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Pendahuluan 

Tanaman tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

saat ini merupakan salah satu komoditas hortikultura 

yang bernilai ekonomi tinggi dan masih memerlukan 

penanganan serius, terutama dalam hal peningkatan 

hasilnya dan kualitas buahnya. Produksi tomat sangat 

dipengaruhi oleh kandungan unsur hara dalam tanah. 

Jika unsur hara dalam tanah mampu mencukupi 

kebutuhan tanaman untuk pertumbuhannya, maka 

produksi tomat dapat ditingkatkan, salah satu upaya 

yang dapat dilakukan yaitu dengan pemupukan 

menggunakan kompos organik.  

Komposisi kompos dapat dibuat dari kotoran 

kambing dan sampah organik pasar. Nilai rasio C/N 

kotoran kambing umumnya masih di antara 20-25. 

Pupuk kandang yang baik harus mempunyai rasio C/N 

kurang dari 20, sehingga kotoran kambing akan lebih 

baik penggunaannya bila dikomposkan terlebih dahulu. 

Kadar hara kotoran kambing mengandung kalium yang 

relatif lebih tinggi, unsur K sendiri sangat berperan 

penting dalam hal metabolisme pada bagian tubuh 

tanaman serta berperan penting dalam pembentukan 

buah bagi tanaman. Sampah organik pasar merupakan 

sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat 

diuraikan oleh mikroorganisme pengurai, contohnya 

sisa sayuran dan buah. Mendaur ulang limbah perkotaan 

dari sampah rumah tangga menjadi pupuk organik 

(kompos) penting untuk mengurangi dampak 

pencemaran oleh adanya sampah.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting 

kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap 

respon pertumbuhan dan produksi Lycopersicon 

esculentum Mill. terhadap pemberian kompos berbahan 

dasar sampah organik pasar dan kotoran kambing. 

Penelitian ini berkaitan dengan materi yang dipelajari di 

SMA kelas XII mengenai pertumbuhan dan 

perkembangan tumbuhan. Apabila dikaji lebih lanjut, 

proses dan hasil penelitian peningkatan produksi tomat 

dengan pengomposan yang akan dilakukan, berpotensi 

sebagai materi pembelajaran Biologi SMA kelas XII 

untuk memenuhi Kompetensi Dasar 4.2 Melaksanakan 

penelitian pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan 

tanaman dan mempresentasikan hasilnya sebagai 

laporan. 

 

Respon Pertumbuhan dan Produksi Lycopersicon esculentum Mill. 
terhadap Pemberian Kompos Berbahan Dasar Sampah Organik 

Pasar dan Kotoran Kambing Sebagai Materi Pembelajaran  
Biologi Versi Kurikulum 2013 

 

Abstrak 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan dan produksi tanaman tomat (Lycopersicon 

esculentum Mill.) terhadap pemberian kompos, dosis pemberian kompos yang paling efektif terhadap pola  

pertumbuhan dan produksitanaman tomat, serta untuk mengetahui potensi proses dan hasil penelitian sebagai 

materi pembelajaran Biologi SMA kelas XII versi Kurikulum 2013 pada KD 4.2.  

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan analisis varian, dan uji Beda Nyata 

Terkecil taraf 5%. Penelitian ini mengguakan 5 perlakuan, yaitu A0 (0 g kompos + 2,5 Kg tanah), A1 (350 g 

kompos + 2,5 Kg tanah), A2 (700 g kompos + 2,5 Kg tanah), A3 (1050 g kompos + 2,5 Kg tanah), dan A4 

(1400 g kompos + 2,5 Kg tanah) dengan 4 kali ulangan. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman tomat, 

jumlah ibu tangkai daun, jumlah bunga, jumlah buah, serta diameter buah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pertumbuhan dan produksi tanaman tomat terhadap 

pemberian kompos adalah dapat merespon secara positif dengan hasil yang bervariasi pada setiap perlakuan. 

Dosis pemberian kompos yang paling efektif terhadap pola pertumbuhan dan produksi tomat adalah 

perlakuan A3 (1050 g kompos + 2,5 Kg tanah). Proses dan hasil penelitian berpotensi sebagai materi 

pembelajaran biologi SMA kelas XII versi Kurikulum 2013 pada K.D 4.2. 

Kata kunci: Lycopersicon esculentum Mill., kompos, materi pembelajaran 
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Metode Penelitian 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Gedong RT 

01/RW 06 Sengon, Prambanan, Klaten. Penelitian 

dilakukan pada bulan Maret sampai Juni 2014.  

Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan adalah polybag, thermometer, 

timbangan analitik, hygrometer, timbangan digital, alat-

alat gelas, alat pertanian, kertas pH, alat tulis, kamera 

digital, sarung tangan, kertas label, serta tegakan 

bambu. Bahan yang digunakan adalah bibit tomat, 

kompos, tanah gembur, EM4, gula pasir, dan air. 

Rancangan Penelitian 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan. 

Perlakuan yang digunakan adalah; A0 = 0 g kompos dan 

2,5 Kg tanah (kontrol); A1 = 350 g kompos dan 2,5 Kg 

tanah; A2 = 700 g kompos dan 2,5 Kg tanah; A3 = 1050 

g kompos dan 2,5 Kg tanah; dan perlakuan A4 = 1400 g 

kompos dan 2,5 Kg tanah, masing-masing perlakuan 4 

kali ulangan. 

Pengamatan 

Variabel yang diamati adalah tinggi tanaman, 

jumlah ibu tangkai daun, jumlah bunga, jumlah buah, 

dan diameter buah. Analisis data menggunakan analisis 

varian yang dilanjutkan dengan uji BNT taraf 5%. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Tinggi Tanaman 

Pemberian kompos sampah organik pasar terhadap 

tinggi tanaman tomat pada semua perlakuan (A0, A1, 

A2, A3, dan A4) berbeda nyata pada masing-masing 

perlakuannya. Tinggi tanaman pada perlakuan A3 

memiliki ukuran yang lebih tinggi sebesar 100,40 cm 

dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hasil uji BNT 

taraf 5% terhadap rerata tinggi tanaman tomat dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Uji BNT Tinggi Tanaman Tomat Minggu 

Ke-6  

Konsentrasi Tinggi Tanaman (cm) BNT 0,05 (2.43) 

A0 64.35 a 

A1 76.68 b 

A2 81.58 c 

A3 100.40 e 

A4 92.53 d 

Perlakuan A0 sebagai kontrol memiliki tinggi 

tanaman yang paling rendah, sehingga tidak dapat 

memeberikan hasil yang optimal pada tinggi tanaman 

tomat. Pertumbuhan tanaman tomat yang tidak optimal 

dapat disebabkan oleh banyak hal. Hal tersebut antara 

lain pada perlakuan A0 tidak diberikan campuran 

kompos sehingga unsur hara yang dibutuhkan tidak 

optimal. Pada perlakuan A1 (kompos 350 g dan 2,5 Kg 

tanah) dan A2 (kompos 700 g dan 2,5 Kg tanah) 

memiliki tinggi yang lebih rendah dari A3. Hal tersebut  

disebabkan kurangnya unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman dalam proses metabolisme. Unsur hara yang 

utama adalah nitrogen yang berfungsi sebagai pemacu 

pertumbuhan tanaman secara umum, terutama pada fase 

vegetatif. Pada perlakuan A4 (kompos 1400 g dan 2,5 

Kg tanah) memiliki tinggi yang lebih rendah dari A3. 

Hal tersebut karena pemberian kompos yang terlalu 

banyak sehingga konsentrasi nutrisi menjadi pekat. 

Kondisi pekat ini dapat mengakibatkan nutrisi dalam 

kandungan kompos tidak dapat masuk melalui dinding 

sel tanaman.  

Perlakuan A3 memiliki tinggi yang paling optimal 

dari pemberian kompos sampah organik. Pertumbuhan 

tinggi tanaman tomat karena kebutuhan unsur hara dan 

nutrisi yang terpenuhi, sehingga pembelahan meristem 

ujung (apikal) dan meristem interkalar dapat bekerja 

secara maksimal.  

Unsur hara yang dapat menunjang pertumbuhan 

tinggi tanaman, salah satunya adalah adanya nitrogen. 

Menurut Lakitan (2012: 63), unsur hara N (nitrogen) 

dibutuhkan dalam jumlah besar pada setiap tahap 

pertumbuhan tanaman, khususnya pembentukan tunas, 

perkembangan batang, dan daun. Pada perlakuan A3 

(kompos 1050 g dan 2,5 Kg tanah) dimungkinkan 

memiliki kandungan nutrisi yang memadai untuk 

pertumbuhan tanaman. Hal tersebut mengakibatkan 

meningkatnya penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. 

Pertumbuhan tinggi tanaman juga dapat disebabkan oleh 

adanya kerja dari hormon auksin yang dapat memacu 

pemanjangan sel, pertambahan jumlah sel sebagai hasil 

pembelahan mitosis meristem pada titik tumbuh primer 

dan sekunder. 

Jumlah Ibu Tangkai Bunga 

Jumlah ibu tangkai daun pada perlakuan A3 berbeda 

nyata dan lebih banyak sebesar 20,50 dibandingkan 

dengan jumlah ibu tangkai daun pada perlakuan lainnya. 

Hasil uji BNT taraf 5% terhadap rerata jumlah ibu 

tangkai daun dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji BNT Jumlah Ibu Tangkai Daun 

Tanaman Tomat Minggu Ke-6 

Konsentrasi Jumlah Ibu Tangkai Daun BNT 0,05 (2.05) 

A0 11,75 a 

A1 16,00 b 

A2 16,75 b 

A3 20,50 c 

A4 16,50 b 

Perlakuan A0 sebagai kontrol memiliki jumlah ibu 

tangkai daun yang paling sedikit dan berbeda nyata 

dengan perlakuan lainnya (A1, A2, A3, dan A4). Hal 

tersebut karena kandungan unsur hara yang dibutuhkan 

oleh tanaman tidak terpenuhi, sehingga hasil yang tidak 

optimal pada jumlah ibu tangkai daun. Meskipun unsur 

hara yang diserap tidak optimal, tanaman tomat pada 

perlakuan A0 masih dapat tumbuh dan berkembang. Hal 

tersebut dapat diakibatkan oleh faktor eksternal yang 

mendukung, seperti sinar matahari yang cukup, 

ketersediaan air, pH, dan kelembaban yang sesuai. 

Perlakuan A3 menunjukkan jumlah ibu tangkai 

daun yang optimal karena unsur hara nitrogen mampu 

terserap secara optimal. Nitrogen merupakan bahan 

baku penyusun klorofil pada proses fotosintesis. 

Menurut Noverita (2005), klorofil berfungsi menangkap 

energi matahari yang digunakan untuk sintesis makro 

molekul di dalam sel. Tanaman akan mentranslokasikan 
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sebagian besar hasil sintesis makro molekul ke bagian 

organ vegetatif, sehingga meningkatkan pertumbuhan 

daun dan meningkatkan jumlah ibu tangkai daun. 

Jumlah ibu tangkai daun juga dapat dipengaruhi oleh 

aktivitas hormon. Menurut Campbell (2003), hormon 

auksin dan sitokinin endogen yang sudah optimal akan 

memacu proses pembelahan dan diferensiasi sel untuk 

membentuk tunas-tunas baru. 

Jumlah Bunga 

Jumlah buah pada perlakuan A3 (1050 g kompos 

dan 2,5 Kg tanah) lebih banyak sebesar 31,75 

dibandingkan dengan perlakuan lain. Perlakuan A3 

berbeda nyata dengan perlakuan lainnya (A0, A1, A2, 

dan A4). Hasil uji BNT taraf 5% terhadap rerata jumlah 

ibu bunga dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Uji BNT Jumlah Bunga Tanaman Tomat 

Minggu Ke-6 

Konsentrasi Jumlah Bunga BNT 0,05 (3.13) 

A0 8.00 a 

A1 26.75 b 

A2 18.50 b 

A3 31.75 c 

A4 19.25 b 

Perlakuan A0 sebagai kontrol memiliki jumlah 

bunga yang paling sedikit dibandingkan perlakuan yang 

lain. Hal tersebut karena perlakuan A0 tidak diberi 

kompos seperti perlakuan yang lain, sehingga unsur 

karbon yang dibutuhkan untuk pembungaan tidak 

memadai.  

Pada perlakuan A1 (kompos 350 g dan 2,5 Kg 

tanah) dan A2 (kompos 700 g dan 2,5 Kg tanah) 

memiliki jumlah bunga yang lebih sedikit dari A3. Hal 

tersebut dapat disebebkan oleh kurang optimalnya 

proses osmosis dan kurangnya unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman dalam proses fotointesis. Unsur 

hara yang berperan dalam pembungaan adalah karbon. 

Pada perlakuan A4 (kompos 1400 g dan 2,5 Kg tanah) 

memiliki jumlah bunga yang lebih rendah dari A3. Hal 

tersebut karena pemberian kompos yang terlalu banyak 

sehingga konsentrasi nutrisi menjadi pekat. Kondisi 

pekat ini dapat mengakibatkan nutrisi dalam kandungan 

kompos tidak dapat masuk melalui dinding sel tanaman. 

Perlakuan A3 memiliki jumlah bunga yang paling 

banyak dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. 

Hal ini dapat terjadi karena pada perlakuan A3 

mengandung unsur hara yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan bunga secara optimal. Menurut Kimball 

(2000), selain unsur hara, pertumbuhan bunga juga 

dipengaruhi oleh cadangan makanan, suhu, serta 

fotosintesis. 

Unsur hara karbon juga dapat mempengaruhi 

pembentukan bunga. Karbon merupakan bahan baku 

dalam pembentukan jaringan tubuh tanaman. Sumber 

karbon yang banyak dapat menyebabkan fotosintesis 

terus aktif. Jika tumbuhan berfotosintesis terus aktif 

maka cadangan energi yang dihasilkan dapat membantu 

proses pembungaan. 

Jumlah bunga juga dapat dipengaruhi oleh adanya 

hormon pembungaan florigen. Florigen terdiri dari 2 

gugus hormon, yaitu gibberelin yang mengontrol 

pembentukan tangkai bunga dan antesin yang 

mengontrol pembentukan bunga (Ardisela, 2007). 

Jumlah Buah 

Jumlah buah pada perlakuan A3 (1050 g kompos dan 

2,5 Kg tanah) lebih besar sebesar 7,50 dibandingkan 

perlakuan lainnya. Perlakuan A3 berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya (A0, A1, A2, dan A4). Hasil uji BNT 

taraf 5% terhadap rerata jumlah buah dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji BNT Jumlah Buah Tanaman Tomat 

Minggu Ke-6 

Konsentrasi Jumlah Buah BNT 0,05 (0.62) 

A0 1.00 a 

A1 2.75 b 

A2 3.00 b 

A3 7.50 c 

A4 3.25 b 

Perlakuan A0 sebagai kontrol memiliki jumlah 

buah yang paling sedikit sebesar 1,00 dibandingkan 

perlakuan lainnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh 

kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman 

tidak terpenuhi karena tidak diberi perlakuan kompos. 

Menurut Sunarjono (Idris, 2004), faktor yang 

mempengaruhi jumlah buah adalah gagalnya 

pembentukan bunga dari pembungaan suatu tanaman. 

Jumlah buah perlakuan A1, A2, dan A4 lebih 

sedikit daripada perlakuan A3. Hal tersebut disebabkan 

oleh perbedaan konsentrasi pemberian kompos. Pada 

perlakuan A1 dan A2 konsentrasi kompos lebih sedikit 

dibandingkan A3, sehingga mengakibatkan unsur hara 

yang diserap dan jumlah buah yang dihasilkan lebih 

sedikit. Pada perlakuan A4 juga memiliki jumlah buah 

yang lebih sedikit dibandingkan A3. Perlakuan A4 

memiliki konsentrasi kompos lebih banyak dari A3 

yang mengakibatkan nutrisi menjadi pekat dan tidak 

dapat diserap oleh tanaman. Jumlah buah yang sedikit 

pada perlakuan A0, A1, A2, dan A4 juga dapat 

disebabkan oleh gagalnya proses penyerbukan dan 

pembuahan, serta gugurnya bunga sebelum berbuah. 

Perlakuan A3 memiliki jumlah buah yang paling 

banyak dibandingkan perlakuan lainnya. Hal tersebut 

karena perlakuan A3 mampu menyerap kandungan 

phosfor (P) dan kalium (K) yang optimal. Phosfor 

dalam media tanam sangat berperan untuk mendorong 

memajukan pembentukan buah. Kalium (K) dalam 

media tanam bermanfaat untuk memperbaiki mutu hasil 

buah (rasa dan warna). Faktor lain yang yang 

menyebabkan perlakuan A3 memiliki jumlah buah 

terbanyak adalah respon tanaman tomat. Tanaman tomat 

perlakuan A3 mampu merespon pemberian kompos 

dengan menyerap kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhannya. 

Diameter Buah 

Diameter buah pada perlakuan A3 (1050 g kompos 

dan 2,5 Kg tanah) lebih besar sebesar 1,17 dibandingkan 

perlakuan lainnya. Perlakuan A3 berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya (A0, A1, A2, dan A4). Hasil uji BNT 

taraf 5% terhadap rerata diameter buah dapat dilihat 

pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Hasil Uji BNT Diameter Buah Tomat Minggu 

Ke-6 

Konsentrasi Diameter Buah (cm) BNT 0,05 (0.36) 

A0 0.56 a 

A1 0.71 a 

A2 0.68 a 

A3 1.17 b 

A4 0.75 a 

Perlakuan A0 sebagai kontrol memiliki jumlah 

buah yang paling sedikit sebesar 0,56 dibandingkan  

perlakuan lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh 

kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman 

tidak terpenuhi karena tidak diberi perlakuan kompos. 

Faktor lain juga dapat terjadi karena pasokan air yang 

terbatas sehingga sumber hidrogen yang diserap 

tanaman tidak optimal yang mengakibatkan proses 

fotosintesis menjadi terhambat. Terhambatnya proses 

fotosintesis mengakibatkan proses pembentukan dan 

pembesaran buah menjadi terhambat.  

Diameter buah perlakuan A1, A2, dan A4 lebih 

kecil daripada perlakuan A3. Hal tersebut disebabkan 

oleh perbedaan konsentrasi pemberian kompos. 

Perbedaan konsentrasi yang cukup tinggi antara tanah 

dan akar tanaman mengakibatkan sistem penyerapan air 

dan unsur hara oleh akar di dalam tanah secara osmosis 

dapat terganggu. Pekatnya kompos yang digunakan 

akan meningkatkan konsentrasi larutan pada tanah. 

Keadaan ini juga akan mengakibatkan penyusutan pada 

protoplasma sel akar sehingga akan mengganggu sistem 

penyerapan air dan unsur-unsur hara, bahkan air akan 

ikut keluar jika tekanan di dalam sel akar lebih rendah 

dibandingkan tekanan di sekitar sel. 

Perlakuan A3 memiliki diameter buah yang paling 

besar dibandingkan dengan perlakuan A0, A1, A2 dan 

A4. Hal tersebut dapat dikarenakan A3 mampu 

menyerap unsur hara secara optimal. Unsur tembaga 

(Cu) dimungkinkan terdapat pada media tanam yang 

dapat membantu perkembangan buah. Tembaga juga 

dapat megaktifkan beberapa enzim yang berpengaruh 

pada pertumbuhan tanaman. 

Unsur hara lain yang dimungkinkan terdapat dalam 

media tanam adalah seng (Zn). Menurut Leovini (2012), 

seng dapat mengaktifkan sebagian besar enzim yang 

terlibat dalam pertumbuhan dan reproduksi tanaman. 

Hormon giberelin juga mempengaruhi pembesaran sel 

(peningkatan ukuran) Adanya pembesaran sel 

mengakibatkan ukuran sel yang baru lebih besar dari sel 

induk. Pertambahan ukuran sel menghasilkan 

pertambahan ukuran jaringan, organ, dan meningkatkan 

ukuran tubuh dan buah pada tanaman. 

Kondisi Abiotik 

Derajat Keasaman Media Tanam 

pH media tanam sebelum perlakuan mengalami 

perubahan setelah adanya perlakuan. pH sebelum 

perlakuan adalah 6 dan setelah adanya perlakuan 

menjadi 7. Adanya perubahan pH sebelum perlakuan 

dan sesudah perlakuan terutama pada perlakuan A1, A2, 

A3, A4 karena pemberian kompos. Perubahan pH 

tersebut juga berkaitan dengan sifat utama kompos, 

yaitu memperbaiki sifat atau strukur tanah dan mampu 

meningkatkan pH pada tanah asam (Anonim, 2007: 24-

25). Perlakuan A0 tidak mengalami perubahan pH 

media tanam karena pada perlakuan ini tidak diberikan 

perlakuan kompos seperti perlakuan yang lain.  

Suhu Udara dan Kelembaban 

Lingkungan pemeliharaan rerata pengukuran suhu 

dan juga kelembaban lingkungan pemeliharaan dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rerata Suhu dan Kelembaban Lingkungan 

Pemeliharaan Tanaman Tomat 

Kondisi Abiotik Pagi Siang Sore 

Rerata Suhu (0C) 20,42 29,50 25,67 
Rerata Kelembaban (%) 94,27 74,40 89,13 

Menurut Rahmatia dan Pipit (2006: 13), suhu 

lingkungan yang optimum untuk pertumbuhan tanaman 

tomat adalah 17
0
C – 23

0
C. Lingkungan yang digunakan 

dalam pemeliharaan tanaman tomat ini tidak sesuai 

dengan literatur yang ada. Dalam praktiknya, suhu 

lingkungan pemeliharaan yang baik tidak harus tepat 

17
0
C – 23

0
C tetapi dapat dalam kisaran 20,42

0
C–

29,50
0
C. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya 

pertumbuhan dan produksi tanaman tomat dari minggu 

ke-1 sampai minggu ke-6. Hal tersebut juga tergantung 

pada varietas tanaman tomat yang digunakan. 

Pertumbuhan tanaman tomat pada kisaran 74,40% - 

94,27% dapat tumbuh optimal dengan pertumbuhan 

paling optimal pada perlakuan A3. Kelembaban udara 

erat kaitannya dengan proses transpirasi. Transpirasi 

merupakan proses kehilangan air dalam bentuk uap dari 

jaringan tumbuhan melalui stomata. Menurut Lakitan 

(2012: 53), proses transpirasi yang optimal dapat 

mempercepat pengangkutan unsur hara melalui 

pembuluh xilem, menjaga turgiditas sel tumbuhan agar 

tetap pada kondisi optimal.  

Analisis Potensi Proses dan Hasil Penelitian Sebagai 

Alternatif Materi Pembelajaran SMA Kelas XII 

versi Kurikulum 2013 

Kejelasan berdasarkan identifikasi terhadap proses 

dan hasil penelitian sebagai alternatif materi 

pembelajaran serta kajian terhadap hasil seleksi dan 

modifikasi maka perolehan yang dimaksud adalah: 

1. Perolehan Kognitif 

a. Mampu memahami makna pertumbuhan dan 

perkembangan pada tumbuhan.  

b. Konsep yang mungkin digeneralisasikan 

berdasarkan fakta yang didapatkan dalam 

penelitian. 

c. Istilah-istilah dalam pembelajaran biologi seperti 

nama ilmiah tumbuhan yang dijadikan model 

penelitian, serta kemampuan dalam 

melaksanakan penelitian. 

d. Peserta didik dapat mengemukakan hasil 

pengamatan pada kegiatan interpretasi hasil 

pengamatan. 

e. Peserta didik mampu membuat pembahasan 

dengan mengaitkan antara fakta-fakta yang 

diperoleh dengan berlandaskan pada sumber 

pustaka. 

f. Peserta didik mampu menyimpulkan hasil 

pengamatan dengan baik. 

2. Perolehan Afektif 
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a. Peserta didik dapat bekerja sama dengan anggota 

kelompok maupun anggota kelas pada kegiatan 

pengamatan. 

b. Peserta didik mampu menerima pendapat orang 

lain melalui kegiatan diskusi. 

c. Peserta didik dapat melatih tanggung jawab serta 

tenggang rasa pada kegiatan yang dilakukan 

secara berkelompok. 

d. Peserta didik dapat melatih rasa jujur, ketelitian, 

dan disiplin ketika kegiatan pengamatan 

dilakukan. 

3. Perolehan Psikomotorik 

a. Peserta didik terampil menggunakan alat dan 

bahan dalam pengamatan. 

b. Peserta didik terampil dalam pengolahan data. 

Berdasarkan hasil analisis isi potensi penelitian 

sebagai alternatif materi pembelajaran melalui prinsip 

relevansi, konsistensi, dan adequacy, proses dan hasil 

penelitian ini dapat menjadi alternatif materi 

pembelajaran biologi SMA kelas XII pada KD 4.2 versi 

Kurikulum 2013, karena memenuhi prinsip relevansi, 

konsistensi, dan adequacy serta penelitian ini 

berdasarkan percobaan teliti dan sistematis sehingga 

diperoleh materi pembelajaran yang bersifat up to date 

sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 yaitu 

pembelajaran yang berbasis riset kontekstual. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 
1. Respon pertumbuhan dan produksi tanaman tomat 

(Lycopersicon esculentum Mill) terhadap pemberian 

kompos adalah dapat merespon secara positif 

terhadap pemberian kompos dengan hasil yang 

bervariasi pada setiap perlakuan yang berbeda dosis. 

2. Dosis pemberian kompos yang paling efektif 

terhadap pola pertumbuhan dan produksi 

Lycopersicon esculentum Mill. adalah pada 

perlakuan A3 (1050 g kompos dan 2,5 Kg tanah). 

3. Proses dan hasil penelitian respon pertumbuhan dan 

produksi Lycopersicon esculentum Mill. terhadap 

pemberian kompos dapat berpotensi sebagai materi 

pembelajaran Biologi SMA kelas XII versi 

Kurikulum 2013 pada KD 4.2 sesuai dengan analisis 

proses dan hasil penelitian. 

 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

kompos berbahan dasar sampah organik pasar dan 

kotoran kambing untuk pertumbuhan tanaman lain, 

sehingga dapat mengetahui respon pertumbuhan 

tanaman terhadap pemberian kompos tersebut. Selain itu, 

sebaiknya perlu dilakukan pengembangan bahan ajar 

sebagai perwujudan dari sumber belajar yang merupakan 

proses dan hasil penelitian, sehingga akan terlihat 

manfaat yang diperoleh dalam pembelajaran. 
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