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Pendahuluan 

Pertumbuhan pada tumbuhan merupakan salah satu 

materi Biologi SMA kelas XII. Materi pertumbuhan 

pada tumbuhan biasanya disampaikan dengan metode 
ceramah yang berpedoman pada satu buku pelajaran 

sebagai sumber belajar sehingga siswa tidak dituntut 

untuk aktif. Selain itu siswa dituntut untuk mengerjakan 

lembar kerja siswa dari beberapa penerbit yang disusun 

oleh orang lain. Sumber belajar yang kurang sesuai 

dengan kebutuhan, kurang menarik dan monoton akan 

menyebabkan siswa kesulitan menerima dan memahami 

materi yang disampaikan, sehingga dibutuhkan sumber 

belajar lain diantaranya dengan mengkaji riset berbasis 

konstekstual yang dikemas dengan sumber belajar yang 

menarik dan sesuai kebutuhan materi. Inovasi perlu 
dilakukan untuk membuat alternatif sumber belajar yang 

dapat dijadikan referensi oleh guru dan siswa dengan 

penelitian yang berbasis pada ilmu biologi sesuai 

dengan Kurikulum 2013. 

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan 

pendidikan di Indonesia yaitu dengan memperbaiki 

kurikulum. Pembaharuan yang saat ini sedang dilakukan 

pemerintah dengan diberlakukannya Kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 diharapkan dapat menjadikan para 

guru lebih kreatif dalam menggali potensi sebagai 

sumber belajar bagi siswa. Di dalam Kurikulum 2013 

mencakup Kompetensi Dasar 4.1  merancang penelitian 
pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan tanaman 

melalui diskusi kelompok dan mempresentasikan 

diskusi dan Kompeteni Dasar 4.2 melaksanakan 

penelitian pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan 
tanaman dan mempresentasikan hasilnya sebagai 

laporan. 

Tanaman bawang putih termasuk salah satu jenis 

sayuran umbi yang sudah lama dikenal dan ditanam di 

berbagai negara di dunia. Bawang putih telah menjadi 

mata dagang antarnegara yang penting dan nilai sosial 

ekonominya cukup tinggi (Rukmana, 2004). Akhir- 

akhir ini harga bawang putih terus naik, dan produksi 

bawang putih dalam negeri masih kurang tidak 

mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah 

harus mengimpor bawang putih dari luar negeri.  

Mengingat besarnya manfaat bawang putih bagi 
kehidupan kita sehari-hari maka perlu dilakukan suatu 

penelitian untuk meningkatkan produksi tanaman 

bawang putih, agar tanaman bawang putih dapat 

berproduksi dengan baik maka diperlukan syarat 

tumbuh tanaman. Syarat tumbuh tanaman dipengaruhi 

oleh dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

yaitu cahaya matahari, suhu, dan kelembaban, 

sedangkan faktor eksternal yaitu bahan organik dan zat 

hara, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

pemupukan. 

Peranan pupuk sangatlah penting dalam 
meningkatkan hasil produktifitas pertanian. Oleh karena 

itu, pemupukan merupakan suatu keharusan dalam 

pertanian yang intensif (Setiawan, 2005). Pupuk yang 

Kata kunci: pertumbuhan, bawang putih (Allium sativum L.), air kelapa 

Abstrak 

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian air kelapa (Cocos nucifera L.) terhadap 
pertumbuhan tanaman bawang putih (Allium sativum L.), untuk mengetahui konsentrasi air kelapa yang 
memacu pertumbuhan tanaman bawang putih (Allium sativum L.). 

Penelitian ini menggunakan air kelapa dengan kosentrasi 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% (dalam 
bahan ml) dalam tata letak menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 kali ulangan.Parameter 
yang diamati pada tanaman bawang putih (Allium sativum L.) meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, berat 
umbi pertanaman, diameter umbi, berat basah total tanaman. Data hasil pengamatan kemudian dianalisis 

menggunakan  analisis varian (ANAVA). Apabila terdapat beda nyata dilanjutkan dengan uji LSD taraf 5%.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan konsentrasi air kelapa yang berbeda dapat memberikan hasil 

yang berbeda pula.Kosentrasi yang terbaik yang dapat memacu pertumbuhan optimal tanaman bawang putih 
(Allium sativum L.) adalah perlakuan K5 (200 ml air kelapa) merupakan konsentrasi yang paling efektif untuk 
pertumbuhan tanaman bawang putih, selanjutnya proses dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber 
belajar setelah melalui telaah potensi untuk mata pelajaran biologi SMA kelas XII.  
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diberikan untuk menambah unsur hara ada dua macam 

yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik. 

Air kelapa merupakan salah satu produk tanaman 

yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kesuburan dan pertumbuhan tanaman. Air kelapa kaya 

Potasium (Kalium) hingga 17%. Selain kaya mineral, 

air kelapa juga mengandung gula antara 1,7 sampai 

2,6% dan protein 0,07 hingga 0,55%. Mineral lainnya 

antara lain Natrium (Na), Kalsium (Ca), Magnesium 
(Mg), Ferum (Fe), Cuprum (Cu), Posfor (P), dan Sulfur 

(S). Disamping kaya mineral, air kelapa juga 

mengandung berbagai macam vitamin seperti asam 

sitrat, asam nikotinat, asam pantotenal, asam folat, 

niacin, riboflavin, dan thiamin. Terdapat pula 2 hormon 

alami yaitu auksin dan sitokinin sebagai pendukung 

pembelahan sel embrio kelapa, maka dilakukan 

penelitian pertumbuhan tanaman bawang putih (A. 

sativum L.) dengan pemberian air kelapa (C. nucifera 

L.) sebagai sumber belajar biologi SMA kelas XII. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada pertengahan bulan Juni 

sampai pertengahan bulan Agustus 2013. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 

dengan desain RAL yang terdiri atas 6 perlakuan dan 4 

kali ulangan. Masing-masing perlakuan terdiri dari K0 

0% 200 ml aquades (kontrol), K120% (40 ml air 

kelapa+160 ml aquades), K2 40% (80 ml air 

kelapa+120 ml aquades), K360%  (120 ml air 

kelapa+80 ml aquades), K4 80% (160 ml air kelapa+40 

ml aquades), K5 100%  (200 ml air kelapa). Parameter 

yang diamati adalah tinggi tanaman (cm), jumlah daun 

(helai), berat basah umbi pertanaman (gr), diameter 

umbi (cm), dan berat basah total (gr). Data yang 

diperoleh dianalisis dengan ANAVA dan uji LSD 
(Least Significant Difference) pada taraf 5%. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Tinggi tanaman (cm) 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Terhadap Rerata Tinggi 

Tanaman Bawang Putih (Allium sativum L.) 

Minggu ke-1 Sampai Minggu ke-8 

Keterangan: 
K0 :Konsentrasi 0%             K1 : Konsentrasi 20% 
K2 : Konsentrasi 40%          K3 : Konsentrasi 60% 

K4 : Konsentrasi 80%          K5 : Konsentrasi 100% 

 
Gambar 1. Grafik Rerata Tinggi Tanaman Bawang Putih 

(A. sativum L.) Pada Minggu ke-1 Sampai 

Minggu ke-8 

Berdasarkan  Gambar 1. dapat dilihat bahwa 

perlakuan K5 dengan konsentasi 100% dapat 
meningkatkan pertumbuhan bawang putih yang paling 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. 

Pada air kelapa, selain mengandung mineral juga 

mengandung sitokinin, fosfor, dan kinetin yang 

berfungsi mempergiat pembelahan sel serta pertumbuhan 

akar dan tunas. 

2. Jumlah daun (helai) 

Bertambahnya jumlah daun sejalan dengan 

bertambahnya tinggi suatu tanaman, semakin tinggi 

suatu tanaman maka semakin banyak  tempat titik 

tumbuh daun sehingga jumlah daun semakin banyak. 
Daun secara umum dipandang sebagai organ produsen 

utama dalam fotosintesis. 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Terhadap Rerata Jumlah 

Daun Tanaman Bawang Putih (A. sativum L.) 

Minggu ke-1 Sampai Minggu ke-8 

Keterangan: 
K0 :Konsentrasi 0%             K1 : Konsentrasi 20% 
K2 : Konsentrasi 40%          K3 : Konsentrasi 60% 

K4 : Konsentrasi 80%          K5 : Konsentrasi 100% 

 
Gambar 3. Grafik Rerata Jumlah Daun Tanaman 

Bawang Putih (A. sativum L.) Pada 

Minggu ke-1 Sampai Minggu ke-8 
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Perlakuan 

Rerata Tinggi Tanaman Bawang Putih 

(cm) 

Minggu ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

K0 9.8 18 21.9 26.6 30.5 35.6 38.3 41.8 

K1 13.0 18.9 23.2 27.5 31 35.8 38.5 45.6 

K2 10.5 19.2 20.9 23.7 27.9 30.5 35.6 40.1 

K3 13.3 20.8 24.5 29.8 32.7 37 40.9 47.5 

K4 15.4 24 30 38.1 38.9 40.1 46.5 52 

K5 16.0 27.2 35.7 37.4 40.1 43.5 47 56.1 

Perlakuan 

Rerata Jumlah Daun Tanaman Bawang 

Putih (helai) 

Minggu ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

K0 2 2.3 3 5 6 6.5 7 7.5 

K1 3 4 5 6.8 7 7.6 8 8.5 

K2 2 2.4 2.9 3 4.6 5 6 6.8 

K3 2.5 4 5 7 7.9 8 8.9 9 

K4 2.1 4 5 7 8 8.5 9 9.3 

K5 3 4 6 8.5 9 9.5 10 10.5 
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Berdasarkan Gambar 3. terlihat bahwa pada 

parameter jumlah daun menunjukan bahwa perlakuan 

K5 konsentrasi 100% dapat menghasilkan jumlah daun 

bawang putih yang paling banyak. Berdasarkan uji LSD 

terlihat bahwa pemberian air kelapa terhadap jumlah 

daun bawang putih yaitu yaitu K1 dengan konsentrasi 40 

ml air kelapa tidak beda nyata dengan kontrol sedangkan 

K2 dengan konsentrasi 80 ml air kelapa berbeda nyata 

dengan K3 konsentrasi 120 ml air kelapa, dan K4 
konsentrasi 160 ml air kelapa. K5 dengan kosentrasi 200 

ml air kelapa memiliki jumlah daun yang paling optimal. 

Daun merupakan organ yang paling penting bagi 

tanaman yakni sebagai tempat untuk fotosintesis. 

Melalui proses fotositesis maka akan terjadi 

pembentukan karbohidrat. Peningkatan jumlah daun 

menunjukkan       peningkatan secara kuantitatif seiring 

dengan meningkatnya umur tanaman yang berhubungan 

dengan perkembangan sel. Semakin banyak jumlah daun 

maka jumlah karbohidrat yang dihasilkan dari proses 

fotosintesis semakin banyak. Karbohidrat diperlukan 

tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman 
sehingga dengan tersedianya karbohidrat yang cukup, 

maka pembentukan daun berjalan cepat dan berpengaruh 

terhadap jumlah daun serta kualitas produksi suatu 

tanaman. 

3. Berat Basah Umbi Pertanaman (gr) 

Tabel 7. Hasil Perhitungan Terhadap Rerata Berat Basah 

Umbi Pertanaman Tanaman Bawang Putih (A. 

sativum L.) Pada Minggu ke-8 

Perlakuan Berat Basah Umbi Pertanaman (gr) 

K0 5 

K1 5.9 

K2 4.7 

K3 7.6 

K4 7.9 

K5 10.5 

Keterangan: 
K0 :Konsentrasi 0%             K1 : Konsentrasi 20% 
K2 : Konsentrasi 40%          K3 : Konsentrasi 60% 

K4 : Konsentrasi 80%          K5 : Konsentrasi 100% 

 
Gambar 5. Diagram Batang Rerata Berat Basah Umbi 

Pertanaman Tanaman Bawang Putih (A. 

sativum L.) pada Minggu ke-8 

Berdasarkan Gambar 5. hasil analisis ANAVA 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata berat 

basah umbi pertanaman pada perlakuan K5 dengan 

konsentasi 200% memperlihatkan rata-rata berat basah 

umbi yang paling tinggi yaitu sebesar 10.5 gr. Hal ini 

berkaitan dengan jumlah unsur hara seperti N,P,K, dan 

bahan organik lainnya yang terkandung dalam air 

kelapa. Meningkatnya hasil fotosintesis akan 

menyebabkan peningkatan berat buah yang terbentuk 

pada fase pembentukan umbi. Menurut Novizan (2005) 

semakin tersedianya unsur hara dan air dalam tanah 

menyebabkan tersedianya bahan utama untuk 

fotosintesis pada fase pembentukan umbi. 

Pada perlakuan K5 dengan kosentrasi 200 ml air 

kelapa memliki hasil yang paling optimal jika 
dibandingkan dengan perlakuan lain yaitu rerata berat  

umbi 10,5 gr. Hal ini terjadi karena bahan organik yang 

terkandung dalam air kelapa dapat diserap secara 

optimal yang menyebabkan berat umbi tanaman bawang 

putih dapat tumbuh secara baik. 

4. Diameter  Umbi Tanaman Bawang Putih (cm) 

Tabel 10. Hasil Perhitungan Terhadap Rerata Diameter 

Umbi Tanaman Bawang Putih (A. sativum L.) 

Pada Minggu ke-8 

Perlakuan DiameterUmbi (cm) 

K0 4.2 

K1 4.5 

K2 4 

K3 5 

K4 5.6 

K5 6.3 

Keterangan: 
K0 :Konsentrasi 0%             K1 : Konsentrasi 20% 
K2 : Konsentrasi 40%          K3 : Konsentrasi 60% 

K4 : Konsentrasi 80%          K5 : Konsentrasi 100% 

 
Gambar 6. Digram Batang Rerata Diameter Umbi 

Tanaman Bawang Putih (A. sativum L.) 

Pada Minggu ke-8 

Berdasarkan Gambar 6. hasil uji anava pada rerata 

diameter umbi tanaman bawang putih (A. sativum L.) 

dapat dilihat bahwa perlakuan K5 dengan konsentrasi 

200 ml air kelapa memiliki diameter umbi paling 

optimal dibanding dengan perlakuan lainnya.Hal ini 

karena, pada perlakuan K0 dengan 200 ml aquades 

sebagi kontrol tidak diberi air kelapa tetapi hanya 

disiram dengan aquades, tidak beda nyata dengan 

perlakuan K1 dengan kosentrasi 40 ml air kelapa dan 
perlakuan K2 dengan kosentrasi 80 ml air kelapa karena 

unsur hara yang terkandung dalam air kelapa tidak dapat 

diserap secara baik oleh akar tanaman sehingga peran 

unsur hara yang terkandung dalam air kelapa yang 

sebagai pemacu pertumbuhan bagian vegetatif tanaman 

yaitu akar, batang, dan daun tidak dapat memberikan 

hasil yang optimal bagi tanaman bawang putih sehingga 
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mempengaruhi juga pertumbuhan diameter umbi 

tanaman bawang putih. 

Menurut pendapat Novizan (2005) menyatakan 

bahwa jumlah unsur hara sangat diperlukan dalam 

metabolisme tanaman, tidak tersedianya unsur hara bagi 

tanaman, maka akan menyebabkan pertumbuhan 

tanaman terganggu serta tampak gejala-gejala 

kekurangan atau defisiensi dan menurunkan hasil 

produksi. 
Unsur yang terpenting adalah unsur Fosfor (P), 

ketersediaan unsur hara yang diserap oleh tanaman 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat produksi suatu tanaman. Macam dan unsur hara 

yang tersedia dari dalam tanah bagi pertumbuhan 

tanaman harus berada dalam keadaan seimbang. Sumber 

nutrien dalam perkembangan dan pembentukan umbi  

berasal dari penyerapan unsur hara oleh akar dari 

lingkungan.  

5. Berat Basah Total Tanaman (gr) 

Tabel 13. Hasil Perhitungan Terhadap Rerata Berat 

Basah Total Tanaman Bawang Putih (A. 
sativum L.) Pada Minggu ke-8 

Perlakuan Berat Basah Total (gr) 

K0 35.1 

K1 37 

K2 34.8 

K3 44.9 

K4 52.2 

K5 56.2 

Keterangan: 
K0 :Konsentrasi 0%             K1 : Konsentrasi 20% 
K2 : Konsentrasi 40%          K3 : Konsentrasi 60% 
K4 : Konsentrasi 80%          K5 : Konsentrasi 100% 

 
Gambar 7. Diagram Batang Rerata Berat Basah Total 

Tanaman Bawang Putih (A. sativum L.) 

Pada Minggu ke-8. 

Berdasarkan Gambar 7. hasil analisis anava 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata berat 

basah total  pada perlakuan K5 dengan konsentasi 200% 

memperlihatkan rata-rata berat basah total yang paling 

tinggi yaitu sebesar 56.2 gr. Pada perlakuan kontrol dan 

K2 dengan konsentrasi 80 ml air kelapa tidak beda 
nyata, sedangkan pada perlakuan K1, K3, K4, dan 

perlakuan K5 berbeda nyata. Berat basah tanaman 

merupakan gambaran tentang pencapaian biomasa 

tanaman atau tingkat pertumbuhan tanaman. Berat 

basah merupakan berat tanaman pada saat tanaman 

masih hidup dan sebelum tanaman layu akibat 

kekurangan air. 

Pada perlakuan K5 dengan konsentrasi 200 ml air 

kelapa memiliki rerata berat basah tatol tanaman 

tertinggi dengan rerata 56,2 gr. Hal ini karena, pada 

perlakuan ini konsentrasi air kelapa seimbang, sehingga 

tanaman dapat memanfaatkan unsur-unsur yang 

terkandung dalam air kelapa dengan baik. Pada 

perlakuan ini terjadi penimbunan hasil fotosintesis dan 

kadar  air yang lebih banyak yang menyebabkan berat 

basah tanaman menjadi lebih tinggi, tidak hanya 
disebabkan oleh kadar air yang banyak tetapi juga 

disebabkan oleh banyaknya daun. Daun merupakan 

organ yang sangat penting  bagi tanaman yakni sebagai 

tempat untuk fotosintesis. Melalui fotosintesis maka 

akan terjadi pembentukan karbohidrat. Berat basah total 

tanaman juga disebabkan oleh berat umbi. 

Menurut Novizan (2005) menyatakan bahwa berat 

basah tanaman sangat dipengaruhi oleh banyaknya air 

yang diserap oleh tanaman melalui akar. Berat basah 

selain ditentukan oleh banyaknya daun sebagai tempat 

untuk fotosintesis, juga dipengaruhi oleh ketersedian 

unsur hara yang berperan dalam mendukung 
pertumbuhan tanaman. 

Kondisi Abiotik 

1. pH Tanah 

Tabel 16. Hasil Pengukuran pH Media Tanam 

Perlakuan 

pH Media Tanam 

Sebelum 

Perlakuan 

Sesudah 

Perlakuan 

K0 6 7 

K1 6 7 

K2 6 7 

K3 6 7 

K4 6 7 

K5 6 7 

Keterangan: 
K0 :Konsentrasi 0%             K1 : Konsentrasi 20% 
K2 : Konsentrasi 40%          K3 : Konsentrasi 60% 
K4 : Konsentrasi 80%          K5 : Konsentrasi 100% 

Pada Tabel 16. tampak bahwa rerata derajat 

keasaman (pH) berkisar antara 6-7. Dalam penelitian ini 

pH tanah sangat mendukung bagi pertumbuhan tanaman 

bawang putih.Menurut Samadi (2002), tanaman bawang 

putih membutuhkan tanah yang subur, gembur, dan pH-

nya berkisar antara 5,6 – 6,8 sehingga pertumbuhan 

tanaman bawang putih dapat tumbuh hormon seiring 
dengan terpenuhnya unsur hara di dalam tanah.  

2. Suhu Lingkungan 

Tabel 17. Hasil Rata-Rata Pengukuran Terhadap Suhu 

Lingkungan Selama Pemeliharaan 

Pada Tabel 17. tampak bahwa rerata suhu 

lingkungan tempat penanaman bawang putih berkisar 

anatara 25–300C. Menurut Samadi (2002) bawang putih 

pada daratan rendah cocok ditanam di daerah  yang 

bersuhu berkisar antara 27–300C, karena bawang putih 

varietas daratan rendah mendekati cuaca sedikit 

panas.Keadaan suhu udara yang tinggi melebihi kisaran 

suhu normal menyebabkan pembentukan umbi 
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terhambat (umbi tidak optimal) bahkan seringkali 

tanaman tidak dapat membentuk umbi. Demikian juga 

pada perkembangan tunas vegetatif dalam siung menjadi 

lambat. 

3. Kelembaban Lingkungan 

Tabel 18. Hasil Rata-rata Pengukuran terhadap 

Kelembaban Lingkungan Selama Pemeliharaan 

 

 

 

 

Pengukur kelembaban lingkungan Tabel 18. tempat 

penanaman tanaman bawang putih diukur seminggu 

sekali pada ketiga waktu yaitu pada pagi hari pukul 

(06.00) WIB, siang hari (13.00) WIB, dan sore hari 

(16.00) WIB. Kelembaban ideal bagi tanaman bawang 

putih daratan rendah berkisar antara 50–65%. Pada 

kondisi seperti ini tanaman masih dapat tumbuh dengan 
subur. Tetapi sebaliknya, jika kelembaban lingkungan 

yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan tanaman 

mudah terserang penyakit cendawan (jamur) sehingga 

pertumbuhan tanaman akan terganggu (Rukmana, 

2004). 

Analisis Potensi Proses dan Hasil Penelitian Sebagai 

Sumber Belajar Biologi 

Sumber belajar biologi merupakan segala sesuatu 

baik benda maupun gejalanya yang dapat digunakan 

untuk memperoleh pengalaman dalam rangka 

pemecahan permasalahan biologi tertentu (Suhardi, 

2012).  
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar apabila memenuhi persyaratan yang meliputi 

kejelasan potensi, kesesuai dengan tujuan, kejelasan 

dengan sasarannya, kejelasan informasi yang diungkap, 

kejelasan pedoman eksplorasinya, dan kejelasan peroleh 

yang diharapkan. Persyaratan sumber belajar tersebut 

mengacu pada kriteria sumber belajar menurut Suratsih 

(2010) yaitu meliputi: 

1. Kejelasan Potensi 

Obyek memiliki potensi sebagai sumber belajar 

apabila obyek tersebut mengandung masalah yang 
dapat diungkapkan dalam suatu kegiatan belajar 

mengajar. 

2. Kesesuaian dengan Tujuan 

Tujuan pembelajaran pada materi pertumbuhan pada 

tanaman ini mengacu pada Kompetensi Dasar 4.1 

merancang dasain penelitian pengaruh faktor luar 

terhadap pertumbuhan tanaman melalui diskusi 

kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok dan Kompetensi Dasar 4.2 melaksanakan 

penelitian pengaruh faktor luar terhadap 

pertumbuhan tanaman dan mempresentasikan 
hasilnya sebagai laporan. 

3. Kejelasan dengan Sasarannya 

Sasaran pengamatan ini sendiri adalah pertumbuhan 

tanaman bawang putih dengan pemberian air kelapa 

dan hubungannya dengan pengaruh faktor luar 

terhadap pertumbuhan tanaman bawang putih, 

sedangkan sasarannya itu sendiri adalah peserta 

didik SMA kelas XII pada semester 1. 

4. Kejelasan informasi yang diungkap 

Informasi yang akan diungkap dalam kegiatan ini 

adalah proses dan hasil penelitian yang disesuaikan 

dengan Kurikulum 2013 pada jenjang SMA, sebagai 

berikut: 

a. Informasi berupa proses 

Pada awal materi pembelajaran Biologi di SMA 

kelas X telah dipelajari metode-metode ilmiah, 

sehingga siswa sudah mampu melakukan proses-
proses ilmiah dari perumusan masalah, 

perumusan tujuan penyusunan prosedur kerja, 

pelaksanaan penelitian, analisis data, hasil, dan 

pembahasan sampai penarikan kesimpulan. 

b. Informasi berupa produk 

Informasi berupa produk adalah fakta-fakta 

konsep-konsep, dan prinsip-prinsip keilmuan 

yang diperoleh dari penelitian ini. Informasi 

berupa produk pada penelitian ini adalah 

pertumbuhan tanaman bawang putih (A. sativum 

L.) dengan pemberian air kelapa (C. nucifera L.) 

yang diketahui berdasarkan pengamatan dan 
pengukuran parameter pertumbuhan yaitu 

meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, berat 

basah umbi pertanaman, diameter umbi, dan 

berah basah total. 

5. Kejelasan Perolehan yang Diharapkan 

Kejelasan berdasarkan identifikasi terhadap proses 

dan hasil penelitian sebagai sumber belajar serta 

kajian terhadap hasil seleksi dan modifikasi maka 

perolehan yang dimaksud adalah: 

a. Perolehan Kognitif 

1.) Peserta didik mampu mengidentifikasi 
pengertian pertumbuhan tanaman. 

2.) Peserta didik mampu menyebutkan faktor 

luar yang mempengaruhi pertumbuhan pada 

tanaman. 

3.) Peserta didik mampu merancang desain 

penelitian pengaruh faktor luar terhadap 

pertumbuhan tanaman. 

4.) Peserta didik dapat melaksanakan penelitian 

pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan 

tanaman. 

5.) Peserta didik mampu menarik kesimpulan 
dari hasil penelitian. 

b. Perolehan Efektif 

1.) Peserta didik dapat bekerjasama dengan 

anggota kelompok maupun anggota kelas 

pada kegiatan pengamatan. 

2.) Peserta didik mampu menerima pendapat 

orang lain melalui kegiatan diskusi. 

3.) Peserta didik dapat melatih bertanggung 

jawab serta tenggang rasa pada kegiatan 

pengamatan yang dilakukan. 

4.) Peserta didik dapat melatih rasa syukur, 

ketelitian dan disiplin ketika kegiatan 
pengamatan yang dilakukan. 

c. Perolehan Psikomotorik 

1.) Peserta didik terampil dalam menggunakan 

alat pada saat melaksanakan penelitian. 

2.) Peserta didik terampil dalam mengukur 

parameter   pertumbuhan dan kondisi abiotik 

yang diukur. 

Perlakuan Kelembaban 

Pagi Hari (06.00) 86% 

Siang Hari(13.00) 60% 

Sore Hari(16.00) 80% 
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3.) Peserta didik terampil dalam mengelolah data 

hasil penelitian. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pertumbuhan tanaman bawang putih (A. sativum L.) 
dengan pemberian air kelapa memberikan pengaruh 

bagi pertumbuhan dan morfologi tanaman bawang 

putih. Morfologi yang dipengaruhi oleh konsentrasi 

air kelapa antara lain adalah tinggi tanaman, jumlah 

daun, berat basah umbi pertanaman, diameter umbi, 

dan berat basah total. 

2. Konsentrasi pemberian air kelapa yang paling 

optimal untuk pertumbuhan bawang putih (A. 

sativum L.) adalah dengan kosentrasi 200 ml air 

kelapa. 

3. Proses dan hasil penelitian pertumbuhan tanaman 
bawang putih (A. sativum L.) dengan pemberian air 

kelapa (C. nucifera L.) berpotensi sebagai sumber 

belajar biologi di SMA kelas XII pada materi 

pertumbuhan pada tumbuhan. 

 

Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, sebaiknya 
perlu dilakukan pengembangan bahan ajar sebagai 

perwujudan dari sumber belajar yang merupakan proses 

dan hasil penelitian. Selanjutnya, akan terlihat manfaat 

yang diperoleh dalam pembelajaran. 
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