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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan pupuk 

organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan tanaman 

kangkung darat (Ipomoea reptans Poir) yang meliputi tinggi tanaman, jumlah daun,  

serta luas daun dan membuat LKS eksperimen materi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman pada siswa SMA kelas XII semester 1. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu, pada bulan Maret – April 2015. Perlakuan disusun dengan rancangan acak 

lengkap faktor tunggal dengan 6 kali ulangan. Perlakuan terdiri atas P0: kontrol, P1: 

kosentrasi pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok 20 ml, P2: 

kosentrasi pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok 40 ml, dan P3: 

kosentrasi pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok 60 ml. Hasil 
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pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam dan diuji lanjut dengan BNT 

sebagai pembanding antarperlakuan pada taraf nyata 5%. 

 

F hitung hasil analisis ragam yang didapat pada tinggi tanaman yaitu 80.667, jumlah 

daun yaitu 32.611, dan luas daun yaitu 18.952, lebih tinggi dari F tabel yaitu 4.94 

sehingga penggunaan pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok 

berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat (Ipomoea 

reptans Poir). Hasil Uji BNT pada tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun 

tanaman kangkung memberikan hasil yang paling baik pada perlakuan P1 yaitu 

kosentrasi pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok 20 ml, sedangkan 

terendahnya pada perlakuan P3 yaitu kosentrasi pupuk organik cair dari limbah kulit 

buah pisang kepok 60 ml.  

LKS eksperimen materi pertumbuhan dan perkembangan tanaman pada siswa SMA 

kelas XII semester 1 disusun dengan kategori sangat layak sehingga dapat diterapkan 

pada siswa kelas XII SMA Negeri 1 Gadingrejo. 

 

Kata kunci :  pupuk organik cair, limbah kulit buah pisang kepok, pertumbuhan  

tanaman, kangkung darat, dan LKS 

 


