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Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memiliki keanekaragaman hayati yang cukup besar, hal 

ini disebabkan karena letak geografis Indonesia yang 

berada di daerah tropis.Menurut Suryawati (2007) 40 

ribu jenis flora yang tumbuh di dunia, 30 ribu 

diantaranya tumbuh di Indonesia. Sekitar 26%  telah 

dibudidayakan dan sisanya sekitar 74% masih tumbuh 

liar di hutan-hutan dan lebih dari 940 jenis digunakan 

sebagai tanaman obat tradisional. 

Sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) 

merupakan tanaman obat yang telah banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Sambiloto termasuk 

tanaman obat unggulan Indonesia selain temulawak, 

pegagan, dan  mengkudu. Sambiloto berkhasiat untuk 

mengatasi hepatitis, infeksi saluran empedu, 

diare.(Yuniarti, 2008). 

Selama ini produksi sambiloto sangat terbatas, 

hanya bagi kepentingan praktisi pengobatan saja, 

padahal tanaman ini cukup potensial dikembangkan 

untuk kebutuhan industri jamu, farmasi maupun ekspor. 

Penggunaan tanaman sambiloto berdasarkan penelitian 

pabrik obat tradisional di Indonesia pada tahun 1995 

tercatat 24 ton, sebagian besar pemenuhan sambiloto 

sabagai bahan baku obat tradisional diperoleh dari 

tanaman yang tidak jelas budidayanya (liar) (Sugeng 

(2000); Fatimah, 2008), karena itu perlu dilakukan suatu 

penelitian tentang bagaimana budidaya sambiloto yang 

baik dan benar agar dapat diperoleh hasil dan kualitas 

yang optimal.   

Faktor penting yang mendukung untuk memperoleh 

hasil dan kualitas yang optimal dari sambiloto adalah 

ketersediaan unsur hara.Selama ini salah satu usaha 

yang dilakukan untuk meningkatkan produksi suatu 

tanaman adalah dengan menggunakan pupuk 

anorganik.Penggunaan pupuk anorganik memang 

menghasilkan peningkatan produktivitas tanaman yang 

cukup tinggi, namun penggunaan dalam jangka panjang 

umumnya berakibat buruk, dan tidak ramah lingkungan. 

Penggunaan pupuk kandang atau kompos selama 

ini diyakini dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan 

oleh pupuk anorganik. Akan tetapi pupuk kandang yang 

berbentuk padat juga memiliki kekurangan, antara lain 

adalah respon tanaman yang lebih lambat karena unsur 

hara yang tidak bisa langsung diserap oleh tanaman. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka bahan baku yang 

digunakan untuk membuat pupuk kandang atau kompos 

dapat diubah menjadi pupuk cair sehingga respon pada 

tanaman lebih cepat karena unsur hara yang diperlukan 

dapat langsung diserap. 

Salah satu bahan baku yang bisa digunakan untuk 

membuat pupuk cair adalah kotoran kelinci. 

Penggunaan kotoran kelinci sebagai pupuk cair biasanya 

Kata kunci: pupuk  cair, sambiloto (Andrograpis paniculata Ness.), sumber belajar 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk cair hasil fermentasi  kotoran padat 

kelinci terhadap sambiloto dan untuk mengetahui konsentrasi pupuk cair yang efektif untuk meningkatkan 

pertumbuhan sambiloto yang optimal. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen yang menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan satu faktor perlakuan yaitu perlakuan pemberian pupuk cari hasil 

fermentasi kotoran padat kelinci dengan dosis yang berbeda-beda dari 5 perlakuan yaitu: A0 (kontrol)= 

konsentrasi 0%  (air 200 ml), A1= konsentrasi 10% (pupuk cair 20 ml+aqudes 180 ml), A2= konsentrasi 15% 

(pupuk cair 30 ml+aqudes 170 ml), A3= konsentrasi 20% (pupuk cair 40 ml+aqudes 160 ml), A4= 

konsentrasi 25% (pupuk cair 50 ml+aqudes 150 ml), A5= konsentrasi 30% (pupuk cair 60 ml+aqudes 140 

ml), masing-masing 4 kali ulangan pada setiap perlakuan. Pengamatan dilakukan selama 8 minggu dengan 

parameter pertumbuhan yang diukur meliputi: tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, jumlah 

cabang, panjang akar, untuk mengetahui hasil penelitian diuji dengan anava dan apabila ada perbedaan maka 

dilanjutkan dengan uji LSD para taraf 5%. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pemberian pupuk 

cair hasil fermentasi kotoran padat kelinci terhadap pertumbuhan sambiloto menunjukan bahwa perlakuan A5 

(konsentrasi 30%) meningkatkan parameter pertumbuhan  tinggi, jumlah daun, panjang daun, dan panjang 

akar. Berdasarkan analisis potensi, proses dan hasil penelitian sebagai sumber belajar, dapat diketahui bahwa 

persyaratan hasil penelitian telah terpenuhi untuk dijadikan sebagai sumber belajar Biologi SMA kelas XII. 

Pengaruh Pemberian Pupuk Cair Hasil Fermentasi Kotoran Padat 

Kelinci Terhadap Pertumbuhan Sambiloto (Andrographis paniculata  

Nees.) Sebagai Sumber Belajar Biologi SMA Kelas XII 
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berasal dari urin kelinci dan pemanfaatan kotoran 

padatnya sebagai pupuk cair masih jarang 

dimanfaatkan, padahal di dalam kotoran kelinci masih 

mengandung sejumlah unsur hara seperti N 2,28 %, P 

2,48 %, K 1,88 %, Ca 2,08 %, Mg 0,49 %, S 0,38 % 

(Sajimin, 2005), dengan penambahan bioaktivator pada 

pembuatan pupuk cair, proses pemuatan pupuk menjadi 

lebih cepat dan dapat meningkatkan kandungan unsur 

hara yang diperlukan oleh tumbuhan, sehingga 

diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas 

sambiloto yang berkhasiat sebagai tanaman obat yang 

bebas dari bahan kimia. 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pemberian 

pupuk cair hasil fermentasi kotoran padat kelinci 

terhadap pertumbuhan sambiloto (Andrographis 

paniculata  Nees.) diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumber belajar Biologi SMA kelas XII. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus sampai 

September 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 A0 (kontrol) = 0%, (200ml 

air), A1= 10% (pupuk cair 20 ml+180 ml aquades), A2= 

15% (pupuk cair 30 ml+170 ml aquades), A3= 20% 

(pupuk cair 40 ml+160 ml aquades), A4= 25% (pupuk 

cair 50 ml+150 ml aquades), A5 = 30% (pupuk cair 60 

ml+140 ml aquades). Parameter yang diamati adalah 

tinggi tanaman (cm), jumlah daun (helai), panjang daun 

(cm), lebar daun (cm), jumlah cabang, dan panjang akar 

(cm). Data yang diperoleh dianalisis dengan ANAVA 

dan uji LSD (Least Significant Difference) taraf 5%. 

 

Hasil dan Pembahasan 

A. Analisis Kompos 

Hasil analisis kandungan unsur N, P dan K yang 

terdapat dalam pupuk cair hasil fermentasi kotoran padat 

kelinci adalah (N) Nitrogen diperoleh sebesar 6.087 

dengan mengunakan In House Method. (P) Fosfor 

diperoleh sebesar 156.4449 gr/l dengan menggunakan 

metode uji SNI 03-4151-1996. (K) Kalium diperoleh 

sebesar 804 mg/kg dengan menggunkan metode uji In 

House Method. 

B. Tinggi Sambiloto (cm) 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Terhadap Rerata Tinggi 

Sambiloto (Andrograpis paniculata Nees.) 

Minggu Ke-1 Sampai Minggu Ke-8 Perlakuan 

Rerata Tinggi Tanaman (cm) 

Keterangan: 
A0 = Konsentrasi 0% A3 = Konsentrasi 20% 

A1 = Konsentrasi 10% A4 = Konsentrasi 25%  

A2 = Konsentrasi 15% A5 = Konsentrasi 30% 

 
Gambar 1. Grafik Rerata Tinggi Sambiloto 

(Andrographis paniculata Nees.) Pada 

Minggu Ke-1 Sampai Minggu Ke-8. 

Berdasarkan Gambar 1. dapat dilihat bahwa 

perlakuan A5 dengan konsentasi 30% dapat 

meningkatkan pertumbuhan sambiloto yang paling 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. 

Berdasarkan uji LSD A1 dengan konsentrasi 10% tidak 

berbeda nyata dengan kontrol sedangkan A2 konsentrasi 

15%, A3 konsentrasi 20%, A4, dan A5 konsentrasi 30% 

memiliki beda nyata dengan control. Pemberian pupuk 

cair berbahan dasar kotoran padat kelinci pada A5  

dengan konsentrasi 30% dapat memacu pertumbuhan 

tanaman yang paling optimal dibandingkan dengan 

perlakuan yang lain. Hal ini disebabkan oleh pemberian 

konsentasi 30% memiliki kandungan unsur hara yang 

ada didalamnya sesuai dengan kebutuhan 

pertumbuhannya.Pada A1 konsentrasi 10% yang tidak 

berbeda nyata dengan kontrol. Hal ini disebabkan oleh 

rendahnya unsur nitrogen dalam media tanam sehingga 

menurunkan jumlah klorofil akibatnya laju fotosintesis 

berkurang pada akhirnya akan menghambat 

pertumbuhan tanaman karena terbatasnya produksi 

protein dan bahan-bahan penting dalam pembentukan 

sel-sel baru. 

C. Jumlah Daun Sambiloto (Helai) 

Daun merupakan bagian penting dari suatu 

tanaman yaitu sebagai organ produsen fotosintesis 

utama, sehingga pengamatan terhadap daun sangat 

diperlukan sebagai indikator pertumbuhan. Seiring 

dengan bertambahnya tinggi tanaman diikuti juga 

dengan bertambahnya organ-organ tanaman yang lain, 

seperti bertambahnya jumlah daun. 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Terhadap Rerata Jumlah 

Daun Sambiloto (Andrographis paniculata 

Nees.) Minggu ke-1 sampai Minggu ke-8 
Keterangan: 

A0 = Konsentrasi 0% A3 = Konsentrasi 20% 

A1 = Konsentrasi 10% A4 = Konsentrasi 25%  

A2 = Konsentrasi 15% A5 = Konsentrasi 30% 
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Rerata Jumlah Daun Sambiloto (Helai) 

Umur Tanaman (Minggu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A0 4 6 8 12 14 15.5 16 18 

A1 4 6 8 12 14 16.5 18 20 

A2 4 6 8.5 14 16 17.5 19 22 

A3 4 6 8.5 14 16 18 20 23 

A4 4 6 8.5 14.5 16 18 20 23.5 

A5 4 6 8.5 14.5 18 20.5 23 25 

Perl

aku

an 

Rerata Tinggi Tanaman (cm) 

Umur Tanaman (Minggu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A0 7.4 10.9 24.7 33.4 39.9 48.9 57.7 64.5 

A1 7.5 11 25 35.2 40 49.5 58.4 68.4 

A2 7.8 11.5 27.4 37.5 44.3 53.4 69.8 75.2 

A3 8 11.9 26.9 31.6 43.4 54 60.7 78.6 

A4 8.3 11.5 24.8 32.5 45.9 56.5 64.5 83.8 

A5 8.9 12.5 25.7 33.9 47.5 57.4 68.8 85.8 
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Gambar 2. Grafik Rerata Jumlah Daun Sambiloto 

(Andrographis paniculata Nees.) Minggu 

ke-1 Sampai Minggu ke-8 

Berdasarkan Tabel 2.terlihat bahwa pada parameter 

jumlah daun menunjukan bahwa perlakuan A5 

konsentrasi 30% dapat menghasilkan jumlah daun 

sambiloto yang paling banyak. Berdasarkan uji LSD 

yang dilakukan pada rata-rata pertumbuhan jumlah daun 

sambiloto dapat dilihat bahwa perlakuan A5 dengan 

konsentrasi 30% memiliki rata-rata jumlah daun yang 

paling banyak dan berbeda nyata dengan perlakuan 

kontrol A0 konsentrasi 0%, A1 konsentrasi 10% dan A2 

konsentrasi 15%, sedangkan pada perlakuan A3 

konsentrasi 20% dan A4 konsentrasi 25% jumlah daun 

sambiloto tidak berbeda nyata. 

Perlakuan A1 konsentrasi 10% dan A2 konsentrasi 

15% menunjukan rerata jumlah daun yang tidak berbeda 

nyata dengan kontrol, ini menunjukan bahwa 

kandungan unsur hara dari pupuk cair dengan 

konsentrasi 10% dan 15% kurang mencukupi kebutuhan 

nutrisi tanaman. Pada perlakuan A3 dan A4 dengan 

konsentrasi 20% dan 25% tidak menunjukan adanya 

beda nyata hal ini dapat dikarenakan konsentrasi yang 

diberikan tidak terlalu berbeda jauh, sehingga 

menghasilkan rerata jumlah daun yang tidak terlalu 

berbeda jauh. Pada perlakuan A5 dengan konsentrasi 

30% menunjukan jumlah daun yang paling banyak. 

D. Panjang Daun Sambiloto (cm) 

Hasil pengukuran panjang daun sambiloto dari 

beberapa perlakuan menunjukkan adanya perbedaan. 

Hasil pengamatan panjang daun selama pengamatan 

dari minggu ke- 1 sampai minggu ke- 8 disajikan dalam 

Tabel 3. berikut. 

Tabel 3. Rerata Panjang Daun Sambiloto (Andrographis 

paniculata Nees.) Minggu Ke- 1 Sampai 

Minggu Ke- 8 

Keterangan: 

A0 = Konsentrasi 0% A3 = Konsentrasi 20% 

A1 = Konsentrasi 10% A4 = Konsentrasi 25%  

A2 = Konsentrasi 15% A5 = Konsentrasi 30% 

 
Gambar 3.  Grafik Rerata Pajang Daun Sambiloto 

(Andrographis paniculata Nees.) Minggu 

ke-1 Sampai Minggu ke-8 

Berdasarkan uji LSD yang dilakukan pada rata-rata 

panjang daun sambiloto dapat dilihat bahwa perlakuan 

A5 konsentrasi 30% memiliki panjang daun yang 

tertinggi, berbeda nyata perlakuan A4 konsentrasi 25%, 

A3 konsentrasi 20%, A2 konsentrasi 15%, A1 

konsentrasi 10% dan A0 konsentrasi 0%  (kontrol 200 

ml air) sedangkan pada perlakuan A0 dan A1 memiliki 

rerata panjang daun yang tidak berbeda nyata. Menurut 

Salisbury dan Ross (1995) dalam Ohorella (2012) 

mengatakan bahwa pupuk cair selain mengandung 

nitrogen yang menyusun semua protein, asam nukleat 

dan klorofil, juga mengandung unsur hara mikro antara 

lain Mn, Zn, Fe, S, B, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro 

tersebut berperan sebagai katalisator dalam proses 

sintesis protein dan pembentukan klorofil. 

E. Lebar Daun Sambiloto (cm) 

Data lebar daun sambiloto tertera pada Tabel 4 dan 

grafik pada Gambar 4. 

Tabel 4. Rerata Lebar Daun Sambiloto (Andrographis 

paniculata Nees.) Minggu ke- 1 Sampai 

Minggu ke- 8 

Keterangan: 

A0 = Konsentrasi 0% A3 = Konsentrasi 20% 

A1 = Konsentrasi 10% A4 = Konsentrasi 25%  

A2 = Konsentrasi 15% A5 = Konsentrasi 30% 

 
Gambar 4. Grafik Rerata Lebar Daun Sambiloto 

(Andrographis paniculata Nees.) Minggu 

ke-1 Sampai Minggu ke-8 
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A0 1 1.5 2.2 3.4 4.6 5.5 6.4 7.2 

A1 1 1.5 2.4 3.6 4.8 5.6 6.5 7.8 

A2 1 1.5 2.5 3.8 4.8 5.5 6.9 8.8 

A3 1 1.5 3.5 4.5 5.5 6 7.5 9 

A4 1 1.5 3.4 4.8 5.8 6.5 7.8 9 

A5 1 1.7 3.7 4.8 6.6 7.8 9.8 11.3 

Perlak

uan 

Rerata Lebar Daun Sambiloto (cm) 

Minggu ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A0 0.5 1 1.2 1.4 1.6 2 2.3 2.5 

A1 0.5 1 1.2 1.4 1.6 2 2.4 2.7 

A2 0.5 1 1.2 1.4 1.6 2.2 2.5 2.9 

A3 0.5 1 1.2 1.4 1.7 2.3 2.7 3 

A4 0.5 1.1 1.2 1.4 1.7 2.3 2.8 3.2 

A5 0.5 1.1 1.3 1.6 2 2.3 3.2 3.4 
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Berdasarkan hasil pengamatan lebar daun 

menunjukan bahwa lebar daun tertinggi terdapat pada 

perlakuan A5 yaitu 3.4 cm diikuti perlakuan A4 (3.2 

cm), A3 (3 cm), A2 (2.9 cm), A1 (2.7), dan paling 

rendah ditunjukan oleh perlakuan kontrol A0 (2.5). 

Berdasarkan uji anava tidak memperlihatkan beda nyata 

antarperlakuan terhadap lebar daun sambiloto, namun 

dari hasil perhitungan rerata lebar daun pada 

menunjukkan bahwa  pada perlakuan A5 konsentrasi 

30% menunjukkan lebar daun sambiloto yang paling 

tinggi.  Ketersediaan unsur-unsur yang dibutuhkan 

tanaman yang berada dalam keadaan cukup, maka hasil 

metabolismenya akan membentuk protein, enzim, 

hormone, dan karbohidrat sehingga pemanjangan dan 

pemesaran sel akan berlangsung cepat (Dartius,1990; 

Haryati, 2012). 

F. Jumlah Cabang Sambiloto 

Tabel 5. Rerata Jumlah Cabang Sambiloto 

(Andrographis paniculata Nees.) Minggu 

ke- 1 Sampai Minggu ke- 8 

Keterangan: 

A0 = Konsentrasi 0% A3 = Konsentrasi 20% 

A1 = Konsentrasi 10% A4 = Konsentrasi 25%  

A2 = Konsentrasi 15% A5 = Konsentrasi 30% 

 
Gambar 5. Grafik Rerata Jumlah Cabang Sambiloto 

(Andrographis paniculata Nees.) Minggu 

ke-1 Sampai Minggu ke-8 
Pemberian pupuk cair dengan konsentrasi yang 

berbeda-beda akan menyebabkan laju sintesis yang 

berbeda pula (Ohorella, 2012).  Hasil perhitungan anava 

untuk jumlah cabang sambiloto terhadap pemberian 

pupuk cair hasil fermentasi kotoran padat kelinci 

menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata 

yang nyata. Adanya perbedaan jumlah cabang sambiloto 

akan sejalan dengan keadaan tinggi total tanaman. 

Tanaman sambiloto memiliki cabang berbrntuk segi 

empat yang muncul disetiap ketiak daun yang terdapat 

pada batang utama. Menurut Lingga dan Marsono 

(2007), peranan utama nitrogen (N) bagi tanaman 

adalah untuk merangsang pertumbuhan secara 

keseluruhan khususnya batang, cabang, dan daun. 

G. Panjang Akar Sambiloto (cm) 

Tabel 6.Hasil Perhitungan terhadap Rerata Panjang 

AkarSambiloto (Andrographis paniculata 

Nees)Minggu ke-8 

Perlakuan 

Panjang akar tanaman (cm) 
Rata-

rata 
Ulangan 

1 2 3 4 

A0 15.3 12.5 14.5 13.8 14.02 

A1 16.1 16.5 15.4 16 15.25 

A2 17.8 20.5 17.9 18.7 18.72 

A3 20.5 19.3 21 19.5 20.07 

A4 26.5 24.4 25.5 23.8 25.05 

A5 26.9 30.5 25 26.8 27.30 

Keterangan: 

A0 = Konsentrasi 0% A3 = Konsentrasi 20% 

A1 = Konsentrasi 10% A4 = Konsentrasi 25%  

A2 = Konsentrasi 15% A5 = Konsentrasi 30% 

 
Gambar 6.Grafik Rerata Panjang Akar 

Sambiloto(Andrographis paniculata 

Nees.) Pada Minggu ke-8 

Hasil analisis anava menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan rata-rata anjang akar. pada perlakuan A5 

dengan konsentasi 30% memperlihatkan rata-rata 

panjang akar yang paling tinggi yaitu sebesar 27.55 cm. 

hal ini disebabkan karena pada perlakuan A5 

mengandung cukup unsur hara khususnya P (Posfor) 

dan Kalsium yang dapat mengembangkan lebih banyak 

jumlah akar sehingga memberikan pengaruh yang baik 

terhadap panjang akar sedangkan rerata panjang akar 

terendah pada perlakuan A0 (kontrol) yaitu sebesar 

16,27 cm, dan pada perlakuan A1 panjang akar yang 

diperoleh tidak berbeda jauh dengan A0 yaitu 17,75  ini 

dapat terjadi karena pada perlakuan A0 dan A1 unsur 

hara yang tersedia di dalam tanah tesedia dalan jumlah 

yang sedikit, sedangkan untuk rerata panjang akar pada 

perlakuan A2 dengan konsentrasi 15% dan A3 dengan  

konsentrasi 20%  mempunyai rerata panjang akar yang 

hampir sama, disebabkan karena dosis pupuk cair yang 

diberikan pada tanaman tersebut tidak jauh beda 

sehingga mempunyai panjang akar yang hampir sama.  

Organ yang berperan penting dalam penyerapan 

unsur hara adalah akar, panjang akar merupakan hasil 

perpanjangan sel-sel di belakang meristem ujung, 

dengan penambahan pupuk cair hasil fermentasi kotoran 

kelinci yang diberikan akan menyumbangkan unsur hara 

P (Fosfor)  sebesar 146,44 ml/l yang dapat memacu 

pertumbuhan akar sehingga akar dapat menyerap unsur 

hara yang dibutuhkan tanaman dengan baik. 
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H. Kondisi Abiotik 

1. pH Tanah 

Tabel 7.pH Media Tanam Sebelum Diberi dan Sesudah 

Diberi Pupuk Cair 

Perlakuan pH sebelum diberi 

Pupuk Cair 

pH sesudah diberi 

Pupuk Cair 

A0 7 7 

A1 7 7 

A2 7 7 

A3 7 7 

A4 7 6 

A5 7 6 

Keterangan: 

A0 = Konsentrasi 0% A3 = Konsentrasi 20% 

A1 = Konsentrasi 10% A4 = Konsentrasi 25%  

A2 = Konsentrasi 15% A5 = Konsentrasi 30% 

Berdasarkan Tabel 7.  menunjukkan bahwa pH 

media tanam sebelum diberi pupuk dan setelah diberi 

pupuk berada dalam kisaran netral yakni 6-7 pada 

tingkat kemasaman tersebut, unsur hara yang dibutuhkan  

sambiloto cukup tersedia dan mudah diserap oleh 

tanaman (Yusro, 2005). 

2. Kelembapan udara 

Tabel 8. Rerata Kelembapan Udara Tempat 

Pemeliharaan Sambiloto (Andrographis 

paniculata Nees.) 

Pagi hari 

(pukul 6.30 

WIB) 

Siang hari 

(pukul 12.30 

WIB) 

Sore hari 

(pukul 16.30 

WIB) 

80% 64% 73% 

Menurut Pujiasmanto dkk.(2007) tanaman 

sambiloto dapat tumbuh di ketinggian tempat 180 m 

sampai 881 m di atas permukaan laut (dpl).Suhu udara 

25–32
0
C serta kelembapan yang dibutuhkan antara 70–

90%.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kelembapan 

udara rata-rata berkisar antara 85%-80%.Kelembapan 

tersebut masih sesuai dengan syarat pertumbuhan 

sambiloto karena pada kisaran kelembapan tersebut 

sambiloto masih dapat tumbuh dengan baik. 

Kelembapan udara sangat berpengaruh terhadap laju 

transpirasi. Jika kelembapan udara rendah transpirasi 

akan meningkat. Hal ini memacu akar untuk menyerap 

lebih banyak air dan mineral dari dalam tanah dan 

apabila kelembapan udara tinggi maka laju transpirasi 

akan berkurang. 

3. Suhu lingkungan 

Tabel 9. Rerata Suhu Lingkungan Tempat Pemeliharaan 

Sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) 

Pagi hari 

(pukul 06.30 

WIB 

Siang hari 

(pukul 12.30 

WIB) 

Sore hari 

(pukul 16.30 

WIB) 

250C 340C 270C 

Suhu merupakan faktor yang penting bagi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman.Menurut 

Pujiasmanto dkk.(2007), bahwa suhu untuk sambiloto 

berkisar antara 25–32
0
C. Menurut Purwono  (2007), 

suhu yang rendah akan menghambat kerja enzim dan 

gen, begitu pula dengan suhu yang terlalu tinggi akan 

merusak tanaman. Hal ini dapat menyebabkan laju 

transpirasi dan absorbsi air terhambat, serta laju 

transpirasi akan meningkat. 

I. 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). Suatu objek yang ada disekitar objek belajar  

dapat diangkat sebagai sumber belajar biologi, termasuk 

proses maupun hasil dari suatu penelitian. 

Proses dan hasil penelitian biologi dapat diangkat 

sebagai sumber belajar apabila penelitian tersebut sesuai 

dengan kurikulum pendidikan pada jenjang pendidikan 

tertentu. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar apabila memenuhi persyaratan yang meliputi:  

a. Kejelasan Potensi  

Obyek memiliki potensi sebagai sumber belajar 

apabila obyek tersebut mengandung masalah yang 

dapat diungkapkan dalam suatu kegiatan belajar 

mengajar. 

b. Kesesuaian dengan Tujuan 

Tujuan pembelajaran pada materi pertumbuhan dan 

perkembangan pada tanaman ini mengacu pada 

Kompetensi Dasar (KD) yaitu 4.1 merancang desain 

penelitian pengaruh faktor luar terhadap 

pertumbuhan tanaman melalui diskusi kelompok dan 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok  dan 4.2 

melaksanakan penelitian pengaruh faktor luar 

terhadap pertumbuhan tanaman dan 

mempresentasikan hasilnya sebagai laporan.  

c. Kejelasan dengan Sasarannya 

Sasaran pengamatan adalah pengaruh pemberian 

pupuk cair hasil fermentasi kotoran padat kelinci 

terhadap pertumbuhan sambiloto sedangkan sasaran 

peruntukkannya adalah siswa SMA kelas XII semester 

I. 

d. Kejelasan informasi yang diungkap 

Informasi yang akan di ungkapkan dalam penelitian 

ini adalah proses dan produk penelitian yang 

disesuaikan dengan Kompetensi Dasar.   

1.) Informasi berupa Proses 

Siswa mampu melakukan proses ilmiah dari 

perumusan masalah, merumuskan tujuan, 

penyusunan langkah-langkah kerja, 

pelaksanaan penelitian, analisi data, 

pembahasan dan menarik kesimpulan.  

2.) 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 

pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan 

sambiloto dengan pemberian pupuk cair dari 

hasil fermentasi kotoran padat kelinci. 

e. Kejelasan pedoman eksplorasinya 

Dalam rangka mengungkapkan informasi yang 

diinginkan diperlukan prosedur kerja yang jelas 

meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan bahan 

penelitian, cara kerja, pengelolahan data, dan 
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penarikan kesimpulan. Penerapan disekolah dengan 

adanya keterbatasan waktu dan pertimbangan 

kemampuan siswa, maka perlu dilakukan  seleksi dan 

modifikasi kegiatan yang dilakukan siswa. 

f. Kejelasan peroleh yang diharapkan 

1.) Perolehan Kognitif 

a.) Siswa mampu mengidentifikasikan pengertian 

pertumbuhan pada tanaman. 

b.) Siswa mampu menyebutkan faktor luar yang 

mempengarui pertumbuhan pada tanaman. 

c.) Siswa mampu merancang dan melaksanakan 

desain penelitian pengaruh faktor luar 

terhadap pertumbuhan tanaman.  

d.) Siswa mampu menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian. 

2.) Perolehan Efektif 

a.) Siswa dapat bekerjasama dengan anggota 

kelompok maupun anggota kelas pada 

kegiatan pengamatan. 

b.) Siswa mampu menerima pendapat orang lain 

melalui kegiatan diskusi. 

c.) Siswa dapat melatih bertanggung jawab serta 

tenggang rasa pada kegiatan yang dilakukan 

secara kelompok. 

d.) Siswa dapat melatih rasa syukur, ketelitian 

dan disiplin ketika kegiatan pengamatan yang 

dilakukan. 

3.) Perolehan Psikomotorik 

a.) Siswa terampil dalam menggunakan alat pada 

saat melaksanakan penelitian. 

b.) Siswa terampil dalam mengukur parameter 

pertumbuhan dan kondisi abiotik yang diukur. 

c.) Siswa terampil dalam mengelolah data dari 

hasil penelitian. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pertumbuhan 

sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) dengan 

pemberian pupuk cair hasil fermentasi kotoran padat 

kelinci dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pertumbuhan sambiloto (Andrographis paniculata 

Nees.) dengan pemberian pupuk cair hasil 

fermentasi kotoran padat kelinci pada berbagai 

konsentrasi menunjukkan pertumbuhan tanaman 

yang berbeda-beda. 

2. Konsentrasi pupuk cair hasil fermentasi kotoran 

padat kelinci yang optimal bagi pertumbuhan 

sambiloto (Andrographis paniculata Nees.)  adalah 

30% (60 ml pupuk cair+140 ml aquades) karena 

dapat meningkatkan parameter pertumbuhan tinggi, 

jumlah daun, panjang daun, dan panjang akar. 

3. Berdasarkan analisis potensi proses dan hasil 

penelitian sebagai sumber belajar, dapat diketahui 

bahwa persyaratan hasil penelitian yang dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar pada umumnya 

telah terpenuhi, dengan demikian penelitian 

pengaruh pemberian pupuk cair hasil fermentasi 

kotoran padat kelinci terhadap pertumbuhan 

sambiloto (Andrographis paniculata Nees.) dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar Biologi SMA kelas 

XII. 

 

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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