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(Capsicum chinensis Jacquin)

Maria Anastasia
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ABSTRAK
Kebutuhan yang besar akan cabai dan tingginya harga cabai di pasar
mendorong adanya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh penggunaan pupuk hayati terhadap pertumbuhan tanaman cabai naga
morich (Capsicum chinensis Jacquin). Penelitian ini telah dilaksanakan selama 6
minggu mulai tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni 2015 di Kabupaten Blora,
Jawa Tengah. Menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 1 kelompok
kontrol dan 4 kelompok perlakuan menggunakan pupuk hayati yaitu perlakuan A
dengan dosis pupuk 2,5 ml, perlakuan B dengan dosis pupuk 5 ml, perlakuan C
dengan dosis pupuk 7,5 ml, perlakuan D dengan dosis pupuk 10 ml. Setiap kelompok
terdiri dari 5 tanaman, sehingga ada 25 tanaman sampel. Tiap tanaman ditanam pada
polybag berukuran 40x50 dengan komposisi media 100% tanah humus. Variabel
yang diamati yaitu tinggi tanaman (cm), diameter batang (cm), dan jumlah daun
(helai) pada tiap tanaman. Analisis data dengan uji statistik One-way ANOVA dan
uji LSD.
Berdasarkan analisis statistik, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
penggunaan pupuk hayati dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai naga
morich (Capsicum chinensis Jacquin) terutama pada tinggi tanaman dan jumlah daun
namun tidak berpengaruh pada diameter batang. Pada tinggi tanaman diperoleh rerata
laju pertumbuhan tertinggi pada perlakuan A yaitu 9,35 cm dan perlakuan B yaitu
9,22 cm. Pada jumlah daun diperoleh rerata laju pertumbuhan tertinggi pada
perlakuan A yaitu 5,4 helai dan perlakuan B yaitu 5 helai. Oleh karena itu, dosis
yang tepat untuk laju pertumbuhan optimal adalah 2,5 ml dan 5 ml.
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THE EFFECT OF GIVING TANOTEC LIQUID BIO FERTILIZER TO NAGA
MORICH CHILLI (Capsicum chinensis Jacquin)
PLANT GROWTH
ABSTRACT
The need of chili and the high price in the market encourages this research
.This research aim to know the effect of using biofertilizer on growth of naga morich
chilli (Capsicum chinensis Jacquin) plants. This research was implemented for 6
weeks, begin on Mei 3 until Juni 7 2015 at Blora City, Central Java. Using
Randomize Group Design (RGD) with one group as control and four treatment
group using biofertilizer, consist of the first treatment with 2,5 ml dose, the second
treatment with 5 ml dose, the third treatment with 7,5 ml dose, and the fourth
treatment with 10 ml dose. Every group consist of 5 plants, so there are 25 sample
plants. Every crop planted in polybag size 40x50 with media composition consisting
of 100% topsoil. Variable that can be observed is height of plants (cm) , diameter of
steams (cm), and amount of leaves (sheet) on every plant. Data were analyzed by
statistical test using One way-ANOVA and LSD test.
Based on statistical analysis, the results of this reasearch concluded that
the use of biological fertilizers can affect growth of Naga Morich chilli (Capsicum
chinensis Jacquin) plants especially on plant’s height and number of leaves but had
no effect on stem’s diameter. On average plant height obtained the highest growth
rate in the treatment A is 9.35 cm and treatment B is 9,22 cm. On average the
number of leaves obtained the highest growth rate in treatment A 5,4 strands and 5
strands. Therefore, the appropriate dose for optimal growth rate was 2,5 ml and 5
ml.
Key word: naga morich chilli (Capsicum chinensis Jacquin) plants, biofertilizer,
biofertilizer doses, growth of plants.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Cabai yang berasal dari famili terong-terongan (Solanaceae) ini
sangat digemari karena kandungan capsaisin (CH18H27NO3) yang
menciptakan cita rasa pedas. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh
dari keberadaan cabai ini, salah satunya adalah nilai ekonomis tinggi pada
cabai. ”Tanaman ini merupakan sayuran semusim, yang dimanfaatkan
hasil buahnya oleh masyarakat sebagai bumbu penyedap makanan, obatobatan, dan penghangat badan karena kandungan yang terdapat buah cabai
tersebut “ (Wahyudi dan Topan, 2011).
Negara Meksiko dan India merupakan negara penghasil cabai
terbesar di dunia, sedangkan Indonesia saat ini menjadi Negara tujuan
ekspor cabai. Berdasarkan data SUSENAS pada tahun 2011 tingkat
konsumsi cabai merah di Indonesia mencapai 1,4 kg perkapita di setiap
tahun.

Banyaknya

tingkat

konsumsi

cabai

ini

karena

semakin

bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkembangnya industri
makanan olahan dengan bahan baku cabai. Kebutuhan yang besar akan
cabai ini menyebabkan harga cabai di pasaran sering mengalami kenaikan
jika pasokan cabai tidak dapat memenuhi permintaan pasar terutama saat
musim hujan. Para petani enggan menanam cabai karena tingkat penyakit
yang

tinggi,

sehingga

dapat

mempengaruhi

pertumbuhan

serta

berpengaruh langsung terhadap hasil panen. Kepala Bidang Hortikultura

1
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dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Wonogiri
menyatakan bahwa kenaikan harga komoditas pangan merupakan
permainan para pedagang untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan
menaikkan harga. Banyak pula kecurangan-kecurangan yang dibuat oleh
para pedagang makanan dengan menggunakan merica/lada untuk
meningkatkan rasa pedas pada sambal agar pedagang tersebut tidak
merugi akibat harga cabai yang cukup tinggi.
Kadar capsaisin pada tiap jenis cabai berbeda-beda, kadar ini
ditunjukkan dalam satuan pedas scoville (SHU). Metode ini mengukur
berapa kali ekstrak cabai perlu dilarutkan dengan larutan air dan gula
agar tidak terasa lagi pedasnya. Skala scoville terendah terdapat pada
paprika yaitu 1-100 SHU dan tertinggi terdapat pada jenis cabai Trinidad
Moruga Scorpion yaitu 1.500.000 – 2.000.000 SHU (Robert, 2013).
Jenis cabai yang beredar di pasaran Indonesia pada umumnya meliputi
cabai merah besar, cabai rawit dan cabai keriting (Emil, 2013).
Sedangkan masih banyak jenis cabai yang dapat dibudidayakan sebagai
alternatif pengganti jenis cabai lainnya, bahkan ada beberapa jenis cabai
yang rasanya lebih pedas dan ukurannya lebih besar jika dibandingkan
dengan jenis cabai yang biasa kita temui.
Salah satu cabai yang memiliki tingkat kepedasan tinggi adalah
cabai naga morich. Cabai naga morich ini masih jarang ditemui karena
jenis cabai ini belum banyak dibudidayakan di Indonesia. Jenis cabai ini
memiliki tingkat kepedasan dari 300.000 hingga 1.001.304 skala scoville
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sehingga cabai naga morich memegang rekor cabai terpedas di dunia
versi Guinnes World Record pada Februari tahun 2007, menggantikan
Red Savina (Robert, 2013).
Disamping itu, akan lebih baik jika tanaman cabai yang ingin
dibudidayakan dapat mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Banyak
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai seperti intensitas
cahaya, pH, suhu, dan kelembaban. Pertumbuhan juga dipengaruhi oleh
kesuburan tanah dimana tanaman itu tumbuh. Dalam penelitian ini penulis
akan menggunakan pupuk hayati untuk menganalisis pengaruhnya
terhadap pertumbuhan tanaman cabai naga morich (Capsicum chinensis
Jacquin). Pupuk hayati adalah pupuk pembenah tanah yang mengandung
mikroorganisme hidup. Pupuk hayati terdiri dari pupuk hayati tunggal
(hanya 1 jenis mikroorganisme) dan pupuk hayati majemuk (2 atau lebih
jenis mikroorganisme).
Pupuk hayati yang hendak digunakan adalah pupuk hayati cair
Tanotec yang mengandung lebih dari 2 jenis mikroorganisme. Manfaat
dari pupuk ini diperoleh dari mikroorganisme hidup yang terkandung di
dalam pupuk tersebut. Mikroorganisme ini memberikan nutrisi, hormon
pertumbuhan, dan antibodi untuk bertahan dari serangan penyakit terutama
saat musim penghujan, serta beberapa senyawa lainnya. Pupuk hayati
tidak mematikan mikroorganisme alami yang ada di lahan tersebut dan
tidak meninggalkan residu pada hasil tanaman sehingga petani dapat
menghentikan penggunaan pupuk dan pestisida berbahan kimia untuk
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melestarikan lahan pertanian dan menghasilkan produk yang aman untuk
kesehatan.
Dalam penelitian ini penulis akan meneliti dan menganalisis
pengaruh pemanfaatan pupuk hayati cair tanotec terhadap tanaman cabai
naga morich (Capsicum chinensis Jacquin) dan untuk mengetahui dosis
yang dapat memberi pertumbuhan optimal pada tanaman. Dosis yang akan
diberikan yaitu 2,5 ml,5 ml, 7,5 ml, dan 10 ml pada tiap tanaman.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan
tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.
1. Bagaimanakah pengaruh pemberian pupuk hayati cair tanotec terhadap
pertumbuhan tanaman cabai naga morich (Capsicum chinensis Jaquin)?
2. Apakah pemberian pupuk hayati cair tanotec pada dosis tertentu dapat
mengoptimalkan pertumbuhan tanaman cabai naga morich (Capsicum
chinensis Jaquin)?

C. BATASAN MASALAH
Dalam penelitian ini, diperlukan adanya pembatasan masalah agar
lingkup penelitian tidak terlalu luas sehingga akan lebih mudah dan terarah
dalam penjelasannya nanti. Pembatasan masalah sebagai berikut:
1.

Pupuk hayati yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pupuk hayati
dalam bentuk cair dengan nama produk Tanotec.
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2.

Parameter yang diteliti adalah pertumbuhan tanaman cabai naga
morich (Capsicum chinensis Jaquin) yaitu tinggi tanaman, diameter
batang, dan jumlah daun.

D. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.
1. Mengetahui pengaruh pemberian pupuk hayati cair tanotec terhadap
pertumbuhan tanaman cabai naga morich (Capsicum chinensis
Jaquin).
2. Mengetahui pemberian pupuk hayati cair tanotec pada dosis tertentu
dapat mengoptimalkan pertumbuhan tanaman cabai naga morich
(Capsicum chinensis Jaquin).

E. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti
Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu menambah ilmu dan
wawasan

peneliti

tentang

pengaruh

pupuk

hayati

terhadap

pertumbuhan suatu tanaman, selain itu melalui penelitian ini peneliti
dapat mengetahui prosedur pertanian yang baik jika ingin memperoleh
hasil yang maksimal. Berkat penelitian ini juga peneliti dapat
mengetahui bahwa banyak jenis cabai di dunia yang dapat dibudi
dayakan di Indonesia.
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2. Bagi Masyarakat (petani dan pengolah industri makanan)
Banyak sekali manfaat yang dapat digunakan oleh masyarakat
dalam penelitian ini yaitu masyarakat dapat menggunakan pupuk
hayati untuk pertanian, dengan pupuk hayati ini masyarakat tidak
perlu menggunakan pupuk dan pestisida berbahan kimia karena
penggunaan pupuk hayati saja sudah memenuhi kebutuhan pokok
tanaman yaitu memenuhi kebutuhan unsur hara, merangsang
pertumbuhan, dan melindungi tanaman dari serangan hama dan
penyakit. Selain itu jenis cabai yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu cabai naga morich (Capsicum chinensis Jaquin) dapat menjadi
alternatif bagi masyarakat untuk ditanam di pekarangan rumah atau
untuk dibudi dayakan. Dengan adanya jenis cabai ini masyarakat
dapat mengurangi penggunaan cabai untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga atau untuk industri makanan olahan cabai karena tingkat
kepedasan yang tinggi jika dibandingkan dengan jenis cabai lain yang
beredar di pasaran.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. CABAI NAGA MORICH
1. Sejarah Cabai Naga Morich
Cabai naga morich (Capsicum chinensis Jaquin) yang masih
berkerabat dekat dengan cabai bhut jolokia dan dorset naga ini berasal
dari Assam yaitu di wilayah timur laut Negara India, namun cabai ini
sudah mulai dibudidayakan di Amerika, Australia, dan Inggris dan
sebagai bahan baku sambal. Di Finlandia, cabai ini telah dijual di
supermarket. Selain sebagai bahan masakan, pemerintah di India juga
menggunakan cabai ini sebagai penghasil gas air mata untuk
mengamankan huru-hara. Hal ini dikarenakan cabai naga morich
memiliki tingkat kepedasan yang tinggi berkisar 300.000 – 1.000.000
SHU.
Di Indonesia sendiri, khususnya di beberapa daerah seperti
Kabupaten Kudus dan Kabupaten Boyolali sudah mulai banyak yang
membudidayakan dan menjual benih cabai ini melalui media online
ataupun untuk kebutuhan pribadi. Namun, jenis cabai ini belum terkenal di
kalangan masyarakat awam dan belum diperjual-belikan dalam jumlah
banyak seperti jenis cabai yang biasa kita temui.
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2. Klasifikasi Cabai Naga Morich
Berdasarkan klasifikasi Conqruist (1981), kedudukan tanaman cabai
naga morich (Capsicum chinensis Jaquin) adalah sebagai berikut:
Kingdom

: Plantarum

Superdivision

: Spermatophyta

Sub division

: Magnoliophyta

Class

: Magnoliopsida

Sub class

: Asteridae

Order

: Solanales

Family

: Solonaceae

Genus

: Capsicum

Species

: Capsicum chinensis Jaquin

3. Morfologi Cabai Naga Morich (Capsicum chinensis Jacquin)
Seperti banyak varietas dari spesies Chinense, cabai naga
morich merupakan tanaman perdu dengan ukuran daun yang lebar.
Berikut adalah morfologi tanaman, bunga, buah, dan biji cabai naga
morich:
a) Akar (radix)
Akar tanaman jenis cabai ini memiliki banyak cabang akar
dan serabut pada permukaan tanah. “Akar tanaman ini hanya dapat
menembus tanah dangkal, inti akar tanaman ini hanya mampu
menembus kedalaman tanah sedalam 25-40 cm” (Arham, 2014).
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Karena sifat akar tersebut, penggemburan tanah harus dilakukan
sampai kedalaman 25-40 cm agar perkembangan akar lebih
sempurna.
b) Batang (caulis)
Batang tanaman cabai naga morich dapat tumbuh tegak
dengan cabang dan ranting yang menyamping. Batang tanaman
memiliki ukuran diameter yang lebih besar dan ukuran batang yang
lebih tinggi dari tanaman cabai jenis lainnya. Warna batang hijau
tua, berbentuk silindris dan berkayu serta dapat menyangga daun
dan buah dengan baik. Sehingga tidak seperti beberapa jenis
tanaman cabai lain, tanaman cabai naga morich tidak memerlukan
penyangga.
c) Daun (folium)
Ukuran daun pada tanaman cabai naga morich yang
berbentuk lonjong dan berwarna hijau tua ini lebih besar
dibandingkan tanaman cabai rawit. Lebar daun 6-8 cm dan panjang
daun 8-12 cm. Panjang tangkai daun berkisar 2- 4 cm dan
menempel pada cabang. Tulang daun berbentuk menyirip.
d) Bunga (flos)
“Bunga cabai termasuk berkelamin dua, karena pada satu
bunga terdapat kepala sari dan kepala putik” (Nurullah,2014).
Bunga tanaman cabai ini berada disela-sela ranting atau
menggantung. Mahkota buah dari tanaman ini berwarna putih dan
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memiliki 4-6 kelopak bunga. Panjang bunga kurang lebih 1-5 cm
dan lebarnya sekitar 0,5 cm. Panjang tangkainya sekitar 0,5 cm,
kepala putik agak ungu dan kepala sari berwarna biru ungu atau
biru muda. Panjang tangkai sari sekitar 0,5 cm.
e) Buah (fructus)
Buah cabai naga morich memiliki ciri-ciri yang khas yaitu
berukuran cukup panjang sekitar 5 – 8 cm seperti cabai rawit
namun diameter cabai ini lebih besar dan berkeriput seperti cabai
bhut jolokia dan pada bagian ujungnya membentuk seperti ekor,
jika sudah matang cabai ini akan berwarna merah, kuning, jingga
atau coklat. Rasa dari cabai ini pedas dan sedikit manis. Perbedaan
morfologi cabai naga morich berbeda dengan cabai lainnya seperti
yang ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1 (Perbandingan morfologi buah cabai)
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4. Tingkat Kepedasan Cabai
Berikut adalah perbandingan skala scoville pada beberapa jenis cabai
dari skala scoville terendah hingga tertinggi (Robert,2013) :
Tabel 2.1 Perbandingan skala scoville pada beberapa jenis cabai
No.

Skala Scoville (SHU)

Jenis Cabai

0-100

Paprika (Capsicum annum var
Grossum)

2.

50.000 – 100.000

Cabai rawit (Capsicum frutescens)

3.

100.000 – 350.000

Cabai habanero (Capsicum chinensis)

4.

350.000 – 580.000

Cabai red savina (Capsicum chinensis)

350.000 – 1.000.000

Cabai naga morich ( Capsicum
chinensis Jacquin)

850.000 – 1.463.700

Cabai naga viper (Capsicum chinensis)

1.500.000 – 2.000.000

Cabai trinidad moruga scorpion
(Capsicum chinensis)

1.

5.
6.
7.

5. Hama dan Penyakit
Hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabai hampir
semua sama dengan hama dan pennyakit yang menyerang tanaman
dari suku terung-terungan. Serangan hama dan penyakit ini dapat
mengakibatkan menurunnya produktivitas hingga terjadinya gagal
panen. Hama yang sering menyerang tanaman cabai misalnya ulat
grayak yang memakan daun-daunan, hama thrips dan kutu yang
menghisap cairan daun, lalat buah yang menyerang buah cabai, dan
tungau yang menghisap cairan pada daun dan batang tanaman.
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Sedangkan penyakit yang menyerang tanaman cabai adalah penyakit
bercak pada daun yang disebabkan oleh jamur Cercospora capsici,
penyakit busuk pada akar, batang, dan buah yang disebabkan oleh
Phytophtora capsici, penyakit layu yang disebabkan oleh bakteri
Pseudomonas solanacearum dan cendawan Fusarium sp, penyakit
mosaik yang disebabkan oleh Cucumber Mosaic Virus (CMV), dan
penyakit antranoksa yang disebabkan oleh cendawan Colletotrichum
capsici dan Gloeosporium piperatum.

B. SYARAT TUMBUH TANAMAN CABAI NAGA MORICH
Belum banyak literatur yang ditemui mengenai syarat tumbuh
tanaman cabai naga morich. Syarat tumbuh yang ditulis adalah syarat
tumbuh berdasarkan semua varietas cabai. Tanaman cabe secara umum
dapat ditanam di sembarangan tempat dan waktu. Tanaman ini dapat di
tanam di dataran tinggi ataupun di dataran rendah, di persawahan ataupun
di tegalan, di musim kemarau ataupun musim hujan. “Kendatipun
demikian, tanaman cabe akan tumbuh dan berproduksi dengan baik bila
syarat-syarat tertentu dari tempat tumbuhnya terpenuhi” (Prajnanta, 2003).
1. Keadaan Iklim
Tanaman cabai merupakan tanaman tropis yang mampu hidup
di daerah yang curah hujannya tinggi atau rendah. Saat musim
penghujan jarak tanam cabai tidak boleh terlalu rapat untuk
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menghindari resiko tertular

karena saat musim penghujan tanaman

cabai lebih rentan terhadap hama dan penyakit.
2. Keadaan Tanah
“Keadaan tanah yang ideal untuk tanaman cabe adalah yang
subur, gembur, kaya akan bahan organik dan tidak mudah becek
(menggenang),serta bebas cacing (nematoda) dan penyakit tular tanah”
(Rukmana, 1996). Jika lahan yang akan digunakan untuk penanaman
cabai masih kurang subur, dapat dilakukan upaya peningkatan
kesuburan dengan pemberian pupuk dan penambahan kapur pada lahan.
Tanaman cabai dapat ditanam pada dataran rendah maupun dataran
tinggi.“Hampir semua jenis tanah dapat ditanami cabe mulai dari
andosol, latosol, regosol, ultisol hingga grumusol. Namun demikian,
tanah yang baik adalah tanah yang berstruktur remah, gembur tidak
terlalu liat dan tidak terlalu porous serta kaya akan bahan organik.
Derajat keasaman tanah yang baik berkisar antara 5,5 – 6,8 “(Harjadi
dan Bintoro, 1982; Prajnanta, 2003).
3. Suhu Udara
Tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik di di daerah kering
dan berhawa panas suhu optimal 24 - 280 C.
4. Kelembapan Udara
Tanaman cabai tumbuh dengan optimal pada kelembaban 70% –
80%, diatas 80% akan memacu pertumbuhan cendawan yang dapat
mengakibatkan kerusakan pada tanaman. Karena alasan tersebut,
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tanaman cabai cocok ditanam pada lahan yang miring atau memiliki
saluran pembuangan untuk menghindari kelebihan air.
5. Curah Hujan
“Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman cabai
adalah 1500 – 2500 mm/tahun” (Prajnanta, 2003).
6. Cahaya
“Tanaman ini menghendaki tempat terbuka sehingga sinar
matahari dapat langsung diterima. Lama penyinaran yang baik antara 10
– 12 jam per hari” (Harjadi dan Bintoro, 1982).

C. UNSUR HARA
Unsur hara sangat diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan
dan perkembangannya. Unsur hara terbagi menjadi dua jenis berdasarkan
jumlah kebutuhannya yaitu unsur hara makro dan mikro. Unsur hara
makro dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak, kekurangan
unsur hara makro dapat mengakibatkan pertumbuhan yang terhambat
bahkan menyebabkan kematian. Sedangkan unsur hara mikro dibutuhkan
dalam jumlah yang sedikit namun kekurangan unsur hara mikro dapat
menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal. Kesemuanya akan
dijelaskan satu persatu berikut ini:
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1. Unsur Hara makro
Unsur hara makro pimer yang dibutuhkan oleh tanaman terdiri
dari nitrogen (N), fosfor (P), Kalium (K). Sedangkan unsur hara makro
sekunder yaitu kalsium (Ca), belerang (S), dan magnesium (Mg).
a) Nitrogen (N)
Tanaman memperoleh unsur N yang diserap oleh akar dalam
bentuk amonia (NH4) dan nitrat (NO3). Unsur N berperan dalam
pembentukan klorofil, asam amino, lemak, enzim, dan persenyawaan
lainnya. Tanaman yang kekurangan unsur ini memiliki ciri-ciri yaitu
pertumbuhan yang lambat, warna daun menjadi hijau muda, daun
mengering, buah menjadi kerdil, berwarna kuning dan cepat matang.
Kelebihan unsur N juga berakibat buruk pada tanaman, daun pada
tanaman akan berwarna hijau tua, mudah terserang hama dan
penyakit, serta mudah roboh.
b) Fosfor (P)
Sebagian besar fosfor diserap oleh tanaman dalam bentuk
ion ortofosfat primer (H2PO4-). Unsur P memiliki peranan yang
penting dalam proses pembentukan protein dan mineral. Unsur P
juga berperan pada proses fotosintesis, respirasi, transportasi
(pengangkutan zat hara dan hasil metabolisme), penyimpanan hasil
metabolisme, pembelahan, dan pembesaran sel. Peran fosfor lainnya
dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman yaitu membantu
merangsang perkecambahan dan perkembangan akar, mempercepat
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pembungaan dan pembentukan buah, serta mempercepat pematangan
buah

dan

biji.

Kekurangan

fosfor

dalam

tanaman

dapat

mengakibatkan perubahan warna pada daun, cabang, dan batang
menjadi merah keunguan yang selanjutnya akan berubah menjadi
kuning. Selain itu tanaman akan menjadi kerdil dan tidak dapat
menghasilkan bunga ataupun buah. Jika terbentuk buah, buah
berukuran kecil, berbentuk abnormal, dan cepat matang.
c) Kalium (K)
Kalium diserap oleh tanaman dalam bentuk kalium oksida
(K2O). Peranan kalium yaitu membentuk karbohidrat dan protein.
“Ion K di dalam tanaman berfungsi sebagai aktivator dari banyak
enzim yang berpartisipasi dalam beberapa proses metabolisme utama
tanaman, membantu dalam kesetimbangan ion dalam tanaman,
penting dalam translokasi logam-logam berat seperti Fe, membantu
tanaman mengatasi gangguan penyakit, penting dalam pembentukan
buah, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap iklim yang tidak
menguntungkan” (Salim,2013). Gejala kekurangan kalium dapat
terlihat pada perubahan warna dan bentuk pada daun, daun pada
tanaman yang kekurangan kalium menjadi keriting, timbul bercak
merah kecoklatan, dan akhirnya akan kering dan mati. Selain daun,
perkembangan akar tanaman juga akan terhambat, tanaman menjadi
mudah roboh dan kerdil, buah menjadi kecil dan terdapat bercak
coklat, buah mudah busuk dan daya simpan berkurang.
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d) Kalsium (Ca)
Kalsium yang diserap oleh tanaman dalam bentuk kation
divalen (Ca2+) dapat berasal dari batuan kalsit atau dolomite. “
Ketersediaan kation bagi tanaman sengat bergantung pada pH tanah.
Biasanya kalsium kurang tersedia bagi tanaman jika pH tanah
cenderung rendah atau masam. Pasalnya kandungan Al3+ yang tinggi
pada tanah masam dapat menghambat penyerapan Ca2+ oleh
tanaman. karena itu pengapuran sebagai sumber kalsium bagi tanah
masam sangat penting dilakukan” (Rostini,2011). Kalsium memiliki
fungsi

penting

pada

tanaman

yaitu

sebagai

perangsang

perkembangan akar dan daun, membantu penyerapan kalium oleh
akar,

membantu

mereduksi

nitrat

(NO3-)

dalam

tanaman,

mengaktifkan kerja beberapa enzim, dan membantu proses
penyerbukan bunga. Gejala kekurangan kalsium pada tanaman
adalah klorosis atau perubahan warna daun menjadi kuning pucat,
pertumbuhan akar yang terhambat, kuncup mati, buah kecil, mudah
busuk, dan daya simpan tidak tahan lama.
e) Magnesium (Mg)
Unsur ini diserap tanaman dalam bentuk ion magnesium
Mg2+. Sumber utama magnesium didapat dari batu kapur dolomit.
“Magnesium merupakan atom pusat dalam molekul klorofil sehingga
sangat penting dalam proses fotosintesis.

Magnesium juga
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membantu metabolisme fosfat, respirasi, dan aktivator beberapa
sistem enzim” (Salim,2013)
f) Sulfur (S)
Sulfur atau biasa disebut belerang ini diserap tanaman dalam bentuk
ion sulfat (SO42-). “sulfur berperan dalam pembentukan asam amino,
protein,

klorofil,

dan

vitamin.

Unsur

ini

juga

membantu

pembentukan bintil akar dan tunas baru” (Rostini,2011). Apabila
tanaman kekurangan sulfur akan berakibat terjadinya perubahan
warna pada daun muda dari warna hijau muda, putih, dan akhirnya
menjadi kuning. Permukaan daun menjadi mengilap. Tanaman
menjadi kerdil dan batangnya kurus. Proses pematangan buah
terhambat.

2. Unsur Hara Mikro
Unsur hara mikro terdiri dari boron (B), tembaga (Cu), klor (Cl),
besi (Fe), mangan (Mn), molibdenum (Mo), seng (Zn).
a) Boron (B)
Boron diserap oleh tanaman dalam bentuk ion BO32-, ion ini
akan sulit diperoleh pada tanah dengan pH rendah dan kelembapan
yang tinggi. Peranan boron dalam pertumbuhan yaitu merangsang
pembungaan dan membawa karbohidrat ke seluruh jaringan
tanaman. tanaman yang kekurangan unsur ini akan mengalami
kematian,

terhambatnya

pertumbuhan,

dan

mudah

terserang
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penyakit. Gejala kekurangan boron adalah tepi daun berwarna
kuning pucat, daun yang baru tumbuh akan menjadi kerdil, dan ruasruas cabang menjadi pendek.
b) Tembaga (Cu)
Peranan tembaga dalam pertumbuhan yaitu membantu proses
pembentukan klorofil dan sebagai katalisator dalam penguraian
karbohidrat dan proses pernapasan. Tembaga diserap oleh tanaman
dalam bentuk ion Cu2+ atau Cu3+. Kekurangan tembaga dapat
mengakibatkan menurunnya mutu tanaman, layu pada daun, dan
menghambat pertumbuhan.
c) Klor (Cl)
Klor banyak tersedia dalam tanah dengan bentuk ion Cl-.
Klor dibutuhkan oleh tanaman untuk membentuk hormon dan
membantu proses fotosintesis. Gejala kekurangan klor adalah daun
pucat keriput, tanaman layu, dan buah lamban matang.
d) Besi (Fe)
Ketersediaan ion Fe2+ yang rendah dalam tanah dipengaruhi
oleh tingginya kadar Ca, P, dan Mn karena pemupukan yang
berlebihan. Besi berperan dalam proses transpirasi dan proses
fotosintesis, serta mempertahankan vigor (ketahanan tanaman).
Kekurangan

besi

dapat

pertumbuhan terhenti.

menyebabkan

matinya

daun

dan
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e) Mangan (Mn)
Mangan yang diserap oleh tanaman dalam bentuk ion Mn2+
berperan sebagai pembentuk beberapa enzim dan berbagai vitamin,
membantu proses fotosintesis, serta membantu penyerapan nitrogen
oleh akar. Ketersedian mangan dipengaruhi oleh pH, semakin rendah
pH maka semakin banyak mangan dalam tanah dan dapat
menyebabkan keracunan pada tanaman, begitupun sebaliknya
semakin tinggi pH tanah kandungan mangan semakin menurun.
Kekurangan

mangan

akan

menyebabkan

pertumbuhan

yang

terhambat, daun rontok, dan pembentukan biji yang tidak sempurna.
f) Molibdenum (Mo)
Molibdenum yang berperan untuk pertumbuhan daun dan
pengikat nitrogen dari udara juga dapat berperan sebagai pembentuk
protein dan enzim pada bintil akar. Tanaman membutuhkan
molibdenum dalam bentuk MoO42-. Kekurangan unsur ini berakibat
pada kematian daun dan terhambatnya pertumbuhan.
g) Seng (Zn)
Unsur mikro seng banyak terdapat pada tanah dengan pH 5-6 dan
diserap dalam bentuk ion Zn2+. Seng berperan dalam pembentukan
auksin, karbohidrat, dan klorofil. Kekurangan unsur seng akan
menghambat pertumbuhan dan kematian daun.
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D. PUPUK HAYATI
Pupuk yang sesuai untuk menambah kesuburan pada lahan adalah
pupuk hayati. “Terdapat dua peran utama pupuk hayati dalam budidaya
tanaman, yakni sebagai pembangkit kehidupan tanah dan menyuburkan
tanah kemudian tanah memberi makan tanaman” (Risnandar,2014).
Pupuk hayati mengandung mikroorganisme hidup yang melalui
aktivitasnya dapat bermanfaat bagi tanaman dengan meningkatkan
kesuburan tanah dan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
Mikroorganisme bekerja dengan melipatgandakan unsur makro dan mikro
dalam tanah, seperti mengikat nitrogen dan kalium serta melarutkan fosfat.
Mikroorganisme tersebut juga berguna untuk menguraikan sisa zat organik
sebagai nutrisi (bio fertilizer), memproduksi hormon pertumbuhan (bio
stimulant) dan bersifat pestisidal yaitu mampu menekan perkembangan
organisme pathogen (bio protectant). Pupuk hayati dapat dipastikan sangat
aman bagi lingkungan dan kesehatan makhluk hidup.
Pupuk hayati berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua jenis
yaitu pupuk hayati padat dan pupuk hayati cair. Jenis pupuk hayati
berdasarkan jumlah jenis mikroorganisme yaitu pupuk hayati tunggal yang
hanya mengandung satu jenis mikroorganisme dan pupuk hayati majemuk
yang terdiri dari tiga atau lebih jenis mikroorganisme. Di Indonesia pupuk
hayati yang beredar adalah pupuk hayati majemuk dengan harga yang
lebih tinggi jika dibandingkan dengan pupuk organik, sedangkan pupuk
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hayati sebagai biang yang dapat dibiakkan sendiri memiliki harga yang
jauh lebih tinggi.
Pupuk hayati akan lebih efektif pemanfaatannya bila digunakan
pada lahan yang kaya akan kandungan organik karena mikroorganisme
dalam pupuk membutuhkan kondisi yang baik untuk tumbuh dan
berkembang, sedangkan pada lahan yang kurang subur atau miskin
kandungan organik dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme.
Untuk menghindari keadaan tersebut penggunaan pupuk hayati pada lahan
yang kurang subur sebaiknya dikombinasikan dengan penggunaan pupuk
organik seperti pupuk hijau, kompos atau kandang.
Terdapat 8 jenis mikroorganisme yang dikandung dalam pupuk
hayati cair Tanotec (Immunotec,2012) yaitu:
Bacillus pantotkenticus

: 2,7x107 cfu/ml

Azospirillum sp.

: 4,6x108 cfu/ml

Azotobacter sp.

: 5.9x106 cfu/ml

Pseudomonas sp.

: 6,1x109 cfu/ml

Aspergillus sp.

: 4,2x105 cfu/ml

Rhizobium sp.

: 5,9x108 cfu/ml

Bakteri pelarut fosfat

: 2,5x106 cfu/ml

Trichoderma sp.

: 3,0x104 cfu/ml

bebas dari E. coli dan Salmonella
Mikroorganisme tersebut merupakan mikroorganisme yang pada
umumnya terdapat dalam tanah di Indonesia (indegenous) sehingga tidak
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membutuhkan

waktu

lama

bagi

mikroorganisme

tersebut

untuk

beradaptasi terhadap lingkungan sekitar dan dapat cepat berkembang.
Pupuk hayati dapat diaplikasikan pada berbagai jenis tanaman
seperti tanaman hias (anggrek, mawar, adenium dan sejenisnya), tanaman
sayuran (pakcoy, bayam. Selada, kangkung dan lainnya), tanaman sayuran
berbuah (timun, cabai, tomat, kentang, wortel, kubis, kacang-kacangan,
dan lain sebagainya), tanaman pangan (padi, jagung, umbi-umbian,
gandum dan lain-lain), tanaman perkebunan (kakao, cengkeh, jambu,
karet, sengon, jati dan sejenisnya)

E. PENELITIAN YANG RELEVAN
Berikut adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan
dilakukan:
1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Belinda (2013) dengan
judul PENGARUH PEMBERIAN PUPUK HAYATI (Biofertilizer)
DAN MEDIA TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN
PRODUKSI TANAMAN TOMAT (Lycopersicum Esculentum Mill)
diperoleh hasil penelitian dengan menggunakan pupuk hayati dapat
mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hasil produksi. Kombinasi
dosis dan media tanam yang tepat untuk percepatan pertumbuhan yang
optimal adalah media tanam tanah kompos dan dosis 10 ml.
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2. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Winda (2014) dengan judul
PENGARUH

APLIKASI

PUPUK

HAYATI

TERHADAP

PERTUMBUHAN DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TOMAT
(Solanum lycopersycum L.) Var. TOMBATU DI PT. PETROKIMIA
GRESIK. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa
aplikasi pupuk hayati berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman
yang terlihat pada diameter batang, panjang akar, serta berat basah dan
berat kering akar.

F. HIPOTESIS
1. Pemberian pupuk hayati dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman
cabai naga morich (Capsicum chinensis Jacquin)
2. Pemberian pupuk hayati cair tanotec pada dosis tertentu dapat
mengoptimalkan pertumbuhan tanaman cabai naga morich (Capsicum
chinensis Jaquin)
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Tujuan penelitian
yaitu untuk menguji hipotesa adanya pengaruh pemberian pupuk hayati
terhadap pertumbuhan tanaman dengan menggunakan kontrol dan
manipulasi.

B. VARIABEL PENELITIAN
1. Variabel bebas: volume pupuk hayati cair tanotec
2. Variabel terikat: pertumbuhan tanaman cabai naga morich , meliputi
tinggi batang, diameter batang, dan jumlah daun
3. Variabel kontrol: umur bibit, pemeliharaan, penyiraman, pupuk hayati,
dan faktor lingkungan (air, kelembapan udara, dan cahaya)

C. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN
Lokasi penelitian yaitu di Desa Kunden, Kecamatan Blora,
Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Penelitian dimulai pada tanggal 3 Mei
2015 selama 6 minggu sejak tanggal tersebut. Tujuan pemilihan tempat ini
adalah untuk mempermudah pengawasan dan pemeliharaan tanaman cabai
naga morich, serta menghindari curah hujan yang tinggi di daerah lain.
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D. DESAIN PENELITIAN
Dalam percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dengan satu faktor dalam 4 kombinasi perlakuan dan kontrol
dengan 5 kali pengulangan, sehingga didapat 25 satuan percobaan.
Perlakuan dengan pengulangannya dapat dijelaskan sebagai berikut:
k0

: tanpa menggunakan pupuk hayati cair (5 tanaman)

k1

: menggunakan pupuk hayati cair 2,5 ml (5 tanaman)

k2

: menggunakan pupuk hayati cair 5 ml (5 tanaman)

k3

: menggunakan pupuk hayati cair 7,5 ml (5 tanaman)

k4

: menggunakan pupuk hayati cair 10 ml (5 tanaman)
Dosis pupuk hayati yang tercantum pada kemasan adalah 2 ml.

Karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah dosis yang lebih tinggi dari
dosis yang sudah diteliti dapat memberi laju pertumbuhan yang lebih
optimal.

E. ALAT DAN BAHAN
Alat yang digunakan adalah:
1.

Baki semai

2.

Botol spray

3.

Polybag ukuran 10 x 20

4.

Polybag ukuran 40 x 50

5.

Pengukur cairan (dalam satuan ml)

6.

Penanda tanaman
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7.

Cangkul

8.

Meteran atau mistar

9.

Jangka sorong

10. Kamera
11. Alat tulis
12. Serta alat lain yang menunjang penelitian.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Benih cabai naga morich
2. Tanah
3. Pupuk hayati cair Tanotec
4. Air.

F. PROSEDUR KERJA
1. Penyemaian
Akan lebih baik jika jumlah benih yang disemai lebih
banyak dari perencanaan sebagai cadangan. Disiapkan tanah humus
dalam baki semai kemudian diberi lubang dengan kedalaman 0,5 cm.
kedalaman lebih dari 0,5 cm akan menyulitkan perkecambahan. 1 benih
dibenamkan pada lubang tersebut dan disemprot air dengan
menggunakan

botol

spray

sehingga

tidak

kelebihan

air

dan

menghanyutkan benih, lalu media ditutup dengan plastik bening selama
2 – 3 hari hingga benih berkecambah. Penyiraman dilakukan 1 kali
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setiap harinya yaitu atau sore hari dan perlu menjaga media semai agar
tidak terlalu lembab atau kekeringan.
2.

Persiapan Media Tanam
Tanah humus digunakan sebagai media tanam yang disaring
dengan pengayak dan dimasukkan ke dalam polybag ukuran 40x50

3. Penanaman
Setelah bibit berumur 17-21 hari, bibit ditanam dalam media
tanam yang sudah disiapkan dengan polybag. Saat penanaman bibit
tidak dilepaskan dari media semai dan ditanam bersama dalam media
baru dengan tujuan mencegah kerusakan akar, memperkokoh
pertumbuhan dan mengurangi stress. Bibit yang telah ditanam tersebut
disiram dengan pupuk hayati sesuai dengan dosis yang ditentukan
terutama pada bagian perakaran. Untuk tanaman kontrol tidak perlu
disiram dengan pupuk, cukup disiram dengan air biasa. Aklimatisasi
dilakukan dari hari penanaman hingga 3 minggu berikutnya agar
tanaman dapat menyesuaikan dengan lingkungan baru
4. Pemeliharaan
Penyiraman tanaman dilakukan setiap sore hari hingga tanaman
berumur 3 minggu, setelah itu dapat dilakukan penyiraman setiap 2-3
hari sekali sesuai dengan kebutuhan. Pemberian pupuk hayati cair
tanotec dilakukan setiap 2 minggu sekali.
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5. Pengamatan
Pengamatan dilakukan setiap 1 minggu sekali setelah tanaman
berumur 3 minggu dengan mengukur tinggi batang, diameter batang,
dan jumlah daun pada tiap tanaman. cara peneliti mengukur adalah:
a) Tinggi Tanaman Cabai Naga Morich
Pengukuran tinggi tanaman dengan menggunakan meteran
atau mistar. Jika belum tumbuh cabang, pengukuran dimulai dari
pangkal batang diatas permukaan tanah hingga pucuk.
b) Diameter Batang Tanaman Cabai Naga Morich
Pengukuran diameter batang dengan menggunakan jangka
sorong, dilakukan pada batang yang paling besar yaitu di dekat
pangkal batang.
c) Jumlah Daun Tanaman Cabai Naga Morich
Pengukuran jumlah daun dilakukan dengan menghitung
jumlah daun yang tumbuh pada tanaman.

G. METODE ANALISIS DATA
Untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk pada pertumbuhan,
perlu dilakukan analisis data berdasarkan hasil pengamatan dengan
menggunakan uji One-Way Anova. Subjek diambil secara acak menjadi
satu kelompok (n). Distribusi mean berdasarkan kelompok normal dengan
keragaman yang sama. “Ukuran sampel antara masing-masing kelompok
sampel tidak harus sama, tetapi perbedaan ukuran kelompok sampel yang
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besar

dapat

mempengaruhi

keragaman”(Ariyoso,2009).

Untuk

hasil
menguji

uji
hipotesis

perbandingan
digunakan

signifikansi 0,05. Jika hasil uji ANOVA lebih besar dari 0,05, maka H0
diterima dan H1 ditolak. Sebaliknya jika hasil uji ANOVA lebih kecil
maka H0 diolak dan H1 diterima.
Jika pada hasil uji ANOVA terdapat perbedaan data maka
dibutuhkan pengujian lanjut dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) atau
LSD (Least Significance Diferrent)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian diperoleh melalui pengukuran tinggi tanaman,
diameter batang, dan jumlah daun (Lampiran 1).

Gambar 4.1 Tanaman cabai naga morich (Capsicum chinensis Jaquin)
Gambar diatas menunjukkan tanaman dari kelompok A (kiri)
dan tanaman dari kelompok kontrol (kanan). Gambar ini diambil pada
minggu ke-4. Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa
tanaman dari kelompok A mengalami pertumbuhan yang lebih optimal
jika dibandingkan dengan tanaman dari kelompok kontrol. Tanaman
sebelah kiri lebih tinggi daripada tanaman di sebelah kanan. Dari
penampilan daun, tanaman sebelah kiri daunnyalebih banyak dan lebih
lebar jika dibandingkan dengan tanaman sebelah kanan yang daunnya
sedikit dan tidak terlalu lebar.
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Berikut adalah pertumbuhan tinggi tanaman, diameter batang
tanaman, dan jumlah daun tanaman yang diperoleh berdasarkan selisih
pengukuran awal dan pengukuran akhir.
1. Pertumbuhan Tinggi Tanaman
Tabel 4.1 Pertumbuhan Tinggi Tanaman
Pertumbuhan Tinggi Tanaman (cm)
Ulangan

A

B

C

D

Kontral

1

11,27

9,6

10,3

7,2

6,14

2

9,5

5,8

8,2

8,51

4,5

3

8,95

5,09

5,9

6,59

5,7

4

6,63

20

4,68

6,99

5,29

5

10,4

5,64

7,45

6,33

6,8

46,75

46,13

36,53

35,62

28,43

9,22

7,3

7,12

5,68

Total

Rata-rata 9,35

Keterangan: A (pupuk hayati 2,5 ml), B (pupuk hayati 5 ml), C (pupuk hayati 7,5
ml), D (pupuk hayati 10 ml), kontrol (tanpa pupuk hayati)

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.1, dapat diketahui
rerata pertumbuhan tinggi tanaman pada tiap kelompok. Kelompok
dengan rerata terendah terdapat pada kelompok kontrol dengan
rerata 5,68 cm, kemudian rerata sedang pada kelompok B dengan
rerata 9,22 cm, kelompok C dengan rerata 7,3 cm dan kelompok D
dengan rerata 7,12 cm. Sedangkan kelompok dengan rerata
tertinggi adalah kelompok A dengan rerata 9,35 cm. Kemudian
pengujian dilanjutkan dengan uji statistik ANOVA untuk
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mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rerata pada tiap
kelompok, hasil uji ANOVA terlampir pada lampiran 3. Untuk
mengetahui kelompok mana saja yang berbeda signifikan dan tidak
berbeda signifikan, pengujian dilanjutkan dengan uji lanjut (post
hoc test) Beda Nyata Terkecil (BNT) atau Least Significance
Different (LSD). Untuk melakukan uji ini diperlukan tabel
distribus t yang terdapat pada lampiran 2 dan data hasil uji
ANOVA yang terlampir pada Lampiran 3 yaitu MSE ( kuadrat
tengah galat), α (taraf nyata = 0,05), dfe ( derajat bebas
galat).Dengan rumus:

Uji LSD tercantum pada lampiran 6. Berdasarkan hasil uji LSD
diperoleh tabel 4.2
Tabel 4.2 Post Hoc Pertumbuhan Tinggi Tanaman
Perlakuan

A

B

C

D

Kontrol

A

NS

NS

S

S

S

B

NS

NS

S

S

S

C

S

S

NS

NS

NS

D

S

S

NS

NS

NS

Kontrol

S

S

NS

NS

NS

Keterangan: A (pupuk hayati 2,5 ml), B (pupuk hayati 5 ml), C (pupuk hayati 7,5
ml), D (pupuk hayati 10 ml), kontrol (tanpa pupuk hayati), S (signifikan), NS
(non signifikan)
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kelompok A dan B tidak
berbeda signifikan namun berbeda signifikan dengan kelompok C,
D, dan Kontrol. Kelompok C, D , dan kontrol tidak berbeda
signifikan.
2. Pertumbuhan Diameter Batang Tanaman
Tabel 4.3 Pertumbuhan Diameter Batang Tanaman

Ulangan

Pertumbuhan Diameter Batang Tanaman (cm)
A

B

C

D

Kontral

1

0,32

0,37

0,28

0,23

0,18

2

0,24

0,16

0,2

0,26

0,16

3

0,21

0,24

0,14

0,2

0,15

4

0,31

0,33

0,12

0,28

0,26

5

0,24

0,24

0,32

0,21

0,22

Total

1,32

1,34

1,06

1,18

0,97

Rata-rata 0,26

0,26

0,21

0,23

0,19

Keterangan: A (pupuk hayati 2,5 ml), B (pupuk hayati 5 ml), C (pupuk hayati 7,5
ml), D (pupuk hayati 10 ml), kontrol (tanpa pupuk hayati)

Tabel 4.3 diatas menunjukkan rerata terendah pada
kelompok kontrol dengan rerata 0,19 cm, kelompok dengan rerata
sedang adalah kelompok C dengan rerata diameter 0,21 cm dan
kelompok D dengan rerata 0,23 cm. Sedangkan rerata tertinggi
pada kelompok A dan B dengan diameter 0,26 cm. Hasil uji
statistik dengan ANOVA terhadap rerata pertumbuhan diameter
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batang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan
pada seluruh kelompok. Dapat dilihat pada lampiran 4.
3. Pertumbuhan Jumlah Daun Tanaman
Tabel 4.4 Pertumbuhan Jumlah Daun Tanaman

Ulangan

Pertumbuhan Jumlah Daun Tanaman
(helai)
A

B

C

D

Kontral

1

7

7

3

3

6

2

5

3

2

2

5

3

5

5

3

3

5

4

4

8

4

5

3

5

6

2

2

2

4

Total

27

25

14

15

23

Rata-rata

5,4

5

2,8

3

4,6

Keterangan: A (pupuk hayati 2,5 ml), B (pupuk hayati 5 ml), C (pupuk hayati 7,5
ml), D (pupuk hayati 10 ml), kontrol (tanpa pupuk hayati)

Diantara 5 kelompok pada tabel 4.4 diatas, kelompok
dengan rerata jumlah daun terendah terdapat pada kelompok C
dengan rerata 2,8 dan kelompok dengan rerata sedang adalah
kelompok D dengan rerata 3, kelompok kontrol dengan rerata 4,6,
dan kelompok B dengan rerata 5. Kelompok A merupakan
kelompok dengan nilai rerata tertinggi yaitu 5,4. Dari rerata
tersebut kemudian dilanjutkan dengan uji statistik ANOVA pada
lampiran 5. Setelah diketahui adanya perbedaan yang signifikan
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pada semua kelompok maka dilanjutkan dengan uji post hoc pada
lampiran 7, sehingga diperoleh hasil pada tabel 4.5 berikut ini.
Tabel 4.5 Post Hoc Pertumbuhan Jumlah Daun Tanaman
Perlakuan

A

B

C

D

Kontrol

A

NS

NS

S

S

S

B

NS

NS

S

S

S

C

S

S

NS

NS

NS

D

S

S

NS

NS

NS

Kontrol

S

S

NS

NS

NS

Keterangan: A (pupuk hayati 2,5 ml), B (pupuk hayati 5 ml), C (pupuk
hayati 7,5 ml), D (pupuk hayati 10 ml), kontrol (tanpa pupuk hayati), S
(signifikan), NS (non signifikan)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui perbedaan
yang tidak signifikan pada kelompok A dan B dan perbedaan yang
signifikan pada kelompok A dan B dengan kelompok C, D, dan
kontrol. Kelompok C, D, dan kontrol tidak memiliki perbedaan
yang signifikan.

B. Pembahasan
Pada post hoc pertumbuhan tinggi tanaman di tabel 4.2,
kelompok A dan B berbeda signifikan dengan kelompok C, D, dan
kontrol. Hal ini disebabkan oleh selisih rata-rata yang besar antara
kelompok A dan B, dan antara kelompok C, D dan kontrol. Menurut
perbandingan rerata pada tabel 4.1, diketahui bahwa kelompok A dan B
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memiliki rerata tertinggi yaitu 9,35 dan 9,22, sehingga dapat
disimpulkan bahwa kelompok A dan B mengalami pertumbuhan tinggi
tanaman yang paling optimal diantara kelompok lainnya.
Menurut PT. Immunotec Profarmasia (2011), kegunaan pupuk
hayati

Tanotec

antara

lain

memperbaiki

kesehatan

tanah,

memfermentasi dan mende komposisi bahan organik tanah dengan
cepat, menyediaakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman.
Dijelaskan oleh Lingga (1991), apabila tanaman kekurangan unsur hara,
pertumbuhan tanaman akan terhambat. Keadaan daun menjadi kuning
pucat. Keadaan tersebut menyebabkan protein, lemak, dan karbohidrat
tanaman kurang terbentuk, sehingga dapat mengganggu proses
metabolism khususnya pembentukan sel-sel baru pada jaringan
merismatik tanaman, sehingga pada akhirnya menghambat proses
pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Pertumbuhan tinggi tanaman dan pertambahan daun disebabkan
oleh pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi pada jaringan
meristem yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Dijelaskan
oleh Buckman dan Brady (1982) unsur hara N dan Fe sangat
dibutuhkan untuk pembentukan klorofil dan sintesa protein yang
dikandung dalam kloroplas dan merangsang pertumbuhan vegetatif
seperti menambah tinggi tanaman. Dengan meningkatnya fotosintesis
akan meningkatkan pertumbuhan dan perpanjangan sel, sehingga
pertumbuhan tanaman akan semakin tinggi.
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Sesuai hasil uji ANOVA, tidak ditemukan adanya perbedaan
diameter batang yang signifikan pada semua kelompok perlakuan dan
kontrol karena selisih rerata yang sangat kecil. Hal ini dikarenakan
pengukuran dilakukan hanya 6 kali yaitu dari 1 minggu setelah waktu
tanam hingga 6 minggu setelahnya. “ tanaman berkayu (seperti pohon,
semak, dan tanaman rambat) umumnya mengalami pertumbuhan
diameter selain pertumbuhan tinggi, penebalan terjadi pada daerah yang
telah matang dimana pertumbuhan primer telah berhenti. Peningkatan
terjadi pada penebalan batang dan akar, yang disebut pertumbuhan
sekunder” (Reece, 2012). Berdasarkan kutipan tersebut, tidak adanya
pengaruh pemberian pupuk hayati dapat disebabkan belum terjadi
pertumbuhan sekunder yang cepat pada batang tanaman karena batang
tanaman masih mengalami pertumbuhan primer. Selain itu, tidak
adanya pengaruh terhadap diameter juga dapat disebabkan oleh letak
pengukuran yang tidak sama. Dari tabel 4.3 dapat diketahui rerata
terkecil pada kelompok kontrol yaitu 0,19 cm dan rerata terbesar pada
kelompok perlakuan A dan B yaitu 0,26 cm.
Pada pertumbuhan jumlah daun, ditemukan adanya perbedaan
yang signifikan antara kelompok A dan B dengan kelompok C, D, dan
kontrol. Perbedaan yang signifikan tersebut diperoleh karena adanya
selisih yang besar antara kelompok A dan B dengan kelompok lainnya.
Sedangkan pertumbuhan yang optimal terjadi pada kelompok A dan B
yaitu dengan rata-rata 5,4 dan 5.
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Dari semua uji analisis yang dilakukan dapat disimpulkan
bahwa penggunaan pupuk hayati dapat mempengaruhi pertumbuhan
tinggi tanaman dan pertumbuhan daun, namun belum berpengaruh pada
pertumbuhan diameter batang.
Selain faktor diatas ada beberapa faktor lain yang dapat
mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu bibit dan iklim. Bibit yang
baik dan berkualitas sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan
penelitian, maka perlu untuk memilih bibit dari varietas yang unggul
agar tahan terhadap serangan penyakit, tingkat produktifitas yang tinggi
dan berumur pendek. Bibit diperoleh dari penyemaian benih jenis cabai
naga morich karena sulitnya memperoleh bibit yang siap tanam. Setelah
2 minggu penyemaian dengan jumlah daun minimal 4, bibit siap untuk
ditanam.
Tanaman cabai merupakan tanaman tropis yaitu tanaman yang
tahan terhadap iklim tropis dengan curah hujan tinggi atau rendah.
Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di Kecamatan Blora karena
curah hujan yang cukup rendah dan musim kemarau yang lebih panjang
daripada

musim

penghujan

sehingga

sangat

cocok

untuk

membudidayakan cabai yang rentan terhadap penyakit saat kelembaban
terlalu tinggi pada musim hujan.
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BAB V
APLIKASI PENELITIAN SEBAGAI SUMBER
PEMBELAJARAN BIOLOGI

Hasil
pembelajaran

penelitian
biologi

ini

dapat

khususnya

dimanfaatkan
pada

materi

sebagai

sumber

pertumbuhan

dan

perkembangan tumbuhan di SMA kelas XII semester 1 dengan kompetensi
inti dan kompetensi dasar dalam tabel 5.1 berikut ini:
Tabel 5.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI DASAR

1. Menghayati dan
mengamalkan ajaran agama
yang dianutnya.

1.2 Menyadari dan mengagumi
pola pikir ilmiah dalam
kemampuan mengamati
bioproses

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
bangsa serta memosisikan
diri sebagai agen
transformasi masyarakat
dalam membangun
peradaban bangsa dan
dunia

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

KOMPETENSI DASAR

3.1 Menganalisis hubungan antara
3. Memahami, menerapkan,
faktor eksternal dan eksternal
dan menganalisis
dengan proses pertumbuhan
pengetahuan faktual,
dan perkembangan pada
konseptual, prosedural, dan
makhluk hidup berdasarkan
metakognitif berdasarkan
hasil percobaan
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.
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

4.1 Merencanakan dan
melaksanakan percobaan
tentang faktor luar yang
mempengaruhi proses
pertumbuhan dan
perkembangan tanaman, dan
melaporkan secara tertulis
dengan menggunakan
tatacara penulisan ilmiah
yang benar
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Siswa diharapkan dapat memperoleh materi pembelajaran
dengan pendekatan ilmiah dan model pembelajaran kooperatif dan
discovery yaitu siswa dituntun untuk menemukan faktor luar yang
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan melalui
kajian ilmiah untuk merancang percobaan dan menyusun laporan sesuai
dengan hasil percobaan. (Silabus, RPP dan kelengkapannya terlampir
pada lampiran 8-11)
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pemberian pupuk hayati dapat mempengaruhi pertumbuhan tinggi dan
jumlah daun tanaman cabai naga morich, namun tidak mempengaruhi
pertumbuhan diameter batang tanaman cabai naga morich yang
ditunjukkan dengan analisa tabel dan statistik.
2. Dosis optimal untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi adalah 2,5
ml dan 5 ml yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan yang lebih
tinggi diantara kontrol dan dosis lainnya.

B. Saran
Berikut adalah saran yang diperoleh dari proses dan hasil penelitian:
1. Penulis menganjurkan kepada petani untuk mulai beralih dari pupuk
kimia ke pupuk hayati untuk memperoleh hasil panen yang lebih baik
serta dapat melestarikan lingkungan karena penggunaan pupuk hayati
sudah cukup untuk menutupi semua kebutuhan penggunaan pupuk
kimia dan pestisida
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2. Sebaiknya penggunaan pupuk hayati cair juga disertai dengan
penggunaan pupuk hayati padat/bubuk untuk memperoleh hasil yang
lebih optimal lagi.
3. Hendaknya sebelum melakukan penanaman, petani terlebih dahulu
melakukan survey terhadap waktu penanaman yang tepat serta hama
dan penyakit yang ada di lingkungan sekitar
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Lampiran 1

HASIL PENELITIAN

A. Tinggi Tanaman Cabai Naga Morich

Tinggi Tanaman (cm)
Kelompok

K

P1

P2

P3

P4

Minggu 1
5,66
3,9
5,8
5,46
6,4
4,23
4,8
5,3
5,6
4,8
4,7
4,9
4,6
5,5
4,2
4,8
5,1
3,8
4,2
3,6
3,5
5,6
4,7
4,5
5,8

Minggu
2
6,92
5,72
6,87
6,4
8,9
7,36
6,7
7,87
7,4
6,32
6,7
6,37
5,7
9,46
5,05
6,36
7,6
4,77
4,89
5,2
4,8
7,06
6,6
5,9
7,12

Minggu 3

Minggu 4

Minggu 5

Minggu 6

8,44
6,4
8,6
8,3
9,8
9,9
9,5
9,8
8,9
8,4
8,43
7,78
6,3
14,3
6,32
9,31
8,04
6,06
5,56
7,14
6,45
9,9
8,52
6,79
8,5

9,6
7,2
9,43
9,7
10
10,45
11
11,6
9,56
11,8
11,2
8,1
7,8
18,3
7,15
12,18
10,33
7,33
7,23
9,55
8,44
11,7
9,84
8,14
9,9

10,05
7,76
10,7
10,1
11,5
12,6
13,5
12,9
11
13,77
13,56
9,4
9,78
21,68
8,8
14,88
12,03
8,34
8,04
10,37
9,39
13,07
10,87
10,02
11,4

11,8
8,4
11,5
10,75
13,2
15,5
14,3
14,25
12,23
15,2
14,3
10,7
9,69
25,5
9,84
15,1
13,3
9,7
8,88
11,05
10,7
14,11
11,29
11,49
12,13
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B. Diameter Batang Tanaman Cabai Naga Morich

Kelompok

K

P1

P2

P3

P4

Minggu
1
0,22
0,17
0,25
0,18
0,2
0,24
0,18
0,22
0,26
0,3
0,23
0,25
0,19
0,22
0,23
0,2
0,24
0,17
0,18
0,2
0,22
0,24
0,2
0,21
0,23

Minggu
2
0,27
0,2
0,29
0,24
0,28
0,29
0,23
0,27
0,34
0,35
0,35
0,3
0,24
0,29
0,27
0,29
0,28
0,18
0,21
0,31
0,26
0,3
0,24
0,27
0,28

Diameter Batang (cm)
Minggu
Minggu
3
4
0,3
0,36
0,24
0,27
0,31
0,35
0,34
0,37
0,35
0,38
0,34
0,39
0,27
0,35
0,33
0,39
0,42
0,48
0,4
0,46
0,43
0,49
0,33
0,37
0,29
0,34
0,37
0,43
0,33
0,38
0,34
0,37
0,3
0,34
0,19
0,22
0,24
0,26
0,38
0,41
0,3
0,34
0,35
0,39
0,29
0,32
0,35
0,39
0,33
0,38

Minggu
5
0,38
0,31
0,38
0,4
0,4
0,5
0,39
0,4
0,52
0,49
0,54
0,39
0,39
0,5
0,42
0,42
0,38
0,26
0,28
0,47
0,4
0,43
0,36
0,43
0,41

Minggu
6
0,4
0,33
0,4
0,44
0,42
0,56
0,42
0,43
0,57
0,54
0,6
0,41
0,43
0,55
0,47
0,48
0,44
0,31
0,3
0,52
0,45
0,5
0,4
0,49
0,44
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C. Jumlah daun Tanaman Cabai Naga Morich

Kelompok

K

P1

P2

P3

P4

Minggu
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Minggu
2
4
5
5
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4

Jumlah daun (helai)
Minggu
Minggu
3
4
5
8
6
7
5
7
6
6
5
6
6
7
6
8
6
7
6
6
5
7
5
7
5
6
6
8
6
8
4
5
5
6
4
5
4
5
5
6
4
5
5
6
4
5
6
6
6
7
4
5

Minggu
5
10
8
8
7
8
10
9
8
6
8
9
6
8
10
5
6
6
7
8
5
7
6
7
8
5

Minggu
6
10
9
9
7
8
11
9
9
8
10
11
7
9
12
6
7
6
7
8
6
7
6
7
9
6
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TABEL DISTRIBUSI t
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UJI ANOVA PERTUMBUHAN TINGGI TANAMAN

1. Uji Normalitas
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

kelompok

Statistic
pertumbuhan

,118

1

tinggi tanaman

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

,999

5

,999

*

,950

5

,737

.

,776

4

,065

5 ,200

*

,989

5

,978

5 ,200

*

,885

5

,330

,205

5 ,200

3

,381

4

,137
,245

5

Sig.

5 ,200

2

4

df

*

2. Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
pertumbuhan tinggi tanaman
Levene Statistic

df1

df2

1,339

4

Sig.

19

,292

3. Uji ANOVA
ANOVA
pertumbuhan tinggi tanaman
Sum of Squares df

Mean Square

Between Groups

3639,358

4

909,840

Within Groups

5059,600

19

266,295

Total

8698,958

23

F

Sig.

3,417

,029
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UJI ANOVA PERTUMBUHAN DIAMETER BATANG TANAMAN

1. Uji Normalitas
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov a

kelompok

Statistic

df

Sig.

,544

,195

,869

5

,263

5 ,200

*

,947

5

,714

5 ,200

*

,924

5

,556

5 ,200

*

,942

5

,677

2

,290

5

,197
,180

5

Sig.

5

5 ,200

4

df

,922

,221

,232

Statistic
*

diameter 1

3

Shapiro-Wilk

2. Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
diameter
Levene Statistic

df1

df2

2,429

Sig.

4

20

,081

3. Uji ANOVA
ANOVA
diameter
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

207,040

4

51,760

Within Groups

797,200

20

39,860

1004,240

24

Total

F

Sig.

1,299

,304
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UJI ANOVA PERTUMBUHAN JUMLAH DAUN TANAMAN

1. Uji Normalitas

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

kelompok

Statistic
jumlah daun

df

,237

1

,237

2

,184

3

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

5 ,200

*

,961

5

,814

5 ,200

*

,961

5

,814

5 ,200

*

,944

5

,692

*

,881

5

,314

,161

,833

5

,146

4

,231

5 ,200

5

,300

5

2. Uji homogenitas

Test of Homogeneity of Variances
jumlah daun
Levene Statistic

df1

df2

2,438

Sig.

4

20

,081

3. Uji ANOVA
ANOVA
jumlah daun
Sum of Squares df

Mean Square

Between Groups

28,160

4

7,040

Within Groups

45,200

20

2,260

Total

73,360

24

F

Sig.

3,115

,038
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UJI LSD PERTUMBUHAN TINGGI TANAMAN

BNtα = t(0.05,19) .
BNtα = 2,093 . 1,032
BNtα = 2,15
Penambahan notasi pada rata-rata kelompok untuk mengetahui perbedaan
signifikan dan non signifikan. Urutan dimulai dari rata-rata terkecil hingga
terbesar. Rata-rata purutan pertama ditambahkan dengan nilai BNtα, jika ada ratarata yang lebih kecil nilainya dari hasil tersebut maka notasinya a, jika tidak ada
maka hanya urutan pertama yang memperoleh notasi a. Kemudian dilanjutkan
dengan urutan yang belum mendapatkan notasi, jika ada rata-rata yang lebih kecil
dari hasil penjumlahan rata-rata dengan nilai BNtα, maka rata-rata tersebut
mendapatkan notasi b dan dilanjutkan hingga semua rata-rata mendapatkan notasi
Kontrol = 5,68+2,15 = 7,83
Kontrol, D, dan C memiliki rata-rata ≤ 7,83
B = 9,22 + 2,15 = 11,37
B dan A memiliki rata-rata ≤ 11,37
Perlakuan dan Kontrol
Kontrol
D
C
B
A

Rata-rata
5,68

Notasi
a

7,12
7,3
9,22

a
a
b

9,35

b
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UJI LSD PERTUMBUHAN JUMLAH DAUN TANAMAN

BNtα = t(0.05,20) .
BNtα = 2,093 . 0,950
BNtα = 1,98
Penambahan notasi pada rata-rata kelompok untuk mengetahui perbedaan
signifikan dan non signifikan. Urutan dimulai dari rata-rata terkecil hingga
terbesar. Rata-rata purutan pertama ditambahkan dengan nilai BNtα, jika ada ratarata yang lebih kecil nilainya dari hasil tersebut maka notasinya a, jika tidak ada
maka hanya urutan pertama yang memperoleh notasi a. Kemudian dilanjutkan
dengan urutan yang belum mendapatkan notasi, jika ada rata-rata yang lebih kecil
dari hasil penjumlahan rata-rata dengan nilai BNtα, maka rata-rata tersebut
mendapatkan notasi b dan dilanjutkan hingga semua rata-rata mendapatkan notasi
D = 2,8+1,98 = 4,78
C, D, dan kontrol memiliki rata-rata ≤ 4,78
B = 5+1,98 = 6,98
B dan A memiliki rata-rata ≤ 6,98
Semua kelompok perlakuan dan kontrol memiliki rata-rata ≤ 1,08
Perlakuan dan Kontrol
D
C
Kontrol
B
A

Rata-rata
2,8
3
4,6
5
5,4

Notasi
a
a
a
b

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

: SMA

Kelas

: XII

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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Lampiran 8
KOMPETENSI DASAR
1.2

Menyadari dan mengagumi
pola pikir ilmiah dalam
kemampuan mengamati
bioproses

2.1

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

3.1

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

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

 Pertumbuhan dan
perkembangan
tumbuhan

Mengamati
 Mengamati pertumbuhan
dan perkembangan pada
tumbuhan
 Membaca teks pertumbuhan

Faktor luar dan

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR

Tugas
-

5 minggu x
4JP

 Video
pertumbu
han dan
perkemba
ngan

Observasi
-
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Lampiran 8
KOMPETENSI DASAR
berdasarkan hasil
percobaan

4.1

Merencanakan dan
melaksanakan percobaan
tentang faktor luar yang
mempengaruhi proses
pertumbuhan dan
perkembangan tanaman,
dan melaporkan secara
tertulis dengan
menggunakan tatacara
penulisan ilmiah yang
benar

MATERI POKOK
faktor dalam
yang
mempengaruhi
pertumbuhan
pada tumbuhan

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

pada tumbuhan
Menanya
 Siswa distimulir untuk
membuat pertanyaan yang
menuntut berfikir kritis
tentang konsep
pertumbuhan dan
perkembangan mahluk
hidup dan faktor–faktor
yang memengaruhi
pertumbuhan dan
perkembangan.

Portofolio
-

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR
 Buku
Biologi
Campbell

Tes
 Konsep
pertumbuha
n dan
perkemban
gan

Mengumpulkan Data
(Eksperimen/Eksplorasi)
 Menggali informasi tentang
Konsep pertumbuhan dan
perkembangan Mahluk
hidup melalui studi
literatur.
Mengasosiasikan
 Diskusi tentang konsep
pertumbuhan dan
perkembangan.
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Lampiran 8
KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN


PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR

Diskusi tentang faktorfaktor yang mempengaruhi
petumbuhan.

Mengkomunikasikan
 Presentasi hasil kajian dan
diskusi tentang konsep
pertumbuhan dan
perkembangan.
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Lampiran 8
KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

 Pertumbuhan dan
perkembangan
tumbuhan

Mengamati
 Mengkaji hasil kerja ilmiah
(contoh kerja ilmiah).
 Bagaimana langkah-langkah
melakukan percobaan
menurut kerja ilmiah dari
hasil diskusi dan mengkaji
contoh karya ilmiah dari
berbagai sumber.

Tugas
-

Menanya
 Siswa diberi pertanyaan
tentang langkah-langkah
eksperimen dan penyusunan
laporan

Portofolio
 Laporan
Percobaan

 Faktor luar dan
faktor dalam
yang
mempengaruhi
pertumbuhan
pada tumbuhan

Mengumpulkan Data
(Eksperimen/Ekplorasi)
 Melaksanakan Eksperimen
sesuai dengan ususlan yang
disusun dan sudah
disepakati setiap kelompok.
 Melakukan pengamatan
eksperimen, mencatat data.
Mengkomunikasikan
 Melaporkan hasil

PENILAIAN

Observasi
 Kerja Ilmiah,
sikap ilmiah
dan
keselamatan
kerja

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR
 makalah,
Artikel
atau
Laporan
hasil
Penelitian
 Buku
Biologi
SMA
 Biologi
Campbell

Test
 Pemahaman
tentang hasil
percobaan
dan
kesimpulan
 Pemahaman
tentang halhal yang
harus
dilakukan
dalam
melakukan
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Lampiran 8
KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

eksperimen secara tertulis
(laporan) dan lisan
(presentasi)

percobaan
 Pemahaman
tentang
faktor luar
dan faktor
dalam
terhadap
pertumbuhan

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR
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Lampiran 9

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA
Kelas/Semester

: XII/1

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi Pokok

: Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan

Alokasi Waktu

: 4 x 45 menit

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun,
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan
pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan

bangsa

dalam

berinteraksi

secara

efektif

dengan

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3

: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.

KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator
Kompetensi Dasar
1.2 Menyadari dan mengagumi

Indikator
1.2.1 Menunjukkan rasa syukur

pola pikir ilmiah dalam

kepada Tuhan atas ciptaannya

kemampuan mengamati

dalam wujud pertumbuhan dan

bioproses

perkembangan tumbuhan

2.1 Berperilaku ilmiah

2.1.1 Berpartisipasi aktif dan bekerja

(memiliki rasa ingin tahu;

sama dalam diskusi dan

objektif; jujur; teliti;

melakukan percobaan

cermat; tekun; hati-hati;
bertanggung jawab;
terbuka; kritis; kreatif;

2.1.2 Jujur, teliti, dan bertanggung
jawab melakukan percobaan

inovatif dan peduli
lingkungan) dalam

2.1.3 Menghargai pendapat teman

melakukan percobaan dan
berdiskusi
3.1 Menganalisis hubungan

3.1.1 Menjelaskan faktor internal

antara faktor internal dan

dan eksternal yang

eksternal dengan proses

mempengaruhi pertumbuhan

pertumbuhan dan

dan perkembangan makhluk

perkembangan pada

hidup

makhluk hidup berdasarkan
hasil percobaan
4.1 Merencanakan dan
melaksanakan percobaan

4.1.1 Mengkaji karya ilmiah
4.1.2 Melaksanakan percobaan

tentang faktor luar yang

pengaruh faktor luar terhadap

mempengaruhi proses

pertumbuhan tanaman

pertumbuhan dan

berdasarkan perencanaan yang

perkembangan tanaman,

telah disusun.
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Kompetensi Dasar
dan melaporkan secara

Indikator
4.1.3 menyusun laporan tertulis dan

tertulis dengan

lisan hasil percobaan

menggunakan tatacara
penulisan ilmiah yang
benar

C. Tujuan Pembelajaran
1.2.1.1 Selama dan setelah proses pembelajaran siswa mampu menunjukkan
rasa syukur kepada Tuhan atas ciptaannya dalam wujud pertumbuhan
dan perkembangan tumbuhan
2.1.1.1 Siswa mampu berpartisipasi aktif dan bekerja sama dalam diskusi dan
melakukan percobaan
2.1.2.1 Siswa mampu bersikap jujur, teliti, dan bertanggung jawab
melakukan percobaan
2.1.3.1 Siswa mampu menghargai pendapat teman selama berdiskusi
3.1.1.1 Melalui studi literatur, siswa dapat menjelaskan faktor internal dan
eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
makhluk hidup
4.1.1.1 Melalui diskusi kelompok, siswa mampu mengkaji contoh karya
ilmiah dari berbagai sumber
4.1.2.1 Melalui kajian ilmiah, siswa mampu melaksanakan percobaan
pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan tanaman
4.1.3.1 setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyusun laporan
tertulis dan lisan dari hasil percobaan
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D. Materi Pembelajaran
1. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan
2. Faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan
E. Model dan Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran

: Pembelajaran Kooperatif

MetodePembelajaran

: diskusi, eksperimen,presentasi, dan ceramah

F. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
Kegiatan
(waktu)

Pendahuluan
(15 menit)

Deskripsi
1. Guru mengucap salam
2. Berdoa
3. Guru memberikan apersepsi (Pernahkah
kalian mengamati pohon yang
berbuah?peristiwa tersebut termasuk dalam
pertumbuhan atau perkembangan?)
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai
5. Siswa dibagi dalam kelompok
Mengamati:
1. Siswa mengamati pertumbuhan pada
tumbuhan
Menanya:
1. Memotivasi siswa untuk membuat pertanyaan
tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan
serta faktor luar yang mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan

Inti (60 menit)
Mengumpulkan data (eksperimen/eksplorasi):
1. Siswa melakukan studi literatur mengenai
konsep pertumbuhan dan perkembangan
pada tumbuhan
2. Siswa berdiskusi mengenai faktor - faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan pada tumbuhan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
Lampiran 9

Kegiatan
(waktu)

Deskripsi
Mengasosiasikan
1. Siswa berdiskusi tentang konsep
pertumbuhan dan perkembangan
2. Siswa berdiskusi tentang faktor -faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan

Penutup (15 menit)

Mengkomunikasikan
1. Mempresentasikan hasil diskusi ke depan
kelas dan kelompok lain menanggapi
1. Guru mengarahkan siswa untuk menarik
kesimpulkan
2. guru memberikan tugas pada siswa untuk
melaksanakan eksperimen sesuai dengan
rancangan percobaan yang telah disepakati
oleh kelompok dan melakukan pengamatan
selama 2 minggu, serta membuat laporan
tertulis
3. Refleksi
4. Salam penutup

Pertemuan 2
Kegiatan
(waktu)

Pendahuluan
(15 enit)

Inti (50 menit)

Deskripsi
1. Guru mengucap salam
2. Berdoa
3. Apersepsi (Pernahkah kalian duduk di
bawah pohon di lapangan?apakah ada
perbedaan yang nampak pada rumput yang
tumbuh ternaungi pohon dan rumput yang
selalu terkena sinar matahari?apa
perbedaan itu dan apa sebabnya?)
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai
Mengamati:
1. Mengamati pertumbuhan tumbuhan melalui
hasil percobaan pada karya ilmiah
Menanya:
1. Siswa diberikan pertanyaan mengenai
langkah-langkah eksperimen dan
penyusunan laporan
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Kegiatan
(waktu)

Deskripsi
Mengkomunikasikan
1. Siswa melaporkan hasil percobaan secara
lisan (presentasi), kemudian guru
mengkonfirmasi pernyataan siswa bila ada
yang kurang tepat
2. Guru memberikan penghargaan pada
kelompok yang melakukan percobaan dan
mempresentasikan hasilnya dengan baik

Penutup (25 menit)

1. Guru memberikan post test
2. Guru mengarahkan siswa untuk menarik
kesimpulkan
3. Refleksi
4. Salam penutup

G. SumberBelajar
1. Buku Biologi SMA untuk Kelas XII
2. Buku Biologi Campbell Edisi ke-7
3. Contoh karya ilmiah
4. Lembar Kerja Siswa
H. Penilaian Proses dan Hasil belajar
1. Jenis Penilaian
a. Lembar penilaian diskusi
b. Lembar penilaian laporan
c. Test tertulis (post test)
2. Penilaian Produk
a. Instrumen penilaian sikap (afektif)
b. Instrumen penilaian keterampilan (psikomotor)
I. Instrumen
Soal, kunci jawaban, rubrik penilaian.
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Lembar Kerja Siswa 1
Judul : Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan
A. Tujuan
1. Memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan
B. Alat dan Bahan
1. Buku biologi SMA kelas XII
2. Karya ilmiah
3. Alat tulis
C. Cara Kerja
1. Pilih satu judul karya ilmiah mengenai pertumbuhan dan perkembangan
tanaman yang kalian temukan!
2. Jawablah pertanyaan berikut:
 Sebutkan dan jelaskan parameter yang diamati dalam penelitian yang
termasuk dalam pertumbuhan tanaman!
a. Pertumbuhan primer:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
b. Pertumbuhan sekunder:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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 Sebutkan dan jelaskan parameter yang diamati dalam penelitian yang
termasuk dalam perkembangan tanaman!
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
 Sebutkan perlakuan faktor eksternal yang dilakukan pada tanaman
dalam penelitian dan jelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap
pertumbuhan dan perkembangan tanaman!
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
 Sebutkan faktor lain (eksternal dan internal) yang dapat mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan tanaman selain yang terdapat dalam
penelitian!
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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Lembar Kerja Siswa II
Judul : Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan
A. Tujuan
1. Memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan
B. Alat dan Bahan
1. Alat tulis
2. Tanah
3. Bibit tanaman
4. Pupuk hayati cair

5. Alat ukur (penggaris atau
jangka sorong)
6. Air
7. Sekop/cangkul
8. Pot/polybag/wadah lainnya

C. Cara Kerja
1. Buat rancangan percobaan tentang pengaruh pupuk hayati cair terhadap
pertumbuhan tanaman!
2. Lakukan percobaan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Percobaan
dilakukan selama 2 minggu!
3. Buatlah laporan tertulis berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan
format: judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, landasan
teori, metodologi penelitian (alat dan bahan, langkah kerja, variabel,
hipotesis) data, pembahasan, kesimpulan, saran dan daftar pustaka!
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KUNCI JAWABAN
LEMBAR KERJA SISWA 1
1. Judul karya ilmiah yang dipilih harus membahas tentang pertumbuhan dan
perkembangan pada tanaman, serta adanya pengaruh faktor luar yang dapat
mempengaruhi tanaman.
2. Jawab:
a. Parameter pertumbuhan yang diamati dalam karya ilmiah:
1) Pertumbuhan primer: contoh, tinggi batang, panjang akar, jumlah
daun, dan lebar daun.
Penjelasan:


tinggi batang dan panjang akar termasuk dalam pertumbuhan
primer karena pada ujung akar dan batang terdapat jaringan
meristem yang aktif membelah dan dapat menyebabkan
perpanjangan akar dan batang.



Bakal daun (primodial) merupakan hasil pembelahan periklinal di
daerah sisi lateral apeks pucuk. Pembelahan sel pada tempat tersebut
membuat tonjolan yang disebut penyangga daun. Pertumbuhan daun
biasa dibagi menjadi pertumbuhan apikal dan marginal.

2) Pertumbuhan sekunder: contoh, diameter batang
Penjelasan:
 Dalam pertumbuhan batang dikotil terjadi diferensiasi yaitu
bertambahnya diameter batang yang disebabkan oleh pertumbuhan
sekunder. Pertumbuhan diameter melibatkan kambium yang
terletak diantara xylem dan floem.
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b. Parameter yang termasuk dalam perkembangan tanaman:
Contoh: munculnya bunga, buah, tunas daun, tunas batang, dan perubahan
warna pada daun
Penjelasan:


Perkembangan pada tanaman yaitu terspesialisasinya sel-sel menjadi
struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan dapat diukur secara
kualitatif berdasarkan perubahan bentuk dan tingkat kematangan.

c.

Perlakuan faktor eksternal yang dilakukan pada tanaman dapat
mempengaruhi

pertumbuhan

dan

perkembangan

pada

tanaman.

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman bisa menjadi lebih optimal atau
justru terhambat, contoh faktor eksternal yang dapat dilakukan yaitu:

d.



Penggunaan pupuk



Penggunaan media tanam



Ada tidaknya cahaya



Dll

Faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan tanaman:
1) Faktor eksternal:


Iklim, temparatur/suhu, unsur hara, air, pH, cahaya

2) Faktor internal:


Hormon (auksin , giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen)
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RUBRIK PENILAIAN
LEMBAR KERJA SISWA I
a. Pertumbuhan tanaman
1) Skor 0= jika siswa belum dapat menyebutkan dan menjelaskan dengan
tepat dan lengkap
Skor 1-2 = jika siswa dapat menyebutkan dengan tepat, tetapi belum dapat
menjelaskan
Skor 3-4 = jika siswa dapat menyebutkan dengan tepat, tetapi
penjelasannya kurang tepat
Skor 5 = jika siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan dengan tepat dan
lengkap
2) Skor 0 = jika siswa belum dapat menyebutkan dan menjelaskan dengan
tepat dan lengkap
Skor 1-2 = jika siswa dapat menyebutkan dengan tepat, tetapi belum dapat
menjelaskan
Skor 3-4 = jika siswa dapat menyebutkan dengan tepat, tetapi
penjelasannya kurang tepat
Skor 5 = jika siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan dengan tepat dan
lengkap

b. Perkembangan tanaman
Skor 0 = jika siswa belum dapat menyebutkan dan menjelaskan dengan tepat
dan lengkap
Skor 1-2 = jika siswa dapat menyebutkan dengan tepat, tetapi belum dapat
menjelaskan
Skor 3-4 = jika siswa dapat menyebutkan dengan tepat, tetapi penjelasannya
kurang tepat
Skor 5 = jika siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan dengan tepat dan
lengkap
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c. Faktor eksternal pada karya ilmiah
Skor 0 = jika siswa belum dapat menyebutkan dan menjelaskan dengan tepat
dan lengkap
Skor 1-2 = jika siswa dapat menyebutkan dengan tepat, tetapi belum dapat
menjelaskan
Skor 3-4 = jika siswa dapat menyebutkan dengan tepat, tetapi penjelasannya
kurang tepat
Skor 5 = jika siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan dengan tepat dan
lengkap

d. Faktor eksternal dan internal
Skor 0 = jika siswa belum dapat menyebutkan dengan tepat
Skor 1-3 = jika siswa dapat menyebutkan tetapi belum tepat
Skor 4-5 = jika siswa dapat menyebutkan dengan tepat

Penilaian:
Skor maksimal: 25
NILAI= jumlah skor yang diperoleh
2,5

X

10
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LEMBAR PENILAIAN DISKUSI
No

Nama
Siswa

Aspek yang dinilai
Jujur

Teliti

Rata-rata

Kerja

Ingin

Tanggung

sama

tahu

jawab

1.
2.
3.
Dst.

Diisi dengan rentan 1-4:
1= kurang
2= cukup
3= baik
4= sangat baik

Rubrik penilaian:
Skor 1= jika siswa sangat kurang konsisten memperliharkan perilaku yang tertera
dalam indikator
Skor 2= jika siswa cukup konsisten memperliharkan perilaku yang tertera dalam
indikator
Skor 3= jika siswa konsisten memperliharkan perilaku yang tertera dalam
indikator
Skor 4= jika siswa selalu konsisten memperliharkan perilaku yang tertera dalam
indikator

Penilaian:
Skor maksimal: 20
NILAI= jumlah skor yang diperoleh
20

X

10
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LEMBAR PENILAIAN LAPORAN

No.

Format Laporan

Skor
Maksimal
Kebenaran

1.

Judul

5

2.

10

4.

1.1 Latar Belakang
Masalah
1.2 Rumusan
Masalah
1.3 Tujuan

5.

2. Landasan Teori

10

6.

3.1 Alat dan Bahan

5

7.

3.2 Cara Kerja

5

8.

3.3 Variabel

5

9.

3.4 Hipotesis

5

10.

4.1 Hasil
Pengamatan

15

11.

4.2 Pembahasan

20

12.

5.1 Kesimpulan

5

13.

5.2 Saran

5

14.

Daftar Pustaka

5

3,

TOTAL

5
5

105

Penilaian :
Skor maksimal = 105
NILAI = jumlah skor yang diperoleh
105

X

10

Kebenaran
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RUBRIK PENILAIAN LAPORAN
1. Judul
Skor 0

: tidak sesuai dengan penelitian

Skor 1-2 : sangat kurang sesuai dengan penelitian
Skor 3-4 : kurang sesuai dengan penelitian
Skor 5

: sesuai dengan penelitian

2. Latar belakang masalah
Skor 0

: tidak ada permasalahan

Skor 1-3 : permasalahan tidak sesuai dengan tujuan penelitian
Skor 4-7 : permasalahan sudah tepat, tetapi fakta yang disajikan kurang tepat
Skor 8-10 : permasalahan dan fakta tepat dan lengkap
3. Rumusan masalah
Skor 0

: tidak sesuai dengan permasalahan

Skor 1-2 : sangat kurang sesuai dengan permasalahan
Skor 3-4 : kurang sesuai dengan permasalahan
Skor 5

: sesuai dengan permasalahan

4. Tujuan
Skor 0

: tidak sesuai dengan tujuan penelitian

Skor 1-2 : sangat kurang sesuai dengan tujuan penelitian
Skor 3-4 : kurang sesuai dengan tujuan penelitian
Skor 5

: sesuai dengan tujuan penelitian

5. Landasan teori
Skor 0

: tidak ada landasan teori

Skor 1-3 : sangat kurang lengkap
Skor 4-7 : kurang lengkap
Skor 8-10 : sangat lengkap
6. Metodologi penelitian
a. Alat dan bahan
Skor 0

: tidak lengkap
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Skor 1-2 : sangat kurang lengkap
Skor 3-4 : kurang lengkap
Skor 5

: sangat lengkap

b. Cara kerja
Skor 0

: tidak lengkap

Skor 1-2 : sangat kurang lengkap
Skor 3-4 : kurang lengkap
Skor 5

: sangat lengkap

c. Variabel
Skor 0

: tidak tepat

Skor 1-2 : sangat kurang tepat
Skor 3-4 : kurang tepat
Skor 5

: sangat tepat

d. Hipotesis
Skor 0

: tidak lengkap

Skor 1-2 : sangat kurang lengkap
Skor 3-4 : kurang lengkap
Skor 5

: sangat lengkap

7. Hasil pengamatan
Skor 0

: tidak lengkap dan tidak sesuai

Skor 1-4

: kurang lengkap dan kurang sesuai

Skor 5-8

: lengkap tetapi kurang sesuai

Skor 8-12 : kurang lengkap tetapi sesuai
Skor 13-15 : lengkap dan sesuai
8. Pembahasan:
Skor 0

: tidak dapat menganalisis hasil pengamatan

Skor 1-5

: kurang dapat menganalisis dan kurang terkait dengan dasar teori

Skor 5-10 : dapat menganalisis tetapi kurang dapat terkait dengan dasar teori
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Skor 10-15 : dapat menganalisis dan dapat mengaitkan dengan dasar teori
tetapi bahasa yang digunakan kurang komunikatif
Skor 15-20 : dapat menganalisis dan dapat mengaitkan dengan dasar teori
dengan bahasa yang komunikatif
9. Kesimpulan
Skor 0

: tidak sesuai dengan tujuan

Skor 1-2 : sangat kurang sesuai dengan tujuan
Skor 3-4 : kurang sesuai dengan tujuan
Skor 5

: sesuai dengan tujuan

10. Saran
Skor 0 : tidak berkaitan dengan perkembangan penelitian yang telah dilakukan
untuk kedepannya
Skor 1-2 : sangat kurang berkaitan dengan perkembangan penelitian yang telah
dilakukan untuk kedepannya
Skor 3-4 : kurang berkaitan dengan perkembangan penelitian yang telah
dilakukan untuk kedepannya
Skor 5
: berkaitan dengan perkembangan penelitian yang telah dilakukan
untuk kedepannya
11. Daftar pustaka
Skor 0

: tidak sesuai dengan landasan teori dan penyusunannya tidak tepat

Skor 1-2 : sangat kurang sesuai dengan landasan teori dan penyusunannya
sangat kurang tepat
Skor 3-4 : kurang sesuai dengan landasan teori dan penyusunannya kurang
tepat
Skor 5

: sesuai dengan landasan teori dan penyusunannya tepat

Penilaian :
Skor maksimal = 105
NILAI = jumlah skor yang diperoleh
105

X

10
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LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF

Nomor
Absen

Nama
Siswa

Kelas

:....................

Hari/Tanggal

:....................

Sikap yang dinilai
Disiplin

Kerja
Sama

Tanggung Percaya
Jawab
Diri

Jumlah
Skor

1
2
3
dst

Keterangan:
1) Disiplin
Skor 0 = siswa tidak datang
Skor 1 = siswa datang terlambat
Skor 2 = siswa datang tepat waktu

2) Kerja sama
Skor 0 = siswa tidak bekerja sama dan tidak komunikatif
Skor 1 = siswa bekerja sama tetapi tidak komunikatif
Skor 2 = siswa bekerja sama dan komunikatif

3) Tanggung jawab
Skor 0 = siswa kurang bertanggung jawab dan kurang berhati-hati
Skor 1 = siswa bertanggung jawab tetapi kurang berhati-hati
Skor 2 = siswa bertanggung jawab dan berhati-hati

Nilai
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4) Percaya diri
Skor 0 = siswa tidak percaya diri dalam presentasi dan menyampaikan
argumen
Skor 1 = siswa kurang percaya diri dalam presentasi dan menyampaikan
argumen
Skor 2 = siswa percaya diri dalam presentasi dan menyampaikan argumen

Penilaian :
Skor maksimal = 8
NILAI = jumlah skor yang diperoleh
8

X

10
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LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTOR

Nomor
Absen

Kelas

:....................

Hari/Tanggal

:....................

Sikap yang dinilai

Nama
Siswa
Keterampilan

Presentasi

Jumlah
Skor

Nilai

Berpikir Kritis

1
2
3
dst

Keterangan:
1) Keterampilan
Skor 0 = siswa sangat kurang terampil
Skor 1 = siswa kurang terampil
Skor 2 = siswa terampil

2) Presentasi
Skor 0 = siswa kurang tepat dan jelas dalam mempresentasikan hasil analisis
data pengamatan dan mengaitkan referensi yang ada
Skor 1 =

siswa tepat dan jelas mempresentasikan hasil analisis data

pengamatan tetapi kurang dapat mengaitkan dengan referensi yang ada
Skor 2 = siswa tepat dan jelas mempresentasikan hasil analisis data
pengamatan dan dapat mengaitkan dengan referensi yang ada

3) Berpikir kritis
Skor 0 = siswa sangat kurang kritis dalam menanggapi analisis dan argumen
terkait percobaan maupun hasil percobaan
Skor 1 = siswa kurang kritis dalam menanggapi analisis dan argumen terkait
percobaan maupun hasil percobaan
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Skor 2 = siswa kritis dalam menanggapi analisis dan argumen terkait
percobaan maupun hasil percobaan

Penilaian :
Skor maksimal = 6
NILAI = jumlah skor yang diperoleh
6

X

10
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KISI-KISI PENULISAN SOAL POST TEST
TAHUN AJARAN 2015/2016

Kompetensi Dasar

Mata Pelajaran

: Biologi

Alokasi Waktu

: 15 menit

Kelas

: XII IPA

Semester

:1

Bentuk Soal

: Essay

Jumlah Soal

:5

indikator

3.1 Menganalisis
3.1.1 Menjelaskan
hubungan antara
faktor internal
faktor internal
dan eksternal
dan eksternal
dengan proses
yang
pertumbuhan
mempengaruhi
dan
pertumbuhan
perkembangan
pada makhluk
dan
hidup
perkembangan
berdasarkan
hasil percobaan
makhluk hidup

4.1 Merencanakan
dan
melaksanakan
percobaan
tentang faktor
luar yang
mempengaruhi
proses
pertumbuhan
dan
perkembangan
tanaman, dan
melaporkan

4.1.1 Mengkaji karya
ilmiah

4.1.2 Melaksanakan
percobaan
pengaruh faktor
luar terhadap
pertumbuhan
tanaman
berdasarkan
perencanaan
yang telah
disusun.

Bentuk
soal
Essay

Ranah
Kognitif

Nomor
Soal

C1

1 dan 2

(mengingat)

C4

3

(menganalisis)
C1
(mengingat)

4
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Kompetensi Dasar
secara tertulis
dengan
menggunakan
tatacara
penulisan
ilmiah yang
benar

indikator
4.1.3 Menyusun
laporan tertulis
dan lisan hasil
percobaan

Bentuk
soal

Ranah
Kognitif

Nomor
Soal

C4

5

(menganalisis)
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SOAL POST TEST
Nama

: ..............................

Kelas/No

: ..............................

1. Sebutkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan tanaman (minimal 3)!
2. Sebutkan faktor internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan tanaman
3. Via baru membeli 2 tanaman mawar dalam pot, 1 tanaman diletakkan di
dalam kamar pada bagian yang tidak terkena sinar matahari dan 1 tanaman
diletakkan di halaman rumah. Setelah 2 minggu ternyata ada perbedaan pada
kedua tanaman tersebut. Tanaman yang diletakkan di dalam kamar memang
lebih tinggi daripada tanaman yang diletakkan di halaman rumah, tetapi lebih
layu dan tidak tegak. Sedangkan tanaman yang diletakkan di halaman rumah
lebih tegak dan kuat walaupun lebih pendek. Faktor eksternal dan internal
apakah yang mempengaruhi kedua tanaman tersebut? Jelaskan!
4. Berdasarkan percobaan yang telah kalian buat bersama kelompok, sebutkan
kembali variabel terikat dan variabel bebas!
5. Tina ingin mengetahui pengaruh pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan
perkembangan tanaman cabai rawit (Capsicum frutescens). Bantulah tina
untuk menentukan judul dan hipotesis!
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KUNCI JAWABAN POST TEST

1. Faktor eksternal: suhu, cahaya, unsur hara, pH, kelembaban udara, air, dll
2. Faktor internal: hormon (auksin , giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen)
3. Faktor eksternal: cahaya
Faktor internal: hormon auksin
Penjelasan: tidak adanya cahaya akan merangsang hormon auksin utnuk
bekerja dengan cepat namun akan menyebabkan jaringan pada tanaman
menjadi renggang dan menyebabkan tanaman menjadi tidak kuat/tegak.
4. Variabel terikat (parameter yang diamati): misal, tinggi tanaman, diameter
batang, jumlah daun, lebar daun, dll
Variabel bebas (yang mempengaruhi parameter): misal, penggunaan pupuk,
jenis media tanam, dll
5. Judul: pengaruh penggunaan pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan
perkembangan tanaman cabai rawit (Capsicum frutescens)
Hipotesis: penggunaan pupuk hayati dapat mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan tanaman cabai rawit (Capsicum frutescens)
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL POST TEST

1. Skor 0 = tidak menjawab atau jawaban tidak benar
Skor 2 = bila menjawab dengan benar 1 jawaban saja
Skor 4 = bila menjawab dengan benar lebih dari 1 jawaban
Skor 5 = bila menjawab dengan benar 3 atau lebih jawaban

2. Skor 0 = tidak menjawab atau jawaban tidak benar
Skor 5 = jika menjawab dengan benar

3. Skor 0 = tidak menjawab atau jawaban tidak benar
Skor 2 = jika bisa menentukan faktor eksternal atau internal saja
Skor 4 = jika bisa menentukan faktor eksternal dan internal saja
Skor 5 = jika bisa menentukan faktor eksternal dan internal, serta dapat
memberikan penjelasan.

4.

Skor 0 = tidak menjawab atau jawaban tidak benar
Skor 3 = jika bisa menyebutkan variabel terikat atau variabel bebas saja
Skor 5= jika bisa menyebutkan variabel terikat dan bebas

5. Skor 0 = tidak menjawab atau jawaban tidak benar
Skor 3 = jika bisa mennentukan judul atau hipotesis saja
Skor 5= jika bisa mene tukan judul dan hipotesis

Penilaian :
Skor maksimal = 25
NILAI = jumlah skor yang diperoleh
25

X

10
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DOKUMENTASI PENELITIAN
1. Tanaman Cabai Naga Morich pada Minggu ke-1 Penelitian

2. Tanaman Cabai Naga Morich pada Minggu ke-2 Penelitian
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3. Tanaman Cabai Naga Morich pada Minggu ke-3 Penelitian

4. Tanaman Cabai Naga Morich pada Minggu ke-4 Penelitian
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5. Tanaman Cabai Naga Morich pada Minggu ke-5 Penelitian

6. Tanaman Cabai Naga Morich pada Minggu ke-6 Penelitian
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7. Pupuk Hayati Cair Tanotec

8. Pengukuran dosis dengan 2,5 ml pupuk hayati cair dan 1 liter air

