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ABSTRAK
PENGARUH VARIASI KONSENTRASI EFFECTIVE MICROORGANISM
(EM4) TERHADAP KEMATANGAN PUPUK KOMPOS KULIT PISANG
AMBON LUMUT (Musa acuminata)
Oleh
POLIKARPUS AMOYE
141434066

Pupuk kompos bermanfaat menyuburkan tanah, memacu pertumbuhan
mikroorganisme serta membantu transportasi unsur hara tanah ke dalam akar
tanaman. Bahan yang mudah di temui dan dapat di gunakan sebagai pupuk adalah
kulit pisang ambon lumut. Kulit pisang ambon lumut memiliki kandungan unsur
hara yang berperan penting untuk meningkatkan proses fotosintesis serta
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengerahu variasi konsentrasi EM4 terhadap kematangan dan
menghasilkan pupuk kompos dari kulit pisang ambon lumut dengan kematangan
yang optimal.
Percobaan yang dilakukan adalah menguji kematangan yang terdapat dalam
pupuk hasil fermentasi selama 21 hari. Uji kematangan pupuk di lihat dari
beberapa parameter yaitu pH, warna, tekstur, temperatur dan bau. Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini ialah tiga variabel, pertama variabel bebas yakni
variasi konsentrasi EM4; variabel terikat yakni kematangan pupuk kompos
(meliputi pH, warna, tekstur, temperatur dan bau) ; dan variabel kontrol yakni
berat bahan dasar pembuatan pupuk, merek EM4, dan takaran molase dengan 3
kali pengulangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa lama fermentasi (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18,
dan 21 hari) dari setiap perlakuan P1, P2, P3, P4, dan P0 memberikan hasil
kematangan yang berbeda. Lama waktu fermentasi yang optimal untuk mendapat
pupuk kompos yang matang sesuai dengan SNI 19-7030-2004 adalah 21 hari.
Kata kunci : EM4, pupuk kompos, kulit pisang ambon lumut (Musa acuminata),
kematangan pupuk.

vii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT
THE EFFECT OF EFFECTIVE MICROORGANISM (EM4)
CONCENTRATION VARIATION AGAINST THE MATURITY OF
FERTILIZER COMPOSITION OF AMBON LUMUT BANANA SKIN
(Musa acuminata)
By
POLIKARPUS AMOYE
141434066
Compost is useful for fertilizing the soil, referring to the growth of
microorganisms and helping to transport soil nutrients into plant roots. The
material that is easy to find and can be used as fertilizer is the moss ambon
banana peel. Banana peel moss nutrient content that plays an important role to
enhance the process of photosynthesis and plant growth and development. The
purpose of this study was to determine the fermentation maturity and length of
time to produce compost with the maturity of fertilizer according to SNI 19-70302004?
The experiment was conducted to test the maturity contained in fermented
fertilizer for 21 days. The fertilizer maturity test is seen from several parameters,
namely pH, color, texture, temperature and odor. The variables used in this study
are three variables, first the independent variable is the variation of EM4
concentration; the dependent variable is the maturity of compost (including pH,
color, texture, temperature and odor); and control variables namely the weight of
the basic ingredients of fertilizer, EM4 brand, and the dose of molasses with 3
replications.
The results showed that the fermentation time (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, and 21
days) of each treatment P1, P2, P3, P4, and P0 gave different maturity results.
The optimal length of fermentation time to get a mature compost according to SNI
19-7030-2004 is 21 days.
Keywords: EM4, compost fertilizer, Musa acuminta skin (Musa acuminata), ,
maturity of fertilizer
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pupuk merupakan zat hara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
hara yang diperlukan tanaman agar mampu tumbuh dan berkembang dengan
baik, dengan cara ditambahkan pada media tanam atau tanaman. Pupuk
mengandung satu atau lebih unsur hara bagi tanaman (Nugroho, 2013). Tujuan
pemberian pupuk antara lain untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi
tanah. Selain itu, pupuk juga diberikan agar tanaman dapat tumbuh dan
berkembang dengan optimal, serta memiliki produktivitas yang tinggi. Pupuk
digolongkan menjadi dua yakni pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk
organik mencakup semua pupuk yang dibuat dari sisa metabolisme atau organ
hewan dan tumbuhan. Salah satu contoh pupuk organik adalah pupuk kompos.
Pupuk kompos adalah pupuk yang dibuat dengan cara membusukkan
sisa-sisa tanaman. Keunggulannya yaitu pupuk organik dapat memperbaiki
kondisi fisik tanah karena membantu pengikatan air secara efektif. Pupuk
organik ini akan menjadi pupuk kompos. Namun, pupuk organik sukar
ditentukan isinya, tergantung dari sumbernya yang digunakan. Tingkat
kematangan kompos dapat dilakukan dengan uji laboratorium atau pun dengan
pengamatan sederhana di lapangan. Kandungan hara ini sangat ditentukan
baku mutu bahan organik yang digunakan sebagai bahan kompos. Bahan baku
yang berbeda akan menghasilkan kandungan hara kompos yang berbeda juga
(Nugroho, 2013).
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Pisang ambon lumut (Musa acuminata) banyak dibudidayakan karena memiliki
nilai ekonomi dan digemari oleh masyarakat. Kulit buah pisang selama ini belum
banyak dimanfaatkan. Masyarakat membuang kulit pisang tanpa menyadari dapat
meningkatkan pH tanah (Mulyono, 2016). Pisang Ambon jenis lumut merupakan
pisang ambon dengan nama latin Musa accuminata dengan kulit buah berwarna hijau
walaupun telah matang, daging buah berwarna lebih putih dari jenis pisang ambon
lainnya, rasa lebih enak dan wangi

Kulit pisang merupakan limbah yang biasanya

dimanfaatkan untuk pakan ternak atau hanya dibuang saja. Kulit pisang
mengandung mineral yang terdiri dari Ca, Mg, K, Na, dan P, menurut Okorie
dkk.(2015), kulit pisang Musa Paradisiaca L. mengandung beberapa mineral
yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :
Tabel 1.1. Komposisi Mineral pada Kulit Pisang (mg/100 g)
Kulit

Ca

Mg

K

Na

P

pisang
Matang

6,01± 0,27

2,31±0,44

9,83±1,17

6,09±0,13

0,49±0,01

Mentah

11,02±1,44

3,04±0,06

9,89±1,17

6,18±0,03

0,61±0,01

EM4 berperan proses fermentasi bahan organik yang terdapat dalam
tanah. Hasil fermentasi bahan organik tersebut berupa senyawa organik yang
mudah diserap langsung oleh tanamn. EM4 juga berperan merangsang
perkembangan

mikroorganisme

tanah

yang

menguntungkan

untuk

pertumbuhan tanaman, misalnya bakteri pengikat nitrogen, bakteri pelarut
fosfat, dan mikoriza. EM4 juga melindungi tanaman dari serangan penyakit
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karena sifat antagonisnya terhadap patogen yang dapat menekan jumlah
patogen di dalam atau pada tubuh tanaman. Pemberian bahan organik ke dalam
tanah tanpa inokulasi EM4 akan menyebabkan pembusukkan bahan organik
yang terkadang akan menghasilkan unsur anorganik sehingga akan
menghasilkan panas dan gas beracun yang dapat mengganggu pertumbuhan
tanaman (Susetya, 2013).
Pada proses pengomposan ditambahkan EM4 yang mengandung bakteri
fotosintetik, dan actinomycetes yang berperan untuk mempercepat proses
penguraian bahan organik. Walaupun kulit pisang tidak mengandung unsur
nitrogen, namun mengandung selulosa yang dapat digunakan bakteri sebagai
sumber energi untuk menghidrolisis senyawa kompleks menjadi nitrogen.
Menurut Balai Penelitian dan Pengembangan Industri (2004), dalam 100 gram
kulit pisang mengandung protein 0,32 gram. Tingginya protein dalam bahan
organik dapat meningkatkan kandungan nitrogen pada pupuk organik cair yang
dihasilkan, karena nitrogen merupakan hasil dari perombakan metabolisme
protein. Akbari (2015), dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompos yang
dibuat dari kulit pisang kepok menghasilkan unsur nitrogen dengan kadar
3,44%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Christy, dkk. (2016),
menghasilkan unsur hara makro berupa N, P dan K dengan kandungan N
0,886%.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengadakan
penelitian

dengan

judul

Pengaruh

Variasi

Konsentrasi

Effective
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Microorganism 4 (EM4) Terhadap Kematangan Pupuk Kompos dari Kulit
Pisang Ambon (Musa acuminata) adalah sebagai berikut:
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:
1.

Adakah pengaruh variasi konsentrasi EM4 terhadap kematangan
pupuk kompos dari kulit pisang ambon lumut (Musa acuminata)?

2.

Berapakah konsentrasi EM4 yang menghasilkan pupuk kompos dari
kulit pisang ambon lumut dengan kematangan yang optimal?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan
penelitian ini yaitu:
1.

Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi EM4 terhadap kematangan
pupuk kompos dari kulit pisang ambon lumut (Musa acuminata).

2.

Mengetahui konsentrasi EM4 yang menghasilkan pupuk kompos dari
kulit pisang ambon lumut dengan kematangan yang optimal

D. Manfaat Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara
lain:
1.

Manfaat Bagi Peneliti
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
pengalaman bagi peneliti mengenai proses pembuatan pupuk kompos,
mengukur kematangan pupuk kompos dari kulit pisang ambon lumut
(Musa acuminata).
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2.

Manfaat Bagi Petani (Masyarakat)
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan para
petani untuk melakukan upaya pembuatan pupuk kompos dari kulit
pisang ambon lumut (Musa acuminata) sekaligus mengetahui pupuk
kompos dengan kematangan yang optimal.

3.

Manfaat Bagi Pendidikan (Guru)
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan praktikum pada
materi IPA (Biologi) SMA, yang terkait dengan Komptensi Dasar 3.1
Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan
proses pertumbuhan dan perkembangan pada Mahluk Hidup
berdasarkan

hasil

percobaan

dengan

materi

pembelajaran

merencanakan dan melaksanakan percobaan (mengkaji hasil kerja
ilmiah/contoh kerja ilmiah).
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori
1. Pupuk
a. Pengertian Pupuk dan Pemupukan
Pupuk merupakan suatu bahan yang dapat memberikan satu atau
lebih unsur hara untuk mengubah sifat fisik, kimia, atau biologi tanah
yang dibutuhkan tanaman sehingga pertumbuhan tanaman lebih baik
(Rosmarkam dan Yuwono, 2002). Pemupukan adalah kegiatan
memberikan pupuk yang mengandung unsur-unsur hara ke dalam tanah
sesuai kebutuhan tanaman. pemupukan dilakukan untuk memperbaiki
ataupun melengkapi unsur hara didalam tanah guna memenuhi
kebutuhan nutrisi tanaman.
Pemupukan harus disesuaikan dengan kebutuhan suatu tanaman
sehingga dapat ditentukan jenis pupuk yang akan digunakan. Beberapa
hal yang perlu di perhatikan dalam pemupukan yaitu ketepatan waktu
pemupukan karena dapat berpengaruh pada efektifitas pemupukan,
pemupukan secara berimbang agar mencapai status tanah yang ideal
untuk budidaya tanaman, pemberian dosis yang tepat akan membantu
pertumbuhan tanaman menjadi maksimal. Waktu dan cara pemberian
pupuk yang tepat sangat penting dalam pemupukan, terutama pada saat
persediaan pupuk terbatas, maka penggunaan pupuk harus benar-benar

6
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dapat meningkatkan hasil seoptimal mungkin (Rosmarkam dan
Yuwono, 2002). Pengelompokan jenis pupuk bisa dilihat dari tiga
aspek, proses pembuatannya yaitu anaerob dan aerob; dekomposer, ada
kompos

yang

menggunakan

mikroorganisme,

ada

juga

yang

memanfaatkan mikroorganisme dan dilihat dari bentuknya ada yang
berbentuk padat dan juga yang cair (https://alamtani.com/pupukkompos/). Kematangan kompos menjadi parameter yang menentukan
dalam

menilai

kualitas

kompos.

Alasannya

adalah

karena

ketidakmatangan serta rendah stabilitas kompos menimbulkan banyak
persoalan dalam penyimpanan, pemasaran dan penggunaan pupuk.
b. Pupuk Kompos
Kompos merupakan bahan organik yang telah mengalami proses
dekomposisi
dimanfaatkan

oleh
untuk

mikroorganisme

pengurai,

sehingga

memperbaiki

sifat-sifat

tanah.

dapat
Kompos

mengandung hara mineral esensial bagi tanaman. Secara alami proses
pengomposan terjadi melalui proses pembusukkan dengan melibatkan
kerjasama antara mikroorganisme dan cuaca. Proses pembusukan
tersebut dapat dipercepat oleh manusia, yaitu dengan menambahkan
mikroorganisme pengurai sehingga proses yang terjadi dapat berjalan
lebih cepat dan menghasilkan kompos yang baik (Setyorini dkk, 2006).
Proses pengomposan bisa berlangsung apabila bahan–bahan mentah
telah dicampur secara merata, pengomposan dapat dibagi menjadi 2
tahap yaitu : tahap aktif dan tahap pematangan.
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Pada tahap awal proses, oksigen dan senyawa – senyawa yang
mudah terdegradasi akan segera dimanfaatkan oleh mikroba mesofilik,
yang mengakibatkan suhu tumpuhkan kompos akan tinggi dan pH
kompos meningkat. Suhu akan meningkat 50–70 0C, dan akan tetap
tinggi selama waktu tertentu. Mikroba yang berperan aktif pada kondisi
ini adalah mikroba termofilik yaitu mikroba yang aktif pada suhu
tinggi. Pada saat terjadi proses ini, maka proses dekomposisi bahan
organik juga berlangsung (Isroi, 2008).
Dekomposisi secara aerobik adalah modifikasi yang terjadi
secara biologis pada struktur Kimia atau biologi bahan organik dengan
kehadiran oksigen. Dalam proses ini banyak koloni bakteri yang
berperan aktif dan ditandai dengan adanya perubahan temperature 35 0C
bakteri yang berperan adalah Phsycrophile. Antara termperatur 35–55
0

C yang berperan adalah bakteri mesofilik. Pada temperatur tinggi (di

atas 85 0C) yang banyak berperan adalah bakteri termofilik. Hasil dari
dekomposisi bahan organik secara aerobik disajikan sebagai berikut :
Mikroba aerob
Bahan organik

CO2

H2O

Humus

Hara

Energi

Hasil dari proses pengomposang secara aerobik berupa bahan
kering dengan kelembaban 30 – 40 %, berwarna coklat gelap, dan
remah (Djuarnani dkk, 2005). Sedangkan dekomposisi anaerob adalah
modifikasi yang terjadi secara biologis pada struktur kimia atau biologi
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bahan organik tanpa oksigen. Berikut mekanisme pengomposan secara
anaerob :
Mikroba anaerob
Bahan organik

CH4

hara

humus

Pada proses anaerob reaksi berlangsung secara bertahap. Tahap
pertama, beberapa jenis bakteri fakultatif akan menguraikan bahan
organik menjadi asam lemak. Kemudian diikuti tahap kedua, dimana
kelompok mikroba lain akan mengubah asam lemak menjadi amoniak,
metan, karbondikoksida dan hidrogen. Panas yang dihasilkan dalam
proses anaerobik lebih rendah dibanding aerobik. Pengomposan
anaerobik akan menghasilkan gas metan (CH4), karbondioksida (CO2),
dan asam organik yang memiliki bobot molekul rendah seperti asam
asetat, asam propionate, asam butirat, asam laktat, dan asam suksinat.
Gas metan bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif (biogas).
Sisanya berupa lumpur yang mengandung bagian padatan dan cairan.
Bagian padatan ini yang disebut kompos. Namun, kadar airnya masih
tinggi sehingga sebelum digunakan harus dikeringkan (Djuarnani, dkk,
2005).
c. Manfaat Kompos
Sutanto (2002) menemukan bawah dengan pupuk organik sifat
fisik, Kimia dan biologi tanah menjadi lebih baik. Selain itu kompos
memiliki banyak manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek :
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a. Aspek Ekonomi
1) Menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah
2) Mengurangi volume/ukuran limbah dan memiliki nilai jual yang
lebih tinggi dari pada bahan asalnya.
b. Aspek Lingkungan
1) Mengurangi populasi udara karena pembakaran limbah dan
pelepasan gas metana dari sampah organik yang membusuk
akibat bakteri metagon di tempat pembuangan sampah.
2) Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan.
c. Bagi Tanah dan Tanaman
1) Meningkatkan kesuburan tanah
2) Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah
3) Meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah
4) Meningkatkan aktivitas mikroba tanah
5) Meningkatkan kualitas hasil panen ( rasa, nilai, gizi, dan jumlah
panen).
6) Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman
7) Menekan pertumbuhan/serangan penyakit
8) Meningkatkan retensi/ketersediaan hara
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2. Pisang
a. Deskripsi Pisang Ambon Lumut (Musa acuminata)
Pisang ambon lumut secara fisik bentuknya lurus dengan
panjang 15-17 cm dan diameter 42 mm. Buah ini memiliki kulit yang
tebal namun ada satu hal yang unik dari buah ini yaitu warnanya yang
hijau meskipun sudah matang. Warna hijau pisang ini seperti
tumbuhan lumut. Namun apabila sudah sangat matang kulit pada buah
ini akan berubah menjadi kekuningan dengan bercak coklat sekitar
buah.
Keunggulan pisang ambon lumut adalah memiliki aroma yang harum
dengan tanpa biji. Selain daripada itu buah jenis ini memiliki rasa yang
manis dan sangat cocok dijadikan makanan olahan untuk membuat kue
atau hidangan sebagai pencuci mulut (https://berkahkhair.com/pisangambon/).
b. Klasifikasi Pisang Ambon Lumut (Musa acuminata)
Klasifikasi tanaman pisang ambon lumut sebagai berikut:
Kerajaan : Plantae
Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Liliopsida

Ordo

: Musales

Famili

: Musaceae
www.pisang+ambon+kuning+dan+hijau.com

Genus

: Musa
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Spesies

: Musa acuminata

c. Kulit Pisang
Umumnya kulit pisang hanya dibuang dan belum banyak
dimanfaatkan. Menurut Soeryoko (2011), kulit pisang mengandung
unsur P, K, Ca, Mg, Na, Zn yang masing-masing unsur berfungsi
untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang berdampak pada
peningkatan produktivitas tanaman. Susetya (2013) menyatakan bahwa
dengan tersedianya kandungan tersebut, kulit pisang memiliki potensi
yang baik untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Kulit pisang
memiliki kandungan kalium sebanyak 15% dan 12% fosfor lebih
banyak dari pada daging buah. Keberadaan kalium dan fosfor yang
cukup tinggi dapat dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk. Setelah
memakan pisang, biasanya kulit pisang akan dibuang karena kulit
pisang tidak dapat dimakan.
3. Effective Microorganism 4 (EM4)
a. Pengertian EM4
Larutan EM4 ditemukan pertama kali oleh Prof. Dr. Teuro Higa
dari

Universitas

mikroorganisme

Ryukyus,
fermentasi

Jepang.
dan

Larutan

jumlah

dari

EM4

ini

berisi

mikroorganisme

fermentasi EM4 sangatlah banyak, yaitu 80 genus. Dari sekian banyak
mikroorganisme, ada lima golongan utama mikroorganisme yang
terkandung di dalam EM4, yaitu bakteri Fotosintetik, Lactobacillus
sp., Streptomyces sp., ragi (yeast), Actinomycetes. Selain dapat
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mempercepat pengomposan, larutan EM4 juga dapat diberikan secara
langsung ke tanah dan ke tanaman atau disemprotkan pada daun
tanaman. Hal ini berguna untuk menambah unsur hara pada tanah, dan
menambah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses
pertumbuhan tanaman (Djuarnani, 2005).
Untuk mempercepat saat proses pengomposan, maka harus
dilakukan dalam kondisi aerob, karena tidak akan menimbulkan bau.
Namun, proses mempercepat pengomposan dengan bantuan EM4
berlangsung secara anaerob (sebenarnya semi anaerob, karena ada
sedikit sirkulasi udara dan cahaya), sehingga metode anaerob ini, bau
yang dihasilkan ternyata dapat hilang bila dalam melakukan proses
pengomposan dapat berlangsung dengan baik.
Menurut Djuarnani (2005), cara kerja dari larutan EM4 telah
dapat dibuktikan secara ilmiah, selain itu juga peran dari larutan EM4
dapat berguna sebagai berikut :
a. Mempercepat fermentasi dari limbah dan sampah organik.
b. Meningkatkan ketersediaan unsur hara dan senyawa organik pada
tanaman dan tanah.
c. Menekan pertumbuhan patogen tanah.
d. Meningkatkan aktivitas dari mikroorganisme indogenus yang dapat
menguntungkan,

seperti

mikroorganisme

Rhizobium sp, dan bakteri pelarut fosfat.
e. Meningkatkan nitrogen.

Mycorrhiza

sp,
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f. Mengurangi kebutuhan petani akan penggunaan dari pupuk dan
pestisida kimia.
Larutan EM4 dapat menekan pertumbuhan dari mikroorganisme
patogen yang selalu menjadi masalah pada budidaya monokultur
dan budidaya sejenis, secara terus-menerus. Larutan EM4
merupakan larutan yang berisi beberapa mikroorganisme yang
sangat bermanfaat untuk menghilangkan bau pada limbah dan
sampah, serta dapat mempercepat pengolahan limbah dan sampah
menjadi pupuk kompos.
b. Fungsi Effective Microorganism (EM)
EM berfungsi untuk mengaktifkan bakteri pelarut dan
meningkatkan

kandungan

humus

tanah

sehingga

mampu

memfermentasikan bahan organik menjadi asam amino. Selain itu EM
juga berfungsi untuk mengikat nitrogen dari udara, menghasilkan
senyawa

yang

berfungsi

antioksidan,

menekan

bau

limbah,

menggemburkan tanah, dan meningkatkan daya dukung lahan. Bila
disemprotkan pada daun mampu meningkatkan jumlah klorofil dan
laju fotosintesis.
4. Tetes Tebu (Molasses)
Tetes tebu merupakan limbah yang dihasilkan dari proses
pengkristalan gula pasir yang masih mengandung gula dan asam–asam
organik. Tetes tebu merupakan keunggulan jika dibanding bahan baku
lain, yaitu harganya murah dan mengandung 50 % gula sederhana yang
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dapat difermentasi langsung oleh yeast (Murtagh, 1995). Prosesnya
merupakan proses fermentasi. Prinsip fermentasi adalah proses
pemecahan senyawa organik menjadi senyawa sederhana yang
melibatkan mikroorganisme. Mikroorganisme ini berfungsi untuk
menjaga keseimbangan karbon (C) dan nitrogen (N) yang merupakan
faktor penentu keberhasilan dalam proses fermentasi. Tetes tebu
berfungsi untuk fermentasi bahan yang dikomposkan dan sumber nutrisi
bagi mikroorganisme yang berperan dalam proses pengomposan (Wijaya,
2008).
5. Ciri Fisik Penentu Kematangan Kompos
a. Kematangan Kompos
Stabilitas dan kematangan kompos menurut Isroi (2008)
merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas kompos.
Stabilitas merujuk pada kondisi kompos yang sudah tidak mengalami
dekomposisi. Stabilitas menentukan potensi ketersediaan hara di dalam
tanah atau media tumbuh lainnya. Sedangkan istilah kematangan
mencerminkan tingkat kesempurnaan proses pengomposan. Pada
kompos

yang

telah

matang,

bahan

organik

mentah

telah

terdekomposisi membentuk produk yang stabil. Kematangan kompos
menjadi parameter yang menentukan dalam penilaian kualitas kompos.
Ketidakmatangan serta rendahnya stabilitas kompos menimbulkan
banyak persoalan pada penyimpanan, pemasaran dan penggunaan
kompos. Dalam hal penyimpanan, kompos yang tidak matang setelah
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dikemas akan mengeluarkan bau tak sedaap karena terjadinya proses
perombakan secara aerobik, yang ditandai dengan menggelembung
dan pecahnya kantong pembungkus. Kompos yang tidak matang juga
menyulitkan

proses

pengiriman

karena

menghasilkan

panas.

Selanjutnya jika digunakan sebagai pupuk pada tanaman akan
memberikan dampak negatif dikarenakan akan berkurangnya oksigen
di sekitar daerah perakaran dan terjadinya produksi nitrogen atau
munculnya senyawa yang bersifat racun bagi tanaman.
Dewasa ini berbagai negara maju seperti Canada, Amerika dan
negara Eropa sudah menyusun kriteria dan persyaratan dalam menilai
kualitas dan kematangan kompos secara detail. Walaupun antara
masing – masing negara terdapat perbedaan – perbedaan rentang
kandungan dan metode yang digunakan dalam menilai tetapi usaha –
usaha penyamaan terus dilakukan.
Standar mutu kematangan pupuk organik berdasarkan SNI 19-70302004 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :
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Tabel 2.1 : Standar Mutu Pupuk Organik Cair
No
1
2
3
4
5

Parameter
Kadar Air
Temperatur
Warna
Bau
pH

Satuan
%
ºC

Minimal
50

4

Unsur Makro
6
Total C Organik
%
9.80
7
N Total
%
0.4
8
C/N rasio
%
0.10
9
P2O5
%
0.10
10
K2 O
%
0.20
Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2004)

Maksimum
17
Suhu air tanah
Kehitaman
Berbau tanah
9
32.00
0.20

Untuk mengetahui tingkat kematangan kompos dapat dilakukan
dengan uji laboratorium atau pun dengan pengamatan sederhana di
lapangan.

Berikut

cara

sederhana

untuk

mengetahui

tingkat

kematangan kompos, menurut Agustian (2017).
1.

Bau
Kompos yang sudah matang berbau tanah dan harum, meskipun
sampah dari sampah kota. Apabila kompos tercium bau yang tidak
sedap berarti terjadi fermentasi secara anaerobik yang menghasilkan
senyawa–senyawa beracun yang membahayakan tanaman. Jika
kompos masih berbau seperti bahan mentahnya berarti kompos belum
matang.

2.

Warna kompos
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Warna kompos yang sudah matang adalah coklat kehitaman. Apabila
kompos masih berwarna hijau atau warnanya mirip dengan bahan
mentahnya berarti kompos tersebut belum matang.
3.

Penyusutan Bobot Kompos
Terjadi penyusutan/volume bobot kompos seiring dengan kematangan
kompos. Besarnya penyusutan tergantung pada karakteristik bahan
mentah dan tingkat kematangan kompos. Penyusutan yang terjadi
biasanya berkisar antara 20–40 %. Jika penyusutan masih kecil atau
sedikit, kemungkinan besar proses pengomposan belum selesai dan
kompos belum matang.

4.

Tes kantong plastik
Kompos diambil dari bagian tumpukan, kemudian dimasukkan ke
dalam kantong plastik, ditutup rapat dan disimpan di dalam suhu
ruang selama kurang lebih satu minggu. Apabila selama satu minggu
kompos berbentuk baik, tidak berbau atau berbau tanah berarti
kompos telah matang.

5.

Tes perkecambahan
Kompos diletakkan dalam bak kecil atau dalam beberapa pot kecil.
Kemudian masukkan beberapa benih (3 – 4 benih). Jumlah benih pada
setiap potnya harus sama. Pada saat yang bersamaan kecambahkan
juga beberapa benih di atas kapas basah diletakkan di dalam bak dan
ditutup dengan kaca/plastik bening. Benih akan berkecambah dalam
beberapa hari. Pada hari ke -5 atau ke -7 hitung benih yang
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berkecambah. Bandingkan jumlah kecambah yang tumbuh di dalam
kompos dan di atas kapas basah. Kompos yang matang dan stabil
ditunjukkan oleh banyaknya benih yang berkecambah.
6.

Suhu
Suhu kompos yang sudah matang mendekati suhu awal pengomposan.
Suhu kompos yang masih tinggi atau diatas 50 0C, berarti proses
pengomposan masih berjalan aktif.

7.

Kandungan air kompos
Kompos yang sudah matang memiliki kandungan air kurang lebih 55
– 65%. Cara mengukur kandungan air kompos adalah sebagai berikut.
Diambil sampel kompos dan ditimbang berat awalnya, kemudian
kompos dikeringkan di dalam oven atau microwave hingga beratnya
konstan. Selanjutnya kompos ditimbang kembali dan berat tersebut
merupakan berat kering. Kandungan air kompos dihitung dengan
rumus berikut ini:
Kandungan air (%) =

B. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan
penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.2. Hasil penelitian yang relevan
No
Penelitian
Hasil
1
Pengaruh Pupuk Kompos - Berpengaruh nyata pada pertumbuhan tinggi
Cair Kulit Pisang Kepok
batang, jumlah daun dan berat basah polong
(Musa Paradisiaca L.)
tanaman kacang tanah varietas Gajah
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2

3

4

Terhadap Pertumbuhan - Dosis pupuk 250 ml menunjukkan hasil
dan
Hasil
Tanaman
terbaik
Kacang tanah (Arachis
hypogaea L.) Sebagai
Penunjang
Praktikum
Fisiologi Tumbuhan
(Rambitan, 2013)
Pemanfaatan Kulit Buah - Konsentrasi EMB dan EM4 yang berbeda
Pisang
(Musa
berpengaruh nyata terhadap kandungan N, P,
Paradisiaca L.) Dengan
K pupuk cair kulit pisang kapok
Penambahan
Daun - Kandungan N, P, K paling tinggi dengan
Bambu (EMB) dan EM4
penggunaan EM4 dengan konsentrasi 125 ml,
Sebagai Pupuk Cair
yaitu kandungan N sebanyak 0,17%,
(Sriningsih, 2014)
kandungan P sebanyak 106,53 ppm dan
kandungan K sebanyak 1686,60 ppm
Aplikasi Pupuk Organik - Pemberian pupuk organik padat dan cair dari
Padat dan cair dari Kulit
kulit pisang kepok memberi pengaruh nyata
Pisang kapok
pada parameter tinggi tanaman sawi
(Nasution, dkk., 2014)
“Kualitas Pupuk Organik - Pembuatan pupuk organik cair dilakukan
Cair dari Limbah Buah
dengan cara memfermentasi limbah buah
Jambuh Biji (Psidium
jambu biji (Psidium guajava L.), kulit
guajava L.), Kulit Pisang
pisang mas (Musa Paradisiaca L.var.mas)
Mas (Musa Paradisiaca
dan Pepaya (Carica papaya L.)” yang
L.var.mas) dan Pepaya
ditambah air cucian beras dan molase
(Carica papaya L.)”
selama 14 hari secara anaerob.
(Ayu, 2017)
- Pupuk organik cair dari ketiga jenis buah
tersebut mengandung nitrogen (N) 0,280,68%, phospat (P) 0,15-0,27%, dan kalium
(K) 0,0036-0,0045%, serta besi (Fe) 76-96
ppm, magnesium (Mg) 0,017-0,0030%, dan
kalium (Ca) yang 0,0044-0,0059%,
sehingga semua perlakuan memiliki potensi
menjadi pupuk organik cair.
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Perbandingan hasil dengan penelitian yang relevan

Hasil Penelitian ( Rambitan, 2013)
- Berpengaruh
nyata
pada
pertumbuhan tinggi batang, jumlah
daun dan berat basah polong
tanaman kacang tanah varietas
Gajah
- Dosis pupuk 250 ml menunjukan
hasil terbaik

Hasil Penelitian (Sriningsih, 2014)
- Konsentrasi EMB dan EM4 yang
berbeda
berpengaruh
nyata
terhadap kandungan N, P, K pupuk
cair kulit pisang kapok
- Kandungan N, P, K paling tinggi
dengan penggunaan EM4 dengan
konsentrasi
125
ml,
yaitu
kandungan N sebanyak 0,17%,
kandungan P sebanyak 106,53 ppm
dan kandungan K sebanyak
1686,60 ppm

Hasil Penelitian (Nasution, dkk.,
2014)
Pemberian pupuk organik padat dan
cair dari kulit pisang kepok memberi
pengaruh nyata pada parameter
tinggi tanaman sawi

Hasil Penelitian (Ayu, 2017)
- Pembuatan pupuk organik cair
dilakukan
dengan
cara
memfermentasi
limbah
buah
jambu biji (Psidium Guajava L.),
kulit
pisang
mas
(Musa
Paradisiaca
L.var.mas)
dan
Pepaya (Carica Papaya L.)” yang
ditambah air cucian beras dan
molase selama 14 hari secara
anaerob.

Hasil
Berpengaruh nyata pada tiap
parameter yang diukur dengan
dosis pupuk 200% belum
menunjukan hasil terbaik

Hasil
Konsentrasi EM4 yang berbeda
berpengaruh nyata terhadap
parameter pupuk kompos kulit
pisang ambon lumut yang di
amati.

Hasil
Pemberian pupuk kompos dari
kulit pisang ambon lumut
memberi pengaruh nyata pada
parameter bau yang diukur.

Hasil
Pembuatan
pupuk
kompos
dilakukan
dengan
cara
memfermentasi kulit buah pisang
ambon lumut (Musa acuminta),
yang ditambahkan EM4 dan
molase selama 21 hari secara
anaerob.
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C. Kerangka Berpikir
Pemanfaatan limbah organik kulit pisang sebagai pupuk organik cair
dapat mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah karena pupuk organik
dari kulit pisang dapat digunakan untuk menambah ketersediaan unsur hara
pada tanaman. Kelebihan yang didapat dalam pembuatan pupuk cair ini yaitu
proses pembuatannya relatif mudah, lebih praktis digunakan, dan biaya
pembuatan murah. Penggunaan kulit pisang sebagai pupuk kompos karena
memiliki kandungan lebih dari satu unsur hara yaitu unsur N, P, K.
Oleh karena perlu dilakukan penelitian unutk mengetahui kandungan
dari pupuk kompos ini, sehingga dapat diketahui kandungan unsur hara serta
manfaat yang lebih spesifik. Untuk meningkatkan kandungan hara dalam
limbah organik cair sebagai pupuk kompos maka perlu ditambahkan EM4
(effectif mikroorganisme) dan tetes tebu (molasse) agar dapat meningkatkan
kematangan pupuk kompos yang dihasilkan ketika pemberian campuran EM4
dan tetes tebu sebagai pupuk kompos pada kulit pisang dengan konsentrasi
yang berbeda dalam meningkatkan parameter. Diagram kerangka berpikir
dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut :
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Masalah :
- Melimpahnya limbah kulit
pisang
sangat
beresiko
mencemari lingkungan
- Meningkatkan
dan
menambah wawasan para
petani untuk melakukan
upaya pembuatan pupuk
kompos dari kulit pisang
ambon
lumut
(Musa
acuminata)
sekaligus
mengetahui pupuk kompos
dengan kematangan yang
optimal.

Penelitian yang relevan :
- Pengaruh Pupuk Kompos Cair
Kulit Pisang Kepok (Musa
Paradisiaca
L.)
Terhadap
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman
Kacang tanah (Arachis Hypogaea
L.)
- Berpengaruh
nyata
pada
pertumbuhan tinggi batang, jumlah
daun dan berat basah polong
tanaman kacang tanah varietas
Gajah, Dosis pupuk 250 ml
menunjukan
hasil
terbaik
(Rambitan, 2013)

Pemanfaatan limbah kulit
pisang menjadi pupuk
kompos

Kematangan pupuk kompos dari
kulit pisang ambon lumut

Variasi konsentrasi Effective
mikroorganisme 4 (EM4) dan tetes
tebu

Gambar 2.2. Diagram Alir Kerangka Berpikir
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D. Hipotesa
Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka dapat dirumuskan
hipotesa sebagai berikut :
1. Ada pengaruh variasi konsentrasi EM4 terhadap kematangan Pupuk
kompos dari kulit pisang ambon lumut (Musa acuminata) di tiap
perlakuan.
2. pembuatan pupuk kompos dari kulit pisang ambon lumut, dengan
variasi konsentrasi EM4 pada

kematangan pupuk kompos pisang

ambon lumut (Musa acuminta) yang paling baik adalah 80%.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimental.
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap
(RAL).
B. Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel bebas,
variabel terikat dan variabel kontrol.
1. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini yakni variasi konsentrasi EM4
2. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini yakni kematangan pupuk kompos
(meliputi pH, warna, tekstur, temperatur dan bau)
3. Variabel kontrol
Variabel kontrol dalam penelitian ini yakni berat bahan dasar
pembuatan pupuk, merek EM4, dan takaran molase
Tabel 3.1. Pemberian variasi konsentrasi Effective Microorganism
(EM4) terhadap kematangan pupuk kompos dari kulit pisang ambon
lumut (Musa acuminata).
Kode
Perlakuan
K
P1

0%
20 %

25
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P2
P3
P4

40 %
60 %
80%

C. Batasan Penelitian
Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka ada beberapa
batasan penelitian yaitu:
1. Kulit pisang yang digunakan dalam penelitian ialah kulit pisang ambon
lumut (Musa acuminata), yang kulit buahnya masih dalam keadaan
hijau tetapi isinya sudah matang
2. Ada 4 jenis EM4, (Pertanian, Peternakan, Perikanan dan untuk
membersihkan kamar mandi) kemudian yang digunakan untuk
penelitian ini yaitu pupuk organik Em4 pertanian 1 liter
3. Lama fermentasi 21 hari (Christy dkk, 2016)
4. Pengukuran kematangan pupuk kompos meliputi parameter yaitu pH,
warna, tekstur, temperatur dan bau.

D. Cara Kerja
1. Persiapan Tempat Penelitian
Pembuatan pupuk kompos kulit pisang ambon lumut dan fermentasinya
dilakukan di Kebun Penelitian Pendidikan Biologi Universitas Sanata
Dharma Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta pada tanggal 28
Oktober 2019 sampai 17 November 2019.
2. Persiapan Alat dan Bahan Penelitian
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Alat penelitian yang digunakan dipinjam dari Laboratorium Biologi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, sedangkan beberapa bahan dan
alat penelitian di beli di pasar dan toko pertanian daerah Maguwoharjo
yang lokasinya terdekat dari tempat penelitian. Kulit pisang ambon
lumut sebagai bahan dasar pembuatan pupuk kompos didapatkan di
pasar Stand Tajem Maguwoharjo.
3.

Pembuatan Pupuk Kompos Berbahan Dasar Kulit Pisang Ambon
Lumut
Kulit pisang ambon lumut yang sudah diambil dan diisikan ke dalam
karung dikeluarkan untuk dicacah menjadi potongan-potongan yang
sangat kecil kemudian dimasukkan ke dalam beberapa ember yang telah
disiapkan sesuai dengan volumenya dan ditiap perlakuan yang akan
difermentasikan yaitu 20%, 40%, 60% dan 80%. Cacahan kulit pisang
yang dimasukkan ke dalam ember terlebih dahulu ditimbang agar sesuai
dengan massa yang telah ditentukan dan diukur pH, warna, tekstur,
temperatur dan bau sebagai faktor yang mempengaruhi dalam
treatment. Apabila konsentrasi EM4 dari 20%, 40%, 60%, dan 80%
sudah dimemasukkan ke dalam ember penambahan EM4 sebanyak 2
kali dan molase 40% lalu diaduk sampai merata. Ember yang sudah
berisi bahan campuran berupa kulit pisang ambon lumut, EM4, air dan
molase disimpan di tempat yang teduh agar tidak terkena pancaran sinar
matahari dan hujan. Lamanya waktu yang diperlukan untuk pemberian
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perlakuan selama 21 hari yaitu pengulangannya selama tiga kali dalam
seminggu yakni dilakukan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.
4. Uji Kematangan Kompos
Pada saat penelitian ini berlangsung yang diukur ialah kematangan
pupuk kompos dari kulit pisang ambon lumut (Musa acuminata), untuk
pengecekkan uji kematangan kompos dilakukan tiga kali seminggu
pada selasa, kamis dan Sabtu. Parameter yang diuji adalah
a.

pH kompos ; dengan cara menancapkan pH meter pada pupuk
kompos cair di dalam kemudian dibiarkan selama 5 menit, dan
catat pH yang diperoleh berdasarkan pHmeter.

b.

Warna ; dilihat pupuk kompos cair kemudian mengamati warna
pupuk kompos lalu catat hasilnya sesuai pengamatan.

c.

Tekstur ; diamati dengan cara mengambil pupuk kompos cair
dengan menggunakan tangan dan dirasakan teksturnya kemudian
catat hasil pengamatan.

d.

Temperatur ; diukur dengan cara menancapkan termometer pada
pupuk kompos yang diisi dalam ember kemudian catat suhunya
setelah 5 menit dan dilakukan pada setiap perlakuan dengan cara
yang sama.

e.

Bau ; dengan mencelupkan tangan ke dalam pupuk kompos
kemudian mencium aroma atau bau dengan jarak 5 cm dari hidung,
sehingga aromanya dapat tercium dengan jelas dan catat hasilnya.
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E. Metode Analisis Data
Jenis data yang dianalisis adalah data kualitatif. Data kualitatif yang
dianalisis adalah data kematangan pupuk kompos yang diperoleh dari hasil
pengamatan. Analisis data kematangan pupuk kompos dan pengaruh waktu
fermentasi

dilakukan

secara

deskriptif.

Dengan

demikian

peneliti

mendeskripsikan hasil pengamatan mengenai, pH, warna, tekstur, temperatur
dan bau.

F. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran Sekolah
Menengah Atas (SMA) kelas XII semester I yakni pada materi Pertumbuhan
dan Perkembangan.
KD. 3.1 Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan
proses

pertumbuhan dan perkembangan pada Mahluk Hidup

berdasarkan hasil percobaan.
KD. 4.1 Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar
yang memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan
tanaman, dan melaporkan secara tertulis dengan menggunakan
tatacara penulis ilmiah yang benar.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Pengaruh Variasi Konsentrasi EM4 Terhadap Kematangan Pupuk
Kompos Dari Kulit Pisang Ambon (Musa Acuminata)
Kematangan pupuk kompos dilihat dari beberapa parameter meliputi
: pH, warna, tekstur, temperatur dan bau pupuk kompos yang di hasilkan
selama 21 hari proses fermentasi.
1.

pH pupuk kompos
Berdasarkan hasil pengamatan kematangan pupuk kompos pada
parameter pH diketahui bahwa pupuk kompos yang dihasilkan pada
setiap perlakuan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.1.pH pupuk kompos setiap perlakuan dan kontrol hari ke 0 sampai 21

pH

P1
P2
P3
P4
P0

0
3,6
6,5
2,6
5,4
6

3
3,3
5,1
4
3,4
4,5

6
3,4
6,2
4,6
3,6
5,9

Hari ke 9
12
2,4
3,2
6,2
6,2
3,2 11,3
2,7 16,1
6,4
6,3

15
3,4
6,2
7,1
4,7
7,4

18
3,2
6,1
3,6
2,9
7,4

21
5
9
7,7
4,8
7,5

Parameter kematangan yang diamati adalah pH. Berdasarkan
SNI pupuk yang matang adalah pupuk kompos yang memiliki pH
minimum 4 dan pH maksimum 9. Sementara pH pada pupuk yang
dihasilkan dengan waktu fermentasi 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21 hari
tersebut memiliki pH yang berbeda-beda.

30
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Ketika mengukur perlakuan P4 di hari ke 12 mendapatkan hasil
16,1 munculnya angka tersebut karena pada saat mengukur alat yang
digunakan rusak. Perlakuan pertama pada P1 hari ke – 0 memiliki pH
3,6 dan pH akhir hari ke- 21 memiliki pH 5. Perlakuan P2, pH awal
pada hari ke- 0 memiliki 6,5 dan pH akhir pada hari ke- 21 memiliki
pH 9. Perlakuan P3, pH awal hari ke-0 mendapatkan 2,6 dan pH akhir
hari ke – 21 mendapatkan 7,7. Kemudian pada perlakuan P4 pH awal
pada hari ke- 0 mendapatkan 5,4 dan pada hari ke-21 mendapatkan pH
4,8. Sedangkan pada P0 juga mengalami perubahan, pH awal hari ke-0
memiliki pH 6 dan hari ke-21 sedikit meningkat yaitu 7,5. Dengan
demikian dapat diketahui bawah pupuk kompos yang memiliki pH atau
tingkat keasaman sesuai dengan SNI adalah pupuk yang difermentasi
yakni P0, P1, P3, dan P4 karena nilai pHnya berada di antara 4-9
sedangkan pada P2, nilai pHnya 9. Perubahan pH fermentasi pupuk
kompos selama 21 hari fermentasi dapat dilihat pada Gambar 4.1 di
bawah:
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Gambar 4.1 Perubahan pH fermentasi pupuk kompos pada hari ke 0 sampai 21

Sementara di hari ke- 12 pada P3 dan P4 ada cukup perubahan
yang terjadi karena lupa mengaduk sehingga menyebabkan pHnya
terlalu naik. Derajat keasamaan (pH) pupuk kompos yang nilainya
terlalu tinggi atau terlalu basa, maka konsumsi oksigen akan naik dan
memberikan hasil yang buruk bagi tanaman. Dampak yang terjadi bagi
tanaman jika pH pupuk terlalu asam maupun basa akan menyebabkan
akar rusak sehinga kualitas dan jumlah panen turun.
2. Pengaruh Lama Waktu Fermentasi terhadap Warna Pupuk Kompos
Parameter kematangan pupuk selanjutnya adalah warna. Pada ke
empat pupuk kompos yang dihasilkan yakni P1, P2, P3, P4 dan P0
memiliki warna yang berbeda.
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Tabel 4.2. warna Pupuk Kompos setiap perlakuan dan kontrol hari ke 0 sampai 21
Hari Ke 0
P1

Coklat

3

6

Coklat

Coklat

W

9

12

Kehitaman

Kehitaman

kehitaman

15
Coklat

18

21

Kehitaman

Kehitaman

kehitaman

a

P2

Coklat

Kehitaman

kehitaman

Kehitaman

Kehitaman

kehitaman Kehitaman

Kehitaman

rn

P3

Coklat

Kehitaman

Kehitaman

Coklat

Coklat

Coklat

Coklat

kehitaman

kehitaman

kehitaman kehitaman

kehitaman

Coklat

Coklat

Coklat

Coklat

Coklat

kehitaman

kehitaman

kehitaman

kehitaman

Coklat

Coklat

Coklat

Coklat

a
P4

P0

Coklat

Coklat

Kehitaman

Coklat

Coklat

Kehitaman

kehitaman
Coklat

Coklat

Pada pupuk kompos yang difermentasi pada perlakuan P1,
warna awal hari ke- 0 memiliki berwarna coklat dan hasil akhir hari ke21 berwarma kehitaman. Warna awal hari ke- 0 pada P2 berwarna
coklat dan hari ke- 21 berwarna kehitaman. Kemudian pada P3 warna
awal memiliki berwarna coklat dan warna akhir pada hari ke- 21
berwarna coklat kehitaman. Sedangkan P4 warna awal hari ke- 0
memiliki warna coklat dan hasil akhir hari ke- 21 berwarna kehitaman.
Dan P0 warna awal hari ke-0 berwarna coklat dan hasil akhir hari ke-21
masih berwarna coklat karena tanpa ditambahkan EM4 dan molase.
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat diketahui bawah semakin
lama waktu fermentasi maka warna pupuk kompos yang dihasilkan
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akan semakin kehitaman. Warna pupuk berdasarkan SNI adalah yang
berwarna kehitaman. Dengan demikian warna pupuk kompos yang
sesuai dengan ketentuan SNI adalah warna pupuk kompos yang
dihasilkan pada perlakuan kode P1 dan P2.
Dokumentasi berupa foto warna pupuk kompos setiap perlakuan
dan kontrol pada hari ke 0 hingga ke 18 tdk bisa ditampilkan dalam
naskah ini karena dokumentasi saat penelitian berlangsung masih
tersimpan di Hp dan Hp tersebut hilang sehingga peneliti tidak
memiliki data berupa foto.
Tabel 4.3. Tekstur Pupuk Kompos setiap perlakuan dan kontrol hari ke 0 sampai 21
Hari Ke 0
P1

Kasar

T
ek

P2

Halus

S
t

P3

Halus

ur

3

6

P0

Kasar

Halus

12

15

18

21

Agak

Agak

Agak

Agak halus

Agak halus

Halus

Halus

halus

halus

halus

menggumpal

menggumpal

menggumpal

menggumpal

Agak

Agak

Agak

Agak halus

Agak halus

Halus

Menggumpal

halus

halus

halus

menggumpal

menggumpal

menggumpal

Agak

Kasar

Agak

Agak halus

Halus

Halus

Halus

halus

menggumpal

menggumpal

menggumpal

Kasar

Kasar

Halus

Halus

menggumpal

menggumpal

Halus

Halus

halus
P4

9

Kasar

Halus

Kasar

Halus

Halus

Halus

Kasar

Halus

3. Pengaruh Lama Waktu Fermentasi terhadap Tekstur Pupuk Kompos
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Tekstur pada setiap pupuk P1, P2, P3, P4 dan P0 memiliki
perbedaan seperti dapat dilihat pada tabel 4.3. Pupuk kompos yang
difermentasi pada P1, tekstur awal hari ke-0 memiliki tekstur kasar dan
hari ke-21 memiliki tekstur halus namun menggumpal. Akan tetapi
pupuk kompos yang difermentasi pada P2 tekstur awal hari ke-0
memiliki tekstur halus dan hasil akhir hari ke-21 teksturnya
menggumpal. Kemudian pada P3 tekstur awal hari ke-0 mengalami
tekstur halus dan hari ke-21 juga teksturnya halus namun menggumpal
dan pada P4 tekstur awal hari ke-0 memiliki kasar dan akhir hari ke-21
mengalami tekstur halus tetapi menggumpal. Sedangkan pada P0
tekstur awal hari ke-0 tekstur halus kemudian hari terakhir ke-21 masih
tetap teksturnya halus.
Berdasarkan hasil pengamatan yang diurai di atas, diketahui
bahwa semakin lama waktu (minimal 21 hari) fermentasi pupuk
kompos yang dilakukan, tekstur pupuk yang dihasilkan semakin
sempurna dan layak untuk digunakan yaitu pada P1, P3 dan P4. Sebab
menurut ketentuan SNI, pupuk kompos yang sesuai adalah pupuk
kompos yang parameter teksturnya sudah seperti tanah, halus dan
menggumpal.
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Tabel 4.4. Temperatur Pupuk Kompos setiap perlakuan dan kontrol hari ke 0
sampai 21

P1
P2
P3
P4
P0

0
3
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
Temperatur

Temperatur Hari ke – (0C)
6
9
12 15
18
21
23
29 28 27
26
29
25
28 29 28
26
30
25
28 29 25
27
29
25
27 28 26
26
29
25
28 29 27
27
30
pupuk kompos yang dihasilkan pada perlakuan P1,

P2, P3, P4 dan P0 dengan lama waktu fermentasi 21 hari, yaitu
perlakuan P1 temperatur awal pada hari ke-0 memiliki 26 0C dan hasil
akhir hari ke-21 temperaturnya 290C. Pada P2 temperatur awal hari ke0 memiliki 260C kemudian di hari ke-21 mendapatkan temperatur 300C.
Hasil awal temperatur P3 pada hari ke-0 memiliki 260C dan hari ke-21
memiliki temperatur 290C. Kemudian pada P4 temperatur awal hari ke0 memiliki 260C dan temperatur akhir hari ke-21 masih memiliki 290C.
Sedangkan temperatur awal P0 pada hari ke-0 masih tetap 260C dan
hasil akhir hari ke-21 temperaturnya naik 300C. Perubahan temperatur
selama proses fermentasi dapat dilihat pada Gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Perubahan temperatur fermentasi pupuk kompos pada hari ke 0
sampai 21
Berdasarkan hasil pengukuran temperatur yang ternyata hanya
perlakuan P2 dan P0 yang memenuhi kriteria pupuk kompos yang baik
sesuai dengan ketentuan SNI. Sebab dalam ketentuan SNI menyebutkan
bawah pupuk kompos yang layak digunakan adalah pupuk kompos
dengan perlakuan P2 dan P0 yang memiliki temperatur ≤ 300C. Dengan
demikian pupuk kompos yang belum memenuhi ketentuan SNI karena
temperaturnya masih di bawah 300C yaitu P1, P3 dan P4. Temperatur
tersebut mengindikasikan bahwa pupuk kompos pada perlakuan P1, P3
dan P4 belum matang.
4.

Pengaruh Lama Waktu Fermentasi terhadap Bau Pupuk Kompos.
Parameter kematangan selanjutnya yang di amati adalah bau. Ke
lima perlakuan pupuk kompos yang dihasilkan dengan waktu
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fermentasi yang berbeda-beda memiliki bau yang berbeda (Tabel 4.5).
Peneliti melakukan pengamatan kematangan khususnya parameter bau
kelima perlakuan pupuk kompos tersebut dengan mencium atau
membaui pada jarak 5 cm dari hidung. Oleh karena itu dapat dicium
bau dari masing-masing pupuk yang dihasilkan dimana bau pada pupuk
kompos.
Tabel 4.5. Bau Pupuk Kompos setiap perlakuan dan kontrol hari ke 0 sampai 21
Hari Ke -

P1
B
a

P2

u
P3

0

3

6

9

12

15

18

21

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

alkohol

kecut

kecut

amis

amis

kecut

amis

amis

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

alkohol

kecut

amis

amis

amis

amis

kecut

kecut

Bau

Bau amis

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

manis

amis

kecut

kecut

kecut

kecut

alkohol
P4

P0

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

alkohol

manis

kecut

amis

kecut

amis

manis

amis

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

Bau

pisang

pisang

amis

amis

kecut

kecut

amis

amis

Perlakuan P1 di awal hari ke-0 masih bau alkohol dan hari terakhir
ke-21 mendapatkan bau amis. Bau awal pada perlakuan P2 hari ke-0
memiliki bau alkohol dan hasil akhir hari ke-21 memiliki bau kecut.
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Kemudian bau pada perlakuan P3 di awal hari ke-0 masih memilki bau
alkohol dan di hari ke-21 memiliki bau kecut. Pada perlakuan P4 di awal
hari ke-0 masih mendapatkan bau alkohol, hal ini menandakan bahwa
masih berlangsung proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme
yang berasal dari EM4 pada perlakuan tersebut. Kemudian hari terakhir
ke-21 memiliki bau amis. Sedangkan pada P0 awal hari ke-0 tetap bau
alkohol dan di hari terakhir ke-21 mendapatkan bau amis. Mendapatkan
bau amis ini karena kerjasama antar mikroorganisme alam dengan cuaca
(Setyorini dkk, 2006).
Dalam ketentuan SNI pupuk kompos yang matang adalah pupuk
kompos sudah berbau tanah dimana pupuk kompos yang dihasilkan
memiliki bau yang serupa dengan bau tanah humus (Suryati, 2014).
Dengan demikian dapat diketahui bau pupuk kompos yang sesuai dengan
SNI adalah berbau tanah, tetapi dalam pengamatan parameter yang
diukur disetiap perlakuan belum ditemukan berbau tanah. Hal ini
memungkinkan peneliti kurang teliti ketika dalam pembuatan pupuk
kompos sehingga di setiap perlakuan bau pupuk yang dihasilkan belum
memenuhi ketentuan SNI.
B.

Konsentrasi EM4 Yang Menghasilkan Pupuk Kompos Dari Kulit
Pisang Ambon Lumut Dengan Kematangan Yang Optimal.
Pembuatan pupuk kompos dari kulit pisang ambon lumut, dengan
variasi konsentrasi EM4 pada kematangan dari parameter yang diukur ditiap
perlakuan beberapa sudah masuk kriteria SNI seperti pada parameter pH
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yang memenuhi ketentuan SNI yaitu P0, P1, P3 dan P4 karena nilai pHnya
berada diantara 4-9. Warna pupuk kompos yang sesuai dengan ketentuan
SNI adalah warna pupuk kompos yang dihasilkan pada perlakuan P1 dan P2.
Pada tekstur pupuk yang dihasilkan semakin sempurna dan layak
untuk digunakan yaitu pada P1, P3 dan P4. Berdasarkan hasil pengukuran
temperatur yang ternyata hanya perlakuan P2 dan P0 yang memenuhi kriteria
pupuk kompos yang baik sesuai dengan ketentuan SNI. Sedangkan dari lima
(5) parameter yang diukur belum memenuhi ketentuan SNI yaitu bau, pupuk
kompos yang sesuai dengan SNI adalah berbau tanah, tetapi dalam
pengamatan parameter yang diukur disetiap perlakuan belum ditemukan
berbau tanah hal ini memungkinkan peneliti kurang teliti ketika

dalam

pembuatan pupuk kompos yang telah di lakukan.
C.

Keterbatasan dan Hambatan Penelitian
Penelitian ini telah di usahakan dan dilaksanakan sesuai dengan
prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:
1.

Pembuatan kulit Pisang Ambon Lumut dalam penelitian ini dengan
jumlah yang sedikit.

2.

Waktu pengamatan alat untuk mendokumentasi hilang, sehingga
peneliti tidak memiliki gambar.

3.

Penelitian ini hanya mengukur beberapa parameter pada pupuk
kompos yang dihasilkan, yaitu pH, warna, tekstur, temperatur dan bau.

4.

Penelitian ini hanya mengamati kematangan pupuk kompos
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BAB V
IMPLEMENTASIKAN HASIL PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN

Penelitian yang telah dilakukan dengan judul Pengaruh Variasi Konsentrasi
Effective Microorganism 4 (EM4) Terhadap Kematangan Pupuk Kompos dari
Kulit Pisang Ambon lumut (Musa acuminata) dapat digunakan sebagai bahan
praktikum dalam pembelajaran Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII
semester ganjil yakni pada materi Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan.
Kegiatan praktikum pembuatan pupuk kompos dari kulit pisang ambon lumut
dapat memberi pengetahuan kepada siswa untuk memanfaatkan bahan organik
sebagai bahan pembuatan pupuk kompos. Hasil pembuatan pupuk kompos dapat
langsung diuji kematangannya dengan pengamatan selama proses pembuatan
pupuk kompos dan atau dapat diuji pada tanaman tertentu. Acuan kurikulum yang
digunakan dalam pembelajaran menggunakan kurikulum 2013.
A.

Kompetensi Inti

KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli ( gotong royong, kerja sama, toleran, rama, santun, responsif, dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
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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 menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4

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

B.

Kompetensi Dasar
KD 3.1 : Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan
proses pertumbuhan dan perkembangan pada Mahluk Hidup berdasarkan hasil
percobaan.
KD 4.1 : Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang
memengaruhi

proses

pertumbuhan

dan

perkembangan

tanaman,

dan

melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tatacara penulis ilmiah yang
benar.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A . Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Pemberian EM4 ternyata tidak mempengaruhi pada proses pengomposan.
Sedangkan nilai pH dan temperatur tidak memiliki nilai yang signifikan,
karena pada tiap perlakuan mengalami perbedaan yang begitu nyata.
2. Konsentrasi EM4 yang menghasilkan kematangan pupuk kompos yang
optimal dari kulit pisang ambon lumut (Musa acuminata), paling banyak
muncul dari setiap perlakuan pada parameter yang di ukur yaitu pupuk
yang di fermentasi yakni

P1. Kemudian pada parameter bau belum

memenuhi kriteria sesuai dengan SNI.
B. Saran
Saran yang disampaikan penulis adalah :
1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk pengamatan kualitas dan
kematangan pupuk kompos dari kulit pisang ambon lumut dengan uji
pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
2.

Pe
rlu dilakukan penelitian lanjutan terkait kematangan pupuk kompos,
dengan ditambahkannya kulit pisang ambon lumut dan waktu fermentasi
satu bulan.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 : Data mentah tiap perlakuan hari ke-3
pH Warna
Tekstur
Temperatur

Bau

P1

3,3

coklat

agak halus

26

kecut

P2

5,1

hitam

agak halus

26

kecut

P3

4

hitam

agak halus

26

amis

P4

3,4

hitam

kasar, menggumpal

26

manis

P5

4,5

coklat

agak halus

25

bau pisang

Lampiran 2 : Data mentah tiap perlakuan hari ke-6
pH
Warna
Tekstur
Temperatur

Bau

P1

3,4

coklat

halus

23

kecut

P2

6,2

hitam

halus

25

amis

P3

4,6

hitam

kasar

25

Manis

P4

3,6

coklat

kasar

25

Kecut

P0

5,9

coklat

Halus

25

Amis

Lampiran 3 : Data mentah tiap perlakuan hari ke-9

pH
2,4
6,2
3,2
2,7
6,4

Warna
hitam
hitam
coklat
coklat
coklat

Tekstur
halus
halus
halus
halus
halus

46

Temperatur
29
28
28
27
28

Bau
Amis
Amis
Amis
Amis
Amis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47

Lampiran 4 : Data mentah tiap perlakuan hari ke-12
pH
Warna
Tekstur
3,2
hitam
halus
P1
6,2
hitam
halus
P2
11,3
coklat
halus
P3
16,1
hitam
kasar
P4
6,3
coklat
halus
P0

Lampiran 5 : Data mentah tiap perlakuan hari ke-15
pH
Warna
Tekstur
3
coklat
Halus
P1
6,2
hitam
Kasar
P2
7,1
coklat
Halus
P3
4,7
coklat
Kasar
P4
7,4
coklat
Halus
P0

Temperatur
28
29
29
28
29

Temperatur
27
28
25
26
27

Lampiran 6 : Data mentah tiap perlakuan hari ke-18
pH
Warna
Tekstur
Temperatur
3,2
hitam
halus
26
P1
6
hitam
halus
26
P2
3,6
coklat
halus
27
P3
2,9
coklat
halus
26
P4
7,4
coklat
halus
27
P0

Lampiran 7 : Data mentah tiap perlakuan hari ke-21
pH
Warna
Tekstur
hitam
halus
P1
5
hitam
halus
P2
9
coklat
halus
P3
7,7
coklat
halus
P4
4,8
coklat
halus
P0
7,5

Lampiran 8 : Silabus

Temperatur
29
30
29
29
30

Bau
Amis
Amis
Kecut
Kecut
Kecut

Bau
Kecut
Amis
Kecut
Amis
Kecut

Bau
Amis
kecut
kecut
manis
amis

Bau
Amis
Kecut
Kecut
Amis
Amis
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SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI

Satuan pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Kelas

: XII

Semester

:1

Alokasi waktu

: 5x 45 Menit

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, rama, santun, responsif,
dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan 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
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI

4

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

1.2

2.1

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

I.
Pertumbuhan dan Perkembangan
Menyadari
dan I. Pertumbuhan
dan I. Konsep
Observasi
5x45 menit
mengagumi pola pikir
Perkembangan
Pertumbuhan
dan  sikap ilmiah saat
ilmiah dalam kemampuan o Faktor luar dan
Perkembangan
mengamati,
Mengamati
mengamati bioproses.
dalam
pada
melaporkan
o Mengamati
pertumbuhan
secara lisan dan
pertumbuhan pada
saat melakukan
tumbuhan
diskusi
o Membaca
teks
kelompok.
pertumubuhan pada Portofolio
tumbuhan
 laporan tertulis
Menanya
tentang faktor
o Siswa
distimulir
yang
untuk
membuat
mempengaruhi
pertanyaan
yang
pertumbuhan
menuntut berpikir
dan
kritis tentang konsep
perkembangan
pertumbuhan
dan
tanaman
perkembangan
Tes
mahluk hidup dan
 Konsep
faktor–faktor yang
pertumbuhan
memengaruhi
dan
pertumbuhan
dan
perkembangan
perkembangan.
Berperilaku ilmiah: teliti,
tekun, jujur terhadap data

SUMBER
BELAJAR
 Video
Pertumbuhan
dan
perkembangan
 Buku Biologi
Campbel
 Makalah
artikel,
atau
laporan hasil
penelitian
 Buku Biologi
SMA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50

KOMPETENSI DASAR

2.2

dan
fakta,
disiplin,
tanggung
jawab,
dan
peduli dalam observasi
dan eksperimen, berani
dan
santun
dalam
mengajukan
pertanyaan
dan berargumentasi, peduli
lingkungan,
gotong
royong, bekerjasama, cinta
damai, berpendapat secara
ilmiah dan kritis, responsif
dan proaktif dalam dalam
setiap tindakan dan dalam
melakukan
pengamatan
dan percobaan di dalam
kelas/laboratorium
maupun
di
luar
kelas/laboratorium.
Peduli
terhadap
keselamatan
diri
dan
lingkungan
dengan
menerapkan
prinsip
keselamatan kerja saat
melakukan
kegiatan
pengamatan dan percobaan
di laboratorium dan di

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR
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KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

lingkungan sekitar.

3.1

Menjelaskan pengaruh faktor
internal dan faktor eksternal
terhadap pertumbuhan dan
perkembangan
makhluk
hidup

4.1

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

Tugas
2.Merencanakan
dan Observasi
Melakukan Percobaan  Kerja
Ilmiah,
tentang Pertumbuhan
sikap ilmiah dan
dan
Perkembangan
keselamatan kerja
2. Merencanakan dan pada Tumbuhan
melaksanakan
Portofolio
percobaan
Mengamati
 Laporan
o Mengkaji
hasil
Percobaan
o Mengkaji
hasil
kerja
ilmiah
kerja
ilmiah
(contoh
kerja Test
(contoh
kerja
ilmiah).
 Membuat outline
ilmiah)
o Bagaimana
perencanaan
langkah-langkah
percobaan
melakukan
 Pemahaman
o Bagaimana
percobaan menurut
tentang
hasil
langkah- langkah
kerja ilmiah dari
percobaan
dan
melakukan
hasil diskusi dan
kesimpulan
percobaan menurut
mengkaji contoh  Pemahaman
kerja ilmiah dari
karya ilmiah dari
tentang
hal-hal
hasil diskusi dan
berbagai sumber.
yang
harus
mengkaji contoh
dilakukan dalam
karya ilmiah dari
melakukan

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR
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KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK
berbagai sumber

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

Menanya
o Memberikan
pertanyaan tentang
langkah-langkah
Eksperimen
dan
penyusunan laporan
hasil eksperimen.
Mengumpulkan
Data
(Eksperimen/Ekplorasi)
o Mendiskusikan
rancangan
dan
usulan
penelitian
tentang faktor luar
yang mempengaruhi
pertumbuhan pada
tumbuhan
o Melaksanakan
Eksperimen sesuai
dengan ususlan yang
disusun dan sudah
disepakati
setiap
kelompok.
o Melakukan
pengamatan
eksperimen,
mencatat data.

percobaan
 Pemahaman
tentang
faktor
lura dan faktor
dalam terhadap
pertumbuhan.

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR
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KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK

PEMBELAJARAN
Mengasosiasikan
o Mengolah data hasil
eksperimen.
o Menjawab
permasalahan.
o Menyimpulkan hasil
pengamatan.
o Menarik kesimpulan
dari hasil diskusi
mengenai
usulan
penelitian.
Mengkomunikasikan
o Menyusun Usulan
Penelitian tentang
faktor luar yang
mempengaruhi
pertumbuhan.
tanaman
dalam
bentuk
laporan
tertulis.
o Melaporkan
hasil
eksperimen secara
lisan
(presentasi)
dan tertulis tertulis.

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54

Lampiran 9 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII/1

Alokasi waktu

: 5x45 menit

A. KOMPETENSI INTI
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yangdianutnya.
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.
3. Memahami, menerapkan dan

menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan tentang rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan
humainora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam
bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.
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4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, bertindak secara afektif dan kreatif, dan
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan
langsung.
B.

KOMPETENSI DASAR
3.1. Memahami peran pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan
4.1. Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar
yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan
tanaman, dan melaporkan secara tertulis dengan menggunkan tata
cara penulisan ilmiah yang benar.

C.

INDIKATOR
3.1.1.

Menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pengamatan maupun
percobaan yang telah dilakukan.

3.1.2.

Mampu menganalisis proses pertumbuhan dan perkembangan pada
tumbuhan.

4.1.1.

Mampu

merancang

percobaan

tentang

faktor

luar

yang

mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
4.1.2.

Mempresentasikan hasil rancangan percobaan di depan kelas

4.1.3.

Melakukan percobaan yang telah di rancang tentang faktor luar
yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan
tanaman.
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D.

TUJUAN PEMBELAJARAN
3.1.1.1. Siswa mampu menjelaskan faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi

pertumbuhan

dan

perkembangan

pada

tumbuhan melalui pengamatan maupun percobaan dengan
benar.
3.1.2.1. Siswa

mampu

perkembangan

menganalisis
pada

proses

pertumbuhan

pertumbuhan

dengan

faktor

dan
yang

mempengaruhi melalui diskusi dan membaca literatur terkait
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat.
4.1.1.1. Siswa mampu merancang percobaan tentang faktor luar yang
mempengaruhi

proses

pertumbuhan

dan

perkembangan

tanaman melalui diskusi dengan benar.
4.1.2.1. Siswa mampu mempresentasikan hasil rancangan percobaan di
depan kelas melalui hasil diskusi dengan benar.
4.1.3.1. Siswa mampu melakukan percobaan yang telah di rancang
tentang faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan
dan perkembangan tanaman.
4.1.4.1. Siswa membuat laporan tertulis hasil percobaan dengan tata
cara penulisan ilmiah yang benar.
E. MATERI AJAR
Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
Faktual
1.

Penggunaan Pupuk Organik dalam Bidang Pertanian
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2.

Dampak positif Penggunaan Pupuk Organik

Konseptual
1.

Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan

2.

Faktor Internal dan eksternal yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan
Perkembangan pada Tunmbuhan.

3.

Mendeskripsikan

perbedaan

pertumbuhan

dan

perkembangan

tumbuhan
Prosedural
-

Melakukan Praktikum pembuatan Pupupk Kompos

Metakognitif
-

Menyajikan data dan menganalisis hasil praktikum dalam bentuk
laporan tertulis

F.

PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
1. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Saintifik
2.

Metode Pembelajaran :Diskusi kelompok, tanya jawab,
pengamatan, percobaan dan presentasi.

3. Model Pembelajaran : Inkuiri
G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR
1. Media


Kartu soal



Power point

2. Alat dan Bahan


Laptop
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Viewer



LKS



Papan tulis

3. Sumber belajar

H.



Buku Paket Biologi Kelas XII (Kurikulum 2013)



Buku Biologi Campbel

LANGKAH-LANGAKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan ke- I ( 2 x 45 menit)
Tahap

PENDAHULUAN

INTI

Kegiatan Pembelajaran
Persiapan Kondisi Kelas
- Memberi salam
- Berdoa bersama
- Mengecek
kehadiran
mempersilahkan siswa untuk
meninggalkan yang tidak
berkaitan
dengan
mata
pelajaran Biologi
Apersepsi
Guru bertanya kepada siswa
Guru
menanyakan
tentang
berhubungan
pembelajaran
sebelumnya ?
Orientasi
Guru menyampaikan kompetensi
materi, tujuan, manfaat, langkah
pembelajaran, dan teknik serta bentuk
penilaian yang akan dilaksanakan.
- Guru membagi siswa kedalam
beberapa kelompok
- Guru menyampaikan materi
- Membagikan LKS Pertumbuhan
dan Perkembangan
- Guru menyiapkan dan membagikan
kartu soal yang berisi pertanyaan
dan jawaban
- Guru memberikan kesempatan bagi

Alokasi
Waktu

15

60 menit
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siswa untuk bertanya terkait
kegiatan diskusi yang akan di
lakukan.
Mengumpulkan Informasi
- Siswa dapat mengolah informasi
yang berkaitan dengan materi
diskusi dari berbagai literature
Mengasosiasikan
- Siswa
berdisukusi
dengan
kelompok
untuk
menjawab
pertanyaan yang telah diajukan dan
mengerjakannya sesuai langkahlangkah yang dicantumkan di LKS
- Setelah mengolah informasi guru
membimbing siswa mencocokan
pertanyaan dan jawaban.
- Guru mengarahkan siswa untuk
mencocokan soal dan jawaban

PENUTUP

Mengkomunikasikan
- Setiap kelompok mempresentasikan
hasil diskusi di depan kelas. Pada
saat presentasi, kelompok lain di
harapkan menanggapi dan bertanya
apabila tidak sesuai dengan hasil
diskusi kelompoknya.
- Guru membahas atau memberi
konfirmasi terhadap hasil diskusi
seluruh kelompok secara interaktif.
Merangkum
Guru meminta beberapa siswa untuk
merangkum hasil diskusi dan materi
maupun informasi yang telah di
pelajari.
Mengevaluasi
Guru memberikan pertanyaan terakait
materi pelajaran dan diskusi kelompok
hari ini.
Refleksi
Guru
meminta
siswa
untuk
mengungkapkan perasaan dan manfaat
dari pembelajaran hari ini.

15 menit
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Tindak Lanjut
Guru menugaskan siswa untuk
membaca jurnal Pertumbuhan dam
Perkembangan.
Meminta doa dan memberi
salam penutup.
Pertemuan ke – II ( 2x45 menit)
Tahap

PENDAHULUAN

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Persiapan Kondisi kelas
- Memberi salam
- Berdoa bersama
- Mengecek
kehadiran
mempersilahkan
siswa
untuk
meninggalkan yang tidak berkaitan
dengan mata pelajaran Biologi
Apersepsi
Guru bertanya kepada siswa “apa saja
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
pertumbuhan
dan
perkembangan
tumbuhan dan jelaskan berdasarkan
jurnal penelitian yang sudah kalian
baca?”
Orientasi
Guru meyampaikan tujuan pembelajaran
di hari ini
Mengorganisasikan
Guru membagi siswa
kelompok

ke

dalam

15 menit
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-

INTI

Guru menjelaskan materi
Guru membagikan LKPD

60 menit

Menanya
Siswa diminta mengajukan pertanyaan
terkait materi yang disampaikan
Mengumpulkan informasi
Siswa dapat mengolah informasi yang
berkaitan dengan materi diskusi dari
berbagai literature
Mengasosiasikan
Siswa berdiskusi dengan kelompok
untuk
merencanakan
dan
merancang
penelitian
atau
eksperimen yang berkaitan dengan
pertumbuhan dan perkembangan
tanaman.
Setelah
merencanakan
dan
merancang
penelitian
atau
eksperimen
siswa
dapat
menuangkannya ke LKS

PENUTUP

Mengkomunikasikan
- Setiap kelompok memprentasikan
hasil rancangan di depan kelas
- Pada saat presentasi guru bertanya,
membahasa
atau
memberi
konfirmasi terhadap hasil rancangan
penelitian atau eksperimen setiap
kelompok secara interaktif.
Merangkum
Guru menjelaskan secara ringkas kirakira apa saja yang perlu diperhatikan
saat
melakukan
penelitian
atau
eksperimen terkait pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan
Mengevaluasi
Guru memberikan pertanyaan ke siswa
terkait penelitian atau eksperimen yang
akan dilakukan setiap kelompok
Refleksi
Guru
meminta

siswa

untuk
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mengungkapkan perasaan dan manfaat
dari pembelajran hari ini.
Tindak Lanjut
Guru menugaskan siswa untuk
mempersiapkan alat-alat dan bahan
praktikum
Memimpin doa dan memberi salam
penutup.

Pertemuan ke-III ( 1 x 45 menit)
Tahap
Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
waktu

Persiapan kondisi kelas
Memberi salam
Berdoa bersama
Mengecek kehadiran
PENDAHULUAN

15 menit
Orientasi
Guru
menyampaikan
praktikum hari ini

INTI

PENUTUP

tujuan

Mengorganisasikan
Guru memberi siswa ke dalam
beberapa kelompok
Mengumpulkan Informasi
Siswa dapat memperoleh data
melalui penelitian yang sudah di
lakukan kelompok masing-masing
Merangkum
Guru meminta beberapa siswa untuk
merangkum
tentang
kegiatan
praktikum hari ini.
Mengevaluasi
Guru memberi pertanyaan kepada
siswa terkait kegiatan praktikum hari
ini
Refleksi
Guru
meminta
siswa
untuk
mengungkapkan
manfaat
dan
perasaan
mengikuti
kegiatan
praktikum hari ini.

35 menit
10 menit
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Tindak lanjut
Setelah melakukan penelitian dan
memperoleh
data
secara
berkelompok, siswa di minta untuk
menuliskan laporan tertulis secara
pribadi.
Memimpin doa penutup dan
Memberi salam

I.

PENILAIAN HASIL BELAJAR
1. Teknik Penilaian
a.

Kognitif

: Tes tertulis

b.

Afektif

: Lembar Observasi

c.

Psikomotorik : Kinerja

2. Bentuk Instrumen
a.

Lembar Kerja Siswa (LKS)

b.

Rubrik Penilaian

c.

Pedoman Skoring

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64

Lampiran 10 : Lembar Kerja Siswa
LEMBAR KERJA SISWA 1
Anggota Kelompok
1.

.................................................................

2.

.................................................................

3.

.................................................................

4.

.................................................................

5.

.................................................................

A. Judul : Melakukan Rancangan dan Rencana Penelitian tentang
Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan.
B. Tujuan
Melalui diskusi kelompok, siswa mampu :
1. Membuat rancangan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
2. Melaksanakan rancangan penelitian mengenai faktor luar (eksternal)
yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
3. Membuat laporan tertulis tentang hasil penelitian mengenai faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara
sistematis dan ilmiah.
C. Alat dan Bahan
1. LKS
2. Alat tulis
3. Buku literatur dan jurnal
D. Langkah kerja
1. Bergabunglah sesuai kelompok yang ditentukan !
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2. Diskusikan bersama kelompok dan tentukan tumbuhan yang akan
menjadi objek pengamatan penelitian pertumbuhan dan
perkembangan tanaman!
3. Diskusikan rancangan penelitian secara sistematis dan ilmiah
dengan ketentuan:
a. Judul
b. Rumusan masalah
c. Tujuan
d. Hipotesis
e. Alat dan bahan
f. Langkah kerja
4. Lakukan penelitian dan pengamatan sesuai dengan rancangan yang
telah di buat selama 1 minggu. Hasil penelitian dan pengamatan
dianalisis dan dibuat dalam bentuk laporan tertulis (secara pribadi)
menggunakan tata cara penulisan ilmiah dengan format laporan :
a. Acara (Judul, hari/tanggal, waktu, dan tempat penelitian)
b. Tujuan
c. Dasar Teori
d. Alat, bahan dan cara kerja
e. Hasil pengamatan
f. Pembahasan
g. Kesimpulan
h. Daftar Pustak
i. Lampiran (berupa foto)
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Lampiran 11: Lembar Kerja Peserta Didik 1
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1

1. ...................................................................................
2. ...................................................................................
3. ...................................................................................
4. ...................................................................................

A.

Judul : Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan

B.

Tujuan
Melalui diskusi kelompok serta mengkaji pustaka, siswa mampu
menjelaskan dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.

C. Alat dan Bahan
1. LKS
2. Alat tulis
3. Buku literatur dan jurnal
D. Langkah Kerja
1. Bergabunglah sesuai kelompok yang sudah ditentukan !
2. Diskusikanlah bersama kelompok tentang faktor apa saja yang
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas!
E. Pertanyaan diskusi
1. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan?
2. Jelaskan (minimal

3) faktor apa saja yang mempengaruhi

pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan?
3. Bagaimana interaksi antara faktor yang mempengaruhi dengan
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan?
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F. Jawaban
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.......................................................................................

G. Kesimpulan
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................
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Lampiran 12: Kisi – kisi Soal Ulangan
Kisi-Kisi Soal Ulangan
Indikator
Menjelaskan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
pertumbuhan
dan
perkembangan
tumbuhan
Menjelaskan
hubungan antara
faktor internal
dan
faktor
eksternal dengan
proses
pertumbuhan
dan
perkembanga
tumbuhan
Membuat
laporan
rancangan
penelitian
tentang
faktor
luar
yang
mempengaruhi
proses
pertumbuhan
dan
perkenmbangan
tumbuhan

C1

C2 C3 C4 C5
ⱱ

C6 Nomor
Kunci
Soal
Jawaban
1
C

Bentuk
Soal
PG

ⱱ

2

D

PG

ⱱ

3

A

PG

ⱱ

4

B

PG

ⱱ

5

A

PG

1

Terlampir

Essay

3

Terlampir

Essay

ⱱ
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Lampiran 13 : Soal
SOAL
A. Pilihan Ganda
1. Tiga faktor penting yang mempengaruhi perkecambahan biji
adalah....
a. Air, udara dan tanah
b. Air, suhu dan tanah
c. Oksigen, suhu dan cahaya
d. Suhu, tanah dan lingkungan
e. Air, mineral dan karbon
2. Untuk menentukan bahwa suatu tanaman telah mencapai tingkat
kedewasaan adalah dengan.....
a. Mengukur tinggi dan besar batang
b. Mengukur batang dengan auksanometer
c. Menentukan banyaknya daun yang gugur
d. Kemampuan perkembangan secara generatif
e. Menentukan umur suatu tanaman
3. Proses pertambahan volume yang irreversible ( tidak dapat kembali
lagi ) karena adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel
disebut........
a. Pertumbuhan
b. Perkembangan
c. Perkecambahan
d. A b, dan c benar
e. A b, dan c salah
4. Proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih
sempurna pada makhluk hidup. Hal ini ditandai dengan terbentuknya
struktur khusus atau menghasilkan substansi dari sel-sel yang sedang
tumbuh.
a. Pertumbuhan
b. Perkembangan
c. Perkecambahan
d. A, B dan C benar
e. A, B dan C salah
5. Tumbuhan yang kekurangan air akan meningkatkan sintesis
hormon...
a. Absisin
b. Auksin
c. Sitokinin
d. Giberelin
e. Etilen
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B. Essay
1. Jelakan perbedaan perkecambahan epigeal dan hipogeal !

2. Mengapa rumput yang tumbuh dibahwa pohon rindang tumbuh lebih
cepat dibandingkan rumput sejenis yang tumbuh di tengah lapangan?
Hormon apa yang berperan dalam proses tersebut? (10)
3. Pak Petrus mengeluhkan akan meningkatnya harga pupuk kimia yang
dijual di pasaran. Penggunaan pupuk kimia menyebabkan kerusakan
pada tanah. Sebagai siswa yang sudah mempelajari tentang materi
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan apa yang akan kalian
lakukan? Buatlah rencana penelitian untuk membantu Pak Petrus.
Laporan rancangan penelitian berisi : (30)
a. Judul penelitian
b. Rumusan masalah
c. Hipotesis
d. Variabel bebas dan variabel terikat
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Lampiran 14 : Kunci Jawaban
KUNCI JAWABAN

Pilihan Ganda
1.

C

2.

D

3.

A

4.

B

5.

A

Essay
1. Hipogeal merupakan pertumbuhan dari epikotil, sementara dari epigeal,
merupakan proses pertumbuhan memanjang dari hipokotil. Epigeal,
kotiledon dan juga plumula muncul di atas tanah, sementara pada
hipogeal, hanya plumula saja yang muncul di atas tanah. Hipogeal terjadi
pada tumbuhan monokotil, sementara pada proses perkecambahan epigeal
terjadi pada tumbuhan dikotil.
2. Rumput yang ada pada tempat teduh seperti di bahwa pohon rindang
tumbuh lebih cepat dibanding dengan yang tumbuh di lapangan. Hal ini
bisa terjadi karena hormon auksin pada rumput yang tumbuh di bahwa
pohon rindang mendapatkan cahaya yang minim sehingga kinerja auksin
lebih maksimal di banding pada rumput yang ada di lapangan. Kerja
auksin sendiri sangat di pengaruhi oleh cahaya matahari. Semakin banyak
paparan cahaya matahari maka semakin terhambat proses pembesaran dan
pemanjangan pada tanaman.
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3. Rancangan Penelitian
a. Judul Penelitian
Daun

: Pengaruh Komposisi Pupuk Kompos Berbahan

Ketapang (Terminalia catappa) dan Pupuk Kandang Terhadap

Pertumbuhan Bayam.
b. Rumusan Masalah : Bagaimana pengaruh komposisi pupuk kompos
berbahan dasar daun ketapang (Terminalia catappa) mbuhan bayam.
c. Hipotesis : Perbedaan komposisi pupuk kompos berbahan dasar daun
ketapang memiliki pengaruh berbeda terhadap pertumbuhan tanaman
bayam.
d. Variabel bebas dan Variabel Terikat :

Pertumbuhan tanaman bayam

meliputi : Tinggi tanaman, jumlah daun dan berat basah tanaman
bayam.

Lampiran 15 : Rubrik Penilaian
RUBRIK PENILAIN
Soal

Skor

Aspek
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Penilaian Soal Pilihan Ganda
1
Menjawab benar
1
0
Menjawab tidak benar atau tidak menjawab sama sekali
2
1
Menjawab benar
0
Menjawab tidak benar atau tidak menjawab sama sekali
3
1
Menjawab benar
0
Menjawab tidak benar atau tidak menjawab sama sekali
4
1
Menjawab benar
0
Menjawab tidak benar atau tidak menjawab sama sekali
5
1
Menjawab benar
0
Menjawab tidak benar atau tidak menjawab sama sekali
Penilaian Soal Essay
10
Menganalisis dengan benar dan menyebutkan hormon yang
berperan dalam proses tersebut dengan benar.
7
Menalisis dengan benar namun tidak menyebutkan hormon
yang berperan dalam proses tersebut dengan benar.
1
5
Menganalisis kurang benar namun menyebutkan hormon yang
berperan dalam proses tersebut dengan benar.
3
Menganalisis kurang benar dan juga tidak menyebutkan
hormon yang berperan dalam proses tersebut dengan benar.
1
Menganalisis tidak benar dan juga tidak menyebutkan hormon
yang berperan dalam proses tersebut dengan benar.
0
Menjawab tidak benar
10
Menganalisis dengan benar dan menyebutkan hormon yang
berperan dalam proses tersebut dengan benar.
7
Menalisis dengan benar namun tidak menyebutkan hormon
2
yang berperan dalam proses tersebut dengan benar.
5
Menganalisis kurang benar namun menyebutkan hormon yang
berperan dalam proses tersebut dengan benar.
3
Menganalisis kurang benar dan juga tidak menyebutkan
hormon yang berperan dalam proses tersebut dengan benar.
1
Menganalisis tidak benar dan juga tidak menyebutkan hormon
yang berperan dalam proses tersebut dengan benar.
0
Menjawab tidak benar atau tidak jawab sama sekali
3
30
Merancang judul penelitian, rumusan masalah, hipotesis,
variabel bebas, variabel kontrol dengan benar dan secara
sistematis.
25
Merancang hanya 3 komponen penelitian dengan benar dan
secara sistematis.
12
Merancang hanya 3 komponen penelitian dengan kurang
benar namun secara sistematis.
10
Merancang hanya 2 komponen penelitian dengan benar dan
secara sistematis.
5
Merancang hanya 2 komponen dengan kurang benar dan
secara tidak sistematis.
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0

Tidak menjawab sama sekali

Penilaian Test
No

Nama Siswa

Butir Soal

1

2

3

4

5

6

Skor
1
2
3
4
5
Nilai =

Instrumen Penilaian Observasi
Pengamatan Afektif

7

Jumlah

Nilai

Skor

Siswa
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No

Nama Siswa

Aspek yang Dinilai
Kerjasama

Displin

Total

Percaya
Diri

1
2
3
dst
Kategori 3 = Baik, 2 = Cukup, 1 = Kurang
Nilai =
Keterangan :
Nilai

Kategori

91-100

Amat baik

81-90

Baik

71-80

Cukup

61-70

Kurang

˂60

Sangat kurang

Rubrik Penilaian Afektif
Aspek yang

Skor

Rubrik
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Dinilai
3
Kerjasama

Disiplin

2
1
3

Percaya Diri

2
1
3

2
1

Mampu bekerja sama dalam kelompok, sikap,
keandalaan pengetahuan, tanggung jawab
mengerjakan dan menghargai pendapat teman
lain.
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Masuk kelas tepat waktu, kehadiran, tingkat
kewaspadaan, mengerjakan dan mengumpulkan
tugas tepat waktu.
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat
Mampu mempresentasikan hasil diskusi di depan
kelas, mampu mengemukakan pendapat, dan
mampu mempertahankan pendapat.
Jika hanya 2 indikator yang terlihat
Jika hanya 1 indikator yang terlihat

Lampiran 16 : Penilaian Kognitif
Penilaian Kognitif
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Lembar Pengamatan Kinerja
No
1

Aspek yang Dinilai
Konsep

materi

3

2

1

Keterangan

dalam

presentasi
2

Kebenaran pendapat

3

Menjawab

pertanyaan

yang diajukan
Kategori : 3 = Baik, 2 = Cukup, 2 = Kurang

Rubrik Penilaian Kognitif
Aspek yang Dinilai
Skor
Konsep
materi 3
dalam presentasi

Kebenaran
berpendapat

Menjawab
pertanyaan yang
diajukan

2
1
3

2
1
3

2
1

Rubrik
Mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan
sumber yang akurat, materi presentasi tidak
miskonsepsi dan mampu dipahami.
Jika hanya 2 indikator yang terpenuhi
Jika hanya 1 indikator yang terpenuhi
Mampu mengemukakan pendapat terkait hasil
diskusi secara logis, mampu mempertahankan
pendapat, dan suara saat menyampaikan
pendapat dapat terdengar jelas.
Jika hanya 2 indikator yang terpenuhi
Jika hanya 1 indikator yang terpenuhi
Mampu menjawab pertanyaan kelompok lain
dengan logis, mampu mertahankan jawaban
dan menggunakan bahasa yang baik, santun
serta mudah dipahami.
Jika hanya 2 indikator yang terpenuhi
Jika hanya 1 indikator yang terpenuhi

Instrumen Penilaian Psikomotorik Melaksanakan Penelitian
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No

Aspek

Skor
1

1

2

3

Persiapan
Perumusan judul
Penentuan masalah

2

Melaksanakan
Perincian analisis data
Ketepatan penarikan kesimpulan

3

Laporan
Sistematika penulisan laporan
Penggunaan bahasa yang baik,
benar dan mudah dipahami

Kategori : 3 = Baik, 2 = Cukup, 1 = Kurang

Nilai =

Rubrik Penilain Portofolio dan Kognitif
No
1

Aspek yang dinilai

Skor

Penentuan masalah

3

Penentuan judul

2
1
3

2

Rubrik
Persiapan
Penemuan masalah sesuai dengan fakta,
jelas dan rumusan masalah harus sesuai
dengan topik
Jika hanya 2 indikator yang sesuai
Jika hanya 1 indikator yang sesuai
Perumusan
judul
harus
sesuai
permasalahan yang fakta, judul dibuat
ringkas, dan sesuai dengan topik
Jika hanya 2 indikator yang sesuai
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2

Pelaksanaan
Perincian analisis
data

Ketepatan menarik
kesimpulan

1

Jika hanya 1 indikator yang sesuai

3

Analisis data sesuai dengan parameter
yang digunakan dalam penelitian,
dianalisis menggunakan tabel dan grafik.
Jika hanya 2 indikator yang sesuai
Jika hanya 1 indikator yang sesuai
Penarikan kesimpulan harus sesuai
dengan penelitian tidak mengarang dan
menggunakan bahasa yang mudah
dipahami.
Jika hanya 2 indikator yang sesuai
Jika hanya 1 indikator yang sesuai

2
1
3

2
1
3

Laporan
Sistematika
penulisan laporan

Penggunaan bahasa
yang baik dan benar

3

2
1
3

2
1

Penulisan laporan harus sesuai dengan
format yang ditentukan, data lengkap dan
ditulis secara sistematis.
Jika hanya 2 indikator yang sesuai
Jika hanya 1 indikator yang sesuai
Penulisan laporan menggunakan bahasa
yang baik dan benar, tulisan rapih dan
mudah dibaca.
Jika hanya 2 indikator yang sesuai
Jika hanya 1 indikator yang sesuai

