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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pengamatan penelitian terdiri atas pengamatan selintas dan pengamatan 

utama. 

4.1.  Pengamatan Selintas 

Pengamatan selintas merupakan pengamatan yang dilakukan di luar 

pengamatan utama, yang bertujuan untuk mendukung pengamatan utama. Hasil 

dari pengamatan selintas tidak diuji secara statistik. Pengamatan selintas meliputi 

pengamatan suhu udara  maksimal, suhu udara minimal, kelembaban udara 

selama penelitian, suhu media tanam, porositas dan kandungan klorofil. 

 

4.1.1.  Suhu dan Kelembaban Udara 

 Suhu dan kelembaban udara yang diamati selama penelitian berlangsung 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1.  Suhu dan Kelembaban Udara  

TANGGAL SUHU UDARA (°C) 
 

KELEMBABAN UDARA NISBI 
(RELATIVE HUMIDITY) (%) 

MAX MIN PURATA 8:00 12:00 16:00 PURATA 

13-5-11 28 18 23.00 83 70 80 77.67 
14-5-11 28 19 23.50 84 69 82 78.33 
15-5-11 29 18 23.50 83 68 82 77.67 
16-5-11 29 18 23.50 83 70 84 79.00 
17-5-11 28 18 23.00 82 65 87 78.00 
18-5-11 30 18 24.00 82 65 84 77.00 
19-5-11 31 18 24.50 81 64 71 72.00 
20-5-11 31 18 24.50 80 67 75 74.00 
21-5-11 30 18 24.00 81 65 80 75.33 
22-5-11 31 18 24.50 82 68 75 75.00 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa suhu udara rata-rata berkisar antara 

23°C-24,5°C, dengan suhu terendah 18°C dan tertinggi 31°C, sedangkan untuk 

kelembaban udara berkisar antara 72%-79%. Data tersebut sesuai dengan syarat 

tumbuh wheatgrass yang memerlukan suhu antara 10-25°C dan kelembaban udara 

antara 80-90% (Aprianto, 2011). 
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4.1.2. Suhu Media  

Suhu media tanam diamati setelah media disiram air dengan volume 

500cc/nampan, dengan volume nampan sebesar 0,0043 m3. Pengamatan suhu 

media penelitian dilakukan sehari sekali yaitu pada siang hari kurang lebih pukul 

12.00. Data suhu media tanam dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Suhu Media Dari Berbagai Perlakuan Perbandingan Media 

PERLAKUAN 
SUHU MEDIA (°C) 

HARI 

1 

HARI 

2 

HARI 

3 

HARI 

4 

PURATA 

media pasir:kascing 1:0 25.67 25.33 25.50 25.17 25.42 

media pasir:kascing 0:1 25.17 25.50 25.33 25.00 25.25 

media pasir:kascing 1:1 25.17 25.00 25.50 25.50 25.29 

media pasir:kascing 2:1 25.50 25.33 25.00 25.33 25.29 

media pasir:kascing 1:2 25.33 25.17 25.00 25.00 25.13 

 

Dari data suhu media dapat dilihat bahwa semua perlakuan dengan 

berbagai perbandingan media pasir:kascing memiliki suhu media yang relatif 

tidak berbeda yaitu sekitar 25,13°C hingga 25,42°C. Suhu media ini sesuai 

dengan syarat benih untuk berkecambah dan tumbuh yaitu antara 15-28°C 

(Aprianto, 2011). 

 

4.1.3. Porositas 

Data porositas yang diamati pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

4.3. 

Tabel 4.3. Porositas 

PERLAKUAN BI RPT (%) 

  media pasir:kascing 1:0 1.23 53.95   

media pasir:kascing 0:1 0.21 86.11   

media pasir:kascing  1:1 0.49 76.71   

media pasir:kascing  2:1 0.64 72.14   

media pasir:kascing  1:2 0.34 82.14   

 

 

 

 

BI    = Bobot Isi 
RPT = Ruang Pori Total (%) 
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4.1.4. Kandungan Klorofil 

Data kandungan klorofil diperoleh dengan menggunakan metode 

spektrofotometri pada akhir penelitian. Data kandungan klorofil dapat dilihat pada 

tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Kandungan Klorofil 

Perbandingan Media 
Purata kandungan      Standart deviasi         

klorl klorofil 

media pasir:kascing 1:0 0,149                                         0,004 

media pasir:kascing 0:1 0,150                                         0,002 

media pasir:kascing 1:1 0,139                                         0,009 

media pasir:kascing 2:1 0,130                                         0,018 

media pasir:kascing 1:2 0,153                                         0,003 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perlakuan perbandingan media pasir 

dan kascing 1:2 memiliki kandungan klorofil paling tinggi dibandingkan 

perlakuan perbandingan media pasir dan kascing lainnya, hal ini disebabkan 

karena pada media kascing memiliki kandungan N, Mg dan Fe yang cukup untuk 

pembentukan klorofil, sehingga pada media yang menggunakan perbandingan 

kascing lebih tinggi (perlakuan perbandingan media pasir dan kascing 0:1 dan 

1:2) memiliki kandungan klorofil yang lebih tinggi (Anonim, 2012
a
). 

Sedangkan pada perlakuan perbandingan media pasir dan kascing 2:1 

memiliki kandungan klorofil paling rendah, ini disebabkan karena pemberian 

pasir yang terlalu banyak akan menyebabkan jerapan air menjadi rendah, sehingga 

pelarutan unsur Mg dan Fe dalam pasir juga rendah dan klorofil yang dihasilkan 

akan kecil pula. 

 

4.2.  Pengamatan Utama 

Pengamatan utama yang diukur meliputi: kadar air media pada kapasitas 

lapang, persentase perkecambahan, luas daun, bobot brangkasan basah tanaman, 

dan bobot brangkasan kering tanaman. Hasil pengamatan utama di analisis secara 

statistik dengan menggunakan Uji Sidik Ragam dan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 

dengan tingkat kepercayaan 95%. Data hasil pengamatan utama disajikan dalam 

Tabel 4.5 sampai 4.9. 
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4.2.1.  Kadar Air Media Pada Kapasitas Lapang 

Data kadar air media diperoleh dari pengambilan sampel media pada 

keadaan kapasitas lapang dengan metode Alrich. Hasil analisis data kadar air 

media dengan perbandingan media pasir:kascing dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Kadar Air Media Pada Kapasitas Lapang  

          Perbandingan Media                                 Kadar Air Media               

                                                                       Pada Kapasitas Lapang (%) 

       media pasir:kascing 1:0                                       12,62  a 

       media pasir:kascing 0:1                                      253,53 e                      

       media pasir:kascing 1:1                                       46,40  c                      

       media pasir:kascing 2:1                                       33,55  b                      

       media pasir:kascing 1:2                                       91,21  d                      

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf berbeda berarti adanya 

perbedaan antar purata kadar air media pada kapasitas lapang, 

sedangkan angka-angka yang diikuti oleh huruf sama berarti tidak 

ada perbedaan antar purata kadar air media pada kapasitas lapang. 

 

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa kadar air kapasitas lapang pada 

perlakuan perbandingan media pasir dan kascing 0:1 menunjukkan nilai paling 

tinggi, hal ini dikarenakan tingginya kemampuan kascing dalam menjerap air. 

Kascing memliki gugus karboksil dan fenolik yang tinggi. Sehingga kascing 

memiliki nilai muatan listrik yang tinggi pula atau kascing memiliki kapasitas 

tukar kation yang tinggi. Muatan listrik yang tinggi menjadikan kemampuan 

jerapan ion (unsur hara dan air) menjadi tinggi. Dengan demikian kascing 

akhirnya memiliki kemampuan mengikat air yang tinggi. Seperti yang dinyatakan 

oleh Simanjuntak (2009) bahwa gugus karboksil dan fenolik didalam kompos 

menjadikan kompos memiliki daya jerap air tinggi.  

Sedangkan perlakuan perbandingan media pasir dan kascing 1:0 memiliki 

nilai paling rendah dibandingkan dengan perlakuan perbandingan media pasir dan 

kascing yang lainnya. Hal ini disebabkan partikel pasir tidak memiliki muatan 

listrik sehingga pasir tidak mempunyai kemampuan untuk menjerap air. 

 

4.2.2. Persentase Perkecambahan Tanaman Wheatgrass 

Data persentase perkecambahan tanaman wheatgrass diperoleh dengan 

menghitung jumlah benih tanaman yang berkecambah pada hari ke tiga dan ke 

delapan penelitian. Hasil analisis data persentase perkecambahan tanaman 
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wheatgrass pada perbandingan media pasir dengan kascing dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Pengaruh Berbagai Perbandingan Media Pasir:Kascing Terhadap 

Persentase Perkecambahan pada wheatgrass 

 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf berbeda berarti adanya 

perbedaan antar purata persentase perkecambahan tanaman 

wheatgrass, sedangkan angka-angka yang diikuti oleh huruf sama 

berarti tidak ada perbedaan antar purata persentase perkecambahan 

tanaman wheatgrass. 

 

Dari Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa pada perlakuan perbandingan media 

pasir dan kascing 1:0 memiliki persentase perkecambahan tanaman yang lebih 

tinggi di bandingkan dengan perlakuan perbandingan media pasir:kascing yang 

lainnya.  

Hal ini diduga karena perlakuan yang menggunakan media kascing baik 

perlakuan yang hanya menggunakan media kascing saja atau perlakuan yang 

menggunakan campuran kascing memiliki kadar air yang tinggi karena kascing 

memiliki daya jerap air yang tinggi, kadar air yang tinggi ini akan membuat media 

menjadi lembab yang dapat meningkatkan penyakit Scab yang disebabkan oleh 

cendawan Fusarium sp (Bahar dan Kaher, 1989) sehingga benih menjadi busuk. 

Pada tanah lahan kering yang baik untuk pertumbuhan tanaman apabila 

mengandung 45% bahan mineral, 5% bahan organik dan 50% RPT dengan agihan 

20 – 30% berisi udara, 20 – 30% berisi air (Hardjowigeno, 2007). Jika dilihat 

pada Tabel 4.3 tentang porositas media, nilai RPT ( ruang pori total) untuk 

perlakuan perbandingan media pasir:kascing memiliki RPT sebesar 53,95%, RPT 

nilai tersebut mendekati 50% nilai ideal, sehingga media pasir merupakan media 

yang ideal untuk perkecambahan benih wheatgrass. Tanah bertekstur pasir sangat 

mudah diolah, media ini memliki aerasi (ketersediaan rongga udara) dan drainase 

yang baik, dan apabila dalam penanaman selalu tersedia air, maka media pasir 

Perbandingan Media Purata Persentase Perkecambahan 

Tanaman Wheatgrass  ( %) 

media pasir:kascing 1:0 78,833 b 

media pasir:kascing 0:1 38,167 a 

media pasir:kascing 1:1 39,833 a 

media pasir:kascing 2:1 42,500 a 

media pasir:kascing 1:2 41,167 a 
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akan mampu memberikan pertumbuhan dan perkembangan akar wheatgrass yang 

baik. 

Perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar 

biji, baik tanah, udara, maupun media lainnya. Perubahan yang teramati adalah 

membesarnya ukuran biji yang disebut tahap imbibisi (berarti "minum"). Biji 

menyerap air dari lingkungan sekelilingnya, baik dari tanah maupun udara (dalam 

bentuk embun atau uap air). Efek yang terjadi adalah membesarnya ukuran biji 

karena sel-sel embrio membesar dan biji melunak (Kurniansyah, 2011). 

 

4.2.3.   Luas Daun Tanaman Wheatgrass 

Data luas daun diperoleh dari pengukuran panjang tanaman dikalikan lebar 

daun. Hasil analisis luas daun tanaman dengan perbandingan media pasir:kascing 

dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Pengaruh Berbagai Perbandingan Media Pasir:Kascing Terhadap 

Luas Daun pada wheatgrass 

 

Perbandingan Media Purata Luas Daun (cm2) 

media pasir:kascing 1:0 16,44 b 

media pasir:kascing 0:1 9,82   a 

media pasir:kascing 1:1 10,05 a 

media pasir:kascing 2:1 11,87 a 

media pasir:kascing 1:2 7,99   a 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf berbeda berarti adanya 

perbedaan antar purata luas daun tanaman, sedangkan angka-angka 

yang diikuti oleh huruf sama berarti tidak ada perbedaan antar 

purata luas daun tanaman. 

 

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa purata luas daun pada media pasir dan 

kascing dengan perbandingan 1:0 menunjukkan secara nyata nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan perbandingan media pasir dan kascing 

yang lainnya. Hal ini disebabkan pada media pasir  memiliki tata udara yang lebih 

baik, yang disebabkan oleh tingginya pori makro dibandingkan pori mikro. 

Menurut Sudirman (2012) bahwa pasir memiliki luas permukaan jenis yang lebih 

rendah dibandingkan partikel liat maupun partikel humus sehingga pasir memiliki 

ruang pori makro yang lebih tinggi. 
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Media yang memiliki tata udara yang baik maka akan memiliki oksigen 

yang cukup untuk respirasi akar, akar yang memiliki respirasi yang baik 

memungkinkan menghasilkan ATP yang tinggi sehingga kemampuan akar 

menyerap air dan unsur hara menjadi tinggi. Menurut Anonim (2010), serapan air 

dan unsur hara yang optimal akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan 

sel menjadi baik sehingga luas daunnya meningkat. 

 

4.2.4. Bobot Brangkasan Basah Tanaman Wheatgrass 

Data bobot brangkasan basah tanaman diperoleh dengan cara menimbang 

keseluruhan bagian tanaman (akar, batang, dan daun). Penimbangan bobot 

brangkasan basah tanaman dilakukan pada akhir penelitian. Hasil analisis data 

bobot brangkasan basah tanaman pada berbagai perbandingan media pasir:kascing 

dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Pengaruh Berbagai Perbandingan Media Pasir:Kascing Terhadap 

Bobot Brangkasan Basah Tanaman wheatgrass 

 

Perbandingan Media Purata Bobot Brangkasan Basah 

Tanaman wheatgrass (mg) 

media pasir:kascing 1:0 263,33 b 

media pasir:kascing 0:1 198,33 a 

media pasir:kascing 1:1 196,67 a 

media pasir:kascing 2:1  221,67 ab 

media pasir:kascing 1:2 171,67 a 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf berbeda berarti adanya 

perbedaan antar purata bobot brangkasan basah tanaman, 

sedangkan angka-angka yang diikuti oleh huruf sama berarti tidak 

ada perbedaan antar purata bobot brangkasan basah tanaman. 

 

Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa purata bobot brangkasan basah 

tanaman yang ditanam pada media pasir dan kascing dengan perbandingan 1:0 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditanam pada media pasir dan kascing 

lainnya, hal ini dikarenakan media pasir memiliki jumlah pori makro yang banyak 

sehingga nilai respirasi lebih besar dibanding dengan media kascing yang 

cenderung tinggi dalam jumlah pori mikro. 

Proses respirasi yang tinggi memicu peningkatan aktivitas metabolisme sel 

dimana dalam proses metabolisme dihasilkan ATP sebagai energi dalam 
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pertumbuhan dan perkembangan sel (Agustina, 2006) sehingga bobot brangkasan 

basah tanaman akan menjadi tinggi. 

 

4.2.5. Bobot Brangkasan Kering Tanaman Wheatgrass 

Data bobot brangkasan kering tanaman diperoleh dengan cara menimbang 

keseluruhan bagian tanaman (akar, batang, dan daun) setelah di keringkan di 

dalam oven. Hasil analisis data bobot brangkasan kering tanaman dengan 

perbandingan media pasir:kascing dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Pengaruh Berbagai Perbandingan Media Pasir:Kascing Terhadap 

Bobot Brangkasan Kering Tanaman wheatgrass 

 

Perbandingan Media Purata Bobot Brangkasan Kering 

Tanaman wheatgrass (mg) 

media pasir:kascing 1:0 35 a 

media pasir:kascing 0:1 31 a 

media pasir:kascing 1:1 30 a 

media pasir:kascing 2:1 31 a 

media pasir:kascing 1:2 30 a 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf berbeda berarti adanya 

perbedaan antar purata bobot brangkasan kering tanaman, 

sedangkan angka-angka yang diikuti oleh huruf sama berarti tidak 

ada perbedaan antar purata bobot brangkasan kering tanaman. 

 

Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa semua perlakuan perbandingan media 

pasir dan kascing menunjukkan tidak adanya beda nyata. 

Berat brangkasan kering tanaman dipengaruhi oleh besarnya penimbunan 

asimilat baik di daun maupun batang. Pada semua media yang dicobakan tidak 

berbeda nyata terhadap bobot brangkasan kering dikarenakan tanaman wheatgrass 

masih berada pada stadia perkembangan vegetatif untuk membentuk daun dan 

anakan (Large, 1954). Pada stadia ini asimilat yang dihasilkan oleh tanaman 

masih digunakan untuk pertumbuhan vegetatif (pembentukan daun, batang,  akar) 

sehingga asimilat yang ditimbun belum maksimal. 

 

 

 

 


