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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk 

organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan tanaman 

bayam (Amaranthus tricolor L) yang meliputi tinggi tanaman, jumlah daun serta  

luas daun dan membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) eksperimen materi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman pada siswa SMA kelas XII semester 1. 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. Pada bulan Maret 2015 sampai bulan April 2015. 

 Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan enam kali 

pengulangan dengan kosentrasi 20 ml, 40 ml dan 60 ml. Data yang diamati yaitu 

tinggi tanaman bayam, jumlah daun tanaman bayam, luas daun tanaman bayam 

serta data kualitatif berupa deskriptif kelayakan LKS. Data kuantitatif dianalisis 

ragam dan uji BNT taraf 1% dan data kualitatif dianalisis seara deskriptif. 

 

Hasil analisis ragam pada pertumbuhan tanaman bayam didapatakan F hitung 

pada tinggi tanaman 25.88, jumlah daun 37.97, dan luas daun 17,420 sedangkan  
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F tabel pada pertumbuhan tanaman yaitu 4.94 (F hitung > F tabel), sehingga dapat 

dinyatakan pemberian pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok 

berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan tanaman bayam (Amaranthus 

tricolor L). Hasil uji BNT pada tinggi tanaman, jumlah daun, serta luas daun  

memberikan hasil yang paling baik yaiu pada perlakuan P1 (kosentrasi 20 ml) dan 

hasil yang teredah pada P3 (kosentrasi 60 ml) 

 

Hasil uji kelayakan LKS eksperimen didapatkan nilai rata-rata 3,53 dengan 

katagori sangat layak, sehingga LKS dapat digunakan sebagai bahan bahan proses 

pembelajaran eksperimen pada materi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 

 

Kata-kata kunci:  tinggi tanaman, jumlah daun, luas permukaan daun, pupuk    

                            organik, dan limbah kulit buah pisang 
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MOTO  
 

 

 

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  

(Al-Baqarah: 153) 

 

 

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 

sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.  

(Q.S Al Insyirah : 6-8) 

 

 

Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 

memiliki ilmu pengetahuan diantara kamu beberapa derajat 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Saat ini, hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil 

pisang. Hal ini disebabkan karena Indonesia mempunyai iklim tropis yang 

sesuai dengan pertumbuhan tanaman pisang serta kondisi tanah yang banyak 

mengandung humus sehingga memungkinkan tanaman pisang tersebar luas. 

 Masyarakat Indonesia sering menamakan pisang sebagai buah kehidupan, 

karena pohon pisang selalu melakukan regenerasi sebelum berbuah dan mati, 

yaitu melalui tunas – tunas yang tumbuh pada bongkolnya untuk 

mempertahankan eksitensinya untuk memberikan manfaat kepada manusia 

(Handayanto, 2007: 4). 

 

 Pisang mempunyai banyak manfaat yaitu dari mulai mengatasi masalah 

kecanduan rokok sampai untuk masalah kecantikan seperti masker wajah, 

mengatasi rambut yang rusak dan menghaluskan tangan. Selain itu juga pisang 

memiliki kandungan kalium yang cukup banyak terdapat dalam buah ini 

mampu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan 

memperlancar pengiriman oksigen ke otak (Handayanto, 2007: 5). 

 

 Selain buah pisang dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, di bidang ekonomi 

pun pisang banyak mendatangkan manfaat bagi industri – industri rumahan. 

Seperti industri sentra keripik, sirup dan jajanan pasar yang berbahan buah 
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pisang. Akan tetapi, semakin banyaknya industri – industri rumahan yang 

menggunakan buah pisang sebagai bahan baku, maka semakin banyak pula 

limbah kulit buah pisang yang dihasilkan sehingga limbah tersebut dapat 

mencemari lingkungan. 

 

 Salah satu lokasi yang menghasilkan limbah kulit buah pisang yang banyak 

adalah Desa Karang Anyar Kabupaten Pesawaran, karena desa ini penghasil 

sentra industri keripik pisang, selain itu juga mempunyai lahan pertanian yang 

luas yang dapat ditanami selain buah pisang juga ditanami sayur – sayuran 

seperti bayam, kangkung dan sawi. Sebagai desa sentra industri keripik yang 

berbahan baku pisang yang tiap harinya menghasilkan limbah berupa kulit 

buah yang tentunya kulit buah pisang yang dapat mencemari lingkungan, 

terlebih sedikitnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan limbah kulit 

buah pisang yang hanya menfaatkan limbah kulit buah pisang sebagai makanan 

ternak saja. Padahal, limbah kulit buah pisang dapat dimanfaatkan sebagai 

pupuk organik cair yang dapat membantu para petani dalam membudidayakan 

tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk berbahan kimia yang dapat 

merusak tanah. 

 

 Pemanfaatan limbah kulit buah pisang dapat dilakukan dengan cara pembuatan 

pupuk organik cair kulit pisang, dapat dilakukan dengan cara melakukan 

dekomposisi kulit buah pisang yaitu kulit buah pisang diblender atau ditumbuk 

halus hingga berair. Setiap 10 kg kulit buah pisang dicampurkan dengan 10 

liter air. Cairan kulit buah pisang tersebut dicampurkan dengan larutan gula 

sebanyak 3 kg. Kemudian larutan tersebut direndam selama 3-4 hari. Setelah 3-
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4 hari pupuk organik cair siap digunakan. Setiap 1 liter pupuk organik kulit 

buah pisang cair dilarutkan dalam 10 liter air (Rukmana, 2012: 30). 

 

 Hasil penelitian sebelumnya, telah dilakukan analisis pada pupuk organik padat 

dan cair dari kulit buah pisang kepok yang dilakukan di Laboratorium Riset 

dan Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, maka dapat 

diketahui bahwa kandungan unsur hara yang terdapat dipupuk padat kulit buah 

pisang kepok yaitu, C-organik 6,19%; N-total 1,34%; P2O5 0,05%; K2O 

1,478%; C/N 4,62% dan pH 4,8 sedangkan pupuk cair kulit buah pisang kepok 

yaitu, C-organik 0,55%, N-total 0,18%; P2O5 0,043%; K2O 1,13%; C/N 3,06% 

dan pH 4,5 (Manurung, 2011: 2). 

 

 Manurung (2011: 2) melakukan penelitian analisis pada pupuk organik padat 

dan cair dari kulit buah pisang kepok dengan menggunakan metode Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari dua faktor dan tiga ulangan. Faktor I : 

Tingkat dosis pemberian pupuk organik padat dengan 4 taraf terdiri dari P0 = 

kontrol (tanpa pemberian pupuk), P1 = 5 ton/ha (30 g/tanaman), P2 = 10 ton/ha 

(600 g/tanaman), P3 = 15 ton/ha (90 g/tanaman), Faktor II : Tingkat dosis 

pemberian pupuk organik cair dengan 4 taraf terdiri dari C0 = kontrol (tanpa 

pemberian pupuk), C1 = 4,166 L/ha/aplikasi (25 ml/tanaman/aplikasi), C2 = 

7,500 L/ha/aplikasi (45 ml/tanaman/aplikasi) dan C3 = 10,833 L/ha/aplikasi 

(65 ml/tanaman/aplikasi) (Mufida, 2013:  23). 

 

Limbah kulit buah pisang, selain mengandung unsur makro C, N, Pt dan K 

yang masing – masing berfungsi untuk petumbuhan dan perkembangan buah, 

batang, limbah kulit buah pisang juga mengandung unsur mikro Ca, Mg, Na, 
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Zn yang dapat berfungsi untuk pertumbuhan tanaman agar dapat tumbuh secara 

optimal sehingga berdampak pada jumlah produksi yang maksimal. Kulit buah 

pisang tidak hanya mengandung unsur makro dan mikro, tetapi ada senyawa – 

senyawa organik seperti Air, Karbohidrat, Lemak, Protein, Kalsium, Fosfor, 

Besi, Vitamin B dan Vitamin C (Dewati, 2008: 4). 

 

 Limbah kulit buah pisang dari sentra industri rumahan yang berbahan pisang 

dapat diolah menjadi pupuk cair organik yang bermanfaat bagi para petani 

dalam membudidayakan tanaman, baik tanaman buah – buahan maupun 

tanaman sayuran seperti tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) yang 

memiliki masa pertumbuhan yang sangat cepat yaitu 30 hari. 

 

 Pada penelitian ini, tanaman yang digunakan adalah tanaman bayam 

(Amaranthus tricolor L). Hal ini karena tanaman bayam (Amaranthus tricolor 

L) memiiki masa pertumbuhan dan masa panen sangat cepat, proses 

penanaman yang mudah. Bayam (Amaranthus tricolor L) termasuk sayuran 

hijau yang kaya nutrisi, serat pangan dan komponen non nutrisi yang penting 

bagi kesehatan seperti klorofil.  

 

Di Indonesia hanya dikenal dua jenis bayam budidaya, yaitu Amaranthus 

tricolor dan Amaranthus hybridus. Jenis Amaranthus tricolor biasa ditanam 

sebagai bayam cabut dan terdiri dari dua varietas, yaitu bayam hijau dan bayam 

merah. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam 100 gram daun bayam adalah 

2,3 gram protein; 3,2 gram karbohidrat; 3 gram besi dan 81 gram kalsium. 

Bayam juga kaya akan berbagai macam vitamin dan mineral, yakni vitamin A, 

vitamin C, niasin, thiamin, fosfor, riboflavin, natrium, kalium, dan magnesium. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat bermanfaat sebagai 

bahan penyusun lembar kerja siswa eksperimen. Misalnya LKS Eksperimen 

pada sekolah SMA 2 Gedong Tataan di Kabupaten Pesaran pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi pokok pertumbuhan dan 

perkembangan pada tumbuhan. 

 

 Materi pokok pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan merupakan 

salah satu materi biologi yang cukup sederhana dan dapat mudah diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari – hari. Materi pokok pertumbuhan dan perkembangan 

pada tumbuhan sarat dengan konsep – konsep yang konkret dengan kegiatan 

praktikum. Banyak sekali kejadian di lingkungan yang dapat dihubungkan 

dengan konsep yang terdapat dalam topik pertumbuhan dan perkembangan 

tumbuhan seperti: proses pertumbuhan pada tumbuhan dan faktor – faktor yang 

mempengaruhi tumbuhan.  

 

 Topik pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan terbiasa dihafal oleh siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari berbagai buku teks yang digunakan sebagai pegangan 

belajar siswa dengan kumpulan konsep – konsep yang harus dikuasai siswa 

tanpa mengimplementasikannya kedalam kegiatan praktikum. Dengan 

demikian siswa mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan kegiatan 

praktikum dan memprsentasikan hasil kegiatan sebagai laporan. Jadi, siswa 

dilatih menggunakan keterampilan dalam kegiatan praktikum sehingga 

diharapkan proses pembelajaran akan lebih dapat dimengerti oleh siswa.  

 Kegiatan praktikum dapat dilaksanakan dengan bantuan LKS yang digunakan 

sebagai pedoman dalam kegiatan pelaksaan yang berisikan materi singkat, 
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tujuan pembelajaran, petunjuk mengerjakan pertanyaan – pertanyaan dan 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab siswa. Pada SMA Negeri 2 Gedong 

Tataan  LKS yang digunakan pada materi pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman belum mencangkup semua aspek yang diperlukan dalam kegiatan 

praktikum, sehingga menyebabkan siswa kurang dapat memahami materi 

pertumbuhan dan perkembangan. 

 

 Dari uraian permasalahan di atas, maka peneliti mengajukan judul “Pengaruh 

Pemberian Pupuk Organik Cair Dari Kulit Buah Pisang  Kepok Terhadap 

Pertumbuhan Tanaman Bayam (Amaranthus tricolor L). 

 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pemberian pupuk organik cair dari limbah kulit buah 

pisang kepok terhadap pertumbuhan tanaman bayam (Amaranthus tricolor 

L) ? 

2. Apakah hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pembuatan LKS materi 

pertumbuhan dan perkembangan pada siswa SMA Negeri 2 Gedong 

Tataan kelas XII semester 1 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasakan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pengaruh pemberian pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang 

kepok terhadap pertumbuhan tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) 
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2. Membuat LKS hasil penelitian materi pertumbuhan dan perkembangan 

pada siswa SMA Negeri 2 Gedong Tataan kelas XII semester 1 

  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi warga, sebagai masukan untuk mengetahui mengelolah limbah yang 

mencemarkan lingkungan menjadi pupuk organik melalui limbah kulit 

pisang yang digunakan sebagai bahan baku. 

2. Bagi petani, dengan digunakan pupuk organik cair kulit buah pisang kepok 

yang tepat maka dapat memudahkan petani untuk menjaga tanah agar tidak 

rusak oleh pupuk berbahan kimia. 

3. Bagi peneliti, dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan dalam 

mengelolah limbah menjadi pupuk organik dalam pembelajaran biologi. 

 

E. Ruang Lingkup 

Untuk memberikan kejelasan dalam penelitian berikut dikemukakan beberapa 

batasan, yaitu : 

1. Pupuk organik merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik dan 

alami daripada 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, 

penggerakan permukan tanah (custing) dan retakan tanah, mempertahankan 

kelengasan tanah serta memperbaiki pengatusan dakhil (Internal drainage). 
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2. Kandungan pupuk cair kulit buah pisang kepok yakni protein, kalsium, 

fosfor, magnesium, sodium dan sulfur, sehingga kulit buah pisang memiliki 

potensi yang baik untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik. 

3. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk 

hidup yang beupa pertambahan ukuran (volum, massa dan tinggi). 

Pertumbuhan ini bersifat kuantatif/terukur. Pada tanaman yang sedang 

tumbuh, terlihat adanya pembentukan organ – organ baru. Misalnya daun 

semakin banyak, akar semakin panjang dan bertambah banyak. 

4. Tanaman bayam digolongkan dalam keluarga Amaranthaceae, marga 

Amaranthus. Sebagai keluarga Amaranthaceae, bayam termasuk tanaman 

gulma yang tumbuh liar. Namun, karena perkembangannya, manusia 

memanfaatkan bayam sebagai tanaman budidaya yang mengandung gizi 

tinggi. 

5. Lembar kerja siswa adalah lembaran yang berisikan pedoman bagi siswa 

untuk melaksanakan kegiatan terprogram yang berisikan materi singkat, 

tujuan pembelajarn, petunjuk mengerjakan pertanyaan – pertanyaan dan 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab siswa. 

 

F. Kerangka Pikir 

Pisang mempunyai banyak manfaat yaitu dari mulai mengatasi masalah 

kecanduan rokok sampai untuk masalah kecantikan seperti masker wajah, 

mengatasi rambut yang rusak dan menghaluskan tangan. Selain itu juga pisang 

memiliki kandungan kalium yang cukup banyak terdapat dalam buah ini 

mampu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan 

memperlancar pengiriman oksigen ke otak. 
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Selain buah pisang dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, di bidang ekonomi 

pun pisang banyak mendatangkan manfaat bagi industri – industri rumahan. 

Seperti industri sentra keripik, sirup dan jajanan pasar yang berbahan buah 

pisang. Akan tetapi, semakin banyaknya industri – industri rumahan yang 

menggunakan buah pisang sebagai bahan baku, maka semakin banyak pula 

limbah kulit pisang yang dihasilkan sehingga limbah tersebut dapat mencemari 

lingkungan. 

 

Salah satu lokasi yang menghasilkan limbah kulit buah pisang yang banyak 

adalah Desa Karang Anyar Kabupaten Pesawaran, karena desa ini penghasil 

sentra industri keripik pisang, selain itu juga mempunyai lahan pertanian yang 

luas yang dapat ditanami selain buah pisang juga ditanami sayur – sayuran 

seperti bayam, kangkung dan sawi. Sebagai desa sentra industri keripik yang 

berbahan baku buah pisang yang tiap harinya menghasilkan limbah berupa 

kulit buah pisang yang tentunya kulit buah pisang yang dapat mencemari 

lingkungan, terlebih sedikitnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan 

limbah kulit buah pisang yang hanya menfaatkan limbah kulit buah pisang 

sebagai makanan ternak saja. Padahal, limbah kulit buah pisang dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair yang dapat membantu para petani 

dalam membudidayakan tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk 

berbahan kimia yang dapat merusak tanah. 

 

Limbah kulit buah pisang yang mengandung unsur makro N, P, K dan juga 

mengandung unsur mikro Ca, Mg, Na dan Zn yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai pupuk organik cair yang dapat membantu para petani 
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dalam membudidayakan tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk 

berbahan kimia yang dapat merusak tanah. 

 

Pupuk organik cair merupakan larutan hasil dari dekomposisi bahan – bahan 

organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan dan manusia yang 

kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur. Pupuk organik cair umumnya 

tidak merusak tanah dan tanaman walaupun digunakan sesering mungkin. 

Dengan demikian limbah kulit buah pisang dari sentra industri rumahan yang 

berbahan pisang dapat diolah menjadi pupuk organik cair yang bermanfaat bagi 

para petani dalam membudidayakan tanaman, bahkan  buah – buahan maupun 

tanaman sayuran seperti tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) karena 

tanaman bayam merupakan tanaman yang memiliki waktu pertumbuhan dan 

masa panen yang sangat cepat. 

 

Bayam (Amaranthus tricolor L) termasuk sayuran hijau daun yang kaya nutrisi, 

serat pangan dan komponen non nutrisi yang penting bagi kesehatan seperti 

klorofil. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam 100 gram daun bayam adalah 

2,3 gram protein; 3,2 gram karbohidrat; 3 gram besi dan 81 gram kalsium. 

Bayam juga kaya akan berbagai macam vitamin dan mineral, yakni vitamin A, 

vitamin C, niasin, thiamin, fosfor, riboflavin, natrium, kalium dan magnesium. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat bermanfaat sebagai 

bahan pelajaran dalam pendidikan. Misalnya sekolah SMA 2 Gedong Tataan di 

Kabupaten Pesawaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan 

materi pokok pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. 
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Materi pokok pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan merupakan 

salah satu materi biologi yang cukup sederhana dan dapat mudah di aplikasikan 

dalam kehidupan sehari – hari. Topik pertumbuhan dan perkembangan 

tumbuhan terbiasa dihafal oleh siswa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai buku 

teks yang digunakan sebagai pegangan belajar siswa dengan kumpulan konsep 

– konsep yang harus dikuasai siswa tanpa siswa mengimplementasikannya 

kedalam  kegiatan prktikum, dengan demikian siswa mengalami kesulitan 

untuk mengimplementasikan hasil kegiatan sebagai laporan. Jadi, siswa dilatih 

menggunakan keterampilan dalam kegiatan praktikum sehingga diharapkann 

proses pembelajaran akan lebih dapat dimengerti oleh siswa. 

 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebasnya adalah macam – macam konsentrasi pupuk organik cair dari 

kulit pisang, karena pupuk organik cair kulit pisang berperan dalam 

pertumbuhan. Sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman 

bayam. 

Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam diagram dibawah ini : 

X                           Y 

Keterangan: x : pupuk organik cair dari kulit pisang 

   y : pertumbuhan tanaman bayam 

 

Gambar 1.  Hubungan variabel bebas dan variabel terikat 

 

G. Hipotesis 

 Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 “Adakah pengaruh penggunaan pupuk organik cair dari limbah kulit buah 

pisang kepok terhadap pertumbuhan tanaman bayam (Amaranthus tricolor L). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pupuk Organik Cair 

Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari bahan – bahan organik 

seperti sayuran, buah – buahan dan hewan. Selain berbentuk padat, pupuk 

organik juga mempunyai bentuk lainya yaitu pupuk organik yang berbentuk 

cair (Lingga dan Marsono, 2003: 46). 

 

Pupuk organik cair adalah larutan hasil dari pembusukan bahan – bahan 

organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan dan manusia yang 

kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur. Kelebihan dari pupuk cair 

organik adalah dapat secara tepat mengatasi defesiensi hara dan mampu 

menyediakan hara secara tepat. Pupuk cair organik umumnya tidak merusak 

tanah dan tanaman maupun digunakan sesering mungkin. Pupuk cair 

merupakan zat penyubur tanaman yang berasal dari bahan – bahan organik dan 

berwujud cair selain berfungsi sebagai pupuk, pupuk cair juga dapat 

dimanfaatkan sebagai aktivator untuk membuat kompos (Lingga dan Marsono, 

2003: 58). 

 

Untuk membuat kompos cair dibutuhkan wadah yang disebut komposter. 

Yakni sebuah ada yang dibuat dari tong sampah plastik atau kotak besi yang 

dimodifikasi dan diletakkan didalam suatu ruangan. Komposter ini bertujuan 
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untuk mengubah jenis limbah organik rumah tangga menjadi bermanfaat 

(Linggadan Marsono, 2003: 58). 

 

Pupuk cair memiliki banyak manfaat dan keunggulan seperti, untuk 

menyuburkan tanaman, untuk menjaga stabilitas unsur hara dalam tanah, untuk 

mengurangi dampak sampah organik dilingkungan sekitar, mudah di dapat, 

murah harganya dan tidak memiliki efek samping. Bahan baku pupuk cair yang 

sangat bagus yaitu bahan organik basah atau bahan organik yang mempunyai 

kandungan air tinggi seperti sisa buah – buahan dan sisa sayuran (wortel, labu, 

sawi, selada, kulit jeruk, kulit pisang, dll). Semakin besar kandungan selulosa 

dari bahan organik (C/N ratio) maka proses penguraian oleh bakteri akan 

semakin lama. Selain mudah terdekomposisi, bahan ini kaya nutrisi yang 

dibutuhkan tanaman (Lingga dan Marsono, 2003: 57-70). 

 

Cara pembuatan pupuk organik dari bahan kulit buah pisang dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu dalam bentuk padat dan cair. 

1) Bentuk padat 

 Pembuatan pupuk organik dengan bahan kulit buah pisang dalam bentuk 

padat adalah sebagai berikut : 

a. Kulit buah pisang dipotong – potong halus 

b. Kulit buah pisang yang telah dipotong – potong dan dicacah hingga 

halus, dicampurkan dengan bekatul atau dedak itu dengan bandingan 

campuran kulit buah pisang dan dedak atau bekatul adalah 20 : 1. 
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c. Mencairkan ¾ kg gula pasir dengan air sebanyak satu liter, kemudian 

kedalam larutan gula tersebut dimasukkan ¾ liter bakteri dan diaduk 

hingga merata. 

d. Larutan campuran gula dicampurkan ke dalam campuran kulit buah 

pisang dan dedak atau bekatul, aduk hingga merata kemudian 

digundukan atau ditumpuk hingga ketinggian 15 – 20 cm dan ditutup 

rapat. 

e. Dalam waktu 4 – 7 hari pupuk organik kulit buah pisang sudah siap 

digunakan. 

2) Bentuk cair 

Pembuatan pupuk organik dengan bahan kulit buah pisang bentuk cair 

adalah sebagai berikut : 

a. Kulit buah pisang diblender atau ditumbuk hingga halus dan berair. 

Setiap 10 kg kulit buah pisang dicampurkan 10 liter air. 

b. Cairan kulit buah pisang tersebut dicampurkan dengan gula sebanyak 3 

kg. 

c. Larutan tersebut didiamkan selama 3 – 4 hari. Setelah 3 - 4 hari pupuk 

organik siap digunakan. Setiap 1 liter pupuk organik kulit buah pisang 

cair digunakan dalam 10 liter air (Satuhu dan Supriyadi, 2004: 10-12). 

 

B. Tanaman Pisang 

Pisang bisa disebutkan sebagai buah kehidupan. Kandungan kalium yang 

cukup banyak terapat dalam buah ini mampu menurunkan tekanan darah, 

menjaga kesehatan jantung, dan memperlancar pengiriman oksigen ke otak. 

Selain buah pisang yang dimanfaatkan, ternyata kulit pisang pun dapat 
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digunakan sebagai pupuk organik, karena kulit pisang mengandung unsur 

makro P, K yang masing – masing berfungsi untuk pertumbuhan dan 

perkembangan buah, batang dan kulit pisang juga mengandung unsur mikro 

Ca, Mg, Na, Zn yang dapat berfungsi untuk kekebalan dan pembuahan pada 

tanaman agar dapat tumbuh secara optimal sehingga berdampak pada jumlah 

produksi yang maksimal (Nuris, 2011: 140). 

 

Kulit buah pisang merupakan salah satu satu bagian dari tanaman pisang yang 

selama ini keberadaannya terabaikan. Kulit buah pisang merupakan bahan 

buangan (limbah buah pisang) yang cukup banyak jumlahnya yaitu kira-kira 

1/3 dari buah pisang yang belum dikupas. Sedangkan kulit buah pisang adalah 

produk dari limbah industri pangan yang dimanfaatkan untuk bahan pakan 

ternak. Kulit buah pisang kaya akan potasium sehingga dapat membantu 

pertumbuhan tanaman. Caranya, cukup dengan ditanam atau diletakkan begitu 

saja diantara tanaman. Jika anda khawatir pupuk pisang itu mengandung 

serangga, campur kulit buah pisang dengan sedikit air, lalu hancurkan dengan 

menggunakan blender. Setelah itu siramkan pada tanaman (Nuris, 2011: 145). 

 
Kulit buah pisang sebagai penghasil enzim xylanase dan juga merupakan bahan 

organik yang mengandung unsur kimia seperti magnesium, sodium, fosfor, sulfur 

yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Pembuatan pupuk organik 

dengan bahan kulit pisang dapat dalam bentuk padat atau cair (Nuris, 2011: 150). 
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Tabel 1. Komposisi kandungan kulit buah pisang kepok 

 

Kandungan Kulit Buah Pisang Kadar 

Air 68,90 % 

Karbohidrat 18,50 % 

Lemak 2,11 % 

Protein 0,32 % 

Kalsium 715 (mg/100g) 

Fosfor 117 (mg/100g) 

Vitamin B 0,12 (mg/100g) 

Vitamin C 17,5 (mg/100g) 

Ca, mg/100 g 31 

Fe, mg/100 g 26 

P, mg/100 g 63 

Sumber: Dewati (2008: 3). 

 

C. Pertumbuhan Tanaman Bayam 

 Pertumbuhan merupakan proses tumbuh pada tumbuhan dimulai dengan tiga 

kegiatan yang merupakan pertumbuhan primer,yaitu : 

 a)  Pembelahan sel 

 Terjadi pada daerah titik tumbuh akar dan batang serta pada jaringan 

kambium (daerah maristematik). 

 b) Pemanjangan sel 

  Proses ini terjadi pada meristem primer yang mengalami pembelahan secara 

apikal sehingga mengakibatkan batang dan akar tambah panjang.  

 

 Pola pertumbuhan tumbuhan bergantung pada letak meristem. Meristem apikal, 

berada pada ujung akar dan pada pucuk tunas, menghasilkan sel – sel bagi 

tumbuhan untuk tumbuh memanjang. Pemanjangan ini yang disebut 

pertumbuhan primer. Namun demikian, pada tumbuhan berkayu terdapat juga 

pertumbuhan sekunder yaitu, adanya aktifitas penebalan secara progresif pada 

akar dan tunas yang terbentuk sebelumnya oleh petumbuhan primer. 
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Pertumbuhan sekunder adalah produk meristem lateral, silinder – silinder yang 

terbentuk dari sel – sel yang membelah kesamping disepanjang akar dan tunas 

(Campbell, 2000: 143-148). 

 

 Ada lima definisi istilah pertumbuhan, yaitu : 

1. Pergandaan protoplasma. 

Pergandaan protoplasma (bahan hidup sel) merupakan ukuran pertumbuhan 

yang paling tepat, karena dalam tanaman yang sedang tumbuh seperti bibit 

tanaman, sebagian kandungan karbohidrat, lemak dan proteinnya dikonversi 

kedalam senyawa – senyawa yang lebih berfungsi dalam protoplasma dari 

sel – sel tumbuh dan baru dibentuk. 

2. Perbanyak sel 

Jumlah sel merupakan ukuran petumbuhan yang realistis, karena jika suatu 

organisme tertentu diamati dan selnya dihitung, maka pertumbuhannya 

dapat dinyatakan dalam tingkat pertambahan sel. 

3. Pertambahan volume 

Pertumbuhan dapat dinyatakan dalam pertambahan ruang dan volume 

secara permanen atau pertambahan volume yang tidak dapat balik 

4. Pertambahan massa 

Pertumbuhan juga berarti pertambahan massa akibat terjadinya sintesis 

protoplasma. Massa merupakan besaran dasar yang tidak berubah oleh 

adanya gaya gravitasi 

5. Fenologi tanaman 

Tanaman yang sedang tumbuh tidak hanya menimbun bahan kering, tetapi 

juga mengalami perubahan – perubahan secara teratur dan berurutan dan 
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dapat dilihat dari penampilan tanaman tersebut. Perubahan penampilan 

tanaman dikenal dengan istilah perkembangan fenologi (Salisbury dan Ross, 

1995: 3). 

 

Pada penelitian pengaruh pupuk organik dari kulit buah pisang terhadap 

pertumbuhan tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) ini definisi istilah 

pertumbuhan yang digunakan adalah fenologi tanaman. Hal ini dikarenakan 

pertumbuhan – pertumbuhan tanamannya terjadi secara teratur dan berurutan 

dan dapat dilihat dari penampilan tanaman tersebut, seperti luas permukaan 

daun, tinggi tanaman dan banyaknya jumlah daun. 

 

Menurut Sumarjito (2004: 24), faktor – faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dapat dikelompokan menjdi dua, yaitu : 

a. Faktor dalam, meliputi faktor genetik dan hormonal yang ada pada 

organisme tersebut 

b. Faktor luar, meliputi beberapa faktor, diantaranya : Nutrisi, Cahaya, Suhu 

dan Kelembaban, Derajat keasaman (pH) tanah dan Gravitasi 

mempengaruhi arah tumbuh. 

 

Tamanan bayam digolongkan dalam keluarga Amaranthacea marga 

Amaranthus. Sebagai keluarga Amaranthacea,bayam termasuk tanaman gulma 

yang tumbuh liar. Namun, karena perkembangannya, manusia memanfaatkan 

bayam sebagai tanaman budidaya yang mengandung gizi tinggi. Klasifikasi 

dari keluarga Amaranthacea ada sedikit yang membingungkan, yang antara 

lain disebabkan oleh kenyataan bahwa perbedaan antara hibrida dan jenis 

(spesies) sering kali dilaporkan berdasarkan identifikasi jumlah kromosom 
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yang sangat sulit dibuktikan karena ukurannya yang kecil (Bandini dan Aziz, 

2001: 7). 

 

Tanaman bayam (Amaranthus sp) termasuk terna (perdu), tinggi tanaman dapat 

mencapai 1,5 – 2 m, berumur semusim atau lebih. Sistem perakarannya 

menyebar dangkal pada kedalaman antara 20 – 40 cm dan berakar tunggang. 

Daun berbentuk bulat telur dengan ujung agak meruncing dan urat – urat daun 

yang bertulang menyirip. Warna daun bervariasi, hijau muda dan berwarna 

merah. Daun bayam liar umumnya kasap (kasar) dan kadang berduri. Batang 

tumbuh tegak, tebal, berdaging dan banyak mengandung air, tumbuh tinggi 

diatas permukaan tanah. Bayam tahunan mempunyai batang yang keras 

berkayu dan bercabang banyak (Bandini dan Aziz, 2001:7). 

 

Bunga bayam berukuran kecil, berjumlah banyak. Bunga keluar dari ujung – 

ujung tanaman atau ketiak daun yang tersusun seperti malai yang tumbuh 

tegak. Tanaman dapat berbunga sepanjang musim. Perkawinannya bersifat 

unisexual yaitu dapat menyerbuk sendiri maupun menyerbuk silang. 

Penyerbukan berlangsung dengan bantuan angin dan serangga (Bandini dan 

Aziz, 2001: 8). 

 

Perbanyakan tanaman umumnya secara generatif (biji). Biji berukuran sangat 

kecil dan halus, berbentuk bulat dan berwarna coklat tua mengkilap sampai 

hitam kelam. Namun, ada beberapa jenis bayam yang mempunyai warna biji 

putih sampai merah, misalnya bayam maksi yang berbiji merah. Pada tanaman 

bayam tahunan, perbanyakan dapat juga dilakukan secara vegetatif dengan stek 

batang (Bandini dan Azi, 2001: 9). 
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Untuk memperoleh hasil yang berkualitas tinggi, suatu usaha tani perlu 

memperhatikan syarat tumbuh tanaman yang mendukung pertumbuhan dan 

hasilnya. Syarat tumbuh yang utama dengan lingkungan, seperti tanah dan 

iklim. Faktor lingkungan ini hampir tidak dapat diubah oleh manusia, karena 

itu agar hasil yang dikehendaki dapat tercapai perlu memperhitungkan keadaan 

lingkungan bagi pertumbuhan tanaman. 

 

Tanaman bayam tidak menuntut persyaratan tumbuh yang sulit, asalkan 

kondisi tanah subur, penyiraman teratur dan saluran drainase lancar. Tanaman 

bayam sangat toleran keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun (Bandini 

dan Azi, 2002: 15-17). 

 

Pemberian pupuk dasar untuk tanaman bayam sebaiknya dilakukan sebanyak 2 

lapis. Caranya adalah dengan mengerok tanah pada permukaan bedengan 

sedalam 5 cm. Menaburkan pupuk secara merata diatas permukaan bedengan 

yang telah dikerok. Menutup kembali dengan tanah hasil kerokan tadi. 

Kemudian menaburkan kembali pupuk setelah penaburan penih. Sehingga 

terdapat dua lapis pupuk, yakni di permukaan tanah dan 5 cm di dalam tanah 

(Rukmana, 2004: 25-26). 

 

Pemberian pupuk secara 2 lapis ini sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan 

stamina tanaman bayam setelah umur 10 hari. Dengan adanya pupuk organik di 

lapisan bawah, tanaman bayam akan mendapatkan asupan unsur hara yang 

tepat waktu. Karena semakin besar tanaman, semakin dalam akar menghujam 

ke dalam tanah. Disaat yang bersamaan, didalam tanah telah tersedia unsur 

hara yang dibutuhkan tanaman. 
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Kandungan nutrisi yang terdapat dalam 100 gram daun bayam adalah 2,3 gram 

protein; 3,2 gram karbohidrat; 3 gram besi dan 81 gram kalsium. Bayam juga 

kaya akan berbagai macam vitamin dan mineral, yakni vitamin A, vitamin C, 

niasin, thiamin, fosfor, riboflavin, natrium, kalium dan magnesium. Kandungan 

yang terdapat didalam bayam dapat memperbaiki kerja ginjal dan 

memperlancarkan pencernaan. Bayam sangat baik untuk orang yang baru 

sembuh dari penyakit dan juga anak – anak, terutama bayi. Untuk bayi, bayam 

dapat dicampurkan dengan nasi tim. Adapun akar bayam merah dapat 

digunakan sebagai obat penyakit desentri (Rukmana, 2004: 12). 

 

D. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Lembar kerja siswa adalah lembaran yang berisikan pedoman bagi siswa untuk 

melaksanakan kegiatan yang terprogram. Lembaran ini berisi petunjuk, 

tuntunan pertanyaan dan pengertian agar siswa dapat memperluas serta 

memperdalam pemahamannya terhadap  materi yang dipelajari. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa LKS merupakan salah satu sumber belajar yang berbentuk 

lembaran yang berisikan materi singkat, tujuan pembelajarn, petunjuk 

mengerjakan pertanyaan – pertanyaan dan sejumlah pertanyaan yang harus 

dijawab siswa (Yulianti, 2008: 13). 

 

 Menurut Tim Instruktur PKG, manfaat LKS dalam pelajaran adalah : 

1. Merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau  

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebgai variasi belajar mengajar 

2. Dapat mempercepat pengajaran dan mempersingkat waktu penyajian materi 

pelajaran sebab LKS ini dapat disiapkan diluar jam pelajaran. 
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3. Memudahkan penyelesaian tugas perorangan, kelompok, atau klasikal 

karena tidak setiap peserta didik dapat memahami persoalan itu pada 

keadaan bersamaan  

4. Mengoptimalkan penggunaan alat bantu pengajaran 

5. Membangkitkan minat belajar siswa jika LKS disusun secara menarik 

(Andayani, 2005: 10). 

 

Menurut Sidiq (dalam Widiyanto, 2008: 14) LKS dapat dikatagorikan menjadi 

2 yaitu sebagai berikut : 

1. Lembar Kerja Siswa Tak Berstruktur 

Lembar kerja siswa tak berstruktur adalah lembaran yang berisi saran untuk 

materi pelajaran, sebagai alat bantu kegiatan peserta didik yang dipakai 

untuk menyampaikan pelajaran. LKS merupakan alat bantu mengajar yang 

dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran, memberi dorongan belajar, 

berisi sedikit petunjuk, tertulis atau lisan untuk mengarahkan kerja pada 

peserta didik.  

2. Lembar Kerja Siswa Berstruktur 

Lembar kerja siswa berstruktur memuat informas, contoh dan tugas – tugas. 

LKS ini dirancang untuk membimbing peserta didik dalam satu program 

kerja atau mata pelajaran, dengan sedikit atau sama sekali tanpa bantuan 

pembimbing untuk mencapai sasaran pembelajaran. 

Contoh LKS berstruktur : 

a) LKS konvensional adalah LKS ini yang sekarang digunakan disekolah 

pada umumnya yang berupa print out dalam bentuk buku. 



23 
 

b) LKS Interaktif adalah LKS ini dibuat dan dijalankan dengan bantuan 

perangkat keras komputer atau CD player. LKS ini dapat memberikan 

respon umpan balik bagi siswa. 

Tabel 2. Perbedaan LKS Konvensional dan LKS Interaktif 

 

No Perbedaan LKS Konvensional LKS Interaktif 

1 Materi Disajikan dalam 

bentuk deskriptif 

Disajikan dalam bentuk 

pertanyaan yang dapat 

mengkonstruk 

pemahaman peserta didik 

2 Gambar, grafik 

maupun tulisan 

Disajikan dalam 

keadaan diam 

Disajikan bergerak dan 

langkah, ketika peserta 

didik tidak mengerti dapat 

diulang 

3 Komunikasi Dilakukan dengan 

satu arah 

Dua arah (ketika peserta 

didik memberikan 

jawaban atau respon LKS 

ini akan memberikan 

umpan balik) 

4 Isi Menekankan banyak 

pada soal – soal 

Menekankan pada 

penanaman konsep 

matematika, soal hanya 

dijadikan sebagai 

pengantar pemahaman 

peserta didik 

5 Tampilan Disajikan pada 

lembaran kertas 

Disajikan lebih menarik 

dengan tampilan gambar 

yang disukai siswa dan 

tampilannya lebih hidup 

Sumber: Trianto, 2010: 4. 

 

Pada LKS telah disusun petunjuk dan pengarahannya, LKS ini tidak dapat 

menggantikan peran guru dalam kelas. Guru tetap mengawasi kelas, 

memberikan semangat dan dorongan belajar dan memberi bimbingan pada 

setiap siswa. Peran guru sebagai pengawasan dan motivator, dimana hal ini 

sesuai dengan sifat LKS berstruktur. 
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Langkah – langkah dalam membuat LKS menurut Rahmawati (2006: 25) 

sebagai berikut : 

1. Membuat LKS Konvensional 

a) Menganalisis Kurikulum 

 Pada tahap ini hal yang dilakukan berupa identifikasi kurikulum 

matematika SMP dengan indikator pencapaian hasil belajar. 

b) Membuat Peta Kebutuhan dan Judul – judul LKS 

  Menyusun peta kebutuhan LKS yaitu menyusun materi yang dibutuhkan 

untuk mencapai indikator yang akan dicapai, kemudian menentukan 

judul – judul yang akan dibuat di LKS. 

c) Menulis LKS 

  Pada tahap ini yang dilakukan adalah menulis LKS dalam bentuk naskah, 

naskah kemudian di konsultasikan kepada para pakar. Hal ini dilakukan 

agar LKS yang disusun tidak ada kesalahan pada isinya. Ketika naskah 

tersebut terdapat kesalahan maka naskah segera diperbaiki dan setelah 

naskah tidak terjadi kesalahan maka akan dilanjutkan ke proses 

mendesain LKS dalam komputer. 

2.  Membuat LKS Interaktif  

Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah mendesain LKS dengan 

menggunakan program aplikasi. Macromedia Flash Pro 8. Desain ini 

kemudian diberi animasi supaya lebih menarik tetapi tetap memperhatikan 

aturan – aturan yang ada. Setelah itu desain diubah ke format exe untuk 

digabung dengan web yang akan diupload ke internet. 
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3.  Membuat Web 

Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah membuat web dengan 

menggunakan software pembuat software antara lain Adobe GoLive, 

Macromedia Dreamwaver MX dan lain – lain atau dengan memanfaatkan 

fasilitas weblog yang banyak disediakan situs di internet, misalnya 

Wodpress, Blogger, Multiply dan lain – lain. 

4. Menggabungkan LKS Internatif dan Web 

 Setelah LKS Interaktif dan Web dibuat langkah selanjutnya adalah 

menggabungkan keduanya. Pengajar yang sudah mempunyai web tinggal 

mengupload file LKS interaktif ke internet. 

 

Untuk membuat atau menentukan sebuah LKS yang baik, ada beberapa 

petunjuk yang harus diperhatikan. LKS yang baik untuk diberikan kepada 

peserta didik, haruslah : 

1. Bahasanya komunikatif 

 LKS yang dibuat menggunakan bahasa yang menarik, tidak 

membingungkan siswa dan mudah dimengerti. 

2. Format dan gambar harus jelas 

 Format yang dipakai meliputi tampilan, penggunaan animasi dan gambar 

background yang sesuai dengan materi 

3.  Mempunyai tujuan yang jelas 

 Dapat menyampaikan ide pokok yang terkandung dalam LKS 

4.  Memiliki isian yang memerlukan pemikiran dan pemprosesan informasi 

 Siswa dilatih mencari dan menemukan jawaban (Trianto, 2009: 3). 
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 LKS memiliki keunggulan dan kelemahan, keunggulan dari LKS yaitu 

membantu siswa untuk mengembangkan dan memperbanyak kesiapan, dapat 

membangkitkan semangat belajar siswa, mampu mengarahkan cara belajar 

siswa, sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar giat, dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai 

dengan kemampuan masing – masing. 

 

Sedangkan kelemahan dari LKS yaitu soal – soal yang tertuang pada lembar 

kerja siswa cenderung monoton, bisa muncul bagian berikutnya maupun bab 

setelah itu, LKS hanya melatih siswa untuk menjawab soal, tidak efektif tanpa 

ada sebuah pemahaman konsep materi secara benar, di dalam LKS hanya bisa 

menampilkan gambar diam tidak bisa bergerak, sehingga siswa terkadang 

kurang dapat memahami materi dengan cepat dan dapat menimbulkan 

pembelajaran yang membosankan bagi siswa jika tidak dipadukan dengan 

media yang lain (Hartati, 2003: 20). 

 

Menurut Azhar Arsyad (2004: 3) ada beberapa cara mengatasi kekurangannya 

dari LKS tersebut, antara lain : 

1. Guru diharapkan membuat LKS yang memiliki soal – soal yang beragam, 

sehingga soal – soal tidak kebanyakan terulang – ulang 

2. Untuk menghindari siswa yang hanya dilatih untuk mengerjakan soal 

sebaiknya guru mempunyai buku pegangan selain LKS dan didalam LKS 

tidak hanya soal – soal yang wajib dikerjakan oleh siswa tetapi sejumlah 

kegiatan – kegiatan lapang untuk peserta didik juga perlu 
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3. Guru bisa memadukan antara media cetak dengan media – media yang 

menunjang, misalnya audio-visual 

4. Untuk menghindari kebosanan guru sebaiknya menggabung media suatu 

dengan yang lain. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong 

Tataan – Kabupaten Pesawaran, pada bulan Maret 2015 sampai bulan April 

2015. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 a) Populasi  

 Populasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah tanaman bayam 

(Amaranthus tricolor L). 

 b) Sampel 

  Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 24 tanaman bayam 

dengan satu kelompok kontrol dan tiga kelompok perlakuan dengan enam 

kali ulang. 

 

C. Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 1.  Alat 

a. Cangkul       1   buah 

b. Gayung       1   buah 

c. Ember bertutup dengan kapasitas 5 liter   2   buah 

d. Penggaris dan benang kasur     1   buah 

e. Polybag berdiameter 25 cm dengan kapasitas tanah 4 kg 24 buah 

f.   Gelas ukur 100 ml      1   buah 

g. Botol plastik 1 liter      2   buah 

h. Blender       1   buah 

i.   Nampan       1   buah 
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j.   Centong kayu      1 buah 

k. Pisau        1 buah 

l.   Timbangan       1 buah 

m. Corong gelas       1 buah 

n. Pipet tetes       1 buah 

o. Saringan santan      1 buah 

 

2.  Bahan 

a. Bibit tanaman bayam (Amaranthus tricolor ) merek East – West – Need 

Cap Panah Merah yang diperoleh dari salah satu Toko Pertanian di 

Bandar Lampung 

b. Air sumur yang diperoleh dari sekitar tempat penelitian  

c. Kulit buah pisang kepok yang matang secara alami sebanyak 6 kg yang 

diperoleh dari limbah industri keripik pisang di Desa Karang Anyar 

Kabupaten Pesawaran 

d. Tanah gembur yang diperoleh dari area peternakan di Desa Negeri Sakti, 

Kecamatan Gedong Tataan - Kabupaten Pesawaran 

e. Gula merah kelapa sebanyak 3 kg 

f. Label untuk memberi keterangan pada polybag. 

 

D. Variabel Penelitian 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 1. Variabel bebas  : Berbagai konsentrasi pupuk organik cair kulit buah  

   pisang kepok. 

 2. Variabel terikat : Tinggi tanaman, jumlah daun dan luas permukaan daun  

      tanaman bayam 

 

E. Rancangan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini hanya melibatkan satu faktor yang berbeda yaitu 

konsentrasi dari pupuk organik cair dari kulit pisang sedangkan faktor lain 

dibuat tetap dan seragam, untuk itu penelitian ini disebut penelitian faktor 

tunggal dan untuk rancangannya menggunakan rancangan acak lengkap 

(RAL). Perlakuan diatur dengan pengacakan secara lengkap sehingga setiap 

satuan percobaan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan setiap 
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perlakuan. Dalam percobaan ini terdapat empat perlakuan dan empat 

pengulangan, perlakuan yang diberikan adalah : 

1. P0 = Tanaman bayam + 2 kg tanah gembur area peternakan  + 100 ml air 

(0% pupuk organik cair atau tanpa pupuk organik cair kulit buah pisang 

kepok) 

2. P1 = Tanaman bayam + 2 kg tanah gembur area peternakan  + 20 ml pupuk 

organik cair kulit  buah pisang kepok  

3. P2 = Tanaman bayam + 2 kg tanah gembur area peternakan + 40 ml pupuk 

organik cair kulit buah pisang kepok  

3. P3 = Tanaman bayam + 2 kg tanah gembur area peternakan + 60 ml pupuk 

organik cair kulit buah pisang kepok  

 

Pengacakan dan penataan pada penelitian ini terlihat pada gambar 2 yang 

dilakukan dengan cara mengundi dimana mula – mula menentukan banyaknya 

petak percobaan (n) dengan cara jumlah perlakuan (t) dikali jumlah ulangan (r) 

atau u = (t).(r) dengan empat perlakuan dan enam pengulangan maka 

banyaknya petak percobaan ada dua puluh empat buah. 

      

      

      

      

  

 

P0U0 

 

 

P1U1 

 

P0U1 

 

 

P1U2 

 

P0U3 

 

 

P0U4 
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P3U4  
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P1U5 
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P2U5  
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P1U6  

 

P2U6  

  

P3U6  
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Keterangan : 

Angka  : menunjuka perlakuan 

Angka indeks : menunjukan ulangan 

P   : menunjukan perlakuan ke – 

U   : menunjukan ulangan ke – 

 

Gambar 2. Rancangan Acak Lengkap 

 

 Tabel 3. Desain Penelitian  

 

Perlakuan 

Konsentrasi 

Ulangan ke - Hasil 

Σ Daun 

(B1) 

Tinggi 

Batang (B2) 

Luas 

Daun (B3) 

P0 1 

2 

3 

4 

5 

6 

P01B1 

P02B1 

P03B1 

P04B1 

P05B1 

P06B1 

P01B2 

P02B2 

P03B2 

P04B2 

P05B2 

P06B2 

P01B3 

P02B3 

P03B3 

P04B3 

P05B3 

P06B3 

P1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

P11B1 

P12B1 

P13B1 

P14B1 

P15B1 

P16B1 

P11B2 

P12B2 

P13B2 

P14B2 

P15B2 

P16B2 

P11B1 

P12B3 

P13B3 

P14B3 

P15B3 

P16B3 

P2 1 

2 

3 

4 

5 

6 

P21B1 

P22B1 

P23B1 

P24B1 

P25B1 

P26B1 

P21B2 

P22B2 

P23B2 

P24B2 

P25B2 

P26B2 

P21B3 

P22B3 

P23B3 

P24B3 

P25B3 

P26B3 

P3 1 

2 

3 

4 

5 

6 

P 31B1 

P32B1 

P33B1 

P34B1 

P35B1 

P36B1 

P31B2 

P32B2 

P33B2 

P34B2 

P35B2 

P36B2 

P31B3 

P32B3 

P33B3 

P34B3 

P35B3 

P36B3 
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G. Pelaksanaan Penelitian 

 1.  Pembuatan Pupuk Organik Cair Kulit Buah Pisang Kepok 

a) Menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan adalah 6 kg kulit buah 

pisang kepok matang secara alami, 3 kg gula merah kelapa dan 1 liter air 

sumur. Gula merah berfungsi untuk menumbuhkan bakteri. 

b) Kulit buah pisang kepok yang matang secara alami tidak jangan di cuci. 

Kemudian kulit buah pisang kepok dicincang menjadi 5 bagian dan 

dihancurkan dengan memblender kulit buah pisang kepok. 

c) Memasukan kulit buah pisang kepok yang sudah diblender kedalam 

ember bertutup dengan volume ember 5 liter, kemudian mencampur 

dengan 3 kg gula merah kelapa yang sudah dicincang dengan pisau dan 1 

liter air, aduk hingga tercampur 

d) Menutup rapat ember, kemudian meletakan ember ditempat yang 

terhindar dari semut. Membiarkan selama 7 hari. Setelah 7 hari, 

campuran ini  dipisahkan antara yang padat dengan yang cair 

menggunakan saringan santan. Bagian yang padat digunakan sebagai 

kompos dan bagian cair merupakan pupuk organik cair yang siap 

digunakan. 

 

2.  Tahap Persiapan 

a) Menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian 

b) Membuat media tanaman yang akan digunakan dengan cara mengisi 

polybag dengan tanah gembur area perternakan sebanyak 2 kg per 

polybag dengan volume polybag 4 kg  

c) Memasukan media tanah kedalam polybag yang sudah tersedia 
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d) Memberi label keterangan ditiap polybag, memiliki tujuan agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pencatatan data 

e) Melakukan pengacakan ke 24 polybag dan penataan sesuai desain yang 

telah dipilih 

 

3.  Pelaksanaan Penelitian 

a) Penanaman bibit bayam 

30 benih bayam disemaikan dinampan persegi empat yang sudah diberi 

tanah dari area perternakan sebanyak 2 kg, setelah tumbuh tunas dan 

berusia 7 hari, dipilih 24 bibit tanaman bayam untuk ditanam di polybag 

yang akan diamati 

b) Penentuan pola tanam 

Pola tanam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu satu polybag yang 

merupakan petak percobaan terdiri dari 1 bibit tanaman bayam 

c) Pemberian perlakuan 

Setelah 30 bibit tanaman bayam yang sudah disemai dan berumur 1 

minggu, kemudian dipilih 24 bibit untuk ditanam pada 24 polybag yang 

masing – masing polybag berisi 1 bibit tanaman yang merupakan 1 petak 

percobaan, barulah diberi pupuk organik kulit buah pisang kepok sesuai 

dengan perlakuan. Untuk P0 tidak diberi pupuk organik cair kulit buah 

pisang kepok sebagai kontrol, P1 diberi pupuk organik cair kulit buah 

pisang kepok sebanyak 20 ml, P2 sebanyak 40 ml, dan P3 sebanyak 60 ml. 

 

Penyiraman tanaman bayam dengan menggunakan air sumur dilakukan 

setiap satu hari sekali pada sore hari sebanyak 100 ml, dan setiap satu 
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minggu sekali dilakukan penyiraman menggunakan pupuk organik cair 

kulit buah pisang kepok pada sore hari. 

 

4.  Pengambilan data 

 Pengambilan data untuk tinggi tanaman (cm), jumlah daun (helai), serta luas 

permukaan daun (cm²) diamati setiap satu minggu setelah penyemaian. 

a) Tinggi tanaman (cm) 

Tinggi tanaman diukur menggunakan benang terlebih dahulu sebelum 

menggunkan penggaris, hal ini bertujuan mengukur tanaman sesuai 

dengan lekukan batang. Pengukuran dilakukan dari pangkal batang di 

atas permukaan tanah sampai titik tumbuh batang. Pengukuran dilakukan 

pada umur 2, 3, 4, dan 5 minggu setelah tanam (MST). Adapun tabel 

pengamatan yang dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Tinggi Tanaman Bayam Yang Diberi Pupuk Organik Cair Kulit 

Buah Pisang Kepok 

 

Minggu 

ke - 

Perlaku

an ke -  

Ulangan ke - Jumlah 

tinggi 

tanaman  

ΣX1 

Rataan 

tinggi 

tanaman   

X 1     2    3    4    5    6 

 P0 

 P1 

 P2 

 P3 

 ΣX1 

 X 

 

b) Jumlah Daun (helai) 

Untuk pengamatan jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung 

banyaknya daun yang telah terbuka sempurna setelah tanaman berumur 
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2, 3, 4, dan 5 minggu setelah tanam (MST). Adapun tabel pengamatan 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Jumlah Daun Tanaman Bayam Yang Diberi Pupuk Organik Cair 

Kulit Buah Pisang Kepok 

 

Minggu 

ke - 

Perlakuan Ulangan ke - Jumlah 

daun 

ΣX1 

Rataan 

jumlah 

Daun 

X 
1     2    3    4   5   6 

 P0 

 P1 

 P2 

 P3 

 ΣX1 

 X 

 

c) Luas Permukaan Daun (cm) 

Untuk pengamatan luas permukaan daun dilakukan dengan cara 

menghitung panjang daun dan lebar daun. Untuk panjang daun diukur 

dari ujung pangkal daun hingga ujung daun menggunakan penggais,  

lebar daun diukur dari bagian tengah ibu tulang daun. Adapun tabel 

pengamatan dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Luas Permukaan Daun Tanaman Bayam Yang Diberi Pupuk 

Organik Cair Kulit Buah Pisang Kepok 

 

Minggu 

ke - 

Perlakuan Ulangan ke - Total luas 

permukaan 

daun 

ΣX1  

Rataan luas 

permukaan 

daun 

X  
1   2   3   4   5   6 

 P0 

 P1 

 P2 

 P3 

 ΣX1 

 X 
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H. Analisis Data 

 1.  Uji Normalitas Data 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau 

tidak. Uji kenormalan dalam penelitian ini menggunakan analisis SPSS 

dengan uji Kolmogorov–Smirnov. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah 

tingkat kesesuaian antara distribusi nilai sampel (skor yang di observasi) 

dengan distribusi teoritis tertentu (normal). Jadi hipotesis statistiknya adalah 

bahwa distribusi frekuensi harapan (teoritis). Dasar pengambilaan keputusan 

jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima atau normal dan jika probabilitas 

< 0,05 maka Ho di tolak atau tidak normal (Harsoyo, 2011: 44). 

 

2.  Uji Homogenitas Varian 

Menguji homogenitas varians secara manual dapat dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS digunakan levence statistic. Jika nilai Sig yang 

didapat >0,05 maka uji tersebut bersifat homogen, maka untuk pengujian 

hipotesis penelitian  anava dapat digunakan. Jika hasil ANAVA signifikan 

maka akan dilakukan uji lanjut dengan BNT. 

Tabel 7. Analisis Anova 

 

SK  Ftabel 

Db JK KT Fhitung 5% 1% 

Perlakuan t-1 JKP JKP 

t-1 

KTP 

KTG 

 

Galat (rt-1)-(t-1) JKG JKG 

t(r-1) 

 

Umum Rt-1 JKP + JG 

 Sumber: Gomez (2010: 43). 
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 Keterangan : 

SK : Sumber keragaman  

Db  : Derajat bebas  

t   : Banyaknya perlakuan  

r   : Banyaknya ulangan  

JK  : Jumlah kuadrat  

KT  : Kuadrat tengah  

KTP  : Kuadrat tengah perlakuan  

KTG : Kuadrat tengah galat 

 

H. Pengujian Lembar Kerja Siswa 

 Setelah diperoleh hasil pengamatan pada pengaruh pemberian pupuk organik 

cair dari kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan tanaman bayam 

(Amaranthus tricolor L), kemudian membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) sub 

materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya dilakukan uji 

ahli terhadap kontruksi isi dan kelayakan LKS tersebut.  

 

 Uji ahli dilakukan oleh satu guru mata perlajaran IPA, dosen ahli pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman dan dosen ahli validitas LKS. Untuk memperoleh 

nilai kelayakan isi LKS menggunakan rumus sebagai berikut : 

 Skor rata – rata komponen LKS =  Total tiap kor komponen penguji 

       Jumlah penguji 

 

Nilai rata – rata LKS yang diperoleh diuji kreteria kelayakannya dengan 

mengunakan acuan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Kreteria penilaian kelayakan LKS 

 

Nilai Jawaban pada LKS Interprestasi 

0,1 – 1,75 Sangat tidak layak 

1,76 – 2,50  Tidak layak 

2,51 – 3,25 Layak 

3,26 – 4,00 Sangat layak 

Sumber: Rohmad, Purwadi dan Sriyanto (2013: 3). 
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I.  Hipotesis Statistik 

 Adapun hipotesis statistik dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan dari pemberian pupuk organik  

 cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan tanaman 

 bayam (Amaranthus tricolor L). 

H1 = Ada pengaruh yang signifikan dari  pemberian organik cair  

 dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan tanaman 

 bayam (Amaranthus tricolor L). 

 

Rumus Hipotesis Statistik: 

H0 = μ1꞊ μ2꞊ μ3꞊ μ4 

H1 = μ1≠ μn 

 

 Kreteria jika hipotesis statistik: 

a. Bila F hitung > F tabel, maka perbedaan yang diamati signifikan, berarti H0 

ditolak dan H1 diterima 

b. Bila F hitung < F tabel, maka perbedaan yang diamati tidak signifikan, 

berarti H0 diterima dan H1 di tolak.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Pengamatan 

1.  Tinggi Tanaman, Jumlah Daun dan Luas Daun Bayam (Amaranthus 

tricolor  L) 

 

Berdasarkan data pengamatan pada tinggi tanaman bayam yang diperoleh 

setelah minggu ke 4 setelah pindah tanam. Pada hasil pengamatan tinggi 

tanaman dilakukan uji normalitas dan menujukan bahwa data hasil 

pengamatan tinggi tanaman berdistribusi normal (Tabel 31 Lampiran 4). 

Setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji homogenitas 

dan menunjukan data hasil pengamatan bersifat homogen (Tabel 32 

Lampiran 4). 

 

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, selanjutnya 

dilakukan analisis ragam untuk melihat pengaruh dari pemberian pupuk 

organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan 

tinggi tanaman bayam (Amaranthus tricolor L). Hasil analisis ragam dapat 

dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Analisis Ragam Tinggi Tanaman Bayam 

 
Sumber 

Keragaman  

( SK ) 

Derajat 

Bebas  

(db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung  F 

Tabel 

1 % 

Perlakuan  3 701.15 233.71 25.88**  4.94 

Galat  20 180.6 9.03   

Total  23 881.75    

Keterangan: ** = sangat berpengaruh pada taraf 1% 
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Berdasarkan Tabel 9, diketahui bahwa F hitung (25,88) > Ftabel (3,10). Hal 

ini menunjukan bahwa H1 yang menyatakan adanya pengaruh pemberian 

pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap 

pertumbuhan tinggi tanaman bayam diterima. 

 

Untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan tiap pengaruh pemberian 

pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap tinggi 

tanaman bayam dilakukan uji lanjut yaitu dengan menggunakan Uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) yang dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Uji BNT Tinggi Tanaman Bayam (Amaranthus tricolor L) 

  

Perlakuan Rata – rata tinggi 

tanaman (cm) 

Notasi 

P0 28.3 a 

P1 31.27 b 

P2 28.38 a 

P3 23.15 c 

BNT 3.05  

Keterangan:  Nilai rerata yang diikuti notasi huruf yang sama dinyatakan 

tidak berbeda nyata.  

 

Berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui bahwa adanya pengaruh pada 

pemberian pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap 

tinggi tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) paling baik yang diberikan 

yaitu pada perlakuan P1 (kosentrasi 20 ml) dengan tinggi tanaman 31,27 

cm. 

 

Berdasarkan data pengamatan pada jumlah daun tanaman bayam yang 

diperoleh setelah minggu ke 4 setelah pindah tanam. Pada hasil pengamatan 

jumlah daun tanaman dilakukan uji normalitas dan menujukan bahwa data 

hasil pengamatan jumlah daun tanaman berdistribusi normal (Tabel 35 
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Lampiran 6). Setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas dan menunjukan data hasil pengamatan bersifat homogen 

(Tabel 36 Lampiran 6). 

 

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, selanjutnya 

dilakukan analisis ragam untuk melihat pengaruh dari pemberian pupuk 

organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan 

jumlah daun tanaman bayam (Amaranthus tricolor L). Hasil analisis ragam 

dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Hasil Analisis Ragam Jumlah Daun Tanaman Bayam 

(Amaranthus tricolor L) 

 

Sumber 

Keragaman  

( SK ) 

Derajat 

Bebas  

(db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F 

Hitung 

F 

Tabel 

1% 

Perlakuan  3 341.797 113.93 37.97** 4.94 

Galat  20 75.4 3.77   

Total  23 417.197    

Keterangan : ** = sangat berpengaruh pada taraf 1% 

 

Berdasarkan Tabel 11, diketahui bahwa F hitung (37,97) > Ftabel (4,5). Hal 

ini menunjukan bahwa H1 yang menyatakan adanya pengaruh pemberian 

pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap 

pertumbuhan jumlah daun  tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) 

diterima. 

 

Untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan tiap pengaruh pemberian 

pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap jumlah 

daun  tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) dilakukan uji lanjut yaitu 
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dengan menggunakan Uji Beda Nyata Terkeci (BNT) yang dapat dilihat 

pada Tabel 12 sebagai berikut: 

Tabel 12. Hasil Uji BNT Jumlah Daun Tanaman Bayam (Amaranthus 

tricolor L)  

 

Perlakuan Rata – rata jumlah 

daun (helai) 

Notasi 

P0 15.3 a 

P1 19.83 b 

P2 15.67 a 

P3 12.3 c 

BNT 5% 2.32  

Keterangan:  Nilai rerata yang diikuti notasi huruf yang sama dinyatakan 

tidak berbeda nyata.  

 

Berdasarkan Tabel 12, dapat diketahui bahwa adanya pengaruh yang 

pemberian pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap 

jumlah daun tanaman bayam (Amaranthus tricolor L). Pemberian perlakuan 

yang paling baik yaitu pada perlakuan P1 (kosentrasi 20 ml) dengan jumlah 

daun bayam 19,83 helai. 

 

Berdasarkan data pengamatan pada luas daun tanaman bayam (Amaranthus 

tricolor L) yang diperoleh setelah minggu ke 4 setelah pindah tanam. Pada 

hasil pengamatan luas daun tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) 

dilakukan uji normalitas dan menujukan bahwa data hasil pengamatan 

jumlah daun tanaman berdistribusi normal (Tabel 39 Lampiran 8). Setelah 

melakukan uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji homogenitas dan 

menunjukan data hasil pengamatan bersifat homogen (Tabel 40 Lampiran 

8). 
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Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, selanjutnya 

dilakukan analisis ragam untuk melihat pengaruh dari pemberian pupuk 

organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan luas  

daun tanaman bayam (Amaranthus tricolor L). Hasil analisis ragam dapat 

dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Hasil Analisis Ragam Luas Daun Tanaman Bayam (Amaranthus 

tricolor L) 

 

Sumber 

Keragaman 

( SK ) 

Derajat 

Bebas  

(db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F 

Hitung 

 

F 

Tabel 

1% 

Perlakuan  3 355.374 118.458 17.420 4.94 

Galat  20 136 6.80   

Total  23 491.374    

 

Berdasarkan Tabel 13, diketahui bahwa F hitung (17,420) > Ftabel (3,10). Hal 

ini menunjukan bahwa H1 yang menyatakan adanya pengaruh pemberian 

pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap 

pertumbuhan luas daun  tanaman bayam diterima. 

 

Untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan tiap pengaruh pemberian 

pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap luas daun 

tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) dilakukan uji lanjut yaitu dengan 

menggunakan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) yang dapat dilihat pada Tabel 

14 sebagai berikut: 
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Tabel 14. Hasil Uji BNT Luas Daun Tanaman Bayam (Amaranthus tricolor 

L)  

 

Perlakuan Rata – rata luas daun 

(cm²) 

Notasi 

P0 48.08 a 

P1 54.68 b 

P2 48.7 a 

P3 44.53 c 

BNT 3.12  

 

Berdasarkan Tabel 14, dapat diketahui bahwa adanya pengaruh yang 

pemberian pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap 

luas daun tanaman bayam (Amaranthus tricolor L). Pemberian perlakuan 

yang paling baik yaitu pada perlakuan P1(kosentasi 20 ml) dengan nilai 

54,68 cm².  

 

2.  Kelayakan LKS Eksperimen Materi Pertumbuhan dan Perkembangan 

Tanaman 

 

Setelah peneliti membuat LKS materi pertumbuhan dan perkembangan yang 

dilakukan kelayakan LKS oleh Dosen Pendidikan Biologi dan Guru 

Pelajaran Biologi kelas XII SMA N 2 Gedong Tataan, telah diketahui 

bahwa LKS Eksperimen yang dibuat telah layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran berbasis eksperimen pada materi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Hasil kelayakan LKS eksperimen dapat dilihat 

pada Tabel 15. 
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Tabel 15.  Hasil Kelayakan LKS Eksperimen Materi Pertumbuhan Dan  

Perkembangan 

 

No Aspek Yang  Dinilai SKOR Rata - 

rata 

Kelayakan 

D1 D2 

SYARAT DIDAKTIK 

1 Memperhatikan 

perbedaan kemampuan 

akademik indiidu 

4 3 3,5 Sangat 

Layak 

2 Kegiatan dalam LKS 

mengarah keterampilan 

proses sains (KPS) 

4 3 3,5 Sangat 

Layak 

SYARAT KONTRUKSI 

A. IDENTITAS 

1 Judul 4 4 4 Sangat 

Layak 

2 Alokasi waktu 

mengejakan LKS 

4 2 3 Layak 

3 Tujuan Pembelajaran 4 4 4 Sangat 

Layak 

4 Arahan penggunaan LKS 4 2 3 Layak  

B. KEBAHASAAN 

1 Bahasa 4 4 4 Sangat 

Layak 

2 Kalimat 4 4 4 Sangat 

Layak 

C. ISI 

1 Alat dan bahan pada LKS 4 4 4 Sangat 

Layak 

2 Prosedur percobaan pada 

LKS 

4 3 3,5 Sangat 

Layak 

3 Pertanyaan pada LKS 4 3 3,5 Sangat 

Layak 

SYARAT TEKNIS 

A. KETERAMPILAN 

1 Cover  4 3 3,5 Sangat 

Layak 

2 Gambar dalam LKS 4 2 3 Layak 

3 Kesesuaian gambar dan 

warnauntuk memotivasi 

siswa belajar 

4 2 3 Layak 

Total Skor 56 43 49,5 Sangat 

Layak Rata – rata 4 3,07 3,53 

Keterangan : 

D1 = Dosen Pendidikan Biologi 

D2 = Guru Pelajaran Biologi Kelas XII SMA N 2 Gedong Tataan 
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Berdasarkan Tabel 15, diketahui bahwa bahan penyusun LKS eksperimen 

pada materi pertumbuhan dan perkembangan tanaman telah disusun secara 

layak sehingga dapat digunakan sebagai bahan proses pembelajaran 

eksperimen. 

 

B. Pembahasan 

 1. Tinggi Tanaman, Jumlah Daun dan Luas Daun Bayam (Amaranthus 

tricolor  L) 

 

Berdasarkan analisis ragam tinggi tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) 

(Tabel 33 Lampiran 5) terlihat bahwa Fhitung > Ftabel yang menunjukan 

bahwa pengaruh pemberian pupuk organik cair dari limbah kulit buah 

pisang kepok terhadap pertumbuhan tinggi tanaman bayam (Amaranthus 

tricolor L) berpengaruh nyata. Hal ini dikarenakan bahwa pupuk organik 

dari kulit buah pisang kepok baik digunakan sebagai pupuk organik untuk 

membantu pertumbuhan tanaman bayam (Amaranthus tricolor L). Pendapat 

ini sejalan dengan Firlawanti (2012: 2) bahwa pupuk cair dari limbah kulit 

pisang mempunyai kandungan kalium yang lebih banyak dari unsur-unsur 

lainnya sehingga memberikan pengaruh pada organ tanaman. Kulit buah 

pisang mengandung 15% kalium dan 2% fosfor lebih banyak daripada 

daging buah. Keberadaan kalium dan fosfor yang cukup tinggi dapat 

dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk. 

 

Pada setiap minggunya tinggi tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) pada 

perlakuan P0, P1, P2 dan P3 mengalami peningkatan. Pemberian pupuk 

organik cair limbah kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan tinggi 
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tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) yang terbaik yaitu pada perlakuan 

P1 (kosentrasi 20 ml) dengan rata – rata tinggi tanaman 31,267 cm² 

dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hasil tinggi tanaman dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 
 

 

Gambar 3.  Tinggi Tanaman Bayam (Amaranthus tricolor L) dari minggu  

                    ke 0 sampai mingg ke 4 pada setiap perlakuan 
 

Keterangan : P0 : kosentrasi pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang 

kepok 0 ml (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. 

 

Hal ini dikarenakan pada perlakuan P1 (20 ml) kandungan hara baik makro 

dan mikro khususnya kalium pada tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) 

telah tercukupi sesuai dengan kebutuhan hara tanaman bayam (Amaranthus 

tricolor L)sehingga pertumbuhan tinggi tanaman bayam (Amaranthus 

tricolor L) menjadi optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Rosmarkam 

dan Nasih (2002: 4) yang menyatakan bahwa kulit buah pisang mengandung 

banyak unsur hara seperti fosfor dan kalium yang dapat digunakan oleh 

tanaman dalam memperkuat tegaknya batang serta perkembangan akar 
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tanaman. Menurut Norhasana (2011: 6) kandungan unsur seperti unsur 

fosfor dan kalium yang terdapat didalam kulit buah pisang kepok berperan 

dalam membentu perkembangan akar muda, dimana akar tanaman yang 

subur dapat memperkuat berdirinya tanaman dan dapat meningkatkan 

penyerapan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Sedangkan kalium 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman ke atas dan 

pembentukan kuncup serta diperlukan dalam pemanjangan sel – sel. 

 

Pemberian pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok pada 

perlakuan P3 dengan konsentrasi 60 ml merupakan perlakuan pada tanaman 

bayam yang mempunyai tinggi tanaman yang terendah dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya. Hal ini dikarenakan pemberian pupuk organik 

cair dengan konsentrasi paling tinggi sehingga pH masam yang dimiliki 

oleh pupuk organik cair dan tanah menyebabkan tidak terabsorbsinya unsur 

hara yang terkandung di dalam pupuk oleh tanaman.  

 

Berdasarka analisis Laboratorium Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian 

Universitas Sumatea Utara (2013: 9) dapat diketahui bahwa pH pupuk 

organik cair 4,5 serta pH yang dimiliki tanah sebagai media tanam adalah 

5,0. pH yang terkandung di dalam pupuk organik cair dan tanah 

menyebabkan keadaan tanah masam yang dapat menghambat aktifitas 

mikrorganisme yang membuat tersedia unsur hara makro dan mikro 

terutama unsur N dan P dalam tanah tidak dapat diserap oleh tanaman yang 

mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi kecil. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Damanik (2011: 4) yakni kemasaman tanah sangat berpengaruh 
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terhadap ketersediaannya hara didalam tanah dan reaksi pupuk yang 

diberikan ke dalam tanah. Selain itu juga menurut Harsono (2002: 6), bahwa 

pertumbuhan tanaman dan tinggi tanaman akan tinggi apabila di dalam 

tanam terdapat unsur hara dengan jumlah yang seimbang dan laju 

pertumbuhan akan menurun apabila unsur hara yang diperlukan tidak 

tersedia. 

 

Berdasarkan analisis ragam (Tabel 37 Lampiran 7) jumlah daun tanaman 

bayam (Amaranthus tricolor L) terlihat bahwa Fhitung > Ftabel yang 

menunjukan bahwa adanya pengaruh pemberian pupuk organik cair dari 

limbah kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan jumlah daun tanaman 

bayam (Amaranthus tricolor L). Hal ini dikarenakan bahwa pupuk organik 

dari kuit buah pisang kepok memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

fotosintesis yang meningkat sehingga meningkatkan pertumbuhan jumlah 

daun bayam (Amaranthus tricolor L). Pendapat ini sejalan dengan Prelly 

dan Feby(2014: 1) pemberian pupuk kulit buah pisang dapat meningkatkan 

aktivitas fotosintesis yang digunkan tanaman. Dalam kulit buah pisang 

mengandung unsur magnesium yang berperan dalam pembentuan klorofil 

untuk melakuakna fotosintesis. Salah satu faktor yang menentukan laju 

fotosintesis adalah membukanya stomata agar aliran atau pertukaran udaa 

berlangsung dengan baik dan gerak membuka menutupnya mulut daun atau 

stomata disebabkan oleh keseimbangan air. Karena didalam kulit buah 

pisang juga mengandung unsur sodium yang bersifat mudah menyrap air 

dan menahan air begitu kuat sehingga tanaman tahan akan kekeringan. 
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Pada pemberian pupuk organik cair terhadap pertumbuhan  jumlah daun 

tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) yang memberikan hasil yang 

terbaik yaitu pada perlakuan P1 (kosentrasi 20 ml) dengan nilai 19,83 helai. 

Hasil pengamatan jumlah daun tanaman bayam (Amaranthus tricolor  L) 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
 

 

Gambar 4.  Jumlah Daun Tanaman Bayam (Amaranthus tricolor L) dari 

minggu ke 0 sampai mingg ke 4 pada setiap perlakuan 

 
Keterangan : P0 : kosentrasi pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang 

kepok 0 ml (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. 

 

 

Pemberian pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok pada 

perlakuan P1 dengan konsentrasi 20 ml mempunyai jumlah daun yang 

paling banyak dibandingkan dengan perlakuan lainnya, karena pada 

perlakuan P1 dengan konsentrasi rendah sehingga unsur hara yang tersedia 

juga terkecukupi khususnya nitrogen yang mempengaruhi pertumbuhan 

daun sehingga menghasilkan jumlah daun lebih banyak. Selain unsur hara, 

faktor lain pun dapat mempengaruhi pertumbuhan jumlah daun, yaitu 

cahaya, suhu, kelembaban, air dan pH. Seperti yang dikemukaan oleh 
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Rosmarkam (2002: 57) bahwa Nitrogen merupakan hara makro yang utama 

yang sangat pentig untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini terbukti dengan 

adanya fungsi dari nitrogen adalah meningkatkan kualitas tanaman yang 

menghasilkan daun. Selanjutnya kemampuan tanaman dalam memanfaatkan 

faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

seperti air, suhu, intensitas cahaya matahari dan lainnya. 

 

Pertumbuhan jumlah daun tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) dengan 

jumlah daun terendah yaitu pada perlakuan P3 (12,3) dengan konsentrasi 60 

ml. Hal ini disebabkan karena kelebihan akan unsur hara pada tanah tidak 

sesuai dengan kebutuhan tanaman, sehingga dapat mengganggu 

pertumbuhan jumlah daun tanaman bayam (Amaranthus tricolor  L) karena 

ketersediaan nutrien dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman tidak sama 

pada setiap perlakuan. Namun demikian pemberian berbagai konsentrasi 

pupuk organik kulit buah pisang kepok memperlihatkan kecenderungan 

peningkatkan jumlah daun tanaman bayam (Amaranthus tricolor L). 

 

Berdasarkan analisis ragam luas daun tanaman bayam (Amaranthus tricolor 

L) (Tabel 41 Lampiran 9) terlihat bahwa Fhitung > Ftabel yang menunjukan 

bahwa adanya pengaruh pemberian pupuk organik cair dari limbah kulit 

buah pisang kepok terhadap pertumbuhan luas daun tanaman bayam 

(Amaranthus tricolor L). Hal ini dikarenakan unsur hara seperti nitrogen 

paling dibutuhkan terhadap peningkatan fotosintesis yang meningkat 

sehingga meningkatkan pertumbuhan luas daun bayam (Amaranthus 

tricolor L). Pendapat ini sesuai dengan penyataan yang terdapat di dalam 
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Agriculture syllabus (2009: 5) Nitrogen merupakan salah satu unsur kimia 

utama yang di butuhkan untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. 

Nitrogen merupakan komponen klorofil dan karenanya penting untuk 

fotosintesis. Tanaman menggunakan nitrogen untuk menyerap baik ion 

nitrat atau amonium melalui akar. Sebagian besar nitrogen digunakan oleh 

tanaman untuk menghasilkan protein (dalam bentuk enzim) dan asam 

nukleat. 

 

Pada hasil pengamatan luas daun tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) 

perlakuan pemberian perlakuan yang paling baik yaitu pada perlakuan P1 

(kosentrasi 20 ml) dengan nilai raa – rata luas daun 48,083 cm. Hasil 

pengamatan luas daun tanaman bayam (Amaranthus tricolor  L) dapat 

dilihat pada Gambar Namun pada pertumbuhan luas daun tanaman bayam 

(Amaranthus tricolor L) 5. 

 

 

Gambar 5.  Luas Daun Tanaman Bayam (Amaranthus tricolor L) dari 

minggu ke 0 sampai mingg ke 4 pada setiap perlakuan 
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Keterangan : P0 : kosentrasi pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang 

kepok 0 ml (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. 

 

 

Pemberian pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok pada 

perlakuan P1 dengan konsentrasi 20 ml mempunyai luas daun yang paling 

baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya, karena pada perlakuan P1 

dengan konsentrasi yang diberi dan unsur hara yang dimiliki seimbang 

sehingga unsur hara yang tersedia juga terkecukupi khususnya nitrogen 

yang mempengaruhi pertumbuhan daun sehingga menghasilkan jumlah 

daun lebih banyak. Menurut Humadi (2007: 6), tanaman mempunyai batas 

tertentu terhadap konsentrasi unsur hara. Pemberian pupuk organik cair dari 

limbah kulit buah pisang kepok memberikan pengaruh aktivitas fotosintesis 

yang digunakan oleh tanaman sebagai sumber energi untuk tumbuhan. 

Aktivitas fotosintesis yang meningkatkan energi, sehingga tanaman 

pertumbuhan daun bertambah. Daun berfungsi sebagai organ pertama 

berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. 

 

Pertumbuhan dan perkembangan daun serta luas permukaan daun juga 

dipengaruhi oleh faktor eksternal (unsur hara, suhu, kelembaban, cahaya, air 

dan pH) dan faktor internal (genetik, enzim dan hormon). Peranan masing – 

masing unsur hara dalam pertumbuhan tanaman termasuk juga pada 

pembelahan dan pembesaran sel. Dimana selain Forfor dan Kalsium 

didalam kulit pisang terkandung N, K, Mg. 
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Pertumbuhan luas daun tanaman bayam (Amaranthus tricolor L) dengan 

luas daun terendah yaitu pada perlakuan P3 (44,53 cm) dengan konsentrasi 

60 ml. Hal ini disebabkan karena pada tanah yang diberikan pupuk terjadi 

hambatan penyerapan unsur hara sehingga unsur hara N tidak tersedia untuk 

tanaman yang disadari oleh rendahnya perbandingan C-organik dengan 

nitrogen (N) pupuk organik cair kulit buah pisang kepok yang tinggi yang 

mengakibtakan nitrogen yang tidak dipakai oleh mikroorganisme tidak 

dapat diasimilasi dan akan hilang melalui volatilasi (hilang diudara bebas) 

sebagai amonia.  

 

Pada perlakuan P2 dan P0 tidak terjadinya pengaruh yang signifikan 

dikarenakan luas daun pada perlakuan P2 sama dengan perlakuan P0. 

Namun demikian pemberian berbagai konsentrasi pupuk organik kulit buah 

pisang kepok memperlihatkan kecenderungan peningkatkan luas daun 

tanaman bayam (Amaranthus tricolor L). 

 

4.  Kelayakan LKS Eksperimen Materi Pertumbuhan Dan Perkembangan 

Tanaman 

 

Berdasarkan hasil kelayakan LKS yang telah peroleh dalam Tabel 24, 

diketahui bahwa LKS secara keseluruhan nilai rata – rata yang didapatan 

dengan katagori sangat layak . Hal ini dikarenakan bahwa LKS yang telah 

dibuat telah mengalami revisi untuk memenuhi syarat – syarat penyusunan 

LKS dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Nieveen (2000: 

34) bahwa dengan menggunakan teknik pertama diperoleh kelayakan dari 

instrumen penelitian yang telah sesuai dengan indikator kelayakan 

instrumen yang ditetapkan. Instrumen penelitian ini layak dikarenakan oleh 
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beberapa faktor, yaitu seperti berikut ini. Pertama, secara umum penguji 

menyatakan indikator/deskriptor, aspek pengamatan, pernyataan-pernyataan 

pada instrumen tergolong baik atau sangat baik. Kedua, penguji memilih 

pilihan ”layak digunakan namun dengan revisi” pada pilihan kelayakan 

instrumen. Ketiga, indikator/deskriptor yang terdapat pada instrumen 

kelayakan media pembelajaran telah dikembangkan dengan memperhatikan 

aspek-aspek yang harus diamati dalam penentuan kelayakan media 

pembelajaran yaitu kelayakan isi dan kelayakan konstruk.  Menurut Alifiani 

(2011: 5) bahwa dalam merancang LKS harus yang sesuai dengan syarat – 

syarat pembuatan LKS yang baik yaitu memenuhi syarat – syarat didaktik, 

kontruksi dan teknik telah terpenuhi di dalam LKS yang telah disusun. 

 

Syarat pembuatan LKS dari segi didaktik yang terdiri dari dua spek yaitu 

memperhatikan adanya perbedaan kemampuan akademik individu dan 

kegiatan dalam LKS mengarah ke keterampilan proses sains (KPS). Pada 

kedua aspek ini mendapat katagori sangat layak. Hal ini dikarenakan  dalam 

menyusun LKS harus memperhatikan perbedaan kemampuan yang dimiliki 

oleh siswa serta harus mengarah ke keterampilan sain (KPS). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Darmodjo dan Kaligis dalam Widjayanti (1992: 42-46) , 

bahwa penggunaan LKS yang bersifat universal, dapat digunakan dengan 

baik untuk siswa lamban atau yang pandai. LKS lebih menekan pada proses 

untuk menemukan konsep kemampuan proses sairn (KPS). 

 

Pada syarat kontruksi yaitu pada judul, tujuan pembelajaran, bahasa, 

kalimat, alat dan bahan pada LKS, prosedur percobaan pada LKS serta 
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pertanyaan pada LKS mendapat kan katagori sangat layak. Hal ini 

dikarenakan pada LKS yang telah dibuat, judul dan tujuan telah sesuai 

dengan materi yang dipelajari, bahasa dan kalimat yang digunakan dengan 

jelas sehingga dapat dimengerti oleh siswa. Didalam LKS pun dicantumkan 

alat dan bahan serta prosedur percobaan dengan menggunakan kalimat dan 

bahasa yang jela sehingga siswa mengerti dan memahami tahap – tahap 

dalam proses perobaan yang dilakukan. Hal ini sependapat dengan 

Andayani (2005: 9), bahwa LKS yang dibuat harus menggunakan bahasa 

yang menarik, tidak membingungkan siswa dan mudah dimengerti, 

mempunyai tujuan yang jelas yang dapat menyampaikan ide pokok yang 

terkandung dalam LKS serta memiliki isi yang memerlukan pemikiran dan 

pemprosesan informasi dan dalam LKS siswa dilatih mencari dan 

menemukan jawaban. 

 

Untuk syarat kontruksi, pada alokasi waktu dan arahan penggunaan LKS 

mendapatkan skor dengan ketagori layak. Meskipun dalam katagori layak, 

alokasi waktu dan arahan penggunaan LKS telah direvisi untuk 

memperbaiki alokasi waktu pengerjaan dan arahan penggunaan LKS, 

sehingga alokasi waktu dapat sesuai dengan lamanya waktu mengerjakan 

LKS dan arahan penggunaan LKS dapat dimengerti oleh siswa. Hal ini 

sependapat dengan Widjajarti dalam Isprianti, Susantini dan Kuswant 

(2015: 409) bahwa salah satu persyaratan LKS yang baik haruslah 

menyantumkan waktu agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan serta arahan dalam penggunaan LKS harus jelas 

sehingga siswa dapat memahami arahan pengerjakan LKS dengan benar. 
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Meskipun demikian menurut salah satu validator, alokasi waktu 

mengerjakan LKS dan arahan dalam penggunaan LKS belum sesuai dengan 

aturan dalam pembuatan LKS dan mencantumkan arahan dalam 

penggunaan LKS .  Jadi siswa dapat mengetahui waktu yang diperlukan 

dalam mengejakan LKS dan akan lebih mengerti cara penggunaan LKS  

 

Pada syarat teknis mendapat skor dengan katagori valid yaitu pada gambar 

dalam LKS belum dapat menjelaskan isi dari materi dan kesesuaian gambar 

dan warna tidak menarik sehingga siswa kurang termotivasi dalam belajar. 

Gambar dalam LKS serta kesesuaian gambar dan warna dalam LKS harus 

diperbaiki untuk menarik motivasi siswa dalam mengerjakan LKS. Pendapat 

ini sesuai dengan Andayani (2005: 9), bahwa gambar yang dipakai meliputi 

tampilan, warna dan gambar background yang sesuai dengan materi serta 

penampilan fisik LKS dapat mendorong minat dalam mengerjakan LKS.  

 

Secara keseluruhan dari hasil asil validasi kelayaan LKS yang telah 

dilakukan, menujukan bahwa LKS yang telah dibuat berdasarkan hasil 

penelitian pengaruh pemberian pupuk organik cair dari limbah kulit buah 

pisang terhadap pertumbuhan tanaman bayam (Amaranthus tricolor L.) 

telah memenuhi syarat didaktik, konstruksi dan teknis sehingga layak untuk 

digunakan sebagai sumber belajar pada siswa SMA kelas XII pada 

submateri pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan pupuk organik cair 

dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan tanaman bayam 

(Amaranthus tricolor L) (Studi eksperimen sebagai bahan penyusun Lembar 

Kerja Siswa (LKS) pada materi Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan 

Pada Kelas XII SMA 2 Gedong Tataan) dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam 

(Amaranthus tricolor L) yang meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, serta 

luas daun dan pada perlakuan P1 (konsentrasi 20 ml) merupakan 

konsentrasi yang paling baik. 

2. Hasil penelitian dapat di gunakan dalam pembuatan LKS eksperimen 

materi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelas XII SMA semester 

1 dengan kategori sangat layak sehingga dapat diterapkan pada kelas XII  

SMA Negeri 2 Gedong Tataan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh penggunaan 

pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan 

tanaman bayam ( Amaranthus tricolor  L), sebagai berikut: 
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1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh penggunaan 

pupuk organik cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap 

pertumbuhan tanaman bayam ( Amaranthus tricolor  L) dengan parameter 

yang berbeda dan konsentrasi yang berbeda juga pada tumbuhan uji yang 

lainnya 

2. Sebelum melakukan penyiraman pupuk organik kulit buah pisang kepok 

ke tanaman, sebaiknya terlebih dahulu melakukan pengukuran pH tanah 

dan pH pupuk organik cair serta melakukan uji kandungan unsur hara 

yang terdapat didalam pupuk organik cair kulit buah pisang kepok. 

3. Dalam pembuatan LKS harus memperhatikan syarat – syarat pembuatan 

LKS yang benar. 
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