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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH PUPUK ORGANIK CAIR DARI LIMBAH KULIT BUAH 

PISANG KEPOK TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SAWI 

(Brassica juncea L.) 

(Studi Eksperimen sebagai Bahan Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

pada Materi Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tanaman 

 Mata Pelajaran Biologi Kelas XII SMA  

Negeri 2 Gedong Tataan) 
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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik 

cair dari kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan tanaman sawi (Brassica 

juncea L.) dan menggunakannya sebagai sumber materi dalam pembuatan LKS 

sub materi pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII semester 1. 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Negeri Sakti, Kec. Gedong Tataan, 

Pesawaran, pada bulan Maret- April 2015. Metode penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan satu faktor yang berbeda yaitu 

konsentrasi dari pupuk organik cair dari kulit pisang dan enam kali pengulangan. 

Kosentrasi pupuk yang dipakai adalah 0 ml (Kontrol) 20 ml, 40 ml dan 60 ml. 

 

Data yang diamati berupa data kuantitatif berupa tinggi tanaman sawi, jumlah 

daun tanaman sawi luas daun sawi dan data kualitatif berupa deskripsi kelayakan 
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Lembar Kerja Siswa (LKS). Data kuantitatif dianalisis ragam dan diuji BNT taraf 

5% dan data kualitatif dianalisis secara deskriptif. 

 

Fhitung hasil analisis ragam yang didapat pada tinggi tanaman sawi yaitu 6.063, 

untuk jumlah daun yaitu 28.452 dan luas daun tanaman sawi yaitu 34.79 lebih 

tinggi dari F tabel yaitu 4.94 sehingga menunjukkan bahwa penggunaan pupuk 

organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok berpengaruh sangat nyata 

terhadap pertumbuhan tanaman sawi (Brassica Juncea L.). Hasil uji BNT pada 

tinggi tanaman, jumlah daun serta luas daun tanaman sawi memberikan hasil yang 

paling baik pada perlakuan P1 (kosentrasi pupuk organik cair 20 ml) dan hasil 

terendah pada P3 (kosentrasi pupuk 60 ml).  

  

Hasil kelayakan LKS diperoleh rata-rata sebesar 3.46 dengan kategori sangat 

layak dengan beberapa perbaikan, sehingga LKS ini layak untuk digunakan dalam 

proses belajar mengajar dan dapat diterapkan pada SMA N 2 Gedong Tataan. 

 

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

 sawi (Brassica juncea L.) 

 


