
Kandungan air yang ada pada sampel tanah menunjukkan tingkat kelembapan tanah. 
Kelembapan sangat penting. Agar organisme dapat tumbuh dan berkembang, tingkat 
kelembapan harus seimbang—tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Secara 
khusus, tingkat kelembapan tanah idealnya mengikuti kelembapan yang dibutuhkan 
tanaman, hewan, dan organisme lain yang menghuni suatu habitat. Sebagian organisme  
menyukai tingkat kelembapan yang lebih tinggi, seperti tanaman perdu dan salamander. 
Sementara itu, tanaman kaktus dan ular, yang sudah beradaptasi dengan habitat gurun, 
membutuhkan sangat sedikit air. Biasanya, tanah dengan tingkat kelembapan seimbang 
menjadi tempat yang disukai tanaman dan hewan kecil yang hidup di bawah permukaan 
tanah.

Kelembapan memengaruhi struktur tanah dalam banyak hal. Tanah yang terlalu basah 
atau tidak dapat mengeluarkan air dengan baik dapat mengalami erosi. Tanah yang 
terlalu kering akan mengeras dan memadat. Jenis tanah pun memengaruhi reaksi tanah 
terhadap kelembapan. Tanah pasir membuang air dengan cepat, namun tanah lempung 
menyerap air dan akan menggumpal. Mengingat betapa pentingnya tingkat kelembapan, 
bagaimana kita bisa mengukurnya? Dalam eksperimen ini, murid akan belajar menggu-
nakan skala warna untuk menunjukkan tingkat kelembapan tanah.
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BAHASAN TOPIK KATA KUNCI

Tanah Tingkat kelembapan Skala warnaGeologi Kelembapan Tanah Soil Color

Skala warna abu-abu 
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Lanjut

Warna dan 
Kelembapan Tanah

Kaitan dengan SDG

2-3 jam

Komposisi STEM

DURASI

70 10 % 50 % 10 %

SASARAN KEGIATAN

Memahami perbedaan antara sampel tanah kering 
dengan sampel tanah basah. 

Memahami perubahan warna jika kandungan air 
bertambah.

Memahami cara menggunakan hasil pengukuran untuk 
menentukan tingkat kelembapan sampel tanah yang 
lain.
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ALAT DAN BAHAN

Tanah (3 mangkuk)

Tanah dapat diambil dari halaman rumah atau 
tempat lain dengan tanah yang terbuka, ataupun 
dibeli dari toko tanaman.

a

Apabila ingin mengambil sampel dari suatu lokasi di 
luar ruang, gunakanlah sendok, cangkul kecil, dan/
atau wadah tertutup.

b
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Catat lokasi pengambilan sampel 
tanah pada bukumu.

c

Setelah selesai, akan ada tiga mangkuk 
berlabel “1”, tiga yang berlabel “2”, tiga yang 
berlabel “3”, dan seterusnya hingga label 
nomor 7.

a

Pinggan masak ukuran kecil2

Oven4

Loyang kue persegi panjang3

Mangkuk kecil untuk sampel tanah (21)5

Spidol permanen6

Sendok dan mangkuk takar7

Air8

Bolpoin, pensil, atau spidol10

Kamera digital11

Komputer12

Mesin cetak13

Buku catatan percobaan14

Kertas (3 lembar)9

PETUNJUK KESELAMATAN

Pengawasan orang dewasa 
dibutuhkan saat menggunakan oven.

PERTANYAAN PANDUAN

Seperti apa perubahan warna yang terjadi 
saat tanah berada dalam kondisi lembap atau 
kering?

1

Bagaimana skala warna berubah?

Apakah jenis tanah berbeda memiliki warna 
berbeda dalam kondisi lembap atau kering?

2

3

Ambil 7 mangkuk kecil lalu berikan label 1
sampai 7 dengan spidol permanen. Ulangi lang-
kah ini untuk mangkuk lain hingga semua mang-
kuk berlabel.

4

Menggunakan sendok takar, masukan 2 sendok 
makan tanah kering ke tiap-tiap 21 mangkuk 
kecil.

5

Mengikuti Tabel 1 di bawah, tambahkan air 
dalam kuantitas yang berbeda-beda (dalam sat-
uan sendok teh/sdt.) ke setiap mangkuk. (Perha-
tian bahwa mangkuk berlabel “1” tidak diberikan 
air karena akan menjadi sampel pembanding 
untuk tanah yang kering.) Setelah selesai me-
nambahkan air ke semua mangkuk lain, aduklah 
tanah dengan air hingga rata.

6

TUGAS/LANGKAH-LANGKAH

Masukkan 3 mangkuk tanah ke dalam pinggan. 
Letakkan pinggan pada loyang.

1

Mintalah bantuan orang dewasa untuk 
mengangkat loyang (yang sekarang berisi 
pinggan) dan memasukkannya ke dalam oven. 
Panggang tanah pada suhu rendah 
(200°F/93 °C) selama 2-3 jam. Proses ini akan 
membuat sampel tanah kering.

Keluarkan tanah dari dalam oven, lalu sisihkan 
agar tanah kembali dingin seluruhnya.

2

3
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Sampel
Air 

(sendok teh/sdt.)
Tanah (sendok 
makan/sdm.)

2 Sdm. 0 sdt. (tanpa air)

2 Sdm. 1 1/2 sdt.

2 Sdm. 1/2 sdt.

2 Sdm. 2 sdt.

2 Sdm. 1 sdt.

2 Sdm. 2 1/2 sdt.

2 Sdm. 3 sdt.

1

4

2

5

3

6

7

Rata-rata Persen 
Grascayle 

Persen Grayscale

1

2

1

2

3

1

2

3

3

Dst.

Pada selembar kertas, dengan bolpoin, pensil, 
atau spidol, tulis nomor 1 hingga 7. Berikan ja-
rak yang cukup di atas setiap nomor agar satu 
sendok sampel tanah bisa diletakkan di atas 
setiap nomor.

7

Pada kertas yang sudah dinomori, letakkan satu 
sendok penuh sampel tanah di atas nomor ses-
uai label 1-7, satu untuk masing-masing nomor.

Ambil foto kertas dengan kamera digital. 
Pastikan semua sampel terlihat pada kamera.

Ulangi langkah 7-9 untuk dua set mangkuk yang 
lain (yang juga berlabel 1-7). Gunakan kertas 
baru untuk setiap set.

Bandingkan warna sampel tanah dengan skala 
warna abu-abu (di bagian bawah gambar, 
dalam persen). Cocokkan persen warna dengan 
setiap sampel (dari nol untuk warna putih hingga 
100% untuk warna hitam). Gunakan bagan 
warna dan bandingkan dengan warna pada 
foto. Buat tabel data seperti contoh di bawah 
pada buku catatan percobaan dan tuliskan hasil 
pencocokan warna.

8

9

10

Unduh foto dari kamera ke komputer, cetak foto 
dengan pengaturan warna abu-abu (grayscale) 
atau hitam putih.

11 Hitung rata-rata persen warna untuk setiap 
sampel yang bernomor sama. Tuliskan hasil 
penghitungan pada buku catatanmu.

14

13

Unduh dan cetak bagan skala warna abu-abu 
dari tautan berikut ini: http://www.kumagera.
ne.jp/kkudo/grayscale.jpg

12
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Contoh: sampel berlabel nomor 2 memiliki 
persen grayscale 50%, 55%, dan 50%. Maka, 
rata-rata persen warna untuk sampel no-
mor 2 adalah 52% (dengan cara 50% + 55% 
+ 50% = 155%, kemudian 155% ÷ 3 = 52%).

a
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Buat bagan data secara manual dengan 
tulisan tangan, atau menggunakan komputer 
(bisa dengan mengakses situs yang 
menyediakan program membuat bagan).

15 Adakah perbedaan antara sampel tanah 
kering dengan tanah basah? Apa yang terjadi 
pada warna tanah saat kandungan airnya 
bertambah? Menggunakan hasil yang kamu 
punya, bisakah kamu menentukan tingkat 
kelembapan sampel tanah yang lain? 

16
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Isi sumbu x (garis horizontal) dengan label 
nomor sampel (1-7). Pada sumbu y (garis 
vertikal), masukkan rata-rata persen warna 
(0-100%).

a
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