterampilan dalam melakukan

pelaksanaan

percobaan

percobaan

Keterampilan dalam membuat
laporan hasil percobaan.
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Lampiran 7
LEMBAR PENGAMATAN KEGIATAN DISKUSI
No.

Nama
siswa

Aspek yang dinilai*
Kerjasama

Inisiatif

Rata-rata

Saling menghargai

Rubrik Penilaian
Aspek

Indikator Penilaian

Skor

Kerjasama

Berperan aktif dalam diskusi, mampu menerima pendapat

3

lain, mampu menyatukan pendapat berbeda

Inisiatif

Tampak 2 indikator

2

Tampak 1 indikator

1

Mampu mengutarakan pendapat, mengerjakan pembagian

3

tugas, menolong teman yang kesulitas mengerjakan
bagian tugas

Menghargai

Tampak 2 indikator

2

Tampak 1 indikator

1

Mampu menerima masukan, mampu menekan ego,

3

bekerja sesuai dengan kesepakatan kelompok
Tampak 2 indikator

2

Tampak 1 indikator

1

Rumus Penilaian
Nilai = jumlah skor / skor total x 100
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Lampiran 8
LEMBAR PENGAMATAN PRESENTASI
Kelompok

Aspek yang dinilai
Pemahaman

Kontak

materi

mata

1

2

3

4 1 2 3

Rata-rata

Kerjasama

4

1

2

3

4

Rubrik Penilaian
Aspek

Indikator Penilaian

Pemahaman Memahami konsep dengan tepat,
Materi

Skor
4

menyebutkan isi materi dengan benar,
menjelaskan isi materi dengan tepat
menjawab pertanyaan dengan benar,
menganalisis pengaplikasian materi
dengan benar
Tampak 3 indikator

3

Tampak 2 indikator

2

Tampak 1 indikator

1

Kontak

Melakukan kontak mata dengan

4

mata

peserta presentasi, tidak terpaku
dengan power point, tidak membaca
sumber presentasi, tidak membaca
catatan
Tampak 3 indikator

3
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Kerjasama

Tampak 2 indikator

2

Tampak 1 indikator

1

Mampu membagi bahan presentasi,

4

saling membantu dalam menjawab
pertanyaan, presentasi merupakan
hasil kerja bersama, kompak dalam
presentasi
Tampak 3 indikator

3

Tampak 2 indikator

2

Tampak 1 indikator

1

Rumus Penilaian
Nilai = jumlah skor / skor total x 100
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Lampiran 9
LEMBAR OBSERVASI PRAKTIKUM

Nama

Aspek yang dinilai
Disiplin

Teliti

Rata-

Tanggung

rata

Kerjasama

jawab
1

2

3

4 1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Rubrik Penilaian
Aspek
Disiplin

Indikator Penilaian
Mengerjakan tugas sesuai prosedur,

Skor
4

tepat waktu dalam pengerjaan,
merapikan kembali peralatan yang
telah digunakan, membersihkan
kembali peralatan

Teliti

Tampak 3 indikator

3

Tampak 2 indikator

2

Tampak 1 indikator

1

Mengerjakan tanpa kesalahan,

4

menggunakan peralatan sesuai dengan
fungsi, mengisi LKS dengan jawaban
yang sesuai, berhati-hati dalam
penggunaan alat
Tampak 3 indikator

3

Tampak 2 indikator

2
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Tanggung
jawab

Tampak 1 indikator

1

Mengerjakan pembagian tugas,

4

merapikan kembali peralatan, menjaga
kebersihan lingkungan, menjaga
kebersihan peralatan praktikum

Kerjasama

Tampak 3 indikator

3

Tampak 2 indikator

2

Tampak 1 indikator

1

Membagi tugas dengan adil,

4

mengerjakan tugas sesuai pembagian,
tidak menekankan ego, saling
membantu
Tampak 3 indikator

3

Tampak 2 indikator

2

Tampak 1 indikator

1

Rumus Penilaian
Nilai = jumlah skor / skor total x 100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

Lampiran 10
LEMBAR PENILAIAN LAPORAN KELOMPOK
Kelas / Kelompok

: ……………../…………….

Tanggal

:

No.

Aspek yang dinilai

1

Kelengkapan laporan

2

Sistematika laporan

3

Kejelasan penulisan

4

Kejelasan isi laporan

Skor*
1

2

3

4

Keterangan tambahan :
…………………………………………………………………………………
Rubrik Penilaian Laporan Kelompok
Aspek

Indikator Penilaian

Kelengkapan Menyertakan lampiran, mengertakan
Laporan

Skor
4

data lengkap, meyertakan
pembahasan, menyertakan
kesimpulan

Sistematika
Laporan

Tampak 3 indikator

3

Tampak 2 indikator

2

Tampak 1 indikator

1

Laporan tersusun rapi, pembagian

4

tersusun jelas, dilengkapi dengan teori
yang sesuai, pembahasan beruntut
Tampak 3 indikator

3
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Tampak 2 indikator

2

Tampak 1 indikator

1

Kejelasan

Penulisan sesuai dengan EYD,

4

Penulisan

kalimat jelas, mampu menerangkan
analisa dengan baik, menjabarkan
secara efisien
Tampak 3 indikator

3

Tampak 2 indikator

2

Tampak 1 indikator

1

Kejelasan isi

Penjabaran sesuai dengan konteks,

4

laporan

menggunakan bahasa baku, mudah
untuk dimengerti, melingkupi tujuan
pembelajaran
Tampak 3 indikator

3

Tampak 2 indikator

2

Tampak 1 indikator

1
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Lampiran 11
LEMBAR DISKUSI SISWA
Anggota kelompok :
1
2
3
4
Judul : Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan
Tujuan :
-

Siswa mampu menyebutkan faktor internal dan eksternal dalam proses
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Siswa mampu menjelaskan hubungan antara faktor internal dan eksternal
dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.

Langkah kerja :
a. Carilah literatur tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan!
b. Isilah kolom-kolom yang tersedia dengan teman kelompokmu!
c. Presentasikanlah hasil diskusi di depan kelas!
Soal :
1. Jelaskan dengan singkat perbedaan faktor dalam dan faktor luar dalam proses
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan!
Faktor Dalam: ………………………………………………………………….
Faktor Luar: ………………………………………………………………..
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2. Sebutkan apa saja yang termasuk kedalam faktor dalam dan faktor luar!
Faktor Dalam

Faktor Luar
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Lampiran 12
LEMBAR KERJA SISWA
Anggota kelompok :
1
2
3
4
Judul : Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan
Tujuan :
- Siswa mampu merincikan data perubahan pertumbuhan pada tumbuhan jahe
yang diberi pemaparan suara Garengpung dan yang tidak
- Siswa mampu menganalisis data dari praktikum yang telah dilakukan.
- Siswa mampu membuat laporan tertulis mengenai hasil praktikum.
Alat dan Bahan :
Alat : serok, sprayer, MP3 Player, rekaman garengpung, alat tulis
Bahan : tanah, pupuk kompos, air, polybag, bibit jahe merah
Langkah kerja :
- Siapkan media tanam dengan mencampurkan tanah dan pupuk kompos
dengan perbandingan 2:1 kemudian masukkan kedalam polybag.
- Ambillah 1 bibit jahe per kelompok
- Tanamlah bibt jahe merah kedalam polybag yang berisikan campuran tanah
dan kompos.
- Setiap kelompok memberikan perlakuan pemaparan suara garengpung setiap
hari dengan memasukkan kedalam aquarium yang telah disediakan.
Berikut rinciannya :
kelompok 1 & 2 : Pemaparan selama 10 menit
kelompok 3 & 4 : Pemaparan selama 15 menit
Kelompok 5 & 6 :Pemaparan selama 20 menit
Kelompok 7 & 8 :Tanpa pemaparan suara Garengpung
- Amati pertumbuhannya setiap hari dan ukur tinggi serta banyaknya daun.
- Isilah kolom tabel pengamatan sesuai dengan data kelompok.
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Hasil Pengamatan
Tabel 1. Data Tinggi Jahe Merah (cm)
Tanggal

Pemaparan

Pemaparan

Pemaparan 20

Tanpa

10 menit

15 menit

menit

pemaparan

Kel.1

Kel.2

Kel.3

Kel.4

Kel.5

Kel.6

Kel.7

Kel.8

Tabel 2. Data Jumlah Daun Jahe Merah (helai)
Tanggal

Pemaparan

Pemaparan

Pemaparan 20

Tanpa

10 menit

15 menit

menit

pemaparan

Kel.1

Kesimpulan

Kel.2

Kel.3

Kel.4

Kel.5

Kel.6

Kel.7

Kel.8
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Lampiran 13
KISI-KISI SOAL POST-TEST
Indikator

Soal
C1

C2

(Pengetahuan) (Pemahaman)

C3

C4

C5

C6

(Penerapan)

(Analisis-

(Evaluasi)

(Kreasi)

Sintesis)
3.1.1 Menyebutkan faktor

1

internal dan eksternal dalam
proses pertumbuhan dan
perkembangan pada
tumbuhan.

3.1.2 Menjelaskan hubungan
antara faktor internal dan
eksternal dalam proses
pertumbuhan dan
perkembangan pada
tumbuhan.

2

3

4,5
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Lampiran 14

SOAL POST-TEST
No.

Butir Soal

Jawaban

Poin

1

Sebutkan apa saja yang

Faktor Dalam :

10

termasuk kedalam Faktor

Hormon, Gen

Dalam dan Faktor Luar

Faktor Luar :

yang mempengaruhi

Suhu,

pertumbuhan dan

Kelembapan,

perkembangan pada

Intensitas

tumbuhan!

Cahaya,
Ketersediaan Air

2

Sebutkan faktor luar dan

Faktor dalam :

faktor dalam yang

Gen, Volum

mempengaruhi

rimpang

pertumbuhan pada

Faktor Luar :

tumbuhan jahe merah

Getaran suara

yang telah

Garengpung

10

dipraktikumkan!
3

Bagaimanakan getaran

Getaran suara

suara Garengpung mampu

Garengpung

mempercepat

mampu

pertumbuhan pada

menggetarkan

tumbuhan jahe merah?

stomata pada
daun tumbuhan
jahe merah
sehingga

20
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penyerapan CO2
lebih maksimal.
4

Mengapa pertumbuhan

Dikarenakan

jahe tanpa pemaparan

getaran suara

suara Garengpung lebih

mampu

lambat dibandingkan

mengubah

tumbuhan yang diberi

turgiditas pada

pemaparan suara

sel stomata

Garengpung?

sehingga sel

30

membesar dan
stomata pun
terbuka lebih
lebar
5

Pertumbuhan jahe dengan

20 menit,

perlakuan manakah yang

dikarenakan

lebih optimal

intensitas

pertumbuhannya dan

pemaparan yang

mengapa?

lebih lama
sehingga
pembukaan
stomata pun
lebih lama pula.

30
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PEDOMAN PENILAIAN
Nomor Soal

1

Skor
10

5

1

Siswa mampu

Siswa mampu

Siswa tidak

menjawab

menjawab

mampu

dengan tepat

kurang dari 3.

menjawab
dengan benar

2

10

5

1

Siswa

Siswa mampu

Siswa tidak

memahami

memahami

memahami

pertanyaan dan

pertanyaan dan

pertanyaan dan

mampu

menjawab

menjawab

menjawab

kurang dari 3.

dengan tidak

dengan tepat

3

tepat

20

10

1

Siswa mengerti

Siswa mengerti

Siswa tidak

penerapan

penerapan

mengerti

materi dan

materi namun

penerapan

mampu

belum

materi dan

menjawab

menjawab

tidak mampu

dengan tepat

dengan tepat

menjawab
dengan tepat

4

30

15

1

Siswa mampu

Siswa kurang

Siswa tidak

menjelaskan

mampu

menjelaskan

secara terperinci

menjelaskan

secara

dan jelas sesuai

secara

terperinci dan

dengan konsep.

terperinci dan

jauh berbeda
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kurang jelas

dari konsep.

dari konsep.

5

30

15

1

Siswa mampu

Siswa kurang

Siswa tidak

menjelaskan

mampu

menjelaskan

secara terperinci

menjelaskan

secara

dan jelas sesuai

secara

terperinci dan

dengan konsep.

terperinci dan

jauh berbeda

kurang jelas

dari konsep.

dari konsep.
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Lampiran 15
GAMBAR TANAMAN JAHE MERAH
1. Alat dan Bahan
Alat

Ember dan serok pengaduk

Aquarium

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91

Speaker dan Flashdisk

penggaris

Polybag

Sound Level Meter
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Bahan

bibit jahe merah usia 2 bulan

tanah

pupuk kompos
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Penanaman

Pemberian Perlakuan
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Pengukuran
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