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KOMPOSISI STEM

DURASI

60 % 10 % 20 % 10 %

Pada 2030, ditargetkan bahwa semua orang di seluruh dunia dapat menikmati layanan 
energi yang biayanya terjangkau, andal, dan modern. Energi listrik adalah hal yang 
sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun, sebagaimana diketahui, masih ada se-
bagian orang yang menghadapi kekurangan listrik. Sementara itu, membangun fasilitas 
pembangkit listrik adalah proyek yang berbiaya tinggi. Banyak masalah timbul sebagai 
akibatnya, seperti sekolah-sekolah yang terpaksa beroperasi tanpa listrik sehingga 
memengaruhi kualitas kehidupan. Sebab itulah, banyak negara sedang mencari cara 
yang baru dan inovatif untuk menghasilkan listrik.

Sudah tahukah kita bahwa ada buah yang bisa memroduksi listrik? Listrik timbul akibat 
proses pengubahan energi kimia dari makanan menjadi arus listrik. Salah satu contoh 
makanan yang paling umum sebagai sumber listrik adalah lemon dan kentang.

Dalam kegiatan ini, siswa akan belajar proses produksi listrik saat buah bertemu dengan 
bahan logam. Siswa akan menyelidiki hubungan antara kandungan pH dan arus listrik 
yang diproduksi, serta berapa jumlah buah yang dibutuhkan untuk dapat menyalakan 
lampu LED. Melalui percobaan ini, siswa akan diminta menyajikan usulan solusi listrik 
terjangkau untuk sekolah di desa-desa dan rumah di lingkungan mereka.

Pengantar 

Sasaran Kegiatan

Mengidentifi kasi buah yang 
paling cocok untuk produksi listrik

Mengetahui hubungan antara pH buah 
dan konduktivitas listrik
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Paparan gagasan untuk listrik terjangkau bagi 
sekolah/rumah di desa menggunakan ide-ide 
berdasarkan percobaan

Alat dan Bahan
Kawat tembaga

Kawat listrik

Jepit buaya

Indikator pH

Paku besi

Lemon

Kentang

Pisau

Miliameter



Petunjuk Keselamatan

Berhati-hatilah agar tidak 
ada bahan yang tertelan.

Sebagian bahan bersifat korosif.

Berhati-hatilah saat 
memegang botol kaca.

Pertanyaan Panduan

Buah mana yang paling cocok 
untuk memroduksi listrik?

Berapa banyak buah yang diperlukan
untuk menyalakan lampu LED?

Apabila terjadi tumpah atau reaksi kimia 
(iritasi) pada kulit, segera bersihkan atau 
bilas dengan air mengalir dan laporkan 
kepada guru.

Apa hubungan kandungan pH dan 
konduktivitas listrik?

Bagaimana gagasan dalam percobaan ini bisa 
diterapkan untuk menjawab kebutuhan listrik 
di sekolah dan rumah tanpa listrik?     

Tugas A
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Lemon 
Alat pengukur voltase disambungkan ke buah lemon menggunakan kawat tembaga dan paku besi.
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Ulangi langkah 3, 4, dan 5 menggunakan 
kentang, bawang bombai, dan apel. 
Catat semua data pH dan voltase pada tabel. 

5Gulingkan buah lemon dengan lembut di atas 
meja untuk memecah dinding sel dan membuat 
air lemon keluar. Air lemon yang asam dibutuh-
kan untuk menimbulkan reaksi kimia.

1 Sambungkan kabel negatif alat pengukur ke 
paku dan kabel positif ke kawat tembaga untuk 
mengetahui tingkat voltase yang dihasilkan 
lemon. Catat data pada tabel di bawah.

6Potong sedikit bagian dari lemon untuk 
mengukur kadar pH menggunakan selembar 
kertas pH.

Tusukkan kawat tembaga ke buah lemon kira-
kira sedalam 3 cm. Lakukan dengan hati-hati.

Tusukkan paku besi ke buah lemon dengan jarak 
kira-kira 0,5 cm dari kawat tembaga. Pastikan 
paku kawat tidak bersentuhan.

2

3

4
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Buah

Lemon

Potato

Aple

Bawang Bombai

pH Voltase

Tugas B

Lemon 
Contoh pada gambar berlaku untuk buah dan sayuran lain dalam percobaan ini.
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Set 2

+ -

Kawat emas

Epoxy resin lensa

Keping
dalam baki refl ektor

Dukungan piring

KatodaAnoda

LED (light-emitting diodes) membutuhkan listrik 
dalam kadar voltase tertentu untuk bisa meny-
ala. Hubungkan kawat tembaga di buah lemon 
pertama dengan paku besi di lemon kedua. 
Cobalah untuk membuat lampu LED menyala 
dengan menghubungkan sumbu kaki lampu 
yang lebih pendek dengan kawat tembaga dan 
paku besi pada lemon kedua. 

Apakah lampu bisa menyala? Jika tidak, maka 
tambahkan lemon ketiga. Hubungkan kawat 
tembaga lemon kedua dengan paku besi lemon 
ketiga. Setelah itu, sambungkan LED dengan 
paku besi lemon pertama dan kawat tembata 
lemon ketiga. Ulangi hingga lampu LED 
menyala.

2

Untuk menyalakan lampu LED, kita bisa meng-
hasilkan lebih banyak listrik dengan menambah 
jumlah buah. 

1

Ulangi langkah 1 menggunakan lemon, kentang, 
bawang bombai, dan apel. Catat data pada 
tabel di bawah.

3

Hubungkan sebanyak mungkin 
buah hingga lampu LED menyala.

4

Dalam grup percobaan masing-masing, minta 
siswa mendiskusikan dan mempresentasikan 
usulan solusi kreatif penyediaan listrik bagi 
sekolah dan rumah yang belum berpenerangan 
berdasarkan percobaan ini.

5
Buah

Lemon

Potato

Aple

Bawang bombai

Jumlah yang dibutuhkan 
untuk menyalakan LED

Kesimpulan

Jelaskan hubungan antara nilai pH 
buah dengan voltase yang dihasilkan buah.

6

Bagaimana tegangan listrik berubah saat 
beberapa buah dihubungkan dalam satu 
rangkaian?

7

Mengapa jenis buah berbeda butuh jumlah yang 
berbeda pula untuk menyalakan lampu LED?

8

Percobaan

Baterai Buah

BAHASAN TOPIK

Reaksi Kimia

Cairan & Elektrolit Penyelidikan Ilmiah

Lingkungan Hidup Energi 

KATA KUNCI

Sumber Energi

Energi Listrik Pengubahan EnergiKimia 

Reaksi Kimia

Pemula

Kimia



5/5

Penilaian

Kriteria 
evaluasi 

Langkah-langkah perco-
baan disebutkan secara 

urut dan jelas. Setiap 
langkah diberikan nomor 
dan ditulis dalam kalimat 

lengkap.

Memperlihat-kan pema-
haman baik terhadap 
reaksi kimia buah dan 

konduktivitas.

Langkah-langkah perco-
baan disebutkan dalam 
urutan logis, tetapi tidak 
diberi nomor dan/atau 

tidak ditulis dalam 
kalimat lengkap.

Memperlihat-kan pema-
haman baik terhadap 
reaksi kimia buah dan 

konduktivitas, tetapi tidak 
dapat menerangkan 

secara terperinci.

Langkah-langkah perco-
baan disebutkan, tetapi 
tidak dalam urutan logis 

dan sulit diikuti.

Memperlihat-kan 
pemahaman yang tidak 

mendalam terhadap 
reaksi kimia buah dan 

konduktivitas.

Langkah-langkah 
percobaan yang 
disebutkan tidak 

akurat.

Tidak dapat memper-
lihat-kan pemahaman 
terhadap reaksi kimia 

buah dan 
konduktivitas.

Langkah-langkah 
percobaan

Kemampuan 
menerangkan reaksi 

kimia buah dan 
konduktivitas.
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