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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pupuk Organik Cair 

 

Pupuk merupakan bahan yang mengandung sejumlah nutrisi yang diperlukan 

bagi tanaman. Pemupukan adalah upaya pemberian nutrisi kepada tanaman 

guna menunjang kelangsungan hidupnya. Pupuk dapat dibuat dari bahan 

organik ataupun anorganik. Pemberian pupuk perlu memperhatikan takaran 

yang diperlukan oleh tumbuhan, jangan sampai pupuk yang digunakan 

kurang atau melebihi takaran yang akhirnya akan mengganggu pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman. Pupuk dapat diberikan lewat tanah ataupun 

disemprotkan ke daun. Sejak dulu sampai saat ini pupuk organik diketahui 

banyak dimanfaatkan sebagai pupuk dalam sistem usaha tani oleh para petani 

(Sutedjo, 2010: 9-10). 

 

Pupuk organik adalah pupuk yang diproses dari limbah organik seperti 

kotoran hewan, sampah, sisa tanaman, serbuk gergajian kayu, lumpur aktif, 

yang kualitasnya tergantung dari proses atau tindakan yang diberikan 

(Yulipriyanto, 2010: 223). Pupuk organik mengandung unsur karbon dan 

nitrogen dalam jumlah yang sangat bervariasi, dan imbangan unsur tersebut 

sangat penting dalam mempertahankan atau memperbaiki kesuburan tanah. 

Nisbah karbon nitrogen tanah harus selalu dipertahankan setiap waktu karena 
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nisbah kedua unsur tersebut merupakan salah satu kunci penilaian kesuburan 

tanah. Nisbah C/N kebanyakan tanah subur berkisar 1 sampai 2. Penambahan 

bahan organik dengan nisbah C/N tinggi mengakibatkan tanah mengalami 

perubahan imbangan C dan N dengan cepat, karena mikroorganisme tanah 

menyerang sisa pertanaman dan terjadi perkembangbiakan secara cepat 

(Sutanto, 2002: 18). 

 

Pupuk organik merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik dan alami 

dari pada bahan pembenah buatan/sintesis. Pada umumnya pupuk organik 

mengandung hara makro N, P, K rendah tetapi mengandung hara mikro 

dalam jumlah cukup yang sangat diperlukan pertumbuhan tanaman. Sebagai 

bahan pembenah tanah, pupuk organik mencegah terjadinya erosi, pergerakan 

permukaan tanah (Crusting) dan retakan tanah, mempertahankan kelengasan 

tanah serta memperbaiki pengatusan dakhil (Internal drainase). Pemberian 

pupuk organik kedalam tanah dapat dilakukan seperti pupuk kimia (Sutanto, 

2002: 6). 

 

Pupuk organik bukanlah untuk menggantikan peran pupuk kimia melainkan 

sebagai pelengkap fungsi pupuk kimia. Pupuk organik dan pupuk kimia akan 

lebih optimal dan lebih efisien penggunaannya bila dimanfaatkan secara 

bersama-sama. Penambahan pupuk organik dapat mengurangi dampak negatif 

pupuk kimia serta memperbaiki sifat fisik, biologi dan kimia tanah secara 

bersamaan. Adapun karakteristik umum yang dimiliki oleh pupuk organik 

menurut Sutanto (2002: 6-7) adalah sebagai berikut : 
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1.  Kandungan hara rendah, kandungan hara pupuk organik pada umumnya 

rendah tetapi bervariasi tergantung pada jenis bahan dasarnya. 

2.  Ketersediaan unsur hara lambat, hara yang berasal dari bahan organik 

harus dirombak terlebih dahulu oleh mikroba yang bersifat perombak 

(dekomposer) menjadi senyawa yang lebih sederhana dan unsur anorganik 

agar dapat diserap oleh tanaman. 

3.  Menyediakan hara dalam jumlah terbatas, penyediaan hara yang berasal 

dari pupuk organik biasanya terbatas dan tidak cukup dalam menyediakan 

hara yang diperlukan tanaman.  

 

Pada umumnya pengaruh pupuk organik dalam tanah mencakup tiga cara 

yaitu melalui sifat sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Melalui fungsi fisik, 

pupuk organik dengan bagian-bagian serat-seratnya memainkan peran penting 

dalam memperbaiki sifat fisik tanah. Komponen penyusunnya yang halus, 

dan kandungan karbon yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan miselia 

fungi, dan meningkatkan agregat tanah (Yulipriyanto, 2010:226-227). Bahan 

organik akan membuat tanah yang berwarna cerah menjadi kelam. Selain itu 

bahan organik juga membuat tanah menjadi gembur sehingga aerasi menjadi 

lebih baik serta lebih mudah ditembus perakaran tanaman (Sutanto, 2002: 7).   

 

Melalui fungsi kimianya, bahan organik yang digunakan sebagai pupuk juga 

bertanggung jawab terhadap kapasitas tukar kation tanah. Kemampuan tukar 

kation yang tinggi selain penting dalam memfiksasi pupuk yang digunakan 

juga dapat menjaga buffer tanah sehingga tanaman dapat bertahan hidup lebih 

baik dalam kondisi yang tidak menguntungkan seperti keasamaan dan 
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kelebihan nutrien. Fungsi kemik lain yang penting dari pupuk organik adalah 

memberikan hara pada tanaman. Mineralisasi unsur bahan organik 

membebaskan bermacam-macam hara yang berbeda seperti N, P, K, S dan 

unsur makro lain dan unsur mikro pada laju yang berbeda. Penggunaan 

berbagai kombinasi pupuk organik mungkin dapat menggantikan pupuk 

kimia (Yulipriyanto, 2010: 227). 

 

Melalui fungsi biologiknya, karbon dalam bahan organik merupakan sumber 

energi utama bagi aktivitas mikroorganisme tanah. Penambahan bahan 

organik dengan C/N ratio yang tinggi pada tanah mungkin merangsang 

perkembangbiakan mikroorganisme tanah, yang dapat memfiksai hara tanah 

dalam tubuhnya sehingga menyebabkan kandungan nitrogen dalam tanah 

agak berkurang. Namun setelah mikroorganisme itu mati dan jasadnya 

terdekomposisi unsur hara yang dikandung dalam tanah kembali ke tanah. 

Penggunaan pupuk organik dalam tanah diperkirakan juga meningkatkan 

populasi beberapa mikroorganisme tanah yang menguntungkan seperti 

rhizobia untuk fiksasi nitrogen dan mikorisa untuk meningkatkan 

ketersediaan fosfor (Yulipriyanto, 2010: 227). 

 

Pupuk organik cair adalah jenis pupuk berbentuk cair tidak padat mudah 

sekali larut pada tanah dan membawa unsur-unsur penting untuk 

pertumbuhan tanaman. Pupuk organik cair mempunyai banyak kelebihan 

diantaranya, pupuk tersebut mengandung zat tertentu seperti mikroorganisme 

jarang terdapat dalam pupuk organik padat dalam bentuk kering (Syefani dan 

Lilia dalam Mufida, 2013: 15). 
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Menurut Hadisuwito (2007: 13) pupuk organik cair adalah larutan yang 

berasal dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa 

tanaman, lotoran hewan, dan manusia yang kandungan unsur haranya lebih 

dari satu unsur. Kelebihan dari pupuk organik cair adalah sercara cepat 

mengatasi defisiensi hara, tidak bermasalah dalam pencucian hara, dan 

mampu menyediakan hara yang cepat. 

 

Dibandingkan dengan pupuk anorganik cair, pupuk organik cair umumnya 

tidak merusak tanah dan tanaman walaupun digunakan sesering mungkin. 

Selain itu, pupuk organik cair juga memiliki bahan pengikat sehingga larutan 

pupuk yang diberikan kepermukaan tanah bisa langsung digunakan oleh 

tanaman (Hadisuwito, 2007: 14). 

 

Menurut Purwowidodo (1992: 81) bahwa pupuk organik cair mengandung 

unsur kalium yang berperan penting dalam setiap proses metabolisme 

tanaman, yaitu dalam sintesis asam amino dan protein dari ion-ion 

ammonium serta berperan dalam memelihara tekanan turgor dengan baik 

sehingga memungkinkan lancarnya proses-proses metabolisme dan menjamin 

kesinambungan pemanjangan sel. 

 

B. Limbah Kulit Pisang Kepok 

Pisang (Musa sp.) merupakan tanaman buah-buahan yang tumbuh dan 

tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia merupakan negara penghasil pisang 

terbesar di Asia. Pisang dikatagorikan menjadi 3 golongan yaitu pisang yang 

dapat dikonsumsi, pisang yang diambil pelepah batangnya sebagai serat dan 
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pisang yang dipergunakan sebagai tanaman hias. Pisang dapat dikonsumsi 

dengan dua cara yaitu pisang yang dapat dikonsumsi secara langsung sebagai 

buah segar dan pisang yang perlu diolah. Tanaman pisang menghasilkan 

limbah padat berupa kulit pisang ,bonggol pisang dan pelepah pisang. Pisang 

mempunyai kandungan gizi yang sangat baik antara lain menyediakan energi 

cukup tinggi dibandingkan dengan buah-buahan lain. Pisang kaya kandungan 

mineral seperti kalium, fosfor, besi, dan kalsium. Pisang juga mengandung 

vitamin yaitu C, B kompleks, B6 dan serotonin yang aktif sebagai 

neurotransmitter dalam kelancaran fungsi otak (Sriharti, 2008: 188-193). 

 

Kulit pisang merupakan salah satu satu bagian dari tanaman pisang yang 

selama ini keberadaannya terabaikan. Kulit pisang merupakan bahan buangan 

(limbah buah pisang) yang cukup banyak jumlahnya yaitu kira-kira 1/3 dari 

buah pisang yang belum dikupas. Kulit pisang sebagai limbah industri pangan 

dapat dimanfaatkan untuk bahan pakan ternak dan dapat dijadikan bahan 

pembuatan pupuk organik cair dan padat. Kulit pisang yang kaya akan 

mineral dan senyawa- senyawa organik (Tabel 1) dapat membantu 

pertumbuhan tanaman. Caranya, cukup dengan ditanam atau diletakkan 

begitu saja diantara tanaman  atau dengan mencampur kulit pisang dengan 

sedikit air, lalu hancurkan dengan menggunakan blender. Setelah itu siramkan 

pada tanaman (Nuraini,2011: 150) 
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Tabel 1. Komposisi kulit buah pisang kepok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dewati dalam Mufida (2013: 7) 

 

C. Pertumbuhan Tanaman Kangkung Darat 

 

Menurut Suwasono, Wahono, dan Kurniati (2001:19), pertumbuhan adalah 

suatu perubahan yang terjadi pada suatu dimensi tertentu dan juga dapat 

dinyatakan secara abstrak hidup atau ada. Pertumbuhan juga dapat 

dimaksudkan sebagai perubahan searah dalam ukuran, bentuk dan jumlah. 

 

Pertumbuhan berarti pertambahan ukuran. Karena organisme multiseluler 

tumbuh dari zigot, pertambahan itu bukan hanya dalam volume, tapi juga 

dalam bobot, jumlah sel, dan banyaknya protoplasma. Pada banyak kajian 

pertumbuhan perlu diukur. Semua ciri pertumbuhan tersebut dapat diukur, 

tapi ada dua macam pengukuran yang lazim digunakan untuk mengukur 

pertambahan volume atau massa. Pertambahan volume (ukuran) sering 

ditentukan dengan cara mengukur perbesaran ke satu atau dua arah, seperti 

panjang (misalnya tinggi batang), diameter (misalnya diameter batang), atau 

luas (misalnya luas daun). Pengukuran volume, misalnya dengan cara 

Kandungan kulit buah pisang  Kadar  

Air 

Karbohidrat 

Lemak 

Protein 

Kalsium 

Fosfor 

Besi 

Vitamin B 

Vitamin C 

Ca, mg / 100 gr 

Fe, mg / 100 gr 

P, mg / 100 g 

68,90 % 

18,50 % 

2,11 % 

0,32 % 

715 (mg/100 g) 

117 (mg/100 g) 

166 (mg/100 g) 

0,12 (mg/100 g) 

17,5 (mg/100 g) 

31 

26 

63 
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pemindahan air, bersifat tidak merusak, sehingga tumbuhan yang sama dapat 

diukur berulang-ulang pada waktu yang bebeda.pertambahan massa sering 

ditentukan dngan cara memanen seluruh tumbuhan atau bagian yang 

diinginkan, dan menimbangnya cepat-cepat sebelum air terlalu banyak 

menguap dari bahan tersebut ( Salisbury dan Ross, 1995: 2). 

 

Ada beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

tanaman menurut Salisbury dan Ross (1995: 5) yaitu: 

1. Ukuran sel 

Ukuran tubuh tanaman pada dasarnya ditentukan oleh jumlah dan ukuran 

sel, maka pertumbuhan tanaman yang banyak berhubungan dengan 

perubahan ukuran dapat diamati sampai tingkat sel.  

2. Pertambahan volume  

Pertambahan volume atau ukuran dapat ditentukan dengan cara 

mengukur perbesaran kesatu atau dua arah, seperti tinggi tanaman, 

diameter batang, atau luas daun. Pengukuran volume ini dapat dilakukan 

tanpa merusak tanaman, sehingga tumbuhan yang sama dapat diukur 

berulang-ulang pada waktu yang berbeda. 

3. Pertambahan Massa 

Pertambahan massa ditentukan dengan cara memanen sebagian atau 

seluruh tubuh tanaman, dan menimbangnya dalam keadaan segar. Ini 

disebut dengan massa segar, yang nilainya dapat berubah-ubah 

tergantung pada status air, misalnya daun sering memiliki massa segar 

yang lebih besar pagi hari daripada tengah hari karena adanya transpirasi.  
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4. Fenologi Tanaman  

Pengamatan fenologi tanaman dilakukan dengan melihat perubahan masa 

vegetatif ke masa generatif dan panjang masa generative. Ini biasanya 

didekati dengan pengamatan umur berbunga, pembentukan biji untuk 

tanaman, biji-bijian dan waktu panen. 

 

Kangkung merupakan tanaman yang tumbuh cepat yang memberikan hasil 

dalam waktu 4-6 minggu sejak dari benih. Kangkung yang dikenal dengan 

nama Latin Ipomoea reptans terdiri dari 2 (dua) varietas, yaitu Kangkung 

Darat yang disebut Kangkung Cina dan Kangkung Air yang tumbuh secara 

alami di sawah, rawa atau parit-parit (Shyarifudin, 2014: 5). 

 

Secara morfologi tanaman kangkung memiliki sistem perakaran tunggang dan 

cabang-cabangnya akar menyebar kesemua arah, dapat menembus tanah 

sampai kedalaman 60 hingga 100 cm, dan melebar secara mendatar pada 

radius 150 cm atau lebih, terutama pada jenis kangkung air.Batang kangkung 

bulat dan berlubang, berbuku-buku, banyak mengandung air (herbacious) dari 

buku-bukunya mudah sekali keluar akar. Memiliki percabangan yang banyak 

dan setelah tumbuh lama batangnya akan menjalar (Rukmana, 1994: 16-17). 

 

Kangkung memiliki tangkai daun melekat pada buku-buku batang dan di 

ketiak daunnya terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi percabangan 

baru. Bentuk daun umumnya runcing ataupun tumpul, permukaan daun 

sebelah atas berwarna hijau tua, dan permukaan daun bagian bawah berwarna 

hijau muda. Selama fase pertumbuhanya tanaman kangkung dapat berbunga, 

berbuah, dan berbiji terutama jenis kangkung darat. Bentuk bunga kangkung 
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umumnya berbentuk “terompet” dan daun mahkota bunga berwarna putih 

atau merah lembayung (Shyarifudin, 2014: 6). 

 

Buah kangkung berbentuk bulat telur yang didalamnya berisi tiga butir biji. 

Bentuk buah kangkung seperti melekat dengan bijinya. Warna buah hitam 

jika sudah tua dan hijau ketika muda. Buah kangkung berukuran kecil sekitar 

10 mm, dan umur buah kangkung tidak lama. Bentuk biji kangkung bersegi-

segi atau tegak bulat. Berwarna cokelat atau kehitam-hitaman, dan termasuk 

biji berkeping dua. Pada jenis kangkung darat biji kangkung berfungsi 

sebagai alat perbanyakan tanaman secara generatif. Kangkung darat (Ipomoea 

reptans Poir) ini memiliki segudang manfaat. Kandungan mineral, dan 

gizinya cukup tinggi. Kangkung juga kaya serat, sehingga baik untuk 

mengatasi sembelit (Shyarifudin, 2014: 7). 

 

Sayuran memiliki manfaat yang efektif pada tubuh apabila teknik 

pengolahannya tepat. Untuk kangkung, perlakuannya khusus sebab ia mudah 

berubah warna dan vitaminnya mudah rusak ketika berada terlalu lama di 

dalam air ujar Eny Sayuningsih SKM MKes, Kepala Poliklinik Gizi RSU 

Haji Surabaya. Kangkung yang juga dikenal water convovulus atau water 

spinach atau swamp-cabbage, punya khasiat sebagai obat penenang, 

pendarahan, dan insomnia (Shyarifudin, 2014: 2). 

 

Seorang pakar kesehatan dari Filipina, Herminia de Guzman Ladion, 

memasukkan kangkung dalam kelompok „Tanaman Penyembuh Ajaib‟. 

Selain menyembuhkan penyakit seperti sembelit karena kandungan seratnya 

yang tinggi terutama pada bagian batang, kangkung juga bermanfaat 



24 

 

mengatasi masalah seperti sulit tidur, mimisan, dan keracunan makanan 

(Rukmana, 1994: 15). 

 

Tanaman kangkung banyak dikonsumsi oleh masyarakat dikarenakan 

selain mudah didapat kangkung juga memiliki kandungan gizi yang dapat 

membantu menjaga kesehatan tubuh. Selain mengandung vitamin A, B1, dan 

C,kangkung juga mengandung protein, kalsium, fosfor, besi, karoten, dan 

sitosterol. Secara farmakologis, kangkung berperan sebagai antiracun 

(antitoksik), anti radang, peluruh kencing (diuretik), menghentikan 

perdarahan (hemostatik), dan sedatif (obat tidur). Kangkung juga banyak 

memiliki kandungan gizi yang lengkap seperti dalam data yang diterbitkan 

oleh Direktorat Gizi DepKes RI (Tabel 2) dalam Rukmana (1994: 13) : 

 

  Tabel 2.Kandungan Gizi tiap 100 g Tanaman Kangkung Segar 

 

     

Sumber : Direktorat Gizi DepKes RI dalam Rukmana (1994:13)  

 

Menurut Shyarifudin (2014: 7-8) syarat tumbuh tanaman kangkung:  

1. Iklim 

Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik sepanjang tahun. Kangkung darat 

dapat tumbuh pada daerah yang beriklim panas dan beriklim dingin. 

Zat Gizi Kandungan Gizi 

Kalori 29,00 kal 

Protein 3,00 g 

Lemak 0,30 g 

Karbohidrat 5,40 g 

Vit.A 6300,00 S.I 

Vit.B 0.07 mg 

Vit.C 32,00 mg 

Ca 73,00 mg 

P 50,00 m 

Fe 2.50 mg 

Air 89,70 g 
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Jumlah curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman ini berkisar 

antara 500-5000 mm/tahun. Pada musim hujan tanaman kangkung 

pertumbuhannya sangat cepat dan subur. Tanaman kangkung 

membutuhkan lahan yang terbuka atau mendapat sinar matahari yang 

cukup. Di tempat yang terlindung (ternaungi) tanaman kangkung akan 

tumbuh memanjang (tinggi) tetapi kurus-kurus. Tanaman kangkung juga 

sangat kuat menghadapi panas terik dan kemarau yang panjang. Apabila 

ditanam di tempat yang agak terlindung, maka kualitas daun bagus dan 

lunak sehingga disukai konsumen. 

 

2. Media Tanam 

Kangkung darat menghendaki tanah yang subur, gembur banyak 

mengandung unsur hara makro dan mikro serta tidak dipengaruhi 

keasaman tanah. Tanaman kangkung darat tidak menghendaki tanah yang 

tergenang, karena akar akan mudah membusuk. Sedangkan kangkung air 

membutuhkan tanah yang selalu tergenang air. Tanaman kangkung 

membutuhkan tanah datar bagi pertumbuhannya, sebab tanah yang 

memiliki kelerengan tinggi tidak dapat mempertahankan kandungan air 

secara baik. 

 

3. Ketinggian Tempat 

Kangkung dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran rendah 

sampai dataran tinggi (pegunungan) ± 2000 meter dpl. Baik kangkung 

darat maupun kangkung air, kedua varietas tersebut dapat tumbuh di mana 

saja, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. 
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4. Pemupukan 

Menurut Edi dan Bobihoe ( 2010: 9) pupuk organik yang digunakan untuk 

memupuk tanaman kangkung darat sebaiknya kotoran ayam yang telah 

difermentasi. Diberikantiga hari sebelum tanam dengan dosis 4 kg/m
2
. 

Sebagai starter ditambahkan pupuk kimia berupa Urea15 g/m
2
 pada umur 

10 hari setelah tanam. Agar pemberian pupuk lebih merata, pupuk Urea 

dicampur dengan pupuk organik cair kemudian diberikan secara larikan 

disamping barisan tanaman, penambahan pupuk organik cair 

penggunaanya yaitu 3 liter/ha (0,3 ml/m
2
) pada umur 1 dan 2 minggu 

setelah tanam. 

 

Pengaruh nitrogen dan unsur  hara lainnya terhadap tanaman kangkung darat 

menurut Shyarifudin (2014: 8-13)yaitu: 

1. Nitrogen (N) 

Fungsi nitrogen bagi tanaman yaitu meningkatkan pertumbuhan tanaman, 

meningkatkan  kadar protein dalam tanah, meningkatkan tanaman 

penghasil dedaunan seperti sayuran dan rerumputan ternak. Unsur nitrogen 

dapat didapatkan dari pupuk buatan pabrik seperti urea, ZA, Amonium 

Sulfat, pupuk kandang, dan bahan - bahan organis lainnya. Gejala yang 

timbul pada tanaman akibat kekurangan unsur nitrogen yaitu tanaman akan 

tumbuh kurus kerempeng, daun tua berwarna hijau muda, lalu berubah 

menjadi kekuning-kuningan, jaringan tanaman mengering dan mati, buah 

kerdil, kecil dan cepat masak lalu rontok. Sedangkan kelebihan unsur 

nitrogen akan mengakibatkan tanaman menghasilkan tunas muda yang 

lembek / lemah, memperlambat pemasakan / penuaan buah dan biji-bijian, 
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mengasamkan reaksi tanah, menurunkan PH tanah, dan merugikan 

tanaman, sebab akan mengikat unsur hara lain sehingga akan sulit diserap 

tanaman, dan pemupukan jadi kurang efektif dan tidak efisien. 

 

2. Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg) 

Fungsi kasium dan magnesium bagi tanaman yaitu menetralisir kejenuhan 

zat – zat yang meracuni tanah dan tanaman, bilamana zat tersebut 

berlebihan seperti zat Al (alumunium), Fe (zat besi), Cu (Tembaga), 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyerapan zat – zat hara yang 

sudah ada dalam tanah baik yang berasal dari bahan organik maupun 

pemberian pupuk lainnya seperti Urea, memperbaiki porositas tanah, 

struktur serta aerasi tanah sekaligus bermanfaat bagi tanah sehingga tanah 

menjadi gembur, sirkulasi udara dalam tanah lancar dan menjadikan akar 

semai bebas bergerak menghisap unsur hara dari tanah, aktifator berbagai 

jenis enzim tanaman, merangsang pembentukan senyawa lemak dan 

minyak, serta karbohidrat, membantu translokasi pati dan distribusi 

phospor di dalam tubuh tanaman, dan merupakan unsur pembentuk warna 

daun (Klorofil), sehingga tercipta hijau daun yang sempurna. Gejala yang 

timbul akibat kurangnya kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) yaitu matinya 

titik tumbuh pada pucuk dan akar tanaman, tepi daun muda mengalami 

klorosis lalu menjalar ketulang daun, kuncup tanaman atau tunas muda 

mati, pada daun tua tampak bercak coklat, lalu menguning, mengering 

lalu mati. 
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3. Sulfur (S) 

Fungsi sulfur (S) bagi tanaman yaitu pembentukan asam amino dan 

pertumbuhan tunas serta membantu pembentukan bintil akar tanaman, 

berperan dalam pembentukan klorofil serta meningkatkan ketahanan 

terhadap jamur. Sumber unsur hara sulfur (S) adalah sisa-sisa tanaman dan 

jasad renik , dimana zat belerang dari sisa-sisa tersebut baru terlepas bila 

telah ada pelapukan, khususnya dari zat proteinnya. Kekurangan sulfur (S) 

akan mengakibatkan daun berwarna hijau mudah pucat hingga berwarna 

kuning, tanaman kurus dan kerdil, perkembangannya lambat. 

 

4. Kalium (K) 

Fungsi kalium (K) pada tanaman yaitu pembentukan protein dan 

karbohidrat, membantu membuka dan menutup stomata, memperluas 

pertumbuhan akar tanaman, efisiensi penggunaan air (ketahanan pada 

masa kekeringan), memperkuat tubuh tanaman supaya daun, bunga dan 

buah tidak mudah rontok. Gejala yang timbul akibat kekurangan kalium 

yaitu daun terlihat lebih tua, mengerut keriting dan timbul bercak-bercak 

merah coklat lalu kering dan mati, batang dan cabang lemah mudah rebah. 

 

5. Fosfor  (P) 

Fungsi fosfor bagi tanaman yaitu mempercepat pertumbuhan akar semai, 

memperkuat batang tubuh tanaman, dan mempercepat proses pembungaan, 

pemasakan buah dan biji-bijian. Unsur fosfor dapat diperoleh dari bahan 

organik dan pupuk kandang. Gejala yang dapat timbul akibat kurangnya 

unsur fosfor adalah daun berubah berwarna tua atau tampak mengkilap 
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kemerahan, tepi daun, cabang dan batang berwarna merah ungu lalu 

berubah menjadi kuning, buah kecil, pematangan buah lambat, 

perkembangan bentuk dan warna buah jelek, biji berkembang tidak 

normal, akar lambat berkembang. 

 

D.   Lembar Kerja Siswa ( LKS) 

 

Menurut Widjajanti(2008: 2) Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan 

salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai 

fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKS yang disusun dapat dirancang 

dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran 

yang akan dihadapi. LKS juga merupakan media pembelajaran, karena dapat 

digunakan secara bersama dengan sumber belajar atau media pembelajaran 

yang lain. LKS menjadi sumber belajar dan media pembelajaran tergantung 

pada kegiatan pembelajaran yang dirancang. 

 

Menurut Ariwibowo (2014: 3) Komponen LKS meliputi hal-hal berikut: 

 

a. Nomor LKS, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah guru mengenal dan 

menggunakannya. Misalnya untuk kelas 1, KD, 1 dan kegiatan 1, nomor 

LKS-nya adalah LKS 1.1.1. Dengan nomor tersebut guru langsung tahu 

kelas, KD, dan kegiatannya. 

b. Judul Kegiatan, berisi topik kegiatan sesuai dengan KD, seperti Komponen 

Ekosistem. 

c. Tujuan, adalah tujuan belajar sesuai dengan KD. 

d. Alat dan bahan, jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka 

dituliskan alat dan bahan yang diperlukan. 
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e. Prosedur Kerja, berisi petunjuk kerja untuk siswa yang berfungsi 

mempermudah siswa melakukan kegiatan belajar. 

f. Tabel Data, berisi tabel di mana siswa dapat mencatat hasil pengamatan 

atau pengukuran. Untuk kegiatan yang tidak memerlukan data, maka bisa 

diganti dengan kotak kosong di mana siswa dapat menulis, menggambar, 

atau berhitung. 

g. Bahan diskusi, berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun siswa 

melakukan analisis data dan melakukan konseptualisasi. Untuk beberapa 

mata pelajaran, seperti bahasa, bahan diskusi bisa berupa pertanyaan-

pertanyaan yang bersifat refleksi. 

 

Adapun fungsi dari LKS menurut Ariwibowo (2014: 4) adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Sebagai panduan siswa di dalam melakukan kegiatan belajar, seperti 

melakukan percobaan. LKS berisi alat dan bahan serta prosedur kerja. 

2. Sebagai lembar pengamatan, dimana LKS menyediakan dan memandu 

siswa menuliskan data hasil pengamatan. LKS berisi tabel yang 

memungkinkan siswa mencatat data hasil pengukuran atau pengamatan.  

3. Sebagai lembar diskusi, dimana LKS berisi sejumlah pertanyaan yang 

menuntun siswa melakukan diskusi dalam rangka konseptualisasi. Melalui 

diskusi tersebut siswa dilatih membaca dan memaknakan data untuk 

memperoleh konsep-konsep yang dipelajari. 

4. Sebagai lembar penemuan (discovery), di mana siswa mengekspresikan 

temuannya berupa hal-hal baru yang belum pernah ia kenal sebelumnya. 
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5. Sebagai wahan untuk melatih siswa berfikir lebih kritis dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

6. Meningkatkan minat siswa untuk belajar jika kegiatan belajar yang 

dipandu melalui LKS lebih sistematis, berwarna serta bergambar serta 

menarik perhatian siswa. 

 

Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992: 41-46) dalam pembuatan LKS 

diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: 

 

1. Syarat didaktik, Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai salah satu bentuk 

sarana berlangsungnya proses belajar- mengajar haruslah memenuhi 

persyaratan didaktik, artinya suatu LKS harus mengikuti asas belajar-

mengajar yang efektif, yaitu : memperhatikan adanya perbedaan 

individual, sehingga LKS yang baik itu adalah yang dapat digunakan baik 

oleh siswa yang kurang pandai, yang sedang maupun yang pandai, 

menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga 

LKS dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi siswa untuk mencari 

tahu, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan 

siswa, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, 

moral, dan estetika pada diri siswa, pengalaman belajarnya ditentukan 

oleh tujuan pengembangan pribadi siswa (intelektual, emosional dan 

sebagainya), bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran. 

 

2. Syarat konstruksi, yang dimaksud dengan syarat konstruksi adalah syarat-

syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa 

kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada hakikatnya haruslah 



32 

 

tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh peserta didik. Menggunakan 

bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta didik, 

menggunakan struktur kalimat yang jelas, memiliki taat urutan pelajaran 

yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik menghindari 

pertanyaan yang terlalu terbuka, tidak mengacu pada buku sumber yang 

diluar kemampuan keterbacaan, peserta didik menyediakan ruangan yang 

cukup untuk memberi keleluasaaan pada peserta didik untuk menulis 

maupun menggambarkan pada LKS, menggunakan kalimat yang 

sederhana dan pendek, lebih banyak menggunakan ilustrasi daripada kata-

kata, sehingga akan mempermudah peserta didik dalam menangkap apa 

yang diisyaratkan LKS, memiliki tujuan belajar yang jelas serta manfaat 

dari pelajaran itu sebagai sumber motivasi, mempunyai identitas untuk 

memudahkan administrasinya. 

 

3.  Syarat teknis, dari segi teknis memiliki beberapa pembahasan yaitu: 

a.  Tulisan 

Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau 

romawi, menggunakan huruf tebal yang agak besar, bukan huruf biasa 

yang diberi garis bawah, menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam 

satu baris, menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah 

dengan jawaban peserta didik, mengusahakan agar perbandingan 

besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi. 

b. Gambar 

Gambar yang baik untuk LKS adalah yang dapat menyampaikan 

pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif kepada penguna LKS. 



33 

 

Yang lebih penting adalah kejelasan isi atau pesan dari gambar itu 

secara keseluruhan. 

c. Penampilan 

Penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah LKS. 

Apabila suatu LKS ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian 

ada sederetan pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, hal 

ini akan menimbulkan kesan jenuh sehingga membosankan atau tidak 

menarik. Apabila ditampilkan dengan gambarnya saja, itu tidak 

mungkin karena pesannya atau isinya tidak akan sampai. Jadi yang 

baik adalah LKS yang memiliki kombinasi antara gambar dan tulisan.  

 

Uraian di atas merupakan syarat khusus pembuatan lembar kerja siswa, 

jika sudah terpenuhi maka melangkah pada syarat umum yang harus 

dipenuhi untuk membuat LKSmenurut Ariwibowo (2014: 8-9) yaitu: 

1.  Melakukan analisis kurikulum baik KI, KD, indikator, maupun materi 

pokok. 

2. Menyusun peta kebutuhan lembar kerja siswa yaitu pembuatan LKS 

harus membuat suatu konsep/rancangan terlebih dahulu guna 

mengetahui materi/komponen perihal yang akan dibahas di dalam LKS 

tersebut,sehingga akan lebih mudah dalam pelaksanaannya.  

3. Menentukan judul LKS dan menulis LKS dengan buku paduan yang 

jelas. 

4. Mencetak lembar kerja siswa dan menentukan lembar penilaian. 

 

 


