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MOTTO
“Percayalah bahwa tidak ada hasil yang menghianati usaha”

Dan
“Hidup itu berjuang, jika tidak berjuang maka tidak hidup”
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ABSTRAK
PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR DAUN PAITAN
(Thitonia diversivolia) DAN URIN KELINCI TERHADAP PERTUMBUHAN
TANAMAN BAYAM MERAH (Alternanthera amoena Voss.)

Nelly Anggraeni
131434001
Universitas Sanata Dharma
Bayam merah memiliki kandungan gizi yang tinggi dan kemudahan dalam
budidaya. Salah satu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan bayam merah adalah
menanam bayam merah dengan memberikan pupuk organik cair dari bahan dasar
yang mengandung Nitrogen, Fosfor dan Kalium salah satunya dari bahan daun
paitan dan urin kelinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pupuk
organik cair daun paitan (Thitonia diversivolia) dan urin kelinci dapat berpengaruh
nyata terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah (Alternanthera amoena Voss.)
dan konsentrasi yang paling efektif dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman
bayam merah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental, dan dilakukan di kebun
percobaan Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Perlakuan
percobaan terdiri dari 3 variasi konsentrasi dan 1 kontrol dengan masing-masing 5
ulangan yang dianalisis menggunakan uji Anova satu faktor untuk mengetahui
pengaruh pupuk organik cair daun paitan dan urin kelinci terhadap pertumbuhan
bayam merah. Pengambilan data dilakukan selama 25 hari dengan melakukan
pengukuran terhadap tinggi tanaman, jumlah daun dan berat basah tanaman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi pupuk organik
cair daun paitan dan urin kelinci yang diberikan tidak berpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan bayam merah. Pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi
3000 ppm adalah konsentrasi yang paling efektif dalam meningkatkan
pertumbuhan bayam merah untuk hasil rata-rata jumlah daun dan berat basah
tanaman bayam merah.

Kata kunci : bayam merah, pupuk organik cair, daun paitan, urin kelinci.
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ABSTRACT
EFFECT OF LIQUID ORGANIC FERTILIZER OF PAITAN LEAVES
(Thitonia diversivolia) AND RABBIT URINE ON THE GROWTH OF RED
SPINACH PLANT (Alternanthera amoena Voss.)
Nelly Anggraeni
131434001
University of Sanata Dharma
Red spinach has high nutritional content and easy to cultivate. One of the
efforts to increase the growth of red spinach is giving liquid organic fertilizer from
base material containing Nitrogen, Phosphor for and Potassium. One of them is
made from paitan leaf and rabbit urine. The aim of this research was to know
whether the organic fertilizer of paitan leaves (Thitonia diversivolia) and rabbit
urine could significantly influence the growth of red spinach (Altenanthera
amoena Voss.) and the most effective concentration to increase the growth of red
spinach plants.
This research was experimental research and was done in experimental
field of Biology Education of Sanata Dharma University Yogyakarta. The
experiment consisted of 3 treatments and 1 control with 5 repetitions each, and
was analyzed using one factor Anova to know the effect of liquid organic fertilizer
paitan leaves and rabbit urine on the growth of red spinach. Data was taken for 25
days by measuring plant height, leaf number and wet weight of plant.
The results showed that the difference concentration of organic fertilizer of
paitan leaves and rabbit urine gave no significant effect on the growth of red
spinach. Treatment with 3000 ppm of organic fertilizer was the most optimal
concentration to increase the growth of red spinach especially for the leaf number
and wet weight of red spinach plant.

Keywords: red spinach, liquid organic fertilizer, paitan leaf, rabbit urine.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sayur adalah komoditas hasil pertanian yang memiliki peningkatan produksi
yang tinggi, karena dibutuhkan sehari-hari dan permintaannya cenderung terus
meningkat. Sayuran adalah makanan yang dikonsumsi setiap saat oleh masyarakat
sehingga sayuran mempunyai nilai komersial yang cukup tinggi. Sayuran juga
termasuk komoditas nabati yang sangat diperlukan oleh tubuh (Irwan dkk, 2005).
Bayam adalah salah satu tanaman sayur yang dikonsumsi oleh masyarakat dan
berasal dari daerah Amerika Tropik. Bayam pada awalnya dikenal sebagai
tanaman hias, tetapi dalam perkembangannya bayam dipromosikan sebagai bahan
pangan sumber protein, vitamin dan mengandung garam-garam mineral seperti
kalsium, fosfor, dan besi. Salah satu jenis tanaman bayam adalah bayam merah
(Alternanthera amoena Voss.). Bayam memiliki kandungan gizi yang lengkap
bagi tubuh manusia antara lain protein, vitamin A, vitamin C, vitamin E,
karbohidrat, mineral, lemak, zat besi, magnesium, mangan, kalium dan kalsium
(Sunarjono, 2006). Bayam hijau memiliki kandungan vitamin C dan senyawa
flavonoid yang lebih rendah dibandingkan dengan bayam merah (Bambang,
2004). Kadar vitamin C dan senyawa flavonoid yang paling tinggi adalah pada
bayam merah dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber antioksidan yang dapat
menghambat radikal bebas.
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Kesadaran masyarakat akan manfaat dan pentingnya mengonsumsi sayuran
semakin meningkat sehingga menyebabkan produksi bayam juga semakin
meningkat dari tahun ke tahun. Produksi tanaman bayam di Indonesia pada tahun
2008 adalah 163.817 ton lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2000 - 2006 yaitu
hanya 65.723 ton – 149.435 ton (Badan Pusat Statistik, 2013). Budidaya tanaman
bayam memiliki banyak kelebihan antara lain tidak membutuhkan biaya produksi
yang terlalu banyak, mudah dibudidayakan dan dapat ditanam untuk waktu yang
singkat (25 hari) (Saparinto, 2013).
Upaya peningkatan pertumbuhan dan produktivitas tanaman dapat dilakukan
dengan pemberian pupuk berupa anorganik dan organik. Penggunaan pupuk anorganik yang terus menerus akan berdampak negatif terhadap produktivitas tanah
dan lama-kelamaan tanah akan menjadi keras (Simamora dan Salundik, 2006).
Bahan organik yang digunakan dalam pembuatan pupuk dapat menjaga kesuburan
dan kegemburan tanah. Bahan organik yang digunakan sebagai bahan dasar
pembuatan pupuk dapat diolah menjadi pupuk cair atau pupuk padat. Pupuk cair
lebih mudah dimanfaatkan tanaman karena unsur – unsur yang terkandung mudah
terurai sehingga unsur hara yang terkandung lebih cepat diserap dan dimanfaatkan
untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk yang baik digunakan untuk meningkatkan
pertumbuhan adalah pupuk dari bahan dasar yang mengandung unsur hara makro
dan mikro, karena dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan generatif
tanaman. Unsur Nitrogen, Fosfor dan Kalium adalah unsur yang sangat penting
bagi pertumbuhan vegetatif tanaman. Bahan dasar yang dapat dimanfaatkan untuk
pembuatan pupuk organik cair antara lain urin kelinci dan daun paitan.
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Satu ekor kelinci yang berusia dua bulan atau beratnya sudah mencapai 1 kg
akan menghasilkan 28,0 g kotoran lunak (urine dan feses) per hari dan
mengandung 3,0 g protein serta 0,35 g nitrogen. Kotoran kelinci yang berjumlah
sedikit tersebut mengandung unsur hara Nitrogen, Fosfor dan Kalium yang lebih
baik dibandingkan dengan kotoran ternak lain seperti kuda, kerbau, sapi, domba,
babi dan ayam yaitu 2,72 % Nitrogen, 1,10% Fosfor dan 0,50% Kalium (BBPP
Batu, 2013). Berdasarkan unsur hara yang terkandung dalam kotoran kelinci maka
kotoran kelinci dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi
tanaman.
Paitan adalah gulma tahunan yang layak dimanfaatkan sebagai sumber hara
bagi tanaman (Opala et al, 2009). Purwani (2011) menyatakan paitan memiliki
kandungan hara 2,7-3,59% N; 0,14-0,47% P; 0,25-4,10% K. Bagian tanaman
paitan yang dapat digunakan sebagai pupuk organik adalah daunnya. Pemanfaatan
paitan sebagai sumber hara, yaitu dapat dimanfaatkan dalam bentuk pupuk
organik cair atau kompos (Muhsanati dan Rahayu, 2008). Hasil penelitian Resi
(2010) menunjukkan bahwa paitan dapat mengurangi penggunaan pupuk
anorganik terhadap tanaman padi sehingga dapat menekan biaya produksi.
Pemberian nutrisi berupa pupuk harus memperhatikan konsentrasi yang sesuai
untuk tanaman, supaya tanaman tidak mengalami kekurangan nutrisi dan tidak
mengalami plasmolisis pada sel-sel tanaman akibat kelebihan nutrisi. Pemberian
pupuk dengan konsentrasi yang tepat sangat penting bagi pertumbuhan optimal
tanaman.
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Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian
mengenai “PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR DAUN
PAITAN

(Thitonia

diversivolia)

dan

URIN

KELINCI

TERHADAP

PERTUMBUHAN TANAMAN BAYAM MERAH (Alternanthera amoena
Voss.)”. Pertumbuhan tanaman bayam merah (Alternanthera amoena Voss.)
dengan pemberian konsentrasi pupuk organik cair daun paitan (Thitonia
diversivolia) dan urin kelinci yang berbeda dapat ditinjau dari parameter tinggi
tanaman, jumlah daun dan berat basah tanaman.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah pemberian pupuk organik cair daun paitan (Thitonia diversivolia) dan
urin kelinci dapat berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman bayam
merah (Alternanthera amoena Voss.) ?
2. Pupuk pada konsentrasi berapakah yang paling efektif meningkatkan
pertumbuhan tanaman bayam merah (Alternanthera amoena Voss.) ?
C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik cair daun paitan (Thitonia
diversivolia) dan urin kelinci terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah
(Alternanthera amoena Voss.)
2. Mengetahui konsentrasi yang paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan
tanaman bayam merah (Alternanthera amoena Voss.)
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D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Untuk mengembangkan pengetahuan di bidang pertanian terutama tentang
pengaruh pupuk organik cair daun paitan dan urin kelinci yang diberikan pada
tanaman bayam merah.
2. Bagi Petani
Sebagai tambahan pengetahuan bagi petani dalam memanfaatkan daun paitan
dan urin kelinci sebagai pupuk organik cair dan dapat diaplikasikan pada
bidang pertanian terutama pada budidaya tanaman bayam merah.
3. Bagi Dunia Pendidikan
Sebagai masukan pengetahuan mengenai manfaat tanaman-tanaman yang
tumbuh di lingkungan sekitar serta sebagai metode dalam mengenalkan alam
sekitar pada proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip/ Teori Yang Terkait
1. Tanaman Bayam Merah (Alternanthera amoena Voss.)
Di Indonesia terdapat dua jenis bayam yang dibudidayakan, yaitu Amaranthus
hybridus dan Amaranthus tricolor atau biasa disebut bayam cabut. Amaranthus
hybridus biasa disebut bayam tahun, bayam kakap, bayam turus, bayam batok dan
ditanam sebagai bayam petik (Bandini, 2001).
a. Taksonomi bayam merah (Alternanthera amoena Voss.)
Klasifikasi bayam merah (Alternanthera amoena Voss.) menurut Heyne (1987)
adalah sebagai berikut:
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Magnoliophyta

Sub Divisi

: Angiospermae

Kelas

: Magnoliopsida

Ordo

: Caryophyllales

Famili

: Amaranthaceae

Genus

: Alternanthera

Spesies

: Alternanthera amoena Voss.

b. Persebaran bayam merah
Tanaman bayam merah dapat tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan,
dengan ketinggian 100 sampai 2300 m di atas permukaan laut. Nama daerah dari
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bayam merah antara lain bayam glatik, bayam abrit, bayam lemah, bayam ringgit,
bayam sekul, dan bayam siti. Di pulau Jawa yaitu Jawa Tengah lebih tepatnya di
Kabupaten Batang adalah salah satu wilayah yang menjadi sentra persebaran
bayam merah. Pada daerah-daerah kecil seperti Kecamatan Bandar, Kecamatan
Pecalungan, Kecamatan Blado, dan Kecamatan Tersono yang terletak di daerah
Batang adalah beberapa daerah kecil yang membudidayakan bayam merah
(Tjitrosoepomo, 2009).
c. Morfologi bayam merah

Gambar 2.1 Tanaman Bayam Merah
Sumber: Dokumentasi pribadi
Bayam merah memiliki daun tunggal, tumbuh berhadapan dan di setiap ketiak
daun tumbuh tunas baru. Helai daun berbentuk lonjong sampai lanset, panjang 413 cm, lebar 2-5 cm, ujung dan pangkal runcing, tepi rata, pertulangan daun tegas,
warna merah keunguan. Batang utama pada bayam tegak dan tebal, kemudian
memiliki ranting yang bercabang banyak. Bunga pada bayam merah memiliki
bentuk bulir bulat, merupakan bunga majemuk dan terletak di ketiak daun. Biji
bayam merah berbentuk bulat, kecil, berwarna hitam. Akar dari bayam merah
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adalah akar tunggang yang berwarna putih kecoklatan dan memiliki sedikit
serabut kecil di bagian atas akar yang mendekati batang (Tjitrosoepomo, 2009).
d. Syarat tumbuh
Bayam merah dapat ditanam di kebun dan pekarangan rumah karena dapat
tumbuh sepanjang tahun atau pada musim hujan maupun kemarau dan dapat
ditanam di dataran rendah maupun tinggi. Waktu tanam yang baik untuk bayam
merah adalah pada awal musim hujan atau pada awal musim kemarau. Suhu udara
yang tepat sekitar 20-32º. Bayam merah akan tumbuh baik pada pH tanah sekitar
6-7. Bila pH kurang dari 6 maka akan mengurangi unsur hara yang terdapat dalam
tanah, Sementara itu pada pH di atas 7, tanaman bayam merah akan mengalami
klorosis. Penyebab tanaman mengalami klorosis selain Ph diatas 7 adalah
defisiensi unsur hara total. Gejala klorosis adalah timbul warna putih kekuningkuningan, terutama pada daun yang masih muda (Saparinto, 2013).
Faktor-faktor iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman antara
lain: sinar matahari, suhu, dan kelembaban. Bayam dapat tumbuh di dataran tinggi
dan dataran rendah. Lokasi penanaman harus memperhatikan persyaratan tumbuh
bayam, yaitu mendapat sinar matahari penuh dan memiliki tanah yang subur dan
gembur serta banyak mengandung bahan organik. Kondisi iklim yang dibutuhkan
untuk pertumbuhan bayam adalah curah hujan sekitarr 1000-2000 mm dan
kelembaban udara 50-60% (Lestari, 2009).
e. Hama dan penyakit
1) Hama yang terdapat pada tanaman bayam merah adalah Walang sangit
(Leptocorisa acuta Thunberg.)
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Menurut Kalshoven (1981), klasifikasi Walang sangit adalah:
Kingdom

: Animalia

Filum

: Arthropoda

Kelas

: Insecta

Ordo

: Hemiptera

Famili

: Alydidae

Genus

: Leptocorisa

Spesies

: Leptocorisa acuta Thunberg.

Serangga dewasa berbentuk cokelat ramping dan berwarna cokelat. Berukuran
sekitar 14-17 mm dan lebar 2-4 mm dengan antenna yang panjang. Lama perode
bertelur rata-rata 57 hari, sedangkan serangga dapat hidup rata-rata selama 80
hari. (Siwi, 1991).
2) Penyakit bercak daun yang menyerang tanaman bayam merah
Penyakit bercak daun adalah penyakit yang disebabkan oleh fungi yang
mengurangi hasil fotosintesis dan selanjutnya akan menghambat pertumbuhan
tanaman (Agrios, 2005). Penyebab bercak daun pada tanaman disebabkan oleh
beberapa fungi patogen antara lain Pestalotia sp., Lasiodiplodia sp., Cercospora
sp., Curvularia sp., Helminthosporium sp., Gloesporium sp., Cylindrocladium sp.,
dan Colletotrichum sp. Penyebab utama bercak daun pada tanaman jabon merah
berdasarkan hasil uji laboratorium adalah tiga cendawan patogen yaitu
Cercospora sp., Colletrichum sp. dan Pestalotia sp. (Anggraeni, 2009). Beberapa
jamur patogen yang menyerang tanaman di persemaian dan kebun pangkas stasiun
penelitian Nagrak biasanya disebabkan oleh cendawan Curvularia sp., Fusarium
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sp., Macrophoma sp., Cylindrocladium sp. Dan Petalotia sp. (Kurniaty dan
suhartati, 2013).
Kelembaban udara yang tinggi mendukung perkecambahan Fungi. Kondisi
terbaik untuk perkembangan jamur adalah 98 % - 100 %, dengan suhu optimum
º

º

28 C-36 C. Colletotrichum sp. dan beberapa fungi patogen masuk dalam tanaman
inang melalui lubang stomata. melalui luka langsung ke lapisan pelindung daun.
Selama menginfeksi jaringan hidup, fungi ini menyebabkan terpecahnya
protoplasma, setelah terjadi proses infeksi terbentuklah bercak dan selanjutnya
menyebar lebih luas pada permukaan daun yang terserang (Anggraeni, 2009).
f. Kandungan gizi tanaman bayam merah
Komposisi zat gizi yang terkandung pada 100g daun bayam dapat dilihat pada
Tabel 2.1 berikut ini:
Tabel 2.1 Komposisi Gizi Yang Terkandung Tiap 100g Daun Tanaman Bayam
No.

Zat Gizi

Bayam Hijau

1
Kalori (kal.)
2
Karbohidrat
3
Lemak (g)
4
Protein (g)
5
Kalsium (mg)
6
Fosfor (mg)
7
Besi (mg)
8
Vitamin A (SI)
9
Vitamin B1 (mg)
10
Vitamin C (mg)
11
Air (g)
Sumber : (Bandini dan Nurudin, 2001)

36
6,5
0,5
3,5
267
67
3,9
6090
0,08
80
86,9

Bayam
Merah
52
10
0,5
4,6
368
111
2,2
5800
0,08
80
82

g. Masa Panen
Umur panen sangat penting untuk menentukan masa panen bayam merah.
Bayam merah siap dipanen pada umur 20 - 30 hari setelah tanam. Tinggi tanaman
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antara 15 – 20 cm dan belum berbunga. Waktu panen yang baik adalah saat pagi
hari atau sore hari ketika suhu udara tidak terlalu tinggi (Rukmana, 2004).
2. Tumbuhan Paitan
a. Taksonomi Paitan

Paitan (Tithonia diversifolia) merupakan jenis tumbuhan berbunga famili
Asteraceae yang dikenal di Meksiko sebagai bunga matahari. Paitan memiliki
batang bercabang sangat banyak, dapat tumbuh di tanah yang kurang subur. Paitan
sebagai gulma di lahan pertanian dan sebagai semak di pinggir jalan serta lerenglereng tebing. Adaptasi tumbuhan paitan berkisar antara 2 – 1.000 m di atas
permukaan laut (Jama et al, 2000).
Komposisi bahan kimia yang terkandung dalam daun paitan dapat dilihat pada
Tabel 2.2 berikut ini:
Tabel 2.2 Komposisi kimia pada daun tanaman paitan (Tithonia diversifolia)
SI
Kandungan Senyawa Persentase (%)
Komposisi Daun
9.53

Camphene

0.6

9.80

β-Pinene

10.9

9.92

Myrcene

0.8

1,030

1, 8-Cineole

0.91

1,419

β -Caryophyllene

2.08

1,428

β -Gurjunene

0.4

1,454

α -Humulene

1.6

1,481

Germacrene D

12.6

Sumber : (Amanatie, 2015)
Taksonomi tumbuhan paitan menurut Tjitrosoepomo (2009) adalah sebagai
berikut :
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Kingdom

: Plantae

Divisi

: Spermatophyta

Sub divisi

: Angiospermae

Kelas

: Dicotyledoneae

Ordo

: Asterales

Famili

: Asteraceae

Genus

: Tithonia

Spesies

: Tithonia diversifolia

b. Morfologi Paitan

Gambar 2.2 Tumbuhan Paitan
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Batang pada paitan tumbuh tegak, tergolong lembut dan berkayu, tetapi ketika
berbunga maka batang akan merunduk bahkan bisa mencapai tanah. Pada saat
bunga rontok dan biji mengering pada musim panas, batang yang rebah seakanakan mati, namun saat musim hujan, tunas-tunas baru akan muncul hampir di
seluruh gugurnya daun (Hakim dan Agustian, 2012). Batang tumbuhan paitan
dapat dipergunakan sebagai kayu bakar. Tinggi tumbuhan paitan adalah sekitar
dua sampai tiga meter dengan diameter batang berkisar 0,5-1,5 cm serta memiliki
rongga (Jama et al, 2000).
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Daun paitan memiliki warna hijau dengan susunan daun berhadapan selangseling dengan jarak beragam 2-7 cm. daun paitan memiliki bentuk menyerupai
telapak tangan dengan tepi daun bercangap menyirip, dan pada setiap ketiak daun
terdapat tunas atau cabang yang akan mengeluarkan bunga. Sepanjang batang 6070 cm teratas memiliki 11-17 helai daun.
Bunga paitan berwarna kuning seperti bunga matahari tetapi lebih kecil dengan
diameter 4-12 cm dan memiliki 8-16 helai mahkota. Satu batang atau cabang dari
tumbuhan paitan tua dapat menghasilkan bunga rata-rata 36 kuntum bunga. Pada
satu kepala putik terdapat dua benang sari. Sejak kucup bunga sampai masaknya
biji memerlukan waktu 2-3 bulan. Satu kuntum bunga dapat mencapai rata–rata
119 biji (Hakim dan Agustian, 2012).
c. Persebaran Paitan
Paitan dapat tumbuh pada ketinggian 20 m sampai 900 m dpl, disebut juga
bunga pahit (Sumatera Barat) atau bunga paitan (Jawa Timur) yang (Hakim dan
Agustian, 2012). Paitan jarang dibudidayakan secara sengaja sehingga sering
dikategorikan sebagai gulma paitan. Tanaman ini telah dikembangkan sebagai
sumber bahan organik untuk meningkatkan ketersediaan hara (Atmojo, 2003).
d. Manfaat Paitan
Paitan dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pengendali erosi dan sebagai
sumber bahan organik penyubur tanah pertanian. Tajuk pada daun tanaman paitan
mudah dipangkas dan tumbuh rimbun kembali. Hasil pangkasan dari tajuk daun
teratas tumbuhan paitan dapat digunakan untuk pakan maupun dikembalikan ke
lahan untuk proses daur ulang menjadi pupuk. Pada tajuk berdaun 70 cm teratas
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mengandung unsur hara yang cukup tinggi yaitu 2,52% N; 1,97% K; 0,29% P;
0,51% Ca; dan 0,39% Mg (Hakim dan Agustian, 2012). Hasil penelitian Resi
(2010) juga menunjukkan daun paitan memiliki kelebihan yaitu dengan pemberian
kompos jerami yang dicampur dengan paitan pada sawah dapat mengurangi
penggunaan pupuk buatan sebanyak 50 kg/hektar (25% rekomendasi), dan 75
kg/hektar KCl (hemat 100% rekomendasi) serta penggunaan pupuk P sementara
tidak perlu diberikan (hemat 100%).
3. Urin Kelinci
a. Manfaat dan kandungan Urin kelinci

Berdasarkan kajian badan penelitian ternak yang menyatakan bahwa kotoran
dan urin kelinci dapat dimanfaatkan sebagai pestisida dan pupuk organik, karena
kadar nitrogen pada urin kelinci lebih tinggi daripada hewan herbivora lainnya
seperti sapi dan kambing. Kotoran dan urin kelinci memiliki kandungan N
:2,72%, P: 1,1%, dan K : 0,5 % (Balitnak dalam BBPP Batu, 2013). Kotoran
kelinci (feses dan urine) dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah,
pupuk organik cair urin kelinci bermanfaat juga untuk pertumbuhan tanaman, dan
dapat mengendalikan hama penyakit, mengusir hama tikus, walang sangit dan
serangga kecil pengganggu lainnya (Saefudin, 2009).
Hasil penelitian Nugraheni dan Paiman (2010), menunjukan bahwa konsentrasi
urin kelinci memberikan pengaruh nyata berat segar tanaman, berat kering
tanaman, berat kering daun, berat kering batang, dan berat kering akar.
Konsentrasi terbaik urin kelinci yaitu 3000 ppm pada pertumbuhan tanaman.
Frekuensi pemberian urin kelinci 9 kali memberikan pertumbuhan yang terbaik.
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Pemberian Urin kelinci berpengaruh nyata pada tinggi tanaman 3 dan 4 minggu
setelah tanam, jumlah daun 3 dan 4 minggu setelah tanam, luas daun, bobot basah
tanaman, bobot kering tanaman, dan produksi per plot pada tanaman sawi.
4. Pupuk Organik Cair
Pupuk organik cair adalah jenis pupuk berbentuk cair tidak padat mudah sekali
larut pada tanah dan membawa unsur-unsur penting untuk pertumbuhan tanaman
(Mufida, 2013). Menurut Hadisuwito (2007) pupuk organik cair adalah larutan
yang berasal dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa
tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan unsur haranya lebih dari
satu unsur. Kelebihan dari pupuk organik cair antara lain:
a. Cepat mengatasi defisiensi hara, tidak bermasalah dalam pencucian hara, dan
mampu menyediakan hara yang cepat.
b. Dibandingkan dengan pupuk anorganik cair, pupuk organik cair umumnya
tidak merusak tanah dan tanaman walaupun digunakan sesering mungkin.
c. pupuk organik cair memiliki bahan pengikat sehingga larutan pupuk yang
diberikan kepermukaan tanah bisa langsung digunakan oleh tanaman
d. Pupuk organik cair mengandung mikroorganisme dan jarang terdapat
mikroorganisme dalam pupuk organik padat dalam bentuk kering (Mufida,
2013).
e. Pupuk organik cair mengandung unsur kalium yang berperan penting dalam
setiap proses metabolisme tanaman, yaitu dalam sintesis asam amino dan
protein dari ion-ion ammonium serta berperan dalam memelihara tekanan
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turgor dengan baik sehingga memungkinkan lancarnya proses-proses
metabolisme dan menjamin kesinambungan pemanjangan sel.
5. EM-4 (Effective Microorganism 4)
Effective Microorganism (EM-4) adalah suatu kultur campuran berbagai
mikroorganisme yang bermanfaat yang dapat digunakan untuk memperbaiki
kesehatan dan kualitas tanah serta dapat digunakan sebagai inokulan untuk
meningkatkan

keragaman

mikroba

saat

proses

fermentasi.

Effective

Microorganism (EM-4) pertama kali ditemukan oleh Prof. Teruo Hugo dari
Universitas Ryukyus Jepang dengan kandungan mikroorganisme sekitar 80 genus.
Dari banyaknya mikroorganisme, terdapat lima golongan utama penyusun EM-4
yaitu bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp, ragi (yeast), Actinomycetes sp dan
jamur fermentasi. EM4 berupa larutan cair berwarna kuning kecoklatan. Cairan
ini berbau sedap dengan rasa asam manis dan tingkat keasaman (pH) kurang dari
3,5 apabila tingkat keasaman melebihi 4,0 maka cairan ini tidak dapat digunakan
lagi (Indriani, 2013)
a. Bakteri fotosintetik
1) Mensintesis bahan-bahan organik menjadi asam amino, asam nukleat.
2) Meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme lainnya.
b. Bakteri asam laktat (Lactobacillus sp)
1) Menghasilkan asam laktat dan gula.
2) Menekan pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan.
c. Ragi
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1)

Membentuk zat anti bakteri dan bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman
dari asam-asam amino dan gula yang dikeluarkan oleh bakteri fotosintesis.

2) Meningkatkan jumlah sel aktif dan perkembangan akar.
d. Actinomysetes
1) Menghasilkan zat-zat antimikroba dari asam amino yang dihasilkan oleh
bakteri fotosintesis dari bahan organik
2) Menekan pertumbuhan jamur dan bakteri.
e. Jamur fermentasi
1) Menguraikan bahan organik secara cepat untuk menghasilkan alkohol,
ester dan zat-zat antimikroba.
2) Menghilangkan bau, mencegah serbuan serangga dan ulat yang merugikan
Menurut Indriani (2013) ada beberapa keuntungan dari EM-4 selain berfungsi
dalam proses fermentasi dan dekomposisi bahan organik. Beberapa manfaat
tersebut antara lain :
a) Memperbaiki fisik, kimia dan biologi tanah jika mengunakan media tanah,
namun jika pada media selain tanah dapat menambah unsur hara yang kurang
dari media selain tanah.
b) Meningkatkan ketersediaan nutrisi tanaman dengan menambah unsur hara
tanah dengan cara disiramkan ke tanah, tanaman atau disemprotkan ke daun
tanaman serta menekan aktivitas serangga hama dan mikroorganisme
pathogen.
c) Meningkatkan dan menjaga kestabilan produksi tanaman.
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d) Mempercepat proses fermentasi pada pembuatan kompos maupun pada
pembuatan pupuk cair.
Fermentasi adalah suatu cara pengolahan substrat menggunakan peranan
mikroba (jasad renik) sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki (Muhiddin
dkk, 2001). Hasil fermentasi diperoleh dari metabolisme mikroba-mikroba pada
suatu bahan pangan dalam keadaan anaerob. Mikroba yang melakukan fermentasi
membutuhkan energi yang umumnya diperoleh dari glukosa C6H12O6. Pada
kondisi aerob, mikroba mengubah glukosa menjadi air, CO2 dan energi (ATP).
Hasil penguraian pada kondisi anaerob adalah air, CO2, energi dan sejumlah asam
organik lainnya yang mudah menguap. Perkembangan mikroba-mikroba dalam
keadaan anaerob biasanya disebut sebagai proses fermentasi (Muchtadi dan
Ayustaningwarno 2010).
Secara sederhana reaksi pada proses fermentasi sebagai berikut:




Kondisi aerobik : C organik + O2  C5H7O2N + CO2



Kondisi anaerobik : C organik teroksidasi + asam organik  sel mikroba +
metana + CO2 + alkohol (Suriawiria, 2003)

6. Tetes Tebu atau Molasses
Menurut Hartina, dkk (2014), tetes tebu adalah limbah atau produk sisa dari
pembuatan gula yang tidak dapat dikristalkan lagi dan mengandung gula yang
tinggi yaitu 34-45%. Tetes tebu dapat dimanfaatkan dalam proses fermentasi
sebagai sumber energi untuk mikroorganisme. Molasse dapat dijadikan bahan
alternatif untuk sumber energi dalam media fermentasi karena mengandung nutrisi
cukup tinggi untuk kebutuhan pertumbuhan sel mikroorganisme.
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Kandungan gula dan sukrosa pada molasse berkisar 48-55%, sehingga cukup
potensial untuk fermentasi asam asetat yang merupakan sumber glukosa utama
bagi bakteri (Huda, 2013).
7. Air Leri
Limbah cucian air beras merupakan hasil buangan yang berasal dari suatu
proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga) yang tidak
memiliki nilai ekonomis lagi, air cucian beras mengandung banyak nutrisi yang
terlarut didalamnya diantaranya karbohidrat, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium,
sulfur, besi, Vitamin B1 (Wulandari dkk, 2012).
Salah satu kandungan leri adalah fosfor yang merupakan unsur hara makro
yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Limbah ini telah digunakan dalam
pembuatan sirup melalui fermentasi dengan penambahan tanaman rosella sebagai
pewarna alami (Asngad dkk, 2013).
B. Hasil Penelitian yang Relevan
Nurrohman, dkk. (2014) melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan
fermentasi ekstrak paitan (Tithonia diversifolia l.) dan kotoran kelinci cair sebagai
sumber hara pada budidaya sawi (Brassica juncea l.) secara hidroponik rakit
apung”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektifitas penggunaan media
alternatif fermentasi ekstrak paitan dan fermentasi kotoran kelinci cair untuk
mensubtitusi larutan nutrisi hidroponik pada budidaya tanaman sawi secara
hidroponik rakit apung. Penelitian dilaksanakan bulan Oktober 2013-Januari 2014
di Greenhouse Fakultas Biologi, Universitas Islam Negeri Malang. Penelitian
menggunakan Rancangan Acak Kelompok yang terdiri atas 5 perlakuan media
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hidroponik. Percobaan diulang sebanyak 4 kali, pada masing-masing perlakuan
terdapat 36 tanaman sehingga total tanaman berjumlah 180 tanaman. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Media fermentasi ekstrak paitan dan fermentasi
kotoran kelinci cair dapat mensubstitusi nutrisi hidroponik, namun Perlakuan
Paitan + Kotoran Kelinci Cair memiliki nilai bobot segar total tanaman sebesar
15,6% yang lebih rendah dibandingkan dengan Perlakuan A-B mix Joro (kontrol).
Media fermentasi ekstrak paitan dan fermentasi kotoran kelinci cair lebih baik
digunakan sebagai aditif, karena perlakuan A-B mix Joro + Paitan + Kotoran
Kelinci Cair menghasilkan tanaman yang paling baik dengan hasil bobot segar
total tanaman sebesar 24,11% dibandingkan dengan Perlakuan A-B mix Joro
(kontrol).
Nugraheni dan Paiman (2010) juga melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk urin kelinci terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill)”
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan frekuensi
pemberian pupuk cair urin kelinci terhadap petumbuhan dan hasil tomat.
Penelitian dilaksanakan di Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten
Temanggung, Jawa Tengah dengan ketinggian tempat 600 m dpl. Pelaksanaan
penelitian bulan Juli s/d Oktober 2010. Rancangan percobaan lapangan disusun
dalam rancangan acak lengkap (RAL) faktorial 4x3 dan diulang tiga kali. Faktor
pertama adalah konsentrasi urin kelinci yang terdiri dari empat aras yaitu 0, 1000,
2000 and 3000 ppm. Faktor kedua adalah frekuensi pemberian urin kelinci yang
terdiri dari tiga aras yaitu 3, 6 dan 9 kali selama fase vegetatif tanaman tomat.
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Hasil penelitian menunjukan bahwa konsentrasi urin kelinci memberikan
pengaruh nyata berat segar tanaman, berat kering tanaman, berat kering daun,
berat kering batang, dan berat kering akar. Frekuensi pemberian urin kelinci
berpengaruh pada berat kering tanaman, berat kering daun, berat kering batang
dan berat kering akar Konsentrasi terbaik urin kelinci yaitu 3000 ppm pada
pertumbuhan tanaman. Frekuensi pemberian urin kelinci 9 kali memberikan
pertumbuhan yang terbaik. Literatur map berdasarkan dua penelitian relevan
dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini:

Fermentasi ekstrak paitan (Tithonia
diversifolia l.) dan kotoran kelinci
cair

Konsentrasi dan frekuensi
pemberian pupuk urin kelinci

Budidaya sawi (Brassica juncea l.)

Tanaman tomat (Lycopersicum
esculentum Mill)

Bobot segar tanaman
(Nurrohman, dkk. 2014)

Berat segar tanaman, berat kering
tanaman, berat kering daun, berat
kering batang, dan berat kering akar

(Nugraheni dan Paiman, 2010)

Fermentasi pupuk organik cair dari bahan dasar
daun paitan (Thitonia diversivolia) dan urin
kelinci

Tanaman Bayam Merah (Althernantera
amoena Voss.)

Tinggi tanaman, jumlah daun dan berat basah
Gambar 2.3 Literatur map penelitian relevan dengan kebaruan penelitian
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C. Kerangka Berfikir
Pertumbuhan dan produksi bayam cenderung meningkat serta memiliki
kandungan zat gizi yang tinggi. Perlu dilakukan upaya peningkatan pertumbuhan
tanaman bayam merah dengan memberikan nutrisi yang mengandung unsur hara
penting bagi pertumbuhan vegetatif tanaman yaitu Nitrogen, Fosfor dan Kalium.
Bahan dasar yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk adalah daun paitan dan urin
kelinci karena memiliki kandungan unsur hara NPK yang tinggi
Pemberian pupuk cair harus sesuai kadar yang dibutuhkan oleh tanaman bayam
merah supaya tanaman tidak kekurangan maupun kelebihan nutrisi. maka perlu
dilakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian pupuk organik cair daun
paitan dan urin kelinci terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah dengan
konsentrasi yang berbeda yaitu 1000 ppm, 2000 ppm dan 3000 ppm. Diagram
kerangka berfikir dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.3.
D. Hipotesis
1. Pupuk organik cair daun paitan (Thitonia diversivolia) dan urin kelinci
berpengaruh

nyata

terhadap

pertumbuhan

tanaman

bayam

merah

(Alternanthera amoena Voss.)
2. Konsentrasi yang paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman
bayam merah (Alternanthera amoena Voss.) adalah pada konsentrasi 2000
ppm.
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Peningkatan
Kebutuhan
dan produksi
serta
memiliki gizi
yang tinggi
pada bayam
merah

Pemberian pupuk urin
kelinci dengan konsentrasi
0, 1000, 2000 dan 3000
ppm dan frekuensi
pemberian pupuk 3, 6 dan
9 menghasilkan pengaruh
nyata pada berat segar
tanaman, berat kering
tanaman, berat kering
daun, berat kering batang,
dan berat kering akar.
(Nugraheni dan Paiman,
2010)

Penambahan media
fermentasi ekstrak paitan
dan fermentasi kotoran
kelinci cair pada media
A-B mix Joro dapat
meningkatkan tinggi
tanaman, jumlah daun,
luas daun, berat daun,
bobot segar total
tanaman, bobot segar
konsumsi tanaman dan
bobot kering total
tanaman. (Nurrohman,
dkk, 2014)

Upaya Peningkatan pertumbuhan tanaman bayam merah (Alternanthera
amoena Voss.) menggunakan pupuk organic cair daun paitan dan urin
kelinci yang mengandung unsure nitrogen, fosfor dan kalium

(A) =
Konsentrasi
1000 ppm /
polybag
dengan 5
ulangan

(B) =
Konsentrasi
2000 ppm /
polybag
dengan 5
ulangan

(C) =
Konsentrasi
3000 ppm /
polybag
dengan 5
ulangan

(K) =
Konsentrasi
0 ppm /
polybag
dengan 5
ulangan

Pemberian pupuk organik cair daun paitan dan urin kelinci berpengaruh
nyata terhadap pertumbuhan bayam merah (tinggi tanaman, jumlah daun
dan berat basah)

Konsentrasi paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan bayam
merah adalah pada konsentrasi 2000 ppm/polybag
Gambar 2.4 Diagram Kerangka Berfikir Penelitian
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
eksperimental. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian apakah pupuk organik
cair daun paitan (Thitonia diversivolia) dan urin kelinci dapat berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah (Alternanthera amoena Voss.) dan
konsentrasi yang paling efektif dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman bayam
merah. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap
(RAL) satu faktor.
B. Variabel Penelitian
1. Variabel Bebas
Variabel bebas adalah variabel yang dibuat oleh peneliti dan dibuat bervariasi.
Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel bebas adalah konsentrasi
pupuk cair daun paitan dan urin kelinci. Perlakuan dalam penelitian ini adalah
variasi 3 konsentrasi antara lain 1000 ppm, 2000 ppm dan 3000 ppm serta kontrol
dalam perlakuan ini adalah 0 ppm. Setiap perlakuan memiliki 5 pengulangan,
sehingga jumlah seluruh tanaman adalah 20 tanaman. Perlakuan dapat dilihat pada
Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Perlakuan pupuk cair daun paitan dan urin kelinci
Kode
Perlakuan Konsentrasi Pupuk
K
0 ppm
A
1000 ppm
B
2000 ppm
C
3000 ppm
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2. Variabel Terikat
Variabel terikat adalah variabel yang muncul akibat adanya variabel bebas.
Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan tanaman
yang meliputi tinggi tanaman, jumlah daun dan berat basah tanaman bayam merah
(Alternanthera amoena Voss.)
3. Variabel kontrol
Variabel kontrol adalah variabel lain yang ikut berpengaruh, yang dibuat sama
pada setiap media percobaan dan terkendali. Dalam penelitian ini yang digunakan
sebagai variabel kontrol adalah umur tanaman mulai dari tanam, media tanam,
waktu tanam yaitu 25 hari dan volume pemberian air setiap pagi hari sebanyak
50ml/polybag dan waktu pemberian pupuk cair setiap 3 hari pada pagi hari.
C. Batasan Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah tanaman bayam merah (Alternanthera amoena
Voss.) yang berjumlah 20. Benih unggul bayam merah RAJA SEED Red Lady
dari PT.Raja Pilar Agrotama, dibeli di toko pertanian Babadan, Sleman,
Yogyakarta. Persemaian dilakukan pada media tanah bedengan di Kebun
Percobaan Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma.
2. Objek penelitian
a. Pupuk organik cair daun paitan dan urin kelinci dengan berbagai
konsentrasi, yaitu A (1000 ppm), B (2000 ppm) dan C (3000 ppm).
b. Fermentasi pupuk cair dilakukan selama 15 hari.
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c. Bahan-bahan yang digunakan adalah daun paitan sebanyak 500 g yang di
peroleh dari kebun liar di depan stadion sepak bola Maguwoharjo
Yogyakarta. Daun paitan diblender dengan tambahan air sebanyak 1000
ml. Bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk cair antara lain sari
daun paitan 1 liter, urin kelinci 1 liter, air leri 0,4 liter, EM-4 0,3 liter dan
tetes tebu/molase 0,3 liter.
3.

Parameter

a. Tinggi tanaman
Perhitungan tinggi tanaman dilakukan setelah masa aklimatisasi 3 hari, dan
dilakukan setiap 3 hari selama 25 hari. Rata-rata tinggi awal 3 - 6 cm untuk semua
tanaman. Perhitungan tinggi tanaman dilakukan mulai dari batang yang terlihat di
atas permukaan tanah sampai ujung batang (titik tumbuh) menggunakan penggaris
dengan satuan ukur centimeter. Pertambahan tinggi tanaman total dihitung dari
selisih tinggi tanaman pada hari terakhir pengambilan data dengan data tinggi
tanaman pada hari pertama penanaman.
Titik tumbuh

Tanda batas
pengukuran dari
pangkal batang di atas
permukaan tanah
Gambar 3.1 Skema cara perhitungan tinggi tanaman
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b.

Jumlah daun
Perhitungan jumlah daun dilakukan setelah selesai masa aklimatisasi, dan

dilakukan setiap 3 hari selama 25 hari. Jumlah awal 5-6 helai daun untuk semua
tanaman hingga masa panen dengan pengamatan setiap tiga hari sekali. Data
pertambahan jumlah daun total yang dihitung adalah selisih jumlah daun tanaman
pada hari terakhir pengambilan data dengan hari pertama pengambilan data.
Perhitungan jumlah daun hanya dilakukan pada daun yang sudah terbuka
sempurna.
c.

Berat Basah
Perhitungan berat basah dilakukan saat panen, yaitu saat tanaman berusia 25

hari sejak pindah tanam. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut tanaman,
kemudian dilakukan pembersihan sisa-sisa tanah yang menempel pada akar
tanaman, lalu ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik.
D. Waktu dan tempat penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2017 – 20 Mei 2017 di
Kebun Penelitian Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma, Paingan,
Maguwoharjo.
E. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah polybag ukuran 30x30cm
berjumlah 20, gelas ukur Pyrex, Soil pH dan Moisture Tester, TDS (Total
Dissolved Solids) HM Digital, termohigrometer, pH meter, termometer,
timbangan analitik dan timbangan digital, ember, baskom, blender, kain saring,
gayung, logbook, penggaris, kamera dan alat tulis.
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Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih tanaman
bayam merah, daun paitan, urine kelinci, EM4, tetes tebu, air leri dan aquades.
Tetes tebu berfungsi sebagai sumber gula atau nutrient untuk pertumbuhan
mikroorganisme dalam proses fermentasi, EM4 sebagai inokulan untuk
meningkatkan keragaman mikroba dalam proses fermentasi pupuk cair.
F. Prosedur Kerja
Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan yaitu pembuatan pupuk
cair dari daun paitan dan urin kelinci, persemaian tanaman, persiapan media
tanam, penanaman, aklimatisasi, perlakuan, pemeliharaan tanaman, dan
pengambilan data.
1. Pembuatan pupuk cair daun paitan dan urin kelinci
Pembuatan pupuk cair dilakukan pada tanggal 31 Maret 2017 dengan cara
fermentasi dengan bioaktivator EM-4 dan tetes tebu. Fermentasi pupuk cair ini
dilakukan selama 15 hari. Bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan pembuatan
pupuk cair antara lain sari daun paitan 1 liter ( 500 g daun paitan yang digunakan
telah dipotong kecil-kecil, diblender dengan tambahan air 1000ml dan disaring
menggunakan kain saring), urin kelinci 1 liter, air leri 0,4 liter, EM-4 0,3 liter dan
tetes tebu 0,3 liter. Bahan-bahan tersebut dimasukkan dalam ember dan diaduk
supaya tercampur rata lalu ditutup dengan rapat. Hasil fermentasi selama 15 hari
diukur kadar nutrisi terlarut menggunakan TDS, pengukuran pH, dan uji
kandungan unsur NPK, kemudian pupuk siap digunakan sebagai pupuk cair untuk
tanaman. Gambar prosedur cara pembuatan pupuk cair daun paitan dan urin
kelinci dapat dilihat pada pada Lampiran 13.
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2. Persemaian tanaman
Persemaian benih tanaman bayam merah dilakukan pada tanggal 8 April 2017.
Persemaian dilakukan dengan menanam benih tanaman bayam merah pada tanah
bedengan di Kebun Percobaan Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta. Persemaian dilakukan selama 14 hari kemudian tanaman siap
dipindahkan ke dalam polybag.
3. Persiapan media tanam
Persiapan media dilakukan supaya tanaman dapat tumbuh pada media tanam
yang gembur dan sesuai dengan syarat tumbuhnya serta dapat tumbuh dengan
baik. Media tanam yang digunakan adalah tanah sebanyak 3 kg yang diambil dari
Kebun Percobaan Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Tanah dimasukkan dalam polybag ukuran 30x30cm.
4. Pemindahan bibit (penanaman)
Pemindahan bibit dilakukan pada tanggal 23 April 2017 ketika bibit berusia 14
hari. Bibit tanaman yang ditanam di polybag berisi tanah adalah tanaman bayam
merah yang memiliki daun berjumlah 5- 6 helai dan total jumlah tanaman adalah
20 tanaman. Setelah penanaman, media dari semua perlakuan diletakkan dibawah
naungan paranet di Kebun Percobaan Pendidikan Biologi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta secara acak.
5. Aklimatisasi
Aklimatisasi tanaman dilakukan supaya tanaman bayam merah dapat
menyesuaikan diri atau adaptasi dengan lingkungan tumbuh barunya. Selama
aklimatisasi tanaman diletakkan dalam rumah seng di Kebun Percobaan
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Pendidikan Biologi dan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari supaya akar
tanaman bisa menyatu terlebih dahulu dengan tanah dalam polybag. Penyiraman
air sebanyak 50ml/polybag mulai diberikan setiap pagi hari selama 3 hari masa
aklimatisasi dan dilakukan pada tanggal 23 April 2017 – 25 April 2017.
6.

Perlakuan
Pemberian perlakuan dimulai pada tanggal 26 April 2017. Perlakuan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah 3 variasi konsentrasi pupuk cair daun paitan
dan urin kelinci serta kontrol (0 ppm). Setiap perlakuan terdapat 5 ulangan
tanaman sehingga jumlah keseluruhan tanaman yang digunakan dalam penelitian
sebanyak 20 tanaman. Pemberian pupuk cair daun paitan dan urin kelinci pada
tanaman bayam merah dilakukan 5 hari sekali setelah selesai aklimatisasi.
Terdapat 3 konsentrasi pupuk cair yang digunakan yaitu :
a.

Konsentrasi 1000 ppm

b.

Konsentrasi 2000 ppm

c.

Konsentrasi 3000 ppm

7. Pemeliharaan
a. Penyiraman
Penyiraman menggunakan air sumur, dan menggunakan alat berupa gayung,
ember serta gelas ukur. Penyiraman dilakukan setiap sehari sekali yaitu pada pagi
hari dengan volume air sebanyak 50 ml/tanaman.
b. Penyiangan
Penyiangan dilakukan untuk mengendalikan rumput atau gulma yang dapat
menghambat pertumbuhan tanaman. Penyiangan dilakukan dengan cara manual

30

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yaitu mencabut rumput atau gulma kemudian dibuang. Penyiangan dilakukan
setiap hari pada pagi dan sore hari supaya dapat mengendalikan hama berupa
belalang dan hewan pemakan daun lainnya. Jika menemukan hama tersebut lalu
didokumentasikan dan dibuang keluar net dan jauh dari tanaman.
8. Pengambilan data
Pengambilan data dilakukan setelah selesai masa aklimatisasi dan dilakukan
setiap 3 hari sekali selama 25 hari. Pengambilan data yang dilakukan meliputi :
a. Tinggi tanaman
Perhitungan tinggi tanaman dilakukan dengan mengukur mulai dari batang
yang terlihat di atas permukaan tanah sampai ujung batang (titik tumbuh)
menggunakan penggaris dengan satuan ukur centimeter.
b. Jumlah daun
Perhitungan jumlah daun hanya dilakukan pada daun yang sudah terbuka
sempurna pada batang pokok tanaman, dan pada cabang batang tanaman.
c. Berat Basah
Penimbangan berat basah dilakukan pada masa panen saja yaitu pada hari ke25 masa penanaman, dengan cara mencabut tanaman dari tanah. Setiap akar
tanaman dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa tanah yang masih menempel,
lalu setiap tanaman ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik.
G. Analisis Data
Penelitian ini terdiri dari 3 kelompok perlakuan dan 1 kelompok kontrol
dengan 5 pengulangan, yakni, A = 1000 ppm; B = 2000 ppm; C = 3000 ppm; dan
K = kontrol (0 ppm). Setelah data penelitian diperoleh, dilakukan pengujian
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dengan Uji Anova. Pengujian pada tingkat signifikan 5% untuk mengetahui data
yang dihitung berbeda secara statistik atau tidak. Beberapa hal yang harus
dipenuhi sebagai syarat uji Anova adalah data masing-masing kelompok normal
dan variasi antar kelompok harus homogen atau sama.
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi
normal atau tidak. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka
persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi yang
normal. Dalam penelitian ini digunakan uji One sample Kolmogrov-Smirnov
dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Keputusan data normal jika nilai sig.
< 0.05 maka data normal, jika nilai sig. > 0.05 maka data tidak normal.
Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dari beberapa populasi
sama atau tidak. Hal yang mendasari dalam Analysis of varians (ANOVA) adalah
varian dari beberapa populasi adalah sama. Dasar pengambilan keputusan uji
Homogenitas untuk menentukan homogen atau tidaknya variasi kelompok data
yaitu jika nilai sig. < 0.05 maka varian dari dua atau lebih kelompok data
dinyatakan tidak homogen. Jika nilai sig. > 0.05 maka varian dari dua atau lebih
kelompok data dinyatakan homogen.
Pada penelitian ini digunakan uji Anova satu jalur (One way Anova) yang
dilakukan untuk menguji ada tidaknya perbedaan pada masing-masing kelompok.
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat nilai sig. Jika nilai sig. > 0.05
maka tidak signifikan, dan jika nilai sig. < 0.05 maka signifikan atau berpengaruh
nyata sehingga perlu diuji lanjut dengan uji Duncan. Analisis data ini dilakukan
menggunakan SPSS versi 17.0 (Suparno, 2011).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
1. Tinggi Tanaman
Pengukuran tinggi tanaman bayam merah dilakukan setelah selesai masa
aklimatisasi dan dilakukan selama 25 hari. Pengukuran tinggi tanaman bayam
merah dimulai dari pangkal batang yang terlihat di atas permukaan tanah hingga
pucuk tertinggi atau titik tumbuh batang menggunakan penggaris dengan satuan
centimeter. Pertambahan tinggi tanaman yang didapatkan merupakan selisih tinggi
tanaman awal pengambilan data dan terakhir pengambilan data selama 25 hari.
Rata-rata pertambahan tinggi tanaman tiap tanaman bayam merah pada setiap
perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.1 :
Tabel 4.1 Rerata Pertambahan Tinggi Tanaman Bayam Merah
Perlakuan
K (0 ppm)
A (1000 ppm)
B (2000 ppm)
C (3000 ppm)

1
20
19
24
22.5

2
24
25
22
26.5

Ulangan
3
23
25.5
17.5
21.5

4
23.5
20.5
17
22.5

5
25
23.5
24
21.5

Rerata
(cm)
23.1
22.7
20.9
22.9

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata pertambahan tinggi
tanaman pada setiap perlakuan berbeda. Pertambahan tinggi tanaman paling tinggi
pada tanaman dengan perlakuan K ( 0 ppm), yaitu 23.1 diikuti dengan tanaman
yang diberi perlakuan C (3000 ppm) yaitu 22.9. rata-rata pertambahan tinggi
tanaman pada urutan ketiga adalah tanaman yang diberi perlakuan A (1000 ppm),
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yaitu 22.7 sedangkan pertumbuhan tinggi tanaman yang paling rendah adalah
tanaman yang diberi perlakuan B (2000 ppm) yaitu 20.9.
Pertambahan tinggi tanaman bayam merah pada berbagai perlakuan
konsentrasi pupuk organik cair dari daun paitan dan urin kelinci dapat dilihat pada
Gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1 Rerata pertambahan tinggi tanaman bayam merah setiap 3 hari
Pada Gambar 4.1 dapat dilihat peningkatan tinggi tanaman pada setiap
perlakuan. Berdasarkan semua perlakuan yang diberikan, pertumbuhan tinggi
tanaman secara berurutan dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah
adalah kontrol dengan konsentrasi pupuk cair daun paitan dan urin kelinci 0 ppm,
konsentrasi pupuk cair 3000 ppm, konsentrasi pupuk cair 1000 ppm dan
konsentrasi pupuk cair 2000 ppm
Selisih rerata didapatkan dari rerata awal pengambilan data dan rerata akhir
pengambilan data pada setiap perlakuan. Selisih rerata tinggi tanaman tiap
perlakuan konsentrasi pupuk cair daun paitan dan urin kelinci dapat dilihat pada
histogram di bawah ini:
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Gambar 4.2 Rerata Tinggi Tanaman Bayam Merah
Hasil uji ANOVA pada lampiran 10 Menunjukkan bahwa p value (sig) = 0.543
> 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada
pertambahan tinggi tanaman terhadap setiap perlakuan yang diberikan.
2. Jumlah Daun
Perhitungan jumlah daun tanaman bayam merah dilakukan setelah selesai
masa aklimatisasi dan dilakukan selama 25 hari. Perhitungan jumlah daun
dilakukan dengan cara menghitung daun yang telah terbuka secara sempurna.
Pertambahan jumlah daun yang didapatkan merupakan selisih jumlah daun dari
awal pengambilan data dan terakhir pengambilan data selama 25 hari. Rata-rata
pertambahan jumlah daun tiap tanaman bayam merah pada setiap perlakuan dapat
dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.
Tabel 4.2 Rerata selisih pertambahan jumlah daun pada tanaman bayam
merah
Ulangan
Perlakuan
1
2
3
4
5
Rerata
Kontrol (0 ppm)
37
44
42
43
60
45.2
A (1000 ppm)
38
41
41
49
55
44.8
B (2000 ppm)
34
39
34
29
51
37.4
C (3000 ppm)
55
47
40
49
51
48.4
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Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rata-rata pertambahan jumlah daun
pada setiap perlakuan berbeda. Pertambahan jumlah daun paling banyak
dihasilkan oleh tanaman yang diberi perlakuan konsentrasi pupuk cair daun paitan
dan urin kelinci C (3000 ppm), yaitu 48.4 diikuti dengan tanaman yang diberi
perlakuan kontrol dengan konsentrasi (0 ppm) yaitu 45.2. Rata-rata pertambahan
jumlah daun pada urutan ketiga adalah tanaman yang diberi perlakuan pupuk cair
dengan konsentrasi A (1000 ppm), yaitu 44.8 sedangkan pertambahan jumlah
daun paling sedikit adalah tanaman yang diberi perlakuan pupuk cair dengan
konsentrasi B (2000 ppm) yaitu 37.4.
Pertambahan jumlah daun tanaman bayam merah pada berbagai perlakuan
konsentrasi pupuk cair dari daun paitan dan urin kelinci dapat dilihat pada
Gambar 4.3 berikut ini:

Gambar 4.3 Rerata pertambahan jumlah daun tanaman bayam merah
setiap 3 hari
Gambar 4.3 menunjukan adanya peningkatan pertambahan jumlah daun
tanaman bayam merah sejak pengambilan data ke-0 hingga ke-8. Peningkatan
tidak terlalu terlihat pada pengambilan data ke-0 hingga ke-4 dan mulai terlihat
peningkatan yang cukup tinggi pada pengambilan data ke-4 hingga ke-8.
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Perlakuan yang mengalami pertumbuhan jumlah daun secara berurutan dari yang
paling tinggi hingga paling rendah adalah konsentrasi perlakuan pemberian pupuk
cair daun paitan dan urin kelinci 3000 ppm, perlakuan dengan konsentrasi pupuk
cair kontrol (0 ppm), perlakuan konsentrasi pupuk cair 1000 ppm dan perlakuan
dengan konsentrasi pupuk cair 2000 ppm.
Selisih rerata didapatkan dari rerata awal pengambilan data dan rerata akhir
pengambilan data pada setiap perlakuan. Selisih rerata jumlah daun tiap perlakuan
konsentrasi pupuk cair daun paitan dan urin kelinci dapat dilihat pada Gambar 4.4
berikut ini:

Gambar 4.4 Rerata Jumlah daun Tanaman Bayam Merah
Hasil uji ANOVA pada lampiran 10 Menunjukan bahwa p value (sig) = 0.168
> 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsentrasi pemberian pupuk
cair daun paitan dan urin kelinci tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan
jumlah daun tanaman bayam merah.
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3. Berat Basah
Berat basah tanaman bayam merah diperoleh dengan cara menimbang tanaman
bayam merah pada saat tanaman dipanen. Data rata-rata hasil penimbangan berat
basah menunjukan adanya perbedaan berat basah pada setiap perlakuan. Perbedaan
pada setiap perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini :

Gambar 4.5 Rerata berat basah tanaman bayam merah
Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa tanaman bayam merah dengan
pemberian pupuk cair daun paitan dan urin kelinci yang tertinggi hingga terendah
adalah konsentrasi 3000 ppm (perlakuan C), rata-rata berat basahnya adalah 38
gram, konsentrasi 0 ppm (kontrol) memiliki rata-rata berat basah 34.8 gram,
konsentrasi 1000 ppm (perlakuan A), rata-rata berat basahnya adalah 34.4 gram
dan tanaman dengan rata-rata konsentrasi 2000 ppm (perlakuan B) adalah 29.8
gram.
Hasil uji ANOVA pada lampiran 10 Menunjukan bahwa p value (sig) = 0.106
> 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsentrasi pupuk cair yang
diberikan tidak berpengaruh nyata terhadap berat basah tanaman bayam merah.
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B. Pembahasan
1. Tinggi Tanaman
Berdasarkan Gambar 4.1 dapat ditunjukan bahwa pada kontrol (0 ppm)
mengalami peningkatan tertinggi pada pertumbuhan tinggi tanaman dibandingkan
dengan pemberian pupuk cair daun paitan dan urin kelinci dengan konsentrasi
1000 ppm, 2000 ppm dan 3000 ppm. Pada pertambahan jumlah daun peningkatan
tertinggi pada perlakuan konsentrasi 3000 ppm. Hal ini karena pada kontrol (0
ppm) yang mendapat unsur hara dari tanah dapat menjaga kandungan air dan
unsur hara dalam zona perakaran, sehingga tanah yang tidak diberikan pupuk cair
mampu meningkatkan pertumbuhan yang lebih baik untuk tinggi tanaman bayam
merah. Unsur hara yang terkandung pada pupuk cair lebih mendominasi untuk
pertambahan jumlah daun dibanding untuk pertumbuhan memanjang pada tinggi
tanaman.
Kandungan unsur nitrogen, fosfor dan kalium pada pupuk organik cair daun
paitan dan urin kelinci dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:
Tabel 4.3 Hasil Uji Kandungan NPK Pupuk Organik Cair Daun Paitan dan Urin
Kelinci
No
Parameter
Pupuk cair
1
C-organik
2.10 %
2
N total
0.01 %
P2O5 total
3
0.13 %
4
K2O total
0.58 %
(Laboratorium BPTP Yogyakarta, 2017)
Standar kualitas pupuk cair berdasarkan SNI 19-7030-2004 dapat dilihat pada
Tabel 4.4 berikut ini:
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Tabel 4.4 Standar Kualitas Pupuk Cair Berdasarkan SNI 19-7030-2004
Parameter
Standar
Bahan Organik
27-58 %
Total N
>0.40 %
Total C Organik
9.80-32.00 %
Rasio C/N
11-20
P2O5
>0.10 %
K2O
>0.20 %
pH
6.80-7.49
(Badan Standarisasi Nasional, 2004)
Hasil uji laboratorium BPTP Yogyakarta kandungan Nitrogen sangat rendah
yaitu 0.01%, kurang mencukupi kebutuhan nitrogen untuk pertumbuhan tanaman
jika dibandingkan dengan standar unsur nitrogen untuk pertumbuhan tanaman dari
Badan Standarisasi Nasional yaitu N >0.40%. Hal ini menyebabkan tanaman
kekurangan unsur nitrogen dan membuat pertumbuhan tinggi tanaman bayam
merah tidak optimal.
Fungsi unsur Nitrogen adalah sebagai nutrient dan memiliki peranan penting
untuk pertumbuhan vegetatif seperti batang, akar dan daun. Unsur Fosfor
berfungsi untuk mempercepat dan memperkuat pertumbuhan akar semai dan
pertumbuhan tanaman muda menjadi tanaman dewasa. Unsur Kalium untuk
pembentukan protein dan karbohidrat serta meningkatkan resistensi tanaman
terhadap penyakit. Beberapa fungsi dari unsur NPK tersebut sangat penting bagi
pertumbuhan optimal tanaman.
Faktor luar juga dapat menyebabkan perbedaan konsentrasi pupuk cair tidak
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman bayam merah, salah
satunya adalah pH tanah. Diketahui bahwa pertumbuhan yang baik untuk tanaman
bayam adalah pada pH tanah 6-7 atau netral, sedangkan berdasarkan hasil
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pengamatan data sekunder sejak pengamatan hari ke-0 hingga hari ke-5 rerata pH
tanah pada lampiran 8 masih asam yaitu 4-5. Hal ini tentu saja dapat
mempengaruhi pertumbuhan tanaman bayam merah. Menurut Saparinto (2013)
jika pH tanah untuk bayam merah dibawah 6 maka tanaman akan mudah rebah
dan pertumbuhan menjadi terhambat, jika pH tanah diatas 7 maka tanaman akan
mengalami klorosis. Hal ini yang dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan
tinggi tanaman bayam merah.
Penyakit bercak daun menyerang semua tanaman bayam merah sejak
pengamatan ke-1 hingga ke-8 pada Lampiran 8, daun pada tiap tanaman yang
terserang penyakit bercak sekitar 4 – 8 daun. Hal ini menyebabkan pertumbuhan
tinggi tanaman terhambat, karena semakin banyak daun yang terserang penyakit
bercak maka semakin banyak jaringan pada daun yang rusak dan mengurangi
hasil fotosintesis untuk pertumbuhan optimal tanaman bayam merah. Kelembaban
yang sesuai untuk perkembangan penyakit bercak daun adalah sekitar 95 % - 100
o

o

%, dengan suhu optimum 28 C-36 C (Anggraeni, 2009). Pernyataan tersebut
sejalan dengan rerata hasil penelitian suhu udara pada tanaman bayam merah pada
o

lampiran 8 yaitu 30,5 C, maka penyakit bercak daun dapat berkembang biak
dengan cepat pada suhu tersebut.
Faktor berikutnya yang mempengaruhi hasil percobaan ini adalah adanya
gulma tanaman berupa rumput-rumputan, diantaranya adalah rumput belulang
(Eleusine indica) dan rumput teki (Cyperus retundus L) (Azamy, 2016). Gulma
adalah tumbuhan liar yang tidak diharapkan tumbuh karena dapat menghambat
pertumbuhan tanaman yang diinginkan. Hal ini dikarenakan unsur hara pada
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pupuk cair yang diberikan dan tanah yang digunakan sebagai media pertumbuhan
akan diserap juga oleh gulma yang tumbuh sehingga mengurangi unsur hara yang
tersedia untuk pertumbuhan bayam merah. Jumlah gulma tidak terlalu banyak
karena media tanam berada di polybag, tetapi tetap menghambat penyerapan
unsur hara untuk pertumbuhan bayam merah. Pernyataan tersebut sejalan dengan
hasil penelitian total jumlah gulma terbanyak pada lampiran 8 adalah pada
perlakuan 2000 ppm yaitu 17 rumput, dan pada rerata hasil pertambahan tinggi
tanaman, jumlah daun dan berat basah terendah adalah pada perlakuan 2000 ppm.
2. Jumlah Daun
Berdasarkan Gambar 4.2 dapat ditunjukan bahwa pada setiap perlakuan dan
setiap pengamatan mengalami pertambahan jumlah daun. Tingkatan pertambahan
jumlah daun tertinggi hingga terendah secara berurutan adalah perlakuan C (3000
ppm), perlakuan K (0 ppm), perlakuan A (1000 ppm) dan perlakuan B (2000
ppm). Hal ini menunjukan bahwa pada perlakuan pemberian pupuk cair
konsentrasi 3000 ppm adalah perlakuan yang menyediakan unsur hara lebih
banyak untuk pertambahan jumlah daun pada tanaman bayam merah. Hal ini
sejalan dengan penelitian Mahrita (2003) yang menyatakan bahwa semakin tinggi
dosis pupuk yang diberikan maka kebutuhan N oleh tanaman semakin terpenuhi.
Pada hasil uji kandungan unsur nitrogen pupuk cair adalah 0,01%, maka dengan
unsur nitrogen yang rendah maka dosis dapat ditingkatkan untuk meningkatkan
pertambahan jumlah daun yang optimal.
Faktor berikutnya yang menyebabkan pertambahan jumlah daun terhambat
adalah penyakit bercak daun. Menurut beberapa penelitian penyakit bercak daun
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disebabkan oleh jamur. Anggraeni (2009) menyatakan bahwa beberapa jamur
patogen yang biasanya menyerang daun dan menyebabkan timbul bercak antara
lain Pestalotia sp., Lasiodiplodia sp., Cercospora sp., Curvularia sp.,
Helminthosporium sp., Gloesporium sp., Cylindrocladium sp., dan Colletotrichum
sp. Beberapa jamur patogen yang menyerang tanaman di persemaian dan kebun
pangkas stasiun penelitian Nagrak biasanya disebabkan oleh cendawan
Curvularia sp., Fusarium sp., Macrophoma sp., Cylindrocladium sp. dan
Petalotia sp. (Kurniaty, 2013).
Colletotrichum sp. dan beberapa fungi patogen menginfeksi tanaman dengan
cara masuk ke dalam tanaman inang melalui lubang alami (stomata), melalui luka
dan perluasan secara langsung pada lapisan pelindung jaringan pada daun. Selama
menginfeksi jaringan hidup, jamur menyebabkan terpecahnya protoplasma,
setelah terjadi proses infeksi terbentuklah bercak dan selanjutnya menyebar lebih
luas pada permukaan daun yang terserang (Anggraeni, 2009). Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian pada Lampiran 13 bahwa daun yang terinfeksi bercak
daun pada gejala awal mengalami bercak bulat kecil. Gejala berikutnya bercak
menyebar menjadi lebih luas dan daun mengering serta daun berlubang kemudian
menjadi layu dan rontok. Jamur pada penyakit bercak daun dapat menghambat
dan mengurangi hasil fotosintesis serta menghambat pertumbuhan tanaman
(Agrios, 2005).
3.

Berat Basah
Keefektifan tanaman dalam penyerapan unsur hara dan air dapat

mempengaruhi berat basah tanaman. Pengukuran berat basah dilakukan setelah
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mencabut tanaman bayam merah dan membersihkannya dari tanah yang
menempel pada akar kemudian ditimbang. Penimbangan dilakukan pada pagi hari
supaya tanaman tidak kehilangan air karena terkena panas sinar matahari.
Berat basah pada tanaman bayam merah dipengaruhi oleh jumlah daun, karena
semakin tinggi pertambahan jumlah daun maka semakin tinggi berat basah yang
dihasilkan pada tanaman bayam merah. Berdasarkan hasil penelitian pada jumlah
daun yang menghasilkan rerata tertinggi yaitu pada konsentrasi C (3000 ppm) dan
rerata jumlah daun terendah pada konsentrasi B (2000 ppm). Hal ini sejalan
dengan rerata pada berat basah, yaitu rerata berat basah tertinggi pada konsentrasi
C (3000 ppm) dan rerata berat basah terendah juga pada pemberian pupuk cair
konsentrasi B (2000 ppm).
Ketersediaan air untuk tanaman juga menentukan peningkatan berat basah
pada tanaman. Lakitan (2000) menyatakan bahwa bobot basah tanaman
tergantung kadar air dalam jaringan tanaman. Pada penelitian ini interval
penyiraman dilakukan satu kali sehari dengan air sumur sebanyak 50 ml//polybag,
Volume air 50 ml dapat ditambahkan untuk mencukupi penyerapan air bagi
tanaman bayam merah, pemberian air juga berperan dalam meningkatkan berat
basah tanaman. Hal ini sejalan dengan penelitian Manan dan Machfudz (2015),
tentang “Pengaruh Volume Air dan Pola Vertikultur Terhadap Pertumbuhan dan
Hasil Sawi Hijau (Brassica juncea L.)” yang menunjukkan bahwa rata-rata berat
basah tanaman terendah terdapat pada volume air 50 ml (A0) dengan berat
tanaman terkecil yaitu 9,23 pada 35 hari setelah tanam. Berat basah tanaman
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tertinggi terdapat pada volume air 100 ml (A1) dengan berat 12,05 pada 35 hari
setelah tanam.
C. Keterbatasan dalam penelitian
1. Selama penelitian, peneliti tidak melakukan uji intensitas cahaya karena
keterbatasan alat. Hal ini menyebabkan peneliti tidak mengetahui intensitas
cahaya selama penelitian di dalam naungan net dan tidak mengetahui apakah
intensitas cahaya selama penelitian sesuai bagi pertumbuhan tanaman bayam
merah.
2. Selama penelitian, peneliti tidak melakukan pembuatan pupuk cair dengan
variasi lama fermentasi yang berbeda pada proses fermentasi pupuk cair daun
paitan dan urin kelinci. Hal ini bertujuan supaya dapat mengetahui lama
fermentasi yang terbaik untuk menghasilkan unsur hara yang tinggi.
3. Selama penelitian, peneliti tidak melakukan pengendalian penyakit bercak
pada daun. Hal ini karena penyakit bercak daun cepat menyebar dan meluas
pada daun satu ke daun yang lainnya, walaupun sudah dipetik saat awal
muncul penyakit bercak pada daun namun tetap menyebar pada semua
tanaman dan sulit untuk dikendalikan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Perbedaan konsentrasi pupuk cair daun paitan dan urin kelinci tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah
yang meliputi tinggi tanaman, jumlah daun dan berat basah.
2. Pemberian konsentrasi pupuk cair daun paitan dan urin kelinci yang berbeda
tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman, namun konsentrasi
paling efektif bagi pertambahan jumlah daun dan berat basah tanaman bayam
merah adalah C (3000 ppm).
B. SARAN
1. Perlu dilakukan lama fermentasi yang berbeda pada proses fermentasi pupuk
cair daun paitan dan urin kelinci kemudian dilakukan uji kandungan unsur
hara. Hal ini bertujuan supaya dapat mengetahui lama fermentasi yang berbeda
untuk menghasilkan unsur hara yang tinggi.
2. Perlu dilakukan uji intensitas cahaya pada tanaman bayam merah. Hal ini
dilakukan untuk mengetahui intensitas cahaya selama penelitian di dalam
naungan net dan mengetahui apakah intensitas cahaya selama penelitian sesuai
bagi pertumbuhan tanaman bayam merah.
3. Pada penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pupuk cair daun paitan dan
urin kelinci terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah dapat dilakukan
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identifikasi jamur atau bakteri penyebab penyakit pada tanaman dengan uji
laboratorium. Hal ini bertujuan supaya mengetahui jamur atau bakteri apa
yang menyebabkan daun terkena penyakit bercak dan melakukan pencegahan
terhadap serangan penyakit bercak daun.
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BAB VI
IMPLEMENTASI TERHADAP PEMBELAJARAN

Penelitian yang telah dilakukan dengan judul Pengaruh Pemberian Pupuk
Organik Cair Daun Paitan dan Urin Kelinci Terhadap Pertumbuhan Tanaman
Bayam Merah (Alternanthera amoena Voss.) dapat diimplementasikan dalam
pembelajaran Biologi khususnya pada kelas XII semester 1 yaitu pada materi
Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Tumbuhan. Berikut adalah kompetensi inti
dan kompetensi dasar yang dapat digunakan :
Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsive, dan proaktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual,
procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradapan terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
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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.

Kompetensi Dasar
1.1 Peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan
menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama yang
dianutnya
2.1 Berperilaku ilmiah : jujur, disiplin, bekerja sama, dalam setiap tindakan dan
dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam kelas maupun di luar
kelas.
3.1 Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses
pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berdasarkan
percobaan
4.1 Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang
mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan
melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tata cara penulisan ilmiah
yang benar.
Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran discovery, yang lebih
memfokuskan peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Guru
sebagai fasilitator yang memberikan stimulus dan peserta didik aktif dalam
menemukan permasalahan dalam pembelajaran serta menyelasaikannya dengan
diskusi kelompok dan studi literatur karya ilmiah yang relevan dengan materi
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pembelajaran. Peserta didik merumuskan percobaan yang akan dilaksanakan
kemudian peserta didik melakukan pengumpulan data dan menganalisis hasil data
yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan dari percobaan yang dilakukan.
Rancangan pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 1-4.
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Lampiran 1
SILABUS
Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran

: BIOLOGI

Kelas/ Semester

: XII / I

Materi

: Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Tumbuhan

Alokasi Waktu

: 4 x 45 menit (2x Pertemuan)

Kompetensi Inti

:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran,
damai), santun, responsif, dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
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kebangsaan, kenegaraan dan peradapan 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.
Kompetensi Dasar

1.3

Peka dan peduli
terhadap
permasalahan

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

1. Pertumbuhan dan

1. Konsep pertumbuhan

perkembangan

dan perkembangan



Faktor – faktor yang Mengamati

lingkungan hidup,

mempengaruhi

menjaga dan



Penilaian

Tes

Alokasi

Sumber

Waktu

belajar

6 JP



Buku

Portofolio

Biologi

Observasi

SMA

Mengamati video

kelas

pertumbuhan dan

tentang pertumbuhan

XII

menyayangi

perkembangan pada

dan perkembangan pada

IPA

lingkungan

tumbuhan

tumbuhan



Jurnal

Membaca teks pada



Hasil

sebagai
manifestasi
pengamalan ajaran
agama yang

2. Merencanakan dan



merancang percobaan


pertumbuhan tanaman

Karya

Mengkaji hasil kerja Menanya
ilmiah atau



Siswa diminta

Ilmiah


Video/

dianutnya
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2.1

Berperilaku ilmiah

penelitian (contoh

mengajukan pertanyaan

: teliti, tekun, jujur

kerja ilmiah atau

yang berkaitan dengan

terhadap data dan

jurnal)

pertumbuhan dan

Mengidentifikasi

perkembangan pada

tanggung jawab,

langkah-langkah

tumbuhan

dan peduli dalam

kerja ilmiah dari

Mengumpulkan informasi

observasi dan

berbagai sumber



fakta, disiplin,

eksperimen, berani



gambar

Siswa menggali

3. Mempresentasikan

informasi melalui buku

dan santun dalam

hasil percobaan

maupun sumber lainnya

mengajukan

dan

tentang konsep

pertanyaan dan

mengumpulkan

pertumbuhan dan

berargumentasi,

laporan hasil

perkembangan pada

peduli lingkungan,

percobaan

tumbuhan

gotong royong,

Menalar/mengasosiasi

bekerja sama,



Siswa membaca dan

cinta damai,

menganalisis faktor

berpendapat

yang mempengaruhi

secara ilmiah dan

pertumbuhan dan

kritis, responsif
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dan proaktif dalam

perkembangan pada

setiap tindakan

tumbuhan

dan dalam

3.1



Menarik kesimpulan

melakukan

mengenai konsep dan

pengamatan dan

faktor yang

percobaan di

mempengaruhi

dalam kelas /

pertumbuhan dan

laboratorium

perkembangan pada

maupun di luar

tumbuhan.

kelas /

Mengkomunikasi

laboratorium



Mempresentasikan hasil

Menganalisis

kajian dan diskusi

hubungan antara

tentang konsep

factor internal dan

pertumbuhan dan

eksternal dengan

perkembangan pada

proses

tumbuhan.

pertumbuhan dan
perkembangan

2. Merencanakan dan
melakukan percobaan

pada makhluk
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4.1

hidup berdasarkan

Mengamati

hasil percobaan



contoh karya ilmiah dari

Merencanakan dan
melaksanakan
percobaan tentang

berbagai sumber


pertumbuhan dan

mempengaruhi

perkembangan pada

proses

tumbuhan serta langkah-

pertumbuhan dan

langkah dalam

perkembangan

melakukan percobaan

tanaman, dan

menurut cara kerja

melaporkan secara

ilmiah

tertulis dengan

tatacara penulisan
ilmiah yang benar

Siswa mengamati faktor
luar yang mempengaruhi

faktor luar yang

menggunakan

Siswa mengamati

Menanya


Siswa diminta
memberikan pertanyaan
yang berkaitan dengan
langkah-langkah dalam
melakukan eksperimen
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dan menyusun laporan
eksperimen
Mengumpulkan data


Mendiskusikan
rancangan percobaan
tentang faktor luar yang
mempengaruhi
pertumbuhan pada
tanaman



Melakukan percobaan
sesuai dengan rancangan
yang telah disusun
bersama teman
kelompok



Melakukan pengamatan,
mencatat data percobaan

Menalar / mengasosiasi


Mengolah data hasil
percobaan
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Menjawab permasalahan



Membuat kesimpulan
dari hasil percobaan

Mengkomunikasikan


Melaporkan hasil
percobaan secara lisan
(presentasi kelompok)
dan tertulis berupa
laporan hasil percobaan.

60

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: XII / 1

Alokasi Waktu

: 4 JP

Materi Pembelajarn

: Pertumbuhan dan Perkembangan Pada
Tumbuhan

A. Kompetensi Inti
KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsive, dan proaktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI.3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual,
procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradapan terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
KI.4 Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar
1.1

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

2.1

Berperilaku ilmiah : jujur, disiplin dan bekerja sama dalam setiap tindakan dan
dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam kelas maupun di luar
kelas.

3.1 Menganalisis hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal dengan proses
pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berdasarkan hasil
percobaan.
4.1

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

C. Indikator
1.1.1 Menunjukkan sikap peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup,
menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengamalan ajaran
agama yang dianutnya
1.1.2 Menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan kerjasama yang baik dalam diskusi
kelompok dan melakukan percobaan mengenai faktor – faktor yang
mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
3.1.1 Menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
3.1.2 Mengidentifikasi

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pertumbuhan

dan

perkembangan pada tumbuhan.
3.1.3 Menganalisis hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal yang
mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
berdasarkan hasil percobaan.
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4.1.1 Merumuskan rancangan percobaan mengenai faktor luar yang mempengaruhi
proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
4.1.2 Melaksanakan percobaan mengenai faktor luar yang mempengaruhi proses
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
4.1.3 Menyusun Laporan hasil percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan
tatacara penulisan ilmiah yang benar.

D. Tujuan Pembelajaran
1.1.1.1 Melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu menunjukkan sikap peka
dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan
menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama yang
dianutnya dengan baik.
2.1.1.1 Melalui kegiatan diskusi dan percobaan, peserta didik mampu menunjukkan
sikap jujur, disiplin, dan kerjasama yang baik dalam diskusi kelompok dan
melakukan

percobaan mengenai faktor luar yang mempengaruhi proses

pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan benar.
3.1.1.1 Melalui studi literatur, peserta didik mampu menjelaskan proses pertumbuhan
dan perkembangan pada tumbuhan dengan tepat.
3.1.1.2 Melalui studi literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan
benar.
3.1.1.3 Setelah kegiatan percobaan, peserta didik mampu menganalisis hubungan
antara faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi proses
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan tepat.
4.1.1.1 Melalui studi literatur dan kegiatan diskusi, peserta didik mampu merumuskan
rancangan percobaan mengenai faktor luar yang mempengaruhi proses
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan benar.
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4.1.2.1 Melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat memahami faktor yang
mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
dengan benar.
4.1.3.1 Melalui studi literatur dan kegiatan percobaan, siswa mampu menyusun
laporan hasil percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan tata cara
penulisan ilmiah yang benar.

E. Materi Pembelajaran
Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Tumbuhan

F. Model dan Metode Pembelajaran
1.

Model pembelajaran

: scientific

2.

Metode pembelajaran

:discovery, diskusi, video, gambar, percobaan

G. Media, Alat dan Sumber Belajar
1. Media
a. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
b. Lembar Diskusi Peserta Didik (LDPD)
c. Gambar dan Video
d. Power point (PPT)
2. Alat dan Bahan
a. Polybag 30x30 cm
b. Blender
c. Kain saring
d. EM-4
e. Daun paitan
f. Urin kelinci
g. Air leri (air cucian beras)
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h. Benih tanaman bayam merah
3. Sumber Belajar
a. Buku Biologi SMA Kelas XII IPA
b. Jurnal atau artikel dengan penelitian yang relevan
c. Hasil Karya Ilmiah

H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 X 45 menit)
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
Pendahuluan
(15 menit)

Menyiapkan

kondisi 1.

belajar

Guru memberikan salam, berdoa,
mengecek kehadiran peserta didik
dan persiapan kelas

Melakukan apersepsi,

2.

Guru menayangkan gambar

menyampaikan tujuan

berbagai jenis tanaman yang

pembelajaran dan

disertai dengan pertumbuhannya

memberi motivasi

mulai dari biji sampai menjadi

siswa

tanaman yang siap dipanen.
3.

Menstimulai peserta didik dengan
menayangkan berbagai jenis
tanaman yang disertai dengan
pertumbuhannya mulai dari biji
sampai menjadi tanaman yang siap
dipanen supaya peserta didik
menanyakan mengenai apa yang
akan dipelajari

4.
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pembelajaran yang akan dicapai
Membagi siswa dalam

5.

kelompok

Guru meminta peserta didik
membentuk kelompok diskusi
yang terdiri dari 4-5 siswa untuk
setiap kelompok dan membagikan
lembar diskusi peserta didik

Kegiatan Inti

Mengamati

6.

Peserta didik mengamati
pertumbuhan dan perkembangan

(60 menit)

pada tanaman melalui video yang
diputar oleh guru
Menanya

7.

Peserta didik diminta memberikan
pertanyaan dan menanggapi
pertanyaan yang diajukan oleh
peserta didik lainnya berkaitan
dengan video dan gambar

Mengumpulkan

8.

informasi / mencoba

Peserta didik menggali informasi
melalui buku maupun dari
percobaan yang telah dilakukan
dari sumber (Jurnal, artikel, karya
ilmiah.

Mengasosiasi / menalar 9.

Peserta didik mengolah informasi
yang didapat dan melakukan
diskusi dalam kelompok untuk
menjawab pertanyaan yang
diberikan dan mengisi lembar
diskusi peserta didik

Mengkomunikasikan

10. Setiap kelompok
mempresentasikan hasil diskusinya
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dan kelompok lain menanggapi
hasil presentasi.
11. Guru memberikan klarifikasi
apabila ada kelompok yang
presentasinya belum tepat dan
memberi penguatan pada hasil
presentasi yang telah benar.
Penutup

Kesimpulan dan

(15 menit)

Evaluasi

12. Guru meminta beberapa peserta
didik untuk menyampaikan
kesimpulan dari hasil presentasi
13. Guru melengkapi jawaban yang
dipresentasikan oleh peserta didik
jika belum lengkap

Refleksi

14. Guru meminta peserta didik
mengungkapkan perasaan dan
manfaat yang diperoleh setelah
mempelajari materi pertumbuhan
dan perkembangan pada tumbuhan

Tindak Lanjut

15. Guru memberikan tugas untuk
membaca buku, jurnal/karya
ilmiah yang berkaitan dengan
percobaan faktor luar yang
mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan pada tumbuhan.
16. Guru menutup pelajaran dan
memberi salam
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Pertemuan II (2 X 45 menit)
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
Pendahuluan
(15 menit)

Menyiapkan

kondisi

1.

belajar

Memberikan salam, berdoa,
mengecek kehadiran peserta didik
dan persiapan kelas

Melakukan apersepsi,

2.

Guru menampilkan gambar

menyampaikan tujuan

tanaman yang terkena beberapa

pembelajaran dan

penyakit ( layu, etiolasi, kerdil

memberi motivasi siswa

dan tumbuhan yang mati),
kemudian menanyakan kepada
siswa “apakah yang terjadi pada
tumbuhan tersebut?, kenapa bisa
terjadi kondisi tersebut? dan apa
yang mempengaruhi tumbuhan
sehingga bisa mengalami kondisi
tersebut?”
3.

Peserta didik memberi tanggapan

4.

Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai

Membagi siswa dalam

5.

kelompok

Peserta didik diminta membentuk
kelompok yang terdiri dari 4-5
orang tiap kelompok

Kegiatan Inti

Mengamati

6.

Mengamati gambar mengenai
faktor luar yang mempengaruhi

(60 menit)

pertumbuhan dan perkembangan
pada tumbuhan
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7.

Membaca jurnal dari Internet /
karya ilmiah yang berkaitan
dengan percobaan faktor luar
yang mempengaruhi pertumbuhan
dan perkembangan tumbuhan.

8.

Peserta didik mendiskusikan
langkah-langkah melakukan
percobaan dari contoh jurnal
penelitian atau karya ilmiah.

Menanya

9.

Setelah peserta didik mengamati
gambar yang diberikan oleh guru
dan membaca jurnal, maka siswa
diminta memberikan pertanyaan
mengenai faktor luar yang
mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan serta
langkah-langkah melakukan
percobaan serta penyusunan
laporan hasil percobaan

Mengumpulkan

10. Peserta didik menggali informasi

informasi / mencoba

melalui buku maupun sumber
lainnya (jurnal dan karya ilmiah)
mengenai percobaan faktor luar
yang mempengaruhi pertumbuhan
dan perkembangan tumbuhan dan
mengenai langkah-langkah
melakukan percobaan
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Mengasosiasi / menalar

11. Peserta didik melakukan diskusi
dalam kelompok untuk menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh
teman-teman dari kelompok lain
12. Peserta didik mengolah informasi
yang telah didapat melalui
berbagai sumber dan
mendiskusikan hasil jawaban
tersebut.

Mengkomunikasikan

12. Kelompok menyampaikan hasil
diskusi mengenai kerangka
rancangan percobaan secara lisan

Penutup

Kesimpulan dan

(15 menit)

Evaluasi

13. Guru memberikan soal ulangan
harian dan peserta didik langsung
mengerjakan soal ulangan harian
yang diberikan.
14. Guru meminta beberapa peserta
didik untuk menyampaikan
kesimpulan dari hasil presentasi
15. Guru melengkapi jawaban yang
dipresentasikan oleh peserta didik
jika belum lengkap

Refleksi

16. Guru meminta peserta didik
mengungkapkan perasaan dan
manfaat yang diperoleh setelah
mempelajari materi tersebut

Tindak Lanjut

17. Kelompok diberi lembar kerja
peserta didik untuk tugas
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membuat group project dan
powerpoint untuk presentasi
minggu depan mengenai
percobaannya selama dua minggu
dan menyusun laporan hasil
pengamatan dengan penulisan
metode ilmiah serta membagi
urutan maju presentasi.
18. Guru menutup pelajaran dan
memberi salam

Pertemuan III (2 X 45 menit)
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
Pendahuluan
(15 menit)

Menyiapkan

kondisi

1. Memberikan salam, berdoa,

belajar

mengecek kehadiran peserta
didik dan persiapan kelas

Melakukan apersepsi,

2. Guru menampilkan penelitian

menyampaikan tujuan

yang relevan melalui LCD

pembelajaran dan

mengenai percobaan yang

memberi motivasi siswa

dilakukan siswa, kemudian
menanyakan kepada siswa
“apakah pupuk cair yang
diberikan berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman pada
percobaan setiap kelompok?
3.
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4.

Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai

Membagi siswa dalam

5.

kelompok

Peserta didik diminta duduk
berdasarkan kelompok yang
sudah dibentuk pada pertembuan
sebelumnya dan bersiap untuk
maju presentasi sesuai urutan
kelompok yang sudah disepakati.

Kegiatan Inti

Mengamati

6.

Mengamati gambar dan hasil
percobaan pada powerpoint yang

(60 menit)

ditampilkan setiap kelompok
7.

Peserta didik mendiskusikan hal –
hal yang belum jelas yang ingin
ditanyakan pada kelompok yang
sedang presentasi.

Menanya

8.

Setelah peserta didik mengamati
gambar dan hasil percobaan yang
diberikan, maka peserta didik
memberikan pertanyaan
mengenai hasil percobaan dan
pembahasan yang telah
dipresentasikan kelompok yang
maju presentasi

Mengumpulkan

9.

informasi / mencoba

Peserta didik menggali informasi
melalui percobaan yang telah
dilakukan dan buku maupun
penelitian relevan (jurnal dan
karya ilmiah) mengenai
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permasalahan yang terjadi pada
hasil percobaan yang telah
dilakukan.
Mengasosiasi / menalar

10. Peserta didik melakukan diskusi
dalam kelompok untuk menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh
teman-teman dari kelompok lain
11. Peserta didik mengolah informasi
yang telah didapat melalui
berbagai sumber dan
mendiskusikan hasil jawaban
tersebut.

Mengkomunikasikan

12. Kelompok menyampaikan hasil
diskusi mengenai percobaan yang
telah dilakukan.

Penutup

Kesimpulan dan

(15 menit)

Evaluasi

13. Guru meminta beberapa peserta
didik untuk menyampaikan
kesimpulan dari hasil presentasi
14. Guru melengkapi jawaban yang
dipresentasikan oleh peserta didik
jika belum lengkap

Refleksi

15. Guru meminta peserta didik
mengungkapkan perasaan dan
manfaat yang diperoleh setelah
mempelajari materi tersebut

Tindak Lanjut

16. Setiap kelompok diminta
mengumpulkan laporan hasil
percobaan
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17. Guru menutup pelajaran dan
memberi salam

I. Penilaian (Terlampir)
1. Jenis/Teknik Penilaian
a. Kognitif

:tes tertulis (soal ulangan harian) dan portofolio laporan
percobaan peserta didik

b. Afektif

:lembar penilaian sikap

c. Psikomotor

:lembar observasi praktikum dan lembar penilaian kegiatan

presentasi.
2. Bentuk Instrumen
Soal uraian, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Lembar Diskusi Peserta Didik
(LDPD), rubrik penilaian dan pedoman skoring terlampir.
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Nama Anggota kelompok :

Lampiran 3
LEMBAR DISKUSI PESERTA DIDIK
(PERTEMUAN I)

Judul : Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Tumbuhan
A. Tujuan
1. Mampu menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada
tumbuhan.
2. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
dan perkembangan pada tumbuhan.
3. Mampu

menjelaskan

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

proses

pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
B. Alat dan Bahan
Alat tulis, buku dan jurnal
C. Cara Kerja
1. Bentuklah kelompok diskusi tiap kelompok beranggotakan 5 orang
2. Diskusikan dengan teman kelompok mengenai pertanyaan yang diberikan
dalam LDPD
3. Tulislah hasil diskusi pada lembar kerja
4. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas
D. Pertanyaan
1. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? (5)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan! (10)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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3. Jelaskan tahapan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada
tumbuhan! (12)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Identifikasikan faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan pada tumbuhan! (8)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Jelaskan hubungan antara faktor – faktor dengan proses pertumbuhan dan
perkembangan pada tumbuhan! (15)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
E. Kesimpulan
Buatlah kesimpulan dari jawaban seluruh kelompok presentasi tentang faktorfaktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada
tumbuhan!

76

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Nama Anggota kelompok:

(PERTEMUAN II)
Judul : Merancang dan melaksanakan
percobaan mengenai fakor internal
dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
pada tumbuhan
A. Tujuan :
1. Mampu merumuskan rancangan percobaan mengenai faktor luar yang
mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
2. Mampu

melaksanakan

percobaan

mengenai

faktor-faktor

yang

mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
3. Mampu menyusun laporan dan menganalisis hasil percobaan yang telah
dilakukan dengan menggunakan tata cara penulisan ilmiah yang benar.
B. Alat dan Bahan :
1. Alat tulis
2. Polibag
3. Tanah
4. Pupuk daun paitan dan urin kelinci
5. Bibit tanaman bayam merah
6. Cetok
7. Air
C. Cara Kerja
1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang setiap kelompok
2. Rancanglah sebuah percobaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan
serta faktor

yang

mempengaruhi dengan topik “pengaruh pemberian

pupuk cair daun paitan dan urin kelinci dengan volume berbeda-beda
terhadap petumbuhan tanaman bayam merah” dengan perlakuan pupuk
pada setiap kelompok ada tiga volume pupuk cair yaitu 5 ml, 10 ml dan 15
ml.
3. Carilah contoh percobaan atau karya ilmiah dari internet yang relevan
dengan percobaan yang akan dilakukan sebagai referensi
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4. Susunlah langkah kerjanya!
5. Amati pertumbuhan tanaman bayam merah selama 2 minggu
6. Catatlah data pertumbuhan tanaman (tinggi dan jumlah daun)
7. Analisis hasil data yang diperoleh melalui soal di bawah ini!
a. Pada pemberian volume pupuk cair berapakah yang menunjukkan
pertumbuhan bayam merah paling baik? Jelaskan?
b. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Adakah
faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi proses
pertumbuhan tanaman? Bagaimana factor-faktor tersebut dapat
memberikan pengaruh?
8. Susunlah laporan hasil percobaan sesuai data analisis masing-masing
kelompok menggunakan penulisan metode ilmiah yang baik dan benar
9. Kumpulkan hasil laporan percobaan di ruang guru

D. Hasil Kegiatan
Tabel hasil pengamatan : pupuk cair daun paitan dan urin kelinci volume 5 ml
polybag

Hari ke1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
2
3

Tabel hasil pengamatan : pupuk cair daun paitan dan urin kelinci volume 10ml
polybag

Hari ke1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
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Tabel hasil pengamatan : pupuk cair daun paitan dan urin kelinci volume 15ml
polybag

Hari ke1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
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Lampiran 4
INSTRUMEN PENILAIAN
A. INSTRUMEN TES TERTULIS
Kisi-kisi Soal
Indikator

Soal
C1

C2

C3

C4

√

3.1.1 Menjelaskan proses pertumbuhan
dan perkembangan pada tumbuhan
Soal Nomer 2 : Jelaskan proses
pertumbuhan dan perkembangan?
Soal Nomer 3 : Jelaskan secara singkat
peran daun paitan dan urin kelinci bagi
pertumbuhan tanama bayam merah!
√

3.1.2 Mengidentifikasi faktor-faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan
dan perkembangan pada
tumbuhan.
Soal Nomer 1 : Sebutkan apa saja faktorfaktor luar yang mempengaruhi
pertumbuhan tanaman ?
3.1.3 Menganalisis antara faktor internal
dan faktor eksternal dengan proses
pertumbuhan dan perkembangan
pada tumbuhan. Berdasarkan hasil
percobaan.
Perintah LKPD Nomer 7 : Analisis hasil
data yang diperoleh melalui soal di bawah
ini!
a. Pada pemberian volume pupuk cair
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berapakah yang menunjukkan
pertumbuhan bayam merah paling
baik? Jelaskan?
b. Faktor apa saja yang
mempengaruhi pertumbuhan
tanaman? Adakah faktor internal
maupun faktor eksternal yang
mempengaruhi proses
pertumbuhan tanaman?
Bagaimana faktor-faktor tersebut
dapat memberikan pengaruh?

Soal Ulangan Harian
1. Sebutkan apa saja faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan
tanaman!
2. Jelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan?
3. Jelaskan secara singkat peran daun paitan dan urin kelinci bagi pertumbuhan
tanaman bayam merah!
Kunci Jawaban Ulangan Harian
1. pH tanah, suhu, kelembaban udara, air, cahaya.
2. Proses pertumbuhan dimulai dari biji kemudian biji membelah terbentuk tunas
kecil lalu batang dan daun semu, kemudian tumbuh akar kecil, dan seiring
semakin tinggi keatas batang semu dan daun semu menjadi batang dan daun
sejati atau tumbuhan dewasa, akar juga semakin panjang dan kuat menjalar
didalam tanah.
3. Daun paitan dan urin kelinci sebagai nutrisi unsur hara bagi tanaman dan
mengandung Nitrogen, Posfor dan Kalium yang tinggi penting untuk
pertumbuhan vegetatif tanaman ( batang, daun dan akar).
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Rubrik Penilaian Kognitif (Ulangan Harian)
Soal

Skor

Aspek

1

5

Bila menjawab :

2

3



pH tanah



Suhu



Kelembaban udara



Air



Cahaya

4

Bila tidak menjawab 1 indikator

3

Bila tidak menjawab 2 indikator

2

Bila tidak menjawab 3 indikator

1

Bila tidak menjawab 4 indikator

0

Bila tidak menjawab pertanyaan

6

Bila menjawab :


biji membelah terbentuk tunas kecil



tumbuh akar



tumbuh batang dan daun semu



batang dan daun sejati



akar memanjang



tumbuhan dewasa

4

Bila tidak menjawab 2 indikator

2

Bila tidak menjawab 4 indikator

1

Bila tidak menjawab 5 indikator

0

Bila tidak menjawab pertanyaan

8

Bila menjawab :
 Daun paitan dan urin kelinci sebagai nutrisi unsur
hara bagi tanaman
 Mengandung Nitrogen, Fosfor an Kalium
 Unsur NPK penting untuk pertumbuhan vegetatif
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tanaman
 Pertumbuhan vegetatif tanaman berupa pertumbuhan
batang, akar dan daun
6

Bila tidak menjawab 1 indikator

4

Bila tidak menjawab 2 indikator

2

Bila tidak menjawab 3 indikator

0

Bila tidak menjawab pertanyaan

Penilaian Soal Pada Perintah LKPD Nomer 7
Skor Aspek
Soal
a. Pada pemberian volume

3

Bila menjawab:


pupuk cair berapakah
yang menunjukkan

Sesuai hasil rerata tertinggi pada
tinggi tanaman dan jumlah daun



pertumbuhan bayam
merah paling baik?

Penjelasan sejalan dengan hasil
percobaan



Jelaskan?

Penjelasan mengacu pada teori
dalam penelitian relevan yang
sejalan dengan hasil percobaan

b. Faktor apa saja yang
mempengaruhi

2

Bila tidak menjawab 1 indikator

1

Bila tidak menjawab 2 indikator

0

Bila tidak menjawab 3 indikator

3

Bila menjawab:


Faktor internal sesuai dengan hasil

pertumbuhan tanaman?

percobaan dan dokumentasi hasil

Adakah faktor internal

percobaan

maupun faktor eksternal



Faktor eksternal sesuai dengan

yang mempengaruhi

hasil percobaan dan dokumentasi

proses pertumbuhan

hasil percobaan

tanaman? Bagaimana



faktor-faktor tersebut

Pengaruh faktor internal dan
eksternal terhadap proses
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dapat memberikan

pertumbuhan tanaman sesuai hasil

pengaruh?

percobaan dan mengacu pada
penelitian relevan.
2

Bila tidak menjawab 1 indikator

1

Bila tidak menjawab 2 indikator

0

Bila tidak menjawab 3 indikator

Penilaian Kognitif (Soal Ulangan Harian)
No

Nama
Siswa

Skor Butiran Soal
1
Skor

2

Jumlah Skor

Nilai
Siswa

3

1.
2.
3.
dst
Keterangan :
Penilaian = Hasil nilai total skor x 100
Total skor maximal 19

Penilaian Kognitif (Soal Pada Perintah LKPD Nomer 7)
No

Nama
Siswa

Skor Butiran Soal
1
Skor

2

Jumlah Skor
3

1.
2.
3.
dst
Keterangan :
Penilaian = Hasil nilai total skor x 100
Total skor maximal 6
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Instrumen Non-Test
Pengamatan Sikap
No

Nama

Aspek yang Dinilai
Jujur

Total Nilai

Disiplin Bekerjasama

Rubrik Penilaian Sikap
Skor

Keterangan

Jujur
3

Bila :


Tidak melakukan plagiat (mengambil/menggunakan karya
orang lain tanpa menyebutkan sumber)



Tidak menyontek saat ujian



Jujur terhadap hasil percobaan

2

Bila 2 indikator terpenuhi

1

Bila 1 indikator terpenuhi

Disiplin
3

Bila :


Tepat waktu saat masuk kelas



Tepat waktu saat mengumpulkan tugas



Mengikuti tata tertib yang berlaku di sekolah (memakai atribut
sekolah sesuai ketentuan dan mengikuti pelajaran dengan tertib
serta membawa buku sesuai dengan pelajaran).

2

Bila 2 indikator terpenuhi

1

Bila 1 indikator terpenuhi

Kerja sama
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3

Bila :


Melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan kelompok



Aktif dalam kegiatan kelompok



Menghargai perbedaan pendapat teman kelompok

2

Bila 2 indikator terpenuhi

1

Bila 1 indikator terpenuhi

Nilai = Jumlah perolehan skor x 100
Skor maksimal 9
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B. Instrumen Penilaian Psikomotor
Lembar Penilaian Psikomotor
No

Nama Siswa

Aspek Penilaian
1

2

Nilai
3

1
2
3
Dst.

Rubrik Penilaian Psikomotor
1. Penilaian Kerangka Percobaan dan Presentasi
No

Aspek yang dinilai

1.

Menyusun

Rubrik
3

kerangka
penelitian

: Kaitan antara latar belakang, rumusan masalah,
dan tujuan jelas dan variabel penelitian detail

2

: Kaitan antara latar belakang, rumusan masalah,
dan tujuan kurang jelas dan variabel penelitian
kurang detail

1

: Kaitan antara latar belakang, rumusan masalah,
dan tujuan tidak jelas dan variabel penelitian
tidak detail

2.

Penyajian

3

presentasi

:Bahasa yang digunakan mudah dipahami,
memanfaatkan media presentasi, penyampaian
yang tegas dan menarik perhatian audience

2

:

Bahasa

dipahami,

yang

digunakan

kurang

kurang

mudah

memanfaatkan

media

presentasi, penyampaian yang kurangg

tegas

dan kurang menarik perhatian audience.
1

: Bahasa yang digunakan tidak mudah dipahami,
tidak

memanfaatkan

media

presentasi,

penyampaian tidak tegas dan tidak menarik
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perhatian audience
3.

Pembagian

tugas 3

: Pembagian tugas secara adil antara moderator,

dalam kelompok

penyaji

dan

operator

dan

semua

saling

membantu dan bekerja dengan baik
2

: Pembagian tugas kurang adil antara moderator,
penyaji dan operator dan semua kurang saling
membantu dan kurang bekerja dengan baik

1

: Pembagian tugas tidak adil antara moderator,
penyaji dan operator dan semua tidak saling
membantu dan tidak bekerja dengan baik

2. Penilaian Laporan Percobaan
No.

Aspek yang dinilai

Skor

Rubrik

1.

Sistematika Laporan

8

Bentuk laporan adalah tulis tangan dengan
ketentuan :


Judul



Latar belakang percobaan



Rumusan masalah



Tujuan percobaan



Dasar teori



Alat, bahan dan cara kerja



Hasil dan pembahasan percobaan



Kesimpulan dan saran

7

Bila 1 indikator tidak terpenuhi

6

Bila 2 indikator tidak terpenuhi

5

Bila 3 indikator tidak terpenuhi

4

Bila 4 indikator tidak terpenuhi

3

Bila 5 indikator tidak terpenuhi

2

Bila 6 indikator tidak terpenuhi

1

Bila 7 indikator tidak terpenuhi
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2.

Dasar Teori

0

Bila 8 indikator tidak terpenuhi

3

Bila memenuhi indikator :


Teori sesuai dengan materi percobaan
yang dilakukan



Teori mencantumkan sumber pustaka



Penulisan teori jelas, padat dan mudah
dipahami

2.

Hasil percobaan

2

Bila 1 indikator tidak terpenuhi

1

Bila 2 indikator tidak terpenuhi

0

Bila 3 indikator tidak terpenuhi

3



Data disajikan dalam bentuk grafik
atau tabel



Data yang disajikan jelas dan mudah
untuk dipahami



Data yang disajikan sesuai hasil
percobaan Bila 3 indikator tidak
terpenuhi

3.

Pembahasan

2

Bila 1 indikator tidak terpenuhi

1

Bila 2 indikator tidak terpenuhi

0

Bila 3 indikator tidak terpenuhi

4



Pembahasan sesuai hasil percobaan



Ada hubungan antara pembahasan
dengan literatur yang digunakan



Bahasa yang digunakan komunikatif
dan mudah dipahami



Menjawab soal nomer 7 pada perintah
LKPD dan dianalisis sebagai
pembahasan

3

Bila 1 indikator tidak terpenuhi
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4.

Kesimpulan

2

Bila 2 indikator tidak terpenuhi

1

Bila 3 indikator tidak terpenuhi

0

Bila 4 indikator tidak terpenuhi

3



Kesimpulan sesuai dengan tujuan
percobaan



Kesimpulan diambil berdasarkan data
pengamatan



Kesimpulan dengan pembahasan



Bahasa yang digunakan pada
kesimpulan adalah bahasa yang
komunikatif Bila 4 indikator tidak
terpenuhi

2

Bila 1 indikator tidak terpenuhi

1

Bila 2 indikator tidak terpenuhi

3

Bila 3 indikator tidak terpenuhi

4

Bila 4 indikator tidak terpenuhi

Penilaian =Hasil nilai total skor x 100
Total skor maximal 19
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Lampiran 5
Data Tinggi Tanaman Bayam Merah Pada Masing-Masing Perlakuan Setiap 3
Hari dan Pertambahan Tinggi Tanaman Bayam Merah
1. Konsentrasi pupuk cair K (0 ppm)
Tinggi Tanaman Bayam Merah Setiap 3 Hari
Waktu
26/04/2017
29/04/2017
02/05/2017
05/05/2017
08/05/2017
11/05/2017
14/05/2017
17/05/2017
20/05/2017
Selisih

Perlakuan K (0 ppm)
K1
K2
K3
K4
K5
5
5.5
6
6
3.5
5.2
5.2
7.5
7
4.5
8.5
8
9.5
9
7
8
11
11
10.5
8
10
14
13.5
14
11.5
13
18
17
17.5
15
16
22
19.5
19.5
19
20
24.5
23.5
23.5
24.5
25
29.5
29
29.5
28.5
20
24
23
23.5
25

Rerata
5.2
5.88
8.4
9.7
12.6
16.1
19.2
23.2
28.3
23.1

Pertambahan Tinggi Tanaman
Data
ke0
1
2
3
4
5
6
7
8

Rerata
Konsentrasi K (0 ppm)
Selisih
K1
K2
K3
K4
K5
0
0
0
0
0
0
0.2
-0.3
1.5
1
1
0.68
3.5
2.5
3.5
3
3.5
3.2
3
5.5
5
4.5
4.5
4.5
5
8.5
7.5
8
8
7.4
8
12.5
11
11.5
11.5
10.9
11
16.5
13.5
13.5
15.5
14
15
19
17.5
17.5
21
18
25
29.5
29
29.5
28.5
28.3
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2. Konsentrasi pupuk cair A (1000 ppm)
Tinggi Tanaman Bayam Merah
Waktu
A1
26/04/2017
3.5
29/04/2017
5
02/05/2017
6.5
05/05/2017
7.5
08/05/2017
10
11/05/2017
12
14/05/2017
14.5
17/05/2017
18.5
20/05/2017
22.5
Selisih
19

Perlakuan A (1000 ppm)
A2
A3
A4
A5
5
3
6
4
6.1
4
6
5
8.5
7
9
7.5
11
8.5
11
8.5
14
11
13
11.5
18.5
15
16
14
22
19
19.5
17
25
23
21
21
30
28.5
26.5
27.5
25
25.5
20.5
23.5

Rerata
4.3
5.22
7.7
9.3
11.9
15.1
18.4
21.7
27
22.7

Pertambahan Tinggi Tanaman
Data
ke0
1
2
3
4
5
6
7
8

Konsentrasi A (1000 ppm)
A1
0
1.5
3
4
6.5
8.5
11
15
19

A2
0
1.1
3.5
6
9
13.5
17
20
25

A3

A4

A5

0
1
4
5.5
8
12
16
20
25.5

0
0
3
5
7
10
13.5
15
20.5

0
1
3.5
4.5
7.5
10
13
17
23.5
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Rerata Selisih
0
0.92
3.4
5
7.6
10.8
14.1
17.4
22.7
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3. Konsentrasi pupuk cair B (2000 ppm)
Tinggi Tanaman Bayam Merah
Waktu
B1
26/04/2017
6
29/04/2017
7
02/05/2017
9
05/05/2017
11
08/05/2017
14
11/05/2017
17.5
14/05/2017
21
17/05/2017
24
20/05/2017
30
Selisih
24

Perlakuan B (2000 ppm)
B2
B3
B4
B5
4.5
5.5
4.5
4
5.5
6
5
5
7
7
6
7
8.5
9
8
9
11
11
9
12
15
13
11.5
16
18.5
15
14
18.5
22
18.5
18
22.5
26.5
23
21.5
28
22
17.5
17
24

Rerata
4.9
5.7
7.2
9.1
11.4
14.6
17.4
21
25.8
20.9

Pertambahan Tinggi Tanaman
Data
ke0
1
2
3
4
5
6
7
8

B1
0
1
3
5
8
11.5
15
18
24

Konsentrasi B (2000 ppm)
B2
B3
B4
B5
0
0
0
0
1
0.5
0.5
1
2.5
1.5
1.5
3
4
3.5
3.5
5
6.5
5.5
4.5
8
10.5
7.5
7
12
14
9.5
9.5
14.5
17.5
13
13.5
18.5
22
17.5
17
24
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Rerata Selisih
0
0.8
2.3
4.2
6.5
9.7
12.5
16.1
20.9
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4. Konsentrasi pupuk cair C (3000 ppm)
Tinggi Tanaman Bayam Merah
Waktu
C1
26/04/2017
5.5
29/04/2017
6.5
02/05/2017
8.5
05/05/2017
11
08/05/2017
14
11/05/2017
16.5
14/05/2017
19
17/05/2017
23
20/05/2017
28
Selisih
22.5

Perlakuan C (3000 ppm)
C2
C3
C4
C5
3
5.5
4
5
4
6
4.5
5.5
6
7.5
6.5
6.5
7.5
9
9
9
10
12
11.5
11
14
15
15
13
17.5
18
19
15.5
22.5
22.5
22.5
20.5
29.5
27
26.5
26.5
26.5
21.5
22.5
21.5

Rerata
4.6
5.3
7
9.1
11.7
14.7
17.8
22.2
27.5
22.9

Pertambahan Tinggi Tanaman
Data
ke0
1
2
3
4
5
6
7
8

C1
0
1
3
5.5
8.5
11
13.5
17.5
22.5

Konsentrasi C (3000 ppm)
C2
C3
C4
0
0
0
1
0.5
0.5
3
2
2.5
4.5
3.5
5
7
6.5
7.5
11
9.5
11
14.5
12.5
15
19.5
17
18.5
26.5
21.5
22.5
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C5
0
0.5
1.5
4
6
8
10.5
15.5
21.5

Rerata Selisih
0
0.7
2.4
4.5
7.1
10.1
13.2
17.6
22.9
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Lampiran 6
Data Jumlah Daun Tanaman Bayam Merah Pada Masing-Masing Perlakuan
Setiap 3 hari dan Pertambahan Jumlah Daun Tanaman Bayam Merah
1. Konsentrasi pupuk cair K (0 ppm)
Jumlah Daun Tanaman Bayam Merah
Waktu
K1
26/04/2017
5
29/04/2017
6
02/05/2017
7
05/05/2017
8
08/05/2017
10
11/05/2017
16
14/05/2017
27
17/05/2017
36
20/05/2017
42
Selisih
37

Perlakuan K (0 ppm)
K2
K3
K4
4
6
5
7
7
8
11
9
15
12
27
17
32
22
42
38
48
48
44
42

K5
5
6
7
9
12
18
25
34
48
43

4
5
6
8
12
25
45
52
64
60

Rerata
4.8
5.8
7
9
12.2
20.6
30.2
40.4
50
45.2

Pertambahan Jumlah Daun

Data ke0
1
2
3
4
5
6
7
8

K1
0
1
2
3
5
11
22
31
37

Rerata
Konsentrasi K (0 ppm)
Selisih
K2
K3
K4
K5
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2.2
7
3
4
4
4.2
11
6
7
8
7.4
23
11
13
21
15.8
28
16
20
41
25.4
38
32
29
48
35.6
44
42
43
60
45.2
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2. Konsentrasi pupuk cair A (1000 ppm)
Jumlah Daun Tanaman Bayam Merah
Waktu
A1
26/04/2017
4
29/04/2017
4
02/05/2017
6
05/05/2017
6
08/05/2017
8
11/05/2017
14
14/05/2017
14
17/05/2017
30
20/05/2017
42
Selisih
38

Perlakuan A (1000 ppm)
A2
A3
A4
A5
5
5
5
5
6
5
5
5
8
5
6
6
9
7
7
6
13
10
9
12
20
17
17
22
24
25
30
33
36
34
42
41
46
46
54
60
41
41
49
55

Rerata
4.8
5
6.2
7
10.4
18
25.2
36.6
49.6
44.8

Pertambahan Jumlah Daun

Data ke0
1
2
3
4
5
6
7
8

A1
0
0
2
2
4
10
10
26
38

Rerata
Konsentrasi A (1000 ppm)
Selisih
A2
A3
A4
A5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0.2
3
0
1
1
1.4
4
2
2
1
2.2
8
5
4
7
5.6
15
12
12
17
13.2
19
20
25
28
20.4
31
29
37
36
31.8
41
41
49
55
44.8
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3. Konsentrasi pupuk cair B (2000 ppm)
Jumlah Daun Tanaman Bayam Merah
Waktu
B1
B2
26/04/2017
4
5
29/04/2017
4
6
02/05/2017
6
7
05/05/2017
8
8
08/05/2017
9
10
11/05/2017
17
20
14/05/2017
20
30
17/05/2017
34
36
20/05/2017
38
44
Selisih
34
39

Perlakuan B (2000 ppm)
B3
B4
B5
Rerata
4
5
5
4
5
6
6
6
6
7
6
7
9
7
13
12
10
27
15
17
32
22
24
46
38
34
56
34
29
51

4.6
5
6.2
7.2
9.6
17.2
22.8
32.4
42
37.4

Pertambahan Jumlah Daun
Data ke0
1
2
3
4
5
6
7
8

B1
0
0
2
4
5
13
16
30
34

Konsentrasi B (2000 ppm)
B2
B3
B4
B5
0
0
0
1
0
0
2
2
1
3
3
1
5
5
2
15
8
5
25
11
12
31
18
19
39
34
29
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Rerata
Selisih
0
1
1
2
8
22
27
41
51

0
0.4
1.6
2.6
5
12.6
18.2
27.8
37.4
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4. Konsentrasi pupuk cair C (3000 ppm)
Jumlah Daun Tanaman Bayam Merah
Waktu
C1
26/04/2017
29/04/2017
02/05/2017
05/05/2017
08/05/2017
11/05/2017
14/05/2017
17/05/2017
20/05/2017
selisih

5
6
7
9
10
19
26
42
60
55

Perlakuan C (3000 ppm)
C2
C3
C4
C5
5
4
5
5
5
6
6
5
7
8
7
9
10
11
10
25
21
18
32
30
29
36
43
38
52
44
54
47
40
49

5
5
6
6
8
14
27
46
56
51

Rerata
4.8
5.4
6.2
7.8
9.8
19.4
28.8
41
53.2
48.4

Pertambahan Jumlah Daun

Data ke0
1
2
3
4
5
6
7
8

C1
0
1
2
4
5
14
21
37
55

Konsentrasi C (3000 ppm)
C2
C3
C4
C5
0
0
0
0
1
1
1
1
2
3
3
4
5
7
5
20
17
13
27
26
24
31
39
33
47
40
49
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Rerata
Selisih
0
0
1
1
3
9
22
41
51

0
0.6
1.4
3
5
14.6
24
36.2
48.4
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Lampiran 7
Data Berat Basah Tanaman Bayam Merah

Ulangan
1
2
3
4
5
Total
Rerata

Berat Basah (gram)
K (0 ppm) A (1000 ppm) B (2000 ppm)
C (3000 ppm)
29
34
36
39
34
30
43
38
174
34.8

36
38
30
34
172
34.4
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34
21
29
29
149
29.8

45
34
37
35
190
38
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Lampiran 8
Data Rerata pH, Suhu Udara, Total Jumlah Bercak Daun, Total Jumlah Gulma
Pada Masing-masing Konsentrasi dan RAL Tanaman Bayam Merah
Pengambila
n data ke0
1
2
3
4
5
6
7
8

Rerata pH
K(0 ppm)
4,68
5,04
4,68
5,04
4,98
4,86
6,24
6,44
5,84

Rerata pH
A(1000 ppm)
3,9
5,04
4,96
4,76
4,76
4,88
6,12
6,56
6,08

Rerata pH
B(2000 ppm)
3,96
5,16
4,56
4,88
5,08
5,16
6,04
6,48
5,92

Konsentrasi

Rerata Suhu
udara

Total Jumlah
Bercak Daun

Total Jumlah
Gulma

0 ppm

30,5oC

119

14

1000 ppm

213

12

2000 ppm

118

17

3000 ppm

150

13

Rancangan Acak Lengkap Tanaman Bayam Merah
A1

C5

A5

K1

B2

K2

K4

A3

C4

B1

A2

C2

K5

B4

C1

C3

A4

B3

B5

K3
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Rerata pH
C(3000 ppm)
4,76
4,88
4,78
4,92
4,86
5,2
6,4
6,56
6
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Lampiran 9
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Lampiran 10
Uji Normalitas Data Tinggi Tanaman, Jumlah Daun dan Berat Basah Tanaman
Bayam Merah
1. Tinggi Tanaman.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Tinggi_Tana
man
N
Normal Parametersa,,b
Most Extreme
Differences

20
22.4000
2.57825
.115
.071
-.115
.516
.952

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Test distribution is Normal.
2. Jumlah Daun
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Jumlah_Daun
N
Normal Parametersa,,b
Most Extreme
Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Test distribution is Normal.
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20
43.9500
8.04249
.098
.098
-.085
.436
.991
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Jumlah_Daun
N
Normal Parametersa,,b
Most Extreme
Differences

20
43.9500
8.04249
.098
.098
-.085
.436
.991

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

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

3. Berat Basah
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Berat_Basah
N
Normal Parametersa,,b
Most Extreme
Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

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

20
34.2500
5.38883
.181
.093
-.181
.812
.525

Berdasarkan hasil uji normalitas ditunjukkan bahwa data tinggi tanaman, jumlah
daun dan berat basah tanaman bayam merah terdistribusi normal karena nilai sig>
0.05
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Lampiran 11
Uji Homogenitas Data Tinggi Tanaman, Jumlah Daun dan Berat Basah Tanaman
Bayam Merah
1. Tinggi Tanaman
Test of Homogeneity of Variances
Tinggi_Tanaman
Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

2.206
3
16
.127
Tabel di atas menunjukkan homogenitas varians yang dihasilkan dengan nilai
level statistic 2.206 dan nilai sig 0.127 > 0.05 pada level probabilitas yang berarti
bahwa perlakuan setiap konsentrasi pupuk cair daun paitan dan urin kelinci
terhadap tinggi tanaman bayam merah memiliki varians yang sama (homogen).

2. Jumlah Daun

Test of Homogeneity of Variances
Jumlah_Daun
Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

.270
3
16
.846
Tabel di atas menunjukkan homogenitas varians yang dihasilkan dengan nilai
level statistic 2.270 dan nilai sig 0.846 > 0.05 pada level probabilitas yang berarti
bahwa perlakuan setiap konsentrasi pupuk cair daun paitan dan urin kelinci
terhadap jumlah daun pada tanaman bayam merah memiliki varians yang sama
(homogen).
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3. Berat Basah
Test of Homogeneity of Variances
Berat_Basah
Levene
Statistic
.832

df1

df2
3

Sig.
16

.496

Tabel di atas menunjukkan homogenitas varians yang dihasilkan dengan nilai
level statistic 2.270 dan nilai sig 0.846 > 0.05 pada level probabilitas yang berarti
bahwa perlakuan setiap konsentrasi pupuk cair daun paitan dan urin kelinci
terhadap jumlah daun pada tanaman bayam merah memiliki varians yang sama
(homogen).
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Lampiran 12
Hasil Uji Anova Terhadap Tinggi Tanaman, Jumlah Daun dan Berat Basah
Tanaman Bayam Merah
1. Tinggi Tanaman
ANOVA
Tinggi_Tanaman
Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups
15.400
3
5.133
.741
.543
Within Groups
110.900
16
6.931
Total
126.300
19
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai sig. 0.543 > 0.05 pada level
probabilitas. Hal ini berarti bahwa pupuk cair daun paitan dan urin kelinci dengan
konsentrasi berbeda tidak mempengaruhi tinggi tanaman bayam merah secara
signifikan maka hipotesis ditolak.

2. Jumlah Daun
ANOVA
Jumlah_Daun
Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups
324.950
3
108.317
1.917
.168
Within Groups
904.000
16
56.500
Total
1228.950
19
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai sig. 0.168 > 0.05 pada level
probabilitas. Hal ini berarti bahwa pupuk cair daun paitan dan urin kelinci dengan
konsentrasi berbeda tidak mempengaruhi jumlah daun pada tanaman bayam
merah secara signifikan maka hipotesis ditolak.

106

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Berat Basah
ANOVA
Berat_Basah
Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups
170.950
3
56.983
2.394
.106
Within Groups
380.800
16
23.800
Total
551.750
19
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai sig. 0.106 > 0.05 pada level
probabilitas. Hal ini berarti bahwa pupuk cair daun paitan dan urin kelinci dengan
konsentrasi berbeda tidak mempengaruhi berat basah pada tanaman bayam merah
secara signifikan maka hipotesis ditolak.
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Lampiran 13
Dokumentasi
1. Alat dan Bahan

TDS HM Digital

Timbangan digital

pH meter

Termohigrometer

Termometer

Soil Ph & Moisture
Tester

Penggaris

Timbangan analitik

Ember

Blender

Kain saring

Baskom

Gelas ukur 100ml

Gelas ukur 10ml
108

Polybag 30x30cm
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2. Prosedur Pembuatan Pupuk Organik cair

Daun paitan
dipotong kecil-kecil

Daun paitan ditimbang Daun paitan diblender
sebanyak 500 gram
dengan tambahan
air pada perbandingan 1:2

Ditambahkan EM-4
sebanyak 0.3 liter

Urin kelinci
dimasukkan dalam
ember sebanyak 1 liter

Sari daun paitan
dimasukkan ke
dalam ember

Tetes tebu/ molase
dituangkan
kedalam ember
sebanyak 0.3 liter

Pupuk cair daun paitan
dan urin kelinci yang
sudah difermentasi selama
15 hari
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Hasil blender disaring
menggunakan kain saring
dan diambil sari daun
paitan sebanyak 1 liter

Air leri diberikan
sebanyak 0.4 liter

Pupuk cair daun paitan
dan urin kelinci sebelum
difermentasi dengan Ph
3.8
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3. Tanaman Bayam Merah

Pengambilan data ke-0

Pengambilan data ke-5

Pengambilan data ke-8

4. Hama, Penyakit dan Gulma Pada Tanaman Bayam Merah

Hama Walang sangit
(Leptocorisa acuta
Thunberg.)

Penyakit bercak daun
mulai dari bercak bulat
kecil hingga meluas ke
seluruh permukaan daun
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Gulma rumput teki

