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ABSTRAK
PENGARUH PEMBERIAN MSG (Monosodium Glutamate) DALAM
PEMBUATAN PUPUK CAIR URIN SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN
TANAMAN SELEDRI
(Apium graveolens. L)
Lamria Hutasoit
151434086
Universitas Sanata Dharma
Setiap tanaman termasuk tanaman seledri membutuhkan unsur hara esensial
dan non esensial yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Unsur hara non esensial
salah satu contohnya yaitu Na yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan
vegetatif yaitu tinggi tanaman, jumlah daun dan berat basah. Untuk melengkapi
kekurangan unsur hara dalam tanah dapat menambahkan pupuk cair urin sapi.
Pupuk cair urin sapi belum mengandung unsur hara Na yang cukup, maka
ditambahkan MSG dalam pupuk tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh pemberian MSG serta komposisi MSG paling baik dalam
pembuatan pupuk cair urin sapi terhadap pertumbuhan tanaman seledri.
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan menggunakan
3 perlakuan dan 1 kontrol. Untuk 3 perlakuan komposisi MSG dan pupuk cair urin
sapi selama 28 hari yaitu 1 gr/l, 2 gr/l dan 3 gr/l. Kontrol negatif (-) tidak
menggunakan pupuk cair urin sapi maupun penambahan MSG. Untuk mengetahui
pengaruh pemberian MSG dalam pupuk cair urin sapi terhadap pertumbuhan
tanaman seledri selama 28 hari dilakukan uji Anova One Way Factor Between.
Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan
komposisi MSG dalam pupuk cair urin sapi tidak berpengaruh nyata terdahap
pertumbuhan tinggi tanaman dan berat basah tanaman seledri namun berpengaruh
nayata terhadap jumlah daun tanaman seledri. Komposisi MSG yang paling baik
digunakan untuk tambahan pupuk cair urin sapi adalah MSG dengan komposisi 2
gr / L pupuk cair urin sapi.
Kata Kunci : MSG, Pupuk Cair Urin Sapi, Pertumbuhan, Seledri (Apium
graveolens L).
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ABSTRACT
THE EFFECT OF MSG (MONOSODIUM GLUTAMATE)
ADMINISTRATION IN MAKING COW URINE LIQUID FERTILIZER
ON CELERY PLANT GROWTH
(Apium graveolens L.)
Lamria Hutasoit
151434086
Universitas Sanata Dharma

Every plant including celery plants need essential and non-essential
nutrients sufficient for plant growth. One of non-essential nutrient is Na which is
needed by plants for vegetative growth that are plant height, number of leaves and
wet weight. To supplement deficiencies nutrients in the soil, addition of cow urine
liquid fertilizer can be done. The cow urine liquid fertilizer does not contain enough
Na nutrients, then MSG is added in the fertilizer. The purpose of this study was to
know the effect and the best composition of MSG in making cow urine liquid
fertilizer on celery plant growth.
This research used a completely randomized design using 3 treatments and
1 control. For 3 treatments, the composition of MSG and cow urine liquid fertilizer
for 28 days was 1 gr/l, 2 gr/l and 3 gr/l. Negative control (-) did not use cow urine
liquid fertilizer or the addition of MSG. To find out the effect of MSG in cow urine
liquid fertilizer on the growth of celery plants for 28 days, Anova One Way Factor
Between was carried out.
Based on the results of data analysis, could be concluded that the
differences composition of MSG in cow urine liquid fertilizer did not significantly
influence the growth of plant height and wet weight but had an effect on the number
of leaves celery plants. The best MSG composition used for additional cow urine
liquid fertilizer is MSG with a composition of 2 gr/l cow urine liquid fertilizer.
Keywords: MSG, Cow Urine Liquid Fertilizer, Growht, Celery (Apium
graveolens L).

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat
dan kasih karunia –Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang
berjudul “PENGARUH PEMBERIAN MSG (Monosodium Glutamate)
DALAM

PEMBUATAN

PUPUK

CAIR

URIN

SAPI

TERHADAP

PERTUMBUHAN TANAMAN SELEDRI (Apium graveolens. L).”
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sanata Dharma. Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas
bantuan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia –Nya skripsi ini dapat
terselesaikan.
2. Ibu Yoanni Maria Lauda Feroniasanti, M.Si selaku DPA yang telah
membimbing, memberi semangat, memotivasi dan memberikan inspirasi
kepada saya dari awal semester hingga saya mampu menyelesaikan skripsi
ini.
3. Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J selaku Dosen Pembimbing yang
dengan sabar membimbing, memotivasi dan membantu saya dari
menentukan judul hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Drs. Antonius Tri Priantoro, M. For. Sc selaku Ketua Program Studi
Pendidikan Biologi

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Kedua Orang tua dan saudara saya yang selalu mendoakan, memberikan
semangat, menasehati dan memotivasi selama saya mengerjakan skripsi.
6. Semua Dosen Pendidikan Biologi yang telah memberikan pengetahuan
serta didikan selama saya berkuliah hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh sahabat Pendidikan Biologi angkatan 2015 atas kerjasama dan
dinamikanya serta segala cerita yang terukir selama kuliah.
8. Claresta, nayo, tita, reza, mei, redita selaku sahabat saya dari SMA yang
tidak pernah berhenti memberikan semangat selama saya kuliah meskipun
kami kuliah ditempat yang berbeda-beda.
9. Wewen dan ruth sahabat dekat saya selama saya di Jogja yang selalu
mendengarkan keluh kesah, meringankan beban saya, memberikan
semangat, menjaga saya ketika sakit dan selalu berbagi cerita selama saya
kuliah di Jogjakarta.
10. Grace, kak didit, bg togar, muel dan kak yoha yang selalu menemani saya
selama saya berkuliah dan selalu menjadi tempat berbagi cerita dikala sedih
dan senang.
11. Seluruh anggota LC WELL, PPNI GKN GLORIA, jemaat GKN GLORIA
yang menjadi keluarga kedua selama saya berkuliah di Jogja, selalu
memberikan semangat dan menjadi tempat bernaung dikala berbeban berat.
12. Anak-anak Boarding House Familly yang sangat saya cintai, terkhusus kak
Hesti, rani, meisy dan kak icha yang selalu ada disaat saya merasa sedih,
selalu menemani disaat saya mengerjakan tugas dan selalu memotivasi
disaat saya merasa tidak mampu.

xi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

xii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... ii
HALAMAN MOTO ............................................................................................. iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .............. Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN ... Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK ........................................................................................................... vii
ABSTRACT ........................................................................................................... ix
KATA PENGANTAR ........................................................................................... x
DAFTAR ISI ....................................................................................................... xiii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xvii
BAB I ...................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1
B. Rumusan Masalah...................................................................................... 4
C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 4
D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 5
BAB II .................................................................................................................... 6
KAJIAN PUSTAKA ............................................................................................. 6
A. Kajian Teori ................................................................................................ 6
1.

Klasifikasi dan Botani Tanaman Seledri (Apium graveolens L.) ....... 6

2.

Syarat Tumbuh Tanaman Seledri (Apium graveolens L.) .................. 7

3.

Unsur Hara ............................................................................................. 9

4.

Kandungan Kimia Tanaman Seledri .................................................. 10

5.

Manfaat Tanaman Seledri ................................................................... 12

6.

Pemupukan ........................................................................................... 13

7.

Monosodium Glutamate (MSG) .......................................................... 17

B. Hasil Penelitian yang Relevan ................................................................. 21

xiii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Kerangka Berpikir ................................................................................... 23
D. Hipotesis .................................................................................................... 25
BAB III ................................................................................................................. 26
METODE PENELITIAN ................................................................................... 26
A. Jenis Penelitian ......................................................................................... 26
B. Alat dan Bahan ......................................................................................... 28
1.

Alat ......................................................................................................... 28

2.

Bahan ..................................................................................................... 28

C. Cara Kerja ................................................................................................ 28
1.

Tahap Persiapan ................................................................................... 29

2.

Tahap Penanaman Tanaman Seledri ................................................. 30

2.

Tahap Perlakuan .................................................................................. 32

3.

Tahap pengambilan data ..................................................................... 33

4.

Metode Analisis Data ............................................................................... 35

5.

Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran ........ 36

BAB IV ................................................................................................................. 37
HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................................... 37
A. Data dan Analisis Data ............................................................................ 37
1.

Pertumbuhan Tinggi Tanaman Seledri .............................................. 37

2.

Jumlah Daun Tanaman Seledri .......................................................... 39

3.

Berat Basah Tanaman Seledri............................................................. 41

B. Pembahasan .............................................................................................. 42
1.

Tinggi Tanaman Seledri ...................................................................... 44

2.

Jumlah Daun Tanaman Seledri .......................................................... 52

3.

Berat Basah Tanaman Seledri............................................................. 55

C. Keterbatasan dalam Penelitian ............................................................... 57
BAB V................................................................................................................... 59
IMPLEMENTASI PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN ................... 59
BAB VI ................................................................................................................. 61
PENUTUP ............................................................................................................ 61
A. Kesimpulan ............................................................................................... 61
B. Saran ......................................................................................................... 61
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 63

xiv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Kandungan Kimia dalam daun seledri per 100 gram daun segar…......11
Tabel 3.1 Komposisi dan Jumlah Bahan ………………………………………...33
Tabel 3.2 Jadwal Perlakuan………………………………………………………34
Tabel 4.1 Selisih Pertambahan Tinggi Tanaman Seledri (cm)..…………………37
Tabel 4.2 Selisih Jumlah Daun Tanaman Seledri………………………………..39
Tabel 4.3 Berat Basah Total Tanaman Seledri…… …………………………….41

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Tanaman Seledri (Apium graveolens L.)…………………………….6
Gambar 2.2 Struktur D- dan L-.……......……………………….……………...188
Gambar 2.3 Rumus Kimia Monosodium Glutamat .……………….…………..188
Gambar 2.4 Bagan Literature Map……………………………............................22
Gambar 2.5 Bagan Kerangka Berfikir………………..………………………….24
Gambar 3.1 Denah Peletakan Polybag………………….……………………….32
Gambar 4.1 Selisih Pertambahan tinggi tanaman seledri………………………..38
Gambar 4.2 Jumlah Helai Daun Tanaman Seledri………………………….……40
Gambar 4.3 Berat Basah Tanaman Seledri.…………………………….………..42
Gambar 4.4 Tanaman Seledri C.4………….…………………….........................49
Gambar 4.5 Tanaman Seledri A.2…….................……………………………….50
Gambar 4.6 Letak Polybag A.2……..……………………………..……………..51

xvi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Silabus Pembelajaran ......................................................................... 69
Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran .................................................. 78
Lampiran 3 Lembar Kerja Peserta Didik ............................................................ 108
Lampiran 4 Instrumen Penilaian ......................................................................... 112
Lampiran 5 Rubrik Penilaian dan Kunci Jawaban .............................................. 122
Lampiran 6 Hasil Uji Statistik............................................................................. 133
Lampiran 7 Data Penelitian ................................................................................. 136
Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian ................................................................... 141

xvii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seledri merupakan salah satu tanaman yang paling sering digunakan untuk
kebutuhan dapur rumah tangga. Seledri biasanya digunakan untuk pelengkap dalam
masakan dan untuk penambah cita rasa. Kebutuhan seledri yang semakin banyak
harus diimbangi dengan produksi seledri yang samakin meningkat. Tanaman
seledri merupakan tanaman yang mudah dibudidayakan tanpa harus membutuhkan
lahan yang luas, namun hanya dengan menggunakan polybag saja sudah bisa
membudidayakan tanaman seledri.
Tanaman

seledri

dikategorikan

sebagai

tanaman

sayuran

karena

pemanfaatannya sebagai pelengkap masakan. Dalam pembudidayaan tanaman
seledri cukup hanya dengan menyiapkan media tanah yang subur dan kebutuhan air
yang cukup, maka pertumbuhan tanaman seledri akan tumbuh dengan baik.
Pembudidayaan tanaman seledri tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 23 –
28 hari saja maka seledri sudah bisa di panen. Penanaman seledri dapat dilakukan
dengan penyemaian biji terlebih dahulu, kemudian dipindahkan ke dalam polybag.
Selain dimanfaatkan sebagai pelengkap dalam masakan dan penambah cita
rasa, seledri juga memiliki manfaat yang lain dalam kesehatan. Pada masyarakat
tradisional, seledri sudah sejak lama digunakan sebagai obat untuk menurunkan
tekanan darah.
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Hal ini dikarenakan dalam seledri terdapat kandungan apigenin yang dapat
mencegah penyempitan pembuluh darah. Selain itu juga terdapat adanya komponen
pthalide yang merilekskan pembuluh darah, seledri juga mengandung fitosterol
yang dapat menurunkan kadar kolestrol dalam darah. Seledri juga dapat digunakan
untuk mencegah kanker dan membentuk permeabilitas kulit yang baik. Seledri juga
dapat bermanfaat untuk memelihara kesehatan mulut dan gigi terutama pada lanjut
usia. Memakan seledri mentah dapat merangsang produksi air liur yang dapat
melumpuhkan aktivitas kuman yang dapat menyebabkan gigi keropos (Dalimartha,
2000).
Karena manfaat dari tanaman seledri dan banyaknya kebutuhan yang
menggunakan tanaman seledri, maka produksi tanaman seledri harus meningkat.
Untuk menunjang pertumbuhan seledri yang baik dan cepat maka diperlukan bahan
tambahan seperti pupuk. Pupuk ini berguna untuk memberikan tambahan nutrisi
bagi tanaman untuk tumbuh. Alternatif pupuk yang dapat digunakan adalah pupuk
cair urin sapi karena didaerah Wedomartani banyak urin sapi yang tidak dibiarkan
begitu saja, maka alangkah baiknya jika diolah menjadi pupuk cair urin sapi. Pupuk
cair urin sapi banyak mengandung nutrisi yang dapat membantu pertumbuhan
tanaman seledri.
Suwito (2002) mengatakan pupuk organik cair merupakan dekomposisi bahan
organik atau proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih
sederhana melalui bantuan mikroorganisme. Urin sapi dapat diolah menjadi pupuk
cair yang berbentuk cair tidak padat dan mudah larut dalam tanah serta membawa
unsur-unsur penting bagi tanah. Tidak hanya itu, pupuk organik cair dari urin sapi
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ini juga mempunyai kelemahan, yaitu kurangnya unsur hara yang diperlukan bagi
tanaman jika dibandingkan dengan pupuk buatan lainnya (Sutanto, 2002).
Setiap tanaman tentunya membutuhkan unsur hara yang cukup terutama unsur
hara esensial seperti C, H, O, N, dan P. Melihat kekurangan unsur hara yang
terdapat pada pupuk cair urin sapi, maka perlu diberikan tambahan nutrisi dalam
pupuk cair urin sapi. Salah satu nutrisi yang perlu ditambahkan adalah nutrisi Na.
Na merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan
vegetatif.
MSG merupakan bahan pelengkap masakan yang mudah ditemukan dan
harganya murah. Kandungan yang terdapat dalam MSG juga dibutuhkan oleh
tumbuhan untuk pertumbuhan vegetatif dan generatifnya, kandungan tersebut
adalah Na (Natrium). Oleh sebab itu MSG dapat digunakan sebagai bahan
tambahan dalam pupuk organik cair urin sapi sehingga kandungan yang terdapat
dalam pupuk organik cair urin sapi terpenuhi dan pertumbuhan tanaman seledri
dapat tumbuh dengan baik.
Kandungan Natrium yang ada di dalam MSG dapat melengkapi kandungan
unsur hara yang terdapat pada pupuk cair urin sapi. Unsur hara Natrium ini
merupakan unsur hara mikronutrien yang tidak dibutuhkan dalam jumlah banyak
namun diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul
“PENGARUH PEMBERIAN MSG (Monosodium Glutamate) DALAM
PEMBUATAN PUPUK CAIR URIN SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN
TANAMAN SELEDRI (Apium graveolens L.)”.
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B.

Rumusan Masalah
Dari pemaparan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini yaitu:
1. Bagaimanakah pengaruh pemberian MSG dalam pembuatan pupuk cair
urin sapi terhadap tinggi tanaman seledri?
2. Bagaimanakah pengaruh pemberian MSG dalam pembuatan pupuk cair
urin sapi terhadap jumlah daun pada tanaman seledri?
3. Bagaimanakah pengaruh pemberian MSG dalam pembuatan pupuk cair
urin sapi terhadap berat basah tanaman seledri?
4. Berapakah komposisi MSG paling baik dalam pembuatan pupuk cair urin
sapi terhadap pertumbuhan tanaman seledri?
C.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1. Pengaruh pemberian MSG dalam pembuatan pupuk cair urin sapi
terhadap tinggi tanaman seledri.
2. Pengaruh pemberian MSG dalam pembuatan pupuk cair urin sapi
terhadap jumlah daun tanaman seledri.
3. Pengaruh pemberian MSG dalam pembuatan pupuk cair urin sapi
terhadap berat basah tanaman seledri.
4. Konsentrasi paling baik dalam pemberian MSG dalam pupuk cair urin
sapi terhadap pertumbuhan tanaman seledri.
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D.

Manfaat Penelitian
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat

bermanfaat bagi :
1.

Bagi Pembaca
Melalui penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca
mengenai pembudidayaan tanaman seledri dengan menggunakan MSG
dan pupuk organik cair urin sapi.

2.

Bagi peneliti lain
Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat di gunakan untuk
penelitian selanjutnya.

3.

Bagi Dunia Pendidikan
Penelitian dapat di gunakan sebagai bahan pembelajaran pengenalan
manfaat MSG dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta
dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam pertumbuhan dan
perkembangan tanaman.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Klasifikasi dan Botani Tanaman Seledri (Apium graveolens L.)
Klasifikasi tanaman seledri menurut Dalimartha (2000) adalah sebagai
berikut:
Kingdom

: Plantae

Division

: Spermatophyta

Subdivision

: Angiospermae

Class

: Dicotyledonae

Order

: Apiales

Familiy

: Apiaceae

Genus

: Apium

Species

: Apium graveolens L.

Gambar 2.1 Tanaman Seledri (Apium graveolens L.)
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019)
6
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Tanaman seledri merupakan tanaman yang termasuk dalam golongan
tanaman berkeping dua (dikotil) dan merupakan tanaman setahun atau dua tahun
yang berbentuk rumput atau semak. Tanaman seledri memiliki tinggi 50 cm,
bercabang, memiliki daun menyirip dan bergerigi dengan anak daun 3 – 7 helai
serta berwarna hijau keputih putihan (Dalimartha, 2003).
Halfacre dan Barden, (2004) mengatakan bahwa daun seledri tumbuh dengan
pola roset atau berupa daun majemuk menyirip dengan memiliki lima sampai tujuh
anak daun. Daun seledri melekat pada batang dengan tangkai daun yang panjang
dan berdaging. Tangkai daun seledri tegak dan lebar dengan pangkal yang
menyelingkup atau menyerupai tulang dan tangkai daun yang lebih muda
mempunyai tangkai daun yang lembut.
Seledri juga mempunyai bunga yang berwarna putih dan hijau, dan memiliki
panjang tangkai kelopak bunga 2,5 cm. Meskipun tanaman seledri mampu
membuahi sendiri, namun penyerbukan sebagian besar masih dibantu oleh serangga
penyerbuk (Juarni, 2017).
Tanaman seledri memiliki system perakaran yang menyebar dan berongga
dengan akar adventif mendekati permukaan sehingga akar-akar ini akan terlihat dari
luar (Halfacre dan Barden, 2004).
2. Syarat Tumbuh Tanaman Seledri (Apium graveolens L.)
a. Iklim
Tanaman Seledri (Apium graveolens L.) mampu tumbuh dan berkembang
dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi (pegunungan). Tanaman
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seledri merupakan tanaman yang sangat tergantung pada lingkungan. Untuk
mendapatkan hasil dengan kualitas yang baik dan tanaman yang tinggi, maka
tanaman seledri harus di tanam di kondisi lingkungan yang tepat. Tanaman seledri
dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang mempunyai ketinggian 1000 – 2000
meter di atas permukaan laut, dengan suhu harian 18 – 24 °C, udara yang sejuk
dengan kelembaban antara 80 – 90 %, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup
(Anonim, 2015).
b. Tanah
Tanah merupakan medium alam yang menjadi tempat tumbuhnya tumbuhan
dan tanaman yang tersusun dari bahan-bahan padat, cair dan gas. Bahan-bahan yang
menyusun tanah dapat di bedakan atas partikel mineral, bahan organik, jasad hidup,
air dan gas. Fungsi tanah bagi kehidupan adalah sebagai medium tumbuh yang
menyediakan unsur hara bagi tanaman dan sebagai penyedia dan penyimpan air
(Jumin, 2002).
Tanah yang paling ideal yang di gunakan untuk pertumbuhan tanaman seledri
adalah jenis tanah Andosol. Jenis tanah ini umumnya berwarna hitam atau kelabu
hingga coklat tua, kaya akan unsur hara, mempunyai struktur remah dengan tekstur
debu atau lempung berdebu hingga lempung. Kemudian pH tanah sekitar 5,0 – 7,0
(Rukmana, 2003).
c. Derajat Keasaman Tanah (pH)
Tanaman seldri merupakan tanaman yang dapat tumbuh pada pH tanah berkisar
5,6 sampai 6,5 atau pada pH optimum 6,0 sampai 6,8. Tanaman seledri juga
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merupakan tanaman yang menyukai tanah yang mengandung garam natrium,
kalsium, dan boron (Haryoto, 2009)
d. Sinar Matahari
Tanaman Seledri merupakan tanaman subtropik yang membutuhkan sinar
matahari 8 jam per hari. Namun, tanaman seledri juga tidak tahan terpapar sinar
matahari langsung secara berlebihan. Hal tersebut dapat menyebabkan tanaman
seledri menjadi layu atau menguning. Sebaliknya, jika tanaman seledri kurang
mendapatkan cahaya matahari maka pertumbuhannya akan terhambat, lemah dan
pucat (Haryoto, 2009)
3. Unsur Hara
Unsur hara memiliki fungsi yang tidak dapat di gantikan dengan unsur yang
lain, dan apabila terjadi kekurangan suatu unsur hara maka akan menyebabkan
kegiatan metabolisme tanaman akan terhenti dan terganggu. Tanaman yang
kekurangan unusr hara atau ketidaktersediaan unsur hara akan menampakkan gejala
pada suatu organ tertentu yang spesifik yang biasa di sebut juga sebagai gejala
kekahatan (Rosmarkam dan Yuwono, 2002).
Unsur hara tanaman merupakan unusr yang diserap dan dibutuhkan oleh
tanaman. Menurut Hanafiah (2007) unsur kimiawi dianggap esensial sebagai unsur
hara tanaman jika memenuhi kriteria berikut:
a. Unsur harus terlibat langsung dalam penyediaan nutrisi bagi tanaman.
b. Unsur yang tersedia harus dapat melengkapi siklus hidup tanaman
c. Jika tanaman mengalami defisiensi maka dapat diperbaiki dengan unsur
tersebut.
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Unsur hara dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan kebutuhannya, unsur
hara yang dibutuhkan lebih dari 500 ppm dikatakan unsur hara makro sedangkan
unsur hara yang dibtuhkan kurang dari 50 ppm dikatakan unsur hara mikro
(Hanafiah, 2007).
Menurut Setiaji (2006) unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah
Karbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K),
Sulfur (S), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Seng (Zn), Besi (Fe), Mangan (Mn),
Tembaga (Cu), Molibden (Mo), Boron (Br), Klor (Cl), Natrium (Na), Kobal (Co),
dan Silikon (Si). Unsur Na, Si dan Co dianggap sebagai unsur hara non esensial
tetapi hampir selalu terdapat didalam tanaman. Misalnya, unsur Na pada tanaman
terdapat pada tanah yang kadar garamnya relative tinggi dan sering melebihi kadar
Fosfor (P).
4. Kandungan Kimia Tanaman Seledri
Menurut Setiawan (2003) kandungan kimia di dalam daun seledri (Apium
graveolens L.) sangatlah banyak dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kandungan
kimia dalam saun seledri per 100 gram daun segar tanaman seledri dapat dilihat
pada Tabel 2.1.
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Table 2.1 Kandungan Kimia dalam daun seledri per 100 gram daun segar
No

Komponen

Jumlah

1

Air

93 ml

2

Lemak

1,2 gr

3

Karbohidrat

4 gr

4

Protein

0,9 gr

5

Serat

0,9 gr

6

Kalsium

50 mg

7

Besi

1 mg

8

Fosfor

40 mg

9

Yodium

150 mg

10

Kalium

400 mg

11

Magnesium

85 mg

12

Vitamin A

130 IU

13

Vitamin K

15 mg

14

Vitamin C

15 mg

15

Riboflavin

0,05 mg

16

Tiamin

0,03mg

17

Nikotinamid

0,4 mg

(Sumber : Setiawan (2003)

Menurut Dalimartha (2005) herba seledri mengandung flavonoid, saponin,
tannin 1%, minyak atsiri 0,033%, flavor-glukosida (apiin), apigenin, kolin, lipase,
asparagines, zat pahit, vitamin A, vitamin B, vitamin C. Di dalam akar seledri
mengandung asparagine, manit, zat pati, lender, minyak atsiri, pentosan, glutamine
dan tirosin. Pada biji seledri mengandung apiin, minyak menguap, apigenin dan
alkaloid.
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5. Manfaat Tanaman Seledri
Tanaman seledri memiliki manfaat sebagai pelengkap dalam masakan, selain
itu seledri juga bermanfaat untuk menghilangkan bau mulut. Menurut Dalimartha
(2000) seledri memiliki manfaat diantaranya adalah:
1.

Mencegah Tekanan Darah
Tanaman seledri kaya akan asam amino arginin. Asam amino arginine

merupakan asam amino yang termasuk golongan asam amino esensial yang ketika
masuk kedalam tubuh akan terurai menjadi aspartate dan amoniak. Asam amino
arginin juga merupakan peluruh kecing (diuretik) yang dapat meningkatkan jumlah
air kencing.
2.

Mencegah Mual dan Muntah
Tanaman seledri memiliki sifat sedatif (penenang) sehingga cocok

digunakan untuk mencegah rasa mual dan muntah.
3.

Mencegah Pertumbuhan Mikroba
Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tanaman seledri memiliki

kemampuan bakterisida.
Menurut Dalimartha (2000) tanaman seledri dapat digunakan untuk
menurunkan tekanan darah. Hal ini dapat terjadi karena seledri mengandung
apigenin yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah. Efek tersebut akan
menjadi lebih besar dengan adanya komponen pthalide yang berfungsi merilekskan
pembuluh darah. Selain itu seledri juga bermanfaat untuk menurunkan kadar
kolestrol karena tanaman seledri mengandung fitosterol. Seledri juga berfungsi
untuk mencegah kanker dan membentuk permeabilitas kulit yang baik serta
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menjaga kebersihan gigi dan mulut terutama bagi lanjut usia. Seledri juga mampu
merangsang produki air liur yang dapat membantu melumpuhkan kuman yang
mengakibatkan gigi keropos.
Selain itu, tanaman seledri juga dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai obat
untuk menurunkan panas dengan cara mengoleskan daun tanaman seledri ke kepala
anak yang terserang panas. Air perasan seledri memiliki sifat mendinginkan dan di
percaya dapat mendinginkan kepala. Selain itu, air perasan daun seledri dapat
menyuburkan dan menghitamkan rambut derta tidak memiliki efek samping
(Dalimartha, 2000).
6. Pemupukan
Pemupukan yang umum dilakukan adalah pemupukan yang mengandung
unsur hara makro saja, padahal unsur mikro juga mutlak dibutuhkan tanaman.
Masing – masing unsur hara memiliki peranan yang berbeda – beda, untuk itu
pemberian unsur hara pada tanaman harus lengkap jika ingin semua aspek
pertumbuhan dan perkembangan tanaman berlangsung normal dan berproduksi
tinggi. Kekurangan salah satu unsur hara pada tanaman akan mengakibatkan gejala
pada tanaman tersebut, baik gejala kekurangan maupun gejala kelebihan unsur hara
(Campbell, 2004).
Pemupukan dilakukan menggunakan pupuk organik cair urin sapi. Urin sapi
mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman walaupun
kandungannya lebih rendah dibandingkan dengan kandungan pupuk pada
umumnya (Purwanto et al., 2014). Menurut Alfarisi dan Manurung (2015) urin sapi
mengandung unsur hara N, P, K, Ca dan Mg yang dibutuhkan tanaman sebagai
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bahan organik yang berperan memperbaiki tanah. Kandungan tersebut yaitu
Nitrogen 1,00 %, Fosfor 0,50 %, Kalium 1,50 % dan Air 92 %.
Nitrogen merupakan penyusun utama protein dan sebagai bagian dari klorofil
yang memiliki peran penting dalam proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis
digunakan tanaman untuk proses pembelahan sel sehingga memacu tinggi tanaman.
Selain itu nitrogen juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan secara
keseluruhan khususnya batang, cabang dan daun (Mayura et al., 2015). Fosfor dan
kalium berperan dalam memacu pembelahan jaringan meristem dan merangsang
pertumbuhan akar dan perkembangan daun. Akibatnya, absorbsi unsur hara dan air
meningkat sampai batas optimum dan digunakan untuk pembelahan, perpanjangan
dan diferensiasi sel. Kalium juga mempunyai peran penting dalam proses
metabolisme tanaman yaitu sintesis asam amino dan protein dari ion-ion
ammonium dan berperan dalam menjaga tekanan turgor yang memungkinkan
lancarnya proses metabolisme dan menjamin keberlanjutan pemanjangan sel
(Supriyanto dan Umar, 2014).
Selain mengandung unsur hara yang diperlukan tanaman, urin sapi juga
mengandung ZPT (zat pengatur tumbuh). Zat pengatur tumbuh bukan merupakan
unsur hara, namun senyawa bukan hara yang dalam jumlah tertentu dapat
mendorong, menghambat dan dapat mengatur proses fisiologis dalam pertumbuhan
tanaman. Urin sapi memiliki salah satu ZPT tersebut yaitu golongan Indole Acetic
Acid (IAA). IAA merupakan senyawa yang berasal dari golongan auksin (Mayura
et al., 2015). Auksin yang ada pada urin sapi terkandung di dalam makanan hijau
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yang tidak tercerna dalam tubuh sapid an akhirnya terbuang bersama urin sapi.
Kadar urin sapi betina lebih tinggi dari pada sapi jantan (Haeru et al., 2015).
Biourin merupakan urin yang diambil dari ternak terutama rumansia yang
difermentasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Biourin diperoleh dari fermentasi
anaerobik urin sapi dengan nutrisi tambahan menggunakan mikroba pengikat
nitrogen dan mikroba dekomposer lainnya. Dengan demikian kandungan unsur
nitrogen dalam biourin akan lebih tinggi dari pada urin tanpa fermentasi. Dengan
mengolah urin sapi menjadi pupuk cair dan agar lebih mudah meningkatkan unsur
haranya maka perlu ditambahkan tetes tebu dan decomposer (Adiatma, 2016).
Dalam fermentasi urin sapi menggunakan EM4 (Effective Microorganism)
yang mengandung beberapa mikroorganisme yang sangat bermanfaat dalam proses
fermentasi. Mikroorganisme yang terdapat dalam EM4 terdiri dari bakteri
fotosintesis (Rhodopseudomonas sp), bakteri asam laktat, ragi (Sacharomices sp),
Actinomycetes, dan Aspergillus sp (Kurniadinata, 2008). Penggunaan EM4
diaplikasikan sebagai inokulum untuk meningkatkan keragaman dan populasi
mikroorganisme di dalam tanah. Bagi tanaman dapat meningkatkan kesehatan,
pertumbuhan, kualitas dan kuantitas produksi tanaman (Suparman, 1994).
Larutan Effective microorganism yang biasa disingkat EM4 ditemukan
pertama kali oleh Teruo Higa dari Universitas Ryukyus, Jepang. EM4 mengandung
kurang lebih 80 genus mikroorganisme fermentasi. Dari sekian banyak
mikroorganisme ada lima golongan utama penyusun EM4 yaitu bakteri fotosintetik,
Lactobacillus sp, Streptomyces sp, ragi dan Actinomycetes sp (Suparman, 1994).
Beberapa penelitian melakukan fermentasi urin sapi selama 7 sampai 14 hari.
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Fermentasi urin sapi dibuka dan diaduk satu kali setiap harinya. Proses fermentasi
yang sempurna memiliki ciri-ciri perubahan warna urin sapi dari kuning kecoklatan
menjadi coklat kehitaman, maka urin sapi siap digunakan (Purwanto, 2014).
Hasil fermentasu duperoleh sebagai akibat dari metabolisme mikrobamikroba pada suatu bahan dalam keadaan anaerob. Mikroba yang melakukan
fermentasi membutuhkan energy yang umumnya diperoleh dari glukosa. Beberapa
mikroba hanya dapat melakukan metabolisme dalam keadaan anaerob dan hasilnya
adalah substrat yang setengah terurai. Hasil pengurainnya yaitu air, CO2, energy
dan sejumlah asam organik lainnya seperti asam laktat, asam asetat, etanol serta
bahan-bahan organik (Muchtadi dan Ayustaningwarno, 2011).
Penambahan urin sapi sampai batas tertentu mampu mengaktifkan proses
pemanjangan, perbesaran sel tunas apikal pada tanaman. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian urin sapi dengan konsentrasi 25 % dapat
meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, panjang lebar daun, lebar daun,
diameter batang, jumlah akar dan panjang akar (Mayura et al., 2015). Selain itu,
dengan bau urin yang khas dapat mencegah datangnya berbagai hama tanaman
seperti wereng, walang sangit, tikus dan hama penggerek sehingga urin sapi dapat
berfungsi sebagai pengendalian hama serangga tanaman (Alfarisi dan Manurung,
2015). Selain sebagai pengendalian hama serangga tanaman, urin sapi juga dapat
berfungsi sebagai pestisida karena dapat membunuh sejumlah bakteri, virus dan
jamur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urin sapi dapat menyebabkan
penghambatan pertumbuhan tiga jamur pathogen Fusarium oxysporium var. trifoli,
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Rhizoctania solani Kuhn (Corticum Vagum B. & C.), dan Sclerotium rolfsii Sacc
(Jandaik et al., 2015).
7. Monosodium Glutamate (MSG)
Monosodium Glutamat (MSG) adalah garam natrium (Na) yang berikatan
dengan asam amino berupa asam glutamat (Nuryani dan Jinap, 2010). Natrium yang
terdapat di dalam MSG dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman karena
kekurangan unsur Kalium (K). Unsur Natrium (Na) terkandung dalam MSG dan
unsur tersebut dibutuhkan dalam pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman
(Marshella, 2017). MSG pertama kali ditemukan oleh Ikeda pada tahun 1909 dari
mengisolasi garam metalik asam glutamat yang berasal dari tumbuhan laut (genus
Laminaria) disebut sebagai ‘konbu’ di Jepang (Halpern, 2002). Monosodium
glutamat diisolasi oleh Dr. Kikunnae Ikeda pada tahun 1909. Monosodium
glutamatt sebenarnya sama sekali tidak menghadirkan rasa yang enak, bahkan
sering menghadirkan rasa yang dideskripsikan sebagai rasa pahit dan asin
(Kobayashi et al., 2002).
Monosodium glutamat = monosodium –L- glutamat adalah garam natrium
dari asam glutamat yang sangat sering digunakan sebagai bumbu penyedap.
Glutamat banyak dijumpai dalam alam, juga terdapat dalam makanan dan tubuh
manusia baik dalam bentuk bebas maupun terikat sebagai peptida maupun protein.
Menurut Zuhra (2006) asam glutamat pertama kali diisolasi tahun 1866 dan
garamnya (garam Na) ditemukan tahun 1909 oleh ahli kimia Jepang bernama
“Ikeda”. Namun demikian, produksi secara komersial baru dilakukan pada tahun
1954. MSG dapat dihasilkan dari protein gandum, jagung dan kedelai serta
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dipasarkan dalam bentuk Kristal murni berwarna putih. Glutamat terdiri dari bentuk
D- dan L- serta bentuk campuran rasemat. Bentuk L- merupakan isomer yang
terdapat secara alami dan mempunyai fungsi pembangkit cita rasa. Bentuk D- tidak
memiliki sifat sebagai pembangkit cita rasa. Berikut merupakan gambar struktur
perbedaan D- dan L-.
Gambar 2.2 Struktur D- dan L-

(Sumber: Zuhra, 2006)

Glutamat ada dalam bentuk D- dan L- dan sebagai campuran rasemat,
bentuk L- merupakan isomer yang terdapat secara alami dan mempunyai sifat
sebagai pembangkit citarasa sedangkan bentuk D- tidak menunjukkan aktivitas
ini. Rumus kimia MSG dapat dilihat pada gambar 2.3.
Gambar 2.3 Rumus Kimia Monosodium Glutamat

(Sumber: Zuhra, 2006)
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Menurut Said (1991) dalam pembuatan MSG digunakan bahan baku berupa
tetes tebu sebagai sumber karbohidrat. Tetes tebu diolah terlebih dahulu untuk
mneghilangkan kandungan Ca dengan menambahkan H2SO4. Kemudian tetes tebu
disterilisasi dengan menggunakan uap panas dengan suhu maksimum 1200C
selama 10 sampai 20 menit, setelah itu siap difermentasi dalam tabung. Selain
bahan baku utama terdapat juga bahan baku pembantu dalam pembuatan MSG.
bahan baku tersebut meliputi amina (NH2), asam sulfat (H2SO4), HCL, NaOH,
karbon aktif, ‘beet molasses’ dan ‘raw sugar’ (Susanto dan Sucipto, 1994).
Langkah awal pembuatan MSG adalah fermentasi. Menurut Winarno
(1990) mengatakan bahwa fermentasi merupakan suatu reaksi oksidasi reduksi di
dalam system biologi yang menghasilkan energi. Fermentasi menggunakan
senyawa organik seperti karbohidrat dalam bentuk glukosa. Senyawa tersebut akan
diubah oleh reaksi reduksi melalui katalis enzim menjadi bentuk lain. Bakteri yang
digunakan dalam fermentasi MSG adalah bakteri Brevibacterium lactofermentum.
Pertama-tama kultur yang telah diinokulasi dibiarkan dan dimasukkan kedalam
tabung yang berisi medium prastarter kemudian diinkubasi selama 16 jam pada
suhu 310C. selanjutnya prastarter diinokulasi kedalam tangki starter (Judoamidjojo,
dkk, 1990).
Langkah selanjutnya yaitu kristalisasi dan netralisas. Menurut Winarno
(1990) Kristal murni asam glutamate berasal dari proses pemurnian asam glutamate
yang digunakan sebagai dasar pembuatan MSG. asam glutamate yang dipakai harus
memiliki kemurnian lebih dari 99 % sehingga bisa mendapatkan MSG berkualitas
baik. Kristal murni asam glutamat dilarutkan dalam air sambil dinetralkan dengan
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menambahkan NaOH atau dengan Na2CO3 pada pH 6,6 sampai 7,0 yang kemudian
akan berubah menjadi MSG. Asam glutamat akan bereaksi dengan Na dan
membentuk larutan MSG. Larutan MSG memiliki derajat kekentalan 26 – 280 Be.
Pada suhu 300C dengan konsentrasi MSG sebesar 55 gram/larutan.
Menurut Said (1991) penambahan arang aktif sebanyak % (w/v) digunakan
untuk menjernihkan cairan MSG yang berwarna kuning jernih dan menyerap
kotoran lainnya. Penambahan arang aktif ini dilakukan selama satu jam dengan cara
didiamkan untuk menyempurnakan proses penyerapan warna serta kotoran lainnya
yang berlangsung dalam keadaan netral. Kemudian cairan tersebut disaring dengan
menggunakan “Vacum filter” yang akan menghasilkan filter serta “cake” berisi
arang aktif dan kotoran lainnya. Bila kekeruhan dan warna tersebut telah sesuai
dengan yang diinginkan maka cairan ini dapat dikristalkan. Larutan MSG yang
memiliki kekentalan 260Be kemudian diuapkan pada kondisi vakum bertekanan 64
cmHg atau setara dengan titik didih 69 gram MSG pelarutan. Pemberian umpan
akan menyebabkan terbentuknya MSG dikarenakan larutan dalam keadaan jenuh.
Umpan tersebut diberikan sekitar 2% kemudian inti kristal yang terbentuk secara
perlahan-lahan akan diikuti dengan pemekatan larutan sehingga menghasilkan
kristal yang lebih besar. Proses kristalisasi tersebut berlangsung selama 14 jam.
Proses yang terakhir yaitu pengeringan dan pengayakan. Kristal MSG yang
telah dikristalisasi dipisahkan dengan metode sentrifugasi dari cairannya. Filtrat
hasil penyaringan dikembalikan pada proses pemurnian kemudian kristal MSG
yang dihasilkan setelah disaring selanjutnya dikeringkan dengan udara panas dalam
lorong pengeringan setelah itu diayak dengan ayakan bertingkat hingga diperoleh 3
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ukuran yaitu LLC (‘Long Large Crystal”), LC (“Long Crystal”) dan RC (“Regular
Crystal”), sedangkan FC (“Fine Crystal”) yang merupakan kristal kecil dan
dikembalikan ke dalam proses sebagai umpan. Hasil MSG yang telah diayak dalam
bentuk kering kemudian dikemas dan disimpan sementara sebelum digunakan
untuk tujuan lainnya (Said, 1991).
Azzahrawani (2010) mengatakan bahwa kandungan mineral dalam limbah
MSG dapat digunakan sebagai pupuk yang bermanfaat bagi tanaman dan memiliki
kualitas yang tinggi. Tingginya bahan organik yang terdapat di dalam tanah akan
meningkatkan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia mapun biologi tanah.
Semakin tinggi kandungan dan penambahan bahan organik ke dalam tanah makan
akan meningkatankan kandungan C- Organik tanah dan diikuti dengan peningkatan
aktivitas mikroorganisme tanah sehingga memberikan peningkatan populasi Fungi
Mikoriza arbuskula (FMA).
B. Hasil Penelitian yang Relevan
Gresinta (2015) dengan judul “Pengaruh Pemberian Monosodium Glutamat
(MSG) Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kacang Tanah (Arachis hypogea L.)”
dalam penelitiannya menggunakan konsentrasi MSG masing-masing 0 gram, 4
gram, 6 gram, 9 gram dan 12 gram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian
MSG tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan (tinggi tanaman, usia tanaman
saat mulai berbunga, berat kering bunga, jumlah daun) dan produksi (jumlah
polong, berat basah polong, berat kering polong, berat 100 biji per tanaman) A.
hypogaea L, namun perlakuan B (3 gram) dan C (6 gram) meningkatkan kualitas
A. hypogaea L.
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Marshella (2017) dengan judul “Respon Pemberian Pupuk NPK dan
Monosodium Glutamat (MSG) Terhadap Pembungaan Tanaman Rombusa Mini
(Tabernaemontana corymbosa)” dalam penelitiannya menggunakan faktor pupuk
NPK 0 gram, 1,5 gram, 3 gram dan faktor monosodium glutamate (MSG) 0 ppm,
3000 ppm dan 6000 ppm. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terjadi interaksi
antara perlakuan pupuk NPK dan Monosodium Glutamat (MSG) terhadap tinggi
tanaman dan jumlah kuncup bunga tanaman Rombusa mini (Tabernaemontana
corymbosa). MSG 6 gram per liter (6000 ppm) dapat digunakan sebagai pengganti
NPK 1,5 gram per tanaman per 2 minggu dengan peningkatan jumlah kuncup bunga
sebesar 54 % dibandingkan tanpa pupuk.
Gambar 2.4 Bagan Literature Map
Pengaruh
MSG
terhadap
pertumbuhan dan produksi kacang
tanah, hasil penelitian bahwa MSG
tidak berpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan dan produksi kacang
tanah namun perlakuan B (3 gram)
dan C (6 gram) meningkatkan
kualitas kacang tanah (Gresinta,
2015)

Pemberian NPK dan MSG terhadap
pembungaan tanaman rombusa mini,
hasil penelitian bahwa ada reaksi
antara perlakuan NPK dan MSG
terhadap tinggi tanaman dan jumlah
kuncup bunga rombusa mini dan
MSG 6 g/l dapat digunakan sebagai
pengganti NPK 1,5 gram per tanaman
(Marshella, 2017)

Pengaruh MSG dalam pupuk cair urin sapi
terhadap pertumbuhan tanaman seledri,
hasil penelitian bahwa MSG tidak
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman
dan berat basah tanaman namun
berpengaruh nyata terhadap jumlah helai
daun tanaman, komposisi paling baik yaitu
2 g/l. (Lamria, 2019)
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C. Kerangka Berpikir
Tanaman seledri merupakan tanaman yang paling sering digunakan untuk
kebutuhan dapur rumah tangga. Banyaknya penggunaan tanaman seledri
menyebabkan produksi tanaman seledri yang harus semakin meningkat dan
memiliki pertumbuhan yang cepat
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung hal tersebut
adalah dengan mendukung pertumbuhan tanaman seledri menggunakan pupuk cair
urin sapi dan penggunaan MSG sebagai pelengkap. Penggunaan pupuk cair urin
sapi dan penggunaan MSG mengandung kandungan unsur hara yang dibutuhkan
oleh pertumbuhan tanaman selain itu pupuk ini juga tergolong murah dibanding
dengan pupuk kimia lainnya.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan urin sapi yang difermentasi
dengan penambahan bakteri EM4 dan molasses. Fermentasi tersebut dilakukan
selama 2 minggu untuk mendapatkan hasil yang baik. Setelah didapatkan pupuk
cair urin sapi, dalam pengaplikasiannya terhadap tanaman seledri ditambahkan
dengan MSG yang akan melengkapi pupuk cair urin sapi tersebut. Kandungan yang
terdapat didalam pupuk cair urin sapi antara lain, nitrogen, kalium, fosfor, dan air
serta kandungan yang terdapat didalam MSG yaitu natrium
Secara singkat kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema
sebagai berikut:
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Gambar 2.5 Bagan Kerangka Berfikir
Tanaman Seledri
merupakan tanaman yang
banyak digunakan oleh
masyarakat

Tanaman Seledri
merupakan tanaman yang
memiliki banyak manfaat
dalam bidang kesehatan

Membutuhkan produksi
yang banyak dan
pertumbuhan yang cepat

Urin sapi dan
Monosodium glutamat
(MSG) yang murah dan
ramah lingkungan

Memiliki kandungan
unsur hara yang
mendukung pertumbuhan
vegetatif tanaman seledri

Solusi

Pemanfaatan urin sapi
sebagai pupuk cair urin
sapi dan MSG sebagai
pelengkap

Meningkatkan produksi
tanaman seledri dan
mempercepat
pertumbuhan vegetatif
tanaman seledri
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D. Hipotesis
1. Penambahan MSG dalam pupuk cair urin sapi berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan tinggi tanaman seledri (Apium graveolens L.)
2. Penambahan MSG dalam pupuk cair urin sapi berpengaruh nyata
terhadap jumlah daun tanaman seledri (Apium graveolens L.)
3. Penambahan MSG dalam pupuk cair urin sapi berpengaruh nyata
terhadap berat basah tanaman seledri (Apium graveolens L.)
4. Konsentrasi penambahan MSG dalam pupuk cair urin sapi yang paling
baik terhadap pertumbuhan tanaman seledri (Apium graveolens L.)
adalah 2 g/l.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kuantitaif deskriptif dengan menggunakan model penelitian eksperimen. Sugiyono
(2015) menyatakan bahwa penelitian disekriptif merupakan penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik pada satu variabel
atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang
lain. Sugiyono (2013) juga menyatakan bahwa penelitian kuantitatif diartikan
sebagai penelitian yang berlandaskan dengan positivisme, dan digunakan untuk
meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel umumnya
dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian,
analisis data bersifat kuantitif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis
yang telah ditetapkan.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rancangan Acak
Lengkap (RAL) atau Completely Randomized Design (CRD) dengan satu faktorial.
Penggunaan RAL ini untuk penelitian yang memiliki media percobaan yang
seragam atau homogen.
Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel bebas, variabel terikat
dan variabel kontrol. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi MSG
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terhadap Pupuk Cair Urin Sapi dengan masing-masing konsentrasi 1 g/l, 2 g/l dan
3 g/l. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan tanaman seledri.
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah tanah humus dan berat tanah sebanyak
2 kg.

Batasan Penelitian

1.

Subjek dalam penelitian ini adalah tanaman seledri, urin sapi dan MSG.
Bagian yang digunakan adalah Fermentasi urin sapi atau pupuk cair urin sapi
dan MSG.

2.

Objek dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan tanaman seledri meliputi tinggi
tanaman, jumlah daun dan berat basah tanaman seledri.

3.

Perlakuan dalam penelitian ini yaitu menambahkan MSG dengan masingmasing konsentrasi 1 g/l pupuk cair urin sapi , 2 g/l pupuk cair urin sapi dan
3 g/l pupuk cair urin sapi.

4.

Penelitian ini dibuat dengan 10 kali ulangan untuk masing-masing perlakuan.

5.

Konsentrasi MSG yang digunakan sebagai perlakuan dalam penelitian.

6.

Tanpa penggunaan MSG diperlakukan sebagai kontrol negatif.

7.

Pembuatan pupuk organik cair urin sapi dengan menggunakan EM4 dan
molase dengan menggunakan fermentasi anaerob.
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B. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat yang digunakan dalam pembuatan fermentasi pupuk organik cair urin
sapi ini yaitu jerigen 30 l, gelas ukur 1 l, bak hitam besar, pengaduk, dan corong
plastik. Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu gelas ukur 1 l, gelas ukur
ukuran 100 ml, ember kecil, timbangan, pengaduk, dan sendok makan. Alat
yang digunakan dalam pengukuran pertumbuhan tanaman seledri yaitu
penggaris, bolpoin, kertas, handphone, dan timbangan ACIS.
2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik cair urin sapi yaitu
urin sapi sebanyak 20 l, Molase sebanyak 1 l, dan EM4 sebanyak 1 l. Bahan
yang digunakan untuk penelitian adalah MSG dengan konsentrasi 1 g/l, 2 g/l
dan 3 g/l, dan pupuk organik cair urin sapi.
C. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan di bulan November 2018 hingga Januari 2019.
Pembuatan fermentasi pupuk organik cair urin sapi dan pengambilan data
dilakukan di Kebun Percobaan Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma.
Tahap awal dari penelitian ini adalah pembuatan fermentasi pupuk cair urin
sapi.
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1. Tahap Persiapan
Bahan-bahan yang digunakan adalah urin sapi sebanyak 20 l, molase
sebanyak 1 L dan EM4 sebanyak 1 L. Urin sapi yang digunakan adalah urin
sapi yang baru dihasilkan dihari yang sama dengan pembuatan pupuk
organik cair.
Proses pembuatan fermentasi pupuk organik cair urin sapi dalam
penelitian ini yaitu :
a. Persiapan urin sapi
Urin sapi yang digunakan berasal dari kelompok Ternak Sapi yang
berada di kampung Kenayan Wedomartani yang dimiliki oleh Pak Asro.
Urin sapi yang digunakan sebanyak 20 l, molase sebanyak 1 l dan EM4
sebanyak 1 l.
b. Pencampuran bahan-bahan
Bahan-bahan yang telah disiapkan, kemudian dicampurkan
dengan perbandingan 20 l : 1 l : 1 l dengan keterangan 20 l urin sapi : 1 l
molase : 1 l EM4 (Anonim2, 2017). Setelah dicampurkan kemudian
diaduk rata selama 2 menit. Setelah itu ditutup rapat dan siap difermentasi.
c. Tahap Fermentasi
Fermentasi dilakukan selama 14 hari dengan kondisi anaerob.
Kondisi anaerob ini dimaksudkan sebagai proses dekomposisi bahan
organik tanpa menggunakan oksigen. Selama fermentasi tutup jerigen
tidak dibuka, dan setiap 3 hari sekali dilakukan pengadukan dengan cara
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mengguncang-guncangkan

jerigen

secara

perlahan.

Pengadukan

dilakukan agar fermentasi yang terjadi tetap dalam kondisi homogen.
Ciri fisik hasil pupuk yang baik yaitu memiliki warna kuning
kecokelatan dan bau urin sudah tidak menyengat lagi. Pernyataan ini juga
didukung oleh Kurniadinata (2008) yang mengatakan bahwa indikator
pupuk cair urin sapi dapat digunakan yaitu pupuk cair terlihat berwarna
kehitaman dan bau yang tidak terlalu menyengat. Hasil fermentasi pupuk
cair urin sapi disaring terlebih dahulu sebelum digunakan dalam
percobaan terhadap tanaman seledri.
2. Tahap Penanaman Tanaman Seledri
a. Persiapan Benih
Benih tanaman seledri dibeli di toko Pupuk dan Benih yang ada di
Maguwoharjo, benih yang dibeli adalah benih yang memiliki kualitas yang
baik Cap Panah Merah. Pemilihan benih dilakukan dengan cara merendam
benih dalam air selama 3-5 menit, kemudian benih yang mengapung di
permukaan air dibuang, dan benih yang tenggelam adalah benih yang akan
ditanam.
b.

Penyiapan Lahan dan Media Tanaman
Lahan yang disiapkan untuk penanaman seledri adalah lahan yang

terdapat di Kebun Percobaan Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma.
Lahan dibersihkan dengan menggunakan cangkul dan sapu lidi untuk
mengghilangkan rumput yang mengganggu. Kemudian net dipasang
disekeliling lahan untuk melindungi lahan dari serangan hama.
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Setelah itu plastic UV dipasang dibagian atas untuk melindungi lahan
dari hujan deras. Selanjutnya polybag 25 x 25 diisi dengan menggunakan
tanah humus sebanyak 2 kg per polybag. Tujuan digunakannya polybag
adalah untuk memudahkan membersihkan lahan, mengamati pertumbuhan
tanaman dan mengurangi tumbuhnya rumput di sekitar tanaman seledri.

c.

Penyemaian dan penanaman benih seledri dalam polybag
Benih seledri yang telah dipilih kemudian disemai terlebih dahulu di

atas nampan dengan menggunakan tanah humus dan dibuat jalur penanaman
untuk peletakan benih. Penyemaian dilakukan selama 2 minggu dan
pengamatan dilakukan setiap hari untuk mengamati kelembaban tanah.
Setelah 2 minggu, tanaman seledri dipindahkan kedalam polybag yang telah
berisi tanah humus. Masing-masing polybag ditanam 1 tanaman seledri,
namun setiap percobaan diberikan cadangan untuk mengantisipasi jika ada
tanaman seledri yang mati. Setelah dipindahkan tanaman seledri dibiarkan
selama 3 hari untuk aklimatisasi sebelum diberikan perlakuan.
d.

Penyusunan Polybag
Jumlah keseluruhan polybag yang telah berisi tanaman seledri adalah 47

polybag dengan 40 polybag percobaan dan 7 polybag cadangan. Setiap
polybag disusun sesuai dengan rancangan yang digunakan yaitu Rancangan
Acak Lengkap, dimana setiap polybag diberi label dengan perlakuan tertentu
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dan disusun secara acak yang ditentukan dengan cara diundi. Gambar
penyusunan polybag terdapat pada gambar 3.1
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Gambar 3.1 Denah Peletakan Polybag

2.

Tahap Perlakuan
Perlakuan dilakukan dengan menambahkan MSG 1 g/l pupuk organik cair urin

sapi terhadap tanaman seledri. Pada tahap ini pupuk organik cair urin sapi yang
telah difermentasi diambil sebanyak 1 l kemudian ditambahkan MSG yang telah
ditimbang sebanyak 1 gram setelah itu diaduk rata. Kegiatan ini dilakukan kembali
pada pengulangan setiap perlakuan. Kemudian sebanyak 100 ml diambil dan
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ditumpahkan pada tanaman seledri yang diberi perlakuan penambahan MSG 1 g/l
pupuk organik urin sapi. Perlakuan ini dilakukan selama 4 kali dalam rentang waktu
1 bulan, dan perlakuan diberikan setelah aklimatisasi kemudian perlakuan
selanjutnya seminggu setelah diberikan perlakuan.
Pengaplikasian MSG dalam pupuk organik cair urin sapi dilakukan setiap kali
akan melakukan perlakuan. Pupuk cair yang telah digunakan disimpan kembali
dibawah cahaya lampu ataupun cahaya matahari. Untuk perlakuan selanjutnya
dilakukan kegiatan yang sama dengan perbandingan setiap perlakuan dapat dilihat
pada tabel 3.1 sebagai berikut:
Table 3.1 Komposisi dan Jumlah Bahan yang digunakan

Komposisi
No

3.

Perlakuan
Urin Sapi (l)

MSG

1

A (Kontrol)

-

-

2

B (1 g/l)

1l

1g

3

C (2 g/l)

1l

2g

4

D (3 g/l)

1l

3g

Tahap pengambilan data
Pada tahap ini pengambilan data tinggi tanaman dan jumlah daun seledri

dilakukan pada waktu pagi hari dan pada umur tanaman seledri 4 hari setelah tanam.
Untuk data berat basah tanaman seledri dilakukan saat panen tanaman seledri dan
dilakukan penimbangan berat basah tanaman seledri. Setiap pengambilan data
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didokumentasikan dengan menggunakan kamera handphone. Untuk kegiatan
selama perlakuan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:
Table 3.2 Jadwal Perlakuan
No

Tanggal

1

7 Desember 2018

2

9 Desember 2018

3 hari setelah
tanam

3

13 Desember 2018

7 hari setelah
tanam

4

16 Desember 2018

10 hari setelah
tanam

Perlakuan 2

5

20 Desember 2018

14 hari setelah
tanam

Perhitungan tinggi
dan jumlah helai daun
(pengambilan data 2)

6

23 Desember 2018

17 hari setelah
tanam

Perlakuan 3

7

27 Desember 2018

21 hari setelah
tanam

Perhitungan tinggi
dan jumlah helai daun
(pengambilan data 3)

8

31 Desember 2018

24 hari setelah
tanam

Perlakuan 4

28 hari setelah
tanam

Perhitungan tinggi
dan jumlah helai daun
(perhitungan 4) serta
penimbangan berat
basah.

9

3 Januari 2019

Umur Tanaman
2 minggu setelah
penyemaian

Kegiatan
Pemindahan tanaman
ke dalam polybag
Perlakuan 1 dan
perhitungan tinggi
awal dan jumlah helai
daun tanaman seledri.
Perhitungan tinggi
dan jumlah helai daun
(pengambilan data 1)

Data tinggi tanaman diukur dengan menggunakan penggaris. Penggaris
diletakkan sejajar dengan permukaan tanah kemudian semua tangkai daun
disatukan dan tanaman diukur hingga ujung helai daun yang paling tinggi. Kegiatan
ini dilakukan untuk semua polybag yang ada di lahan perlakuan. Jumlah helai daun
dihitung dengan mengamati helai daun yang sudah tumbuh yang memiliki tangkai
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kemudian dihitung jumlahnya. Berat basah ditimbang dengan menggunakan
timbangan digital ACIS. Semua tanaman dicabut dan dibuang bagian akarnya
kemudian dikumpulkan sesuai dengan masing-masing perlakuan lalu ditimbang.
Penimbangan berat basah dilakukan diakhir penelitian.
4. Metode Analisis Data
Data mengenai pertumbuhan tanaman seledri yaitu tinggi tanaman, jumlah daun
tanaman seledri yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan pengujian statistik
menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) One Way factor Between
menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Analisis varians satu jalur merupakan teknik
statistika parametrik yang digunakan untuk pengujian perbedaan kelompok ratarata dimana hanya terdapat satu variabel bebas (independen) yang dibagi dalam
beberapa kelompok dan satu variabel terikat (dependen). Anova satu jalur biasanya
digunakan dalam penelitian eksperimen atau Ex-Post-Facto (Widiyanto, 213).
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
maka perlu dilakukan uji lanjutan menggunakan uji Duncan. Hipotesis uji statistika
yaitu:
H0

: Pemberian MSG dalam pupuk cair urin sapi tidak berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan tanaman seledri.

Hi

: Pemberian MSG dalam pupuk cair urin sapi berpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan tanaman seledri.

H0

: Pemberian MSG 2 g/l pupuk cair urin sapi memberikan pengaruh paling baik
terhadap pertumbuhan tanaman seledri.
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Hi

: Pemberian MSG 2 g/l pupuk cair urin sapi tidak memberikan pengaruh
paling baik terhadap pertumbuhan tanaman seledri.
Untuk berat basah total tanaman seledri tidak dilakukan uji statistik ANOVA

dikarenakan data yang sedikit dan tidak bervariasi. Maka penarikan kesimpulan
dilakukan analisis deskriptif berdasarkan hasil yang telah didapatkan.

5. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran tingkat
Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII semester ganjil yaitu pada pembelajaran
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Data dan Analisis Data
Setelah melakukan penelitian selama 28 hari, berikut disajikan data hasil
penelitian berupa tabel hasil pertumbuhan tinggi tanaman seledri, tabel jumlah daun
tanaman seledri dan tabel berat basah tanaman seledri.
1. Pertumbuhan Tinggi Tanaman Seledri
Pengukuran awal tinggi tanaman seledri mulai dilakukan pada saat tanaman
seledri berumur 3 hari setelah tanam, kemudian pengukuran selanjutnya dilakukan
4 hari setelah diberikan perlakuan. Di bawah ini disajikan tabel selisih pertambahan
tinggi tanaman seledri pada masing-masing perlakuan.
Tabel 4.1 Selisih Pertambahan Tinggi Tanaman Seledri (cm)

1 g/l

Perlakuan
2 g/l

3 g/l

1
2
3
4

3
6
3.9
4.5

4.7
4.6
3.5
6

4
2.5
4
3.7

3.9
2.7
3.7
3.5

5
6
7
8
9
10
Rata-rata

1.4
6
5.2
1.7
4.5
4
4.02

4.3
5.1
2.8
4.2
3.7
3.2
4.21

1.1
4
2.2
4.5
3.2
3.7
3.29

1.3
4
2.5
4.3
2.1
2.7
3.07

Pengulangan
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Kontrol
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata pertambahan tinggi
tanaman seledri pada masing-masing perlakuan memiliki perbedaan. Pertambahan
tinggi tanaman seledri yang paling tinggi pada perlakuan penambahan MSG 2/l
yaitu 4.21 cm dan diikuti dengan tanaman yang diberi MSG 1 g/l yaitu 4.02 cm,
MSG 3 g/l 3.29 cm dan kontrol 3.07 cm.
Pertambahan tinggi tanaman seledri dari masing-masing perlakuan
penambahan MSG dapat dilihat pada gambar 4.1.

Tinggi Tanaman (cm)

(cm)

4.5
4
3.5
3

4.21

4.02

3.29

3.07

2.5
2
1.5
1
0.5
0
Kontrol

MSG 1 g/l

MSG 2 g/l

MSG 3 g/l

Perlakuan
Gambar 4.1 Selisih Pertambahan tinggi tanaman seledri (cm)

Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa peningkatan tinggi tanaman seledri
pada masing-masing perlakuan. Selama pengukuran tinggi tanaman yang dilakukan
sebanyak 4 kali memperlihatkan bahwa tanaman yang diberikan perlakuan
mengalami pertambahan tinggi tanaman yang berbeda-beda. Pertumbuhan tinggi
tanaman seledri secara berturut-turut dari yang paling tinggi hingga paling rendah
yaitu dengan konsentrasi penambahan MSG 2 g/l, MSG 1 g/l, MSG 3 g/l dan
kontrol.
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Hasil uji Anova dapat dilihat pada lampiran 6 menunjukkan bahwa p value
(sig) = 0.102 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa penambahan kadar MSG yang
berbeda-beda dalam pupuk cair urin sapi tidak berpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan tinggi tanaman seledri.
2. Jumlah Daun Tanaman Seledri
Perhitungan awal jumlah daun tanaman seledri mulai dilakukan pada saat
tanaman seledri berumur 3 hari setelah tanam, kemudian perhitungan selanjutnya
dilakukan 4 hari setelah diberikan perlakuan. Perhitungan jumlah daun dilakukan
dengan cara menghitung seluruh jumlah helai daun yang telah muncul pada
tanaman seledri.
Rata-rata perhitungan jumlah daun tanaman seledri pada masing-masing
perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 4.2 Selisih Jumlah Helai Daun Tanaman Seledri

Ulangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata

Perlakuan (jumlah daun)
1 gram
2 gram
3 gram
3
4
2
3
3
2
3
4
2
3
5
2
3
4
1
4
5
2
3
3
2
3
4
2
4
3
2
3
3
2
3.2
3.8
1.9

Kontrol
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2.9
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Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rata-rata pertambahan jumlah
daun pada masing-masing perlakuan berbeda-beda. Pertambahan jumlah daun yang
paling banyak dihasilkan oleh tanaman yang diberi penambahan MSG 2 g/l dalam
pupuk cair urin sapi yaitu 3.8 diikuti dengan tanaman yang diberi penambahan
MSG 1 g/l yaitu 3.2 kemudian kontrol 2.9 dan pertambahan jumlah daun yang
paling sedikit pada penambahan MSG 3 g/l yaitu 1.9.
Pertambahan jumlah daun tanaman seledri pada masing-masing perlakuan
dapat dilihat pada gambar 4.2.
4
3.8

Jumlah Helai Daun

3.5
3
2.5

3.2
2.9

2
1.9

1.5
1
0.5
0
Kontrol

MSG 1 g/l

MSG 2 g/l

MSG 3 g/l

Perlakuan

Gambar 4.2 Rata-rata Jumlah Daun Tanaman Seledri

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah
daun pada masing-masing perlakuan. Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat
dilihat bahwa penambahan MSG 2 g/l dalam pupuk cair urin sapi memiliki jumlah
penambahan daun yang paling tinggi yaitu 3.8, sedangkan penambahan MSG 1 g/l
lebih rendah dari pada perlakuan kontrol. Perlakuan yang mengalami pertambahan
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jumlah daun secara berurutan dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah
adalah penambahan MSG 2 g/l, MSG 1 g/l, kontrol dan MSG 3 g/l.
Hasil uji Anova pada lampiran 6 menunjukkan bahwa p value (sig) = 0.000
< 0.05 maka H0 ditolak dan Hi diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa
penambahan MSG dalam pupuk cair urin sapi dengan kadar yang berbeda-beda
berpengaruh nyata terhadap jumlah daun tanaman seledri.
3. Berat Basah Tanaman Seledri
Setelah dilakukan penelitian selama 28 hari, untuk melihat pengaruh MSG
terhadap berat total tanaman seledri maka dilakukan penimbangan berat basah.
Berta basah total merupakan semua berat basah tanaman seledri dari masingmasing perlakuan. Hasil penimbangan berat basah total tanaman seledri dapat
dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3 Berat Basah Total Tanaman Seledri
No

Tanaman Seledri Jenis
Perlakuan

Berat Basah total
(g)

1

Kontrol

4

2

Perlakuan MSG 1 g/l

4

3

Perlakuan MSG 2 g/l

5

4

Perlakuan MSG 3 g/l

3
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Perbedaan berat basah total tanaman seledri pada masing-masing perlakuan
dapat dilihat pada Gambar 4.3.
6

Berat Basah (g)

5
4

5
4

4

3

3

2
1
0
Kontrol

MSG 1 g/l

MSG 2 g/l

MSG 3 g/l

Perlakuan

Gambar 4.3 Berat Basah Total Tanaman Seledri

Dari gambar 4.3 diatas, maka dapat dilihat tanaman seledri yang memiliki
berat basah total paling tinggi adalah tanaman seledri yang diberi penambahan 2 g/l
MSG dalam pupuk cair urin sapi yaitu 5 gram, sedangkan penambahan MSG 1 g/l
dan kontrol memiliki berat basah total yang sama yaitu 4 gram, dan berat basah
paling rendah pada penambahan MSG 3 g/l yaitu 3 gram.

B. Pembahasan
Pertumbuhan merupakan bertambahnya berat ataupun ukuran pada suatu
makhluk hidup. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari perubahan tinggi tanaman dan
jumlah helai daun serta berat dari tanaman tersebut. Bertambahnya ukuran dan berat
tanaman dipengaruhi oleh unsur hara yang diperoleh dari tanaman tersebut dan
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sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Unsur hara yang baik yaitu harus
terpenuhinya unsur hara esensial dan unsur hara non esensial untuk menunjang
pertumbuhan tanaman. Juarni (2017) mengatakan bahwa seledri merupakan
tanaman yang mempunyai daun majemuk menyirip, ganjil, pangkal daun runcing
dan tepinya beringgit. Tanaman ini tingginya ± 15 cm dengan lebar daun 2 – 3 cm
dan panjang tangkai daun 2 cm. Seledri merupakan tanaman dataran tinggi yang
dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut.
Seledri juga dapat tumbuh pada dataran rendah namun memiliki batang
yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan seledri yang ditanam di dataran
tinggi. Tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman seledri adalah tanah yang
mengandung humus tinggi, tanah lempung berpasir atau lempung berdebu dengan
kisaran pH tanah antara 5,6 – 6,7 (Ashari, 1995). Rukmana (1995) mengatakan
bahwa tulang-tulang daun tanaman seledri menyirip dengan ukuran panjang 2 – 7,5
cm dan lebar daun 2 – 5 cm. Tangkai daun tumbuh tegak ke atas atau ke pinggir
batang dengan panjang sekitar 5 cm berwarna hijau keputihan. Batang seledri
sangat pendek sehingga tidak kelihatan.
Melalui penjelasan di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini dilakukan
dalam kondisi yang tidak optimal. Penelitian ini dilakukan di dataran rendah
sehingga tidak menghasilkan pertumbuhan tanaman seledri yang optimal.
Penelitian ini tidak melakukan pengecekan suhu dan kelembaban. Suhu dan
kelembaban dilihat berdasarkan asumsi bahwa lingkungan tersebut memiliki suhu
dan kelembaban yang tepat. Asumsi ini diambil melihat kondisi lingkungan
penelitian di mana banyak tanaman dan tanah yang lembab serta kondisi iklim yang
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sedang hujan. Dari kondisi yang tidak optimal maka menghasilkan panen tanaman
seledri yang jauh dari kondisi yang optimal. Selain kondisi yang tidak optimal,
penelitian ini juga dipengaruhi oleh faktor hama dan penyakit yang dijelaskan
setelah pembahasan berat basah total tanaman seledri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian MSG dalam
pembuatan pupuk cair urin sapi terhadap tanaman seledri (Apium graveolens. L).
Pemberian MSG dalam pupuk cair urin sapi pada masing-masing perlakuan
memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman seledri yang dapat dilihat
dengan mengukur parameter diantaranya tinggi tanaman, jumlah daun dan berat
basah tanaman seledri.
Pertumbuhan tanaman seledri pada masing-masing perlakuan dapat dilihat
dengan memperhatikan Gambar 4.1 tinggi tanaman seledri, Gambar 4.2 jumlah
daun tanaman seledri dan Gambar 4.3 berat basah total tanaman seledri.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka untuk mengetahui
pertumbuhan tanaman seledri dapat diukur melalui 3 parameter berikut ini:
1. Tinggi Tanaman Seledri
Hasil analisis Uji Anova mengenai tinggi tanaman seledri menunjukkan
tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata. Hal ini menunjukkan bahwa
penambahan MSG dalam pupuk cair urin sapi tidak memiliki pengaruh nyata
terhadap pertumbuhan tinggi tanaman seledri. Namun, masing-masing perlakuan
memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda, berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat
bahwa penambahan MSG 2 g/l dalam pupuk cair urin sapi memiliki pertambahan
tinggi tanaman paling baik dibanding dengan penambahan MSG 1 g/l, MSG 3 g/l
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dan kontrol. Adanya perbedaan tinggi tanaman pada masing-masing perlakuan dan
kontrol dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal tanaman itu sendiri.
Pertumbuhan tinggi tanaman seledri merupakan pertumbuhan primer yaitu
pertumbuhan yang dipengaruhi oleh aktifitas sel meristem apikal yang terletak di
ujung batang dan ujung akar yang berfungsi memanjang dan membelah.
Pertumbuhan primer diawali dengan proses sintesa protein yang diperoleh tanaman
dari lingkungan seperti bahan-bahan organik dalam tanah. Penambahan bahanbahan organik ini dapat menjadi unsur hara esensial maupun unsur hara non esensial
bagi tanaman. Penambahan bahan organik yang mengandung unsur nitrogen (N)
dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman karena nitrogen dapat membantu
mengaktifkan sel-sel tanaman serta mempertahankan jalannya proses fotosintesis
yang mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman seledri (Kasno, 2009).
Menurut Kasno (2009) nitrogen merupakan unsur hara makro (esensial)
yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman khususnya
pada fase vegetatif. Salah satu sumber hara N yaitu terdapat pada pupuk Urea.
Unsur N merupakan unsur hara yang memiliki sifat higroskopis. Hara N dapat
diserap oleh tanaman dalam bentuk NH4+ dan NO3-. Unsur hara N juga bersifat
bergerak dan tersebar di dalam tanah. Unsur hara N dibutuhkan oleh tanaman dalam
jumlah yang banyak namun di dalam tanah unur N harus tersedia dalam jumlah
yang cukup. Unsur N yang berlebihan akan memberikan dampak negatif bagi
tanaman. Menurut Firmansyah (2006) gejala yang dapat dilihat adalah berubah
daun menjadi warna hijau pucat kekukinangan. Ketersediaan unsur nitrogen dalam
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pupuk cair urin sapi cukup untuk pertumbuhan tinggi tanaman seledri. Hal ini
terlihat pada tanaman seledri yang tidak memiliki helai daun berwarna kekuningan.
Menurut Purwanto et al (2014) urin sapi mengandung unsur hara makro dan
mikro yang dibutuhkan tanaman walaupun kandungannya lebih rendah
dibandingkan dengan kandungan pupuk pada umumnya. Urin sapi mengandung
unsur hara N, P, K, Ca dan Mg yang dibutuhkan oleh tanaman dan sebagai bahan
organik yang berperan memperbaiki struktur tanah.
Penambahan MSG mampu melengkapi kekurangan kandungan unsur hara
yang terdapat pada pupuk cair urin sapi. MSG mengandung unsur C, H, O, N dan
Na dimana unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman seledri.
Sebagai mana telah dijelaskan manfaat dari kandungan unsur N yaitu untuk
meningkatkan pertumbuhan vegatatif yaitu pertambahan tinggi tanaman, maka
unsur Na juga mempunyai manfaat dalam pertumbuhan tanaman seledri. Manfaat
dari unsur Na itu sendiri adalah untuk membuat proses pertumbuhan menjadi lebih
cepat sehingga batang tanaman menjadi lebih cepat besar. Kandungan Natrium
yang tinggi yang terkandung dalam MSG dapat mempengaruhi tingkat kesuburan
tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman, memenuhi nutrusi sehingga tanaman
tidak mudah mati (Benediktus et al., 2017).
Kadar Natrium yang berlebihan juga memberikan pengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman yaitu dapat menekan proses pertumbuhan tanaman dengan
menghambat pembesaran dan pembelahan sel (Triyani et al., 2013). Menurut
Cassaniti & J.Flowers (2012) mengatakan bahwa berlebihnya kadar natrium dalam
tanah juga menghambat pertumbuhan akar yang ditandai dengan mereduksinya
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panjang, massa akar dan fungsi akar. Hal ini juga terlihat pada gambar 4.1 dimana
tinggi tanaman yang diberikan perlakuan MSG 3g/l memiliki tinggi tanaman paling
rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini menandakan bahwa
pemberian perlakuan MSG 3g/l menghambat pembesan dan pembelahan sel yang
ditandai dengan rendahnya pertambahan tinggi tanaman.
Penambahan MSG 2 g/l dalam pupuk cair urin sapi menunjukkan rata-rata
tinggi tanaman seledri paling baik yaitu 4.21 cm. Kandungan unsur hara baik makro
dan mikro yang terdapat di dalam pupuk cair urin sapi yang ditambahkan MSG 2
g/l tersebut sudah mencukupi sesuai dengan kebutuhan tanaman seledri. Menurut
Murbano (1982) dengan tersedianya unsur hara yang mencukupi maka tanaman
yang tumbuh akan memberikan produksi yang optimal. Sesuai dengan pernyataan
di atas maka kebutuhan unsur hara sudah tercukupi sehingga pertumbuhan tanaman
seledri akan tumbuh optimal. Penambahan MSG sebanyak 3 g/l menghasilkan ratarata pertambahan tinggi paling rendah dibandingkan dengan penambahan MSG 1
g/l dan 2 g/l. Hal ini dikarenakan semakin banyak kadar MSG yang diberikan maka
semakin banyak pula kandungan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Nisa
(2016) mengatakan bahwa pemberian pupuk yan tepat dan seimbang sangat perlu
dilakukan karena unsur hara yang berlebih atau kekurangan akan dapat
menyebabkan pertumbuhan yang tidak optimal.
Kurniasari et al. (2010) menyatakan bahwa terhambatnya pertambahan
tinggi suatu tanaman diakibatkan oleh salinitas yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh
terbatasnya kandungan air dalam jaringan yang dikarenakan daya serap air oleh
tanaman rendah sehingga aktivitas meristem apikal dalam pertumbuhan dan
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perkembangan terganggu. Semakin tinggi kandungan Na yang diberikan,
kandungan padatan terlarut dalam batang juga semakin tinggi. Pembentukan gula
dalam batang merupakan bentuk dari adaptasi terhadap lingkungan yang
membentuk suatu perubahan. Mekanisme toleransi tanaman terhadap Na dapat
dilihat dari dua adaptasi yaitu mekanisme morfologi dan mekanisme fisiologi.
Mekanisme morfologi terlihat pada tanaman yang diberikan MSG 3 g/l
menunjukkan pertambahan tinggi tanaman yang paling rendah dibandingkan
dengan perlakuan MSG 1 g/l dan MSG 2 g/l. Sedangkan pemberian MSG 2 g/l
menghasilkan pertambahan tinggi tanaman paling tinggi yang menandakan bahwa
ketersediaan Na dalam tanah cukup untuk pertumbuhan tanaman. Lauchli dan
Grattan (2014) mengatakan bahwa mekanisme toleransi suatu tanaman terhadap
larutan Na ditentukan oleh tiga hal, yaitu kemampuan osmosis, kemampuan
mengeluarkan Na serta kemampuan tanaman terhadap kadar Na yang tinggi.
Pemberian MSG 3 g/l memberikan pengaruh terhadap kemampuan osmosis,
kemampuan mengeluarkan Na serta tahan terhadap kadar Na yang tinggi sehingga
metabolisme tanaman tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan pertumbuhan
tinggi tanaman terganggu.
Hasil

penelitian

Gresinta

(2015)

mengatakan

bahwa

pemberian

monosodium glutamate meningkatkan tinggi tanaman dan mempercepat usia
tanaman mulai berbunga pada tanaman kacang tanah (A. hypogeae L.). Dapat
dilihat juga bahwa semakin tinggi pemberian kadar MSG maka dapat menurunkan
tinggi tanaman bahkan mematikan tanaman.
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Pada tabel 4.1 dapat dilihat semua rata-rata pertambahan tinggi tanaman
pada setiap polybag yang telah diberikan perlakuan. Pada Gambar 4.4 dan Gambar
4.5 merupakan perbandingan antara pertumbuhan tinggi tanaman seledri yang
paling tinggi dengan tinggi tanaman seledri yang paling rendah (kerdil).
Pertumbuhan tinggi tanaman seledri yang paling baik pada polybag ke 4 perlakuan
C (MSG 2 g/l) dan pertumbuhan yang paling rendah (pendek) pada polybag 2
perlakuan A (kontrol). Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan dari data yang
didapatkan di atas bahwa penambahan MSG 2 g/l memberikan hasil yang paling
baik terhadap pertumbuhan tinggi tanaman seledri. Sebaliknya, tanaman seledri
dengan tanpa perlakuan memperlihatkan hasil yang kurang maksimal dibanding
dengan perlakuan lainnya.

Gambar 4.4 Tanaman Seledri C 4
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Gambar 4.5 Tanaman Seledri A 2
Pada Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa tanaman seledri tersebut
menunjukkan tanaman yang kurang sehat, dapat dilihat dari bentuk fisik yaitu tinggi
tanaman yang pendek dan berbeda dengan tanaman seledri yang lainnya. Perbedaan
tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi
pertumbuhan tanaman seledri seperti pemberian air yang berlebih. Pada penelitian
ini, peneliti melakukan penyiraman satu kali dalam sehari pada masing-masing
tanaman seledri yang ada dalam polybag. Hal ini menyatakan bahwa penyiraman
pada tanaman sudah tepat dan tidak memengaruhi pertumbuhan tanaman seledri.
Penyiraman merupakan variabel kontrol yang dilakukan sama pada semua tanaman
sehingga tidak memengaruhi pertumbuhan tanaman seledri.
Jika tanaman kelebihan air maka dapat menyebabkan terendamnya
perakaran sehingga tanaman kekurangan oksigen dan mengakibatka daun-daun
menguning perlahan serta tanaman akan mati dan membusuk. Selain ketersediaan
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air, cahaya juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan
tanaman. Kurangnya cahaya akan mengakibatkan lambatnya laju fotosintesis
sehingga dapat menghambat proses pertumbuhan salah satunya adalah
pertumbuhan tinggi tanaman. Seperti gambar di bawah ini

A.2

Gambar 4.6 Letak Polybag A.2

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat letak tanaman dengan perlakuan A.2
berada di bagian sedikit ke tengah, dimana bagian tengan plastik penutup
mengalami kebocoran sehingga menyebabkan intensitas air lebih banyak turun dan
tanaman di polybag A.2 salah satu yang terkena dampak kebocoran tersebut.
Kebocoran tersebut diakibatkan cuaca hujan yang terus menerus sehingga
menyebabkan plastic UV tidak kuat menanggung beban air sehingga mengalami
kebocoran dan airnya mengenai polybag yang terdapat di bawahnya. Selain itu
posisi polybag A.2 tidak dalam posisi yang mendapatkan paparan cahaya matahari
dengan baik. Karena pada posisi tersebut, cahaya matahari hanya menyinari
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beberapa saat kemudian terhalang oleh net yang ada disebelah lahan sehingga
menghalangi cahaya yang masuk. Dari hal-hal tersebut menjadi salah satu faktor
yang menyebabkan pertumbuhan seledri pada polybag A.2 lebih pendek.
2. Jumlah Daun Tanaman Seledri
Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan dan
setiap pengamatan mengalami pertambahan jumlah daun kecuali perlakuan kontrol
dan MSG 1 g/l mendapatkan jumlah yang sama yaitu 4. Tingkat pertambahan
jumlah daun berturut-turut dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah yaitu
penambahan MSG 2 g/l yaitu 5, kontrol dan MSG 1 g/l yaitu 4 dan penambahan
MSG 3 g/l yaitu 3. Masing-masing perlakuan menunjukkan hasil yang berbedabeda dan penambahan MSG terhadap pupuk cair urin sapi memiliki pengaruh nyata
terhadap jumlah daun tanaman seledri. Hasil Uji Anova menunjukkan bahwa
pengaruh penambahan MSG dalam pupuk cair urin sapi memiliki nilai yang
signifikan.
Hasil penelitian penambahan MSG dalam pupuk cair urin sapi yang paling
baik terhadap jumlah daun yaitu penambahan MSG 2 g/l dalam pupuk cair urin
sapi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersedian unsur hara C, H, O, N, P dan Na
tercukupi dengan baik. Menurut Fairhurst et al. (2007) bila nitrogen diberikan
dalam jumlah yang cukup pada tanaman, kebutuhan unsur hara yang lain akan
meningkat seperti fosfor untuk mengimbangi laju pertumbuhan tanaman yang
cepat. Peningkatan jumlah daun akan terjadi seiring dengan bertambah tingginya
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tanaman, karena semakin tinggi tanaman maka semakin banyak pula titik tumbuh
daun pada tanaman tersebut.
Unsur nitrogen, fosfor dan natrium sangat berpengaruh dalam pertambahan
jumlah daun tanaman seledri. Fosfor (P) di dalam tanah memiliki fungsi yang
sangat penting yaitu untuk fotosintesis, respirasi, transfer dan penyimpanan energi,
pembelahan dan pembesaran sel serta proses-proses di dalam tanaman lainnya.
Fosfor (P) juga merupakan unsur hara esensial yang tidak bisa digantikan fungsinya
oleh unsur hara lainnya sehingga tanaman harus mendapatkan atau mengandung
unsur P yang cukup untuk pertumbuhan secara normal (Winarso, 2005).
Luferdi (2009) mengatakan bahwa fosfor adalah unsur hara makro esensial
yang memegang peranan penting dalam berbagai proses seperti fotosintesis,
asimilasi dan respirasi. Fosfor merupakan komponen struktural dari sejumlah
senyawa molekul yang mentransfer energy ADP, ATP, NAD, NADH serta senyawa
DNA. Berkaitan dengan peran fosfor yaitu dalam proses fotosintesis yang nanti
hasilnya akan diubah menjadi energi, kemudian energi tersebut dibutuhkan untuk
mendukung kerja nitrogen dalam pembentukan sel dan pertumbuhan vegetatif salah
satunya untuk pertumbuhan tunas yang nantinya akan meningkatkan jumlah daun.
Ginting (2017) mengatakan bahwa daun dari tanaman yang kekurangan unsur hara
fosfor akan berubah warna menjadi daun yang berwarna kecoklatan dan dapat
gugur lebih awal atau pada saat masih muda. Hal ini juga ditegaskan oleh Salisbury
dan Ross (1995) yang menyatakan bahwa hasil fotosintesis akan digunakan untuk
pembelahan sel, jaringan dan organ tubuh tanaman seperti daun. Selain itu, fosfor
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juga berfungsi untuk pertahanan daun tanaman, karena fosfor mampu memperkuat
daun agar tidak mudah gugur.
Kadar Na yang tinggi juga membuat tingkat pertumbuhan tanaman yaitu
jumlah helai daun menurun karena pada aorgan daun banyak terjadi proses
metabolisme seperti laju fotosintesis dan serangkaian proses fisiologis lainnya.
Tingginya kadar Na dapat membuat tanaman keracunan ion sehingga sel harus
memompa energi lebih untuk menghindar dari cekaman akibat tingginya kadar Na.
Hal ini mengakibatkan reaksi fisiologis menjadi tidak seimbang sehingga
pertumbuhan jumlah daun menjadi berkurang (Azarmi et al. 2010).
Kadar Natrium yang berlebih di dalam tanah dapat memengaruhi
pertumbuhan tanaman yaitu berkurangnya pertumbuhan daun yang menyebabkan
berkurangnya fotosintesis pada tanaman (Triyani et al., 2013). Menurut Cassaniti
& J.Flowers (2012) mengatakan bahwa kadar Natrium yang berlebih dapat
menyebabkan reduksi pada perluasan dan pembesaran sel hingga ukuran minimum
sehingga menghasilkan area daun yang mengalami reduksi sel. Area daun yang
mengalami reduksi disebabkan oleh penurunan tekanan turgor pada daun sebagai
respon dari perubahan dinding sel.
Pemberian MSG 3 g/l menunjukkan jumlah helai daun paling sedikit diantara
perlakuan lainnya. Hal ini diakibatkan karena tingginya kadar Na dalam tanah
sehingga menyebabkan kegiatan osmosis semakin tinggi dan tanaman kekurangan
air. Selain itu metabolisme tanaman juga terganggu yang ditandai dengan
sedikitnya jumlah helai daun pada tanaman.
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3. Berat Basah Tanaman Seledri
Berat basah tanaman merupakan berat total atau berat keseluruhan tanaman
segar tanpa dilakukan pengeringan. Penimbangan dilakukan langsung setelah panen
dengan mencabut seluruh bagian tanaman dan dikumpulkan sesuai dengan masingmasing perlakuan. Tanaman seledri bagian akar nya dibuang hingga pangkal
batang, kemudian batang dan daun dicuci terlebih dahulu kemudian ditiriskan dan
dikering-anginkan lalu

ditimbang menggunakan timbangan digital

acis.

Penimbangan dilakukan sebanyak 4 kali, sesuai dengan jumlah masing-masing
perlakuan.
Hasil penimbangan berat basah tanaman seledri dari penelitian ini
menunjukkan bahwa pada setiap masing-masing perlakuan menghasilkan berat
basah yang berbeda-beda, kecuali pada perlakuan MSG 1 g/l dan kontrol
menghasilkan berat basah masng-masing 4 gram. Rata-rata berat basah tanaman
seledri pada masing-masing perlakuan dari yang paling tinggi hingga yang paling
rendah yaitu penambahan MSG 2 g/l memiliki berat basah sebesar 5 gram, kontrol
dan penambahan MSG 1 g/l masing-masing memiliki berat basah 4 gram dan yang
paling rendah penambahan MSG 3 g/l yaitu memiliki berat basah 3 gram.
Pengukuran tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman seledri menunjukkan
bahwa pertumbuhan yang paling baik yaitu pada penambahan MSG 2 g/l dalam
pupuk cair urin sapi. Hasil penimbangan berat basah tanaman juga menunjukkan
hasil berat basah paling tinggi yaitu pada penambahan MSG 2 g/l, hal ini
menunjukkan bahwa penambahan MSG 2 g/l memberikan pertumbuhan yang
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paling baik dibanding perlakuan yang lainnya. Semakin bertambahnya tinggi
tanaman dan bertambahnya jumlah daun maka semakin membuat tanaman tersebut
berat sehingga pada saat ditimbang berat basahnya tanaman tersebut akan memiliki
berat basah paling tinggi.
Benyamin (1996) mengatakan bahwa berat segar tanaman atau berat basah
tanaman adalah berat tanaman pada saat masih hidup dan langsung ditimbang
setelah dipanen sebelum tanaman tersebut menjadi layu karena kekurangan air. Hal
ini menunjukkan bahwa semakin timggi tanaman maka semakin banyak titik
tumbuh daun. Semakin banyak titik tumbuuh daun maka semakin banyak pula
jumlah helai daun yang tumbuh. Banyaknya jumlah daun ini berhubungan dengan
proses fotosintesis yang hasil produksinya akan ditranslokasikan ke bagian tubuh
tanaman untuk pertumbuhan, perkembangan dan cadangan makanan. Semakain
banyak jumlah daun maka semakin banyak proses fotosintesis yang terjadi dan
semakin banyak pula produksi yang dihasilkan dan pertumbuhan menjadi semakin
meningkat yang akan meningkatkan berat basah tanaman. Selain itu, berat basah
tanaman juga dipengaruhi oleh kandungan air yang terdapat di dalam tanaman
tersebut maupun dalam tanah. Hal ini sesuai dengan Kadar Soetrisno (1996) yang
mengatakan bahwa transpirasi dan fotosintesis yang rendah akan terjadi pada tanah
yang memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Rendahnya aktivitas fisiologis
tanaman akan berakibat bagi pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman dan
berat basah tanaman.
Pemberian MSG dengan kadar yang tinggi juga mempengaruhi berat basah
tanaman, hal ini berdampak pada pertambahan tinggi tanaman yang lebih rendah
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pada perlakuan MSG 3 g/l sehingga mempengaruhi berat basah. Kadar Na yang
tinggi dalam tanah dapat menurunkan jumlah helai daun yang berakibat pada
berkurangnya proses fotosintesis dan proses fisiologis lainnya yang terlihat pada
perlakuan MSG 3 g/l. Menurut Zeiger (2010) dalam Haryadi (2013) mengatakan
bahwa luas daun memegang peranan penting yang dikarenakan laju fotosintesis
berlangsung mengikuti dengan perkembangan luas daun. Sama halnya dengan
penelitian Asih et al. (2015) menyatakan bahwa paparan NaCl mempengaruhi berat
basah tanaman sawi hijau. Tingginya kadar Na juga dapat mempengaruhi panjang
akar tanaman. Panjang akar akan mempengaruhi tingkat penyerapan air dalam
tanah dimana penyerapan air yang cukup akan mempengaruhi berat basah tanaman,
namun jika kekurangan air makan berat basah tanaman juga akan menurun.
C. Keterbatasan dalam Penelitian
1. Selama penelitian, peneliti tidak mengukur pH, suhu dan kelembaban tanah.
2. Selama penelitian, peneliti melakukan penyiraman yang tidak sama
terkadang di pagi hari dan terkadang di sore hari.
3. Peneliti tidak melakukan uji kandungan pada pupuk cair urin sapi, sehingga
peneliti tidak mengetahui kandungan unsur hara yang pasti dalam pupuk
cair urin sapi.
4. Selama penelitian, peneliti terkendala dengan hujan yang deras sehingga
membuat plastik penutup mengalami kebocoran dan mengakibatkan ada
tanaman seledri yang mengandung air berlebih.
5. Selama penelitian penyiraman tidak dilakukan dengan kadar air yang sama,
hanya berpatokan pada kelembaban tanah yang dilihat dengan mata saja.
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6. Peneliti tidak menggunakan timbangan digital yang bisa menimbang berat
dibawah 0,01 gram.
7. Peneliti menimbang berat basah dengan memotong bagian akar tanaman.
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BAB V
IMPLEMENTASI PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN

Hasil penelitian mengenai “pengaruh pemberian MSG dalm pupuk cair urin
sapi terhadap pertumbuhan tanaman seledri (Apium graveolens. L)” dapat menjadi
pengetahuan baru dalam dunia pendidikan. Aspek-aspek yang terdapat dalam
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan aja di Sekolah Menengah Atas (SMA)
kelas XII bab Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan.
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah,
dimana dapat dijadikan sebagai bahan ajar pada mata pelajaran biologi tingkat
Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII semester I pada bab pertumbuhan dan
perkembangan makhluk hidup.
Penelitian ini dapat menambah sikap ilmiah peserta didik, keterampilan
berproses secara ilmiah dalam merancang percobaan dan melakukan sendiri
percobaan biologi secara sederhana. Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan lembar penilaian dapat dilihat pada
lampiran 1, 2, 3, dan 4.
Acuan kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu kurikulum
2013. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator yang digunakan sebagai berikut:
A. Kompetensi Dasar (KD)
KD 3.1 : Menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap
pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup.
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KD 4.1 : Menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor
eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
B. Indikator Pembelajaran
3.1.1

Mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan dan perkembangan

makhluk hidup
3.1.2

Menjelaskan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan

3.1.3

Menganalisis

faktor

internal

(dalam)

yang

memengaruhi

yang

memengaruhi

pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup
3.1.4

Menganalisis

faktor

eksternal

(luar)

pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup
3.1.5

Menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk

hidup
4.1.1

Menyusun

rancangan

dan

melakukan

pengamatan

tentang

pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman yang dipengaruhi oleh
faktor eksternal
4.1.2

Menyusun laporan tentang hasil pengamatan yang telah dilakukan

4.1.3

Mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi mengenai

pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa:
1. Penambahan MSG kedalam pupuk cair urin sapi tidak berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan tinggi tanaman seledri.
2. Penambahan MSG kedalam pupuk cair urin sapi berpengaruh nyata terhadap
jumlah daun tanaman seledri.
3. Penambahan MSG kedalam pupuk cair urin sapi tidak berpengaruh nyata
terhadap berat basah tanaman seledri.
4. Konsentrasi MSG sebanyak 2 gram memberi pengaruh paling baik terhadap
pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun dan berat basah pada tanaman seledri.
B. Saran

Berikut adalah saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
penulis:
1. Sebaiknya dalam pemberian pupuk dilakukan pada jam yang sama agar
konsisten.
2. Sebaiknya perlu dilakukan pengecekan kelembaban tanah, agar tidak berlebihan
dalam penyiraman tanaman.
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3. Perlu dilakukan uji laboratorium untuk melihat kandungan setiap unsur hara
makro dan mikro yang terdapat pada pupuk cair urin sapi.
4. Sebaiknya dalam penimbangan berat basah, menggunakan timbangan digital
yang bisa menimbang berat dibawah 0,01 gram, sehingga berat setiap tanaman
lebih teridentifikasi dengan baik.
5. Sebaiknya dalam penanaman diusahakan semua polybag terkena cahaya
matahari yang merata.
6. Sebaiknya penelitian dilakukan jauh dari lahan pertanian sehingga tidak mudah
terkena hama.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 Sliabus Pembelajaran
SILABUS

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas
Alokasi Waktu
Kompetensi Inti
KI-1

KI-3

KI-4

: SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA
: Biologi
: XII MIPA
: 5 jam pelajaran / minggu
:
: Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya, Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur,
disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsive,
dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan,
keluarga, sekolah, lingkungan alam sekitar, bangsa dan Negara serta kawasan regional dan
Internasional.
: Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan factual, konseptual,
procedural dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil dan kompleks, erdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humoria dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
: Menunjukkan keterampilan menalar dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri,
kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan
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Kompetensi
Dasar

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
(IPK)

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Penilaian

Alokasi Sumber
Waktu Belajar

1. Pertumbuhan dan Perkembangan tumbuhan
3.1

3.1.1.

Menjelaskan

Mengidentifikasi

pengaruh

fakta

1.

Konsep Menanya
pertumbuhan dan  Peserta

tentang perkembangan

faktor internal pertumbuhan dan 2. Faktor internal
dan

faktor perkembangan

yang

eksternal

makhluk hidup

terhadap

3.1.2. Menjelaskan pertumbuhan dan

pertumbuhan
dan

tentang

memengaruhi

konsep perkembangan

pertumbuhan dan 3. Faktor eksternal

didik

dibimbing

untuk

membuat pertanyaan
tentang

konsep

pertumbuhan
perkembangan

hidup

Menganalisis

pertumbuhan dan

 Uraian

 Buku

Singkat

 Kerja

memengaruhinya.

3.1.3.

memengaruhi

SMA

 Diskusi

yang

tentang

Ilmiah,
sikap

konsep Portofolio

pertumbuhan
perkembangan

Biologi

Ganda

faktor-faktor

makhluk

yang

minggu

Observasi

Mengumpulkan
memengaruhi
data
pertumbuhan dan  Menggali informasi

(dalam)

 Pilihan

makhluk hidup serta

yang

internal perkembangan

2 jam /  Buku

dan

perkembangan perkembangan

faktor

Test

dan  Laporan
Percobaan

Campbell
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Kompetensi
Dasar

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
(IPK)
perkembangan
makhluk hidup

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

melalui

bacaan

literature
 Diskusi

3.1.4.

Penilaian

pengamatan
bersama

Menganalisis

kelompok mengenai

faktor

eksternal

faktor-faktor

(luar)

yang

pertumbuhan

pertumbuhan dan

perkembangan

perkembangan

tanaman.

3.1.5.

yang

memengaruhi

memengaruhi

makhluk hidup

dan

dan

Mengasosiasikan
 Membaca
dan

Menyimpulkan

menganalisis

konsep

gambar

pertumbuhan dan

pertumbuhan untuk

perkembangan

mendapatkan

makhluk hidup

konsep pertumbuhan

Alokasi Sumber
Waktu Belajar
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Kompetensi
Dasar

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
(IPK)

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Penilaian

dan perkembangan
tanaman
 Menarik kesimpulan
mengenai

konsep

pertumbuhan

dan

perkembangan serta
faktor-faktor

yang

memengaruhi
pertumbuhan

dan

perkembangan
tanaman.
Mengkomunikasikan
 Mempresentasikan
hasil
diskusi

kajian

dan

mengenai

konsep
pertumbuhan

dan

Alokasi Sumber
Waktu Belajar
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Kompetensi
Dasar

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
(IPK)

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Penilaian

perkembangan serta
faktor-faktor

yang

memengaruhi
pertumbuhan

dan

perkembangan
4.1 Menyusun 4.1.1. Menyususn 1.
laporan hasil rancangan

Membuat Merencanakan

dan rancangan

dan

Melakukan

percobaan

melakukan

percobaan

tentang

pengamatan

2.

pengaruh

tentang

percobaan

faktor

pertumbuhan dan pengamatan

perkembangan

eksternal

perkembangan

tanaman

terhadap

pada

proses

yang dipengaruhi hasil pengamatan

pertumbuhan

oleh

dan

eksternal

percobaan

serta

Melakukan pengamatan tentang
dan pertumbuhan

3.

dan

tanaman Mempresentasikan

faktor sesuai

dengan

karya ilmiah.

Mengamati
 Mengkaji hasil kerja
ilmiah (contoh kerja
ilmiah) bagaimana

Alokasi Sumber
Waktu Belajar
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Kompetensi
Dasar

Indikator
Materi Pokok
Pencapaian
Kompetensi
(IPK)
perkembangan 4.1.2. Menyusun
tanaman.

laporan

tentang

Kegiatan
Pembelajaran

Penilaian

langkah-langkah
melakukan

hasil pengamatan

percobaan menurut

yang

kerja

telah

ilmiah

dan

dilakukan

mengkaji

4.1.3.

karya ilmiah dari

Mempresentasikan

berbagai sumber

hasil pengamatan
dan diskusi
mengenai
pertumbuhan dan
perkembangan
makhluk hidup

contoh

Menanya
 Memberikan
pertanyaan
mengenai langkahlangkah percobaan
dan

penyusunan

laporan

hasil

percobaan

Mengumpulkan data

Alokasi Sumber
Waktu Belajar
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Kompetensi
Dasar

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
(IPK)

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Penilaian

 Mendiskusikan
hasil rancangan dan
usulan

penelitian

mengenai

faktor

luar

yang

memengaruhi
pertumbuhan

dan

perkembangan pada
tanaman
 Melaksanakan
percobaan
dengan

sesuai

rancangan

yang

sudah

disepakati
kelompok
 Melakukan
percobaan

dan

Alokasi Sumber
Waktu Belajar
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Kompetensi
Dasar

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
(IPK)

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Penilaian

pengamatan
kemudian mencatat
data.
Mengasosiasikan
 Mengolah data hasil
percobaan

dan

pengamatan
 Menjawab
permasalahan
 Menyimpulkan
hasil dan menarik
kesimpulan

dari

hasil diskusi
Mengkomunikasikan
 Menyusun laporan
mengenai
luar

faktor
yang

Alokasi Sumber
Waktu Belajar
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Kompetensi
Dasar

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
(IPK)

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Penilaian

Alokasi Sumber
Waktu Belajar

memengaruhi
pertumbuhan

dan

perkembangan
tanaman
 Mempersentasikan
hasil laporan dan
diskusi secara lisan
dan tertulis.

Yogyakarta,24 Mei 2019
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran
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Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
YAYASAN TARAKANITA
SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas
Alokasi waktu

: SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA
: Biologi
: XII MIPA
: 8 X 45 menit.

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, kerjasama, toleran, damai) santun,
responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan social dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3

: Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan factual,
konseptual, procedural dan metakognitif berdasar rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan
procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
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KI 4

: Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkrit dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
disekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
KOMPETENSI DASAR
3.1

INDIKATOR

Menjelaskan pengaruh faktor 3.1.1. Mengidentifikasi fakta
internal dan faktor eksternal tentang

pertumbuhan

dan

terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup
perkembangan

makhluk 3.1.2. Menjelaskan tentang

hidup.

konsep

pertumbuhan

dan

perkembangan
3.1.3.

Menganalisis

internal

(dalam)

memengaruhi

faktor
yang

pertumbuhan

dan perkembangan makhluk
hidup
3.1.4.

Menganalisis

eksternal

(luar)

memengaruhi

faktor
yang

pertumbuhan

dan perkembangan makhluk
hidup
3.1.5. Menyimpulkan konsep
pertumbuhan

dan

perkembangan makhluk hidup
4.1

Menyusun

laporan

hasil 4.1.1. Menyusun rancangan

percobaan tentang pengaruh dan melakukan pengamatan
factor

eksternal

terhadap tentang

pertumbuhan

dan
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KOMPETENSI DASAR
proses

pertumbuhan

perkembangan tanaman.

INDIKATOR
dan perkembangan pada tanaman
yang dipengaruhi oleh faktor
eksternal
4.1.2.

Menyusun laporan

tentang hasil pengamatan yang
telah dilakukan
4.1.3. Mempresentasikan hasil
pengamatan

dan

diskusi

mengenai pertumbuhan dan
perkembangan makhluk hidup

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan Scientific, model
pembelajaran Discovery Learning, PBL dan PJBL, peserta didik mampu
mengidentisikasi fakta tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk
hidup, menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, serta menyimpulkan konsep
mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Terampil dalam
menyusun rancangan percobaan dan melakukan pengamatan tentang
pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup terhadap tanaman yang
dipengaruhi oleh faktor luar, menyusun laporan hasil kerja diskusi dengan sikap
teliti dan jujur selama kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran
dengan metode diskusi dan praktikum, peserta didik dapat mensyukuri dan
mengangungkan ciptaan Tuhan.
D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Materi Faktual
a. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan
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b. Faktor dalam yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
c. Faktor luar yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
d. Struktur biji
e. Perkecambahan
f. Fungsi Hormon
2. Materi konseptual
a. Konsep pertumbuhan dan perkembangan
b. Pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder
3. Materi procedural
Percobaan dan pengamatan pertumbuhan tanaman dengan pengaruh air,
suhu, cahaya dan nutrisi.
4. Materi Metakognitif
Pengaplikasian pengaruh nutrisi terhadap pertumbuhan dan perkembangan
tanaman.

E. METODE PEMBELAJARAN
Model Pembelajaran : Discovery Learning dan Problem Based Learning
Pendekatan

: Saintifik

Metode

: Ceramah, diskusi, games dan praktikum.

F. MEDIA PEMBELAJARAN
Video, gambar, power point, laptop, LCD projector, bahan games, LKPD, dan
alat-alat praktikum.

G. SUMBER BELAJAR
1. Rachmawati Faidah, 2009. Biologi untuk SMA/MA Kelas XII Program IPA.
Jakarta: Pusat Perbukuan
2. Sulistyowati Endah, 2015. Biologi XII. Klaten: Intan Pariwara
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3. Campbell. 2003. Biologi. Jakarta : Airlangga.
4. Irnaningtyas, 2013. Biologi XII, Jakarta: Erlangga.

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan 1 (2 x 45 menit) (Model Pembelajaran Discovery Learning)
Indikator :
3.3.1. Mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk
hidup
3.3.2. Menjelaskan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan
No Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
waktu

1. Guru

membuka

pembelajaran

dengan

mengucap salam
2. Peserta

didik

mempersiapkan secara
fisik dan psikis untuk
mengikuti
pembelajaran
1

Pendahuluan

3. Guru

menanyakan

kehadiran peserta didik
4. Apersepsi

:

guru

memberikan
pertanyaan
pertumbuhan

tentang
dan

perkembangan anak.
5. Motivasi: membimbing
peserta

didik

untuk

20
Menit
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No Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
waktu

menyebutkan indikator
pencapaian kompetensi
yang akan dicapai.
Simulation

1. Guru

(pemberian

gambar

rangsangan)

kembang

menayangkan
tumbuh
anak,

perkecambahan,
perkembangan embrio,
metamorphosis

dan

lingkaran tahun.

Kegiatan Inti
2.

2. Peserta

didik

mengamati

gambar

yang telah ditayangkan.
3. Guru
peserta

membimbing
didik

menemukan

untuk
masalah

dari gambar yang telah
ditayangkan.
Problem

1. Guru

memberikan

statemen

kesempatan

kepada

(pertanyaan /

peserta

identifikasi

mengidentifikasi

masalah)

permasalahan sebanyak

didik

untuk

mungkin dari gambar
tersebut.

60
Menit
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No Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
waktu

2. Guru mempersilahkan
kepada peserta didik
untuk

menyampaikan

permasalahan

yang

tekah ditemukan.
Data

1. Guru

membagikan

collection

gambar

yang

telah

(pengumpula

ditayangkan

n data)

semua peserta didik,

kepada

kemudian peserta didik
diminta

untuk

berkelompok

sesuai

dengan gambar yang
telah diterimanya.
2. Peserta didik diminta
untuk

berdiskusi

mengenai

pertanyaan

yang telah disediakan
dibalik

gambar

tersebut.
3. Peserta

didik

mengumpulkan
informasi yang relevan
untuk

menjawab

pertanyaan yang telah
diindentifikasi

dan
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No Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
waktu

pertanyaan

diskusi

yang telah dibagikan
melalui kegiatan studi
pustaka

atau

baca

literasi.
Data

1. Peserta

didik

processing

mendiskusikan

hasil

(pengolahan

pengamatan

data)

informasi yang telah

dan

didapatkan.
2. Guru

menampilkan

kembali
gambar

gambaryang

dibagikan

telah
kepada

peserta didik.
Veryfication

Guru

meminta

kepada

(pembuktian)

peserta ddik untuk melihat
kembali jawabannya dan
memahami kembali setiap
jawabannya dengan datadata atau teori pada buku.

Generallitati

1. Guru

meminta

on (menarik

perwakilan

setiap

kesimpulan)

kelompok

untuk

mempresentasikan
hasil diskusinya dan
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No Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
waktu

kelompok yang lain
memperhatikan

dan

mencatat hal penting.
2. Guru

mengumpulkan

hasil diskusi kelompok.
3. Melalui tanya jawab,
guru

mengarahkan

peserta didik kepada
jawaban yang benar.
4. Guru

memberikan

penegasan

terhadap

setiap jawaban yang
kurang

tepat

dan

mempersilahkan
kepada peserta didik
untuk bertanya kembali
mengenai materi yang
kurang paham.
5. Guru mempersilahkan
peserta

didik

berdiskusi
untuk

untuk
kembali

menyimpulkan

hasil

pencarian

informasi

dan

presentasi

dari

kelompok lain.
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No Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
waktu

Peserta didik melakukan
refleksi dan evaluasi terkait
dengan pembelajaran yang
telah berlangsung.
1. Guru
peserta

membimbing
didik

merangkum
pembelajaran

untuk
seluruh
yang

telah dilakukan
2. Guru
peserta

3

Penutup

membimbing
didik

untuk

menyimpulkan

hasil

pembelajaran
3. Guru

10

memberikan

peneguhan

terkait

kegiatan pembelajaran
yang sudah dilakukan.
4. Guru

memberikan

arahan kepada peserta
didik untuk pertemuan
selanjutnya membaca
mengenai
internal

faktor
dan

eksternal

faktor
yang

memengaruhi
pertumbuhan

dan

Menit
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No Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
waktu

perkembangan
makhluk hidup.
5. Peserta didik secara
bersama-sama berdoa
dan

atau

memberi

salam kepada guru.

Pertemuan 2 (2 x 45 menit) (Model Pembelajaran Problem Based
Learning)
Indikator :
3.1.3. Menganalisis faktor internal (dalam) yang memengaruhi pertumbuhan
dan perkembangan makhluk hidup
3.1.4. Menganalisis faktor eksternal (luar) yang memengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan makhluk hidup
3.1.5. Menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup
No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
waktu

1. Guru

membuka

pembelajaran dengan
1

Pendahuluan

mengucap salam
2. Peserta

20
didik

mempersiapkan secara
fisik dan psikis untuk

Menit
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
waktu

mengikuti
pembelajaran
3. Guru

menanyakan

kehadiran peserta didik
4. Apersepsi

:

guru

memberikan apersepsi
dengan menayangkan
gambar etiolasi dan
memberikan

gambar

tumbuhan yang kerdil.
5. Motivasi:
membimbing

peserta

didik

untuk

menyebutkan indicator
pencapaian kompetensi
yang akan dicapai.
Kegiatan Inti

Orientasi
Peserta

2.

1. Guru mengajak peserta
didik

didik untuk mengamati

kepada

masalah pertumbuhan

masalah

tanaman

yang

ada

disekitar

60

lingkungannya.
2. Peserta

Menit
didik

mengamati
permasalahan yang ada
dilingkungannya.
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
waktu

3. Peserta

didik

menyebutkan berbagai
permasalahan yang ada
dilingkungan
dengan

sesuai
indicator

pencapaian
kompetensi.
4. Guru mengajak peserta
didik untuk ikut terlibat
aktif dalam pemecahan
masalah

yang

ditemukan.
Mengorganisas 1. Guru membagi peserta
ikan
didik

peserta

didik ke dalam 10
kelompok.
2. Guru

membagikan

setiap peserta didik
dengan kertas tulisan
Hormon,

cahaya,

nutrisi, air dan suhu.
Selanjutnya

guru

mempersilahkan
peserta

didik

berkumpul

dengan

kelompok

masing-

masing sesuai dengan
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
waktu

kertas

yang

telah

diterima.
3. Guru mempersilahkan
kepada peserta didik
untuk mengidentifikasi
dan

mengkaji

permasalahan

yang

telah ditrerima dengan
mengerjakan Lembar
Kerja

yang

telah

dibagikan.
4. Peserta

didik

mengorganisasikan
tugas

pembelajaran

yang

berhubungan

dengan masalah yang
telah di terima.
Membimbing

1. Peserta

didik

penyelidikan

mengumpulkan

individu

informasi yang relevan.

kelompok

dan

2. Peserta

didik

memecahkan masalah
tentang
yang

faktor-faktor
memengaruhi

pertumbuhan
perkembangan

dan
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
waktu

tanaman melalui studi
pustaka dan informasi
yang telah

Mengumpulkan 1. Peserta

didik

dan

merencanakan

dan

menyajikan

menyiapkan karya yang

hasil

berupa laporan.
2. Peserta didik membagi
tugas

kepada teman

kelompok

untuk

menyelesaikan laporan.
Menganalisis

1. Guru

membimbing

dan

peserta

didik

mengevaluasi

mengevaluasi

untuk
hasil

belajar tentang materi
yang telah dipelajari.
2.Guru mempersilahkan
peserta

didik

untuk

mempresentasikan
hasil

diskusi

kerja

kelompok yang telah
dilakukan.
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
waktu

Peserta didik melakukan
refleksi

dan

evaluasi

terkait

dengan

pembelajaran yang telah
berlangsung.
1. Guru
peserta

membimbing
didik

merangkum
pembelajaran

untuk
seluruh
yang

telah dilakukan
2. Guru
peserta
3

Penutup

membimbing
didik

untuk

menyimpulkan

hasil

pembelajaran
3. Guru

memberikan

peneguhan

terkait

kegiatan pembelajaran
yang sudah dilakukan.
4. Guru

memberikan

remedial

kepada

peserta

didik

yang

belum

mendapatkan

hasil yang memusakan
dan

memberikan

pengayaan

bagi

10
Menit
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No

Kegiatan

Sintax

Deskripsi

Alokasi
waktu

peserta

didik

yang

sudah kompeten.
5. Guru

memberikan

arahan kepada peserta
didik untuk pertemuan
selanjutnya

mencari

contoh laporan ilmiah
mengenai
pertumbuhan

dan

perkembangan
tanaman
6. Peserta didik secara
bersama-sama berdoa
dan

atau

memberi

salam kepada guru.

Pertemuan 3 (2 x 45 menit) (Model Pembelajaran Project Based Learning)
Indikator :
4.1.1. Menyususn rancangan dan melakukan pengamatan tentang pertumbuhan
dan perkembangan pada tanaman yang dipengaruhi oleh faktor eksternal
4.1.2. Menyusun laporan tentang hasil pengamatan yang telah dilakukan
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No Kegiatan

Sintak

Deskripsi

Alokasi
waktu

1. Guru

membuka

pembelajaran dengan
mengucap salam
2. Peserta

didik

mempersiapkan
secara fisik dan psikis
untuk

mengikuti

pembelajaran
3. Guru

menanyakan

kehadiran

peserta

didik
4. Apersepsi
1

Pendahuluan

:

guru

menyampaikan
sistematika membuat
rancangan

laporan

ilmiah.
5. Guru menyampaikan
tujuan

kegiatan

pembelajaran

dan

cakupan materi yang
akan dipelajari dan
menunjukkan

tujuan

pembelajaran

yang

akan

pada

dicapai

pertemuan ini untuk

20
Menit
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No Kegiatan

Sintak

Deskripsi

Alokasi
waktu

memotivasi

peserta

didik.
Penentuan

1. Guru

membimbing

pertanyaan

peserta didik untuk

mendasar

menemukan
pertanyaan mendasar
mengenai
faktor

faktoryang

memengaruhi
pertumbuhan melalui
gambar

yang

ditampilkan.

2

Kegiatan inti

60
menit
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No Kegiatan

Sintak

Deskripsi

Alokasi
waktu

Mengapa pucuk tanaman
dapat berbelok ke arah
cahaya?
Mengapa jenis tanaman
yang sama tapi memiliki
warna

daun

yang

berbeda?
Faktor apa saja

yang

memengaruhi

hal

tersebut?
Mendesian

Peserta

didik

Perencanaan

dipersilahkan

untuk

Proyek

merencanakan

projek

percobaan

pengamatan

pertumbuhan tanaman.
Peserta didik membuat
aturan
proyek.

penyelesaian
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No Kegiatan

Sintak

Deskripsi

Alokasi
waktu

Peserta

didik

menyelesaikan
berdasarkan
yaitu

proyek
kelompok

kelompok

suhu,

nutrisi (pupuk), air dan
cahaya.
Berikut

hal-hal

yang

harus dilakukan:
1.

Dilakukan

secara

berkelompok
2.

waktu

dimulainya

percobaan
3. waktu pengamatan
4. pembagian tugas antar
anggota kelompok
5.

waktu

penyelesaian

tugas dan laporan
6. sistematika laporan
Menyusun

Guru

jadwal

peserta

membimbing
didik

untuk

menyusun

jadwal

percobaan

dan

penyelesaian proyek
Waktu Rencana
Kegiatan
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No Kegiatan

Sintak

Deskripsi

Alokasi
waktu

Hari

Menanam biji

ke-1

yang

telah

dipilih
Hari

Pengamatan

ke-2
Hari

Pengamatan

ke-3 – dan
hari

pengumpulan

ke-7

data
pertumbuhan
dan
perkembangan
tanaman

Hari

Penyusunan

ke-8

laporan

dan

penyelesaian
laporan
Memonitor
peserta

Guru memonitor aktivitas

didik peserta

didik

dan memantau menggunakan rubric yang
kemajuan

telah

dibuat.

proyek

memonitoring

Guru
peserta

didik melalui kegiatan di
dalam kelas maupun di
luar jam pelajaran.
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No Kegiatan

Sintak

Deskripsi

Alokasi
waktu

Menguji hasil

1. Guru

menilai

hasil

laporan

rancangan

tugas

percobaan

pengamatan
pertumbuhan dengan
memberikan
pertanyaan
berkaitan

yang
dengan

percobaan faktor yang
memengaruhi
pertumbuhan tanaman
2. Guru

memberikan

saran-saran

untuk

perbaikan laporan
Mengevaluasi
pengalaman

1. Guru

membimbing

peserta didik untuk
merefleksi
kegiatan

terhadap
selama

menyusun rancangan
proyek.
2. Guru mempersilahkan
perwakilan

peserta

didik
mengungkapkan
pengalamannya

untuk
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No Kegiatan

Sintak

Deskripsi

Alokasi
waktu

selama menyelesaikan
penyusunan
rancangan proyek.
3. Guru bersama peserta
didik berdiskusi untuk
memperbaiki kinerja
selama

proses

pembelajaran

untuk

menjawab
permasalahan

yang

diajukan pada tahap
pertama
pembelajaran.
1. Guru

memberikan

review

dengan

memberikan
pertanyaan

kepada

semua peserta didik
terkait evaluasi yang
3

penutup

diberikan.
2. Guru

memberikan

peneguhan

terkait

kegiatan pembelajaran
yang sudah dilakukan
3. Guru
remedial

memberikan
atau

10
Menit
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No Kegiatan

Sintak

Deskripsi

Alokasi
waktu

tambahan bagi peserta
didik

yang

kompeten

belum
dan

memberikan

tugas

pengayaan

bagi

peserta

yang

didik

sudah berkompeten
4. Peserta didik secara
bersama-sama berdoa
dan memberi salam
kepada guru

Pertemuan 4 (2 x 45 menit) (Metode diskusi)
Indikator :
4.1.3. Mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi mengenai pertumbuhan
dan perkembangan makhluk hidup
No

Kegiatan

Sintak

Deskripsi

Alokasi
Waktu

1. Guru

membuka

pembelajaran dengan
1

Pendahuluan

mengucapkan salam
2. Peserta

didk

mempersiapkan
secara

fisik

dan

20
Menit
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No

Kegiatan

Sintak

Deskripsi

Alokasi
Waktu

psikis

untuk

mengikuti
pembelajaran
3. Guru

menanyakan

kehadiran

peserta

didik
4. Apersepsi

:

guru

memberikan gambar
berupa tanaman yang
pertumbuhannya
tidak normal karena
faktor cahaya, suhu,
air

dan

nutrisi

(pupuk)
5. Guru menyampaikan
tujuan

kegiatan

pembelajaran

dan

cakupan materi yang
akan dipelajari untk
memotivasi
didik.

peserta
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No

Kegiatan

Sintak

Deskripsi

Alokasi
Waktu

1. Guru
mempersilahkan
peserta didik duduk
sesuai
kelompok

dengan
masing-

masing.
2. Peserta

didik

mempersipkan

diri

untuk presentasi.
3. Peserta

didik

dipersilahkan untuk
mempresentasikan
2

Kegiatan inti

hasil percobaannya.
4. Peserta didik yang
tidak

presentasi

mengamati

hasil

percobaan

dari

kelompok lain.
5. Peserta

didik

dipersilahkan untuk
mengajukan kepada
kelompok

yang

sedang presentasi.
6. Peserta didik yang
presentasi
dipersilahkan untuk

60
Menit
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No

Kegiatan

Sintak

Deskripsi

Alokasi
Waktu

berdiskusi

dan

peserta didik yang
lain mempersiapkan
pertanyaan

yang

muncul.
7. Peserta

didik

menjawab
pertanyaan

yang

diajukan

oleh

kelompok lain.
8. Presentasi

selesai

kemudian
dilanjutkan

dengan

presentasi

oleh

kelompok yang lain.
1. Guru

mereview

pembelajaran dengan
memberikan
pertanyaan

kepada

seluruh peserta didik
3

penutup

dan

dijawab

bersama-sama.
2. Peserta didik dibantu
oleh guru melakukan
refleksi dan evaluasi
terkait

dengan

10
Menit
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No

Kegiatan

Sintak

Deskripsi

Alokasi
Waktu

pembelajaran

yang

telah berlangsung
3. Guru

memberikan

peneguuhan terhadap
kegiatan
pembelajaran

yang

telah dilakukan
4. Guru

memberikan

arahan

kepada

peserta didik untuk
pertemuan
selanjutnya, Ulangan
KD.

Pertumbuhan

dan perkembangan.
5. Peserta didik secara
bersama-sama
berdoa dan mem,beri
salam kepada guru
I. PENILAIAN, REMEDIAL dan PENGAYAAN
No
1

Aspek
Sikap

2

Pengetahuan

Teknik
Observasi kegiatan diskusi
Penilaian antar teman
Observasi sikap
Tes tertulis

Keterampilan

Observasi kegiatan diskusi
Penilaian presentasi & Laporan

3

Bentuk Instrumen
Lembar observasi
Format penilaian
Soal Pilihan Ganda
dan uraian
Lembar observasi
Format penilaian
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J. PROGRAM REMIDIAL DAN PENGAYAAN
1. Program Remedial
Ditujukan bagi siswi yang nilai kognitifnya kurang dari KKM dengan
mengikuti belajar kelompok dan tes ulang sesuai dengan Indikator yang
belum tercapai pada tes tertulis di penilaian harian sebelumnya.
2. Program Pengayaan
Ditujukan bagi siswi yang memiliki kemampuan di atas atau sama dengan
KKM dengan cara membuat laporan kemajuan belajar dari hasil membaca
materi yang tingkatannya lebih dari apa yang sudah dipelajari. Siswi
melaporkan temuan-temuan baru yang dibacanya dan yang belum
didapatkan dari materi sebelumnya.

Yogyakarta, …April 2019
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran
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Lampiran 3 Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik
Materi Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan
Tujuan:
1. Peserta didik mampu memahami pengertian dari pertumbuhan dan
perkembangan.
2. Peserta didik mampu merinci ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan.
3. Peserta didik mampu menentukan perbedaan dari pertumbuhan dan
perkembangan.
Petunjuk Pengerjaan Soal:
1.
2.
3.
4.
5.

Bentuk kelompok yang terdiri dari 5 - peserta didik dalam satu kelompok
Amatilah gambar yang telah tersedia.
Bacalah soal yang terdapat pada lembar kerja peserta didik
Diskusikanlah jawbaan soal tersebut bersama dengan anggota kelompok
Tuliskanlah hasil diskusi pada lembar kertas kosong

Pertanyaan:
1. Berdasarkan gambar diatas terdapat suatu perubahan, apakah perubahan
tersebut termasuk pertumbuhan atau perkembangan?
2. Jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan!
3. Jelaskan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan!
4. Jelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan!
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Kelompok

:

Nama Anggota:
Hari/tanggal

:

Lembar Kerja Peserta Didik
Materi Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan

Lembar Jawaban:
1.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.
.…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Lembar Kerja Peserta Didik
Materi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan

Tujuan:
1. Peserta didik mampu mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan sekitar
2. Peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
masalah tersebut.
3. Peserta didik mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman.
Petunjuk Pengerjaan Soal:
1. Bentuk kelompok yang terdiri dari 5 - peserta didik dalam satu kelompok
2. Amatilah lingkungan sekitar.
3. Catatlah masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar
4. Diskusikanlah faktor apa saja yang mempengaruhi masalah tersebut bersama
dengan anggota kelompok
5. Tuliskanlah hasil diskusi pada lembar jawaban yang telah disediakan
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Kelompok

:

Nama Anggota:
Hari/tanggal

:

Lembar Kerja Peserta Didik
Materi Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan

Masalah yang ditemukan :
1. ……………………..
2. ……………………..
3. …………………….
4. …………………….
5. …………………….
Faktor yang mempengaruhi masalah tersebut:
1.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
4.
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
5.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Lampiran 4 Instrument Penilaian
a) Penilaian Sikap

LEMBAR PENILAIAN SIKAP
Petunjuk Penlilaian :
Lembar ini diisi oleh pendidik untuk menilai sikap peserta didik. Berilah skor pada
kolom yang sudah ditentukan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kerjasama

Tanggungjawab

Peduli

Nama Siswa

Santun

No

Spiritual

Aspek yang dinilai
Nilai

Ket
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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b. Penilaian antar peserta didik
Daftar Penilaian Antar Peserta Didik
Topik/Sub. Topik
: Pertumbuhan dan Perkembangan
Tanggal Penilaian
: ……………………
Nama peserta didik yang dinilai : …………………...
Nama Penilai
: …………………..
Petunjuk;
- Amati perilaku temanmu dengan cermat dan teliti selama mengikuti
pembelajaran Biologi!
- Berilah tanda (Ѵ) pada kolom yang tersedia berdasarkan hasil
pengamatanmu!
- Serahkan hasil pengamatanmu kepada guru!
No

Muncul/
dilakukan
Ya
Tidak

Perilaku / sikap

1

Memberi kesempatan teman untuk menyampaikan
pendapat
2
Memotong pembicaraan teman lain
3
Menyampaikan pendapat dengan tepat dan jelas
4
Mau menerima pendapat teman
5
Memaksa teman untuk menerima pendapatnya
6
Menyanggah pendapat teman dengan sopan
7
Mau menerima kalau pendapatnya salah
8
Mau mengikuti diskusi dengan tertib
Catatan
a. Perilaku/sikap pada instrumen di atas ada yang positif (No.1, 3, 4, 6, 7, dan
8) dan ada yang negatif (No 2 dan 5). Pemberian skor untuk perilaku/sikap yang
positif: Ya = 2, Tidak = 1. Untuk perilaku/sikap yang negatif adalah sebaliknya
yaitu Tidak = 2, dan Ya = 1.
b. Selanjutnya guru dapat membuat rekapitulasi hasil penilaian mengenai
perilaku/sikap dalam berdiskusi yang dilakukan oleh sesama peserta didik
menggunakan format berikut;
No
Nama
1 ......
2 ......
3 Dst

Skor perilaku/sikap nomor
Pengamat 1 2 3 4 5 6 7 8

Juml
skor

Skor
sikap

Kode
nilai
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Instrumen Penilaian Kognitif
Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban
yang dianggap benar!
1. Pertumbuhan yang menyebabkan diameter batang atau akar semakin membesar
adalah…
a. Kambium gabus
b. Felogen
c. Kambium vaskuler
d. Protoderm
e. Dermatogens
2. Faktor ekstrasel yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah…
a. hormon, suhu, air tanah
b. mineral, kelembaban, gen
c. O2, CO2, cahaya
d. O2, nutrisi, air
e. Kelembaban, suhu, mineral
3. Proses penanaman tumbuhan dapat dilakukan tanpa media tanah yaitu dengan
media air yang disebut teknik hidroponik. Hal ini menunjukkan dengan jelas
mengenai ….
a. pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan
b. pengaruh gen terhadp pertumbuhan
c. pengaruh hormon terhadap pertumbuhan
d. pengaruh nutrisi terhadap pertumbuhan
e. pengaruh kelembaban terhadap pertumbuhan
4. Yang sesuai dengan pengertian pertumbuhan adalah …
a. Perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup dengan bertambahnya
ukuran
b. Perubahan fisik yang terjadi pada makhlk hidup dengan tambhanya usia
c. Perubahan organisme karena bertambhanya ukuran sel
d. Perubahan kimia yang terjadi pada makhluk hidup berupa kebasaan
e. Perubahan organisme larena bertambahnya jumlah sel
5. Auksin dengan konsentrasi tinggi akan merangsang …
a. pertumbuhan akar
b. menghambat pertumbuhan daun
c. merangsang mekarnya bunga
d. pertumbuhan batang
e. menghambat pengguguran buah
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Instrumen Penilaian Kognitif
Ulangan Harian kelas XII MIPA
Pertumbuhan dan Perkembangan
Nama

:

No Absen

:

Petunjuk Pengerjaan Soal:
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal.
2. Bacalah soal terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan
3. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan tepat
4. Pastikan setiap pertanyaan sudah dijawab dengan benar
5. Model ulangan close book
Soal:
1. Jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan!
2. Jelaskan perbedaan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder!
3. Bagaimanakah mekanisme perkecambahan biji?
4. Jelaskan mengapa kecambah yang terpapar sinar matahari pertumbuhannya akan
membelok ke arah datangnya sinar matahari?
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Instrumen Penilaian Keterampilan
Format penilaian presentasi
Kelompok

Nama
Siswa

Materi
presentasi

Aspek yang dinilai
Penggunaan
Keterampilan
Media
dalam
mengemukakan
pendapat

Jumlah
skor

Format penilaian laporan
No

Nama

Ketepatan
Waktu
pengumpulan
tugas

Ketepatan
materi

Ketepatan
sistematika

Skor yg Nilai
dicapai
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LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

: XII MIPA 1 / 2

Semester

: Gasal

Tahun Pelajaran

: 2019 / 2020

Periode Pengamatan

:

Butir Nilai

: Kuis

Petunjuk Pengisian

:

Berdasarkan hasil tes, penilaian pengetahuan siswi diisi oleh guru dengan rentan antara 0 –
100
No

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

Nama Siswi

Nilai Aspek

Tuntas / tidak

Pengetahuan

tuntas
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No

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nama Siswi

Nilai Aspek

Tuntas / tidak

Pengetahuan

tuntas
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LEMBAR PENILAIAN ASPEK KETERAMPILAN
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

: XII MIPA 1 / 2

Semester

: Gasal

Tahun Pelajaran

: 2019 / 2020

Periode Pengamatan

:

Butir Nilai

: Percobaan dan Pengamatan

Petunjuk Pengisian

:

Berdasarkan hasil tes, penilaian pengetahuan siswi diisi oleh guru dengan rentan antara 0 –
100
No

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

Nama Siswi

Nilai Aspek

Tuntas / tidak

Keterampilan

tuntas
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No

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nama Siswi

Nilai Aspek

Tuntas / tidak

Keterampilan

tuntas
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Lampiran 5 Rubrik Penilaian dan Kunci Jawaban
Rubrik Penilaian LKPD
Indikator

Soal

3.3.2.

Berdasarkan

Menjelaskan

gambar diatas

tentang

konsep terdapat

Kunci

Kriteria

Jawaban

Penskoran

Terlampir

-

10

peserta didik
menjawab sesuai

suatu

dengan jawaban

pertumbuhan dan perubahan,
perkembangan

Jika

Skor

benar

apakah

-

perubahan

Jika

5

peserta didik

tersebut

tidak sesuai

termasuk

dengan jawaban

pertumbuhan

benar

atau
perkembangan?
Terlampir

Jelaskan

-

Jika

perbedaan

peserta didik

pertumbuhan

menjawab sesuai

15

dengan jawaban

dan
perkembangan!

benar
-

Jika

peserta didik

7

hanya
menyebutkan
perbedaan
pertumbuhan

Jelaskan

ciri- Terlampir

-

Jika

ciri

peserta didik

pertumbuhan

menjawab sesuai

15
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Indikator

Soal

Kunci

Kriteria

Jawaban

Penskoran

dan

dengan jawaban

perkembangan!

benar
-

Skor

Jika

peserta hanya

7

menjawab ciri
pertumbuhan saja

Jelaskan

-

Jika

konsep

peserta didik

pertumbuhan

menjawab sesuai

dan

dengan jawaban

perkembangan!

10

benar
-

Jika

peseta didik tidak
menjawab sesuai
dengan jawaban
benar

5
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Rubrik Penilaian Sikap
No

Aspek

Skor

Keterangan

1

Spiritual

3

2

Menunjukkan sikap berdoa, memberi salam dan
mengungkapkan kekaguman secara lisan
maupun tulisan kepada Tuhan saat melihat
kebesaran Tuhan
Hanya 2 indikator yang nampak

1

Hanya 1 indikator yang nampak

3

2

Menunjukkan sikap menghormati orang yang
lebih tua, mengucapkan terima kasih setelah
menerima bantuan orang lain dan menggunakan
bahasa santun saat menyampaikan pendapat.
Hanya 2 indikator yang nampak

1

Hanya 1 indikator yang nampak

3

2

Menunjukkan
menolong
teman
yang
kesusahan,
berteman
dengan
tanpa
membedakan suku, ras, agama, gender, dan
menerima kekurangan orang lain.
Hanya 2 indikator yang nampak

1

Hanya 1 indikator yang nampak

3

2

Menunjukkan sikap melaksanakan tugas
individu, mengembalikan barang yang dipinjam
dan meminta maaf atas kesalahan yang telah
dilakukan
Hanya 2 indikator yang nampak

1

Hanya 1 indikator yang nampak

3

2

Menunjukkan sikap aktf dalam kerja kelompok,
bersedia melakukan tugas sesuai dengan
kesepakatan dan aktif menolong teman yang
kesusahan.
Hanya 2 indikator yang nampak

1

Hanya 1 indikator yang nampak

2

3

4

5

Santun

Peduli

Tanggungjawab

Kerjasama
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Keterangan :
Kriteria Penilaian
Sangat Baik
Baik
Kurang

Predikat
A
B
C

Skor
3
2
1

Skor maksimal : 15

Nilai :

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

x 100

Nilai Akhir
2,5 – 3,00
2,00 – 2,49
1,00 – 1,99
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Rubrik Penilaian Kognitif Pilihan Ganda
Indikator
3.3.1
fakta

Soal

Kunci Jawaban

Mengidentifikasi Proses penanaman pengaruh nutrisi terhadap
tentang tumbuhan
dapat pertumbuhan

pertumbuhan

dan dilakukan

tanpa

perkembangan makhluk media tanah yaitu
hidup

dengan media air
yang disebut teknik
hidroponik. Hal ini
menunjukkan
dengan

jelas

mengenai
3.3.2

Menjelaskan Yang sesuai dengan Perubahan biologis yang
terjadi pada makhluk
tentang
konsep pengertian
hidup
dengan
pertumbuhan
dan pertumbuhan adalah
bertambahnya ukuran
perkembangan
3.3.3 Menganalisis faktor Auksin
internal

(dalam)

yang konsentrasi

memengaruhi
pertumbuhan

dengan Pertumbuhan batang
tinggi

akan merangsang
dan

perkembangan makhluk
hidup
3.3.4 Menganalisis faktor Faktor
eksternal

(luar)

memengaruhi
pertumbuhan

eksternal Kelembaban, suhu, dan

yang yang
mempengaruhi
dan pertumbuhan

perkembangan makhluk perkembangan
hidup

mineral

adalah

dan
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Indikator
3.3.5

Soal

Kunci Jawaban

Menyimpulkan Pertumbuhan yang Kambium Vaskuler

konsep pertumbuhan dan menyebabkan
perkembangan makhluk diameter
hidup

batang

atau akar semakin
membesar adalah

Petunjuk penghitungan skor
Penilaian harian berisikan 5 pertanyaan isian singkar dengan ketentuan
rincian sebagai berikut:
Setiap soal yang dijawab benar bernilai 10 dan setiap soal yang salah
dijawab bernilai 0


Skor terendah adalah 0, yaitu apabila tidak ada satu pun jawaban yang benar



Skor tertinggi adalah 100, yaitu apabila semua jawaban benar.

Nilai = (Jumlah Benar / skor maksimal ) x 100 = 100
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Rubrik Penilaian Kognitif Kuis
Indikator

Soal

Kunci

Skor

Jawaban
3.3.2

Menjelaskan Jelaskan perbedaan

tentang

Terlampir

20

Terlampir

25

Terlampir

30

Terlampir

25

konsep antara pertumbuhan dan

pertumbuhan

dan perkembangan!

perkembangan
3.3.3

Menganalisis Bagaimanakah

faktor internal (dalam) mekanisme
yang

memengaruhi perkecambahan biji?

pertumbuhan

dan

perkembangan makhluk
hidup
3.3.4

Menganalisis Jelaskan mengapa

faktor eksternal (luar) kecambah yang terpapar
yang

memengaruhi sinar matahari

pertumbuhan

dan pertumbuhannya akan

perkembangan makhluk membelok ke arah
hidup

datangnya sinar
matahari?

3.3.5
konsep
dan

Menyimpulkan Jelaskan perbedaan
pertumbuhan pertumbuhan primer dan
perkembangan pertumbuhan sekunder!

makhluk hidup
Total Skor = 100.

Nilai = Jumlah skor yang diperoleh
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Kunci Jawaban LKPD
1. Pertumbuhan
2. Pertumbuhan pada tanaman ditunjukkan pada bertambahnya ukuran dan
berat kering yang disebabkan oleh pembelahan dan pemanjangan sel yang
terjadi secara terus-menerus dan bersifat irreversible. Perkembangan diartikan
sebagai proses diferensiasi sel yang dilihat dari segi anatomi dan fisiologinya.
Diferensiasi merupakan perubahan yang menyangkut pada spesialisasi fungsi
sel.
3. Ciri-ciri pertumbuhan :
a. Perubahan ukuran : pada pertumbuhan fisik ditandai dengan
penambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan lain-lain. Organ
tubuh seperti jantung, paru-paru akan semakin besar sesuai dengan peningkatan
kebutuhan tubuh.
b. Perubahan proporsi : perubahan proporsi termasuk kedalam ciri
pertumbuhan. Tubuh

anak memperlihatkan

perbedaan proporsi

bila

dibandingkan dengan tubuh orang dewasa. Pada bayi baru lahir, kelapa relatif
mempunyai proporsi tubuh yang lebih besar dibandingkan pada umur lainnya.
c. Hilangnya ciri-ciri lama : selama proses pertumbuhan terdapat hal
yang terjadi perlahan seperti menghilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu
dan menghilangnya reflek-reflek primitive.
d. Timbulnya ciri-ciri baru : timbulnya ciri-ciri baru sebagai akibat
pematangan fungsi-fungsi organ. Perubahan fisik yang penting yaitu timbulnya
gigi tetap yang menggantikan gigi susu yang telah lepas dan munculnya tandatanda seks sekunder seperti munculnya rambut pubis, askila dan lain-lain.
Ciri-ciri perkembangan:
a. Perkembangan melibatkan perubahan : perkembangan terjadi
bersamaan dengan pertumbuhan, maka setiap pertumbuhan disertai dengan
perubahan fungsi. Perubahan tersebut meliputi perubahan ukuran tubuh secara
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umum contohnya timbulnya ciri-ciri baru sebagai tanda kematangan suatu
organ tubuh tertentu.
b. Perkembangan awal menentukan pertumbuhan selanjutnya :
seseorang tidak bisa melewati tahap satu tahap perkembangan sebelum ia
melewati tahap sebelumnya. Misalnya seorang anak tidak akan bisa berjalan
sebelum ia bisa berdiri. Karena itu, perkembangan awal menentukan
perkembangan selanjutnya.
c. Perkembangan memiliki tahap yang berurutan : tahap ini dilalui
seorang anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan dan tahap tersebut tidak
bisa terjadi terbalik misalnya anak mampu berdiri sebelum berjalan dan lainlain.
d.

Perkembangan

memiliki

kecepatan

yang

berbeda-beda

:

perkembangan berlangsung dalam kecepatan yang berbeda-beda seperti kaki
dan tangan berkembang pesat pada masa remaja sedangkan organ tubuh yang
lain berkembnag pada masa lainnya.
e. Perkembangan berkolaborasi dengan pertumbuhan : pada saat
pertumbuhan berlangsung, terjadi perkembangan mental, peningkatan ingatan,
daya nalar, asosiasi dan lain-lain.
4. Pertumbuhan pada tanaman ditunjukkan pada penambahan ukuran dan berat
kering yang bersifat irreversibel. Sebagai akibat perbanyakan dan pembesaran
sel yang terus menerus, maka semakin bertambah pula protoplasma pada
tumbuhan. Perbanyakan sel terjadi karena pembelahan mitosis. Sedangkan
pembesaran sel terjadi karena penambahan material. Sedangkan perkembangan
diartikan sebagai proses diferensiasi (spesialisasi sel). Ditinjau dari segi
anatomi dan fisiologi, diferensiasi merupakan perubahan yang menyangkut
pada spesialisasi fungsi sel. Siklus perkembangan tanaman diawali dengan
perkecambahan, dilanjutkan dengan “juvenility”, kemudian pendewasaan,
pembungaan dan pembuahan. Pada beberapa tanaman tahunan, sebelum masuk
ke siklus selanjutnya, tanaman akan mengalami masa dormansi (periode diam).
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Kunci jawaban penilaian pilihan ganda:
1. Kambium Vaskuler
2. Kelembaban, suhu dan mineral
3. Pengaruh nutrisi terhadap pertumbuhan
4. Perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup dengan bertambahnya
ukuran
5. Pertumbuhan batang

Kunci Jawaban penilaian uraian
1. Pertumbuhan pada tanaman ditunjukkan pada bertambahnya ukuran dan berat
kering yang disebabkan oleh pembelahan dan pemanjangan sel yang terjadi
secara terus-menerus dan bersifat irreversible. Perkembangan diartikan sebagai
proses diferensiasi sel yang dilihat dari segi anatomi dan fisiologinya.
Diferensiasi merupakan perubahan yang menyangkut pada spesialisasi fungsi
sel.
2. Pertumbuhan primer merupakan proses pertumbuhan yang disebabkan oeh
aktivitas jaringan meristem primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung
batang. Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah proses pertumbuhan yang
disebabkan oleh aktvitas jaringan meristem sekunder. Pertumbuhan sekunder
menyebabkan bertambah besarnya diameter batang, hal ini menyebabkan
pertumbuhan sekunder hanya dapat terjadi pada tanaman dikotil saja.
3. Mekanisme perkecambahan biji:
Imbibisi dan absorbs  hidrasi jaringan  absorbsi oksigen  mengaktifkan
enzim dan pencernaan  transport molekul yang terhidrolisis ke embrio 
meningkatnya respirasi dan asimilasi  munculnya embrio.
4. Kecambah yang terpapar sinar matahari akan membelok kea rah datangnya
sinar matahari sehingga memengaruhi aktivitas kerja hormone auksin. Paparan
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sinar matahari akan merusak kerja hormone auksin yang terdapat pada ujung
batang, sehingga kerja hormone auksin menjadi tertanggu. Aktivitas hormone
auksin akan bekerja pada bagian tanaman yang tidak terpapar sinar matahari.
Dengan demikian, bagian tanaman yang terkena sinar matahari kerja hormone
auksin akan terganggu, sedangkan bagian tanaman yang tidak terpapar sinar
matahari tetap membentuk hormone auksin. Jika keadaan ini terus berlanjut,
maka tanaman akan tumbuh kea rah datangnya sinar matahari.
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Lampiran 6 Hasil Uji Statistik
A. Uji Normalitas Tinggi Tanaman dan Jumlah Daun Tanaman Seledri

1. Tinggi Tanaman

2. Jumlah Daun

Berdasarkan hasil uji normalitas ditunjukkan bahwa data tinggi batang dan
jumlah daun tanaman seledri terdistribusi normal karena nilai sig > 0,05.
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B. Uji Homogenitas data Tinggi Tanaman dan Jumlah Daun Tanaman Seledri

A. Tinggi Daun

Tabel diatas menunjukkan bahwa homogenitas varians yang dihasilkan
dengan nilai level statistic 1.099 dan nilai sig 0.362 > 0.05 pada level
probabilitas yang berarti bahwa perlakuan setiap konsentrasi penambahan MSG
dalam pupuk cair urin sapi memiliki variansi yang sama (homogen).
B. Jumlah Daun

Tabel diatas menunjukkan bahwa homogenitas variansi yang dihasilkan
dengan level statistic 5.243 dan nilai sig 0.04 < 0.05 pada level probabilitas
yang berarti bahwa perlakuan setiap konsentrasi penambahan MSG dalam
pupuk cair urin sapi tidak memiliki variansi yang sama (tidak homogen).
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C. Uji Anova data Tinggi Tanaman dan Jumlah Daun Tanaman Seledri
1. Tinggi Tanaman

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig 0,102 > 0,05, hal
ini menunjukkan bahwa penambahan MSG dalam pupuk cair urin sapi tidak
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman seledri.
2. Jumlah Daun

Bedasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig 0.000 > o.o5, hal
ini menunjukkan bahwa penambahan MSG dalam pupuk cair urin sapi tidak
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan jumlah daun tanaman seledri.
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Lampiran 7 Data Penelitian
DATA HASIL PENGAMATAN

Tabel Pertambahan Tinggi Tanaman Seledri
P0

Tinggi Tanaman (cm)
P1
P2
P3

P4

A1

1.8

2.1

4

5.5

5.7

3.82

2

A2

3.3

4

4.5

5.2

6

4.6

3

A3

2.3

2.6

3.3

4.5

6

3.74

4

A4

2.5

3

3.2

5.5

6

4.04

5

A5

5

5.5

5.8

6

6.3

5.72

6

A6

2.5

3.1

5

6

6.5

4.62

7

A7

2.5

3

4.5

4.8

5

3.96

8

A8

2

2.5

3

4.5

6.3

3.66

9

A9

2.4

3

3.2

4

4.5

3.42

10

A10

2.6

3

3..5

4.5

5.3

3.85

No

Indeks Polybag

1

11

Rata-rata Pertambahan Tinggi Tanaman

Rata-rata

4.14

12

B1

3

3

3.2

4.8

6

4

13

B2

2

2.5

3

6

8

4.3

14

B3

2.8

4.2

4.2

6.5

6.7

4.88

15

B4

3

4

4.2

5.5

7.5

4.84

16

B5

2.5

3

3.5

3.7

3.9

3.32

17

B6

2

2.5

4

6.4

8

4.58

18

B7

1.8

2

2

4.5

7

3.46

19

B8

2

2.5

2.7

3.5

3.7

2.88

20

B9

3.5

3.9

4.9

7

8

5.46

21

B10

2.3

3

3.5

6

6.3

4.22
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No

Indeks Polybag

22

P0

Tinggi Tanaman (cm)
P1
P2
P3

P4

Rata-rata Pertambahan Tinggi Tanaman

Rata-rata
4.19

23

C1

2.5

3

3.5

5

7.2

4.24

24

C2

2

3

4

6.5

6.6

4.42

25

C3

2.5

2.7

3.5

5.5

6

4.04

26

C4

3

4.5

5.5

8

9

6.67

27

C5

2.7

3

4

5.2

7

4.38

28

C6

2.7

3

4.8

6.8

7.8

5.02

29

C7

2.4

3

3.4

5

5.2

3.80

30

C8

2.8

3.5

4

6.8

7

4.82

31

C9

2.3

2,7

2.8

5.6

6

3.88

32

C10

2

2.5

3

5

5.2

3.54

33

Rata-rata Pertambahan Tinggi Tanaman

4.48

34

D1

2.5

2.7

3.9

5.5

6.5

4.22

35

D2

3

3.2

3.5

5.2

5.5

4.08

36

D3

3

3.5

4

6

7

4.70

37

D4

2.3

2.5

2.7

4

6

3.50

38

D5

3.2

3.5

3.7

3.9

4.3

3.72

39

D6

2

2.5

3.5

5.5

6

3.90

40

D7

2.3

3

3.3

5

5.5

3.82

41

D8

2

3

3.5

5.5

6.5

4.10

42

D9

3.3

3.7

3.9

6

6.5

4.68

43

D10

1.8

2

2.5

4

5.5

3.16

44

Rata-rata Pertambahan Tinggi Tanaman

3.99
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Tabel Jumlah Daun Tanaman Seledri
Jumlah Daun
Q1
Q2
Q3

Q4

Ratarata

4

4

3

3

4

5

3.2

3

4

5

5

3.8

2

2

3

5

5

3.4

A5

2

3

4

5

5

3.8

6

A6

2

3

4

5

5

3.8

7

A7

2

3

4

4

5

3.6

8

A8

2

3

4

4

5

3.6

9

A9

2

2

3

5

5

3.4

10

A10

2

2

3

4

5

3.2

No

Indeks Polybag

1

A1

2

2

3

2

A2

2

2

3

A3

2

4

A4

5

11

Q0

Rata-rata Pertambahan Jumlah Daun

3.48

12

B1

2

3

4

5

5

3.8

13

B2

2

3

3

4

5

3.4

14

B3

2

3

4

5

5

3.8

15

B4

2

2

3

4

5

3.2

16

B5

2

2

3

4

5

3.2

17

B6

2

3

4

5

6

4

18

B7

2

3

4

5

5

3.8

19

B8

2

3

3

4

5

3.4

20

B9

2

3

4

5

6

4

21

B10

2

2

4

5

5

3.6

22

Rata-rata Pertambahan Jumlah Daun

3.62

23

C1

2

3

5

6

6

4.4

24

C2

2

3

5

5

5

4
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Jumlah Daun
Q1
Q2
Q3

Q4

Ratarata

6

6

4.4

5

5

7

4.4

3

4

5

6

4

2

3

4

5

7

4.2

C7

2

3

3

5

5

3.6

30

C8

2

3

4

5

6

4

31

C9

2

3

4

5

5

3.8

32

C10

2

3

3

4

5

3.4

No

Indeks Polybag

25

C3

2

3

5

26

C4

2

3

27

C5

2

28

C6

29

33

Q0
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4.02

34

D1

2

2

3

4

4

3

35

D2

2

2

3

4

4

3

36

D3

2

2

2

3

4

2.6

37

D4

2

3

3

4

4

3.2

38

D5

2

2

2

3

3

2.4

39

D6

2

2

3

4

4

3

40

D7

2

3

3

4

4

3.2

41

D8

2

2

2

3

4

2.6

42

D9

2

3

3

3

4

3

43

D10

2

2

3

4

4

3

44

Rata-rata Pertambahan Jumlah Daun

2.9
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Tabel Data Pengurangan Hasil Akhir dengan Awal Pengamatan Tinggi Tanaman
Seledri
Pengulangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 gram
3
6
3.9
4.5
1.4
6
5.2
1.7
4.5
4

Perlakuan
2 gram
4.7
4.6
3.5
6
4.3
5.1
2.8
4.2
3.7
3.2

3 gram
4
2.5
4
3.7
1.1
4
2.2
4.5
3.2
3.7

Kontrol
3.9
2.7
3.7
3.5
1.3
4
2.5
4.3
2.1
2.7

Tabel Data Pengurangan Jumlah Daun Akhir dengan Jumlah Daun Awal Tanaman
Seledri
Ulangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rata-rata

Perlakuan (jumlah daun)
1 gram
2 gram
3 gram
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3.2

4
3
4
5
4
5
3
4
3
3
3.8

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1.9

Kontrol
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2.9
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Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian

Bakteri EM4 1 L

Percampuran
molasses dengan urin
sapi

Kondisi awal lahan
penelitian

Mollases 1 L

Urin sapi 20 L

Percampuran Bakteri
EM4 dengan urin sapi

Setelah tercampur,
dilakukan pengadukan

Proses pembersihan
lahan dan pemasangan
net

Kondisi lahan
penelitian setelah
dipasang net
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Tempat penyemaian
benih

Proses penyemaian
benih

Penyemaian berumur 4
hari

Penyemaian berumur 8
hari

Penyemaian berumur 12
hari, dan dipindahkan
kedalam polybag

Penambahan MSG dalam
pupuk cair urin sapi

Pengaplikasian terhadap
tanaman seledri

Penimbangan MSG

Setelah dilakukan
penyemaian benih
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Hama tanaman
yaitu kupu-kupu

Hama tanaman
yaitu kumbang
hitam

Hama penyakit
bercak putih pada
daun

