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ABSTRAK

PENGARUH PUPUK ORGANIK CAIR DARI LIMBAH PASAR DAN AIR
CUCIAN BERAS TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA HASIL PANEN
TANAMAN OKRA MERAH (Abelmoschus esculentus)

Meyi Hartarti Damanik
151434058
Universitas Sanata Dharma

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang memproduksi banyak
jenis sayuran dan sebagian besar diperjualbelikan di pasar. Limbah organik, seperti
limbah pasar dan limbah air cucian beras dapat digunakan sebagai bahan dasar
pembuatan pupuk organik cair. Pupuk organik cair tersebut dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman okra merah (Abelmoschus
esculentus) yang memiliki banyak manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh pupuk organik cair limbah pasar dan air cucian beras terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman okra merah serta mengetahui konsentrasi yang
optimal.
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Pendidikan Biologi Universitas
Sanata Dharma. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap
dengan tiga perlakuan dan tujuh kali ulangan. Pupuk organik cair dibagi ke dalam
tiga kelompok, yaitu P1 dengan konsentrasi pupuk 15%, P2 30%, dan P3 45%.
Parameter yang diamati adalah tinggi batang, jumlah daun, jumlah buah, dan berat
basah buah okra merah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji Anova dan
uji Duncan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair limbah
pasar dan air cucian beras berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman okra
merah, yaitu pada tinggi batang dan jumlah daun. Pupuk organik cair berpengaruh
nyata terhadap hasil panen okra merah, yaitu pada jumlah buah dan berat basah
buah. Konsentrasi pupuk organik cair dari limbah pasar dan air cucian beras yang
paling optimal terhadap pertumbuhan serta hasil okra merah adalah perlakuan P1
(15%).
Kata kunci : pupuk organik cair, limbah pasar, air cucian beras, okra merah
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ABSTRACT

THE EFFECTS OF LIQUID ORGANIC FERTILIZER FROM MARKET
WASTE AND RICE WASHING WATER OF THE GROWTH AND
YIELDS OF RED OKRA PLANT (Abelmoschus esculentus)

Meyi Hartarti Damanik
151434058
Sanata Dharma University

Indonesia is an agrarian country that produces many types of vegetables
and most of them are traded on the market. Organic waste, such as market waste
and rice washing water can be used as a basis for making liquid organic fertilizer.
Liquid organic fertilizer can be used to increase the growth and yields of red okra
(Abelmoschus esculentus) which has many benefits. This research aims to
determine the effect of liquid organic fertilizer from market waste and rice washing
water on the growth and yield of red okra plants and determine the optimal
concentration.
The research was conducted in the experimental field of Biology Education
at Sanata Dharma University. This research uses a completely randomized design
method with three treatments and seven replications. Liquid organic fertilizer is
divided into three groups, namely P1 with a fertilizer concentration of 15%, P2
30%, and P3 45%. The parameters observed were stem height, number of leaves,
number of fruits, and the fresh weight of red okra fruit. The data obtained were
analyzed using the Anova test and Duncan test.
The results showed that the application of liquid organic fertilizer in market
waste and rice washing water significantly affected the growth of red okra plants,
namely the height of stems and the number of leaves. Liquid organic fertilizer has
a significantly affected the yields of red okra, namely the number of fruit and the
fresh weight. The most optimal concentration of liquid organic fertilizer market
waste and rice washing water on growth and yield of red okra is P1 treatment
(15%).
Keywords : liquid organic fertilizer, market waste, rice washing water, red okra
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang memproduksi
banyak jenis sayuran. Sayuran yang biasanya dapat ditanam dan
dibudidayakan di Indonesia, seperti sawi, kubis, bayam, kangkung, dan
yang lainnya. Sayuran menjadi salah satu bahan pangan yang dibutuhkan
dalam kehidupan karena mengandung banyak nutrisi. Hal tersebut
menyebabkan sayuran diproduksi setiap tahun oleh petani untuk dipasarkan
atau didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia bahkan diekspor ke luar
negeri.
Di Indonesia, biasanya sayuran dijual di supermarket atau paling
banyak terdapat di pasar tradisional. Sayuran merupakan bahan pangan yang
memiliki daya simpan rendah sehingga mudah layu atau cepat rusak dan
busuk. Hal tersebut menyebabkan pasar menjadi salah satu penyumbang
limbah organik dari sayuran dalam jumlah yang cukup banyak.
Terdapat lebih dari 1000 pasar tradisional yang beroperasi di
Indonesia untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Pasar tradisional
sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu secara
umum dapat meningkatkan perekonomian rakyat terutama kalangan
menengah ke bawah, sedangkan kekurangannya adalah pasar tradisional
menghasilkan banyak limbah organik maupun anorganik. Limbah organik
pasar biasanya berupa limbah sisa sayuran, buah-buahan atau bahan lainnya
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yang jika dibiarkan menumpuk begitu saja akan membusuk dan
menimbulkan bau yang tidak sedap serta mengganggu kenyamanan
lingkungan (Mufandi, dkk, 2018).
Hingga saat ini limbah masih menjadi salah satu permasalahan yang
terjadi dan dialami oleh masyarakat Indonesia. Menurut Yani, dkk (2018),
limbah merupakan suatu bahan sisa yang dibuang atau sudah tidak dapat
digunakan lagi. Limbah organik yang biasanya paling banyak di pasar
adalah sawi, kubis, bayam, dan lainnya. Limbah organik tersebut
merupakan bahan yang dibuang dengan tujuan untuk memperbaiki
penampilan sayuran yang akan dipasarkan.
Dilansir dari kumparan (2019), setiap tahun setidaknya ada 1,3
miliar ton sampah makanan yang terbuang di seluruh dunia dan yang paling
banyak dibuang adalah sampah sayuran dan buah-buahan. Persentase
sampah sayuran atau buah-buahan tersebut pada tahun 2013 bahkan
mencapai 40% dari keseluruhan sampah yang ada. Alasan sampah tersebut
dibuang adalah karena tampilannya yang kurang menarik atau tidak
sempurna padahal masih layak konsumsi.
Menurut Badan Litbang (2018) di Indonesia sendiri ada sekitar 65
juta ton sampah yang diproduksi setiap hari. Sebanyak 24% sampah tidak
terkelola, 7% didaur ulang, dan 69% sampah berakhir di Tempat
Pembuangan Akhir (TPA). Berdasarkan jumlah sampah tersebut diketahui
juga bahwa jenis sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah
organik dengan persentase 60%. Menurut Utama dan Mulyanto (2009),
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sawi dan kubis menjadi sayuran yang menghasilkan banyak limbah karena
daun terluar terbuang setiap harinya sebanyak 3 – 5% dari berat sayur segar.
Sama halnya dengan sayuran bayam yang begitu mudah layu sehingga
setiap harinya dihasilkan limbah 5% dari keseluruhan berat sayuran. Hal
tersebut dikarenakan kondisinya yang tidak layak jual dan untuk
memperbaiki penampilannya maka bagian paling luar dibuang. Limbah
yang tidak dimanfaatkan dan tertumpuk setiap hari di TPA tentunya akan
menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Volume limbah organik dari
pasar yang semakin bertambah secara langsung akan membawa dampak
bagi lingkungan terutama bagi manusia. Limbah pasar dapat mengakibatkan
pencemaran udara, mengganggu pemandangan, serta dapat menjadi sumber
penyakit (Yani, dkk, 2018).
Selain limbah organik dari pasar, terdapat limbah organik yang
berasal dari rumah tangga, yaitu limbah air cucian beras. Air cucian beras
cenderung dibuang begitu saja oleh masyarakat. Air cucian beras ini
merupakan limbah yang berasal dari proses pembersihan beras yang akan
dimasak oleh masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui padahal air cucian
beras yang dibuang masih memiliki kandungan organik, seperti karbohidrat,
nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, besi, dan vitamin B1 (Wardiah,
dkk, 2014). Hal ini dijelaskan lagi oleh Wulandari, dkk (2011), pada proses
pengolahan beras menjadi nasi biasanya beras akan dibersihkan atau dicuci
sekitar 2 kali sehingga akan dihasilkan air berwarna putih susu atau sering
disebut leri (bahasa Jawa). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat
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protein dan vitamin B1 yang ikut terkikis dari hasil pencucian. Vitamin B1
memiliki

peranan

dalam

metabolisme

tanaman

yaitu

untuk

mengkonversikan karbohidrat menjadi energi untuk menggerakkan aktivitas
di dalam tanaman.
Menurut Purnawati, dkk (2015) tanaman sayuran memiliki nilai
ekonomi tinggi dan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan keluarga
petani. Hal ini dapat ditunjukkan dari umur tanaman yang relatif pendek.
Petani dapat dengan cepat memanen sayuran dan hasil produksi sayursayuran cepat terserap pasar karena merupakan salah satu komponen menu
keluarga yang tidak dapat ditinggalkan. Kebutuhan akan sayuran sangat
beranekaragam, baik mengenai gizi, rasa, dan selera masyarakat. Kebutuhan
masyarakat akan bahan makanan yang mengandung gizi tinggi juga
semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan mengenai makanan
untuk kesehatan. Salah satu sayuran yang bergizi tinggi tersebut adalah okra
merah (Nadira, dkk, 2009).
Menurut Yuliartini, dkk (2018) Okra merupakan tanaman sayuran
yang tumbuh di daerah tropis dan sub-tropis di dunia. Di Indonesia belum
terlalu banyak dikenal karena biasanya okra dijual di supermarket besar. Di
beberapa negara okra dikenal dengan nama yang berbeda-beda, seperti
okura, kacang bendi, atau lady’s finger karena bentuknya yang mirip dengan
jari. Tanaman okra sudah dibudidayakan di beberapa negara Asia, seperti
Jepang, Malaysia, Cina, dan India.
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Okra merah (Abelmoschus esculentus) merupakan salah satu
komoditas sayuran bergizi tinggi. Selain sebagai sayuran, okra merah dapat
juga digunakan sebagai obat untuk beberapa penyakit, seperti disentri, iritasi
lambung, iritasi usus besar, dan penyakit gula (Pranata, dkk, 2017).
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui
permasalahan yang terjadi adalah terdapat banyak limbah organik seperti
limbah sayuran dan limbah air cucian beras yang jika diolah akan
menyebabkan permasalahan terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan
Yani, dkk (2018) bahwa limbah pasar yang melimpah dapat dijadikan pupuk
organik untuk mengurangi volume limbah pasar yang secara langsung dapat
membawa dampak buruk bagi manusia seperti sumber penyakit dan
terjadina pencemaran udara.
Limbah organik dari pasar masih memiliki potensi untuk diolah dan
dijadikan pupuk organik cair (POC). Disamping itu, terdapat permasalahan
lain dimana masyarakat masih memilih menggunakan pupuk anorganik atau
pupuk kimia dibanding menggunakan pupuk organik. Pupuk anorganik
masih sering digunakan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan nutrisi
tanaman. Pupuk anorganik kurang ekonomis karena harganya yang relatif
mahal. Selain itu, pupuk anorganik jika digunakan secara terus-menerus
dapat memberikan dampak negatif terhadap sifat fisik, kimia, dan biologis
tanah (Pranata, dkk, 2017).
Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari hasil proses
fermentasi atau dekomposisi bahan-bahan organik seperti dari hewan,
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tumbuhan, limbah dapur, dan lain-lain. Pupuk Organik Cair (POC) adalah
salah satu jenis pupuk organik dengan bahan dasar dari hewan maupun
tumbuhan atau dipilih dari dedaunan dan sampah dapur yang lunak seperti
sisa-sisa sayur bayam, sawi, kol, kulit buah, dan bahan lain yang mudah
membusuk dengan menambahkan bioaktivator cair dan jumlah air yang
memadai (Patanga dan Nurheti, 2013).
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan limbah pasar
berupa sayur-sayuran dan limbah air cucian beras sebagai bahan dasar
dalam pembuatan pupuk organik cair (POC). Sebelumnya telah ada
penelitian oleh Latifah, dkk (2012) mengenai pembuatan POC dengan
bahan

dasar

limbah

sayuran.

Penelitian

tersebut

hanya

sebatas

menggunakan

limbah

sayuran

dan

diaplikasikan

untuk

melihat

pertumbuhan bayam merah (Alternanthera ficoides), sedangkan penelitian
yang akan dilakukan ini menggunakan limbah sayuran dengan tambahan
limbah air cucian beras dan akan diaplikasikan pada tanaman okra merah
(Albemoschus esculentus).

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaruh pupuk organik cair dari limbah pasar dan air
cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman okra merah (Abelmoschus
esculentus)?
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2. Bagaimana pengaruh pupuk organik cair dari limbah pasar dan air
cucian beras terhadap hasil panen tanaman okra merah (Abelmoschus
esculentus)?
3. Berapakah konsentrasi pupuk organik cair dari limbah pasar dengan
tambahan air cucian beras yang paling optimal untuk pertumbuhan dan
meningkatkan hasil tanaman okra merah (Abelmoschus esculentus)?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair dari limbah pasar dan
air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman okra merah
(Abelmoschus esculentus).
2. Untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair dari limbah pasar dan
air cucian beras terhadap hasil panen tanaman okra merah (Abelmoschus
esculentus).
3. Untuk mengetahui konsentrasi pupuk organik cair dari limbah pasar dan
air cucian beras yang paling optimal untuk pertumbuhan dan
meningkatkan hasil tanaman okra merah (Abelmoschus esculentus).

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
a. Menambah pengetahuan di bidang pertanian dan budidaya tanaman
okra.
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b. Memberi kesadaran bagi peneliti untuk memanfaatkan limbah
organik yang ada di sekitar lingkungan.
2. Bagi Masyarakat
a. Menambah informasi tentang pembuatan pupuk organik cair dengan
memanfaatkan limbah organik yang ada di lingkungan sekitar dan
pengaplikasiannya terhadap tanaman.
b. Menambah kesadaran untuk memanfaatkan limbah organik yang
ada di lingkungan sekitar.
3. Bagi Dunia Pendidikan
Menambah referensi bagi pembelajaran kelas X semester II pada
materi “Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup” dengan
mengolah limbah organik yang ada di lingkungan sekitar untuk
dijadikan pupuk organik cair.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Limbah Pasar
Limbah diartikan sebagai sisa-sisa bahan yang telah mengalami
pengolahan. Limbah merupakan material sisa dari suatu proses atau
perlakuan yang telah diambil bagian utamanya dan sudah tidak bermanfaat.
Dari segi ekonomi, limbah dipandang sebagai suatu bahan sisa yang tidak
ada harganya dan dari segi lingkungan, limbah dapat menyebabkan
pencemaran serta gangguan. Menurut Wahida dan Ni Luh (2016) limbah
adalah segala sesuatu yang sudah tidak dapat dipakai lagi sebagai barang
produksi maupun konsumsi yang jika langsung dibuang ke lingkungan
tanpa diolah terlebih dahulu maka akan menjadi beban bagi lingkungan itu
sendiri.
Berdasarkan sifatnya, limbah dapat dibedakan menjadi dua jenis,
yaitu limbah organik dan anorganik. Limbah organik merupakan limbah
yang dianggap sudah tidak terpakai namun masih dapat digunakan jika
diolah dengan cara yang tepat. Limbah organik merupakan limbah yang
berasal dari makhluk hidup, contohnya adalah sisa-sisa sayuran, hewan,
kertas, potongan-potongan kayu, ranting dan rumput. Limbah anorganik
adalah limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa
produk sintetik maupun hasil pengolahan teknologi. Contoh limbah
anorganik adalah botol plastik, tas plastik, kaleng, plastik pembungkus
makanan atau minuman, kaca dan sebagainya (Nugroho, 2018).

9
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Limbah pasar adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang ada
di pasar. Limbah pasar biasanya sebagian besar atau hampir 95% adalah
berupa limbah organik, terutama di pasar tradisional. Berikut adalah limbah
organik yang paling sering ditemukan:
1. Kubis
Kubis juga biasa disebut dengan nama kol atau cabbage dalam
bahasa inggris. Kubis merupakan salah satu sayuran yang sangat
banyak diproduksi di Indonesia.
Berikut adalah kandungan gizi dalam kubis dihitung per 100 g:
Tabel 2.1 Kandungan gizi kubis per 100 g
No
Komposisi
Jumlah
1
Air
86,2 g
2
Energi
51 Kal
3
Protein
2,5 g
4
Lemak
1,1 g
5
Karbohidrat
8,0 g
6
Serat
3,4 g
7
Abu
2,2 g
8
Kalsium
100 mg
9
Fosfor
50 mg
10 Besi
3,4 mg
11 Natrium
50 mg
12 Kalium
100,0 mg
13 Seng
0,6 mg
14 Tembaga
0,90 mg
Sumber: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018
Berdasarkan taksonominya, kubis diklasifikasikan sebagai
berikut (Plantamor, 2019):
Kingdom

: Plantae

Division

: Magnoliophyta

Class

: Magnoliopsida

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

11

Order

: Caparalles

Family

: Brassicaceae

Genus

: Brassica

Species

: Brassica oleracea L.

Produksi kubis per tahun di Indonesia sangat tinggi. Dalam tiga
tahun terakhir Indonesia memproduksi kubis dengan rata-rata
1.566.392 ton per tahun (Badan Pusat Statistik, 2019).
2. Bayam
Bayam merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak
dikonsumsi oleh masyarakat. Bayam mengandung gizi, vitamin, dan
garam mineral seperti zat besi yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh
manusia (Kasmira, dkk, 2018). Dijelaskan lagi oleh Rizki, 2013 dalam
Kasmira (2018) bahwa bayam mengandung banyak vitamin A, B, dan
C. Selain itu juga mengandung banyak garam-garam mineral yang
penting seperti kalsium, fosfor, dan besi.
Berikut adalah kandungan gizi dalam bayam dihitung per 100 g:
Tabel 2.2 Kandungan gizi bayam per 100 g
No
Komposisi
Jumlah
1
Air
94,5 g
2
Energi
16 Kal
3
Protein
0,9 g
4
Lemak
0,4 g
5
Karbohidrat
2,9 g
6
Serat
0,7 g
7
Abu
1,3 g
8
Kalsium
166 mg
9
Fosfor
76 mg
10 Besi
3,5 mg
11 Natrium
16 mg
12 Kalium
456,4 mg

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

12

13 Seng
0,4 mg
14 Tembaga
0,13 mg
Sumber: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018
Berdasarkan taksonominya, bayam diklasifikasikan sebagai
berikut (Plantamor, 2019):
Kingdom

: Plantae

Division

: Magnoliophyta

Class

: Magnoliopsida

Order

: Caryophyllales

Family

: Amaranthaceae

Genus

: Amaranthus

Species

: Amaranthus tricolor L.

Dalam tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 hingga 2017
produksi bayam di Indonesia rata-rata adalah sekitar 152.883 ton per
tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2019).
3. Sawi Putih
Sawi putih mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium,
fosfor, besi, vitamin A, vitamin B, dan Vitamin C. Berikut adalah
kandungan gizi dalam sawi putih dihitung per 100 g:
Tabel 2.3 Kandungan gizi sawi putih per 100 g
No
Komposisi
1
Air
96,6 g
2
Energi
9 Kal
3
Protein
1,0 g
4
Lemak
00,1 g
5
Karbohidrat
1,7 g
6
Serat
0,6 g
7
Abu
1,7 g
8
Kalsium
56 mg

Jumlah
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9
Fosfor
42 mg
10 Besi
1,1 mg
11 Natrium
5 mg
12 Kalium
193,1 mg
13 Seng
0,1 mg
14 Tembaga
0,05 mg
Sumber: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018
Sawi putih merupakan tanaman sayuran yang tidak asli dari
Indonesia, namun berasal dari China. Sawi putih banyak ditemukan
tumbuh hampir di seluruh dunia. Jenis sayuran ini banyak tumbuh di
daerah beriklim sub-tropis namun mampu beradaptasi dengan baik pada
iklim tropis.
Sawi putih biasa juga disebut dengan petsai. Berdasarkan
taksonominya sawi hijau diklasifikasikan sebagai berikut (Fahrudin,
2009):
Kingdom

: Plantae

Division

: Magnoliophyta

Class

: Magnoliopsida

Order

: Caparalles

Family

: Brassicaceae

Genus

: Brassica

Species

: Brassica juncea L.

4. Sawi Hijau
Sawi hijau merupakan salah satu jenis sayuran yang disukai oleh
banyak masyarakat. Sawi hijau termasuk jenis sayuran daun yang
memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia dan beberapa negara lain.
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Sawi hijau memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan kaya akan zat
esensial seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin serta mineral.
Berikut adalah kandungan gizi dalam sawi hijau dihitung per 100 g:
Tabel 2.4 Kandungan gizi sawi hijau per 100 g
No
Komposisi
Jumlah
1
Air
92,2 g
2
Energi
28 Kal
3
Protein
2,3 g
4
Lemak
0,3 g
5
Karbohidrat
4,0 g
6
Serat
2,5 g
7
Abu
1,2 g
8
Kalsium
220 mg
9
Fosfor
38 mg
10 Besi
2,9 mg
11 Natrium
22 mg
12 Kalium
436,5 mg
13 Seng
0,2 mg
14 Tembaga
0,12 mg
Sumber: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018
Selain dimanfaatkan sebagai bahan makanan sayuran, sawi hijau
juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan beberapa penyakit sehingga
dikenal juga sebagai sayuran dengan peran penting untuk memenuhi
kebutuhan pangan, gizi, dan obat bagi masyarakat (Istarofah dan
Zuchrotus, 2017). Dijelaskan lagi oleh Nely (2015) sawi hijau memiliki
banyak manfaat antara lain obat batuk, obat sakit kepala, peluruh air
seni, membersihkan darah, dan pencegah kanker.
Sawi hijau biasa juga disebut dengan sawi bakso atau caisim.
Berdasarkan taksonominya sawi hijau diklasifikasikan sebagai berikut
(Plantamor, 2019):
Kingdom

: Plantae
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Division

: Magnoliophyta

Class

: Magnoliopsida

Order

: Caparalles

Family

: Brassicaceae

Genus

: Brassica

Species

: Brassica rapa L.

Dari keseluruhan limbah yang diproduksi setiap harinya sebagian
besar adalah limbah organik, yakni dengan persentase 60%. Sawi dan kubis
menjadi sayuran yang menghasilkan banyak sekali limbah karena 4 – 5 helai
daun terluar dari sawi dan kubis pasti terbuang setiap hari untuk
memperbaiki penampilannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dihasilkan
limbah hampir 10% dari berat keseluruhan sayuran sawi dan kubis. Sama
halnya dengan sayuran bayam yang begitu mudah layu sehingga banyak
yang terbuang dan dihasilkan limbah 3 - 5% dari keseluruhan berat sayuran
sawi, kubis, dan bayam (Utama dan Mulyanto, 2009).

B. Limbah Air Cucian Beras
Limbah air cucian beras berasal dari hasil membersihkan beras
sebelum dimasak. Air cucian beras biasa juga disebut dengan leri. Limbah
air cucian beras sejauh ini hanya dibuang begitu saja dan tidak
dimanfaatkan.
Air cucian beras banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan
dalam pertumbuhan tanaman. Salah satu kandungan unsur hara yang
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terdapat pada air cucian beras adalah fosfor (Yulianingsih, 2017). Fosfor
merupakan salah satu unsur hara makro yaitu unsur yang dibutuhkan oleh
tumbuhan dalam jumlah banyak. Menurut Liferdi, dkk, 2008 fosfor
berperan dalam pembentukan bunga dan buah, bahan pembentuk inti sel dan
dinding sel, mendorong pemasakan klorofil, dan berfungsi dalam
pengangkutan energi hasil metabolisme dalam tanaman. Selain itu pada
limbah air cucian beras juga mengandung senyawa organik dan mineral
seperti kalium, magnesium, sulfur, besi, dan vitamin B1. Vitamin B1
merupakan salah satu kelompok vitamin B yang berperan dalam
metabolisme tanaman yaitu mengkonversikan karbohidrat menjadi energi
bagi tumbuhan (Wulandari, dkk, 2011).
Berdasarkan kandungan yang dimiliki oleh limbah air cucian beras
maka dapat diketahui bahwa limbah air cucian beras tersebut memiliki
potensi untuk dimanfaatkan sebaai pupuk organik cair yang membantu
pertumbuhan tanaman.

C. Pupuk Organik Cair (POC)
Pupuk organik cair atau yang sering disingkat dengan POC adalah
larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa
tanaman, kotoran hewan atau manusia. POC merupakan pupuk hasil
fermentasi yang berasal dar berbagai bahan organik yang mengandung
beberapa macam asam amino, fitohormon, dan vitamin yang berperan dalam
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merangsang dan meningkatkan pertumbuhan mikroba dalam tanah
(Simarmata, 2005 dalam Kurniawati, dkk, 2015).
Menurut Nisa (2016) pada prinsipnya, bahan utama dalam
pembuatan pupuk organik terdiri atas tiga jenis komponen sebagai berikut:
1. Karbohidrat yang dapat diperoleh dari air cucian beras, nasi kas,
singkong, kentang, atau gandum.
2. Glukosa yang dapat diperoleh dari cairan gula merah, cairan gula pasir,
air kelapa/ nira.
3. Sumber bakteri yang dapat diperoleh dari keong mas, kulit buah-buahan
misalnya tomat atau papaya, kemudian kotoran hewan atau apapun yang
mengandung sumber bakteri.
Pupuk organik memiliki kelebihan antara lain mengandung unsur
hara mikro maupun makro. Unsur hara makro tersebut adalah Nitrogen (N),
Fosfor (P), dan Kalium (K), sedangkan unsur mikronya adalah Besi (Fe),
Boron (B), Belerang (S), dan Kalsium (Ca). Menurut Nugroho (2018) POC
mengandung nitrogen yang menyusun semua protein, asam nukleat, dan
klorofil. Selain itu POC mengandung unsur hara mikro seperti Mangan
(Mn), Magnesium (Mg), dan Seng (Zn).
Unsur hara makro dan mikro terdapat pada pupuk organik meskipun
dalam jumlah yang sedikit. Pupuk organik membuat struktur tanah,
memperbaiki daya serap air pada tanah dan tanaman, serta memperbaiki
perkembangan mikroorganisme dalam tanah (Patanga dan Nurheti, 2016).
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Limbah organik dapat dimanfaatkan sebagai POC karena pada
dasarnya limbah tersebut mengandung unsur hara seperti NPK. Penggunaan
POC dapat membantu memperbaiki struktur dan kualitas tanah.
Berikut adalah keunggulan pupuk organik menurut Nugroho (2018):
1. Mengandung unsur hara makro dan mikro lengkap namun dalam jumlah
yang sedikit.
2. Dapat memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi gembut.
3. Memiliki daya simpan air yang tinggi.
4. Beberapa tanaman yang dipupuk dengan pupuk organik lebih tahan
penyakit.
5. Meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang menguntungkan.
6. Membantu pertumbuhan dan produktivitas tanaman.

D. EM4 (Effective Microorganisms)
Menurut Wididana 1994 dalam Siswati, dkk, 2009 effective
microorganisms

(EM4)

dibuat

melalui

proses

fermentasi

yang

menggunakan kultur campuran mikroorganisme menguntungkan bagi
pertumbuhan tanaman. EM4 berbentuk cair berwarna coklat kekuningan,
memiliki bau asam dengan pH 3,5. Sebagian besar kandungan dalam EM4
adalah bakteri Lactobacillus sp. hingga 90% serta tiga jenis mikroorganisme
lainnya, yaitu bakteri fotosintetik, streptomyces sp. dan yeast yang dapat
menyuburkan tanah serta meningkatkan pertumbuhan tanaman.
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Manfaat lain yang dimiliki oleh EM4, yaitu dapat digunakan sebagai
inokulan yang bermanfaat untuk meningkatkan keanekaragaman dan
populasi mikroorganisme di dalam tanah. Selanjutnya hal tersebut akan
membantu meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan pertumbuhan
tanaman, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi tanaman
(Wididana, 1994 dalam Siswati, dkk, 2009).

E. Molasses
Molasse adalah merupakan produk samping dalam proses
pembuatan gula dengan wujud cairan kental yang diperoleh dari tahap
pemisahan kristal gula. Kandungan molasses sebagian besar adalah gula,
asam amino, dan mineral (Rochani, dkk, 2016). Kandungan gula yang
terdapat pada molasses masih tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai
tambahan sumber karbohidrat bagi pertumbuhan mikroorganisme.

F. Tanaman Okra Merah
1. Sejarah dan Klasifikasi
Okra merupakan tanaman sayuran yang tumbuh di daerah tropis
dan sub-tropis di dunia. Okra cocok ditanam untuk penanaman kebun
dan komersial. Untuk penanaman komersial contohnya di India, Turki,
Iran, Afrika, Jepang, dan banyak negara lainnya. India berada di urutan
pertama sebagai penghasil okra di dunia dengan 3,5 juta ton (70% dari
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total produksi di dunia) dari 0,35 juta hektar lahan (Yuliartini, dkk,
2018).
Okra berasal dari Ethiopia yang kemudian mulai dikenal banyak
di Afrika Utara, Mediterania, Arab, dan India pada abad ke-12 SM. Okra
dikenal dengan nama lokal yang berbeda-beda di belahan dunia
contohnya okura di Jepang, bhindi di India, dan lady’s finger di Inggris,
gumbo di Amerika Serikat, kenkase di Etiopia, dan sebagainya
(Gemede, dkk, 2015).

Gambar 2.1 Tanaman Okra Merah
Sumber: Koleksi Pribadi
Berikut adalah klasifikasi tanaman okra:
Kingdom

: Plantae

Division

: Magnoliophyta

Class

: Magnoliopsida

Order

: Malvales

Family

: Malvalceae

Genus

: Abelmoschus
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Species

: Abelmoschus esculentus (L.) Moench (Departement

of Biotechnology ministry of Science technologi Government of India,
2012)
2. Morfologi
Okra termasuk ke dalam keluarga Malvaceae atau kapas-kapasan.
Batang tanaman okra umumnya berwarna hijau kemerahan yang dapat
mencapai tinggi 1,5 – 2 m. Untuk tanaman okra merah warna batang
didominasi oleh warna merah. Daun tanaman okra berwarna hijau,
berbentuk mirip dengan lima jari dan memiliki tulang daun berbentuk
menyirip. Tangkai daun pada daun okra memiliki ukuran 10 – 25 cm.

Gambar 2.2 Morfologi Tanaman Okra Merah
Sumber: Koleksi Pribadi
Bunga tanaman okra berwarna kekuningan dan merah tua pada
bagian bawahnya, serta bunga okra berbentuk mirip seperti terompet.
Buah okra mirip seperti bentuk jari tangan dan memiliki warna merah
kekuningan. Okra termasuk tanaman hermaprodit dimana terdapat putik
dan benang sari pada setiap bunganya (Santoso, 2006 dalam Saragih,
2017).
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Gambar 2.3 Morfologi Buah dan Bunga Tanaman Okra Merah
Sumber: Koleksi Pribadi
3. Kandungan dan Manfaat
Okra merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang memiliki
banyak manfaat. Bagian yang dapat dimanfaatkan dari tanaman okra
adalah buah, daun, biji, serta lendirnya. Buah okra dikonsumsi sebagai
sayuran, dapat digunakan dalam sup, semur, segar atau kering, digoreng
maupun direbus. Biji buah okra dapat dimanfaatkan sebagai sumber
protein dan minyak dalam skala kecil. Lendir okra dapat diaplikasikan
sebagai obat (Gemede, dkk, 2015). Dijelaskan lagi oleh Aswara, dkk
(2017) bagian yang dapat dikonsumsi dari tanaman okra adalah buahnya
terutama yang masih muda. Buah tersebut dapat dimakan mentah,
dimasak, disayur, digoreng atau sebagai lalapan, dapat juga dikeringkan
dan dibuat tepung yang digunakan sebagai penyedap rasa. Pucuk-pucuk
muda dan daunnya juga dapat dimakan serta bijinya yang masak
mengandung 20% minyak.
Okra merupakan salah satu sayuran yang bergizi tinggi karena
okra mengandung protein, karbohidrat, dan vitamin C. komposisi
polong okra per 100 gram adalah air 88,6 g, energi 144,00 kJ (36kkal),
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protein 2,10 g, karbohidrat 8,20 g, lemak 0,20 g, serat 1,70 g, kalsium
84,00 mg, fosfor 90,00 mg, besi 1,20 mg, β-karoten 185,00 µg,
riboflavin 0,08 mg, tiamin 0,04 mg, niasin 0,60 mg, dan asam askorbat
47,00 mg. Komposisi pada daun okra per 100 gram adalah air 81,50 g,
energi 235,00 kJ (56,00 kkal), protein 4,40 g, lemak 0,60 g, karbohidrat
11,30 g, serat 2,10 g, kalsium 532,00 mg, fosfor 70,00 mg, besi 0,70 mg,
asam askorbat 59,00 mg, β-karoten 385,00 µg, tiamin 0,25 mg,
riboflavin 2,80 mg, dan niasin 0,20 mg (Benchasri, 2012). Adapun
khasiat-khasiat yang dimiliki oleh tanaman okra menurut Gemede, dkk,
2015) ialah menstabilkan gula darah, meningkatkan kesehatan jantung,
mengontrol kadar kolesterol tubuh, dan meningkatkan kesehatan kulit
dan darah.
4. Penanaman dan Syarat Tumbuh
Tanaman okra dapat ditanam di berbagai macam tanah yang
memiliki drainase yang baik hingga tanah geluh atau tanah yang
memiliki sifat di antara tanah pasir dan tanah liat. Suhu yang baik untuk
mendukung pertumbuhan yang cepat dan sehat bagi tanaman okra
adalah antara 27 – 30oC. Jika suhu di bawah 17oC tanaman okra tidak
akan berkecambah. Untuk penanaman biasanya benih okra perlu
direndam dalam air selama 24 jam sebelum ditanam. Tanaman okra
tumbuh dengan baik di bedengan yang tingginya 20 – 30 cm (Luther,
2012).
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5. Panen
Menurut Yuliartini, dkk (2018) proses pembungaan pada
tanaman okra terjadi secara berkesinambungan. Bunga pada tanaman
okra akan muncul minimal selama sebulan setelah masa penanaman
dilakukan. Pertambahan maksimal dari panjang, lebar dan diameter
buah berkisar antara 4 hingga 6 hari setelah proses pembungaan. Pada
fase tersebut buah tanaman okra sudah dapat diambil untuk dikonsumsi.
Jika pemanenan terlambat atau buah terlalu tua maka buah akan
mengeras karena serat kasarnya akan meningkat dan tidak layak
konsumsi. Biasanya buah tanaman okra dipanen ketika sudah matang
namun sebelum mengering. Pada umumnya umur panen buah tanaman
okra adalah 5 sampai 10 hari setelah berbunga hingga siap dipasarkan
(Adetuyi, dkk, 2008).
6. Hama dan Penyakit
Hama yang dapat menyerang tanaman okra adalah serangga
Aphid. Serangga ini menyukai tanaman kapas, terong, dan okra. Aphid
memiliki tipe mulut menusuk dan menghisap. Serangga ini menghisap
cairan pada tanaman dan biasanya ditemukan di pucuk yang masih lunak
dan di permukaan bawah daun dalam jumlah banyak. Kerusakan ringan
akan menyebabkan daun tanaman menguning (Srinivasan, 2009).
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G. Hasil Penelitian yang Relevan
Berikut penelitian relevan yang pernah dilakukan sebelumnya:
Tabel 2.5 Hasil Penelitian yang Relevan
No
Penelitian
Tujuan
1
Pemanfaatan
Untuk menghasilkan
Sampah
pupuk cair organik
Organik
berbahan baku
sebagai Bahan sampah pasar sayur
Pupuk Cair
dan mendeskripsikan
untuk
kadar unsur hara pada
Pertumbuhan
pupuk, sera
Tanaman
mengetahui pengaruh
Bayam Merah pemberian dosis
(Alternanthera pupuk cair berbahan
ficoides) oleh baku sampah pasar
Latifah, dkk,
sayur terhadap
2012
pertumbuhan tanaman
bayam merah
2

Respon
Tanaman
Selada
(Lactuca
sativa L.)
terhadap
Pemberian
Pupuk
Organik Cair
Asal Sampah
Organik Pasar
oleh Novriani
(2017)

Melihat respon
pemberian pupuk
organik cair terhadap
pertumbuhan dan
produksi tanaman
selada, serta melihat
mana perlakuan yang
terbaik dalam
meningkatkan
pertumbuhan dan
produksi tanaman
selada

Hasil Penelitian
Pupuk cair dengan kadar
unsur hara N 0,16%
(sedang), kadar P
0,014% (sangat rendah),
dan kadar K 0,25%
(sangat rendah) dan
pemberian dosis pupuk
cair organik berbahan
sampah pasar sayur
dengan konsentrasi yang
berbeda tidak
berpengaruh secara
signifikan terhadap
pertumbuhan tanaman
bayam merah
Perlakuan pemberian
pupuk organik cair
berpengaruh nyata
terhadap parameter
pertumbuhan dan
produksi tanaman selada
dan perlakuan 20 ml/
liter air merupakan
perlakuan terbaik dalam
meningkatkan
pertumbuhan dan
produksi tanaman selada

Pada penelitian Latifah, dkk (2012) peneliti memanfaatkan limbah
organik, yaitu sampah sayuran sebagai bahan dasar pembuatan pupuk cair
yang diaplikasikan untuk melihat pertumbuhan tanaman bayam merah. Pada
penelitian Novriani (2018) menggunakan sampah organik pasar sebagai
bahan dasar pembuatan pupuk organik cair yang diaplikasikan untuk
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melihat pertumbuhan dan produksi tanaman selada, sedangkan pada
penelitian ini menggunakan limbah sayuran dengan tambahan limbah air
cucian beras dan diaplikasikan pada tanaman yang berbeda dengan
penelitian-penelitian yang ada, yaitu tanaman okra merah.

H. Kerangka Berpikir
Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini:
Limbah sayuran dan air cucian beras
(limbah organik) tidak dimanfaatkan

Menyebabkan gangguan
terhadap lingkungan

Penggunaan pupuk kimia
secara terus menerus

Memberikan dampak negatif
terhadap kesuburan tanah

Pemanfaatan limbah
organik sebagai POC

Diaplikasikan terhadap tanaman okra
yang memiliki banyak manfaat

Parameter penelitian: pertumbuhan dan hasil
tanaman okra serta konsentrasi yang cocok
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Produksi sayuran di Indonesia setiap tahun sangat tinggi. Sayuran
yang dipanen oleh petani akan didistribusikan ke pasar terutama pasar
tradisional. Pasar tradisional beroperasi setiap hari yang berarti bahwa setiap
hari juga limbah sayuran di pasar bertambah. Oleh karena itu pasar
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tradisional menjadi salah satu penyumbang limbah organik dengan jumlah
yang banyak.
Masyarakat menganggap bahwa limbah organik maupun anorganik
adalah sesuatu yang sudah tidak berguna dan tidak dapat dipakai lagi.
Masyarakat tidak menyadari bahwa beberapa limbah memiliki potensi
untuk diolah dan dimanfaatkan. Limbah yang berasal dari pasar tradisional
hanya dikumpulkan atau dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Limbah sayuran yang berasal dari pasar setiap hari bertambah dan
semakin menumpuk. Limbah sayuran masih mengandung air sehingga
mudah membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal tersebut
menyebabkan gangguan terhadap lingkungan sekitar. Salah satu cara untuk
menanggulangi limbah pasar dan air cucian beras yang tidak dimanfaatkan
adalah dengan membuat pupuk organik cair dengan bahan dasar limbah
pasar tersebut. Limbah sayuran mengandung unsur hara makro maupun
mikro. Unsur hara makro dan mikro tersebut merupakan unsur yang
dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah banyak maupun sedikit.
Selain limbah yang jarang sekali diolah, saat ini petani bergantung
pada penggunaan pupuk kimia. Jika pupuk anorganik terus menerus
digunakan maka akan memberi dampak negatif bagi tanah dan menghambat
pertumbuhan mikroorganisme di dalam tanah. Pembuatan POC dengan
bahan dasar limbah pasar dan air cucian beras diharapkan meningkatkan
pertumbuhan dan hasil panen tanaman okra merah, yaitu jenis sayuran yang
memiliki kandungan gizi tinggi.
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I. Hipotesis
1. Pupuk organik cair dengan bahan dasar limbah pasar dan air cucian
beras berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman okra merah
(Abelmoschus esculentus).
2. Pupuk organik cair dengan bahan dasar limbah pasar dan air cucian
beras berpengaruh nyata terhadap hasil tanaman okra merah
(Abelmoschus esculentus).
3. Konsentrasi pupuk organik dengan bahan dasar limbah pasar dan air
cucian beras yang paling efektif untuk pertumbuhan tanaman okra erah
(Abelmoschus esculentus adalah pada perlakuan dengan konsentrasi
30%.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen.
Penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat,
dan variabel kontrol.
1. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi pupuk
organik cair (POC) dari limbah pasar dengan limbah air cucian beras.
2. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan dan hasil
panen tanaman okra merah yang meliputi jumlah daun, tinggi batang,
jumlah buah, dan berat basah buah.
3. Variabel Kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah waktu penyiraman dan
volume penyiraman air yang diberikan, serta pemeliharaan, seperti cara
pengendalian gulma, hama, dan penyakit pada tanaman okra merah
secara manual.

B. Batasan Penelitian
Penelitian tentang pengaruh pemberian pupuk organik cair dari
limbah pasar dengan air cucian beras terhadap hasil pertumbuhan dan hasil
tanaman okra merah memiliki beberapa batasan, yaitu:
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1. Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah okra merah
(Abelmoschus esculentus).
2. Pupuk organik cair yang digunakan adalah pupuk dengan bahan dasar
limbah pasar, yaitu berupa limbah sayuran kubis, sawi putih, sawi hijau,
dam bayam. Limbah sayuran diambil dari Pasar Depok Baru I,
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Limbah pasar yang dipilih
adalah limbah dengan kondisi yang masih segar ataupun yang sudah
sedikit layu.
3. Limbah air cucian beras yang digunakan adalah limbah yang berasal dari
salah satu warung makan yang ada di Paingan, Maguwoharjo, Depok,
Sleman, Yogyakarta. Limbah air cucian yang digunakan adalah limbah
air cucian beras putih. Dalam pembuatan pupuk organik cair limbah air
cucian air beras akan dicampur dengan air.
4. Parameter yang diukur adalah pertumbuhan dan hasil tanaman okra
merah selama 5 kali panen hingga tanaman okra merah berumur kurang
lebih 2 bulan. Parameter tersebut meliputi:
a) Tinggi batang
b) Jumlah daun
c) Jumlah buah
d) Berat basah buah
Penelitian ini menggunakan desain penelitian RAL (Rancangan
Acak Lengkap) dengan jumlah perlakuan sebanyak 3 dan masing-masing
ulangannya adalah sebanyak 7 kali. Setiap perlakuan antara lain POC
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dengan konsentrasi 15%, 30%, dan 45% beserta kontrol, masing-masing
berjumlah 7 sehingga diperoleh keseluruhan 28 buah polybag. Polybag
disusun secara acak dengan cara diundi. Berikut adalah denah letak
penyusunan polybag setelah diundi:

P1.5

P3.2

P3.7

P2.2

P3.1

P1.6

P2.5

P2.1

K3

P3.5

P2.4

K2

K4

P1.1

K6

P2.3

P3.4

P1.4

K1

P1.2

P2.7

K5

P3.6

P2.6

P1.7

P1.3

P3.3

K7

Gambar 3.1 Penyusunan Polybag
Keterangan denah:
K

: Kontrol (menggunakan air biasa)

P1.n : POC dengan konsentrasi 15%
P2.n : POC dengan konsentrasi 30%
P3.n : POC dengan konsentrasi 45%
n

: ulangan
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C. Alat dan Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah
pasar, yaitu limbah sayuran kubis, sawi putih, sawi hijau, bayam masingmasing 2 kg, molase, EM4 (Effetive Microorganisms 4) 1L untuk tanaman
merk SLP yang diproduksi oleh PT. Songgolangit Persada, limbah air
cucian beras, dan benih tanaman okra merah (Abelmoschus esculentus).
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pH meter,
hygrometer, soil tester, gelas beker plastik 1000 ml, timbangan digital,
polybag ukuran 35 cm x 35 cm sebanyak 28 buah, pisau, cangkul, cetok,
ember tertutup 40L, saringan, kamera, label, mistar dan alat tulis.

D. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan prodi Pendidikan
Biologi Universitas Sanata Dharma kampus 3 di desa Paingan,
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Penelitian akan dilaksanakan
selama kurang lebih 2 bulan.
Penelitian akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan meliputi
pembuatan pupuk organik cair, persiapan lahan dan media tanam,
penyemaian dan penanaman, pemeliharaan yang meliputi penyiraman,
penyiangan, dan pengendalian hama, panen, dan pengambilan data.
Tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:
1. Pembuatan pupuk organik cair
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Limbah pasar berupa limbah sayuran, yaitu limbah sawi putih, sawi
hijau, kubis, dan bayam dikumpulkan serta limbah air cucian beras dan
air disiapkan. Limbah sayuran dibersihkan atau dipisahkan dari limbah
anorganik, seperti plastik, beling, dan lain-lain. Kemudian limbah
sayuran dipotong atau dicacah menggunakan pisau hingga ukuran
kurang lebih 3 cm. Limbah sayuran yang akan digunakan masingmasing sebanyak 2 kg dengan jumlah total adalah 8 kg. Limbah pasar
yang telah dicacah dimasukkan ke dalam ember yang akan digunakan
sebagai wadah fermentasi pupuk organik cair.
Setelah limbah pasar dimasukkan ke dalam ember kemudian
ditambahkan larutan bakteri EM4 750 ml dan mollase 750 ml.
Kemudian limbah air cucian beras dimasukkan sebanyak 15 liter serta
air keran 15 liter. Semua bahan diaduk hingga tercampur dengan rata,
pH diukur setelah itu ember ditutup dengan rapat.
Selama masa fermentasi dilakukan pengadukan pupuk sekali dalam
dua hari. Setelah masa fermentasi selama 14 hari akan dihasilkan pupuk
organik cair. Kemudian penutup ember dibuka dan dilakukan
pengukuran pH pada pupuk. Selanjutnya pupuk organik cair disaring
untuk memisahkan ampasnya. Hasil yang telah disaring tersebut yang
akan diaplikasikan pada tanaman.
2. Persiapan lahan dan media tanam
Lahan yang digunakan untuk penelitian dibersihkan hingga tidak
ada rumput. Polybag ukuran 35 cm x 35 cm diisi dengan tanah dengan
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jumlah yang sama, yaitu masing-masing 10 kg. Jumlah polybag yang
digunakan sesuai dengan total perlakuan dan ulangan yaitu sejumlah 28
buah.
3. Penanaman
Benih okra terlebih dahulu direndam dalam air kurang lebih 20 jam
kemudian benih yang mengapung dibuang. Perendaman juga bertujuan
untuk mempercepat perkecambahan okra. Benih yang tidak mengapung
akan ditanam di polybag yang telah diisi tanah. Benih ditanam langsung
pada polybag sebanyak 3 benih per polybag. Setelah tanaman okra
tumbuh dan memiliki tinggi 4 cm serta memiliki 3 daun, tanaman
dipisahkan sehingga tersisa satu tanaman setiap polybag.
4. Perlakuan
Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk
organik cair berbahan limbah sayuran dan air cucian beras dengan
konsentrasi yang berbeda-beda. Perlakuan dalam penelitian ini adalah 3
perlakuan ditambah dengan kontrol tanpa perlakuan pupuk. Masingmasing perlakuan diulang sebanyak 7 kali sehingga jumlah tanaman
keseluruhan adalah 28 tanaman. Untuk kontrol, tanaman tidak diberi
POC tetapi menggunakan air biasa sebanyak 500 ml setiap kali
penyiraman.
POC yang akan diberikan menggunakan 3 konsentrasi, sebagai
berikut:
a) Konsentrasi 15% : 150 ml POC ditambah 850 ml air
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b) Konsentrasi 30% : 300 ml POC ditambah 700 ml air
c) Konsentrasi 45% : 450 ml POC ditambah 550 ml air
Pemberian pupuk dimulai ketika tanaman berusia dua minggu.
Pemberian pupuk dilakukan satu kali dalam seminggu selama 6 minggu.
Jumlah pupuk organik cair yang diberikan adalah sebanyak 300 ml
setelah dicairkan sesuai konsentasinya masing-masing ke setiap
tanaman. Pupuk organik cair diberikan dengan cara menyiramkan ke
sekeliling tanaman.
5. Pemeliharaan
a) Penyiraman
Penyiraman dilakukan satu kali dalam sehari yaitu pada sore
hari. Penyiraman tidak dilakukan ketika hujan. Air yang digunakan
dalam penyiraman adalah sebanyak 500 ml setiap polybag.
b) Penyiangan
Penyiangan gulma dilakukan secara manual, yaitu dengan
membersihkan gulma yang ada di dalam maupun di sekitar polybag.
c) Pengendalian Hama
Pengendalian hama dilakukan secara manual

dengan

membuang hama yang terdapat di dalam polybag atau pada tanaman
okra. Hal ini dilakukan setiap hari untuk mencegah hama atau
penyakit yang dapat menghambat dan mengganggu tanaman.
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6. Pengambilan data
Pengambilan data dilakukan terhadap pertumbuhan dan hasil
panen tanaman okra dengan panen dilakukan sebanyak 5 kali. Untuk
pertumbuhan okra, pengambilan data dilakukan 5 hari sekali.
Pengukuran tinggi batang dilakukan dengan mengukur tinggi batang
tanaman okra dari pangkal batang hingga ke ujung batang menggunakan
mistar, kemudian tinggi batang dicatat. Penghitungan jumlah daun
dilakukan dengan menghitung jumlah seluruh daun per tanaman. Daun
yang dihitung adalah daun yang telah terbuka sempurna, dan tidak rusak
lebih dari setengah bagian daun. Pengukuran tinggi dan penghitungan
jumlah daun dimulai ketika tinggi tanaman berusia dua minggu dan
jumlah daun sebanyak 3 helai.
Penghitungan jumlah buah okra dilakukan ketika buah akan
dipanen. Jumlah buah yang dihitung adalah jumlah buah yang dipetik
setiap pemanenan. Buah okra yang sudah dapat dipanen adalah buah
dengan ukuran 5 cm atau lebih. Berat basah buah okra diukur dengan
menggunakan timbangan digital setelah dipanen.

E. Metode Analisis Data
Data yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengamatan terhadap
tinggi batang, jumlah daun, jumlah buah, dan berat basah buah. Data yang
diperoleh akan dianalisis menggunakan uji ANOVA (Analysis of
Variances) one way dan uji Duncan.
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Pada analisis ini akan dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas.
Uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi dengan normal.
Jika hasil uji signifikan dimana α = 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi
normal. Uji homogenitas untuk mengetahui apakah varian dari beberapa
populasi sama atau tidak. Jika nilai signifikan lebih besar dari α maka data
berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka data tidak
berdistribusi normal.
Jika data berdistribusi normal dan homogen menunjukkan pengaruh
nyata atau value < 0,05 maka dilanjutkan dengan uji Duncan dengan
hipotesis sebagai berikut:
H0: Pupuk organik cair limbah pasar dan air cucian beras tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan serta hasil panen tanaman okra merah.
Hi: Pupuk organik cair limbah pasar dan air cucian beras berpengaruh
terhadap pertumbuhan serta hasil panen tanaman okra merah.
Jika data tidak normal dan homogen maka dilanjutkan dengan uji non
parametric, yaitu uji Kruskal-Wallis

F. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi
pembelajaran kelas X semester II pada materi “Pengelolaan Limbah”
dengan mengolah limbah organik yang ada di lingkungan sekitar untuk
dijadikan pupuk organik cair.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Pertumbuhan Tinggi Batang Okra Merah
Pengukuran tinggi batang okra merah dimulai ketika tanaman
berusia 2 minggu setelah tanam dan dilakukan 5 hari sekali. Pengambilan
data pertambahan ukuran tinggi tanaman okra merah dilakukan sebanyak
10 kali yaitu dari hari ke-14 hingga hari ke-59. Pengukuran tinggi batang
tanaman dilakukan dengan cara mengukur dari pangkal batang hingga ke
pucuk tertinggi batang menggunakan alat ukur penggaris dengan satuan
sentimeter (cm). Di bawah ini disajikan grafik pertumbuhan tinggi batang
okra merah pada setiap pengukuran.
60,00

Tinggi Batang (cm)

1.
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Kontrol
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P3

Gambar 4.1 Pertumbuhan Tinggi Batang Tanaman Okra Merah
Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan
tinggi batang tanaman okra merah berbeda-beda pada masing-masing
perlakuan. Pada hari ke-19 atau pengukuran kedua pertumbuhan tinggi
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batang yang paling tinggi terdapat pada perlakuan P3 7 cm dan yang paling
rendah adalah perlakuan P1, yaitu 6 cm. Pada hari ke-24 yang paling tinggi
masih terdapat pada perlakuan P3 9,43 cm dan paling rendah terdapat pada
kontrol dan P2 yaitu 8,43 cm. Kemudian pada hari ke-29 P1 mengalami
pertumbuhan tinggi batang yang paling tinggi terdapat pada perlakuan P3
12,29 cm dan yang paling rendah adalah perlakuan P2 yaitu 10,71 cm.
Pada hari ke-34 tinggi batang tanaman okra merah yang mengalami
pertumbuhan paling tinggi adalah perlakuan P2 yaitu 16 cm dan yang
paling rendah adalah terdapat pada kontrol yaitu 15 cm. Kemudian pada
hari ke-39 pertumbuhan tinggi batang yang paling tinggi terdapat pada
perlakuan P3 20,86 cm, sedangkan yang paling rendah adalah kontrol yaitu
18 cm. Pada hari ke-44 P3 mengalami pertambahan tinggi batang yang
paling tinggi yaitu 26,43 cm dan yang paling rendah adalah kontrol, yaitu
22,43 cm.
Pada hari ke-49 P1 pertumbuhan tinggi batang yang paling tinggi
terdapat pada perlakuan P3 33,29 diikuti oleh perlakuan P133,14 cm, lalu
P2 33,14 cm, dan yang paling rendah adalah kontrol yaitu 27,86 cm. Pada
hari ke-54 perlakuan yang mengalami pertumbuhan tinggi batang yang
paling tinggi adalah P1 yaitu 41,14 cm dan yang paling rendah terdapat
pada kontrol yaitu 33,71 cm. Pada hari ke-59 pertumbuhan tinggi batang
tanaman okra merah yang paling tinggi juga terdapat pada perlakuan P1
yaitu 48 cm, sedangkan yang paling rendah adalah kontrol yaitu 38 cm.
Berikut gambar rata-rata tinggi batang pada setiap perlakuan:
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Gambar 4.2 Rata-rata Tinggi Batang pada setiap Perlakuan
Berdasarkan

gambar

4.2

dapat

diketahui

bahwa

rata-rata

pertambahan tinggi batang tanaman okra yang paling tinggi terdapat pada
perlakuan P1, yaitu 44,17 cm. kemudian diikuti oleh perlakuan P3, yaitu
43,29 cm dan perlakuan P2 41 cm. sedangkan pertambahan tinggi batang
yang paling rendah adalah pada perlakuan kontrol, yaitu 34,14 cm
Hasil uji Anova menunjukkan p value (sig) = 0.008 < 0.05 maka H0
ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa pemberian pupuk organik dari
limbah pasar dan air cucian beras dengan konsentrasi yang berbeda-beda
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman okra
merah (Abelmoschus esculentus).
Perlakuan yang memberikan perbedaan secara signifikan terhadap
tinggi batang tanaman okra merah dapat dilihat dari hasil uji Duncan
berikut:
Tabel 4.1 Hasil Uji Duncan Rata-rata Tinggi Batang Tanaman Okra Merah
Perlakuan
Rata-rata Tinggi Batang
Kontrol
18,50a
P2
20,70b
P1
21,34b
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P3
21,74b
Keterangan: Bilangan yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan dengan α = 0,05

Pertumbuhan Jumlah Daun Okra Merah
Penghitungan jumlah daun okra merah dimulai ketika tanaman
berusia 14 hari setelah tanam dan dilakukan dengan jarak 5 hari sekali.
Pengambilan data jumlah daun tanaman okra merah dilakukan sebanyak
10 kali dari hari ke-14 hingga hari ke-59. Penghitungan jumlah daun
tanaman okra merah dilakukan dengan cara menghitung jumlah daun
secara manual. Daun yang dihitung adalah daun yang telah terbuka
sempurna dan tidak rusak lebih dari setengah bagian. Di bawah ini
disajikan tabel rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman batang okra merah
pada setiap perlakuan.

Jumlah Daun (helai)

2.
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8,00
6,00
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2,00
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Hari keKontrol

P1

P2

P3

Gambar 4.3 Pertumbuhan Jumlah Daun Tanaman Okra Merah
Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah
daun pada setiap penghitungan berbeda-beda masing-masing perlakuan.
Pada hari ke-14 setelah tanam, rata-rata jumlah daun tanaman okra merah
pada semua perlakuan memiliki jumlah yang sama, yaitu 3 helai. Sama
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seperti sebelumnya, jumlah daun di hari ke-19 pada semua perlakuan
adalah sama yaitu berjumlah 4 helai. Kemudian pada hari ke-24 jumlah
daun mengalami kenaikan masing-masing perlakuan kontrol 4,57 helai, P1
5,71, sedangkan P2 dan P3 memiliki jumlah yang sama, yaitu 7,71 helai.
Pada hari ke-29 dan hari ke-34 semua perlakuan mengalami
peningkatan rata-rata jumlah daun. Pada hari ke-34 jumlah daun ada
perlakuan kontrol, yaitu 6 helai, P1 7,71 helai, sedangkan perlakuan P2
dan P3 memiliki julah daun yang sama, yaitu 6,57 helai. Pada hari ke-39
perlakuan kontrol dan P1 mengalami penurunan jumlah daun yaittu,
perlakuan kontrol menjadi 5,86 helai dan P1 menjadi 7,29 helai.
Sedangkan perlakuan P2 dan P3 mengalami kenaikan jumlah daun, yaitu
masing-masing menjadi 7,29 helai dan 7,27 helai. Kemudian pada hari ke44 dan hari ke-49 masing-masing perlakuan mengalami peningkatan
jumlah daun. Rata-rata jumlah daun tanaman okra merah pada hari ke-49
pada perlakuan kontrol yaitu 6,57 helai, P1 8,29 helai, P2 7,71 helai, dan
perlakuan P3 8,43.
Pada hari ke-54 perlakuan kontrol masih memiliki jumlah daun yang
sama, sedangkan perlakuan P1, P2, dan P3 mengalami kenaikan jumlah
daun masing-masing 8,57 helai, 8,43 helai, dan 9,14 helai. Pada hari
terakhir penghitungan yakni pada hari ke-59 perlakuan kontrol dan P1
mengalami penurunan jumlah daun masing-masing menjadi 5,57 helai dan
8,29 helai. Sedangkan perlakuan P2 dan P3 mengalami kenaikan jumlah
daun masing-masing 9 helai dan 10 helai.
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Gambar 4.4 Rata-rata Jumlah Daun pada Setiap Perlakuan
Berdasarkan gambar 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah daun
berbeda-beda pada masing-masing perlakuan. Rata-rata jumlah daun
tanaman okra merah secara berurutan dari yang paling banyak dimulai dari
perlakuan P1, yaitu 6,8 helai, kemudian P3 6,7 helai, selanjutnya P2 6,4
helai, dan yang paling sedikit adalah kontrol sebanyak 5,4 helai.
Hasil uji Anova menunjukkan p value (sig) = 0.008 < 0.05 maka H0
ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa pemberian pupuk organik dari
limbah pasar dan air cucian beras dengan konsentrasi yang berbeda-beda
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan jumlah daun tanaman okra
merah (Abelmoschus esculentus). Perlakuan yang memberikan perbedaan
secara signifikan terhadap jumlah daun tanaman okra merah dapat dilihat
dari hasil uji Duncan berikut:
Tabel 4.2 Hasil Uji Duncan Rata-rata Jumlah Daun Tanaman Okra Merah
Perlakuan
Rata-rata Jumlah Daun
Kontrol
5,40a
P1
6,38b
P2
6,72b
P3
6,75b
Keterangan: Bilangan yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan dengan α = 0,05
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Jumlah Buah Okra Merah
Okra merah mulai berbuah ketika tanaman sudah berumur sekitar 7
minggu setelah ditanam. Buah okra yang dipanen adalah buah okra yang
berwarna merah dan telah memiliki ukuran panjang lebih dari 5 cm dan
panjang maksimal 10 cm. Panen buah okra merah dilakukan sebanyak 5
kali. Berikut adalah tabel rata-rata jumlah buah okra merah pada setiap
perlakuan dalam 5 kali pemanenan.

2,00

Jumlah buah (buah)

3.

1,50
1,00
0,50
0,00
Panen 1

Panen 2
Kontrol

Panen 3
P1 P2

Panen 4

Panen 5

P3

Gambar 4.5 Hasil Panen Jumlah Buah Okra Merah
Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa saat panen pertama jumlah
buah dari yang paling banyak ke yang paling sedikit secara berurutan, yaitu
perlakuan P3, P2, P1, dan kontrol. Kemudian pada panen kedua perlakuan
kontrol dan P1 memiliki rata-rata jumlah buah yang sama, yaitu 1 buah,
sedangkan P2 1,14, dan P3 1,29. Sama seperti sebelumnya, pada panen ke3 perlakuan kontrol dan P1 memiliki rata-rata jumlah buah yang sama,
yaitu 1 buah. Perlakuan P3 juga memiliki jumlah buah yang sama seperti
sebelumnya, yaitu 1 buah. Sedangkan perlakuan P2 mengalami
peningkatan menjadi 1,43. Perlakuan yang menghasilkan buah paling
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banyak dari semua perlakuan adalah perlakuan P3. Pada panen ke-4
perlakuan kontrol dan P1 masih memiliki jumlah buah yang sama, yaitu 1
buah, sedangkan perlakuan P2 1,14, dan perlakuan P3 1,43. Pada panen
ke-5 perlakuan kontrol dan P1 memiliki rata-rata jumlah buah yang sama,
yaitu 1 buah, sedangkan perlakuan P2 1,29, dan P3 1,57.
Rata-rata jumlah buah okra pada setiap perlakuan disajikan dalam

Jumlah buah (buah)

gambar berikut ini:
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Gambar 4.6 Rata-rata Jumlah Buah pada setiap Perlakuan
Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa jumlah buah yang
dihasilkan pada setiap perlakuan berbeda-beda. Perlakuan yang memiliki
rata-rata jumlah buah paling banyak terdapat pada perlakuan P3, yaitu
7,14. Kemudian diikuti oleh perlakuan P2, yaitu 6,43, lalu perlakuan P1
5,14, dan yang paling sedikit adalah perlakuan kontrol dengan rata-rata
berjumlah 5 buah.
Nilai sig pada uji normalitas adalah 0,011 < 0,05 yang menunjukkan
bahwa data hasil jumlah buah tanaman okra merah tidak berdistribusi
normal dan tidak homogen. Kemudian dilakukan uji non parametric, yaitu
uji Kruskal-Wallis, menunjukkan nilai sig 0,000 < 0,05 (Lampiran 17). Hal
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tersebut menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik dari limbah pasar
dan air cucian beras memberikan pengaruh terhadap hasil jumlah buah
tanaman okra merah. Hasil yang ditunjukkan signifikan, yaitu H1 diterima
maka dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney (Lampiran 18). Untuk melihat
perbedaan nyata antar masing-masing perlakuan dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:
Tabel 4.3 Hasil Uji Mann-Whitney Jumlah Buah Tanaman Okra Merah
Perlakuan
Rata-rata Jumlah Buah Okra Merah
Kontrol
5a
P1
5,14ab
P2
6,43c
P3
7,14c
Keterangan: Bilangan yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan
perbedaan signifikan berdasarkan uji Mann-Whitney dengan α = 0,05

Berat Basah Buah Okra Merah
Berat basah buah okra merah diperoleh dengan cara menimbang
buah okra yang telah dipanen. Rata-rata berat basah buah okra merah
disajikan dalam tabel berikut ini:

Berat Basah Buah
(gram)

4.
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Gambar 4.7 Hasil Berat Basah Buah Okra Merah setiap Panen
Berdasarkan gambar 4.7 dapat diketahui bahwa pada panen pertama,
rata-rata berat basah buah okra merah yang paling tinggi terdapat pada
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perlakuan P3, yaitu 15,57, kemudian perlakuan P1 12 gram, P2 9 gram,
dan yang paling rendah adalah perlakuan kontrol dengan berat basah buah
8,14 gram. Pada panen ke-2 rata-rata berat basah buah yang paling tinggi
dimulai dari perlakuan P3 16,71 gram, P2 14,14 gram, P1 12,71 gram, dan
yang paling rendah perlakuan kontrol 9,71 gram.
Pada panen ke-3 rata-rata berat basah buah yang paling tinggi
terdapat pada perlakuan P2 19,29 gram, diikuti P1 15,86 gram, kemudian
P3 14,43 gram, dan kontrol 9,57. Pada panen ke-4 berat basah buah yang
paling tinggi terdapat pada perlakuan P2, yaitu 17,43 gram, P1 16,86 gram,
P3 15,86, dan yang paling rendah pada perlakuan kontrol dengan berat
basah 11,43 gram. Pada panen ke-5 berat basah buah yang paling tinggi
dimula dari P1 19,29, kemudian, P3 19,14 gram, lalu P2 17,86 gram, dan
yang terakhir perlakuan kontrol 13,43 gram.
Rata-rata berat basah buah masing-masing perlakuan setiap panen
disajikan dalam gambar berikut ini:
100,00

Berat Basah (gram)

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Kontrol

P1

P2

P3

Gambar 4.8 Rata-rata Berat Basah Buah pada setiap Perlakuan
Berdasarkan gambar 4.8 dapat dilihat bahwa berat basah buah okra
merah pada setiap pemanenan masing-masing perlakuan menunjukkan
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perbedaan. Rata-rata berat basah buah okra yang paling tinggi terdapat
pada perlakuan P3, yaitu 81,71 gram, kemudian P2 77,71 gram, dan
perlakuan P1 dengan berat 76,71 gram. Sedangkan rata-rata berat basah
yang paling rendah terdapat pada perlakuan kontrol, yaitu 52,29 gram.
Hasil uji Anova menunjukkan p value (sig) = 0.000 < 0.05 maka H0
ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa pemberian pupuk organik dari
limbah pasar dan air cucian beras dengan konsentrasi yang berbeda-beda
berpengaruh nyata terhadap hasil berat basah buah tanaman okra merah
(Abelmoschus esculentus).
Perlakuan yang memberikan perbedaan secara signifikan terhadap
berat basah buah tanaman okra merah dapat dilihat dari hasil uji Duncan
berikut:
Tabel 4.4 Hasil Uji Duncan Rata-rata Berat Basah Buah Okra Merah
Perlakuan
Rata-rata Tinggi Batang
Kontrol
10,45a
P2
15,34b
P1
15,54b
P3
16,34b
Keterangan: Bilangan yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan dengan α = 0,05

B. Pembahasan
Pemberian pupuk organik cair dari limbah pasar dan air cucian beras
dengan konsentrasi yang berbeda-beda masing-masing memberikan pengaruh
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman okra merah. Pengaruh tersebut dapat
dilihat dengan mengukur parameter yang diantaranya tinggi batang, jumlah
daun, jumlah buah, serta berat basah buah okra merah.
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Pertumbuhan tanaman okra merah masing-masing perlakuan setiap kali
pengukuran dapat dilihat pada Gambar 4.1 pertumbuhan tinggi batang tanaman
okra merah, Gambar 4.3 pertumbuhan jumlah daun tanaman okra merah.
Sedangkan untuk hasil panen tanaman okra merah dapat dilihat pada Gambar
4.5 hasil panen jumlah buah okra merah, dan Gambar 4.7 hasil berat basah buah
okra merah.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui
pertumbuhan dan hasil tanaman okra merah dapat diukur melalui 4 parameter
berikut ini:
1. Tinggi Batang Tanaman Okra Merah
Hasil uji Anova menunjukkan bahwa adanya pertambahan tinggi
batang tanaman okra merah yang signifikan. Hal tersebut mengartikan
bahwa perlakuan perbedaan konsentrasi pupuk organik cair dari limbah
pasar dan air cucian beras memberi pengaruh terhadap pertumbuhan tinggi
batang tanaman okra merah (Abelmoschus esculentus).
Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat bahwa pertumbuhan tinggi batang
masing-masing perlakuan menunjukkan pertambahan ukuran yang berbedabeda. Pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi 15% atau perlakuan
P1 memiliki pengaruh yang lebih efektif dibanding dengan pemberian
konsentrasi 30% (perlakuan P2), 45% (perlakuan P3), dan perlakuan
kontrol.
Pertambahan tinggi batang masing-masing perlakuan berbeda-beda
setiap kali pengukuran. Berdasarkan Gambar 4.1 rata-rata pertumbuhan
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tinggi batang tanaman okra merah paling rendah adalah sekitar 2 cm dan
yang paling tinggi adalah 8,5 cm. Rata-rata pertambahan tinggi batang yang
paling rendah terdapat pada perlakuan P1 pada pengukuran di hari ke-19,
perlakuan P1 dan kontrol pada hari ke-24. Sedangkan yang paling tinggi
terdapat pada perlakuan P1 pengukuran di hari ke-49.
Perbedaan tinggi tanaman pada tanaman okra merah masing-masing
perlakuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat
berupa perlakuan atau perbedaan konsentrasi pupuk organik cair yang
diberikan terhadap tanaman, faktor eksternal, dan faktor internal dari
tanaman itu sendiri.
Pertambahan tinggi pada tanaman adalah proses fisiologi dimana pada
sel tanaman terjadi pembelahan. Pada proses pembelahan tersebut tanaman
memerlukan unsur hara esensial yang cukup yang nantinya diserap melalui
akar tanaman (Lakitan, 2000 dalam Haryadi, dkk, 2015).

Gambar 4.9 Pertumbuhan Tinggi Batang Tanaman Okra Merah
Pertumbuhan tinggi batang pada tanaman okra merah adalah
pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan yang dipengaruhi oleh aktivitas
meristem apikal yang terdapat pada ujung batang dan ujung akar yang
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memanjang dan membelah. Proses pada pertumbuhan primer dimulai dari
proses sintesa protein yang diperoleh oleh tanaman dari lingkungan
sekitarnya seperti bahan-bahan organik dalam tanah. Adanya penambahan
bahan organik tersebut akan menjadi unsur hara yang membantu
mengaktifkan sel-sel pada tanaman. Adanya bahan organik berupa Nitrogen
(N) akan membantu mempertahankan jalannya proses fotosintesis yang
nantinya akan memengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman okra (Kasno,
2009).
Nitrogen sendiri merupakan unsur hara makro yang sangat berperan
dalam pertumbuhan tanaman yang salah satunya adalah merangsang
pertumbuhan batang, akar, dan daun (Nugroho, 2018). Wujud N yang
diserap oleh tanaman adalah dalam bentuk NH4+ (ammonium) dan NO3+
(nitrat) yang dipengaruhi oleh sifat tanah, jenis tanaman dan tahapan dalam
pertumbuhan tanaman. Nitrogen merupakan unsur yang mudah menguap
sehingga tanaman dapat mengalami defisiensi yang dapat merugikan
tanaman, maka dari itu perlu dilakukan solusi, yaitu salah satunya
pemberian pupuk organik cair yang mengandung unsur Nitrogen (Havlin, et
al 2005 dalam Fahmi, dkk, 2010).
Perlakuan P1 atau pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi
15% menunjukkan jumlah rata-rata pertumbuhan tinggi batang tanaman
okra merah yang paling baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya, yaitu
44,17 cm. Kandungan unsur hara yang terdapat pada pupuk organik cair
telah mencukupi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman okra merah.
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Menurut Nugroho (2018) bahwa pupuk organik cair memiliki keunggulan
yaitu mengandung unsur hara makro dan mikro yang lengkap meskipun
dalam jumlah sedikit. Ketika unsur hara baik makro maupun mikro yang
tersedia di dalam tanah mencukupi maka tanaman akan dapat tumbuh secara
optimal.
Menurut Gurning (2013) semakin tinggi konsentrasi pupuk organik
yang diberikan maka akan memengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman
karena kandungan nutrisi yang dikandung oleh pupuk juga semakin tinggi.
Pada penelitian ini pertumbuhan rata-rata tinggi batang tanaman okra merah
dengan konsentrasi 45% lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi
15%. Menurut Santosa (2000) bahwa pemberian pupuk dengan kandungan
nitrogen yang tinggi akan berpengaruh terhadap menurunnya pH tanah.
Kandungan N yang terlalu tinggi akan menurunkan pH tanah sehingga tanah
menjadi asam dan akan menghambat pertumbuhan tinggi tanaman.
Kandungan N yang terlalu tinggi akan mengakibatkan unsur hara makro
atau unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tanaman menjadi
tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, sedangkan unsur mikro atau unsur
yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit mengalami peningkatan sehingga
menjadi bersifat racun terhadap tanaman.
Unsur NPK yang terdapat pada pupuk organik cair akan merangsang
proses fisiologi untuk pertambahan tinggi pada tanaman. Menurut Lingga
(2001) dalam Haryadi, dkk (2015) bahwa nitrogen dalam jumlah yang
cukup akan berperan membantu mempercepat pertumbuhan tanaman secara
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keseluruhan, khususnya pada batang dan daun. Unsur hara nitrogen
berfungsi dalam pembentukan sel, jaringan, dan organ tanaman.
Kekurangan unsur hara nitrogen akan membatasi produksi protein dan
bahan organik penting lainnya dalam proses pembentukan sel-sel baru.
Unsur hara fosfor dan nitrogen digunakan untuk mengatur pertumbuhan
pada tanaman secara keseluruhan. Unsur hara kalium berperan sebagai
aktivator dari berbagai enzim dalam reaksi fotosintesis dan respirasi serta
enzim dalam sintesis pati dan protein. Unsur K juga dapat mendorong
pertumbuhan tanaman pada awal pertumbuhan dan memperkuat batang
sehingga tanaman tidak mudah rebah. Unsur hara lain yang berperan dalam
pembelahan dan perpanjangan sel adalah unsur hara fosfor (P). Pembelahan
dan perpanjangan akan mengakibatkan peningkatan tinggi tanaman.
Penambahan unsur N, P, dan K secara bersamaan akan berpengaruh
terhadap ketersediaan unsur hara di dalam tanah sehingga akan
memengaruhi pertumbuhan pada tanaman.

2. Jumlah Daun Tanaman Okra Merah
Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa semua perlakuan
mengalami pertambahan jumlah daun yang berbeda-beda. Pada gambar 4.4
ditunjukkan bahwa rata-rata pertambahan jumlah daun secara berurutan dari
yang paling banyak adalah perlakuan P1, P3, P2, dan yang paling sedikit
adalah kontrol. Hasil analisis Anova menunjukkan bahwa pemberian pupuk
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organik cair dari limbah pasar dan air cucian beras berpengaruh nyata
terhadap jumlah daun tanaman okra merah.
Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa pemberian POC yang
paling efektif terhadap jumlah daun adalah perlakuan P1 atau konsentrasi
15% dengan rata-rata jumlah daun 6,8 helai. Pertambahan jumlah daun okra
merah berkaitan dengan tinggi batang tanaman karena semakin tinggi
batang tanaman maka semakin banyak jumlah daun yang akan terbentuk.
Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian bahwa pada perlakuan P1 batang
tanaman lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya dan
menunjukkan bahwa pemberian POC dengan konsentrasi 15% telah
mencukupi nutrisi pertumbuhan tanaman okra merah.
Pembentukan daun tanaman tidak terlepas dari adanya peranan unsur
hara, seperti nitrogen dan fosfor yang tersedia bagi tanaman itu sendiri.
Unsur hara nitrogen dan fosfor berfungsi dalam terjadinya proses
pembentukan sel-sel baru dan sebagai komponen utama penyusun senyawa
organik pada tanaman yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan
vegetatif, khususnya pertambahan jumlah daun.

Gambar 4.10 Pertumbuhan Jumlah Daun Tanaman Okra Merah
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Nitrogen dalam jumlah yang cukup berperan dalam mempercepat
petumbuhan tanaman secara keseluruhan, khususnya batang dan daun
tanaman. Kandungan hara nitrogen tersedia akan membantu tanaman dalam
proses pembelahan dan perbesaran sel sehingga daun yang muda akan lebih
cepat terbentuk menjadi daun dengan bentuk terbuka sempurna. Tanaman
yang kekurangan unsur N akan membuat daun bawah menguning yang
diakibatkan oleh kurangnya klorofil atau zat hijau daun. Tanaman yang
kekurangan unsur P akan membuat bagian bawah daun berwarna merah
keunguan terutama pada bagian tulang daun, kemudian tepidaun menjadi
seperti hangus terbakar, pertumbuhan daun kecil, kerdil, kemudian gugur.
Selain unsur N dan P, tanaman juga membutuhkan unsur lain, yaitu
unsur kalium yang berperan dalam pengaturan pergerakan stomata sehingga
akan membantu meningkatkan jumlah daun pada tanaman. Unsur K
berperan sebagai aktivator bagi enzim yang dibutuhkan pada proses
fotosintesis dan respirasi. Unsur K juga berperan sebagai sumber kekuatan
bagi tanaman untuk mengurangi dampak kekeringan dan melawan penyakit.
Tanaman yang kekurangan unsur K akan mengakibatkan daun menjadi
mengkerut terutama daun yang tua (Haryadi, dkk, 2015).

3. Jumlah Buah Tanaman Okra Merah
Berdasarkan gambar 4.7 dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah buah
okra merah yang paling banyak terdapat pada perlakuan P3 atau pemberian
POC dengan konsentrasi 45%. Namun demikian jumlah buah tanaman okra
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merah setiap kali panen tidak berbeda jauh antara perlakuan yang satu
dengan perlakuan yang lain. Hasil uji non parametric Kruskal-Wallis
menunjukkan bahwa pemberian POC dari limbah pasar dan air cucian beras
dengan konsentrasi yang berbeda-beda memberikan pengaruh terhadap
jumlah buah tanaman okra merah.
Pada pengukuran tinggi batang dan jumlah daun tanaman okra merah
menunjukkan bahwa pertumbuhan yang paling optimal adalah perlakuan P1
atau pemberian POC dengan konsentrasi 15%, sedangkan pada jumlah buah
yang memiliki rata-rata paling tinggi adalah perlakuan P3 (45%). Hal
tersebut dapat disebabkan oleh faktor lingkungan di sekitar tanaman, seperti
hama. Sesuai yang terjadi pada tanaman okra merah selama pada masa
penelitian, beberapa bakal buah pada tanaman dengan perlakuam P1 terjatuh
akibat dimakan oleh hama. Hal tersebut menyebabkan jumlah buah pada
tanaman okra merah menjadi berkurang.

Gambar 4.11 Hasil Jumlah Buah Tanaman Okra Merah
Unsur hara yang tersedia dan berasal dari pupuk organik berpengaruh
terhadap petumbuhan vegetatif tanaman, salah satunya adalah pertambahan
cabang pada tanaman yang berfungsi sebagai tempat munculnya bakal buah
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dan menyebabkan peningkatan jumlah buah tanaman. Unsur hara yang
mencukupi akan membantu tanaman dalam proses laju fotosintesis yang
berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah cabang dan polong yang
dihasilkan oleh tanaman (Habiba, dkk, 2017).

4. Berat Basah Buah Okra Merah
Berat basah buah okra merah diperoleh dengan menimbang buah okra
setelah dipanen menggunakan timbangan digital. Berdasarkan hasil uji
Anova dapat diketahui bahwa pemberian POC dengan konsentrasi yang
berbeda-beda menunjukkan perbedaan signifikan. Perlakuan

yang

menunjukkan hasil berat basah buah yang paling tinggi adalah perlakuan P3
atau POC dengan konsentrasi 45%. Hal tersebut sesuai dengan parameter
jumlah buah dimana pada perlakuan P3 jumlah buah lebih banyak
dibandingkan dengan perlakuan lainnya sehingga berat basah buah lebih
tinggi.

Gambar 4.12 Hasil Berat Basah Buah Tanaman Okra Merah
Menurut Poerwowidodo dalam Parman (2007) pemberian pupuk
organik cair dapat meningkatkan hasil tanaman. Hal tersebut disebabkan
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oleh adanya kandungan unsur hara NPK pada pupuk organik cair tersebut.
Pupuk organik cair dapat berperan sebagai pemacu proses metabolisme pada
tanaman. Dengan demikian penyerapan unsur hara dan air oleh tanaman
untuk proses pembelahan dan perpanjangan sel menjadi optimal.
Limbah sayuran dan air cucian beras yang digunakan dalam
pembuatan pupuk organik mengandung bahan-bahan organik yang
dibutuhkan oleh tanaman dalam pertumbuhannya, seperti protein,
karbohidrat, kalsium, fosfor, natrium, kalium, seng, dan tembaga. Bahanbahan organik tersebut dirombak oleh mikroorganisme yang bekerja selama
masa fermentasi untuk dapat diserap oleh tanaman sebagai unsur hara makro
maupun mikro yang berperan dalam proses pertumbuhan tanaman. Bersama
dengan unsur kalium, fosfor berperan dalam membantu proses pembungaan.
Unsur NPK yang terkandung di dalam pupuk organik cair juga
meningkatkan proses fotosintesis sehingga akan meningkatkan karbohidrat
yang dihasilkan sebagai cadangan makanan.

5. Pupuk Organik Cair dari Limbah Pasar dan Air Cucian Beras
Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik cair
pada penelitian ini adalah limbah pasar berupa limbah sayuran (sawi hijau,
sawi putih, kubis, dan bayam) dan ditambahkan dengan limbah air cucian
beras. Selain itu ditambahkan juga molasses dan effective microorganisms
(EM4).
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Pupuk organik cair difermentasi selama 14 hari dalam ember bertutup
sebagai wadah fermentasi. Selama masa fermentasi, bahan organik yang
terkandung dalam pupuk organik akan dirombak oleh mikroorganisme yang
terdapat pada EM4. Adapun kandungan dalam EM4 yang digunakan dalam
pembuatan pupuk organik cair dari limbah pasar dan air cucian beras, antara
lain mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus, jamur
fermentasi, Actinomycetes bakteri fotosintetik, dan bakteri pelarut fosfat dan
ragi. EM4 ini bermanfaat dalam membantu memfermentasi bahan organik
di dalam tanah, menjadi unsur-unsur organik, meningkatkan kesuburan
tanah dan produktivitas tanaman.

Gambar 4.13 Hari Pertama Fermentasi Pupuk Organik Cair
Perubahan yang dapat terlihat pada proses pembuatan pupuk organik
cair dari limbah pasar dan air cucian beras, yaitu bentuk fisik, warna, suhu,
pH, dan bau dari pupuk itu sendiri. Selama masa fermentasi dilakukan
pengadukan sekali dalam dua hari yang bertujuan agar bakteri tetap hidup
karena akan ada kenaikan suhu selama masa tersebut berlangsung. Selain
itu juga dilakukan pengukuran suhu dan pH terhadap pupuk organik cair.
Pada hari pertama pembuatan pupuk, warna limbah sayuran yaitu berwarna
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hijau segar dan bentuknya masih utuh sebagaimana setelah dicacah. Pada
hari pertama ini tidak ada bau pada pupuk organik cair.
Pada hari ke-3, pH dari POC adalah warna pupuk berubah menjadi
hijau kecoklatan, muncul gelembung, dan memiliki suhu 24oC dengan pH
4,8. Pada hari ke-5 warna POC menjadi lebih coklat dari sebelumnya dan
memiliki suhu 25oC dengan pH 4,2. Selain itu, bentuk bahan dasar yaitu
limbah sayuran sudah mulai hancur. Selanjutnya pada hari ke-7 warna
pupuk organik cair menjadi coklat muda. POC memiliki suhu 23oC dengan
pH 4,1. Kemudian pada hari ke-9, warna dari pupuk organik cair tidak
berbeda jauh dengan hari sebelumnya, yaitu coklat muda dan memiliki suhu
24 dengan pH 4,0.

Gambar 4.14 Hari ke-5 Fermentasi Pupuk Organik Cair
Pada hari ke 11, pupuk organik cair berwarna lebih coklat dari
sebelumnya, suhunya adalah 24oC dengan pH 4,0. Kemudian pada hari ke13 pupuk organik cair memiliki berwarna coklat agak gelap dan memiliki
bau khas seperti bau khas gula yang berasal dari molasses dan juga EM4.
Pupuk organik cair memiliki suhu 28oC dengan pH 5,1. Selain itu bentuk
dari bahan dasar sudah tidak utuh serta memiliki tekstur yang lembek.
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Pupuk organik cair siap untuk disaring atau dipisahkan dengan ampas pada
hari ke-14 yang kemudian diaplikasikan terhadap tanaman okra merah.

Gambar 4.15 Hari ke-13 Fermentasi Pupuk Organik Cair

6. Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Hasil Panen Tanaman
Okra Merah
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman okra merah tidak lepas dari
beberapa faktor yang memengaruhi, seperti intensitas cahaya, pH tanah,
serta suhu dan kelembaban. Intensitas cahaya merupakan banyaknya energi
yang diterima oleh tanaman per satuan waktu dan per satuan luas. Intensitas
cahaya akan memengaruhi morfologi tanaman karena cahaya dibutuhkan
dalam proses fotositesis untuk menghasilkan karbohidrat (Asadi, 1997
dalam Suci, dkk 2017). Pada penelitian ini tidak dilakukan pengukuran
intensitas cahaya karena adanya keterbatasan alat, namun pada lahan
penelitian tidak ada pohon tinggi yang menaungi tanaman okra merah
sehingga tanaman dapat terkena sinar matahari secara merata.
pH tanah atau tingkat keasaman tanah merupakan salah satu faktor
yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. pH tanah
berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara di dalam tanah serta dapat
menjadi faktor yang berhubungan dengan kualitas tanah. pH tanah yang
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netral berada pada 5,5 – 7. Jika pH tanah berada di bawah 5,5 maka tanah
tersebut bersifat asam, sedangkan jika pH tanah berada di atas 7 maka tanah
mengandung banyak garam. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap
kualitas tanah serta ketersediaan unsur hara.
Pada penelitian ini dilakukan pengukuran pH tanah sebelum
dilakukan penanaman okra merah. Tanah yag digunakan sebagai media
tanam memiliki rata-rata pH 6,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanah di
lahan penelitian bersifat netral dan mendukung untuk dilakukan penanaman.
Suhu dan kelembaban merupakan salah satu faktor yang berpengaruh
terhadap pertumbuhan tanaman okra merah. Menurut Luther (2012) suhu
yang baik untuk penanaman tanaman okra adalah antara 27 – 30oC.
Tanaman okra tidak akan berkecambah jika suhu berada di bawah 17oC.
Suhu yang sesuai akan membantu mendorong pertumbuhan yang baik bagi
tanaman.
Pada penelitian pengukuran suhu dan kelembaban dilakukan dengan
waktu yang sama dengan pengukuran tinggi dan jumlah daun, yaitu 5 hari
sekali. Rata-rata suhu yang diukur selama masa penelitian adalah 29,93oC
dengan rata-rata kelembaban 58,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa suhu
dan kelembaban pada lahan atau lokasi penelitian mendukung untuk
penanaman tanaman okra merah.
Selama masa penelitian ada beberapa hama yang mengganggu
pertumbuhan dan perkembangan tanaman okra merah. Hama merupakan
hewan-hewan yang mengganggu atau menghambat pertumbuhan tanaman.
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Beberapa hama tersebut, seperti belalang berwarna coklat dan berwarna
kuning yang ditemukan pada jaring paranet di lahan penelitian maupun pada
daun tanman okra merah. Belalang tersebut memakan bagian daun tanaman
okra merah sehingga daun menjadi rusak.

Gambar 4.16 Hama Belalang pada Daun Tanaman dan Jaring Paranet
Selain hewan belalang, ditemukan ulat daun pada salah satu tanaman
pada perlakuan P2 (POC dengan konsentrasi 30%). Ulat menyerang daun
tanaman ketika berumur sekitar 2 minggu setelah ditanam. Hal tersebut
menyebabkan daun tanaman okra merah menjadi berlubang dan rusak
sehingga mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu.

Gambar 4.17 Hama Ulat pada Daun Okra Merah
Hama lain yang ditemukan selama masa penelitian, yaitu kutu putih yang
terdapat pada bagian bawah daun tanaman okra merah. Kutu putih merupakan
jenis hewan kecil dimana seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan lilin
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berwarna putih. Kutu putih menghisap cairan dari tumbuhan sekaligus
mengeluarkan racun yang mengakibatkan daun tanaman menjadi mengkerut,
menggulung, atau daun menjadi kering (Andini, 2015).

C. Keterbatasan dalam Penelitian
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1.

Tidak dilakukannya uji kandungan terhadap pupuk organk cair limbah
pasar dan limbah air cucian beras sehingga tidak diketahui dengan pasti
kandungan unsur hara yang terdapat dalam pupuk organik cair tersebut.

2.

Adanya pembulatan pada tinggi awal batang tanaman okra merah,
sehingga menyebabkan ada data yang tidak terhitung.

3.

Pengacakan letak penyusunan polybag dengan cara diundi menyebabkan
setiap perlakuan tidak tersebar secara merata.

4.

Adanya perbedaan volume air dan pupuk organik cair yang diberikan
terhadap tanaman.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN
Hasil penelitian mengenai pengaruh pemberian pupuk organik cair dari
limbah pasar dan limbah air cucian beras terhadap pertumbuhan dan hasil okra
merah (Ablemoschus esculentus) dapat digunakan sebagai rancangan pembelajaran
dan praktikum serta sebagai sumber referensi belajar di dunia pendidikan.
Penggunaan limbah organik menjadi pupuk organik cair melalui proses fermentasi
dapat diajarkan kepada peserta didik untuk dapat memanfaatkan limbah organik
yang ada di lingkungan sekitar baik di lingkungan rumah, masyarakat atau
lingkungan sekolah, contohnya limbah sayuran dan limbah air cucian beras yang
masih memiliki potensi untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selain itu,
peserta didik dapat memperluas pengetahuannya untuk membantu masyarakat
secara umum dalam membuat pupuk organik cair yang dapat diaplikasikan kepada
tanaman serta mengajarkan untuk megurangi dampak limbah terhadap lingkungan.
Penerapan dalam pembelajaran Biologi dari hasil penelitian ini sesuai dengan
materi “Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup“ di kelas X Sekolah
Menengah Atas semester genap kurikulum 2013. Berikut adalah Kompetensi Dasar
(KD) dan indikator yang digunakan:
Kompetensi Dasar:
3.11 Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab, dan dampaknya terhadap
kehidupan
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4.11 Merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi
di lingkungan sekitar
Indikator:
3.11.1 Mendeskripsikan pengertian lingkungan hidup
3.11.2 Mendeskripsikan pengertian pencemaran
3.11.3 Menelaah macam-macam pencemaran lingkungan
3.11.4 Menganalisis penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dan dampak bagi
kehidupan
3.11.5 Mendeskripsikan pengertian limbah
3.11.6 Menguraikan sumber-sumber limbah
3.11.7 Mengelompokkan jenis-jenis limbah
3.11.8 Menguraikan cara penanganan limbah
4.11.1 Melaksanakan kegiatan praktikum daur ulang limbah
4.11.2 Membuat laporan kegiatan praktikum daur ulang limbah
4.11.3 Mempresentasikan hasil laporan praktikum daur ulang limbah
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan bahwa:
1.

Pupuk organik cair limbah pasar dan limbah air cucian beras berpengaruh
nyata terhadap pertumbuhan tanaman okra merah, yaitu terhadap tinggi
batang dan jumlah daun.

2.

Konsentrasi pupuk organik cair limbah pasar dan limbah air cucian beras
berpengaruh terhadap hasil panen tanaman okra merah, yaitu jumlah buah
dan berat basah buah.

3.

Konsentrasi pupuk organik cair limbah pasar dan limbah air cucian beras
yang optimal untuk pertumbuhan dan hasil tanaman okra merah adalah
POC perlakuan P1 dengan konsentrasi 15%.

B. Saran
1.

Perlu dilakukan uji kandungan terhadap pupuk agar dapat diketahui
kandungan unsur hara yang terdapat pada pupuk organik cair limbah pasar
dan limbah air cucian beras.

2.

Penyusunan polybag sebaiknya tidak diundi sehingga semua perlakuan
tersebar secara merata

3.

Perlu dilakukan pengukuran intensitas cahaya agar diketahui lahan tepat
atau tidak untuk dilakukan penanaman tanaman okra merah.
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Lampiran 1 Silabus Pembelajaran
SILABUS PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

:X

Semester

: Genap

Kompetensi Inti

:

KI. 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI.2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong), kerja sama, toleran, damai),
santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.
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KI.3

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

KI.4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Alokasi
Waktu
BAB 10 Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup

1.1 Peka dan peduli  Pengertian
terhadap permasalahan
Lingkungan
lingkungan
hidup,
Hidup
menjaga dan menyayangi  Pengertian
lingkungan
sebagai
Pencemaran
manifestasi pengalaman
Lingkungan
ajaran
agama
yang
dianutnya

Pembelajaran

Mengamati
 Mengamati gambar serta
video mengenai
pencemaran lingkungan
 Mengamati gambar serta
video mengenai aktivitas-

Penilaian

Tes Tertulis
 Ulangan
harian
Observasi

Sumber Belajar

12 x 45
 Buku Biologi SMA/
menit (4
MA Kelas X oleh
pertemuan)
Irnaningtyas. Penerbit
Erlangga.
 Buku Biologi SMA
kelas X 1B oleh Rasti
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2.1 Berperilaku ilmiah:
teliti,
tekun,
jujur
terhadap data dan fakta,
disiplin, tanggung jawab,
dan
peduli
dalam
observasi
dan
eksperimen, berani dan
santun
dalam
mengajukan petanyaan
dan
berargumentasi,
peduli
lingkungan,
gotong royong, bekerja
sama,
cinta
damai,
berpendapat
secara
ilmiah
dan
kritis,
responsif dan proaktif
dalam setiap tindakan
dan dalam melakukan
pengamatan
dan
percobaan di dalam
kelas/
laboratorium
maupun di luar kelas/
laboratorium.
3.11 Menganalisis data
perubahan lingkungan,
penyebab,
dan
dampaknya
terhadap
kehidupan

 Jenis-jenis
Pencemaran
 Perubangan
lingkungan
hidup dan
faktor-faktor
penyebabnya
 Pengertian
Limbah
 Sumber
limbah
 Jenis
Limbah
 Penanganan
Limbah

aktivitas manusia yang
 Lembar
menghasilkan limbah
penilaian
Menanya
sikap
 Peserta didik diarahkan
 Lembar
untuk memberi pertanyaan
observasi
kritis berkaitan dengan
kinerja
materi perubahan
praktikum
lingkungan hidup
 Peserta didik diarahkan
untuk memberi pertanyaan Portofolio
kritis mengenai pengertian  Laporan
limbah dan sumber limbah
praktikum
Mengumpulkan Data
 Mengumpulkan infomasi
melalui literatur tentang
jenis dan tipe limbah
 Mengumpulkan informasi
mengenai cara penanganan
limbah
 Mengumpulkan informasi
mengenai penyebab dan
dampak perubahan
lingkungan terhadap
kehidupan
Mengasosiasikan
 Menyimpulkan berbagai
jenis, tipe, dan sumber

Septianing, dkk.
Penerbit Yudhistira.
 E-book (BSE/ Buku
SekolAH Elektronik)
Biologi Kelas X SMA/
MA oleh Subardi, dkk.
Penerbit Pusat
Perbukuan
DepartemenPendidikan
Nasional
 Literatur terkait
 Internet
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4.11
Merumuskan
gagasan
pemecahan
masalah
perubahan
lingkungan yang terjadi
di lingkungan sekitar

limbah yang dapat
mencemari lingkungan
 Menyimpulkan cara
pencegahan dan
pengelolaan limbah
 Membuat laporan hasil
praktikum tentang
pembuatan pupuk organik
dari limbah rumah tangga
Mengkomunikasikan
 Mempresentasikan hasil
diskusi yang telah
dilakukan
 Menyampaikan usulan atau
himbauan tindakan nyata
mengenai pembuangan,
pencegahan, dan
penanganan limbah yang
harus dilakukan di
lingkungan sekolah
maupun lingkungan
masyarakat
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Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: X/ Genap

Materi Pokok

: Pencemaran dan Pelestarian
Lingkungan Hidup

Alokasi Waktu

: 12 x 45 menit (4 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI

: 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 diri sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3

: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

77

menerapkan prosedural bidang kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memcahkan masalah.
KI 4

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

B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar
3.11 Menganalisis data
perubahan lingkungan,
penyebab, dan dampaknya
terhadap kehidupan

4.11 Merumuskan gagasan
pemecahan masalah
perubahan lingkungan yang
terjadi di lingkungan sekitar

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.11.1 Mendeskripsikan pengertian
lingkungan hidup
3.11.2 Mendeskripsikan pengertian
pencemaran
3.11.3 Menelaah macam-macam
pencemaran lingkungan
3.11.4 Menganalisis penyebab terjadinya
pencemaran lingkungan dan dampak bagi
kehidupan
3.11.5 Mendeskripsikan pengertian
limbah
3.11.6 Menguraikan sumber-sumber
limbah
3.11.7 Mengelompokkan jenis-jenis
limbah
3.11.8 Menguraikan cara penanganan
limbah
4.11.1 Melaksanakan kegiatan praktikum
daur ulang limbah
4.11.2 Membuat laporan kegiatan
praktikum daur ulang limbah
4.11.3 Mempresentasikan hasil laporan
praktikum daur ulang limbah
4.11.4 Mengkreasikan usulan atau
himbauan mengenai pemanfaatan limbah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

78

C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan yang hendak dicapai setelah mengikuti kegiatan pembelajaran
dengan pendekatan scientific dan metode pembelajaran berbasis masalah
(Problem Based Learning/ PBL) adalah melalui literatur peserta didik
mampu mendeskripsikan pengertian lingkungan hidup dan pencemaran
lingkungan. Melalui literatur peserta didik dapat menelaah macam-macam
pencemaran lingkungan. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian
limbah serta menguraikan sumber-sumber limbah dengan baik. Melalui
gambar dan video serta berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar,
peserta didik mampu mengelompokkan jenis-jenis limbah dengan benar.
Melalui literatur dan diskusi, peserta didik mampu menguraikan metode
penanganan limbah dengan baik. Selanjutnya peserta didik dapat melakukan
kegiatan praktikum mengenai daur ulang limbah dengan baik, kemudian
mampu membuat laporan tertulis dari hasil kegiatan praktikum yang telah
dilakukan serta mampu mempresentasikan hasil laporan dan diskusi dengan
baik di depan kelas. Setelah akhir kegiatan pembelajaran, peserta didik
mampu mengkreasikan usulan atau himbauan mengenai pemanfaatan
limbah.
D. Materi Pembelajaran
1. Konseptual:
a. Lingkungan hidup
b. Pencemaran Lingkungan
c. Macam-macam pencemaran lingkungan
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d. Limbah
e. Jenis-jenis limbah
f. Penanganan limbah
2. Faktual:
a. Aktivitas manusia yang menghasilkan limbah
b. Pencemaran lingkungan akibat dari limbah
c. Pembuangan, penanganan, dan pengolahan limbah
3. Prosedural:
Mengetahui langkah-langkah pembuatan pupuk organik cair dari limbah
organik yang ada di lingkungan sekitar
4. Metakognitif:
Menyajikan usulan atau himbauan mengenai penanganan limbah
E. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: scientific

Model

: Problem Based Learning (PBL)

Metode

: ceramah atau penjelasan singkat mengenai materi yang
akan dipelajari, diskusi, tanya jawab, studi literatur,
praktikum, dan presentasi

F. Media Pembelajaran
1. Media Pembelajaran
a. Power Point
b. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
c. Gambar dan video terkait materi pembelajaran
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2. Alat Pembelajaran
a. LCD
b. Laptop
c. Alat dan bahan praktikum
G. Sumber Belajar
1. Buku Biologi Kelas X
Irnaningtyas. 2013. Biologi untuk SMA/ MA Kelas X Kurikulum 2013.
Jakarta: Erlangga.
2. Buku Biologi yang Relevan
Septianing, dkk. Panduan Belajar Biologi 1B sesuai Kurikulum 2013.
Jakarta: Yudhistira.
Subardi., Nuryani, dan Sidik Pramono. 2009. Biologi untuk Kelas X
SMA dan MA. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan
Nasional.
H. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan 1 (3 x 45 menit)
No
IPK
3.11.1
3.11.2
3.11.3
3.11.4
3.11.5

No
1

IPK
Mendeskripsikan pengertian lingkungan hidup
Mendeskripsikan pengertian pencemaran lingkungan
Menelaah macam-macam pencemaran lingkungan
Menganalisis penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dan
dampaknya bagi kehidupan
Mendeskripsikan pengertian limbah

Kegiatan
Pendahuluan 

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
20
Guru membuka pelajaran dengan
menit
salam pembuka
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2

Kegiatan
Inti

Guru memeriksa kehadiran peserta
didik
 Guru memeriksa kesiapan peserta
didik untuk belajar
Apersepsi
 Guru menayangkan beberapa gambar
mengenai aktivitas manusia atau alam
yang menghasilkan limbah dan
mengakibatkan
pencemaran
lingkungan
 Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran
Motivasi
 Guru menayangkan video mengenai
macam-macam
pencemaran
lingkungan
Orientasi
 Guru memberi pengantar mengenai
lingkungan
hidup,
pencemaran
lingkungan, dan limbah
 Guru meminta peserta didik untuk
membentuk kelompok 4 – 5 orang
Mengamati
 Guru membagikan LKPD kepada
peserta didik
 Peserta didik mengamati gambar
terkait pencemaran lingkungan
Menanya
 Guru memberi kesempatan bagi
peserta didik untuk bertanya terkait
LKPD yang akan didiskusikan
bersama kelompok
Mengumpulkan Data
 Peserta didik bersama kelompok
membaca literatur atau internet
mengenai
faktor
penyebab
pencemaran
lingkungan
dan
dampaknya bagi kehidupan
Menalar
 Peserta didik mengkaji literatur yang
telah dibaca
 Peserta didik mengolah data yang telah
dikumpulkan melalui literatur
Mengkomunikasikan

90
menit
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3

Penutup

Setiap kelompok menyampaikan hasil
diskusi yang telah dilakukan bersama
kelompok di depan kelas dan
kelompok lain diberi kesempatan
untuk bertanya pada kelompok yang
sedang presentasi
Apresiasi
 Guru memberikan apresiasi kepada
peserta didik yang telah melakukan
presentasi
Evaluasi
 Guru menanyakan peserta didik terkait
materi yang telah dipelajari
Refleksi
 Guru meminta peserta didik untuk
menyampaikan perasaan dan manfaat
yang diperoleh setelah mengikuti
pembelajaran
Tindak Lanjut
 Guru meminta peserta didik untuk
membaca materi mengenai sumber,
jenis, dan cara penanganan limbah
 Guru
meminta
peserta
didik
menyiapkan alat dan bahan untuk
kegiatan praktikum pembuatan pupuk
organik cair dengan bahan dasar
limbah organik sayuran dan limbah air
cucian beras
Salam Penutup
 Guru menutup pelajaran dengan
mengucapkan salam penutup

15
menit

Pertemuan 2 (3 x 45 menit)
No IPK
3.11.6
3.11.7
3.11.8
4.11.1
4.11.2
4.11.3

IPK
Menguraikan sumber- sumber limbah
Mengelompokkan jenis-jenis limbah
Menguraikan cara penanganan limbah
Melaksanakan kegiatan praktikum daur ulang limbah
Membuat laporan kegiatan praktikum daur ulang limbah
Mempresentasikan hasil praktikum daur ulang limbah
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No
1

2

Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Pendahuluan 

Kegiatan
Inti

Guru membuka pelajaran dengan
salam pembuka
 Guru memeriksa kehadiran peserta
didik
 Guru memeriksa kesiapan peserta
didik untuk belajar
Apersepsi
 Guru menanyakan hal yang diketahui
oleh peserta didik mengenai limbah
 Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran
Motivasi
 Guru menayangkan beberapa gambar
mengenai limbah organik dan non
organik
Orientasi
 Guru memberi pengantar mengenai
limbah,
sumber
limbah,
dan
penanganan limbah
 Guru meminta peserta didik untuk
membentuk kelompok
Mengamati
 Guru membagikan lembar kerja
praktikum kepada peserta didik
 Peserta didik bersama kelompoknya
masing-masing mulai melakukan
kegiatan praktikum sesuai dengan
panduan praktikum
Menanya
 Guru memberi kesempatan bagi
peserta didik untuk bertanya terkait
kegiatan praktikum yang akan
dilakukan
Mengumpulkan Data
 Peserta didik bersama kelompok
membaca literatur atau internet sebagai
referensi
dalam
melaksanakan
kegiatan praktikum
Menalar
 Peserta didik mengkaji literatur yang
telah dibaca
 Peserta didik mengolah data yang telah
dikumpulkan

20
menit

90
menit
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3

Penutup

Apresiasi
 Guru memberikan apresiasi kepada
peserta didik yang telah melakukan
kegiatan praktikum
Evaluasi
 Guru menanyakan peserta didik terkait
materi yang telah dipelajari dan
kegiatan praktikum yang telah
dilaksanakan
Refleksi
 Guru meminta peserta didik untuk
menyampaikan perasaan dan manfaat
yang diperoleh setelah mengikuti
pembelajaran
Tindak Lanjut
 Guru meminta peserta didik untuk
melakukan pengamatan terhadap
pupuk yang telah dibuat
Salam Penutup
 Guru menutup pelajaran dengan
mengucapkan salam penutup

15
menit

Pertemuan 3 (3 x 45 menit)
No IPK
4.11.2
4.11.3
4.11.4

No
1

IPK
Membuat laporan kegiatan praktikum daur ulang limbah
Mempresentasikan hasil praktikum daur ulang limbah
Mengkreasikan usulan atau himbauan mengenai pemanfaaan
limbah

Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
Pendahuluan  Guru membuka pelajaran dengan
15
menit
salam pembuka
 Guru memeriksa kehadiran peserta
didik
 Guru memeriksa kesiapan peserta
didik untuk belajar
Apersepsi
 Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran
Orientasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

85



2

Kegiatan
Inti

3

Penutup

Guru meminta peserta didik untuk
membentuk
kelompok
sesuai
kelompok praktikum
Menanya
 Guru memberi kesempatan bagi
peserta didik untuk bertanya terkait
kegiatan praktikum yang telah
dilaksanakan
Mengumpulkan Data
 Peserta didik bersama kelompok
membaca literatur atau internet sebagai
referensi
dalam
melaksanakan
presentasi
Menalar
 Peserta didik mengkaji literatur yang
telah dibaca
 Peserta didik mengolah data yang telah
dikumpulkan
Mengkomunikasikan
 Setiap kelompok menyampaikan
laporan hasil kegiatan praktikum
pembuatan pupuk yang telah dilakukan
bersama kelompok di depan kelas
 Kelompok lain diberi kesempatan
untuk bertanya pada kelompok yang
sedang presentasi
 Setelah presentasi dan diskusi selesai,
guru meminta peserta didik bersama
kelompoknya
untuk
membuat
kreativitas berupa poster mengenai
himbauan pemanfaatan limbah
Apresiasi
 Guru memberikan apresiasi kepada
peserta didik yang telah melakukan
presentasi
Evaluasi
 Guru menanyakan peserta didik terkait
materi yang telah dipelajari dan
kegiatan praktikum yang telah
dilaksanakan
Refleksi
 Guru meminta peserta didik untuk
menyampaikan perasaan dan manfaat
yang diperoleh setelah mengikuti
pembelajaran dan
melaksanakan

105
menit

15
menit
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kegiatan praktikum pembuatan pupuk
organik cair
Tindak Lanjut
 Guru meminta peserta didik agar
mempersiapkan diri untuk ulangan
harian pada pertemuan berikutnya
Salam Penutup
 Guru menutup pelajaran dengan
mengucapkan salam penutup

Pertemuan 4 (2 x 45 menit)
Ulangan Harian Bab 10
No
1

2

3

Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
Pendahuluan  Guru melakukan pembukaan dengan 5 menit
salam pembuka
 Guru memeriksa kehadiran peserta
didik
 Guru memeriksa kesiapan peserta
didik untuk belajar
Apersepsi
 Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran
Motivasi
 Guru mengingatkan kembali materi
yan telah dipelajari sebelumnya
Orientasi
 Guru menyampaikan penjelasan
mengenai tata tertib mengerjakan soal
ulangan harian bab 10
Kegiatan
80
 Guru memberikan kesempatan bagi
Inti
peserta didik untuk bertanya terkait menit
tata tertib pengerjaan ulangan harian
 Peserta didik mengerjakan soal-soal
ulangan harian
Penutup
5 menit
Apresiasi
 Guru memberikan apresiasi kepada
peserta didik yang telah melaksanakan
ulangan harian
Evaluasi
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Guru memberi kesempatan bagi
peserta didik untuk bertanya mengenai
materi atau soal yang kurang dipahami
Refleksi
 Guru meminta peserta didik untuk
menyampaikan perasaan dan manfaat
yang diperoleh setelah mengikuti
pembelajaran dan ulangan harian
Tindak Lanjut
 Guru meminta peserta didik untuk
menelaah kembali materi-materi yang
telah dipelajari sebelumnya
Salam Penutup
 Guru menutup pelajaran dengan
mengucapkan salam penutup

I. Teknik Penilaian
No
Aspek
1 Kognitif (Pengetahuan)

2

Afektif (Sikap)

3

Psikomotorik

Teknik
Instrumen
Tes dan non tes Tes : Ulangan Harian
Non tes : Laporan
praktikum
Observasi
Lembar
observasi
diskusi kelompok
Observasi
Lembar
observai
kinerja

Lampiran
1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
2. Bahan Ajar
3. Instrumen dan Rubrik Penilaian
4. Kisi-kisi Soal Ulangan Harian
5. Soal Ulangan Harian
6. Lembar Kerja Praktikum
Yogyakarta,
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran Biologi
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Lampiran 3 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 1
Pencemaran Lingkungan

Kelas :
Kelompok :
Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.

Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menelaah macam-macam pencemaran lingkungan.
2. Peserta didik mampu menganalisis penyebab terjadinya pencemaran
lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan.

Petunjuk
1. Perhatikan setiap gambar yang ditunjukkan dengan baik!
2. Analisislah apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran seperti pada gambar
dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan!
3. Tulislah hasil analisis pada kolom yang telah disediakan!
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Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

Tabel Hasil Analisis
No
1

Hasil Analisis
Penyebab terjadinya pencemaran
Dampak bagi kehidupan
Pencemaran……
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2

Pencemaran……

3

Pencemaran……

4

Pencemaran……

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

91

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 2
Praktikum Pembuatan Pupuk Organik Cair
Kelas :
Kelompok :
Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.
A. Tujuan Praktikum
Peserta didik mampu melakukan kegiatan pembuatan pupuk organik cair
B. Alat dan Bahan
Alat:
1. Timbangan
2. Pisau
3. Gelas ukur 1000 ml
4. Ember plastik bertutup
5. pH meter
6. Termometer
7. Alat tulis
8. Batang pengaduk
Bahan:
1. Limbah sawi
2. Limbah kubis
3. Limbah air cucian beras
4. Air
5. EM-4
6. Mollase
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C. Cara Kerja
1. Kumpulkan limbah sayuran sawi putih dan kubis dari pasar atau dari
rumah.
2. Cacah limbah sayuran menggunakan pisau hingga berukuran kurang
lebih 1 cm.
3. Timbang limbah sayuran masing-masing 2 kg.
4. Masukkan hasil limbah sayuran yang telah dicacah dan ditimbang ke
dalam ember plastik.
5. Tambahkan limbah air cucian beras 7 liter, air 7 liter, EM4 300 ml, dan
mollase 300 ml.
6. Aduk semua bahan menggunakan batang pengaduk hingga tercampur
rata.
7. Ukur suhu dan pH awal pupuk.
8. Tutup ember dengan rapat dan letakkan di tempat yang terhindar dari
sinar matahari langsung.
9. Aduk bahan sekali dua hari.
10. Fermentasi dilakukan selama 1 hingga 2 minggu
D. Hasil
Tabel Hasil Pengamatan
No

Waktu
pengamatan

Parameter Pengamatan
Warna Bau
Suhu
Warna

Keterangan
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E. Pertanyaan Diskusi
1. Apa fungsi EM4 dan mollase pada pembuatan pupuk organik cair?
2. Bagaimana perbedaan warna pada pupuk organik cair sebelum dan
sesudah fermentasi?
3. Bagaimana perbedaan bau pada pupuk organik cair sebelum dan
sesudah fermenrtasi?
4. Apa tujuan dilakukannya pengadukan selama masa fermentasi?
5. Uraikan komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk agar
menghasilkan pupuk yang baik!
F. Kesimpulan
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Lampiran 4 Bahan Ajar
Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup
A. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pencemaran
Menurut UU NO. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan
ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk
manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan
dan kesejahteraan manusia berserta makhluk hidup lainnya. Sedangkan
lingkungan hidup adalah masuknya atu dimasukkannya makhluk hidup, zat,
energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga kualitasnya turun ke tingkatan tertentu yang mrnyrbabkan
lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
Bahan penyebab pencemaran disebut polutan.
1. Pencemaran Udara
Atmosfer bumi tersusun atas 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen,
0,93% gas argon, 0,032% gas karbodioksida dan sejumlah keil gas-gas
lain. Beberapa zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara, seperti
karbon monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NOx), Chlorofluorocarbon
(CFC), Ozon (O3), dan gas rumah kaca (H2O, CO2, CH4, O3, dan NO)
2. Pencemaran Air
Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke
dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu
sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
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3. Pencemaran Tanah
Pencemaran tanah terjadi secara langsung atau tidak langsung.
Pencemaran tanah secara langsung terjadi bila zat pencemar langsung
mencemari tanah, misalnya dari penggunaan insektisida, fungisida,
herbisida, DDT (diklorodifeniltrikloroetana), dan pupuk kimiawi secara
berlebihan. Pencemaran tidak langsung terjadi melalui perantara air dan
udara, misalnya limbah domestik dan industri dibuang ke sistem
perairan lalu polutan tersebut terserap ke dalam tanah. Pencemaran
tanah juga dapat disebabkan oleh limbah yang tidak mudah terurai,
misalnya plastik, kaca, kaleng, dan sterofoam.
4. Pencemaran Suara
Pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan, mengganggu,
dan merusak pendengaran manusia. Pencemaran suara dibedakan
menjadi empat macam, yaitu kebisingan impulsif (terjadi dalam waktu
singkat, misalnya mercon, tembakan senjata, petir), kebisingan impulsif
kontinu (terjadi terus menerus tetapi hanya sepoong-sepotong, misalnya
suara palu yang dipukullkan terus menerus), kebisingan semikontinu
(hanya sekejap, kemudian hilang dan muncul lagi misalnya suara lalulalang kendaraan bermotor, suara pesawat terbang yang melintas), dan
kebisingan kontinu (kebisingan secara terus-menerus dalam waktu
cukup lama, misalnya suara mesin pabrik).
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B. Limbah
Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 1999, limbah adalah
sisa suatu usaha atau kegiatan. Limbah merupakan bahan atau benda yang
dibuang manusia karena tidak dapat digunakan atau tidak diinginkan lagi.
Semua aktivitas manusia menghasilkan limbah, baik dari rumah, sekolah,
pasar, industri, dan pusat perbelanjaan. Contoh lain dari limbah adalah
tumbuhan dan hewan yang telah mati dan membusuk, sisa metabolisme, sisa
buah dan sayur, limbah perkantoran, restoran, rumah sakit, pestisida, dan
sebagainya.
C. Sumber Limbah
Limbah berasal dari beberapa sumber sebagai berikut:
1.

Limbah Rumah Tangga
Limbah rumah tangga merupakan limbah yang dihasilkan dari
aktivitas rumah tangga sehari-hari, diantaranya limbah dapur seperti
sayuran, buah, dan sisa makanan. Kemudian limbah cair seperti kotan
manusia serta limbah dari kamar mandi dan dapur. Contoh lain yaitu
Koran, rambut, debu rumah, kantong plastik, botol, kaleng, dan lainnya.

2.

Limbah Industri
Limbah industri meliputi abu, sisa bahan bangunan, limbah
beracun, container logam dan plastik, cat, minyak serta materi sintesis
kompleks lainnya.
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3.

Limbah Pertanian
Limbah pertanian berupa sisa tanaman pertania seperti jerami,
kotoran hewan, dan bahan kimia seperti pestisida, fungisida, herbisida,
dan pupuk.

4.

Limbah Komersial
Limbah yang dihasilkan dari tempat komersial meliputi limbah
dari restoran dan hotel berupa air sisa mencuci piring, kertas dan gelas
plastik, dan kaleng minuman bersoda. Limbah pasar berupa sayuran dan
buah-buahan. Limbah perkantoran berupa kertas dan plastik. Limbah
percetakan berupa kertas, bahan kimia, dan pewarna.Limbah dari
rumah sakit berupa kapas, perban, alat suntik, botol infus, kateter,
pembungkus obat, jarum bekas, dan sebagainya.

D. Jenis Limbah
Limbah di lingkungan dapat digolongkan menurut beberapa kriteria,
sebagai berikut:
1. Berdasarkan komposisi kimia: organik dan anorganik. Limbah organik
berasal dari makhluk hidup. Limbah organik basah contohnya kulit buah
dan sisa sayuran. Limbah organik kering contohnya kertas, kayu, dan
dedaunan. Limbah anorganik berasal dari selain makhluk hidup,
misalnya plastik, logam, dan sebagainya.
2. Berdasarkan sifat penguraiannya: limbah yang dapat diuraikan menjadi
senyawa yang tidak membahayakan melalui aktivitas mikroorganisme
disebut sebagai limbah yang mudah terurai (biodegradable), contohnya
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air buangan rumah tangga, koran, dan sayuran. Sedangkan limbah yang
tidak dapat diuraikan sengan mudah menjadi senyawa yang tidak
membahayakan disebut limbah yang sulit terurai (nonbiodegradable),
contohnya plastik, kaca, besi dan sebagainya.
3. Berdasarkan mudah atau tidaknya terbakar: limbah mudah terbakar
disebut combustible, misalnya kertas. Limbah yang sukar terbakar
disebut combuctible, misalnya logam.
4. Berdasarkan karakteristiknya limbah digolongkan sebagai berikut:
a. Garbage, yaitu jenis limbah basah yang berasal dari sisa-sisa
makanan. Jenis ini dihasikan dari pemukiman penduduk, rumah
makan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya.
b. Rubbish, yaitu sampah yang terdiri dari sampah yang dapat terbakar
atau tidak yang berasal dari rumah tangga, kantor, sisa kegiatan
perdangan, dan sumber yang lain.
c. Ashes, yaitu abu yang tertinggal, misalnya abu sisa pembakaran karu
dan arang.
d. Street cleaning, yaitu sampah yang berasal dari jalan, biasanya
berupa dedaunan.
e. Dead animal, yaitu bangkai hewan kecil dan heran peliharaan
f. Abandoned vehicles, yaitu limbah yang berhubungan dengan
kendaraan.
g. Industrial wastes, yaitu limbah kering padat yang dibuang oleh
industry.
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h. Demolition wastes, yaitu limbah bangunan, misalnya batu, besi, dan
beton.
i. Hazardous wastes, yaitu limbah khusus berbahaya, seperti zat kimia
beracun, agen biologi (virus, bakteri dan jamur) yang mematikan,
pestisida, pupuk, radioaktif, dan limbah rumah sakit. Limbah B3
dikategorikan sebagai limbah beracun dan berbahaya bagi manusia.
Limbsh B3 mudah meledak dan terbakar, reaktif, beracun, dan
korosif.
j. Water treatment residu, yaitu limbah pengolahan air kotor berupa
lumpur sisa pengolahan air minum.
E. Metode Pembuangan Limbah
Proses dan teknologi pembuangan dan pengolahan limbah padat,
limbah cair, dan limbah industry harus dikembangkan sesuai dengan
ketentuan berikut:
1. Proses pembuangan dan pengolahan sampah harus memungkinkan
secara ekonomi.
2. Proses pembuangan dan pengolahan sampah tidak membahayakan
kesehatan.
3. Proses pembuangan dan pengolahan sampah tidak menyebabkan efek
negatif lingkungan lain.
4. Proses pengolahan limbah harus melibatkan proses daur ulang limbah.
Berikut ini beberapa, metode utama pembuangan dan pengolahan
limbah yang aman:
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1. Segregasi
Tahap pertama adalah memisahkan limbah sesuai kategorinya.
Gunakan dua tempat sampah, satu berwarna biru dan satu berwarna
hijau. Sampah mudah terurai (seperti sisa sayuran, buah, teh) dibuang
ke tempat sampah berwarna hijau, sedangkan untu sampah sult terurai
tetapi dapat didaur ulang (seperti gelas, botol plastik, sepatu kulit, dan
sebagainya) dibuang ke dalam tempat sampah berwarna biru.
2. Pembuangan
Di negara berkembang, masalah sampah yang paling umum adalah
pembuangan langsung sampah di padat di atas tanah. Di Indonesia
metode pembuangan tersebut adalah yang paling banyak dilakukan.
3. Pembuatan Kompos
Pembuatan kompos adalah dekomposisi aerob terhadap materi
organik yang terdapat pada limbah oleh mikroorganisme seperti bakteri
dan jamur.
4. Drainase
Drainase didefinisikan sebagai pemindahan air bawah tanah pada
suatu wilayah secara alami atau buatan manusia.
5. Pengolahan Air Limbah Industri (Effluent) Sebelum Pembuangan
IPAL (Instalasi Pengolahan Akhir Limbah) dirancang untuk
mengolah air buangan dalam volume yang besar sebelum dibuang dan
mengubahnya menjadi air yang aman untuk diminum dan dapat
digunakan untuk hal lainnya seperti industri dan pertanian.
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6. Pembakaran (Insinerasi)
Insinerasi adalah metode pengolahan sampah yang dilakukan di
kota. Limbah dimasukkan ke alat pembakar terkendali untuk mengubah
limbah menjadi residu yang tidak dapat terbakar dan produk gas.
F. Penanganan Limbah
Berdasarkan wujudnya, limbah dapat dibedakan menjadi tiga
macam, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Berikut adalah cara
penanganan limbah berdasarkan wujudnya.
1. Penanganan Limbah Cair
Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam penanganan
limbah cair, yaitu pendekatan non-teknis yang dilakukan dengan
penerbitan peraturan sebagai landasan hukum bagi pengelola badan air
dan penghasil limbah. Sementara itu, pendekatan teknis dilakukan
dengan penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana penanganan
limbah, monitoring, dan evaluasi.
a. Sistem Penanganan Limbah Cair Domestik
Limbah cair domestik ada yang tidak berbahaya seperti air
cucian beras dan sayuran, kemudian limbah yang berbahaya seperti
tinja manusia. Penanganan limbah tinja manusia dapat dilakukan
dengan metode berikut:
1) Cubluk, berupa lubang yang diberi dinding tidak kedap air di
bagian atasnya dan dilengkapi dengan tutup. Bila cubluk sudah
penuh, limbah dialirkan ke cubluk lain. Cubluk sebaiknya
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dibuat dengan jarak 15 meter dari galian sumur agar tidak
mencemari air sumur.
2) Tangki septik konvensional, berupa bak kedap air yang
dilengkapi dengan pipa ventilasi dan lubang kontrol.
3) Tangki septik biofilter (up-flow filter), terdiri atas bak
pengendap, ruangan yang berisi media filter (batu pecah, batu
apung, ijuk, kerikil), dan ruang resapan berisi kerikil, pasir, dan
ijuk. Bak pengendap berfungsi mengendapkan partikel padatan
menjadi lumpur tinja
4) Instalasi pengolahan limbah cair domestik (IPLCD) biasanya
dibangun di perkantoran, restoran, hotel, dan rumah sakit.
Urutan tahapan pengolahannya sebagai berikut: pengolahan
pendahuluan (penyaringan), yaitu dengan menyaring bendabenda kasar yang terbawa dalam limbah cair, mencampur
limbah dalam bak ekualisasi, dan mengatur agar aliran limbah
yang menuju ke bak aerasi selalu tetap. Kemudian pengolahan
pertama (pengendapan), yaitu dengan mengendapkan pasir dan
partikel padatan lainnya. Selanjutnya adalah pengolahan kedua
(proses biologis), yaitu dengan mengurangi bahan organik
secara biokimiawi, pengendapan partikel kedua, dan disinfeksi
(membunuh kuman penyakit). Kemudian pengolahan lumpur,
yaitu dengan mengumpulkan lumpur dan mengurangi kadar air,
menstabilkan, dan mengeringkan lumpur.
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b. Sistem Penanganan Limbah Cair Industri
1) Penanganan sistem setempat. Industri membuat instalasi
pengolahan limbah sendiri. Biasanya memerlukan biaya
yang besar. Limbah yang dihaislkan diupayakan sesedikit
mungkin dan dapat dimanfaatkan kembali.
2) Penanganan sistem terpusat. Sistem ini dikembangkan di
daerah kawasan industiy yang menghasilkan berbagai jenis
limbah berbeda.
2. Penanganan Limbah Padat
Limbah padat domestic adalah limbah padat yang berasal dari
kegiatan rumah tangga, perkantoran, perdagangan, dan rumah sakit.
Limbah padat non-domestik adalah limbah opadat yang berasal dari
kegiatan pertanian dan perkebunan, industri kontruksi gedung, dan
industri umum. Penanganan limbah padat dapat dilakukan dengan
minimalisasi dengan melakukan reuse, refusal, repair, reconstruct,
redurability, reduce, recycle, recovery. Kemudian dapat dilakukan
dengan penimbunan tanah, penimbunan limbah padat dengan tanah
secara berlapis, pembakaran, penghancuran, pengomposan, dan
pemanfaatan sebagai pakan ternak.
3. Penanganan Limbah Gas
Limbah gas dapat berupa gas, embun, uap, kabut, awan, debu, haze,
dan asap. Penanganan limbah gas dapat dilakukan dengan menambahkan
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alat bantu seperti filter udara, pengendap silicon, filter basah, pengendap
sistem gravitasi, dan pengendap elektrostatik.
4. Penanganan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
Limbah B3 adalah bahan yang karena sifat, konsentrasi, atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
mencemari atau merusak lingkungan hidup, memabahayakan kesehatan
dan kelangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya.
Limbah B3 dapat berasal dari kegiatan industri (industri pupuk yang
menghasilkan limbah amonia), dari kegiatan rumah sakit (limbah
radioktif, limbah patologis, limbah kimiawi, limbah farmasi, bendabenda tajam yang terkontaminasi oleh kuman penyakit dan berpotensi
menularkan penyakit), dari kegiatan rumah tangga (obat kadaluarsa,
pemutih, deterjen, sampo, baterai bekas, racun tikus, pembasmi nyamuk),
dan dari kegiatan pertanian (insektisida dan pupuk).
Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan menggunakan
serta menghasilkan limbah B memiliki kewajiban mengelola limbah,
yaitu sebagai berikut:
a. Melakukan reduksi, mengolah, dan menimbun limbah B3
b. Apabila hasil pengolahan limbah menghasilkan limbah yang
bermanfaat, maka limbah tersebut dapat dimanfaatkan sendiri atau
diserahkan ke pihak pemanfaat limbah B3
c. Mengelola limbah B3 sesuai dengan teknologi yang ada
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d. Memiliki izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan jenis
pengelolaannya
e. Menyimpan limbah B3 paling lama 90 hari bagi limbah yang
volumenya kurang dari 50 kg per hari. Penyimpanan ini dilakukan
setelah pemilik industri mendapat persetujuan dari Bapeda (Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan).
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Lampiran 5 Instrumen Penilaian Kognitif
Instrumen Penilaian Kognitif
Jenjang Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Pencemaran dan Pelestarian
Lingkungan Hidup

Kelas/ Semester

: X/ 2

Jumlah Soal

: 15 Pilihan Ganda dan 5 Uraian

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

Kisi-kisi Soal Ulangan Harian Bab 10
Materi

Lingkungan hidup

Pencemaran
Lingkungan

Limbah

Indikator

Mendeskripsikan lingkungan
hidup
Mendeskripsikan
pencemaran lingkungan
Menganalisis macam-macam
pencemaran lingkungan
Menganalisis jenis-jenis
limbah

Penyebab
Pencemaran dan
Dampaknya bagi
Kehidupan

Menganalisis dampak
pencemaran bagi kehidupan

Penanganan Limbah

Menguraikan cara
penanganan limbah

No.
Soal

Bentuk
Soal

Kunci
Jawaban
PG

1

PG

B

2

PG

B

3
4
6

PG
PG
PG
Uraian

D
E
D
Terlampir

5

PG

C

7
8
9
13
10
11
12
14
15

PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
Uraian

B
C
D
D
A
E
C
A
A
Terlampir
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Lampiran 6 Soal Ulangan Harian
SOAL ULANGAN HARIAN
Jenjang Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Pencemaran dan Pelestarian
Lingkungan Hidup

Kelas/ Semester

: X/ 2

Alokasi Waktu

: 90 menit

A. PILIHAN GANDA
Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Suatu lingkungan dikatakan telah tercemar jika….
a. Ditemukan bakteri dan jamur pengurai
b. Jumlah dan kadar polutan melebihi ambang batas
c. Kuantitas dan kualitasnya menurun
d. Mengandung makhluk hidup, zat, dan energi yang tidak diinginkan
e. Berfungsi sesuai peruntukannya

2. Salah satu polutan yang sulit didegradasi, yaitu….
a. Kulit buah
b. Plastik
c. Kertas
d. Kain katun
e. Tali
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3. Berikut ini zat-zat yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara
adalah….
a. CO2, CO, N
b. halon, H2O, NO2
c. HC, SO2, N2
d. CFC, O3, CH4
e. N2, H2O, N

4. DDT termasuk insektisida yang sulit terurai di lingkungan dan dapat masuk
ke dalam tubuh makhluk hidup melalui rantai makanan. Akumulasi DDT
tertinggi terdapat di….
a. Produsen
b. Lingkungan perairan
c. Mikroorganisme pengurai
d. Konsumen pada tingkat trofik terendah
e. Konsumen pada tingkat trofik tertinggi

5. Plastik, pecahan kaca, dan logam adalah bahan-bahan yang tidak dapat
diuraikan secara alami karena….
a. Bersifat toksik
b. Bersifat biodegradable
c. Bersifat nonbidegradable
d. Bersifat korosif
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e. Bersifat renewable

6.

Perhatikan pernyataan di bawah ini:
1) Terjadinya perubahan pH
2) Adanya perubahan warna
3) Adanya endapan fosfor
4) Adanya kandungan nitrogen organik
5) Adanya kandungan bakteri Escherichia coli
Pernyataan yang benar mengenai ciri-ciri air yang tercemar secara kimia
adalah….
a. 1, 2 dan 3
b. 2, 3, dan 4
c. 1 dan 6
d. 3 dan 4
e. 4 dan 5

7. Kanker kulit dan kerusakan mata pada manusia merupakan akibat dari
pencemaran udara yang disebabkan oleh….
a. Gas CO
b. Gas CFC
c. Gas H2S dan SO2
d. Gas CO2 dan NO
e. Gas NO dan CFC
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8. Berikut yang bukan merupakan penyebab efek rumah kaca adalah….
a. Hair spray berlebihan
b. Kebakaran hutan
c. Pembuangan sampah
d. Kendaraan bermotor
e. Pembakaran sampah

9. Gas berikut ini yang tidak ikut bertanggung jawab terhadap penipisan
lapisan ozon adalah….
a. CFC
b. Metana
c. Karbondioksida
d. Nitrogen oksida
e. Karbon monoksida

10. Tindakan yang tidak bijaksana dalam penanganan limbah B3 adalah….
a. Membuang limbah ke laut
b. Mengekspor limbah ke negara lain
c. Mengolah dengan teknologi seadanya
d. Melakukan reduksi
e. Menyimpan limbah sementara waktu
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11. Pembuatan cubluk atau menampung limbah cair tinja memiliki kelemahan,
yaitu….
a. Secara rutin harus dikosongkan dengan bantuan mesin
b. Biaya pembuatannya lebih mahal daripada pembuatan tangki septik
c. Tanah disekitarnya menjadi tidak subur
d. Mematikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah
e. Dapat mencemari air sumur yang ada di sekitarnya

12. Salah satu keuntungan jika dilakukannya penghijauan di kota besar adalah
karena tanaman….
a. Tanaman mengikat gas N2 dari udara
b. Mengubah CO2 menjadi O2
c. Mengikat CO dan membebaskan O2 di udara
d. Menyerap air limbah industri
e. Menjaga keseimbangan CO2, N2, dan O2 di udara

13. Ketika hujan bercampur dengan sulfur dioksida, maka akan menghasilkan
hujan asam. Hal ini akan mengakibatkan….
a. Ketersediaan karbondioksida berkurang
b. Membatasi hidup banyak hewan air
c. Berdampak pada temperatur air danau
d. Membahayakan kehidupan tumbuhan dan hewan
e. Mendorong pertumbuhan organisme
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14. Penanganan yang paling tepat untuk limbah dari kertas, sampah dedaunan,
dan kotoran ternak adalah….
a. Reuse
b. Repair
c. Recycle
d. Reduce
e. Recovery

15. Prisip kerja instalasi pengolahan limbah cair domestic (IPLCD) secara
berurutan adalah sebagai berikut….
a. Penyaringan – pengendapan – proses biologis – pengolahan lumpur
b. Proses biologis – penyaringan – pengendapan – pengolahan lumpur
c. Pengendapan – proses biologis – penyaringan – pengolahan lumpur
d. Pengolahan lumpur – pengendapan – penyaringan – proses biologis
e. Pengolahan lumpur – penyaringan – pengendapan – proses biologis
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B. URAIAN
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Perhatikan gambar di bawah ini!

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar!
a. Pencemaran apa yang dapat terjadi?
b. Jelaskan dampak yang dapat ditimbulkan!
2. Berikanlah masing-masing minimal 5 zat yang menjadi penyebab
terjadinya pencemaran tanah dan pencemaran udara!
3. Jelaskan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan
kegiatan yang menghasilkan limbah B3 (limbah berbahaya dan beracun)!
4. Menghemat penggunaan sumber daya alam yang ada merupakan salah satu
cara dalam penanganan limbah. Uraikanlah cara-cara yang dapat dilakukan
untuk meminimalisasi limbah padat beserta contohnya!
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Lampiran 7 Kunci Jawaban Ulangan Harian
KUNCI JAWABAN
A. Pilihan Ganda
1. B

6. D

11. E

2. B

7. B

12. C

3. D

8. C

13. D

4. E

9. D

14. A

5. C

10. A

15. A

B. Uraian
1. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan:
a. Berdasarkan gambar, pencemaran yang dapat terjadi adalah
pencemaran udara dan pencemaran suara.
b. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran udara adalah
gangguan kesehatan, efek rumah kaca, pemanasan global, kemarau
panjang, dan fenomena el nino. Sedangkan dampak yang dapat
ditimbulkan oleh pencemaran suara adaah tuli, gangguan psikologis,
dan gangguan fisiologis.
2. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh penggunaan DDT, herbisisda,
fungisida, insektisida, limbah padat. Pencemaran udara dapat
disebabkan oleh gas CO, CO2, NOx, SOx, HC, CFC, asam sianidam
asam sulfida, garam sulfida, dan CH4.
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3. Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan
usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 adalah sebagai
berikut:
a. Melakukan reduksi, mengolah dan menimbun limbah.
b. Hasil pengolahan limbah yang bermanfaat dapat dimafaatkan
sendiri atau diserahkan kepada pihak penglolah limbah B3.
c. Mengelola limbah B3 sesuai teknologi yang ada, apabila tidak
mampu maka diekspor ke negara lain yang memiliki teknologu
tersebut.
d. Memiliki izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan jenis
pengelolaannya.
e. Menyimpan limbah B3 paling lama 90 hari bagi limbah yang
volumenya kurang dari 50 kg.
4. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi limbah padat
adalah sebagai berikut:
a. Reuse, yaitu memanfaatkan kembali barang bekas tanpa harus
memprosesnya terlebih dahulu, contohnya menggunakan gelas air
mineral sebagai tempat pembibitan tanaman.
b. Reduce, yaitu mengurangi limbah, contohnya membawa tas belanja
ketika berbelanja untuk mengurangi limbah plastik.
c. Recycle, yaitu mendaur ulang limbah, contohnya mendaur ulang
koran menjadi kerajinan, mendaur ulang limbah sayuran menjadi
pupuk organik.
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d. Replacement, yaitu mengganti sesuatu yang lebih hemat dan lebih
aman, contohnya menggunakan daun pisang sebagai pembungkus
makanan daripada plastik.
e. Recovery, yairu memperoleh kembali komponen-komponen yang
bermanfaat melalui proses kimia, fisika, dan biologi, contohnya
batok kelapa dan sekam padi menjadi bahan bakar.
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Lampiran 8 Rubrik Penilaian Kognitif
RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF
A. Pilihan Ganda
Nomor Soal
1 – 15
Jumlah skor maksimum

Skor per Soal
1
15

B. Uraian
No
1

2

Soal
a. Pencemaran yang
dapat terjadi
berdasarkan
gambar
b. Dampak yang
ditimbulkan
berdasarkan
gambar

Masing-masing 5
penyebab terjadinya
pencemaran tanah
dan pencemaran
udara

Keterangan

Skor
soal

 Menyebutkan 2 pencemaran
 Menyebutkan 1 pencemaran
 Tidak menjawab

2
1
0

Pencemaran udara
 Menjawab 5 dampak
 Menjawab 4 dampak

5
4

 Menjawab 3 dampak
 Menjawab 2 dampak
 Menjawab 1 dampak
 Tidak menjawab
Pencemaran suara
 Menjawab 3 dampak
 Menjawab 2 dampak
 Menjawab 1 dampak
 Tidak menjawab
Pencemaran tanah
 Menjawab 5 penyebab
 Menjawab 4 penyebab
 Menjawab 3 penyebab
 Menjawab 2 penyebab
 Menjawab 1 penyebab
 Tidak menjawab
Pencemaran udara
 Menjawab 5 penyebab
 Menjawab 4 penyebab
 Menjawab 3 penyebab
 Menjawab 2 penyebab
 Menjawab 1 penyebab
 Tidak menjawab

3
2
1
0
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
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No
3

4

Soal

Keterangan






dapat 
untuk

Kewajiban bagi
orang yang
melakukan kegiatan
yang dapat
menghasilkan limbah
B3

Menjawab 5 kewajiban
Menjawab 4 kewajiban
Menjawab 3 kewajiban
Menjawab 2 kewajiban
Menjawab 1 kewajiban
Tidak menjawab
Cara yang
Menjawab 5 cara dan
dilakukan
menjelaskan pengertiannya
meminimalisasi
dengan tepat
limbah padat beserta  Menjawab 5 cara namun
contohnya
pengertiannya kurang tepat
 Menjawab 3 cara dan
menjelaskan pengertiannya
dengan tepat
 Menjawab 3 cara namun
pengertiannya kurang tepat
 Menjawab 1 cara dan
menjelaskan pengertiannya
dengan tepat
 Menjawab 1 cara namun
pengertiannya kurang tepat
 Tidak menjawab
Jumlah skor maksimum

Skor total:
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝑿 𝟏𝟎𝟎
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎

Skor
soal
10
8
5
3
2
0
10
8
6
5
3
2
0
40
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C. Rubrik Penilaian LKPD
Rubrik Penilaian LKPD 1
No
1

2

3

4

Soal
Keterangan
Penyebab dan  Menjawab penyebab dan dampak pencemaran
dampak
dengan tepat
pencemaran
 Menjawab penyebab dengan tepat namun
tanah
dampak kurang tepat
 Menjawab penyebab dan dampak namun kurang
tepat
 Menjawab penyebab dan dampak tidak tepat
 Tidak menjawab
Penyebab dan  Menjawab penyebab dan dampak pencemaran
dampak
dengan tepat
pencemaran
 Menjawab penyebab dengan tepat namun
air
dampak kurang tepat
 Menjawab penyebab dan dampak namun kurang
tepat
 Menjawab penyebab dan dampak tidak tepat
 Tidak menjawab
Penyebab dan  Menjawab penyebab dan dampak pencemaran
dampak
dengan tepat
pencemaran
 Menjawab penyebab dengan tepat namun
udara
dampak kurang tepat
 Menjawab penyebab dan dampak namun kurang
tepat
 Menjawab penyebab dan dampak tidak tepat
 Tidak menjawab
Penyebab dan  Menjawab penyebab dan dampak pencemaran
dampak
dengan tepat
pencemaran
 Menjawab penyebab dengan tepat namun
suara
dampak kurang tepat
 Menjawab penyebab dan dampak namun kurang
tepat
 Menjawab penyebab dan dampak tidak tepat
 Tidak menjawab
Jumlah skor maksimum

Skor total:
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝑿 𝟏𝟎𝟎
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎

Skor
10
7
5
3
0
10
7
5
3
0
10
7
5
3
0
10
7
5
3
0
40
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Lampiran 9 Instrumen Penilaian Afektif

LEMBAR PENILAIAN SIKAP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Bertanggungjawab

Disiplin

Bekerjasama

Jujur

Nama Peserta Didik

Aktif

No

Percaya diri

Aspek yang dinilai

Nilai
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Rubrik Penilaian Sikap
No
1

Aspek yang Dinilai
Aktif

2

Jujur

3

Percaya diri

4

Bekerjasama

5

Disiplin

6

Bertanggungjawab

Skor
Keterangan
3
Peserta didik aktif bertanya, aktif menjawab
pertanyaan, dan mau mencari informasi
mengenai pembelajaran yang dijelaskan
oleh guru
2
Jika hanya 2 indikator yang tampak
1
Jika hanya 1 indikator yang tampak
3
Peserta didik mengerjakan tugas yang
diberikan,
mengerjakan
laporan
berdasarkan data yang diperoleh, dan tidak
plagiat
2
Jika hanya 2 indikator yang tampak
1
Jika hanya 1 indikator yang tampak
3
Peserta didik berani bertanya, berani
berpendapat, dan menjawab atau bertanya
tanpa ragu-ragu
2
Jika hanya 2 indikator yang tampak
1
Jika hanya 1 indikator yang tampak
3
2
Jika hanya 2 indikator yang tampak
1
Jika hanya 1 indikator yang tampak
3
2
Jika hanya 2 indikator yang tampak
1
Jika hanya 1 indikator yang tampak
3
2
Jika hanya 2 indikator yang tampak
1
Jika hanya 1 indikator yang tampak
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Lampiran 10 Instrumen Penilaian Psikomotorik
INSTRUMEN PENILAIAN PSIKOMOTORIK
Nama Peserta Didik :
Kelas

:

Nomor Absen

:

No
1

2

3

4

Pokok
Kegiatan
Presentasi

Aktivitas

Peserta didik melakukan presentasi
sesuai dengan topik, jelas, dan
menarik
Peserta didik hanya memenuhi dua
kriteria
Peserta didik hanya memenuhi satu
kriteria
Peserta didik tidak melakukan
presentasi
Mengajukan Peserta didik mengajukan pertanyaan
Pertanyaan tidak keluar dari topik
Peserta didik mengajukan pertanyaan
kurang sesuai dengan topi
Peserta didik mengajukan pertanyaan
tidak sesuai dengan topik
Peserta didik tidak mengajukan
pertanyaan
Peserta didik memberi jawaban sesuai
Menjawab
Pertanyaan dengan pertanyaan
Peserta didik memberi jawaban
kurang sesuai dengan pertanyaan
Peserta didik tidak memberi jawaban
Peserta didik menerima pendapat
Menerima
yang diberikan orang lain
Pendapat
Peserta didik tidak menerima
pendapat orang lain
Total Skor

Penilaian:
Nilai :

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎

𝑿 𝟏𝟎𝟎

Skor

10
7
4
0
10
7
4
0
10
5
0
5
0
35

Skor
Penilaian
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Lampiran 11 Rubrik Penilaian Praktikum

RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM
No
Kriteria
1 Persiapan

2

3

Pelaksanaan

Hasil

Nilai :

Indikator
Pemilihan alat dan bahan tepat
Pemilihan alat atau bahan tepat
Pemilihan alat dan bahan tidak tepat
Tidak menyiapkan alat dan/ atau bahan
Langkah kerja dan waktu pelaksanaan
tepat
Langkah atau waktu pelaksanaan tepat
Langkah dan waktu pelaksanaan tidak
tepat
Memperthatikan keselamatan kerja
Kurang memperhatikan keselamatan kerja
Tidak memperhatikan keselamatan kerja
Mencatat dan mengolah data dengan tepat
Mencatat atau mengolah data dengan tepat
Mencatat dan mengolah data tidak tepat
TIdak mencatan dan mengolah data
Skor total

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎

𝑿 𝟏𝟎𝟎

Skor
3
2
1
0
3
2
0

3
2
0
3
2
1
0
12
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Lampiran 12 Penilaian Laporan Praktikum

LEMBAR PENILAIAN LKPD PRAKTIKUM
Kelas

:

Kelompok

:

No

Aspek yang dinilai

1

Praktikum

2

Hasil

3

Pertanyaan
Diskusi

4

Kesimpulan

Nilai :

Keterangan
Skor
Menuliskan LKPD rapi dan bersih
3
Menuliskan LKPD rapi atau bersih
2
Menuliskan LKPD kurang rapi dan bersih
1
Menulis data hasil dengan lengkap dan
5
sesuai
Menulis data hasil kurang lengkap atau
4
kurang sesuai
Menulis data hasil kurang lengkap dan
3
kurang sesuai
Menulis data hasil tidak lengkap dan tidak
1
sesuai
Tidak menulis data hasil
0
Menjawab pertanyaan diskusi dengan tepat
4
Menjawab pertanyaan diskusi namun kurang
2
tepat
Menjawab pertanyaan diskusi tidak tepat
1
Tidak menjawab pertanyaan diskusi
0
Menuliskan kesimpulan lengkap dan sesuai
3
dengan tujuan praktikum
Menuliskan kesimpulan namun tidak sesuai
2
dengan tujuan praktikum
Tidak menuliskan kesimpulan
0
15
Skor Total

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎

𝑋 100
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Lampiran 13 Hasil Pengamatan
DATA HASIL PENGAMATAN
1. Suhu dan Kelembaban
No Hari ke- Kelembaban (%)
1
14
29
2
19
30,5
3
24
28,1
4
29
28,9
5
34
29,4
6
39
26,3
7
44
29,1
8
49
28,4
9
54
29,8
10
59
29,8
28,93
Rata-rata

Suhu (oC)
60
55
59
61
59
62
56
66
53
54
58,5

2. pH Tanah
No
1
2
3
4
5
6
7

Pengulangan
1
2
3
4
5
6
7
Rata-rata

Kontrol
6,6
6,6
6,8
6,6
6,6
6,8
6,8
6,68

pH Tanah
P1 (15%) P2 (30%)
6,8
6,6
6,6
6,6
6,8
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,8
6,6
6,8
6,8
6,71
6,62

P3 (45%)
6,8
6,6
6,8
6,8
6,8
6,6
6,6
6,71

3. Data Hasil Pengurangan Tinggi Akhir dengan Tinggi Awal Batang
Tanaman Okra Merah
Perlakuan
Pengulangan
Kontrol
P1 (15%) P2 (30%) P3 (45%)
1
33
42
38
43
2
32
46
43
44
3
38
45
33
42
4
89
46
41
46
5
35
44
43
41
6
36
42
41
41
7
26
47
48
46
34,14
44,17
41,00
43,29
Rata-rata
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4. Data Hasil Pengamatan Tinggi Tanaman Okra Merah
Hari
ke14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
Hari
ke14
19
24
29
34
39
44
49
54
59

1

2

Kontrol
3
4
5

6

7

4
6
9
12
16
19
24
30
34
37

4
6
8
10
14
17
23
28
33
36

4
7
9
13
18
23
26
30
37
41

4
7
9
12
16
18
23
30
38
43

4
7
9
12
16
18
22
28
35
39

4
7
9
11
15
18
23
30
35
40

4
5
6
8
10
13
16
19
24
30

1

2

3

P2
4

5

6

7

4
6
9
11
16
19
24
31
36
43

4
6
9
11
17
20
26
32
40
47

4
7
7
10
16
18
22
30
37
43

4
6
8
10
16
19
25
34
38
45

4
6
7
10
17
19
24
33
42
47

4
6
8
11
16
20
25
31
38
45

4
7
9
12
14
20
26
36
46
52

Total

Ratarata

28
45
59
78
105
126
157
195
236
266

4,00
6,43
8,43
11,14
15,00
18,00
22,43
27,86
33,71
38,00

Total

Ratarata

28
44
57
75
112
135
172
227
277
322

4,00
6,29
8,14
10,71
16,00
19,29
24,57
32,43
39,57
46,00

Hari
ke14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
Hari
ke14
19
24
29
34
39
44
49
54
59

1

2

3

P1
4

5

6

7

4
6
8
11
16
21
26
35
42
47

4
6
8
11
17
23
27
35
43
50

4
6
9
12
16
20
24
32
41
49

4
6
8
11
16
21
27
36
40
50

4
6
9
13
17
22
25
32
45
50

4
6
8
11
15
20
24
34
40
46

4
6
9
12
14
16
21
28
37
44

1

2

3

P3
4

5

6

7

4
6
9
11
16
19
24
31
36
43

4
6
9
11
17
20
26
32
40
47

4
7
7
10
16
18
22
30
37
43

4
6
8
10
16
19
25
34
38
45

4
6
7
10
17
19
24
33
42
47

4
6
8
11
16
20
25
31
38
45

4
7
9
12
14
20
26
36
46
52

Total

Ratarata

28
42
59
81
111
143
174
232
288
336

4,00
6,00
8,43
11,57
15,86
20,43
24,86
33,14
41,14
48,00

Total

Ratarata

29
49
66
86
111
146
185
233
285
332

4,14
7,00
9,43
12,29
15,86
20,86
26,43
33,29
40,71
47,43
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5. Data Hasil Pengamatan Jumlah Daun Okra Merah
Hari
ke14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
Hari
ke14
19
24
29
34
39
44
49
54
59

1

2

Kontrol
3
4
5

6

7

3
4
5
6
7
6
7
8
7
6

3
4
5
6
7
6
6
6
6
5

3
4
5
6
6
6
7
6
6
5

3
4
3
3
4
6
6
7
7
6

3
4
5
6
7
7
7
7
7
6

3
4
5
6
7
6
7
7
7
6

3
4
4
5
4
4
5
5
6
5

1

2

3

P2
4

5

6

7

3
4
5
5
6
7
8
8
9
9

3
4
4
6
7
7
7
8
8
10

3
4
4
6
6
6
7
7
7
9

3
4
5
5
6
7
7
8
9
9

3
4
5
6
7
8
8
8
9
9

3
4
5
6
7
7
7
7
9
9

3
4
5
6
7
9
8
8
8
8

Total

Ratarata

21
28
32
38
42
41
45
46
46
39

3,00
4,00
4,57
5,43
6,00
5,86
6,43
6,57
6,57
5,57

Total

Ratarata

21
28
33
40
46
51
52
54
59
63

3,00
4,00
4,71
5,71
6,57
7,29
7,43
7,71
8,43
9,00

Hari
ke14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
Hari
ke14
19
24
29
34
39
44
49
54
59

1

2

3

P1
4

5

6

7

3
4
6
7
8
8
6
7
7
6

3
4
5
7
7
7
8
9
10
9

3
4
6
7
8
6
8
8
9
9

3
4
6
7
8
8
8
9
9
10

3
4
6
7
8
8
9
8
8
7

3
4
6
7
8
7
7
8
8
7

3
4
5
6
7
7
9
9
9
10

1

2

3

P3
4

5

6

7

3
4
5
6
7
8
8
9
9
10

3
4
5
6
7
8
9
8
8
9

3
4
4
5
6
8
8
9
10
10

3
4
5
6
7
8
8
7
8
10

3
4
4
5
7
7
9
9
10
11

3
4
5
5
5
6
7
8
9
10

3
4
5
6
7
8
9
9
10
10

Total

Ratarata

21
28
40
48
54
51
55
58
60
58

3,00
4,00
5,71
6,86
7,71
7,29
7,86
8,29
8,57
8,29

Total

Ratarata

21
28
33
39
46
53
58
59
64
70

3,00
4,00
4,71
5,57
6,57
7,57
8,29
8,43
9,14
10,00
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6. Data Hasil Jumlah Buah Tanaman Okra Merah
Panen
ke1
2
3
4
5
Total

K1
1
1
1
1
1
5

K2
1
1
1
1
1
5

Kontrol
K3 K4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5

K5
1
1
1
1
1
5

K6
1
1
1
1
1
5

K7
1
1
1
1
1
5

Ratarata
1
1
1
1
1
5

P1
Panen
RatakeP11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 rata
1
1
2
1
1
1
1
1,14
1
1
1
1
1
1
1
1
1,00
2
1
1
1
1
1
1
1
1,00
3
1
1
1
1
1
1
1
1,00
4
1
1
1
1
1
1
1
1,00
5
5
5
5
6
5
5
5
5,14
Total
P2
Panen
RatakeP21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 rata
2
2
1
1
1
1
2
1,43
1
1
2
1
1
1
1
1
1,14
2
2
1
2
1
1
2
1
1,43
3
1
1
1
1
2
1
1
1,14
4
1
2
1
1
1
1
2
1,29
5
7
8
6
5
6
6
7
6,43
Total
P3
Panen
RatakeP31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 rata
2
1
2
1
1
2
2
1,57
1
1
2
1
1
2
1
1
1,29
2
1
1
1
2
1
1
2
1,29
3
1
2
2
1
1
2
1
1,43
4
1
1
2
2
2
1
2
1,57
5
6
7
8
7
7
7
8
7,14
Total
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7. Data Hasil Berat Basah Buah Tanaman Okra Merah
Panen
ke1
2
3
4
5
Total

K1
11
11
12
12
13
59

K2
7
9
8
11
12
47

Kontrol
K3 K4
8
8
9
10
8
11
12 12
14 13
51 54

K5
7
9
10
10
15
51

K6
8
10
9
12
14
53

K7
8
10
9
11
13
51

Ratarata
8,14
9,71
9,57
11,43
13,43
52,29

P1
Panen
RatakeP11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 rata
9
9
12
20
13
14
7
12,00
1
13
15
12
12
14
12
11 12,71
2
13
19
16
17
13
15
18 15,86
3
15
17
21
18
15
15
17 16,86
4
17
18
19
20
16
16
29 19,29
5
78
80
87
71
72
82 76,71
Total 67
P2
Panen
RatakeP21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 rata
7
7
8
7
8
11
15
9,00
1
11
24
10
13
15
13
13 14,14
2
18
13
27
13
18
28
18 19,29
3
21
18
13
19
17
17
17 17,43
4
22
19
15
14
19
18
18 17,86
5
81
73
66
77
87
81 77,71
Total 79
P3
Panen
RatakeP31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 rata
14
13
13
13
10
24
22 15,57
1
15
15
13
17
26
13
18 16,71
2
14
15
15
15
14
13
15 14,43
3
15
15
15
19
13
17
17 15,86
4
16
17
23
24
15
17
22 19,14
5
75
79
88
78
84
94 81,71
Total 74
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Lampiran 14 Uji Normalitas Tinggi Batang, Jumlah Daun, Jumlah Buah, dan
Berat Basah Buah Tanaman Okra Merah

1. Tinggi Batang
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
28

N
Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

.0000000

Mean
Std. Deviation

1.77935248

Absolute

.088

Positive

.064

Negative

-.088

Kolmogorov-Smirnov Z

.467

Asymp. Sig. (2-tailed)

.981

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

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi pada uji One-Sample KolmogorovSmirnov sebesar 0,981 > 0,05, maka H0 ditolak sehingga data berdistribusi
normal.
2. Jumlah Daun
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
28

N
Mean
Normal Parametersa,b
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
.51312406

Absolute

.119

Positive

.119

Negative

-.099

Kolmogorov-Smirnov Z

.628

Asymp. Sig. (2-tailed)

.826

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi pada uji One-Sample KolmogorovSmirnov sebesar 0,826 > 0,05, maka H0 ditolak sehingga data berdistribusi
normal
3. Jumlah Buah
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

28

Normal Parametersa,b

Mean

.0000000

Std. Deviation

Most Extreme Differences

.21025658

Absolute

.304

Positive

.304

Negative

-.157

Kolmogorov-Smirnov Z

1.610

Asymp. Sig. (2-tailed)

.011

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

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi pada uji One-Sample KolmogorovSmirnov sebesar 0,011 < 0,05, maka H0 ditolak sehingga data berdistribusi
normal.
4. Berat Basah Buah
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parametersa,b

28
Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
1.69640142

Absolute

.107

Positive

.107

Negative

-.084

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

132

Kolmogorov-Smirnov Z

.566

Asymp. Sig. (2-tailed)

.906

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

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi pada uji One-Sample KolmogorovSmirnov sebesar 0,906 > 0,05, maka H0 ditolak sehingga data berdistribusi
normal
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Lampiran 15 Uji Homogenitas Tinggi Batang, Jumlah Daun, Jumlah Buah,
dan Berat Basah Buah Tanaman Okra Merah
1. Tinggi Batang
Test of Homogeneity of Variances
Tinggi_Batang
Levene Statistic

df1

1.354

df2
3

Sig.
24

.281

Kesimpulan:
Hasil uji Homogenity of Variances menunjukkan homogenitas varians dengan
nilai level statistik 1.354 dan nilai sig sebesar 0,281 > 0,05 yang berarti bahwa
perlakuan setiap konsentrasi pupuk organic cair limbah pasar dan air cucian
beras terhadap tinggi batang okra merah memiliki varians yang sama
(homogen).
2. Jumlah Daun
Test of Homogeneity of Variances
Jumlah_Daun
Levene Statistic
1.461

df1

df2
3

Sig.
24

.250

Kesimpulan:
Hasil uji Homogenity of Variances menunjukkan homogenitas varians dengan
nilai level statistik 1.461 dan nilai sig sebesar 0,250 > 0,05 yang berarti bahwa
perlakuan setiap konsentrasi pupuk organik cair limbah pasar dan air cucian
beras terhadap jumlah daun okra merah memiliki varians yang sama
(homogen).
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3. Jumlah Buah
Test of Homogeneity of Variances
Jumlah_Buah
Levene Statistic

df1

8.528

df2
3

Sig.
23

.001

Kesimpulan:
Hasil uji Homogenity of Variances menunjukkan homogenitas varians dengan
nilai level statistic 8.528 dan nilai sig sebesar 0,001 < 0,05 yang berarti bahwa
perlakuan setiap konsentrasi pupuk organic cair limbah pasar dan air cucian
beras terhadap jumlah buah okra merah tidak homogen
4. Berat Basah Buah
Test of Homogeneity of Variances
Berat_Basah
Levene Statistic
1.454

df1

df2
3

Sig.
24

.252

Kesimpulan:
Hasil uji Homogenity of Variances menunjukkan homogenitas varians dengan
nilai level statistik 1.454 dan nilai sig sebesar 0,252 > 0,05 yang berarti bahwa
perlakuan setiap konsentrasi pupuk organik cair limbah pasar dan air cucian
beras terhadap berat basah okra merah memiliki varians yang sama (homogen).
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Lampiran 16 Uji Anova Tinggi Batang, Jumlah Daun, dan Berat Basah Buah
Tanaman Okra Merah
1. Tinggi Batang
ANOVA
Tinggi_Batang
Sum of Squares

Df

Mean Square

Between Groups

43.923

3

14.641

Within Groups

70.454

24

2.936

114.377

27

Total

F
4.987

Sig.
.008

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi pada uji Anova 0,008 < 0,05, maka H0
ditolak sehingga pupuk organik cair dari limbah pasar dan air cucian beras
dengan konsentrasi berbeda mempengaruhi tinggi batang tanaman okra merah
secara signifikan.
Tinggi_Batang
Duncana
Perlakuan

N

Subset for alpha = 0.05
1

2

Kontrol

7

P2

7

20.7000

P1

7

21.3429

P3

7

21.7429

Sig.

18.5000

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.000.

.293
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2. Jumlah Daun
ANOVA
Jumlah_Daun
Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

8.461

3

2.820

Within Groups

3.220

24

.134

11.681

27

Total

F
21.021

Sig.
.000

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi pada uji Anova 0,000 < 0,05, maka H0
ditolak sehingga pupuk organik cair dari limbah pasar dan air cucian beras
dengan konsentrasi berbeda mempengaruhi jumlah daun tanaman okra merah
secara signifikan
Jumlah_Daun
Duncana
Perlakuan

N

Subset for alpha = 0.05
1

2

Kontrol

7

P2

7

6.3857

P3

7

6.7286

P1

7

6.7571

Sig.

5.4000

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.000.

.084
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3. Berat Basah Buah
ANOVA
Berat_Basah
Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

df

Mean Square

150.599

3

50.200

38.709

24

1.613

189.307

27

F
31.125

Sig.
.000

Kesimpulan:
Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi pada uji Anova 0,000 < 0,05, maka H0
ditolak sehingga pupuk organik cair dari limbah pasar dan air cucian beras
dengan konsentrasi berbeda mempengaruhi berat basah buah okra merah secara
signifikan

Berat_Basah
Duncana
Perlakuan

N

Subset for alpha = 0.05
1

2

Kontrol

7

P1

7

15.3429

P2

7

15.5429

P3

7

16.3429

Sig.

10.4571

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are
displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.000.

.176
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Lampiran 17 Uji Kruskal-Wallis Jumlah Buah Tanaman Okra Merah

Kruskal-Wallis Test
Ranks
Perlakuan

Jumlah_Buah

N

Mean Rank

Kontrol

7

7.50

P1

6

7.50

P2

7

18.00

P3

7

22.07

27

Total

Test Statisticsa,b
Jumlah_Buah
Chi-Square

20.959

df
Asymp. Sig.

3
.000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Perlakuan

Kesimpulan:
Tabel di atas menunjukkan P value 0,000 < 0,05 yang berarti perlakuan pupuk
organik cair dari limbah pasar dan air cucian beras memberikan pengaruh yang
bermakna terhadap jumlah buah tanaman okra merah
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Lampiran 18 Uji Mann-Whitney Jumlah Buah Tanaman Okra Merah

Mann-Whitney Test
Ranks
Perlakuan

Jumlah_Buah

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Kontrol

7

7.00

49.00

P1

6

7.00

42.00

13

Total

Test Statisticsa
Jumlah_Buah
Mann-Whitney U

21.000

Wilcoxon W

42.000

Z

.000

Asymp. Sig. (2-tailed)

1.000
1.000b

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: Perlakuan
b. Not corrected for ties.

Tabel di atas menunjukkan tidak ada perbedaan antara perlakuan kontrol dan 15%
karena Asym sig > 0,05

Mann-Whitney Test
Ranks
Perlakuan

Jumlah_Buah

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Kontrol

7

4.50

31.50

P2

7

10.50

73.50

Total

14
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Test Statisticsa
Jumlah_Buah
Mann-Whitney U

3.500

Wilcoxon W

31.500

Z

-2.992

Asymp. Sig. (2-tailed)

.003
.004b

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: Perlakuan
b. Not corrected for ties.

Tabel di atas menunjukkan ada perbedaan antara perlakuan kontrol dan 30%
karena Asym sig < 0,05

Mann-Whitney Test
Ranks
Perlakuan

Jumlah_Buah

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Kontrol

7

4.00

28.00

P3

7

11.00

77.00

Total

14

Test Statisticsa
Jumlah_Buah
Mann-Whitney U

.000

Wilcoxon W

28.000

Z

-3.390

Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

.001
.001b

a. Grouping Variable: Perlakuan
b. Not corrected for ties.

Tabel di atas menunjukkan ada perbedaan antara perlakuan kontrol dan 45%
karena Asym sig < 0,05
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Mann-Whitney Test
Ranks
Perlakuan

Jumlah_Buah

N

Mean Rank

Sum of Ranks

P1

6

4.00

24.00

P2

7

9.57

67.00

13

Total
Test Statisticsa

Jumlah_Buah
Mann-Whitney U

3.000

Wilcoxon W

24.000

Z

-2.818

Asymp. Sig. (2-tailed)

.005
.008b

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: Perlakuan
b. Not corrected for ties.

Tabel di atas menunjukkan ada perbedaan antara perlakuan 15% dan 30% karena
Asym sig < 0,05

Mann-Whitney Test
Ranks
Perlakuan

Jumlah_Buah

N

Mean Rank

Sum of Ranks

P1

6

3.50

21.00

P3

7

10.00

70.00

Total

13

Test Statisticsa
Jumlah_Buah
Mann-Whitney U

.000

Wilcoxon W

21.000

Z

-3.210

Asymp. Sig. (2-tailed)

.001
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.001b

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: Perlakuan
b. Not corrected for ties.

Tabel di atas menunjukkan ada perbedaan antara perlakuan 15% dan 45% karena
Asym sig < 0,05

Mann-Whitney Test
Ranks
Perlakuan

Jumlah_Buah

N

Mean Rank

Sum of Ranks

P2

7

5.93

41.50

P3

7

9.07

63.50

14

Total
Test Statisticsa

Jumlah_Buah
Mann-Whitney U

13.500

Wilcoxon W

41.500

Z

-1.488

Asymp. Sig. (2-tailed)

.137
.165b

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: Perlakuan
b. Not corrected for ties.

Tabel di atas menunjukkan tidak ada perbedaan antara perlakuan 30% dan 45%
karena Asym sig > 0,05

Mann-Whitney Test
Ranks
Perlakuan

Jumlah_Buah

N

Mean Rank

Sum of Ranks

P1

6

4.00

24.00

P2

7

9.57

67.00

Total

13
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Test Statisticsa
Jumlah_Buah
Mann-Whitney U

3.000

Wilcoxon W

24.000

Z

-2.818

Asymp. Sig. (2-tailed)

.005
.008b

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: Perlakuan
b. Not corrected for ties.

Tabel di atas menunjukkan ada perbedaan antara perlakuan 30% dan 15% karena
Asym sig < 0,05

Mann-Whitney Test
Ranks
Perlakuan

Jumlah_Buah

N

Mean Rank

Sum of Ranks

P1

6

3.50

21.00

P3

7

10.00

70.00

Total

13

Test Statisticsa
Jumlah_Buah
Mann-Whitney U

.000

Wilcoxon W

21.000

Z

-3.210

Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

.001
.001b

a. Grouping Variable: Perlakuan
b. Not corrected for ties.

Tabel di atas menunjukkan ada perbedaan antara perlakuan 45% dan 15% karena
Asym sig < 0,05
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Lampiran 19 Dokumentasi Penelitian

Limbah Bayam

Limbah Kubis

Limbah Sawi Putih

Limbah Sawi Hijau

Penuangan EM4, mollase, air, dan Pupuk setelah difermentasi selama 2
limbah air cucian beras
minggu

Penyaringan limbah dengan pupuk

Hasil POC
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Pemberian pupuk terhadap tananaman

Penyiraman tanaman setiap hari

Pengukuran pH tanah

Pengukuran suhu dan kelembaban

Bunga okra merah

Pemanenan buah okra merah

Hama kutu putih pada daun okra merah Hama belalang pada jaring paranet

