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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terung ungu (Solanum melongena L.) merupakan tanaman setahun 

berjenis  perdu yang  dapat tumbuh  hingga mencapai tinggi 60 – 90 cm. 

Buah  terung  sangat dikenal masyarakat dan  banyak digunakan  sebagai 

lalap (sayur segar).  Hal  ini  disebabkan  oleh  rasa  buah  terung  yang enak 

dan  banyak  mengandung  vitamin (Tim penulis PS, 1993).  

 Menurut  Sunarjono et al. (2003)  bahwa  setiap 100 g  bahan mentah 

terung  mengandung  26  kalori,  1 g  protein, 0,2 g  hidrat arang, 25 IU 

vitamin A, 0,04 g vitamin B dan 5 g vitamin C.1 Selain itu, terung juga 

mempunyai khasiat sebagai obat karena mengandung alkaloid solanin, dan 

solasodin. Buah terung juga diekspor dalam bentuk awetan, terutama jenis 

terung jepang. 

Permintaan terhadap terung terus meningkat sejalan dengan pertambahan 

penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran akan manfaat sayur-

sayuran dalam memenuhi gizi keluarga, sehingga produksi tanaman terung 

perlu terus ditingkatkan. Untuk meningkatkan produksi tanaman terung dapat 

dilakukan secara ekstensifikasi dan intensifikasi, namun dalam usaha 

peningkatan produktivitas dan efisiensi penggunaan tanah, cara intensifikasi 

merupakan pilihan yang tepat untuk diterapkan (Jumini dan Ainun 2009).   

 

Salah satu cara untuk meningkatkan produktifitas tanaman terung adalah  

dengan menggunakan pupuk. Pupuk memiliki banyak jenis, ada pupuk 
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organik dan anorganik. Penggunaan pupuk anorganik saat ini sudah banyak 

digunakan oleh petani. Akibat dari penggunaan pupuk anorganik secara 

berlebihan maka terjadi kerusakan struktur tanah. Pada saat ini penggunaan 

pupuk organik semakin meningkat. Pupuk organik digunakan untuk 

memperbaiki struktur tanah yang rusak. Maka tanaman yang akan ditanam di 

tanah yang subur akan menghasilkan panen yang memuaskan bagi para petani 

Seperti firman Allah dalam suarat Al-A’raaf: 58) sebagai berikut:  

يُِّب يَْخُسُج نَبَاتُهُ بِإِْذِن َزبِِّه َوال ِري َخبَُث ََل يَْخُسُج إَِل  نَِكًدا َكَرلَِك َواْلبَلَُد الط  

ُف   : 58)األعساف( .اْْليَاِت لِقَْوٍم يَْشُكُسونَ نَُصسِّ

Artinya:  

”Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin 

Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh 

merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi 

orang-orang yang bersyukur. [Al-A'raaf:58]” 

Ayat di atas menjelakan bahwa karunia Allah  yang dilimpahkan kepada 

hambanya ialah Dia menggerakkan angin sebagai tanda kedatangan rahmat 

Nya. Angin yang membawa awan tebal, di halau ke negeri yang kering dan 

telah rusak tanamannya karena tidak ada air, sumur yang menjadi kering 

karena tidak ada hujan, dan kepada penduduk yang menderita lapar dan haus. 

Lalu dia menurunkan hujan yang lebat di negeri itu sehingga negeri yang 

hampir mati tersebut menjadi subur kembali dan penuh berisi air. Dengan 

demikian, dia telah menghidupkan penduduk tersebut dengan penuh 

kecukupan dan hasil tanaman-tanaman yang berlimpah ruah.  
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Limbah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu aktivitas 

manusia atau proses alam yang tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi 

dan berdampak negatif pada lingkungan (Djaja 2008). Salah satunya adalah 

limbah dari perkebunan pisang. Tanaman pisang telah lama dikenal oleh 

masyarakat Indonesia, buahnya dapat dimakan langsung atau diolah terlebih 

dahulu. Selain buahnya, bunga pisang (dikenal sebagai jantung pisang) dapat 

digunakan untuk sayur, manisan, acar, maupun lalapan. Daunnya lazim 

digunakan untuk pembungkus makanan, yang dapat memberikan rasa harum 

khas pada nasi yang dibungkus dalam keadaan panas.  

Namun, di sisi lain belum banyak yang  memanfaatkan batang pisang 

sehingga menumpuk menjadi limbah. Batang pisang merupakan bahan 

organik yang berpotensi sebagai bahan baku kompos. Di dalam batang pisang 

terdapat unsur-unsur penting yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen (N), 

fosfor (P) dan kalium (K) (Helga, 2011). Fungsi dari nitrogen (N) ialah untuk 

merangsang pertumbuhan akar batang dan daun. Sedangkan fungsi dari fosfor 

(P) untuk memperpanjang akar, sehingga batang akan menjadi kuat, serta 

fungsi dari kalium (K) adalah untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman 

(Panji , 2013).   

Hubungannya dengan dunia pendidikan adalah pada proses 

pembelajaran di sekolah . Khususnya pada mata pelajaran biologi yang 

banyak terdapat materi pembelajaran tentang pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Dimana dalam penyampaiannya mengharuskan 

seorang  guru untuk tidak hanya terfokus pada teori di dalam kelas saja, tetapi 

harus disertai praktik. Praktik   ini pada umumnya memakan waktu yang 
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cukup lama sehingga banyak dari sekian guru-guru yang ada di sekolah tidak 

menerapkan kegiatan tersebut. 

Bila ditinjau dari segi materi pembelajaran, pada beberapa buku 

Biologi SMA/MA khususnya pembahasan tentang pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman belum ditemukan penjelasan yang lebih rinci 

mengenai pertumbuhan tanaman terung. Selain itu, berkaitan dengan fakor 

luar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, belum ditemukan juga nutrisi 

yang diperoleh secara alami  dengan memanfaatkan sesuatu yang tidak 

bermanfaat dilingkungan sekitar kita khususnya dengan pemberian kompos 

batang pisang.   

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan kandungan yang terdapat 

kompos batang pisang  kepok, yang berfungsi agar dapat menyuburkan 

tanaman dan  mudah diserap oleh tanaman serta penelitian yang terdahulu dan 

hubungannya dengan dunia pendidikan, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul: “ pengaruh  pemberian kompos  batang pisang kepok  

(Musa acuminata balbisiana Colla)  terhadap pertumbuhan Tanaman Terung 

Ungu (Solanum melongena L) dan sumbangsihnya pada  materi pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman di SMA /MA  kelas XII”.  
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

antara lain: 

1. Apakah pemberian kompos batang pisang kepok (Musa acuminata 

balbisiana Colla)    berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman terung 

(Solanum melongena L)? 

2. Pada kadar berapakah kompos batang pisang kepok (Musa acuminata 

balbisiana Colla)  dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman terung 

(Solanum melongena L)?? 

3. Bagaimana  penelitian ini  dapat memberikan sumbangsihnya  pada 

dunia pendidikan terutama pada materi pertumbuhan dan perkembangan 

tumbuhan? 

C. Batasan Masalah  

Agar tidak terjadi pembiasan dalam penelitian ini maka, peneliti 

menemukan batasan masalah diantaranya: 

1. Variabel bebas penelitian  adalah batang pisang kepok (Musa acuminata 

balbisiana Colla) 

2. Variabel terkait  penelitian ini adalah tanaman terung (Solanum 

melongena L)?  

3. Parameter: 

Pertumbuhan tanaman terung berupa tinggi batang, jumlah, daun,  bunga 

dan berat buah.  
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4. Faktor lingkungan yang meliputi tanah, air, pH, serta kompos batang 

pisang kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) sebagai data 

pendukung.  

D. Tujuan  

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian kompos batang pisang kepok 

(Musa acuminata balbisiana Colla) terhadap pertumbuhan tanaman 

terung ungu (Solanum melongena L.). 

2. Untuk mengetahui kadar pemberian  kompos batang pisang kepok 

(Musa acuminata balbisiana Colla) paling tepat dan baik diberikan 

untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman terung ungu (Solanum 

melongena L.).  

3. Sumbangsihnya pada dunia pendidikan yaitu untuk bahan ajar dalam 

materi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Khususnya pada 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman terung ungu (Solanum 

melongena L.). 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pembaca atau 

pihak-pihak lain, maka manfaaat yang diharapkan adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian teori tentang  

peranan kompos batang pisang  kepok (Musa acuminata balbisiana 

Colla) khususnya untuk peneliti tentang pertumbuhan tanaman 

selanjutnya. 

6 



42 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

dan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pembaca dalam pelajaran 

Biologi khususnya materi tentang pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman di SMA/MA Kelas XII.  

2. Secara aplikasi 

Dapat memberikan informasi tambahan untuk semua kalangan baik 

petani maupun masyarakat sekitar mengenai peranan limbah batang pisang 

kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) untuk pertumbuhan tanaman, 

khususnya tanaman terung ungu (Solanum melongena L.) 

F. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Kompos batang pisang kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) 

berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman terung ungu 

(Solanum melongena L.).  

H0  : Kompos batang pisang kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) 

tidak berpengaruh  terhadap pertumbuhan tanaman terung ungu 

(Solanum melongena L.). 

 

 

 

 

 

 

 

7 



43 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanaman Terung Ungu  (Solanum melongena L.) 

       Indonesia merupakan negara agraris, dimana di negara kita ini banyak 

ditumbuhi berbagai macam vegetasi, baik itu buah-buahan, palawija, sayur-

sayuran dan berbagai macam vegetasi yang lain. Dari sekian banyak vegetasi 

yang tumbuh di indonesia, salah satunya adalah buah terung ungu (Solanum 

melongena). Terung ungu dibudidayakan para petani dikarenakan buah 

terungnya banyak diperlukan manusia. Tanaman ini sangat bermanfaat 

sebagai penunjang kesehatan tubuh manusia dan mempunyai potensi ekspor 

yang tinggi (Kartasapoetra, 1991). 

       Tanaman ini lebih menyukai daerah yang panas dalam pertumbuhannya  

dan dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 1.500 m dari ketinggian laut., 

pada beberapa daerah memerlukan pula pengairan yang teratur. Tanaman 

terung ungu dengan buah yang panjang merupakan varietas yang  

memberikan banyak hasil (Kartasapoetra, 1991). 

1. Morfologi Tanaman Terung Ungu (Solanum melongena L.) 

Terung ungu (Solanum melongena) merupakan tanaman setahun jenis 

perdu yang dapat tumbuh hingga mencapai 60-90 cm.Tanaman ini termasuk 

tanaman dikotil. Tanaman ini memiliki bagian yang terdiri atas akar, batang, 

daun, bunga, buah dan biji. 
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a. Akar  

       Sistem akar pada tanaman terung ungu (Solanum melongena) merupakan 

sistem akar tunggang kuat tumbuh agak dalam dan menyebar. Jika akar 

lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi 

akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut 

dengan akar tunggang (radix primaria) susunan akar yang demikian biasanya 

terdapat pada tumbuhan biji belah, dan tumbuhan biji telanjang (Gembong, 

2009). 

b. Batang  

       Batang tegak bercabang dan segera menjadi berkayu, berbentuk silindris, 

percabangan simpodial yaitu batang pokok sukar ditentukan karena dalam 

perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya 

dibandingkan dengan cabangnya, batang muda berambut halus berwarna 

ungu. Arah tumbuh batang tegak lurus (arahnya lurus ke atas), (Gembong, 

2009). 

c. Daun  

      Daun umumnya besar berselang-seling, dan tunggal, permukaan 

bawahnya memiliki penutup lir-beludru keabu-abuan yang padat, khususnya 

pada tipe liar. Lebar daun bulat telur hingga bulat telur lonjong dengan di 

sambir berombak; pangkal daun biasanya bundar dengan ujung daun 

menyudut (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999). 

d. Bunga  

       Bunga terung merupakan bunga banci, yaitu berkelamin dua. Dalam satu 

bunga terdapat alat kelamin jantan (benang sari) dan alat kelamin betina 

9 



45 

(putik). Bunga terung berwarna ungu. Penyerbukan bunga dapat berlangsung 

secara silang maupun menyerbuk sendiri (Astawan, 2009). 

       Bunga berdiameter 2-3 cm dengan tajuk bunga (mahkota) berbulu halus 

berwarna keunguan, dan terutama peyerbukan sendiri, pesilangan terbuka 

dapat terjadi, tetapi umumnya jarang. Bunga dapat membuka dalam 2 atau 3 

hari, dan paling reseptif pada pagi hari (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999). 

e. Buah  

       Jenis terung ini merupakan jenis varietas ekstra long. Varietas ini 

termasuk terung cina dengan buah yang sangat panjang, ramping dan lurus. 

Kulit dan kelopak buah berwarna ungu. Daging buah berwarna putih dan 

halus. Panjang buah 35-40 cm dengan garis tengah 2,5- 3 cm. Buah terung 

berkulit tipis, berdaging lunak dan tahan lama terhadap penyakit layu bakteri 

(Tim Penulis PS, 1993). 

2. Taksonomi Tanaman Terung Ungu (Solanum melongena L.) 

      Dalam sistematika atau taksonomi tumbuh-tumbuhan, tanaman terong 

dimasukan dalam klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom: Plantae        

Divisi: Magnoliophyta  

Kelas: Magnoliopsida  

Ordo: Solanale 

Famili: Solanaceae  

Genus: Solanum 

Spesies: Solanum melongena L. (Rukmana, 1994) 

       Sumber: dokumentasi pribadi 
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3. Syarat Tumbuh  

       Terung beradaptasi dengan baik pada kodisi tropika dan wilayah iklim 

semi sedang yang memiliki cuaca panas terus menerus cukup panjang selama 

pertumbuhan tanaman. Suhu siang yang sesuai adalah antara 22ºC dan 30º C 

dan optimum ketika disertai dengan suhu malam tinggi yaitu yang paling baik 

antara 18ºC dan 24ºC. Pada suhu kurang dari 17ºC atau lebih tinggi dari 

35ºC, pertumbuhan tidak terjadi dan tepung sari yang tidak berfungsi akan 

meningkat. Kultivar (varietas) yang menghasilkan buah memanjang lebih 

tahan terhadap suhu ekstrim tinggi ketimbang tanaman yang menghasilkan 

buah yang berbentuk bulat telur (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999). 

       Derajat ke-asaman tanah (pH) adalah 5-6. Waktu tanam yang terbaik 

ialah pada awal musim kemarau (syarat-syarat yang penting untuk bertanam 

terung ialah, tanahnya subur dan airnya tidak menggenang Maret-April) atau 

pada musim hujan (bulan Oktober-November) (Sunaryono, 1996). Terung 

dapat hidup dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan 

ketinggian 1-1.200 dpl dan suhu udara 22 – 30 º C. 

4. Manfaat Tanaman Terung Bagi Kehidupan 

       Pada umumnya terung dapat dikonsumsi dengan cara dimasak menjadi 

sayur. Manfaat lain dari terung adalah sebagai bahan obat tradisional, antara 

lain untuk obat gatal-gatal pada kulit, obat sakit gigi, wasir, tekanan darah 

tinggi, serta dipercaya dapat memperlancar proses persalinan jika terus 

dikonsumsi sebelum masa persalinan. Terung ungu merupakan salah satu 

sumber antioksidan alami yang mudah dibudidayakan di Indonesia. 
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Kandungan dalam 100 gram terung menurut Sunarjono et al. (2003) 

adalah: 

Tabel 1. Kandungan Gizi Buah Terung.  

No Kandungan Banyaknya gizi 

1 Kalori 24 kal 

2 Lemak 1,1 mg 

3 Karbohidrat 5,5 g 

4 Kalsium 15 mg 

5 Fosfor 37 mg 

6 Zat besi 0,4 mg 

7 Vitamin A 30 SI 

8 Vitamin B1 0,04 mg 

9 Vitamin C 5 mg 

10 Air 92,7 mg 

 

B.  Pisang Kepok (Musa acuminata balbisiana Colla.)    

      Pisang merupakan tumbuhan berdaun besar memanjang dari suku 

Musaceae. Iklim tropis yang sesuai serta kondisi tanah yang banyak 

mengandung humus memungkinkan tanaman pisang tersebar luas di 

Indonesia. Saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah 

penghasil pisang. Sentra produksi pisang di Indonesia adalah Jawa Barat 

(Sukabumi, Cianjur, Bogor, Purwakarta, Serang), Jawa Tengah (Demak, Pati, 

Banyumas, Sidorejo, Kesugihan, Kutosari, Pringsurat, Pemalang), Jawa 

Timur (Banyuwangi, Malang), Sumatera Utara Padangsidempuan, Natal, 

Samosir, Tarutung), Sumatera Barat (Sungyang, Baso, Pasaman), Sumatera 

Selatan (Tebing Tinggi, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Baturaja), 

Lampung (Kayu Agung, Metro), Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan 

Nusa Tenggara Barat (Astawan 2008). Negara-negara penghasil pisang yang 

terkenal diantaranya: Brasilia, Filipina, Panama, Honduras, India, Equador, 

Thailand, Karibia, Columbia, Mexico, Venezuela, dan Hawai. Indonesia 
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merupakan negara penghasil pisang nomor empat di dunia. Tanaman pisang 

menyukai daerah alam terbuka yang cukup sinar matahari, cocok tumbuh di 

dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 m dpl (Astawan 2008).  

Dalam sistematika atau taksonomi tumbuh-tumbuhan, tanaman pisang 

kepok dimasukan dalam klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae      

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas    : Liliopsida 

Ordo     : Musales 

Famili   : Musaceae 

Genus     : Musa          Sumber: dokumentasipribadi 

Spesies  : M. acuminata balbisiana Colla. (Rukmana, 1999).  

      Pada dasarnya tanaman pisang tidak memiliki batang sejati, batang 

pohonnya terbentuk dari perkembangan dan pertumbuhan pelepah-pelepah 

yang mengelilingi poros lunak panjang. Pisang tidak mengenal musim panen 

dan dapat berbuah setiap saat. Setelah pohon pisang berbuah dan dipanen, 

pohon pisang biasanya ditebang. Pohon pisang juga ditebang dalam rangka 

penjarangan. Batang pisang dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk karya 

seni, sayur dan lain-lain, dan tampaknya belum termanfaatkan secara optimal 

karena sering dibiarkan menjadi busuk dengan sendirinya.  

Menurut Rukmana (1999) karakteristik morfologi pisang kepok adalah 

sebagai berikur:   

a. Tinggi pohon 3 m dengan lingkar batang 40-50 m berwarna hijau 

dengan sedikit atau tanpa coklat kehitaman. 
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b. Panjang daun 180 cm, lebar 50-60 cm berlapis lilin pada permukaan 

sebelah bawah. 

c. Tandan buah mencapai panjang 30-60 cm, merunduk, tidak berbulu 

halus. 

d. Jantung berbentuk bulat telur, agak melebar, kelopak luar berwarna 

ungu dan sebelah dalam berwarna merah. 

e. Sisir buah berjumlah 5-9 sisir dan tiap sisir berjumlah 10-14 buah 

berpenampang segi tiga atau segi empat atau bulat. 

Tanaman pisang adalah suatu tumbuhan yang dari akar hingga daunnya 

dapat dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya yang dimanfaatkan dalam 

dunia pertanian adalah batangnya. Batang pisang adalah batang semu, bagian 

bawahnya merupakan umbi batang dan bagian atas yang berupa batang, 

dibentuk oleh upih daunnya yang memanjang dan saling menutupi. Batang 

pisang cukup banyak mengandung zat-zat mineral. Kadar airnya cukup tinggi 

sedangkan kadar kabohidratnya tidak mengesankan (Rismunandar, 1989).       

Dari hasil penelitian Balai Industri tahun 1962, tercatat susunan kimiawi dari 

batang pisang sebagai berikut:  

 Air  : 92,5% 

 Protein  :0,35 % 

 Karbohidrat : 4,6% 

 Zat Fosfor : 135 mgr/per 100 gr batang 

 Zat kalium : 213 mgr/ per 100 gr batang 

 Zat kalisium : 122 mgr/per 100 gr batang  
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       Batang pisang belum banyak digunakan untuk kompos padahal dalam 

batang pisang terdapat unsurunsur penting yang dibutuhkan tanaman seperti 

nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K). Selain itu juga tanaman yang 

ditambahkan kompos tumbuh menjadi lebih subur (Sekar A.W dkk. 2011). 

Kompos merupakan suatu susunan hasil perubahan oleh jasad renik atas sisa-

sisa bahan-bahan mentah atau serasah tanaman yang mengalami pelpukan 

(Sutedjo, 1987).  

       Komponen kompos yang paling berpengaruh terhadap sifat kimia tanah 

adalah kandungan humusnya. Humus yang menjadi asam humat atau jenis 

asam lainnya dapat melarutkan zat besi (Fe) dan aluminium (Al). Kedua 

unsur ini sering mengikat senyawa fosfat  yang merupakan sumber fosfor (P) 

bagi tanaman. Apabila fosfat ini diikat oleh besi atau aluminium, akibatnya 

tidak dapat diserap tanaman. Namun, adanya asam humat yang dapat 

melarutkan besi dan aluminium, menyebabkan senyawa fosfat akan lepas dan 

menjadi senyawa fosfat yang lebih sederhana dalam bentuk tersedia yang 

dapat diserap tanaman. Dengan demikian, kompos dapat meningkatkan 

kesuburan tanah (Simamora dan Salundik 2006). 

       Menurut Sutanto (2002) kualitas kompos sangat ditentukan oleh tingkat 

kematangan kompos, disamping kandungan logam beratnya. Bahan organik 

yang tidak terdekomposisi secara sempurna akan menimbulkan efek yang 

merugikan bagi pertumbuhan tanaman. Penambahan kompos yang belum 

matang ke dalam tanah dapat menyebabkan terjadinya persaingan nutrisi 

antara tanaman dan mikroorganisme tanah. Keadaan ini dapat mengganggu 

pertumbuhan tanaman. 
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       Berikut merupakan fungsi unsur hara N, P, dan K menurut Panji  (2013) 

sebagai berikut:  

a. Nitrogen  

       Unsur nitrogen atau N merupakan unsur hara yang sangat berperan 

dalam pertumbuhan tanaman. Transformasi nitrogen sangatlah kompleks. 

Pemenuhan kebutuhan unsur hara N melalui pupuk kandang sangat  

diperlukan karena unsur ini merupakan unsur yang banyak hilang setelah 

pemanenan.  Fungsi unsur hara yaitu, merangsang pertumbuhan; akar, batang 

dan daun, membuat daun lebih tampak hijau karena nitrogen meningkatkan 

butir-butir hijau daun, memperbanyak anakan dan meningkatkan mutu dan 

jumlah hasil. Akibat dari kekurangan unsur N adalah tanaman merana dan 

pertumbuhannya  kerdil, daun kecil berwarna pucat, daun bagian bawah 

mudah kering (mati) dan hasilnya rendah.  

b. Fosfor   

       Fosfor berfungsi untuk memperpanjang akar sehingga batang kuat, 

mempercepat pemasakan buah, dan memperbaiki mutu dan jumlah hasil. 

Akibat kekurangan unsur pospat adalah tanaman kerdil, daun bagian tepi dan 

ujung berwarna keunguan, buah lambat masak dan biji kurang berisi, dan 

buah salah bentuk dan kualitas menurun. 

c. Kalium  

 Unsur  kalium berfungsi untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman, 

meningkatkan ketahanan serangga hama, memperbaiki mutu dan 

memperbaiki mutu hasil. Akibat kekurangan unsur kalium yaitu pinggir daun 

bintik-bintik putih kemerahan, daun mengkerut atau melengkung dan 
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berwarna kekuningan, dan merah, pertumbuahan tanaman kerdil, mudah 

patah, serta buah kecil sering ada becak luka dan kualitas menurun. 

C. EM-4 ( Effective Mokroganisme-4) 

 Songgolangit (2006) “ dalam” Agutina menyatakan bahwa EM-4 

merupakan kultur campuran dari mikroorganisme yang menguntungkan yang 

berasal dari alam, bermanfaat bagi kesuburan tanah dan ramah lingkungan. 

Dari sekian banyak mikroorganisme yang terkandung di dalam EM-4 ada 

lima golongan yang pokok, yaitu bakteri asam laktat ( Lactobacillus sp), 

bakteri fotosintetik ( Rhodopsedomonas sp), Actynomycetes, bakteri pelarut 

fosfat, dan ragi. Penggunaan EM-4 dapat menekan aktifitas hama, penyakit, 

meningkatkan hasil produksi, mengoptimalkan hasil produksi, 

mengomptimalkan kualitas dan kuantitas hasil produksi, mempercepat proses 

fermentasi dan aman bagi manusia (Rahayu dan Nurhayati, 2005).   

D. Tanah  

Tanah merupakan salah satu komponen terpenting dalam kehidupan di 

bumi ini, baik untuk bidang kehutanan, pertanian, perkebunan maupun 

bidang-bidang lainnya. Tanah mempunyai ciri khas dan sifat-sifat yang 

berbeda-beda antara tanah di suatu tempat dengan tempat yang lain. Sifat-

sifat tanah itu meliputi fisika dan sifat kimia. Beberapa sifat fisika tanah 

antara lain tekstur, struktur dan kadar lengas tanah. Untuk sifat kimia 

menunjukkan sifat yang dipengaruhi oleh adanya unsur maupun senyawa 

yang terdapat di dalam tanah tersebut. Beberapa contoh sifat kimia yaitu 

reaksi tanah (pH), kadar bahan organik dan Kapasitas Tukar Kation (KTK) 

(Hardjowigeni, 1995). 
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Struktur tanah dapat dibagi dalam struktur makro dan mikro. Strukur 

makro adalah struktur lapisan bawah tanah yang penyusunan agregat-agregat 

tanah satu dengan yang lainnya. Sedangkan struktur mikro adalah struktur 

butir-butir primer tanah ke dalam butir-butir majemuk/ agregat-agregat yang 

satu sama lain dibatasi oleh bidang-bidang belah alami. Menurut tipe dan 

kedudukannya dapat dibedakan tiga jenis struktur mikro, yaitu: 

a. Yang berkondisi remah – lepas, dapat dilihat dengan jelas (tanpa alat 

pembantu) keadaanya tampak cerai berai, mudah digusur atau 

didorong ke tempat yang dikehendaki.  

b. Yang berkondisi remah – sedang, tanah yang demikian kondisinya 

demikian cenderung tampak agak bergumpalan, keadaan ini akan 

tampak jelas apabila kita mengambil dan memperhatikan profil 

tanahanya, susunan lapisan-lapisan tanah tampak ada yang dalam 

keadaan agregasi atau bergumpalan dan terdapat pula yang porus 

berlubang-lubang bergeronggong memudahkan aliran air menerobos 

menyerap ke dalam lapisan-lapisan tanah sebelah bawah. Keadaan 

demikian tidak begitu menyulitkan bagi pengolahan tanah untuk 

kepentingan usaha tani, ataupun juga bagi pekerjaan-pekerjaan 

pemindahan tanah.  

c. Kondisi lekat-lengket, tanah yang memiliki kondisi ini umumnya 

sangat kompak bila dalam bentuk gumpalan dan berat bila digali serta 

keras apabila diolah, lebih-lebih dalam keadaan kering gumpalan-

gumpalannya sangat keras dan terdapat retakan-retakan, sedangkan 

dalam keadaan basah sangat lengket (Kartasapoetra: 2010).    
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Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa jenis tanah yang digunakan dalam 

pertanian, terutama untuk menanam tanaman terung ungu ini adalah tanah 

yang berkondisi remah sedang. Karena, susunan tanah yang berkondisi 

remah- sedang terdapat pori-pori makro non kapiler yang tidak dapat 

menampung air yang biasanya diisi udara tanah. Sedangkan ruang-ruang 

makro antara agregat-agregat primer bersifat kapiler yang dapat menampung 

air hujan/ irigasi dan tidak merembes ke bawah, sehingga air inilah yang 

terkandung dalam pori-pori kapiler yang berguna bagi tanaman. Secara 

kesimpulan struktur tanah remah ini adalah keadaan agregat yang paling 

dikehendaki dalam pertanian karena pada struktur ini terdapat keseimbangan 

yang baik antara udara yang diperlukan untuk pernafaan akar tanaman dan air 

tanah sebagai medium larutan unsur hara tanaman (Kartasapoetra: 2010).    

Tanaman terung cocok di tanaman pada tanah dengan pH 6,8-7,3. Waktu 

tanam yang terbaik ialah pada awal musim kemarau. Karena,  tanaman ini 

membutuhkan sinar matahari yang cukup, atau pada musim hujan (bulan 

Oktober-November) (Sunaryono, 1996). 

E. Unsur Hara Bagi Tanaman 

Unsur hara merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Bila unsur hara tidak terdapat dalam 

jumlah yang cukup dalam tanah, tanaman tidak dapat tumbuh normal.  

Lakitan (2012) menyatakan bahwa suatu unsur dikatakan esensial bagi 

tumbuhan adalah jika: 
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1) Tumbuhan tidak dapat melengkapi daur hidupnya ( sampai 

mengahsilkan biji yang dapat tumbuh) apabila unsur tersebut tidak 

tersedia. 

2) Unsur tersebut merupakan penyusun atau molekul atau bagian dari 

tumbuhan yang esensial bagi kelangsungan hidup tumbuhan tersebut.  

Berdsarkan jumlah kebutuhan tanaman elemen esensial diklasifikasikan 

dengan dua kelompok besar yaitu: unsur makro (terdiri dari N, P, K, S, Ca, 

dan Mg) dan unsur mikro (Fe, B, Mn, Zn, Cu, dan Mo) (Agustina, 2004). 

Macam dan jumlah unsur yang diserap oleh tumbuhan ditentukan oleh faktor-

faktor seperti laju pertumbuhan akar dan komposisi kimiawi akar dan tanah 

(Tjitrosomo, 1983).  

F. Kompos Batang Pisang  

Batang pisang yang dikomposkan akan matang setelah satu bulan. 

Kematangan suatu kompos ditunjukkan dengan penurunan volume adonan 

kompos, perubahan warna menjadi kehitaman, berbentuk remah, bentuk awal  

sudah melapuk, tumpukan adonan kompos mendekati suhu ruangan bila 

diraba, dan tidak berbau (Murbandono 1994). Sifat kimia kompos batang 

pisang yang diuji adalah unsur (N,P, K), pH, dan rasio C/N. Hasil uji 

laboratorium kompos batang pisang disajikan pada Tabel berikut: 

Tabe 2. Kandungan Kompos Batang Pisang  

No Sifat kima Nilai 

1 pH 7.4 

2 C-Organik 12.8% 

3 N 1.24% 

4 Rasio C/N 10.3 

5 P (P2O5) 1.5% 

6 K (K2O) 2.7% 
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Pada uji kompos yang telah dilakukan, C/N rasio pada kompos batang 

pisang telah mencapai 10,3, yaitu sama dengan C/N rasio tanah yang berkisar 

antara 10-12 (Murbandono 1994). Dalam proses pengomposan terjadi 

penurunan C/N rasio batang pisang dan penurunan volume adonan kompos 

yang dihasilkan. Hal ini disebabkan pada proses pengomposan bahan segar 

yang dikomposkan mengalami beberapa penguraian seperti: (1) penguraian 

hidrat arang, selulosa, hemiselulosa, lemak dan lilin menjadi CO2 dan air; (2) 

terjadinya penguraian amida-amida dan asam-asam amino menjadi amoniak; 

(3) adanya pengikatan beberapa jenis unsur hara di dalam tubuh jasad-jasad 

renik, terutama N disamping P, K dan lain-lain yang akan terlepas kembali 

bila jasad renik itu mati; dan (4) adanya pembebasan unsur-unsur hara dari 

senyawa-senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang tersedia bagi 

tumbuh-tumbuhan (Murbandono 1994). Menurut Soepardi (1983) C/N rasio 

dapat mengendalikan nitrifikasi dan nitrat dalam tanah melalui pengaruh 

selektifnya terhadap jasad renik tanah. Tanah-tanah dengan kandungan bahan 

organik yang rendah sampai stabil umumnya mempunyai nilai C/N sekitar 

10. Berdasarkan hasil uji kompos, kandungan unsur K pada kompos batang 

pisang memiliki nilai terbesar dibandingkan dengan unsur N dan P. Unsur K 

sangat penting sebagai katalisator terutama pembentukan protein dan asam 

amino (Dwidjoseputro 1984). 

Berdasarkan hasil pembahsan para pakar lingkup puslitbang tanah, 

Direktorat Pupuk dan Peptisida, ipb Jurusan Tanah, Depperindang, serta 

Asosiasi Pengusaha pupuk dan Pengguna maka telah disepakati pesyaratan 

teknis minimal pupuk organik seperti tercantum dalam tabel: 
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Tabe 3. Standar Kualitas Pupuk Organik Menurut Kementrian Pertanian 

No Parameter Satuan Standar Mutu 

1 C-Organik  % Min 6 

2 C/N rasio  % 12-25 

3 Kadar air  Ppm Maksimum 35 

4 Kadar logam berat  

PB 

Cd 

Hg 

As 

pH 

 

Ppm 

Ppm 

Ppm 

Ppm 

Ppm 

 

Maks. 12.5 

Maks. 0.5 

Maks. 0.25 

Maks. 2.5 

4-9 

 

5 Hara Makro 

N 

P2O5 

K2O 

 

% 

% 

% 

 

< 5 

< 5 

< 5 

6 Mikro Patogen  

E.coli 

Salmonella sp.  

 

MPN/ml 

MPN/ml 

 

 

Maks 10
2 

Maks 10
2
 

7 Kadar unsur makro 

Zn 

Cu 

 

Ppm 

Ppm 

 

250-5000 

250-5000 

8 Fe total 

Co 

Mn 

Ppm 

Ppm  

Ppm 

90-9000 

5-20 

250-5000 

(sumber: Kementrian Pertanian”dalam” Siti) 

G. Manfaat Kompos 

Menurut (Harianto 2007) kompos memiliki keunggulan, yaitu:  

a. Memperbaiki struktur tanah. Lahan pertanian atau media tanam pada 

pot yang sudah terlalu lama dipupuk dengan pupuk kimia, terutama 

urea (pupuk dengan kandungan N tinggi) akan menjadi keras, berliat 

dan asam. Pupuk kompos yang remah dan gembur akan memperbaiki 

pH dan strukturnya, 

b. Memiliki kandungan unsur mikro dan makro. Walaupun 

kandungannya sedikit, tetapi kelengkapannya sangat diperlukan 

tanaman. Tanaman yang kekurangan salah satu unsur mikro atau 
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makro akan terhambat pertumbuhannya, sehingga menyebabkan 

tanaman tidak bisa menyerap unsur hara yang diperlukan, 

c. Mampu menyerap dan menampung air lebih lama dibandingkan 

dengan pupuk kimia. Selain itu juga kompos membantu meningkatkan 

jumlah mikroorganisme pada media tanam, sehingga dapat 

meningkatkan unsur hara tanaman. 

d. memperbaiki drainse dan tata udara tanah, terutama tanah berat, dan 

e. memperbesar daya ikat tanah yang berpasir sehingga struktur tanah 

akan menjadi baik. 

Peran bahan organik terhadap sifat fisik tanah ialah merangsang granulasi, 

memperbaiki aerasi tanah, dan meningkatkan kemampuan menahan air. Peran 

bahan organik terhadap sifat biologis tanah ialah meningkatkan aktivitas 

mikroorganisme yang berperan pada fiksasi nitrogen dan transfer hara 

tertentu seperti N, P, dan S. Peran bahan organik terhadap sifat kimia tanah 

ialah meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga mempengaruhi serapan 

hara oleh tanaman (Gaur 1980). 

H. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian menurut Helga (2011) yang meneliti tentang “Pengaruh 

pemberian kompos batang pisang terhadap pertumbuhan semai 

jabon (Anthocephalus cadamba Miq.)” bahwa pemberian kompos 

batang pisang memberikan pengaruh yang lebih baik dalam meningkatkan 

pertumbuhan semai jabon dibandingkan dengan kontrol. 

2. Penelitian menurut Rizky Boyke Nainggolan (2011) yang meneliti 

tentang “Peningkatan Produksi Tanaman Labu Siam 
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(Sechiumedulesw) dengan Pemanfaatan Limbah Batang Pisang 

Sebagai Pupuk Organik di  P4S Antana , Bogor “.  Bahwa Sebelumnya 

proses produksi labu siam pada luasan 1 hektar dalam pemeliharaan 

menghasilkan menggunakan bahan kimia adalah 6 ton atau sebesar 

keuntungan 15.000.000 tetapi setelah menggunakan limbah batang pisang 

sebagai pupuk organik untuk budidaya tanaman labu siam secara organik 

menghasilkan produksi 7,5 ton atau sebesar 18.750.000. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Biologi UIN Raden Fatah 

Palembang. Penelitian dilaksankan dari bulan januari sampai dengan maret 

2015. 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah pisau/golok, ember dengan 

kapasitas 20 liter, sarung tangan, masker, label, gelas ukur, kain kasa, ayakan, 

wadah dengan kapasitas ±2 liter,  alat penyiram (gembor), timbangan 

analitik, gayung, pengaduk, ayakan, mistar, kaliper, alat tulis, alat hitung 

(kalkulator), seperangkat komputer, kamera.   

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah semai terung yang 

berumur 1-1,5 bulan, tanah, polibag, batang pisang kepok, dan  larutan EM-4,  

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen melalui pola 

rancangan acak lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan lima kali ulangan. 

Perlakuan percobaan ini menurut Hanafiah merupakan faktor kuantitas 

(takaran) yaitu perlakuan yang memperhitungkan takaran perlakuan X.  
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Adapun perlakuan yang dilakukan berupa kadar kompos batang pisang 

antara lain sebagai berikut:  

P0: 3 kg / polibag tanah + 0 gr / polibag batang pisang. 

P1: 3 kg / polibag tanah + 250 gr / polibag batang pisang. 

P2: 3 kg / polibag tanah + 500 gr / polibag batang pisang. 

P3: 3 kg / polibag tanah + 750 gr / polibag batang pisang 

P4: 3 kg / polibag tanah + 1000 gr / polibag batang pisang. 

Tabel  4. Kombinasi Petak Percobaan (25 perlakuan) 

Perlakuan 

Ulangan 

P0 P1 P2 P3 P4 

1 P01 P11 P21 P31 P41 

2 P02 P12 P22 P32 P42 

3 P03 P13 P23 P33 P43 

4 P04 P14 P24 P34 P44 

5 P05 P15 P25 P35 P45 

 

      Untuk menentukan nomor petak perlakuan (denah penempatan polibag) 

dilakukan dengan cara mengacak dimana terdapat beberapa pola, yaitu 

menggunakan tabel bilangan teracak menggunakan kartu dengan cara mengundi 

(Gomez, 1995). Denah percobaan tersebut adalah sebagai berikut 
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200 cm 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Denah Rancangan kombinasi  

Petak Percobaan (25 perlakuan) 

 

D. Variabel Penelitian 

       Variabel bebasnya adalah perbedaan pemberian kompos batang pisang 

kepok (Musa acuminata balbisiana Colla), sedangkan variabel terkaitnya 

adalah pertumbuhan tanaman terung ungu (Solanum melongena L). 

Parameter yang diamati adalah tinggi batang, jumlah daun, dan jumlah buah.  
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E. Cara Kerja  

a. Proses Pengomposan Batang Pisang  

        Batang pisang yang digunakan diperoleh dari perkebunan pisang di desa 

Sari  Agung Kecamatan Lalan.  Pembuatan kompos dilakukan di dalam 

ember  yang  pada bagian  bawah dan  sampingnya  dilubangi untuk aerasi 

dan bagian atasnya ditutup dengan penutup yang terbuat dari bantalan sabut 

kelapa (Sugiarti, 2011). 

        Batang pisang kepok (Musa acuminata balbisiana Colla)  dipotong-

potong berukuran ± 1-2 cm. Kemudian dicampur dengan   EM-4 dan gula 

merah konsentrasi 20% secara merata.Adonan kemudian dimasukkan ke 

dalam ember yang dilubangi bagian bawah dan sampingnya dan ditutup 

dengan batalan sabut kelapa selama 30 hari. Pengadukan adonan dilakukan 

seminggu sekali (Sugiarti , 2011).  

b. Pembibitan  

1. Sebelum memulai pembibitan, siapkan terlebih dahulu lahan untuk 

tempat penyemaian biji terung ungu. Tanaman terung sebaiknya 

disemaikan dahulu sebelum ditanam pada lahan yang tepat.  

2. Sebelum menyemai bibit terung ungu,  rendam dahulu benih dalam 

air  dingin atau hangat selama 10 - 15 menit sambil menyeleksi benih 

yang kurang baik.  

3. Kemudian bungkus benih dalam gulungan kain basah selama + 24 

jam. 

4. Setelah ibungkus sebarkan benih pada lahan yang sudah disediakan 

untuk persemaian. 
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5. Tempat pesemaian dibuat khusus, diberi naungan menghadap ke 

timur setinggi 100-150 cm di sebelah timur dan 80-100 cm di sebelah 

barat. 

6. Tanah pesemaian telah dicampur dengan pupuk kandang sebanyak 2 

kg/m2 jarak antara barisan 10 - 15 cm. 

7. Kemudian benih dengan tanah tipis lalu tutup bedengan dengan 

karung goni basah, dan buka apabila benih telah berkecambah. 

8. Setelah tanaman memiliki 4 daun dan tingginya mencapai 12 cm, 

atau bibit berumur 1-1,5 bulan segera dipindahkan tanaman  ke media 

tanam yang disediakan.  

c. Tahapan Pembuatan Media  Tanam 

1. Melakukan pengukuran pH tanah yang akan digunakan 

2. Tanah dimasukan kedalam polibag.  

3. Kompos ditimbang dan dicampur dengan tanah sesuai dengan 

rancangan penelitian.  

4. Kompos yang sudah tercampur rata disiram lalu didiamkan selama 

2 hari sebelum ditanami.  

5. Media tanam untuk control tidak ditambah apapun hanya disiram 

dengan air dan didiamkan selama 2 hari sebelum ditanamami.  

d. Tahap Penanaman 

1. Sebelum menanam terung ungu sebaiknya  mengatur terlebih 

dahulu  jarak tanam tanaman yaitu sekitar 60 cm.  

2. Setelah itu memilih bibit yang berukuran sama dengan yang 

lainnya.  
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e. Tahap Pemeliharaan Tanaman Terung 

1. Setelah tanam, penyiraman dilakukan selama 3 hari sekali hingga 

saat berbunga. 

2. Ketika masa berbunga penyiraman dilakukan 2 hari sekali 

3. Apabila pada daerah kering, penyiraman dapat dilakukan sehari 2 

kali pagi dan sore agar tanaman tidak layu kekeringan.  

f. Tahap Pengamatan 

1. Tinggi batang diukur dalam satuan cm. jarak ukur dari pangkal 

sampai ujung daun.  

2. Jumlah daun perhelai dihitung pada daun yang terbuka sempurna. 

3. Jumlah bunga dihitung pada awal masa berbunga ( bunga pertama). 

4. Jumlah buah dihitung dan ditimbang beratnya per  buah.  

Tabel  5. Tabulasi Data Hasil Pengamatan 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan 
∑  

Rataan 

perlakuan 

1 2 3 4 5 

1 P0        

2 P1        

3 P2        

4 P3        

5 P4        

 ∑         

 Rataan umum        
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F. Analisis Data 

       Data hasil pengamatan dianalisis analisis varian (ANOVA) untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan pertumbuhn vegetatif melalui rumus: 

(Gomez, 1995). 

a. Faktor koreksi 

FK = 
  

 
 

b. Jumlah kuadran Umum 

JKU = ∑   
  

    – FK 

c. Jumlah kuadran perlakuan 

JKP = 
∑   

  
   

 
 – FK 

d. Jumlah kuadran galat 

JKG = JKU – JKP  

Hasil perhitungan tersebut disajikan kedalam tabel sebagai berikut:  

Tabel  6. Analisis Keragaman (SidikRagam) RAL 

SK DB JK KT F hitung F tabel 5% 

Perlakuan (t-1) JK P    

(   )
 KTP 

   

   
 

 

Galat T (r-1) JK G    

  (   )
= KTG 

  

Umum (r.t-1) JK U    

Kk = …%  

e. Koefisien keragaman (kk) 
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f. Kk = 
√   

            
 x 100% 

Keterangan: 

SK: Sumber Keragaman     DB:  Derajat Bebas 

Jk: Jumlah kuadaran      KT: Kuadarat Tengah 

G: Jumlah umum      T: Jumlah perlakuna 

Xi: Pengukuran petak ke-1     r: ulangan 

Ti: Jumlah perlakuan petak ke-1 

n: Banyaknya petak percobaan dimana  n= (r) (t) 

t: perlak 

 

Untuk menentukan pengaruh diantara perlakuan dengan menggunakan uji F, yaitu 

dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

1. Bila F hitung < F tabel 5% maka H0 diterima pada taraf uji 5% artinya 

tidak berbeda nyata (non-significant different). Hal ini dilanjutkan 

dengan menempatkan tanda (
tn
) pada nilai F hitung dalam sidik ragam.  

2. Bila F hitung > F 5% maka H1 diterima pada taraf uji 5% artinya berbeda 

nyata (significant differen). Hal ini ditunjukkan dengan menempatkan satu 

(*)  pada nilai F hitung dalam sidik ragam. 

Dimana: 

H0= hipotesis perlakuan tidak berbeda nyata  

Ha= hipotesis perlakuan berbeda nyata. 
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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh 

pemberian pupuk kompos batang pisang kepok (Musa acuminate balbisiana 

Colla) terhadap petumbuhan tanaman terung ungu (Solanum melongenaI L.) 

diperoleh hasil berupa tinggi batang, jumlah daun, jumlah bunga dan  berat basah 

buah terung ungu sebagai berikut: 

1. Tinggi Batang 

 Data hasil penelitian tinggi tanaman terung ungu berdasarkan perlakuan dan 

ulangan dari pengamatan 1-10 MST dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 7. Data Hasil Penelitian Pengaruh Pemberian Kompos  Batang Pisang 

Kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) Terhadap Tinggi Batang 

(cm) Tanaman Terung Ungu (Solanum melongena L). 

 
Ulangan  (cm) 

Perlakuan 

  1  2   3  4  5   Rata-rata 

   
 P0 48 50 46 49 50   48,6 

 P1 51 57 60 61 58  57,4 

 P2 49 50 63 52  60 54,8 

 P3 68 60 59 63 58  61,6 

 P4 62 70 71 67 69   67,8 

Rata-rata 55 57,4 59,8 5,.4 59   58,04 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil seperti tabel 

di atas, pemberian pupuk kompos batang pisang kepok (Musa acuminata balbisiana 

Colla) menghasilkan tinggi tanaman terung ungu cukup bervariasi. Adapun grafik 

tinggi batang rata-rata tanaman terung ungu (Solanum melongena L)  pada akhir 

pengamatan sebagai berikut:  

 

Grafik 1. Rata-rata tinggi batang  tanaman terung ungu (Solanum 

melongena L.)  Pada 10 MST 

 

Dari hasil pengamatan yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis 

sidik ragam dengan pola RAL, dengan lima perlakuan dan lima kali ulangan. 

Adapun hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 8.  Analisis Sidik Ragam Pengaruh Pemberian Kompos batang pisang 

kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) Terhadap Tinggi Batang 

(cm) Tanaman Terung Ungu (Solanum melongena L).  

  

 SK DB JK KT F Hitung F tabel 5% 

 Perlakuan  5 428,76 107,19 2,237
tn
 2,71 

 Galat 20 95,2 47,91   

umum 24 1386,96 

kk = 11,92 % 

Berdasarkan  tabel 8 di atas, pupuk kompos batang pisang kepok (Musa 

acuminata balbisiana Colla) tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

parameter tinggi batang tanaman terung ungu (Solanum melongena L). Hal 

tersebut ditunjukkan pada nilai F hitung  2,237  > F tabel 2.71 dengan taraf 5%. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, pupuk kompos batang pisang kepok (Musa 

acuminata balbisiana Colla) tidak memberikan pengaruh terhadap parameter 

tinggi batang tanaman terung ungu (Solanum melongena L). Maka dari itu tidak 

perlu dilakukan uji  lanjut  Beda Jarak Nyata Duncan dengan taraf 5 %. 

2. Jumlah Daun 

Data hasil penelitian jumlah daun tanaman terung ungu (Solanum melongena 

L) berdasarkan perlakuan dan ulangan dari pengamatan 4-10 MST dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 9. Data Hasil Penelitian Pengaruh Pemberian Kompos Batang Pisang 

Kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) Terhadap Jumlah Daun 

Tanaman Terung Ungu (Solanum melongena L). 

 

 
Ulangan 

Perlakuan                                                                             Jumlah      Rata-rata 
  1 2   3 4 5   

 

 P0 24 20 19 23 20 106 21,.2 

 P1 27 30 37 32 23 149 29,8 

 P2 20 30 20 34 29 133 26,6 

 P3 35 29 34 29 30 157 31,4 

 P4 36 32 37 29 27 161 32,2 

 Jumlah 142 141 147 147 129 706 - 

 Rata-rata 28,4 28,2 29,4 29,4 25,8 - 2,24 

Adapun histogram untuk rata-rata jumlah daun tanaman terung ungu 

(Solanum melongena L) dapat dilihat pada grafik berikut:  

 

Grafik 2. Rata-rata Jumlah daun Tanaman Terung Ungu (Solanum melongena 

L.)   Pada 10 MST 
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 Dari hasil pengamatan yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis sidik 

ragam dengan pola RAL, dengan lima perlakuan dan lima kali ulangan. Adapun hasil 

analisis tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 10. Analisis Sidik Ragam Pengaruh Pemberian Kompos Batang Pisang 

Kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) Terhadap Jumlah Daun  

Tanaman Terung Ungu (Solanum melongena L.) 

  

 SK DB JK KT F Hitung F tabel 5% 

 Perlakuan  5 401,76 99,2 5* 2,71 

 Galat 20 396,8 19,84 

umum 24 798,56 

kk = 15,7% 

Keterangan: 

*= berbeda nyata 

  Berdasarkan  tabel 10 di atas, pupuk kompos batang pisang kepok (Musa 

acuminata balbisiana Colla) memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah 

daun tanaman terung ungu. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai F hitung  5  > F 

tabel 2.71 dengan taraf 5%. Berdasarkan hasil analisis di atas, pupuk kompos 

batang pisang kepok memberikan pengaruh terhadap jumlah daun tanaman terung 

ungu. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui perbedaan pengaruh masing-

masing maka dilakukan uji lanjut Beda Jarak Nyata Duncan dengan taraf 5 %.  

Tabel 11. Uji Beda Jarak  Nyata Duncan (BJND) Pengaruh Pemberian 

Pupuk Kompos Batang Pisang Kepok (Musa acuminata balbisiana 

Colla) Terhadap Jumlah Daun  Tanaman Terung Ungu (Solanum 

melongena L.). 

Perlakuan Rerata Beda real pada jarak P = BJND 

1 2 3 4 0.05 

P0 21,2 -    A 

P1 29,8    -8,6tn 
-   A 

P2 26,6 3,2tn  -11,8tn 
-  A 

P3 31,4 -4,8tn    8tn -19,8tn - A 
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P4 32,2 -0,6tn -4,2tn 12,2tn 32* Ab 

P0.05 (P.20)    2,95  3,10 3,18 3,25 
 

BJND (0.005) 12,86  13,52  13,86  14,17  

     Keterangan: Huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata (5%) dan huruf yang 

tidak sama berarti berbeda nyata 

3. Jumlah Bunga 

Data hasil penelitian jumlah bunga tanaman terung ungu berdasarkan 

perlakuan dan ulangan dari pengamatan 8-10 MST dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12. Data Hasil Penelitian Pengaruh Pemberian Kompos Batang Pisang 

Kapok (Musa acuminata balbisiana Colla) Terhadap Jumlah bunga 

Tanaman Terung Ungu (Solanum melongena L.). 

 

 
Ulangan 

Perlakuan                                                                            Jumlah        Rata-rata 
  1 2   3 4 5   

 

 P0 3 2 4 4 2 15 3 

 P1 5 3 4 3 4 19 3,8 

 P2 5 3 2 2 3 15 3 

 P3 5 5 4 3 5 22 4,4 

 P4 6 5 4 7 5 27 5,4 

 Jumlah 24 18 18 19 19 98 - 

 Rata-rata 4,8 3,6 3,6 3,8 3,8 - 3,92 

Adapun histogram untuk rata-rata jumlah bunga tanaman terung ungu 

(Solanum melongena L) dapat dilihat pada grafik berikut:  
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Grafik 3. Rata-rata jumlah bunga tanaman terung ungu (Solanum melongena L.)   

pada 10 MST 
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 SK DB JK KT F Hitung F tabel 5% 

 Perlakuan  5 32,64      2,3 9,347* 2,71 

 Galat 20 9,2 0,46 
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bunga tanaman terung ungu (Solanum melongena L). Hal tersebut ditunjukkan 

pada nilai F hitung  9,347  > F tabel 2,71 dengan taraf 5%.  Berdasarkan hasil 

analisis di atas, kompos batang pisang kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) 

memberikan pengaruh terhadap jumlah bunga tanaman terung ungu (Solanum 

melongena L). Kemudian selanjutnya untuk mengetahui perbedaan pengaruh 

masing-masing maka dilakukan uji lanjut Beda Jarak Nyata Duncan dengan taraf 5 

%.  

Tabel 14. Uji Beda Jarak  Nyata Dunc(Musa acuminata balbisiana Colla) 

Terhadap Jumlah Bunga Tanaman Terung Ungu (Solanum 

melongena L.) 
Perlakuan Rerata Beda real pada jarak P = BJND 

1 2 3 4 0.05 

P0 3 -    A 

P1 3,8 -0,8tn -   A 

P2 3 0,8tn -1,6tn -  A 

P3 4,4 -1,4tn 2,2* -3,8tn 
- Ab 

P4 5,4 -1 -0,4tn 2,6* -6,4
tn C 

P0.05 (P.20) 2,95 3,10 3,18 3,25
 

 
BJND (0.005) 1,44 1,52 1,56 1,59  

     Keterangan: Huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata (5%) dan huruf yang 

tidak sama berarti berbeda nyata 

4. Berat Buah  

 

 Berikut adalah data tentang pengaruh pemberian kompos batang pisang 

kepok  terhadap berat buah  tanaman terung ungu dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 15. Hasil Penelitian Pengaruh Pemberian Kompos Batang Pisang Kepok 

(Musa acuminata balbisiana Colla)  Terhadap Berat Buah  (gram) 

Tanaman Terung Ungu (Solanum melongena L.) 

 
Ulangan 

pelakuan                                                                           jumlah Rata-rata 
  1 2   3 4 5   

 

 P0 71,83 87,25 80,19 81,45 96,77 417,49 83,498 

 P1 104,63 106,38 80,12 108,14 10,13 508,4 101,68 

 P2 111,38 121,56 96,77 87,25 95,04 512 102,04 
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 P3 96,74 101,05 93,29 113,63 108,14 512,85 102,57 

 P4 111,38 106,38 146,92 135,05 121,56 621,29 124,258 

 Jumlah 495,96 522,62 497,29 552,52 530,64 2599,03 - 

 Rata-rata 99,192 104,524 99,458 105,104 106,128  - 102,8812 

 Berdasarkan tabel 15 di atas, dapat dilihat bahwa pemberian kompos 

batang pisang kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) terhadap berat buah 

tanaman terung ungu (Solanum melongena L) memberikan hasil yang 

tertinggi pada perlakuan P4 dengan berat rata-rata 124,258 gram yaitu pada 

perlakuan tanaman terung ungu + media tanam + pupuk kompos batang 

pisang kapok 1000 gram. Berdasarkan data di atas, maka dapat dibuat 

histogram berat buah tanaman terung ungu berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4. Rata-rata berat Buah Tanaman Terung Ungu (Solanum melongena L.)   
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Tabel 16. Analisis  Sidik Ragam Pengaruh Pemberian Kompos Batang Pisang 

Kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) Terhadap Berat Buah  

(gram) Tanaman Terung Ungu (Solanum melongena L.) 

 

 SK DB JK KT F Hitung F tabel 5% 

 Perlakuan  5 -1412,428 773,9905       5
*
 2,71 

 Galat 20 3095,962 154,79 

umum 25 1683,534 

 kk = 12,093  

 

Keterangan: 

*= berbeda nyata 

  Berdasarkan  tabel 16 di atas, kompos batang pisang kepok (Musa acuminata 

balbisiana Colla)  memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat buah terung 

ungu (Solanum melongena L). Hal tersebut ditunjukkan pada nilai F hitung  5  > F 

tabel 2,71 dengan taraf 5%. Berdasarkan hasil analisis di atas, kompos batang 

pisang kepok (Musa acuminata balbisiana Colla)  memberikan pengaruh terhadap 

berat buah  tanaman terung ungu (Solanum melongena L). Kemudian selanjutnya 

untuk mengetahui perbedaan pengaruh masing-masing maka dilakukan uji lanjut 

Beda Jarak Nyata Duncan dengan taraf 5 %.  

Tabel 17. Uji Beda Jarak  Nyata Duncan (BJND) Pengaruh Pemberian 

Kompos Batang Pisang Kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) 

Terhadap Berat Buah   Tanaman Terung Ungu (Solanum melongena  

L.).  
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Perlakuan Rerata Beda real pada jarak P = BJND 

1 2 3 4 0.05 

P0 83,498 -    A 

P1 101,68 -18,182tn -   A 

P2 102,4 0,72tn -18,902tn -  A 

P3 102,57 -0,17tn 0,89* -19,792 - Ab 

P4 124,258 -21,688tn 21,518* -20,628 0,836* C 

P0.05 (P.20) 2,95 3,10 3,18 3,25  

BJND (0.005) 0,177 0,186 0,191 0,195  

     Keterangan: Huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata (5%) dan huruf yang 

tidak sama berarti berbeda nyata. 

 

B. Pembahasan 

Dari data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat bahwa P0 merupakan 

perlakuan yang tidak diberi tambahan pupuk kompos batang pisang kepok (Musa 

acuminata balbisiana Colla) (kontrol). Sebagai perlakuan kontrol ini adalah 

penyiraman 2 kali sehari. Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa tanaman terung 

ungu (Solanum melongena L) yang tidak diberi  kompos batang pisang kepok 

(Musa acuminata balbisiana Colla)   memiliki parameter tinggi batang 48,6 cm, 

parameter jumlah daun 21,2 helai, parameter jumlah bunga 3 bunga dan parameter 

berat buat 83,498 gr.  

Pada perlakuan P0 tidak diberi kompos berbahan dasar batang pisang kepok 

(Musa acuminata balbisiana Colla), sehingga media tanamnya kekurangan unsur 

hara dan dapat menghambat pertumbuhan tanaman terung ungu (Solanum 

melongena L). Mulyono (2014), menyatakan bahwa apabila kekurangan unsur 

nitrogen dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman lambat.  

P1 adalah perlakuan yang diberikan dosis kompos batang pisang kepok (Musa 

acuminata balbisiana Colla)  sebesar 250 gr. Berdasarkan dari hasil pengukuran 
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yaitu parameter tinggi batang 57,4 cm, parameter jumlah daun 29,8 helai, 

parameter jumlah bunga 38 bunga dan parameter berat buat adalah 101,68 gr. 

Dilihat dari data yang diperoleh bahwa P1 memberikan  pengaruh pada tanaman 

terung ungu (Solnum melongena L) walaupun kecil. Pengaruhnya dapat dilihat 

dari bertambahnya tinggi batang yang semakin tinggi, jumlah daun yang semakin 

bertambah banyak, jumlah bunga yang sudah mulai muncul dibandingkan dengan 

P0 dan P2.  

P2 merupakan perlakuan dengan dosis kompos yang digunakan adalah 500 gr. 

Pada perlakuan P2 telah didapatkan hasil rata-rata tinggi batang adalah 54,8, 

jumlah daun 26,6, jumlah bunga 3 dan berat buah 102,04 gram. Dibandingkan p1, 

nilai P2 memiliki nilai lebih kecil dibandingkan P1. Hal ini karena pertumbuhan 

daun tanaman terung ungu (Solanum melongena L) dominan ditentukan oleh 

karakter pertumbuhan daun tanaman tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh 

Gardner, Pearce, dan Mitchell (Safei, 2014), bahwa pertumbuhan tanaman selain 

dipengaruhi oleh faktor luar, juga dapat dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan 

dalam tanaman itu sendiri. Oleh karena itu pertumbuhan tanaman terung ungu 

menjadi bervariasi pertumbuhannya. Pada P2 menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata pengaruhnya. Perlakuan tersebut mempunyai kandungan unsur hara 

yang berbeda-beda karena dosis kompos yang diberikan juga berbeda.  

P3 adalah perlakuan dengan dosis kompos batang pisang kepok (Musa 

acuminata balbisiana Colla) 750 gr. Pada perlakuan P3 memiliki rata-rata tinggi 

batangnya adalah 61,6 cm, rata-rata jumlah daun 31,4 helai, rata-rata jumlah bunga 

4,4 bunga dan rata-rata berat buah 102,57 gr. Pada perlakuan P3 ini pengaruh yang 
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diberikan pada pupuk kompos batang pisang kepok (Musa acuminata balbisiana 

Colla) sudah mulai terlihat. Hal itu dapat dilihat dari tinggi batang yang semakin 

tumbuh tinggi, jumlah daun yang semakin banyak, jumlah bunga yang semakin 

bertambah dan buah. Untuk mempercepat pembungaan pada tanaman. Lingga dan 

Marsono (2008), menerangkan bahwa fosfor (P) berfungsi membantu asimilasi 

dan pernapasan serta mempercepat pembungaan, pemasakan biji dan buah.  

Selain unsur hara fosfor (P) tanaman terung juga membutuhkan unsur hara 

kalium (K) yang cukup bagi pertumbuhan tanaman terung, karena unsur kalium 

dapat berpengaruh terhadap proses pembungaan pada tanaman. Seperti yang 

dikemukakan oleh Susetya (2014), bahwa salah satu fungsi unsur kalium bagi 

tanaman yaitu untuk mencegah bunga dan buah agar tidak mudah rontok. 

  P4 merupakan  perlakuan  terakhir yang diberi dosis kompos batang pisang 

kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) sebesar 1000 gr. P4 juga merupakan 

nilai terbesar dari seluruh perlakuan. Dengan  rata-rata tinggi batang 67,8, rata-rata 

jumlah daun 32,2, rata-rata jumlah bunga 5,4 dan rata-rata berat buah 124,258. P4 

mempunyai pengaruh yang nyata, terhadap pertumbuhan tanaman terung ungu. 

Hal ini diduga dosis yang diberikan tidak berlebihan. Menurut Salisbury dan Ross 

(1992) nitrogen mempunyai peran penting bagi tanaman yaitu menambah tinggi 

tanaman, merangsang pembentukan semai daun, dan membuat tanaman lebih 

hijau. Karena N merupakan bahan penyusun klorofil.   

Dapat diketahui bahwa perlakuan P4  mempunyai rata-rata tinggi batang,  

jumlah daun, jumlah bunga dan berat buah  paling optimal. Hal ini karena, pada 

perlakuan P4 menyediakan unsur hara yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman, 
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salah satunya yaitu N. Seperti yang dikemukakan oleh Lingga dan Marsono 

(2008), bahwa peranan utama nitrogen (N) bagi tanaman adalah untuk merangsang 

pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya batang dan daun. Peningkatan jumlah 

daun sejalan dengan bertambahnya umur tanaman terung.  

Semakin bertambahnya umur tanaman maka semakin meningkat pula 

pertumbuhan tanamannya.  Mulyono (2014), menyatakan bahwa manfaat unsur 

nitrogen (N) yaitu meningkatkan pertumbuhan tanaman, memproduksi klorofil, 

meningkatkan kadar protein, dan mempercepat tumbuh daun. Proses pembungaan 

dapat dipengaruhi oleh unsur fosfor dan kalium. Lingga dan Marsono (2002), 

menyatakan bahwa unsur hara fosfor berperan dalam mempercepat proses 

pembungaan dan pemasakan buah. Menurut Lubis (Azhar, 2013), bahwa proses 

pembungaan dan pembuahan pada tanaman juga dipengaruhi oleh faktor luar 

antara lain yaitu temperatur, suhu, panjang pendeknya hari, dan ketinggian tempat. 

Selain unsur N pada perlakuan P4 juga terdapat unsur P dan K. Unsur P dapat 

mempercepat proses pembungaan dan pemasakan buah pada tanaman, sedangkan 

fungsi unsur K Seperti yang dikemukakan oleh Susetya (2014), bahwa salah satu 

fungsi unsur kalium bagi tanaman yaitu untuk mencegah bunga dan buah agar 

tidak mudah rontok. 

Dari pembahasan diatas bahwa pemberian kompos batang pisang kepok 

memberikan pengaruh pada seluruh perlakuan dan parameter yang diamati. Untuk 

parameter tinggi batang memberikan yang tidak nyata terhadap  tinggi yaitu  F  

hitung 2,23 <  F tabel  2,71 dengan taraf 5 % maka H0 diterima, Ha ditolak. 

Kemudian parameter jumlah daun pemberian kompos batang pisang kepok 
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memberikan pengaruh berbeda  nyata dengan pada nilai F hitung  5  > F tabel 2,71 

dengan taraf 5% maka H0 ditolak sedangkan Ha diterima. Kemudian untuk 

parameter jumlah bunga pemberian kompos batang pisang memberikan pengaruh 

berbeda nyata dengan nilai F hitung  9,347  > F tabel 2,71 dengan taraf 5%, maka 

H0 ditolak sedangkan Ha diterima. Sedangkan pada parameter  berat buah 

pemberian kompos batang pisang memberikan pengaruh yang berbeda nyata F 

hitung  5  > F tabel 2,71 dengan taraf 5% maka H0 ditolak sedangkan Ha diterima. 

C. Sumbangsih pada Pelajaran di SMA/MA 

  Pada penelitian ini telah dibahas tentang pengaruh pemberian kompos batang 

pisang kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) terhadap pertumbuhan tanaman 

terung ungu (Solanum melongena L). Adapun sumbangsih penelitian yang telah 

dilakuakan ini dengan proses pembelajaran dalam bidang biologi yaitu: 

1. Sebagai Materi Pengayaan 

Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran seperti panjang, lebar, volume 

danmassa yang bersifat irreversible tidak dapat kembali ke keadaan semula) pada 

waktu yang telah ditentukan sampai batas akhir perkembangan. perkembangan 

adalah suatu proses menuju ke kedewasaan (menuju suatu keadaan yang lebih 

tinggi, lebih teratur dan lebih kompleks). Bersifat reversibel (dapat kembali ke 

keadaan semula). Pertumbuhan dapat dilihat pada peristiwa perkecambahan (awal 

pertumbuhan) yang diakhiri dengan pertumbuhan tanaman menjadi dewasa yang 

berbunga yang mamapu menghasilkan buah dengan biji yang membentuk individu 

kemudian berbunga berbiji berkecambah. 
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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 

maupun anorganik. Pemberian pupuk perlu memperhatikan kebutuhan tumbuhan 

kebutuhan tumbuhan agar tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan 

atau terlalu sedikit karena dapat membahayakan tumbuhan. 

Pemberian bahan organik sangat dianjurkan pada kebanyakan tanah tropika 

yang digunakan untuk produksi sayuran yang intensif. Hal ini disebabkan karena 

pupuk organik  memegang peranan penting sebagai sumber dari beberapa nutrisi  

dari yang diperlukan untuk hasil tanaman yang tinggi, perbaikan struktur tanah, 

kapasitas penahanan air dalam daerah perakaran, meningkatkan aerasi dari media 

perakaraan serta meningkatkan kapasitas nutrien. 

Menurut modifikasi dari J.H, Crawford (2003) kompos merupakan hasil 

penguraian tidak lengkap  (parsial)  dari campuran bahan-bahan organik 

lingkungan yang dapat dipercepat secara arti fisial oleh populasi berbagai macam 

mikro badalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobic maupun 

anaerobik. Pupuk kompos bisa langsung digunakan dengan cara dicampur dengan 

tanah yang akan digunakan untuk media tanam. Pupuk ini bisa diaplikasikan ke 

berbagai jenis tanaman sayur, tanaman buah, dan tanaman lain.  

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan 

tanaman terung ungu (Solanum melongena L), salah satunya adalah dengan 
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menggunakan kompos yang terbuat dari batang pisang kepok (Musa acuminata 

balbisiana Colla). Batang  pisang kepok merupakan limbah pertanian yang selama 

ini kurang dimanfaatkan keberadaanya. Pemanfaatan batang pisang kepok (Musa 

acuminata balbisiana Colla)  .Selain itu kompos batang pisang menyediakan 

nitrogen dan unsur hara lain yang dibutuhkan untuk  pertumbuhan tanaman. Dalam 

kompos batang pisang kepok (Musa acuminata balbisiana Colla) terdapat unsur 

hara yang mampu  memperbaiki kondisi tanah membantu   penyerapan unsur hara 

oleh tanaman dan meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman. 

2. Sebagai Bahan Eksperimen 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsihnya terhadap sistem 

pembelajaran disekolah sebagai bahan eksperimen dalam pendidikan  siswa 

yang khususnya siswa kelas XII SMA/MA semester 1 pada pelajaran biologi . 

pada SK: 1. Melakukan percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan 

tumbuhan. KD: 1.2. Melaksanakan percobaan pengaruh faktor luar terhadap 

pertumbuhan tumbuhan. 

Dapat dijadikan sebagai panduan atau bahan tambahan dalam 

melaksanakan praktikum dikelas XII SMA/MA, yang selama ini di SMA/MA 

dalam kegiatan pembelajaran praktikum khususnya hanya melakukan 

percobaan pertumbuhan dengan melihat faktor eksternal. 

Keberhasilan seorang guru dalam sistem pembelajaran sangat diharapkan, 

untuk mencapai hal tersebut diperlukan persiapan yang matang. Suparno 

(2002) sebelum mengajar seorang guru diharapkan mempersiapkan bahan 
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yang akan diajarkan, mempersiapkan alat peraga atau praktikum yang akan 

digunakan, mempersiapkan pertanyaan dan arahan untuk merangsang siswa 

agar aktif dalam proses pembelajaran, mempelajari kelemahan siswa, serta 

mempelajari pengetahuan awal siswa, hal tersebut akan terurai dalam 

perangkat pembelajaran. 

Suhadi (2007) “dalam” Dani (2013) mengemukakan bahwa perangkat 

pembelajaran adalah jumlah bahan, alat, media, petunjuk dan pedoman yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dari uraian tersebut dapat 

dikemukakan bahwa perangkat pembelajaran adalah sekumpulan media atau 

sarana yang digunakan oleh guru dan siswa, dalam proses pembelajaran di 

kelas. Untuk itu dalam hal ini disajikan sumbangsi penelitian berupa 

perangkat pembelajaran yang memungkinkan untuk digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran meliputi silabus pembelajaran, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), materi pembelajaran untuk kegiatan pengayaan.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian dan pembahasan mengenai 

pengaruh pemberian  kompos batang pisang kepok (Musa acuminata 

balbisiana Colla) terhadap pertumbuhan terung ungu (Solanum melongena L.)  

yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pemberian pupuk kompos batang pisang kepok (Musa acuminata 

balbisiana Colla)  berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman terung 

ungu (Solanum melongena L) pada jumlah daun, jumlah bunga dan berat 

buah. Namun tidak berpengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman.  

b. Dosis yang optimum untuk mempercepat pertumbuhan  tanaman terung 

ungu (Solanum melongena L) dalam penelitian ini adalah dosis pada 

perlakuan P4 yaitu dengan dosis 1000 gram.  

c. Sumbangsihnya pada dunia pendidikan adalah sebagai bahan ajar dalam 

materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Khususnya pada 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman terung ungu (Solanum 

melongena L) 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang diberikan yaitu: 

Perlu diperhatikan musim pada waktu penenaman yaitu musim kemarau untuk 

lebih efektif pada pertumbuhan terung ungu. 
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Lampiran 1.Pengolahan Data Hasil Pengamatan Tinggi Tanaman Terung Ungu 

Data tinggi tanaman terung ungu pada 4 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 12 12 13 12 12 61 12,2 

2 P1 13 12 12 13 12 62 12,4 

3 P2 12 13 12 13 12 62 12,4 

4 P3 15 14 13 14 15 71 14,2 

5 P4 14 15    14 15 13 71 14,2 

 ∑  66 66 64 67 64 327 - 

 Rata-rata 13,2 13,2 12,8 13,4 12,8 - 13,08 

  

Data tinggi tanaman terung ungu pada 5 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 15 14 16 17 16 78 15,6 

2 P1 16 15 15 16 15 77 15,4 

3 P2 16 15 14 16 15 76 15,2 

4 P3 18 17 16 17 16 84 16,8 

5 P4 17 18 17 18 16 86 17,2 

 ∑  82 79 80 84 78 403 - 

 Rata-rata 16,4 15,8 16 16,8 15,6 - 16,04 

 

Data tinggi tanaman terung ungu pada 6 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 18 27 24.5 27 28 124 24,9 

2 P1 29.5 30 35 34 34 162.5 32,5 

3 P2 35 46 35 41 35 192 38,4 

4 P3 40 40 31 30 39 180 36 

5 P4 45 40 35 35 29 184 36,8 

 ∑  167.5 183 160 167 165 842,5 - 

 Rata-rata 33,5 36,6 32 33,4 33 - 33,72 
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Data tinggi tanaman terung ungu pada 7 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 20 30 27 30 31 138 27,6 

2 P1 33 35 39 37 37 181 36,2 

3 P2 39 27 39 45 39 189 37,8 

4 P3 43 42 34 39 46 204 40,8 

5 P4 47 47 39 52 50 235 47 

 ∑  182 181 178 203 203 947 - 

 Rata-rata 36,4 36,2 35,6 40,6 40,6 - 37,88 

 

Data tinggi tanaman terung ungu pada 8 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 37 40 37 40 40 194 38,8 

2 P1 46 50 54 54 50 254 50,8 

3 P2 44 43 46 46 52 231 46,2 

4 P3 60  52 51  55 50 268 53,6 

5 P4 53 61 60 59 60 293 58,6 

 ∑  240 245 248 254 252 1239 - 

 Rata-rata 48 49 49,6 50,8 50,4 - 49,6 

 

Data tinggi tanaman terung ungu pada 9 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 40 43 40 42,5 43 208,5 41,7 

2 P1 48,5 53 57 57 52 267,5 53,5 

3 P2 46 47 49 48 55 245 49 

4 P3 62 55 53 57 52 279 55,8 

5 P4 55 64 63 61 62 305 61 

 ∑  251,5 262 262 265,5 264 1305 - 

 Rata-rata 50,3 52,4 52,4 53,1 52,8 - 52,2 

 

Data tinggi tanaman terung ungu pada 10 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 48 50 46 49 50 243 48,6 

2 P1 51 57 60 61 58 287 57,4 

3 P2 49 50 63 52 60 274 54,8 

4 P3 68 60 59 63 58 303 61,6 

5 P4 62 70 71 67 69 339 67,8 

 ∑  278 287 299 292 295 1451 - 

 Rata-rata 55 57,4 59,8 58,4 59 - 58,04 
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1. DB Perlakuan= (t-1) 

= (5 – 1) = 4 

2. DB Galat = t (r-1) 

= 5 (5-1) = 20 

3. DB Umum = (r.t – 1) 

= (5.5 -1) = 24 

Perhitungan Analisa Data  

1. FaktorKoreksi (FK) 

FK =
(    ) 

     
 =
       

25
 = 84216,04 

2. Jumlah Kuadrat Umum (JKU) 

JKU  = (48)
2 
+ (50)

2
 + (46)

2
 + (49)

2
 + (50)

2
 + (51)

2
 + (57)

2
 + (60)

2
 + (61)

2   
+ (58)

2
 + 

(49)
2
 + (50)

2
 + (63)

2 
+ (52)

2
 + (60)

2
 + (68)

2
 + (60)

2
 + (59)

2
 + (63)

2
 + (58)

2
 + 

(62)
2
 + (70)

2 
+ (71)

2
 + (67)

2
 + (69)

2–FK 

= (2304) + (2500) + (2116) + (2401) + (2500) + (2601) + (3249) +   (3600) + 

(3721) + (3364) + (2401) + (2500) + (3969) + (2704) + (3600) + (4624) + 

(3600) + (3481) + (3969) + (3364) + (3844) + (4900) + (5041) + (4489) + 

(4761) –84216,04 

= 85603–84216,04 

= 1386,96 

3. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP  =
(   )  (   )   (   )   (    )   (   ) 

 
–    
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              = 
(     ) (     ) (     ) (     ) (      )

 
–FK 

               = 
      

 
 84216,04 

              = 84644,8–84216,04 

              = 428,76 

4. JumlahKuadratGalat (JKG) 

 JKG = JKU – JKP 

 = 1386,96–428,76 

 = 958,2 

5. Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) Dan Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTP  =
   

(   )
 

 =
      

   
 

 =107,19 

KTG = 
   

 (   )
 

 =
     

  
 

 =47,91 

6. F hitung 

F hitung = 
   

   
 

 =
      

     
 

 =2,23731997 
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7. Koefisien Keragaman (KK) 

KK = 
√     

     
  100% 

 =
     

     
  00 % 

 =11,92 % 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai KK = 11,92 %, maka untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh masing-masing perlakuan dilakukan ujilanjut dengan 

menggunakan Uji Duncan, seperti pada tabel berikut: 

8. Uji Duncan 

a. Menyusun rata-rata data perlakuan menurut rangkingnya 

Perlakuan Rerata 

   P4 67,8 

 P3  61,6 

 P1 57,4 

 P2 54,8 

 P0 48,6 

b. Menghitung standar error  

  ̅   √
   

 
  √

     

 
       

c. Mencariangka RP (P,V) padatabel Duncan 

P 1 2 3 4 

RP 5% 2,95 3,10 3,18 3,25 
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d. Mencari SSD/BJND = RP x   ̅ 

P 1 2 3 4 

RP 2,95 3,10 3,18 3,25 

SSD 12,86 13,52 13,86 14,17 

 

e. Membandingkan setiap perlakuan rata-rata perlakuan dengan SSDnya masing-

masing 

perlakuan Rerata Beda real padajarak P = BJND 

1 2 3 4 0.05 

P0 48,6 -    A 

P1 57,4    -8,8tn 
-   A 

P2 54,8 2,6tn  11,4tn 
-  A 

P3 61,6 -6,8tn    9,4tn -20,8tn - A 

P4 67,8 -6,2tn -0,6tn 10tn -30,8tn A 

P0.05 (P.20)    2,95  3,10 3,18 3,25 
 

BJND (0.005) 12,86  13,52  13,86  14,17  

 

Keterangan: Huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata (5%) dan huruf yang tidak 

sama berarti berbeda nyata 
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Lampiran 2.Pengolahan Data Hasil Pengamatan Jumlah Daun Tanaman 

Terung Ungu 

Data jumlah daun tanaman terung ungupada 4 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 4 4 5 4 4 21 4,2 

2 P1 4 4 5 5 4 22 4,2 

3 P2 4 5 5 4 5 23 4,6 

4 P3 4 4 5 5 4 22 4,2 

5 P4 5 4 4 5 5 23 4,6 

 ∑  21 21 24 23 22 111 - 

 Rata-rata 4,2 4,2 4,8 4,6 4,2 - 21,8 

 

Data jumlah daun tanaman terung ungu pada 5 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 6 6 6 5 5 28 5,6 

2 P1 6 6 5 5 6 28 5,6 

3 P2 5 6 6 5 6 28 5,6 

4 P3 5 5 6 6 5 27 5,4 

5 P4 6 5 5 6 6 28 5,6 

 ∑  28 28 28 27 28 139 - 

 Rata-rata 5,6 5,6 5,6 5,4 5,6 - 27,8 

 

Data jumlah daun tanaman terung ungu pada 6 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 7 7 7 6 6 33 6,6 

2 P1 7 7 6 6 6 32 6,4 

3 P2 6 7 7 6 7 33 6,6 

4 P3 6 6 7 7 6 32 6,4 

5 P4 7 6 6 7 7 33 6,6 

 ∑  33 33 33 32 32 163 - 

 Rata-rata 6,6 6,6 6,6 6,4 6,4 - 32,4 
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Data jumlah daun tanaman terung ungu pada7 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 8 11 8 13 8 48 9,6 

2 P1 14 8 13 16 15 66 13,2 

3 P2 14 23 15 16 16 84 16,8 

4 P3 19 26 15 25 26 111 22,2 

5 P4 24 26 17 23 15 105 21 

 ∑  79 94 68 93 80 414 - 

 Rata-rata 15,8 18,8 13,6 18,6 16 - 82,8 

 

Data jumlah daun tanaman terung ungu pada 8 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 10 13 10 16 10 59 11,8 

2 P1 16 17 15 18 17 83 16,6 

3 P2 17 10 17 27 18 89 17,8 

4 P3 21 28 17 27 28 121 24,2 

5 P4 26 28 20 18 27 119 23,8 

 ∑   90 96 79 106 100 471 - 

 Rata-rata 18 19,2 15,8 21,2 20 - 94,2 

 

Data jumlah daun tanaman terung ungu pada 9 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0  20 10 11 19 14 74 14,8 

2 P1 20 27 31 28 17 123 24,6 

3 P2 10 23 17 29 25 104 20,8 

4 P3 30 22 28 23 21 124 24,8 

5 P4 31 28 32 22 24 137 27,4 

 ∑  111 110 119 121 101 562 - 

 Rata-rata 22,2 22 23,8 24,2 20,5 - 112,4 

 

Data jumlah daun tanaman terung ungu pada10 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0  24 20 19 23 20 106 21,2 

2 P1 27 30 37 32 23 149 29,8 

3 P2 20 30 20 34 29 133 26,6 

4 P3 35 29 34 29 30 157 31,4 

5 P4 36 32 37 29 27 161 32,2 

 ∑  142 141 147 147 129 706 - 

 Rata-rata 28,4 28,2 29,4 29,4 25,8 - 28,24 
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1. DB Perlakuan= (t-1) 

= (5 – 1) = 4 

2. DB Galat = t (r-1) 

= 5 (5-1) = 20 

3. DB Umum = (r.t – 1) 

= (5.5 -1) = 24 

Perhitungan Analisa Data  

4. Faktor Koreksi (FK) 

FK =
(   ) 

     
 =
      

25
 = 19937,44 

5. Jumlah Kuadrat Umum (JKU) 

JKU  = (24)
2 

+ (20)
2
 + (19)

2
 + (23)

2
 + (20)

2
 + (27)

2
 + (30)

2
 + (37)

2
 + (32)

2   
+ 

(23)
2
 + 20)

2
 + (30)

2
 + (20)

2 
+ (34)

2
 + (29)

2
 + (35)

2
 + (29)

2
 + (34)

2
 + 

(29)
2
 + (30)

2
 + (36)

2
 + (32)

2 
+ (37)

2
 + (29)

2
 + (27)

2–FK 

= (576) + (400) + (361) + (529) + (400) + (729) + (900) +   (1369) + 

(1024) + (529) + (400) + (900) + (400) + (1156) + (841) + (1225) + 

(841) + (1156) + (841) + (900) + (1296) + (1024) + (1369) + (841) + 

(729) –19937,44 

= 20736–19937,44 

= 798,56 

6. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP  =
(   )  (   )   (   )   (   )   (   ) 

 
–    
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              = 
(     ) (     ) (     ) (     ) (     )

 
–FK 

               = 
      

 
 19937,44 

              = 20339,2–19937,44 

              = 401,76 

7. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

 JKG = JKU – JKP 

 = 798,56–401,76 

 = 396,8 

8. Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) Dan Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTP  =
   

(   )
 

 =
     

   
 

 = 99,2 

KTG = 
   

 (   )
 

 =
     

  
 

 = 19,84

 

9. F hitung = 
   

   
 

 =
    

     
 

 =5 
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10. Koefisien Keragaman (KK) 

KK= 
√     

     
  100% 

 =
     

     
  00 % 

 = 15,7 % 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai KK = 15,7 %, maka untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh masing-masing perlakuan dilakukan uji lanjut dengan 

menggunakan Uji Duncan, seperti pada tabel berikut: 

11. Uji Duncan 

Menyusun rata-rata data perlakuan menurut rangkingnya 

Perlakuan Rerata 

   P4 32,2 

 P3  31,4 

 P1 29,8 

 P2 26,6 

 P0 21,2 

a. Menghitung standar error  

  ̅   √
   

 
  √

     

 
      

b. Mencariangka RP (P,V) pada tabel Duncan 

P 1 2 3 4 

RP 5% 2,95 3,10 3,18 3,25 
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c. Mencari SSD/BJND = RP x   ̅ 

P 1 2 3 4 

RP 2,95 3,10 3,18 3,25 

SSD 12,86 13,52 13,86 14,17 

 

d. Membandingkan setiap perlakuan rata-rata perlakuan dengan SSDnya masing-

masing 

perlakuan Rerata Beda real padajarak P = BJND 

1 2 3 4 0.05 

P0 21,2 -    A 

P1 29,8    -8,6tn 
-   A 

P2 26,6 3,2tn  -11,8tn 
-  A 

P3 31,4 -4,8tn 8tn -19,8tn - A 

P4 32,2 -0,6tn -4,2tn 12,2tn 32* Ab 

P0.05 (P.20)    2,95  3,10 3,18 3,25 
 

BJND (0.005) 12,86  13,52  13,86  14,17  

 

Keterangan: Huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata (5%) dan huruf yang tidak 

sama berarti berbeda nyata 
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Lampiran 3.Pengolahan Data Hasil Pengamatan Jumlah bunga Tanaman 

Terung Ungu 

Data jumlah bunga tanaman terung ungu pada 8 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 0 0 0 0 0 0 0 

2 P1 0 0 2 0 0 2 0,4 

3 P2 0 2 0 2 0 0 0 

4 P3 0 0 4 0 0 4 0,8 

5 P4 2 1 0 0 0 3 0,6 

 ∑  2 3 6 2 0 13 - 

 Rata-rata 0,4 0,6 1,2 0,4 0 - 0,36 

 

Data jumlah bunga tanaman terung ungu pada 9 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 1 1 2 2 1 7 1,4 

2 P1 3 1 2 1 3 10 2 

3 P2 2 1 1 1 1 6 1,2 

4 P3 2 2 1 1 3 9 1,8 

5 P4 3 3 2 4 2 14 2,8 

 ∑  9 8 8 9 10 44 - 

 Rata-rata 1,8 1,6 1,6 1,8 2 - 1,84 

 

Data jumlah bunga tanaman terung ungu pada 10 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 3 2 4 4 2 15 3 

2 P1 5 3 4 3 4 19 3,8 

3 P2 5 3 2 2 3 15 3 

4 P3 5 5 4 3 5 22 4,4 

5 P4 6 5 4 7 5 27 5,4 

 ∑  24 18 18 19 19 98 - 

 Rata-rata 4,8 3,6 3,6 3,8 3,8 - 3,92 

 

1. DB Perlakuan= (t-1) 

= (5 – 1) = 4 

2. DB Galat = t (r-1) 

= 5 (5-1) = 20 
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3. DB Umum = (r.t – 1) 

= (5.5 -1) = 24 

Perhitungan Analisa Data  

4. Faktor  Koreksi (FK) 

FK =
(  ) 

     
 =
    

25
 = 384,16 

5. Jumlah Kuadrat Umum (JKU) 

JKU = (3)
2 
+ (2)

2
 + (4)

2
 + (4)

2
 + (2)

2
 + (5)

2
 + (3)

2
 + (4)

2
 + (3)

2   
+ (4)

2
 + 

(5)
2
 + (3)

2
 + (2)

2 
+ (2)

2
 + (3)

2
 + (5)

2
 + (5)

2
 + (4)

2
 + (3)

2
 + (5)

2
 + (6)

2
 + 

(5)
2 

+ (4)
2
 + (7)

2
 + (5)

2–FK 

= (9) + (4) + (16) + (16) + (4) + (25) + (9) +   (16) + (9) + (16) + (25) 

+ (9) + (4) + (4) + (9) + (25) + (25) + (16) + (9) + (25) + (36) + (25) 

+ (16) + (49) + (25) –384,16 

= 426–384,16 

= 41,84 

6. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =
(  )  (  )   (  )   (  )   (  ) 

 
–    

 = 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   )

 
–FK 

           = 
    

 
 384,16 

           = 416,8–384,16  = 32,64 
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7. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

 JKG = JKU – JKP 

 = 41,84–32,64 

 = 9,2 

8. Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) Dan Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTP  =
   

(   )
 

 =
   

   
 

 = 2,3 

KTG = 
   

 (   )
 

 =
   

  
 

 = 0,46 

9. F hitung 

F hitung = 
   

   
 

 =
   

    
 

 = 9,347 

10. KoefisienKeragaman (KK) 

KK= 
√    

    
  100% 

 =
     

    
  00 % 

 = 17,29 % 
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Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai KK = 17,29 %, maka untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh masing-masing perlakuan dilakukan uji lanjut dengan 

menggunakan Uji Duncan, seperti pada tabel berikut: 

11. Uji Duncan 

Menyusun rata-rata data perlakuan menurut rangkingnya 

Perlakuan Rerata 

   P4 5,4 

 P3  4,4 

 P1 3,8 

 P2 3 

 P0 3 

a. Menghitung standar error  

  ̅   √
   

 
  √

    

 
       

b. Mencariangka RP (P,V) pada tabel Duncan 

P 1 2 3 4 

RP 5% 2,95 3,10 3,18 3,25 

 

c. Mencari SSD/BJND = RP x   ̅ 

P 1 2 3 4 

RP 2,95 3,10 3,18 3,25 

SSD 12,86 13,52 13,86 14,17 
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d. Membandingkan setiap perlakuan rata-rata perlakuan dengan SSDnya 

masing-masing 

Perlakuan Rerata Beda real  pada jarak P = BJND 

1 2 3 4 0.05 

P0 3 -    a 

P1 3,8 -0,8tn -   a 

P2 3 0,8tn -1,6tn -  a 

P3 4,4 -1,4tn 2,2* -3,8tn 
- ab 

P4 5,4 -1 -0,4tn 2,6* -6,4
tn ab 

P0.05 (P.20) 2,95 3,10 3,18 3,25
 

 
BJND (0.005) 1,44 1,52 1,56 1,59  

 

Keterangan: Huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata (5%) dan huruf yang tidak 

sama berarti berbeda nyata 
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Lampiran 4.Pengolahan Data Hasil Pengamatan beratbuah Tanaman terung 

ungu 

Data berat buah tanaman terung ungu pada10 MST 

No 
Perlakuan 

(t) 

Ulangan (r) 
∑  Rata-rata 

1 2 3 4 5 

1 P0 71,83 87,25 80,19 81,45 96,77 417,49 83,498 

2 P1 104,63 106,38 80,12 108,14 109,13 508,4 101,68 

3 P2 111,38 121,56 96,77 87,25 95,04 512 102,4 

4 P3 96,74 101,05 93,29 113,63 108,14 512,85 102,57 

5 P4 111,38 106,38 146,92 135,05 121,56 621,29 124,258 

 ∑  495,96 522,62 497,29 552,52 530,64 2599,03 - 

 Rata-rata 99,192 104,524 99,458 105,104 106,128 - 102,8812 

 

1. DB Perlakuan= (t-1) 

= (5 – 1) = 4 

2. DB Galat = t (r-1) 

= 5 (5-1) = 20 

3. DB Umum = (r.t – 1) 

= (5.5 -1) = 24 

Perhitungan Analisa Data  

4. FaktorKoreksi (FK) 

FK =
(       ) 

     
 =
          

25
 = 270198,278 

5. Jumlah Kuadrat Umum (JKU) 

JKU = (71,83)
2 

+ (87,25)
2
 + (80,19)

2
 + (81,45)

2
 + (96,77)

2
 + (104,63)

2
 + 

(106,38)
2
 + (80,12)

2
 + (108,14)

2   
+ (109,13

2
 + (111,38)

2
 + (121,56)

2
 

+ (96,77)
2 

+ (87,25)
2
 + (95,04)

2
 + (96,74)

2
 + (101,05)

2
 + (93,29)

2
 + 
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(113,63)
2
 + (108,14)

2
 + (111,38)

2
 + (106,38)

2 
+ (146,92)

2
 + 

(135,05)
2
 + (121,56)

2–FK 

= (5159,5489) + (7612,5625) + (6430,4361) + (6634,1025) + 

(9364,4329) + (10947,4369) + (11316,7066) +   (6419,2144) + 

11694,2596) + (11909,3569) + (12405,5044) + (14776,8336) + 

(9364,4329) + (7612,5625) + (9032,6016) + (9358,6276) + 

(10211,1025) + (8703,0241) + (12911,7769) + (11694,2596) + 

(12405,5044) + (11316,7044) + (21585,4864) + (18238,5025) + 

(2620,8336) –270198,278 

= 271881,812–270198,278 

= 1683,534 

6. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP  =
(      )  (     )   (   )   (      )   (      ) 

 
–    

              = 

(        ) (         ) (      ) (          ) (          )

 
–

FK 

               = 
          

 
 270198,278 

              = 268785,85–270198,278 

              = -1412,428 
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7. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

 JKG = JKU – JKP 

 = 1683,534 –-1412,428 

 = 3095,962 

8. Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) Dan Kuadrat Tengah Galat (KTG) 

KTP  =
   

(   )
 

 =
        

   
 

 =773,9905 

KTG = 
   

 (   )
 

 =
        

  
 

 =154,79

9. F hitung 

F hitung = 
   

   
 

 =
        

        
 

 =5 

10. Koefisien Keragaman (KK) 

KK=
√        

        
  100% 

 =
       

        
  00 % 

 = 12,09
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Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai KK = 12,9 %, maka untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh masing-masing perlakuan dilakukan uji lanjut dengan 

menggunakan Uji Duncan, seperti pada tabel berikut: 

11.Uji Duncan 

Menyusun rata-rata data perlakuan menurut rangkingnya 

Perlakuan Rerata 

   P4 124,258 

 P3  102,57 

 P2 102,4 

 P1 101,68 

 P0 83,498 

a. Menghitung standar error  

  ̅   √
   

 
  √

      

 
       

b. Mencariangka RP (P,V) pada tabel Duncan 

P 1 2 3 4 

RP 5% 2,95 3,10 3,18 3,25 

 

c. Mencari SSD/BJND = RP x   ̅ 

P 1 2 3 4 

RP 2,95 3,10 3,18 3,25 

SSD 12,86 13,52 13,86 14,17 
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d. Membandingkan setiap perlakuan rata-rata perlakuan dengan SSDnya 

masing-masing 

Perlakuan Rerata Beda real pada jarak P = BJND 

1 2 3 4 0.05 

P0 83,498 -    A 

P1 101,68 -18,182tn -   A 

P2 102,4 0,72tn -18,902tn -  A 

P3 102,57 -0,17tn 0,89* -1,792 - AB 

P4 124,258 -21,688tn 21,518* -20,628 0,836* C 

P0.05 (P.20) 2,95 310 3,18 3,25  

BJND (0.005) 0,177 0,186 0,191 0,195  

 

Keterangan: Huruf yang sama berarti berbedatida knyata (5%) dan huruf yang 

tidak sama berarti berbeda nyata. 
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Lampiran 5. Perangkat Pemebelajaran 

Lampiran 5a. Silabus Pemebelajaran 

SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SMA/MA 

Mata Pelajaran : Biologi  

Kelas / Progam : XII/IPA 

Semester  : 1 

Standar Kompetensi: 1. Melakukan percobaan pertumbuhan dan 

perkembangan pada tumbuhan. 

Kompetensi dasar Materi Pemebelajaran Kegiatan Pemebelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bahan

/Alat 

1.1.Merencanaka

n percobaan 

pengaruh 

faktor luar 

terhadap 

pertumbuhan 

tumbuhan.  

Merencanakan percobaan 

pertumbuhan. 

 Usulan berisikan latar 

belakang masalah, 

permasalahan, maksud 

dan tujuan, manfaat, 

rancangan eksperimen, 

alat/bahan yang 

dibutuhkan, waktu 

eksperimen, cara 

pengolahan data dst. 

 

  

Membuat rencana percobaan 

pengaruh faktor luar terhadap 

pertumbuhan 

 Merumuskan masalah dan 

menentukan hipotesis 

 Menentukan variabel 

(suhu, cahaya) 

 Melakukan studi literature 

 Menentukan parameter 

(tinggi, jumlah daun) 

 Menentukan alat dan 

bahan yang digunakan 

 Membuat rancangan 

percobaan 

Mengidentifikasi faktor luar 

yang mempengaruhi 

pertumbuhan berdasarkan 

studi literatur. 

 Memberikan argumentasi 

teori-teori pertumbuhaan 

tanaman 

 Menentukan variabel 

bebas dan variabel terikat 

  Menenetukan parameter 

pengukuran pertumbuhan 

suatu jenis tanaman 

 Melaporkan rancangan 

yang telah disusun 

Jenis Tagihan: 

Performansi, 

Tugas 

kelompok, 

Ulangan 

Bentuk 

Tagihan: 

Pengamatan 

sikap, unjuk 

kerja, produk, 

Uraian, 

Pilihan 

ganda, 

8 JP Sumber: 

Campbell, 

Biology, 

Erlangga 

Alat: 

Cawan petri 

Bahan: 

Biji kacang 

hijau. 

Kapas 

Air 

Kompetensi 

dasar 

Materi Pemebelajaran Kegiatan Pemebelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bah

an/Alat 

   Pertumbuhan dan 

perkembangan. 

Meliputi 

perubahan 

kuantitatif dan 

kualitatif yang 

irreversibel yang 

dimulai dengan 

pembelahan sel, 

pemanjangan dan 

diferensiasi. 

 Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

pertumbuhan. 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan, 

 Mealakukan kerja 

praktik perkecambahan 

biji kacang-kacangan 

melalui kerja kelompok 

selama 2-3 hari. 

 Melkukan analisis dan 

diskusi hasil 

pengamatan kerjaa 

praktik tntang 

perkecambahan biji 

kacang-kacangan.  

 Menjelaskan ciri-ciri 

tumbuh dan 

berkembang, 

 Membedakan ciri-ciri 

tumbuh dan 

berkembang.  

 

Jenis tagiha: 

Tugas 

individu, 

kelompok, 

petunjuk 

kerja, 

ulangan. 

Bentuk 

instrument: 

Produk 

(laporan kerja 

praktik 

pengamatan . 

  

 Sumber:  

Buku acuan 

yang 

relavan. 

Alat: 

OHP, 

komputer, 

LCD, 

cawan petri 

Bahan: 

LKS, bahan 

presentasi,.     
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Kompetensi 

dasar 

Materi Pemebelajaran Kegiatan Pemebelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bah

an/Alat 

   Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

pertumbuhan. 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan, 

antara lain nutrisi, 

gen, hormon, dan 

lingkungan (suhu, 

cahaya). 

 Mendiskusikan variabel-

variabel yang 

mempengaruhi 

perkecambahan. 

 Merancang percobaan 

(merumuskan masalah, 

menentukan hipotesis, 

menentukan variabel, 

melakukan studi 

literature, menentukan 

parameter, menetukan 

alat dan bahan yang 

digunakan, membuat 

rancangan precobaan) 

melalui kerja kelompok.   

 Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

memepengaruhi 

pertumbuhan  

 Menjelaskan dampak 

kekurangn/kelebihan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan. 

 Menejelaskan 

variabel-variabel 

faktor luar yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan.  

.      

1.2.Melaksanaka

n percobaan 

pengaruh 

faktor luar 

terhadap 

pertumbuhan 

tumbuhan 

Melaksanakan 

percobaan pengaruh 

faktor luar terhadap 

pertumbuhan. 

 Melaksanakan 

percobaan sesuai 

dengan rancangan, 

mengamati dan 

mengambil data, 

mengolahan data, 

dan menarik 

kesimpulan 

Melakukan percobaan 

(merakit alat dan bahan, 

memberikan perlakuan), 

mengamati morfologi, 

anatomi daerah 

pertumbuhan ujung batang, 

pangkal akar/batang 

tanaman, menghimpun data 

hasil dan menganalisis hasil 

percobaan melalui kerja 

kelompok 

Melalukan pengukuran 

dan pengamatan dengan 

benar 

 Membuat data tabel 

pengamatan faktor 

lingkungan selama 

pengamatan 

percobaan 

 Membuat data tabel 

hasil pengamatan 

pertumbuhan dengan 

sistemat 

Jenis 

Tagihan: 

Tugas 

kelompok, 

performans, 

ulangan. 

Bentuk 

instrumen: 

Produk, 

unjuk kerja, 

pengamatan 

sikap, pilihan  

6 X 45’ Sumber: 

Campbell, 

Biology, 

Erlangga 

Alat: 

Mikroskop, 

silet, kaca 

penutup, 

kaca objek, 

pipet, gelas 

kimia, OHP 

komputer/ 

 

 

Kompetensi 

dasar 

Materi Pemebelajaran Kegiatan Pemebelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bah

an/Alat 

   dengan cermat   Melaporkan data hasil 

pengamatan  

ganda, uraian  LCD. 

Bahan: 

LKS, bahan 

presentasi, 

akar, batang 

tanaman 

antara lain nutrisi, 

gen, hormon, dan 

lingkungan (suhu, 

cahaya). 
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kacangkaca

ngan.   

1.3.Mengkomun

ikasikan 

hasil 

percobaan 

pengaruh 

faktor luar 

terhadap 

pertumbuhan 

tumbuhan. 

Mengkomunikasikan 

hasil percobaan. 

 Pertumbuhan dan 

Perkembangan 

 Pengaruh faktor 

eksternal terhadap 

pertumbuhan. 

Faktor luar 

(cahaya, 

temperatur) 

 eknik penyajian 

laporan dan 

presentasi hasil 

percobaan 

Meyusun laporan tertulis 

hasil 

  percobaan pengaruh 

faktor eksternal terhadap 

pertumbuhan tanaman. 

 Melakukan seminar atau 

presentasi hasil 

percobaan kelompok 

Membedakan pengertian 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

 Menjelaskan 

pertumbuhan primer 

pada tanaman. 

 Menjelaskan faktor-

faktor eksternal (suhu, 

cahaya) yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan primer 

pada tanaman 

 Mengaitkan pengaruh 

faktor internal 

(hormon, gen) dengan 

faktor eksternal hasil 

percobaan.  

Jenis 

tagihan: 

Tugas 

kelompok, 

performans, 

ulangan. 

Bentuk 

instrumen: 

Produk, 

unjuk kerja, 

pengamatan 

sikap, pilihan 

ganda, uraian 

6 X 45’ Sumber: 

Sumber: 

Campbell, 

Biology, 

Erlangga 

Alat: 

OHP/komp

uter/LCD 

Bahan: 

LKS, bahan 

presentasi, 

Tanaman 

yang 

berbuah. 
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : SMA 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/ Ssemester : XII/1  

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang di anutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan 

prodiktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan   dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan, bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, 

procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humoriora wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan dan peradaban yang terkait fenomena dan kejadian serta 

menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang diperolehnya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

1.1. Merencanakan percobaan pengaruh luar faktor terhadap petumbuhan 

tumbuhan. 

Indicator 

1. Memberikan argumentasi teori-teori pertumbuhan tumbuhan 
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2. Menentukan variabel bebas dan variabel terkait 

3. Menentukan parameter pengkuran pertumbuhan jenis tanaman. 

1.2. Melaksanakan percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan 

tumbuhan. 

Indikator 

1. Membuat data tabel pengamatan faktor lingkungan selama 

pengamatan. 

2. Melaporkan data hasil pengamatan 

C.  TUJUAN 

1. Peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman terung ungu (Solanum 

melongena L.) 

2. Peserta didik mampu melakukan percobaan pengaruh pemberian kompos 

batang pisang terhadap pertumbuhan terung ungu.  

3. Melalui hasil percobaan peserta didik mampu menganalisis hasil 

pengamatan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman terung ungu 

(Solanum melongena L). 

4. Melalaui analisis hasil percobaan peserta didik mampu melaporkan hasil 

percobaan yang dilakukan. 

D. MATERI PEMBELAJARAN  

  Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dapat di kelompokkan 

menjadi 2, yaitu: 

1. Faktor dalam, meliputi faktor genetik dan hormonal. 

2. Faktor luar, meliputi nutrisi, cahaya yang bersifat menghambat 

pertumbuhan, suhu, dan kelembaban, pH, dan grafitasi mempengaruhi 

arah tumbuh. 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan 

tanamn terung ungu (Solanum melongena L.), salah satunya adalah dengan 

menggunakan kompos batang pisang. Batang pisang  merupakan limbah 

pertanian yang selama ini kurang dimanfaatkan keberadaanya. Pemanfaatan 

batang pisang  sebagai pupuk  kompos merupakan salah satu alternatif untuk 
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menurunkan biaya produksi pertanian. Selain itu pemberian kompos batang 

pisang dapat memberiakn keuntungan bila dibandingkan unsur hara yang 

terkandung didalamnya lebih cepat diserap oleh tanaman. Selain itu, kompos  

yang terbuat dari terung ungu (Solanum melongena L.) merupakan salah satu 

pupuk kompos yang tidak menimbulkan aroma yang menyengat, namun 

hasilnya cukup memuaskan. Karena untuk memudahkan unsur hara yang 

dapat diserap tanah dan tanaman. Pupuk kompos menyediakan nitrogen dan 

unsur mineral lainya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Dengan 

demikaian, dalam batang pisang mengandung unsur hara yang mampu 

memperbaiki kondisi tanah dan membantu penyerapan unsur hara oleh 

tanaman dan meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman. 

E. Metode dan Pendekatan Pembelajaran  

 Metode  : Experimen, Ceramah, Diskusi 

Model  : PLB (Problem Basic Learning) 

Pendekatan : Inquiry 

F. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran Pembelajaran 

 

Kegiatan   Alokasi 

Waktu 

Guru Peserta didik   

1. Pendahuluan   Guru memberikan salam 

kepada peserta didik. 

 Guru mengkodisikan kelas 

dan  mengecek kehadiran 

siswa. 

 Apersepsi, guru 

mengajukan pertanyaan 

kepada siswa “pernakah 

kalian melihat ada 

beberapa tumbuhan yang 

tumbuh lebih cepat dan 

adapula yang 

pertumbuhannya lambat?” 

faktor apa yang 

mempengaruhinya?  

 

 Siswa didik merespon 

dengan menjawab 

salam. 

 

 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan yang telah 

diajukan oleh guru. 
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2. Kegiatan inti    

Mengamati   guru memberikan jurnal-

jurnal tentang faktor 

internal dan eksternal 

pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman 

terung ungu (Solanum 

melongena L.) untuk 

menambah wawasan dan 

pengetahuan.  

 Siswa melakuakan 

eksplorasi melalui 

jurnal-jurnal tentang 

faktor internal dan 

eksternal pertumbuhan 

dan perkembangan 

tanaman terung ungu 

(Solanum melongena 

L.) untuk menambah 

wawasan dan 

pengetahuan 

 Peserta didik 

meyimpulkan hasil dari 

jurnal-jurnal yang telah 

diberikan oleh guru. 

 

Menanya   Peserta didik dimotivasi 

untuk  membuat 

pertanyaan tentang faktor 

luar yang mempengaruhi 

pertumbuhan tumbuhan. 

 Guru menilai keterampilan 

siswa dalam bertanya. 

 Siswa termotovasi 

untuk membuat 

pertnyaan tentang 

faktor luar yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan tumbuhan 

 

 

Mengumpulkan 

data  

 Guru membagi peserta 

didik dalam kelompok, 

setiap kelompok terdiri dari 

5 siswa. 

 Guru memberikan lembar 

kerja praktikum 

pertumbuhan dan 

perkembangan dengan 

pemberian berbagai dosis 

pupuk kompos batang 

pisang terhadap tinggi 

tanaman dan jumlah daun 

dan buah tanaman terung 

ungu (Solanum melongena 

L.) 

 Guru mempersilakan 

peserta didik untuk segera 

melakukan praktikum 

sesuai buku panduan 

praktikumdan guru menilai 

sikap siswa dalam kerja 

kelompok , mengolah data, 

 Siswa berkumpul sesuai 

kelompok yang telah 

ditentukan oleg guru. 

 

 Siswa memahami 

lembar kerja praktikum 

yang telah diberikan 

guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa memulai 

praktikum  yang telah 

ditugaskan oleh guru 

sesuai lembar kerja 

praktikum. 
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serta menilai kemampuan 

siswa menerapkan konsep 

dan pinsip dalam 

pemecahan masalah.  

 

Mengasosiasikan  Membuat kesimpulan 

tentang faktor luar yang 

mempengarhi pertumbuhan 

tumbuhan.  

 Siwa mendiskusikan 

hasil pengamatan.  

 

Mengomunikasikan   Guru menilai laporan 

tertulis hasil pengamatnan 

dan hasil diskusi yang 

dibuat oleh siswa untuk 

memahami konsep 

pertumbuhan tumbuhan. 

 Guru merefleksi hal-hal 

penting yang belum 

tersampaikan oleh siswa 

 Siswa menyusun 

laporan hasil 

pengamatan dan hasil 

dikusi dirangkum untuk 

memahami konsep 

pertumbuhan tumbuhan 

 Laporan hasil 

pengamatan secara 

tertulis. 

 Peserta didik merespon 

refleksi dari guru 

dengan mempelajari 

kembali hal-hal belum 

dieketahuinya.  

 

Penutup   Guru bersama peserta didik 

menarik kesimpulan 

tentang pertumbuhan 

tumbuhan.  

 Guru menyampaikan 

materi yang akan di 

pelajari pada pertemuan 

berikutnya dan mengakhiri 

pertemuan hari ini dengan 

salam.  

 Peserta didik mencatat 

kesimpulan yang 

disimpulkan oleh guru. 

 

 Siswa merespon  

penjelasan guru dan 

menjawab salam.  

 

G. Media Pembelajaran  

1. Alat/ Bahan/Suber 

 Buku biologi SMA kelas XII, Dyah Aryuliana dkk, ESIS Bab I 

 Jurnal-jurnal hasil penelitian 

 Alat dan bahan praktikum 

 LKS dan Lembar unjuk kerja ( buku petunjuk praktikum) 
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G. Penilaian 

1. Instrumen Penilaian Sikap Dalam Kegiatan Praktikum 

Kriteria kedisiplinan 

Sangat disiplin  = 4 

Disiplin  = 3 

Cukup disiplin  = 2 

Kurang disiplin = 1 

Kerjasama 

Memberi dan menanggapi pendapat = 4 

Memberi pendapat saja  = 3 

Menanggapi pendapat saja  = 2 

Hanya mendengarkan   = 1 

Toleransi  

Mempersilahkan orang lain berbicara dan tidak memotong pembicaraan orang lain 

= 4 

Tidak memotong pembicaraan orang lain  = 3 

Mempersilahkan orang lain berbicara   = 2 

Memotong pembicaraan orang lain dengan interupsi = 1 

 

No  Nama  kedisiplinan Kerjasama  Toleransi  Tg. Jawab  Jml 

skor 

Nilai 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Tanggung jawab 

Melaksanakan tugas yang telah ditentukan dalam kelompok dan mengingatkan 

tugas teman =4 

Melaksanakan tugas yang telah ditentukan dalam kelompok  = 3 

Kadang-kadang melaksanakan tugas yang telah ditentukan dalam kelompok = 2 

Tidak melaksanakan tugas, tetapi mengingatkan tugas teman.= 1 

 

2. Instrumen penilaian lembar kerja siswa (LKS) praktikum 

No Kriteria penilaian Skor  

1 
 Menuliskan hasil praktikum 

 Tinggi tanaman terung ungu 

 Jumlah daun dan buah 

  Tidak menuliskan hasil praktikum 

 

35 

35 

0 

Skor maksimal 
70 

2 
 Menuliskan kesimpulan praktikum 

dengan disertai teori untuk: 

 Tinggi tanaman terung ungu 

 Jumlah daun dan buah 

 Menuliskan kesimpulan praktikum 

namun tidak ada teori yang mendasari  

untuk : 

 Tinggi tanaman terung ungu 

 Jumlah daun dan buah 

 Tidak mengerjakan 

 

 

10 

10 

 

 

 

5 

5 

0 

Skor maksimal 
30 

NILAI = total skor = 70 + 30 = 100 

 Penilaian afektif lembar kerja siswa (LKS) 

  Berilah tanda cek list (v) pada pilihan 1,2,3 atau 4 berdasarkan pekerjaan 

siswa dalam LKS ! 
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Nama siswa Terampil   Cermat  Jujur  Skor 

perolehan 

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

2 
             

Dst  
             

Keterangan : 

 1 : kurang 

 2 : cukup 

 3 : baik 

 4 : baik sekali 

 

 Rubrik Penilaian Afektif Lembar Kerja Siswa (LKS) 

aspek yang 

dinilai 

Aturan penilaian 

1 Terampil 
1. Tidak terampil dalam melakukan percobaan. 

2. Kurang terampil dalam melakukan percobaan sehingga 

masih ada prosedur yang salah 

3. Terampil dalam melakukan percobaan tetapi masih ada 

beberapa kesalahan kecil. 

4. Sangat terampil dalam melakukan percobaan. 

2 Cermat  
1. 1. Tidak cermat dalam menuliskan hasil praktikum 

2. 2. Kurang cermat menuliskan hasil praktikum 

3. 3. Cermat dalam menuliskan hasil praktikum tetapi kurang 

jelas 

4. 4. Cermatdan sangat jelas dalam menuliskan hasil praktikum 

3 Jujur 
1. Tidak jujur dalam menuliskan hasil praktikum 

2. Kurang jujur dalam menuliskan hasil praktikum tetapi 

kurang sehingga masih ada beberapa data yang tidak 
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sesuai dengan hasil praktikum 

3. Jujur dalam penulisan hasil praktikum tetapi masih ada 

sedikit kesalahan 

4. Sangat jujur dalam menuliskan hasil praktikum 

Palembang,  januari 2015 

Mengetahui  

kepala SMA Palembang      Guru Mapel Biologi 

 

 

        Eka Ernawati 

NIP.       NIM. 10222011 
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Standar kompetensi : 1. Melakukan Percobaan Pertumbuhan dan 

 Perkembangan pada Tumbuhan 

Kompetensi dasar : 1.2 Melakukan percobaan pengaruh faktor luar 

terhadap pertumbuhan  

 

 

 

1. Tujuan praktikum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian kompos batang pisang  terhadap 

pertumbuhan  tanaman terung ungu (Solanum melongena L.)) 

2. Pengantar praktikum 

Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah, ukuran dan volume sel yang 

Irreversible .Menekankan pada kuantitas, sedang perkembangan proses 

mencapai kematangan / kedewasaan individu yang tidak bicara kwantitas tetapi 

kwalitas sel. Untuk membicarakan pertumbuhan itu bisa dilihat pada peristiwa 

perkecambahan (awal pertumbuhan) yang diakhiri dengan pertumbuhan 

tanaman menjadi dewasa yang berbunga yang mampu menghasilkan buah 

dengan biji yang membentuk individu yang kemudiaan berbunga berbiji 

berkecambah lagi. 

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 maupun anorganik. Pemberian pupuk perlu memperhatikan 

kebutuhan tumbuhan agar tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat 

makanan atau terlalu sedikit karena dapat membahayakan tumbuhan. Pupuk 

dapat diberikan secara lansung di campurkan dengan tanah sebagai media 

tanam untuk tanaman tersebut.  

Pemberian bahan organik sangat dianjurkan pada kebanyakan tanah 

tropika yang digunakan untuk produksi sayuran yang intensif. Hal ini 

Pengaruh pemberian kompos batang pisang terhadap pertumbuhan tanaman  

terung ungu (Solanum melongena L.) dan sumbangsihnya pada materi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelas XII SMA/MA 
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disebabkan karena pupuk organik memegang peranan penting sebagai sumber 

dari beberapa nutrisi yang diperlukan untuk hasil tanaman yang tinggi, 

perbaikan struktur tanah, kapasitas penahanan air dalam daerah perakaran, 

meningkatkan aerasi dari media perakaran serta meningkatkan kapasitas 

pemegang nutrien.  

Menurut modifikasi dari J.H. Crawford (2003) kompos merupakan hasil 

penguraian tidak lengkap (parsial) dari campuran bahan-bahan organik 

lingkungan yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai 

macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik 

maupun anaerobik.  

Pupuk kompos bisa lansung digunakan dicampur dengan tanah. Kedua 

cara pengaplikasian tersebut juga bisa dilakukan bersamaan. Pupuk ini bisa 

diaplikasikan ke berbagai jenis tanaman sayur, tanaman buah, dan tanaman 

hias. 

 

Alat dan Bahan  

1. Alat: 

a. Alat tulis 

b. Ember 

c. Polibag 

d. Sekop 

2. Bahan  
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a. Benih tanaman terung ungu 

b. Tanaman terung ungu 

c. Pupuk kompos batang pisang 

d. tanah 

3. Cara Kerja 

a. Tahap pelaksanaan 

1. Tahap penanaman 

a) Sebelum ditanama benih terung ungu harus disemai terlebih 

dahulu selama kurang lebih satu bulan atau sampai tanaman 

terung tersebut memiliki daun yang berjumlah 4.  

b) Setelah berumur satu bulan sejak dari penyemaian ,pindahkan 

tanaman terung ungu pada media tanam yang sudah disediakan. 

Tanaman terung ungu yang diambil harus sama tinggi 

batangnya. Dengan demikian masing-masing polybag berisi satu 

tanaman dengan tinggi yang kurang lebih sama untuk seluruh 

percobaan. 

2. Perlakuan Pemupukan 

a. Aplikasi pemberian pupuk padat yaitu: P0 tidak diberi pupuk, 

P1 : 250 gr P2 : 500 gr, P3 : 750 gr, P4 1000 gr, pemupukan di 

campurkan langsung kedalam polybag yang telah diisi tanah 

sesuai dosis masing-masing.. 

b. Kemudian disiram dengan air selam 2 hari sekali.   

3. Menghitung tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah bunga dan berat 

buah (gram).   

Pengamatan dilakukan sesuai dengan parameter penelitian 

meliputi tinggi, jumlah daun, jumlah bunga, dan berat buah yang 

dilakukan pada akhir penelitian yaitu setelah tanaman berusia 4-10 

minggu (4-10 MST) 
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4. Cara pengamatan Data 

Dari data pengamatan dan perhitungan tinggi, jumlah daun dan buah yang 

tanaman terung ungu sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

P0 : Tanaman terung ungu + Media Tanam  

P1 : Tanaman terung ungu + Media Tanam + 250 gr kompos batang pisang kepok  

P2 : Tanaman terung ungu + Media Tanam + 500 gr kompos batang pisang kepok 

P3 : Tanaman terung ungu + Media Tanam + 750 gr kompos batang pisang kepok 

P4 : Tanaman terung ungu + Media Tanam + 1000 gr kompos batang pisang 

kepok 

5. Pembahasan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................... .............. 
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Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar! 

1. Dari hari kehari tentunya tanaman terung ungu yang diamati akan 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang menyebabkan 

tanaman tersebut tumbuh dan berkembang? 

2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman terung ungu! 

3. Dari hasil penelitian pada perlakuan mana yang menunjukkan 

pertumbuhan tanaman terung ungu paling cepat? Jelaskan! 

4. Dari hasil pengamatan apakah tinggi tanaman masing-masing perlakuan 

sama atau tidak? Jika tidak tanaman mana yang paling tinggi? Jelaskan! 

5. Jelaskan fungsi pupuk kompos batang pisang sehingga dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman terung ungu!  
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Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian  

Lampiran 6a. gambar bahan-bahan penelitian  

 

 

 

 

 

a. EM-4                     b) Gula Merah             c) batang pisang            d) Air  

Gambar 2. Bahan Pembuatan Kompos 

 
 

 

 

 

 

 

a. Pembuatan larutan gula              b. Pembuatan larutam em-4 c. 

pencampura  bahan  

 

 

 

 

 

 

d. perendaman kompos   e. kompos sebelum diayak        c. kompos 

sudah diayak 
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a. Media tanam   b. pH meter      

Gambar 3. Proses pembuatan pupuk 
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Lampiran 6b. tanaman terung ungu  

 

                                                 

 

 

 

Proses perkecambahan  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

                                         

 

                                          

 

 

 

 

    

  
 

 

    

    

94 



117 
 
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Gamabar 4. Tanaman Terung Ungu 
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Lampiran 6c. Buah Terung Ungu  
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            Proses penimbangan 

Gamabar 5. Buah Tanaman Teruung Ungu  
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