
Sejak Revolusi Industri, kegiatan-kegiatan manusia yang berdampak terhadap iklim 
bertambah banyak, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan pemakaian pem-
bangkit listrik bertenaga batu bara. Contoh dampak yang terjadi adalah emisi gas 
rumah kaca yang meningkatkan suhu di bumi. Emisi dari pembakaran bahan bakar 
fosil tidak hanya memperbesar efek gas rumah kaca, tetapi juga menyebabkan pen-
gasaman laut-laut di bumi. Karbon dioksida yang terlepas ke udara larut di laut dan 
danau, kemudian berubah menjadi asam. Selain itu, pengasaman juga disebabkan 
oleh senyawa lain yang dilepaskan oleh bahan bakar fosil, seperti sulfur dioksida 
dan nitrogen oksida. Kandungan asam mengubah kadar pH di laut, sehingga 
mengganggu kesehatan ekosistem di bawah air. Dalam kegiatan ini, murid diajak 
menyelidiki dampak air asam terhadap kulit telur, yang digunakan untuk mewakili 
organisme laut dan batuan kapur.
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SASARAN KEGIATAN

Menguji level pH air dan campuran air-asam

Mengamati efek asam terhadap ekosistem

Memahami proses berpikir ilmiah, seperti pengamatan dan 
penarikan kesimpulan

Memahami efek perubahan iklim terhadap kualitas air dan eko-
sistem laut, baik ekosistem organik (tanaman dan hewan laut) 
dan ekosistem anorganik (batuan)
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Experimen

PERTANYAAN PANDUAN

Bagaimana hujan asam terjadi?1

Apa yang terjadi pada batuan kapur dan kulit telur jika terkena 
asam yang sangat kuat?

2

Berapa tingkat pH larutan asam di akhir eksperimen?4

Apa yang terjadi pada batu kapur dan kulit telur di dalam air? 
Apa yang dimaksud dengan ‘kontrol’?

3

KAITAN DENGAN SDG

KOMPOSISI STEM

DURASI



8 x stoples kaca 2

TUGAS
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Cuka3

Kulit telur4

3 x batu kapur 5

Kertas Litmus, atau indikator pH lain dari bahan-
bahan di sekitar rumah (kunyit atau air kol merah)

6

Tisu7

ALAT DAN BAHAN

Air

Siapkan instrumen kontrol, yaitu 2 stoples berisi 
hanya air.

1

Isi 6 wadah lainnya dengan air hingga separuh.2

Hitung kadar pH dari masing-masing larutan 
cuka dan air.

4

Tuangkan cuka ke 6 wadah berisi air, masing-
masing dengan jumlah yang semakin banyak. 
Contoh: 1/4 gelas cuka untuk wadah 1, 1/2 gelas 
cuka untuk wadah 2, 3/4 gelas cuka untuk wadah 
3, dan seterusnya.

3

Masukkan kulit telur dan batu kapur ke dalam 
3 stoples berisi larutan asam. Apa yang terjadi, 
dan apakah fenomena yang sama terjadi di 
semua stoples, dan untuk semua larutan?

5

Hitung kadar pH untuk kedua kali. Bandingkan 
dengan kadar pH sebelumnya.

7

Catatlah temuanmu.8

Perhatikan perubahan ukuran batu dan kulit 
telur, lalu ukur kembali keduanya selama 3-4 
hari. 

6

PETUNJUK KESELAMATAN

Ikuti protokol laboratorium dan 
protokol kesehatan mencegah  COVID-19

PENYUSUN
Kombada Mhopjeni
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