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KAITAN DENGAN SDG
PENGANTAR 

Tanaman adalah bagian penting di dalam rantai makanan dan siklus kar-

bon. Tanaman punya kemampuan fotosintesis, yaitu proses biokimia untuk 

menangkap dan menyimpan energi dari matahari dan dari partikel di udara. 

Di dalam percobaan ini, jumlah kepingan daun menjadi ukuran tidak lang-

sung dari tingkat fotosintesis bersih.

Dalam proses fotosintesis, tanaman menggunakan sinar matahari, air, dan 

karbondioksida (CO2) di udara untuk menyimpan karbon dan energi dalam 

bentuk molekul glukosa. Oksigen (O2) adalah hasil turunan dari proses ini. 

Produksi oksigen oleh organisme yang melakukan fotosintesis menjelaskan 

mengapa atmosfer bumi kaya akan oksigen.

SASARAN KEGIATAN

Organisme pelaku fotosintesis mendapatkan energi dari sinar 
matahari dan zat-zat di udara untuk menghasilkan makanan 
yang kita santap sekaligus oksigen yang kita hirup. Dalam keg-
iatan ini, oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis mem-
buat kepingan-kepingan daun mengambang seperti gelembung 
air.

1

PERTANYAAN PANDUAN

Berapa lama sampai kepingan daun pertama bisa mengambang?1

Berapa lama sampai separuh jumlah kepingan daun mengam-
bang, dan berapa lama sampai semua kepingan mengambang?

2

Timbangan hingga satuan 
gram

2

Sabun cuci piring cair4

Air3

Sendok atau alat serupa 
lain (untuk mencampur 
larutan)

5

Sedotan atau pembolong 
kertas

6

Daun bayam atau daun 
ivy

7

ALAT DAN BAHAN

Baking soda 

(sodium bikarbonat)
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TUGAS/LANGKAH-LANGKAH

Buat larutan 0,1% bikarbonat dengan mencam-
pur 0,5 gram baking soda dengan 2 cup (500 ml) 
air. Tambahkan beberapa tetes sabun cuci piring 
cair lalu aduk perlahan. Cobalah agar tidak ada 
busa sabun di dalam larutan ini.

1

Keluarkan alat pengisap (plunger) dari dalam 
spuit. Jika spuit memiliki tutup, lepaskan. Masuk-
kan kepingan daun ke dalam spuit, lalu posisikan 
agar kepingan daun berkumpul di ujung spuit. 
Jika tersedia sedotan, tiup pelan daun (lihat 
foto).

3

Menggunakan sedotan atau pembolong kertas, 
buat 10 keping daun berbentuk lingkaran (lihat 
foto di bawah). (Sedotan bisa digunakan untuk 
bayam; pembolong kertas bisa digunakan pada 
daun ivy).

2

Fig 1 Fig 2

Fig 3

Spuit ukuran 10 mL (tanpa jarum)8

Bohlam pijar 100 watt, atau bohlam lain 
dengan besar watt yang setara, dilengkapi 
dudukan (lebih baik jika dudukan memiliki 
penjepit)

10

Buku catatan dan pensil, atau alat serupa 
lain untuk mencatat hasil percobaan

12

Opsional: cincin besi, kertas alumunium, 
termometer, es, air panas, fi lter jel ber-
warna

13

Gelas plastik transparan (ukuran 1 gelas) 
atau gelas kimia ukuran 250 mL

9

Pengukur waktu (timer)11
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Pegang spuit dengan ujung menghadap ke atas, 
keluarkan sisa udara dengan menekan plunger 
perlahan.

7

3/5

Masukkan kembali plunger ke dalam alat suntik. 
Hati-hati agar tidak menyentuh atau merusak 
kepingan daun (lihat foto).

4 Tutup rapat ujung spuit dengan satu jari. Perlah-
an, tarik plunger ke atas. Dengan kedua gerakan 
ini, kita menciptakan ruang vakum. Buih-buih 
kecil seharusnya dapat terlihat keluar dari daun. 
Tahan selama beberapa detik, lalu lepaskan 
plunger. Sekarang, daun mulai tenggelam.

8

Ulangi langkah ini beberapa kali sampai semua 
daun sudah tenggelam ke dasar larutan. (Plung-
er mungkin perlu diketuk supaya buih udara 
terlepas dan semua daun dapat tenggelam.) 

9

Setelah semua daun berkumpul di dasar larutan, 
keluarkan plunger dengan berhati-hati. Tuang-
kan daun dan larutan ke dalam gelas kimia. 
Seharusnya, daun langsung mengendap di dasar 
wadah. Jika ada daun yang mengambang, kelu-
arkan.

10

Atur lampu agar berada sekitar 30 cm di atas 
meja. Cincin besi mungkin diperlukan untuk 
langkah ini.

11

Tempatkan gelas kimia di bawah lampu 
(lihat foto).

12

Tuangkan larutan bikarbonat sebanyak 150 mL 
ke dalam cup. Hati-hati agar tidak tercipta busa 
sabun. 

5

Ambil 6-8 mL larutan biokarbonat menggunak-
an spuit. Daun-daun seharusnya mengambang 
di dalam larutan.

6

Fig 4

Fig 5

Fig 6
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Nyalakan lampu, atur timer, dan amati daun yang berada 

di dasar gelas. Perhatikan buih-buih kecil yang terbentuk 

di tepi dan dasar daun. Setelah beberapa menit, daun 

akan mulai mengambang ke permukaan larutan. Catat 

ada berapa daun yang mengambang per menit, sampai 

semua daun mengambang.

Setelah semua daun mengambang, letakkan gelas di 

dalam lemari atau ruangan yang gelap. Atau, tutupi gelas 

dengan kertas alumunium. Periksa kondisinya setelah 

sekitar lima belas menit. Apa yang terjadi?

Coba ubah faktor-faktor lain yang mungkin memenga-

ruhi fotosintesis dan perhatikan kejadian setelahnya. 

Seberapa lama hingga semua daun bisa mengambang 

di bawah kondisi yang berbeda-beda ini? Kita bisa 

membandingkan, misalnya, efek jenis sumber cahaya 

yang berbeda—bohlam pijar, neon, atau LED dengan 

watt lebih tinggi atau rendah. Atau, ubahlah suhu larutan 

dengan merendam gelas kimia di es batu atau air panas. 

Coba juga tingkatkan kadar sodium bikarbonat, atau 

jangan gunakan sama sekali. Coba juga untuk mengenali 

rentang panjang gelombang cahaya yang digunakan di 

dalam fotosintesis dengan membungkus dan menutupi 

gelas kimia menggunakan fi lter jel berwarna—fi lter ini 
bisa menghilangkan panjang gelombang tertentu.

Persamaan fotosintesis dapat dinyatakan sebagai 

berikut:

Dalam percobaan dengan kepingan daun, semua kom-

ponen yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis terse-

dia. Sumber cahaya memberikan energi cahaya, larutan 

menjadi air, dan sodium bikarbonat menjadi CO2 dalam 

versi larut.

Tanaman secara umum mengambang di air. Sebab, 

daun memiliki udara yang tersimpan di antara selnya. 

Udara ini membantu menghimpun gas CO2 dari ling-

kungan untuk keperluan fotosintesis. Saat kita perlahan 

menciptakan kondisi tanpa udara bagi lingkaran daun di 

dalma larutan, udara ini dipaksa keluar dan digantikan 

dengan cairan. Akibatnya, daun pun tenggelam.

Buih kecil yang tampak di sekitar daun pada eksperimen 

ini adalah produksi bersih gas O2, gas yang menjadi 

produk turunan fotosintesis. Akumulasi O2 pada ling-

karan daun menyebabkan daun mengambang. Tingkat 

produksi O2 dapat dipengaruhi oleh intensitas sumber 

cahaya. Namun demikian, ada tingkat maksimal; setelah 

tingkat ini tercapai, peningkatan energi cahaya tidak 

akan meningkatkan fotosintesis.

4/5

Fig 7 Fig 8

DISKUSI

6CO2 + 6H2O + light energy → C6H12O6 + 6O2
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Untuk menggunakan energi yang dihasilkan fotosintesis, 

tanaman (sama seperti organisme lain yang punya mito-

kondria) menggunakan pernapasan, yang pada dasarnya 

adalah proses yang berkebalikan dari fotosintesis. Dalam 

pernapasan, glukosa dipecah untuk memproduksi energi 

yang digunakan sel—reaksi ini menggunakan O2 dan 

yang dikeluarkan adalah CO2. Lingkaran daun adalah 

bagian dari tanaman hidup yang masih membutuhkan 

energi. Sebab itu, tanaman menggunakan gas O2 dalam 

pernapasan sekaligus menghasikan O2 melalui fotosin-

tesis. Jadi, buih O2 yang kita lihat adalah produk bersih 

fotosintesis. Disebut ‘bersih’ karena sudah dikurangi 

dengan O2 yang digunakan untuk bernapas.

Saat daun diletakkan di dalam gelap, daun akan teng-

gelam. Tanpa energi cahaya, fotosintesis tidak bisa 

terjadi, sehingga tidak ada lagi gas O2 yang dihasilkan. 

5/5

Percobaan ini membuka banyak ruang eksplorasi. Murid 

dapat merancang percobaan sendiri untuk menghitung 

laju fotosintesis menggunakan macam-macam variabel. 

Namun, sebelumnya, murid perlu mengetahui terlebih 

dahulu protokol percobaan dasar sebelum mengubah 

kondisi percobaan.

Minta murid untuk memikirkan cara menjaga satu varia-

bel tetap sama untuk setiap satu kali percobaan. Be-

berapa aspek dalam percobaan perlu dipertahankan, 

misalnya jarak beaker dengan sumber cahaya, jenis 

bohlam yang dipakai, suhu larutan, banyaknya larutan, 

dan lain-lain. Dalam beberapa kondisi, fotosintesis bisa 

tidak terjadi, misalnya air tanpa bikarbonat, suhu yang 

terlampau rendah, dan kegelapan total.

Cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data di 

dalam percobaan ini adalah mencatat jumlah lingkaran 

daun yang mengambang dengan interval satu menit. 

Pencatatan bisa dibuat grafi k dengan mudah; catatan 
waktu dijadikan sumbu x dan jumlah daun yang men-

gambang di sumbu y.

Untuk memperbandingkan kondisi berbeda, angka yang 

biasanya digunakan adalah titik waktu ketika separuh 

daun mengambang, atau dinyatakan sebagai E50.

PERLUASAN KEGIATAN
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