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B. PERATURAN DAN TATA TERTIB PRAKTIKUM 

1. Praktikum harus selalu dihadiri seluruhnya. Jika berhalangan praktikum harus memberikan 
keterangan tertulis, sebagai bahan pertimbangan untuk mengikuti praktikum susulan. 

2. Pada waktu memasuki laboratorium untuk praktikum, sepatu harap diletakan di luar 

laboratorium.  Praktikum wajib memakai Jas Laboratorium. Tas dan barang-barang  lain 
yang tidak diperlukan diletakkan pada tempat yang tersedia (loker) dan tidak 
diperkenankan meletakan di atas meja praktikum. 

3. Di dalam Laboratorium tidak diperkenankan merokok dan makan serta mengganggu 
percobaan milik orang lain. 

4. Sebelum menjalankan praktikum, mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan baik 

mengenai jadwal praktikum, dan mempelajari teori  yang berhubungan dengan hal yang 
akan dipraktekkan. Agar diperhatikan dan diikuti dengan disiplin jadwal yang telah 

ditentukan. 
5. Untuk semua kegiatan praktikum, akan diadakan pengamatan langsung oleh asisten atau 

dosen praktikum yang mencakup beberapa aspek, antara lain kedisiplinan, kejujuran, 

kreatifitas dan lain-lain. 
6. Setelah praktikum selesai, laporan sementara atau hasil pengamatan yang sudah 

bisa diperoleh, beserta kartu praktikum harus diserahkan untuk diperiksa dan diparaf 

oleh asisten atau dosen yang bersangkutan. 
7. Diskusi tentang materi percobaan sangat dianjurkan, dengan mengingat batas-batas 

tertentu. 

8. Kebersihan laboratorium harus selalu dijaga. Setiap kelompok praktikum diwajibkan 
membawa kain lap / serbet yang bersih. 

9. Bagi praktikan yang sedang bertugas PIKET, tidak diperkenankan meninggalkan 

laboratorium sebelum keadaan laboratorium bersih kembali. 
10. Untuk jenis percobaan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 hari , peralatan praktikum 

(alat gelas) harus ditulis tanggal praktikum dan nama praktikan. 

11. Selama melakukan praktikum, mahasisiwa harus bekerja dengan teliti dan bersih. Segala 
macam bahan bekas praktikum (bahan tanaman, tanah atau sampah) harus dibuang ke 

bak sampah, dilarang dibuang di bak cucian (wastafel), kecuali zat-zat yang bersifat cair 
dan rekatif. 

12. Perlengkapan (alat-alat) praktikum yang sudah selesai digunakan harus dibersihkan dan 

dikeringkan, kemudian dikembalikan pada tempatnya dalam keadaan utuh (lengkap). 
13. Bilamana ada kerusakan alat,  atau hilangnya alat-alat akibat kesalahan praktikan, maka 

praktikan (kelompok praktikan) diwajibkan menggantinya berupa alat atau uang pengganti 

dalam waktu satu bulan sesudahya. 
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C. PEMBUATAN LAPORAN PRAKTIKUM 

1. Setiap judul percobaan dibuat dalam satu laporan. Laporan dibuat prorangan, (walaupun 
dalam pelaksanaan praktikum ada yang dilakukan berkelompok). Mahasiswa diwajibkan 

membuat laporan selambat-lambatnya 2 minggu setelah pengamatan terakhir. 
Format Laporan. 
 Judul Praktikum dan Nomor. 

 Tanggal Praktikum dan Tempat/Lokasi Praktikum. 
 Tujuan Praktikum (5) 

 Pendahuluan (berupa kerangka teori atau tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 

percobaan yang dilakukan) (10) 
 Alat dan Bahan 

 Cara Kerja 
 Hasil Pengamatan (dapat berupa tabel, dengan membuat judul dan satuan 

pengukuran) (20) 
 Pembahasan (menghubungkan hasil percobaan, tujuan serta teori dari pustaka)  jika 

ada pengukuran berarti ada perhitungannya (45)  
 Kesimpulan (15) 

 Daftar Pustaka (minimal ada 1 literatur berbahasa asing) (5) 
2. Setelah selesai semua kegiatan praktikum, akan diadakan responsi / diskusi. 

D. SISTEM PENILAIAN 

Nilai praktikum diambil dari ujian, nilai laporan praktikum, pra percobaab, serta nilai 
ketekunan dan kerapihan. Nilai akhir tersebut selanjutnya diserahkan pada dosen teori, untuk 

digabungkan sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan (30%) untuk mendapatkan nilai 
akhir mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dimana prosentase teori sebesar 70%. 

E. PETUNJUK PEMBUATAN BAHAN  

Dalam melaksanakan praktikum atau penelitian, sering kali kita menggunakan bermacam-
macam jenis larutan.  Larutan tersebut dapat  berasal dari zat atau senyawa yang berupa cairan 
atau padat (bubuk/powder).  Pembuatan larutan harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan 

satuan yang diinginkan, mulai dari menimbang zat dan melarutkan dalam suatu pelarut. 
Satuan untuk menyatakan konsentrasi suatu larutan dapat berupa % (persen), M 

(Molar), m (molal), N (normal) dan ppm (part permillion). 

1. Larutan % (persen) 
Adalah larutan yang menunujuk perbandingan jumlah zat terlarut dengan zat pelarut. 

Perbandingan tersebut berupa : 
a. Perbandingan jumlah berat (gr) zat terlarut dalam 100 gram pelarut (W/W) 
b. Perbandingan jumlah berat (gr) zat terlarut dalam 100 ml pelarut (W/V) 

c. Perbandingan jumlah volume (ml) zat terlarut dalam 100 ml pelarut (V/V) 
d. Perbandingan jumlah volume (ml) zat terlarut dalam 100 gram pelarut (V/W) 
 

Contoh. 
Larutan 20% glucose (W/V) dibuat dengan cara sbb:  20 gram sukrosa dimasukkan ke dalam 
gelas ukur dan ditambahkan aquades sampai volume 100 ml. 

2. Molar (M) 
Suatu larutan disebut  1 M  bila larutan itu dibuat dengan melarutkan 1 mol zat dalam 
sejumlah pelarut (air) hingga total volume larutan menjadi 1 liter. 

 
Contoh : 

1 M glukosa dibuat dengan melarutkan 1 mol glukosa ( 342 gr glukosa) ditambah  air 

sampai volume larutan 1 liter. ( 1 M = gr/BM dalam liter). 
3. molal (m) 

Suatu larutan disebut 1 m (molal) bila larutan tersebut dibuat dengan melarutkan 1 mol zat 
dalam 1000 gran pelarut (air). 
 

Contoh : 
 Berat molekul sukrosa 342, jadi 1 mol sukrosa = 342 gram. 
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4. Normal (N) 

Larutan N adalah larutan yang berasal dari sejumlah zat elektrolit yang dilarutkan dalam air 
hingga volume larutan menjadi 1 liter. Gram ekivalen suatu zat tergantung dari hydrogen 

ekivalen zat tersebut. Jadi larutan normal ditentukan oleh konsentrasi ion H+ dalam larutan 
tersebut. 

5. ppm (part per million / persejuta bagian) 

Larutan 1 ppm suatu zat dibuat dengan melarutkan 1 mg zat dalam 1 liter air. 
 

F. KARTU PRAKTIKUM 

Tampak Belakang 

PRAKTIKUM  FISIOLOGI   TUMBUHAN 

PERCOBAAN           LAPORAN 

Tanggal No Judul Praktimum Paraf 
Asisten/Dosen 
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Tampak Depan 
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2017 
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PRAKTIKUM I 

DIFUSI, OSMOSIS DAN IMBIBISI 

A. Tujuan 

Mempelajari proses imbibisi, osmosis dan difusi suatu zat.   

B. Pendahuluan 

 Proses pergerakan air di dalam sel tumbuhan dapat berlangsung secara difusi, imbibisi dan 

osmosis, yang merupakan transport pasif. Difusi merupakan pergerakan  molekul atau ion dari 

suatu tempat ke tempat lain karena adanya aktivitas kinetik yang bersifat random (Salibury dan 

Ross 1985). 

 Imbibisi dalam sel tumbuhan merupakan absorbsi air oleh senyawa pembentuk 

protoplasma dan dinding sel, khususnya senyawa yang berukuran makromolekuler seperti protein, 

polisakarida, dll ( Noggle dan Fritz, 1978). Proses tersebut mencakup difusi dan gerakan kapiler. 

Peristiwa tersebut hanya dapat berlangsung bila imbiban mengandung celah-celah sub-mikroskopis 

yang berfungsi sebagai pipa/tabung kapiler ( minute sub-mikroskopic capillaries).  Air akan 

bergerak dari daerah yang mempunyai potensial air tinggi ke daerah yang mempunyai potensial air 

yang lebih rendah. 

 Sedangkan osmosis merupakan pergerakan air dari suatu larutan  yang mempunyai 

potensial air yang tinggi ke potensial yang lebih rendah, melalui selaput permeable diferensial yang 

memisahkan  kedua larutan tersebut. Selaput permeabel diferensial mempunyai permeabilitas yang 

berbeda bagi senyawa yang berbeda; dapat meneruskan molekul air tetapi menghambat 

masuknya senyawa yang terlarut. 

C. DIFUSI 

Alat dan Bahan. 

1. Tabung reaksi 4 buah   3.   Metilen biru 1 % 

2. Agar pasar / agar swallow 

Cara Kerja 

1. Buat larutan agar dengan konsentrasi 1 %, 0,8 %, 0,6 % dan 0,4 % 

2. Masukan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 ml.  Tandai tinggi permukaan agar setelah 

beku. Selanjutnya ke dalam masing-masing tabung tambahan 2 ml metilen biru 1 %. 

3. Tutup mulut tabung untuk mencegah penguapan, kemudian letakan pada permukaan  yang 

rata selama 2 hari. 

4. Buat hasil pengamatan saudara tersebut dalam bentuk grafik. 

D. OSMOSIS 

 
Alat dan Bahan 

 

1. Tabung reaksi 1 buah 

2. Larutan  CuSO4  5 % 
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3. 1 buah kristal kalium ferosianida 

Cara Kerja 

1. Tuangkan 5 ml larutan CuSO4 5 % ke dalam tabung reaksi 

2. Secara hati-hati masukan sebuah kristal kalium ferosianida kira-kira sebiji jagung, tabung 

reaksi ditaruh dalam posisi tegak. 

3. Amati sifat membrane yang terjadi 

 

 

Gambar 1. Diagram Percobaan Osmosis 

E. PENGARUH KONSENTRASI ZAT TERLARUT TERHADAP IMBIBISI 

Alat dan Bahan 

1. Botol selai / Erlenmeyer 5 buah  3.   Biji kedelai atau jagung 50 gram 

2. Oven, tinbangan    4.   Larutan NaCI 4 M, 1 M dan 0,5 M 

Cara Kerja 

1. Keringkan biji jagung atau kedelai dalam oven 60 ºC selama 2 hari. 

2. Buatlah larutan NaCI 4 M, 1 M dan 0,5 M masing-masing sebanyak ± 200 ml. 

Ke empat larutan tersebut masing-masing mempunyai tekanan osmosis -130, -72, -38 dan -19 

atm. 

3. Masukkan ke dalam 5 botol yang telah disiapkan biji jagung / kedelai yang sudah 

dikeringkan masing-masing 10 gram. 

4. Kemudian masukan ke dalam botol 1 sampai dengan 4 larutan NaCI 4 M, 2 M, 1 M dan 0,4 

M sampai biji-biji kedelai terendam. Botol ke 5 diisi air sebagai control. 

5. Timbang berat biji dari kelima botol setelah 2 hari. 

6. Buat hasil pengamatan saudara sdalam bentuk tabel, dengan jumlah gram air imbisisi per 

gram biji sebagai ordinat dan tekanan osmosis sebagai absis. 

 

5 ml CuSO4  5 % 

 Kristal kalium ferosianida 
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PRAKTIKUM II 

PERKECAMBAHAN DAN DORMANSI 

A. Tujuan 

1. Mengukur kecepatan perkecambahan dan kesanggupan perkecambahan 

2. Melihat pengaruh cahaya terhadap perkecambahan 

3. Melihat berbagai perlakuan (mekanik dan kimia) terhadap pematahan dormansi pada biji 

dengan testa yang keras 

B. Pendahuluan 

 Perkecambahan biji merupakan istilah untuk menunjukan proses-proses yang dimulai dari 

hidrasi (imbibisi air) oleh biji kering dan berakhir bila sebagaian dari embrio menembus kulit biji 

(Prawiranata, Harran dan Tjondronegoro, 1981). Pada umumnya radikula (akar) yang akan terlebih 

dahulu menembus biji kulit, akan tetapi pada beberapa tanaman, plumula (batang) yang lebih 

dahulu. 

 Pertumbuhan embrio pada banyak biji dapat diatasi dengan meletakan biji pada 

lingkungan yang cocok. Faktor lingkungan utama yang dibutuhkan adalah air dan udara, karena 

biji kering mempunyai laju metabolisma yang rendah (Mayer dan Poljskoff  Mayber, 1989); suhu 

yang cocok, bebas dari garam-garam anorganik yang berkonsentrasi tinggi, dan bebas dari zat 

penghambat (retardant), dan untuk beberapa jenis biji diperlukan perlakuan cahaya. 

 Secara ringkas proses metabolisma perkecambahan adalah :  (1)  Meningkatnya laju 

respirasi apabila terjadi ambibisi air,  (2)  Terjadi pemecahan bahan-bahan cadangan pada biji, 

reaksi ini juga diinisiasi oleh adanya hidrasi protein (Mayer dan Poljakoff  Mayber, 1989),  sehingga 

terjadi transport hasil pemecahan dari satu bagian ke bagian lain; (3)  Sintesis material baru dari 

hasil pemecahan tersebut. 

 Beberapa jenis biji mempunyai testa yang keras dan tidak dapat ditembus air 

(impermiabel), menyebabkan biji dalam keadaan dorman, sehingga sulit dan memakan waktu yang 

lama untuk dapat berkecambah walaupun factor lingkungan yang dibutuhkan untuk 

perkecambahan telah terpenuhi. 

 Usaha pematahan dormansi antara lain dapat dilakukan dengan cara mekanis, ataupun 

dengan penggunaan senyawa kimia tertentu seperti pemberian Gibberelin, Kinetin, Asam Sulfat 

pekat dll, agar air dapat masuk ke dalam biji. 

C. MENGUKUR KECEPATAN DAN KESANGGUPAN PERKECAMBAHAN 

Alat dan Bahan 

1. Cawan petri 

2. Kertas isap/kapas dan air 

3. Biji Cabai (Capsicum annum) 200 butir 

Cara Kerja 

1. Lakukan seleksi terhadap biji dengan cara merendam biji dalam air, kemudian pilih 200 

butir yang baik. 
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2. Alasi dasar petri dengan kertas isap/kapas dan beri air agar lembab 

3. Ke dalam setiap petri letakkan biji cabai sebanyak 50 biji 

4. Letakkan petri ke-1 dan 2 ditempat gelap dan petri 3 dan 4 ditempat terang 

5. Lakukan pengamatan terhadap jumlah biji yang berkecambah selama 1 minggu di kedua 

tempat 

6. Perhatikan jumlah biji yang berkecambah pada hari ke empat dan ketujuh, dan amati pula 

keadaan morfologis tanaman di kedua tempat 

7. Hitunglah % (persentase) perkecambahan biji-biji tersebut 

D. PENGARUH BERBAGAI PERLAKUAN TERHADAP PEMATAHAN DORMANSI PADA BIJI 

Alat dan Bahan 

1. Biji saga (Abrus precatorium), Lamtoro (Laucaena glauca), atau biji lain yang keras. 

2. Larutan H2SO4  pekat. 

3. Cawan Petri, alat pemanas, alat penggosok (amplas besi) 

Cara kerja 

1. Sediakan salah satu biji-biji diatas sejumlah 50 biji, bagi dalam 5 kelompok (tiap kelompok 

10 biji). 

2. Kelompok I dihilangkan sebagian dari kulit biji (testa) pada bagian yang tidak ada 

lembaganya dengan menggunakana amplas besi. 

3. Kelompok II direndam dalam air mendidih selama 1 jam. 

4. kelompok III direndam dalam H2SO4  pekat selama 10 menit, kemudian cuci dalam air 

mengalir. 

5. kelompok IV direndam dalam H2SO4  pekat selama 15 menit, kemudian cuci dalam air 

mengalir. 

6. Kelompok V tanpa diberi perlakuan (control). 

7. Masing-masing kelompok kenudian dikecambahkan dalam cawan Petri yang telah dialasi 

kapas / kertas isap basah. 

8. Lakukan pengamatan selama 2 minngu dan jagalah kelembabannya. 

9. Amati perubahan yang terjadi dan catat jumlah biji yang berkecambah. Hitung % 

perkecambahannya. 
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PRAKTIKUM III 

GERAK DAN PERTUMBUHAN BATANG 

A. Tujuan 

Mengamati arah pertumbuhan batang yang ditumbuhkan pada berbagai posisi 

B. Pendahuluan 

 Tumbuhan dapat tumbuh ke atas (geotropisme negatif) atau kebawah (geotropisme 

positif), horizontal (diageotripopisme) atau membentuk sudut tertentu terhadap arah vertical. 

 Secara umum gerak pertumbuhan batang dipengaruhi oleh pola distribusi auksin yang 

bersifat basipetal.  Namun disamping itu ada pola lain dari distribusi auksin, terutama karena 

pengaruh cahaya, yaitu :  (1)  Adanya cahaya dapat mampu meningkatkan sintesis auksin;  (3)  

dari percobaan Leopold dkk, menunjukkan adanya pengangkutan auksin secara lateral dari sisi 

organ tumbuhan yang terkena cahaya ke sisi yang tidak terkena cahaya ( Sasmitamiharja dan 

Siregar, 1990 ). 

C. GERAK DAN PERTUMBUHAN BATANG 

Alat dan bahan 

1. Tabung contoh 6 buah dengan sumbat gabus berlubang satu. 

2. Statif 2 buah, klem serba guna untuk penjepit klem masing-masimg 6 buah. 

3. 6 tangkai tanaman Coleus sp dan lilin / vaselin. 

Cara Kerja 

1. Tabung contoh diisi air sampai penuh. Kemudian masukan tiap tangkai tanaman  Coleus 

sp kedalamnya melalui sumbat gabus/karet berlubang satu, sampai tangkainya dapat 

menempati dasar tabung. 

2. Tutup erat sumbat gabus ke dalam tabung contoh, dan olesi setiap hubungan dengan 

lilin. 

3. Letakan tiga tabung tersebut pada statif 1 dalam posisi tegak, mendatar dan terbalaik 

dengan penjepit klem serbaguna. Sedangkan ke tiga tabung contoh lainnya diletakan  

pada statif II. 

4. Satu perangkat diletakan di tempat gelap dan satu lagi di tempat terang  (banyak sinar). 

5. Gambarkan arah pertumbuhan batang setelah 5 hari. Analisa mengapa hal tersebut dapat 

terjadi. 
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PRAKTIKUM IV 

HUBUNGAN AIR DAN TANAH 

A. Tujuan 

1. Mengukur kemampuan berbagai jenis tanah dalam menahan/mengikat air. 

2. Mengukur kecepatan kapilaritas berbagai jenis air. 

B. Pendahuluan 

 Tanah adalah bangunan alam yang komplek yang terdiri dari lima komponen utama : hara 

mineral, bahan organic, air tanah, udara tanah, dan organisme hidup. Hara mineral dan bahan 

organic bersama-sama membentuk bagian padat dari tanah. Diantara bagian padat ini terdapat 

pori-pori tanah yang berisi air dan udara. 

 Sifat fisik tanah tergantung pada jumlah, ukuran, bentuk, susunan dan komposisi mineral 

dari partikel tanah; macam dan jumlah bahan organic; volume dan bentuk pori-porinya; serta 

perbandingan air dan udara yang menempati pori pada waktu tertentu. 

 Salah satu sifat fisik tanah yang penting adalah tekstur tanah. Tekstur tanah adalah 

perbandingan relatif (dalam persen) fraksi-fraksi pasir, debu dan liat. Partikel-partikel pasir 

ukurannya jauh lebih besar dan memiliki luas permukaan yang kecil (dengan berat yang sama), 

disbanding dengan partikel debu dan liat. Luas permukaan butir liat sendiri diketahui jauh lebih 

besar dari luas permukaan partikel debu (Hakim et al, 1986). 

 Sebagian air yang masuk ke dalam tanah akan diikat oleh koloid tanah (disebut air 

higroskopis), dan sebagian lagi ditahan dalam rongga kapiler diantara partikel-partikel tanah 

(disebut air kapiler).  Air di dalam tanah diatas kapasitas lapang disebut air bebas (air drainasi). 

Tanah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengikat air. Kemampuan ini tergantung 

pada tekstur tanah. 

 Kapilaritas juga merupakan fenomena fisik dari tanah. Bila ujungf pipa diletakan tegak 

lurus tepat dipermukaan air, maka air akan naik dalam pipa tersebut, dan mencapai permukaan 

yang lebih tingggi dari permukaan air di luar pipa. Gaya-gaya yang bekerja pada gejala kapilaritas 

adalah : (1) gaya adhesi antara gelas dengan air; (2) pada waktu yang bersamaan, karena adanya 

gaya tarik menarik antara molekul-molekul air (kohesi), maka bagian air yang tidak dipengaruhi 

gaya adhesi akan tertarik keatas. 

 Makin kecil  tabung kapiler makin tinggi kolom air dalam tabung tersebut. Hal ini 

disebabkan jumlah permukaan adhesive per satuan botol air lebih besar dalam tabung kecil dari 

pada tabung besar (Hakim et al, 1986. 

C. KEMAMPUAN TANAH MENAHAN AIR 

Alat dan bahan 

1. Sampel tanah liat, pasir dan humus 

2. Gelas ukur dan corong @ 3 buah 

3. Oven, mortar (lumping) dan alu 

4. kertas isap / kapas 
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Cara Kerja 

1. Timbalah sampel tanah yang sudah dikeringkan dalam oven 70ºC – 48 jam, atau disangrai 

masing-masing sebanyak 10 – 15 gr. 

2. Jika tanah liat dan humus masih menggumpal, haluskan dengan mortar sampai mendekati 

ukuran yang sebenarnya. 

3. Tutuplah corong bagian dalam dengan kertas isap / kapas dalam keadaan basah , 

kemudian letakan corong di atas gelas ukur. 

4. Masukan ke tiga jenis tanah tadi ke dalam setiap corong. 

5. Tuanglah air secara perlahan ke dalam corong dalam jumlah tertentu ( ± 20 ml ). Biarkan 

hinnga air dalam corong tidak menetes lagi. 

6. Ukurlah volume air yang tertampung di dalam gelas ukur, dan hitunglah   presentase air 

yang diserap  dari berbagai jenis tanah itu. Apakah ketiga hasil itu sama ?. Mengapa 

demikian ? bandingkan pula dengan hasil percobaan kelompok lain. 

 

Gambar 2. Percobaan Kemampuan Tanah Menahan Air 

D. MENGUKUR DAYA KAPILARITAS TANAH 

Alat dan Bahan 

1. Sampel tanah liat , pasir, dan humus (pupuk kandang). 

2. Alat kapilaritas tanah 3 buah beserta statif. 

3. Cawan perti 3 buah 

4. Kertas isap berdiameter ± 3 cm. 

Cara Kerja 

1. Keringkan sample tanah  dalam oven 70ºC – 48 jam, atau dapat pula disangrai. 

2. Jika tanah liat dan humus masih menggumpal, haluskan dengan mortar sampai mendekati 

ukuran sebenarnya. Letakan kertas isap di dalam cawan Petri. 

Air 
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3. Masukan tanah yang telah disiapkan ke dalam  salah satu alat kapilaritas dan usahakan 

menjadi padat, dengan jalan mengetuk-ngetuk pipa kapilaritas. Tanah telah padat apabila 

pipa diangkat, tamah di dalam tidak jatuh. 

4. Letakan dengan hati-hati alat kapilaritas pada cawan petri yang telah dialasi kertas isap 

tadi, kemudian dirikan alat kapilaritas. Untuk ke jenis tanah yang lain lakukukan hal yag 

sama. 

5. Tuangkan sejumlah air yang volumenya sama ke dalam tiap cawan petri. 

6. Ukur ketinggian rembesan air dalam pipa kapilaritas dengan interval waktu tertentu selama 

5 X pengamatan. 

7. Bandingkan kenaikan air dari ketiga jenis tanah tersebut, apakah ada perbedaan ?  

Mengapa hal tersebut terjadi ? 

 

 

Gambar 3. Alat kapilaritas Tanah 
 

Air 
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PRAKTIKUM V 

TRANSPIRASI 

A. Tujuan 

Mengukur kecepatan transpirasi melalui daun, persatuan luas dan satuan waktu tertentu. 

B. Pendahuluan 

 Tanaman mendapat air melalui proses penyerapan oleh rambut-rambut akar. Air serta 

garam-garam terlarut akan diteruskan ke seluruh bagian tanaman. Hanya sebagian kecil (kurang 

dari 1 %) dari air yang diabsorbsi oleh tanaman dipergunakan dalam reaksi metabolisma 

(hidrolisis). Sebagian besar air yang diabsorbsi itu akan dikeluarkan lagi dalam bentuk uap air ke 

atmosfer melalui proses transpirasi. 

  Kehilangan air pada tumbuhan dapat berlangsung melalui stomata, kultikula dan lenti sel 

(Salisbury dan Ross, 1987), tetapi sebagian besar berlangsung melalui stomata pada daun (Noggle 

dan Fritz, 1976). 

 Peristiwa transpirasi merupakan kejadian yang khas pada tumbuhan, terutama berkenaan 

dengan sitem transportasi internal dan sisitem pengendalian/regulasi panas tubuh. Banyaknya uap 

air  yang dilepaskan oleh tumbuhan  pada proses transpirasi, berbeda antara satu spesies dengan 

spesies lainnya (Sasmitamiharja dan Siregar, 1990). 

Laju transpirasi dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain: besar 

kecilnya daun, tebal tipisnya daun;  ada tidaknya lapisan lilin dan bulu pada permukaan daun; 

bentuk dan banyak sedikitnya stomata. Sedangkan factor eksternal antara lain suhu, cahaya, 

kelembaban udara, angin, serta keaadan air tanah. Pengukuran laju tranpirasi dapat dilakukan 

dengan alat photometer. 

C. PENGUKURAN TRANSPIRASI PADA DAUN DENGAN POTOMETER 

Alat dan Bahan 

1. Potometer dan Higrometer masing-masing 3 buah. 

2. Timbangan, penggaris, statif dan jam tangan. 

3. Embar, pisai dan gunting. 

4. ranting tumbuhan tanpa bunga dan kutikula. 

5. Lilin / Seal tipe / Vaselin. 

Cara Kerja 

1. Pilih satu tumbuhan yang tangkainya dapat masuk ke dalam pipa karet photometer, 

kemudian potong dan segera masukkan ke dalam ember yang berisi air agar pada bekas 

potongan batang tidak terdapat gelembung udara. 

2. buka sumbat photometer dan isi dengan air hingga penuh. 

3. Potong pangkal tumbuhan 5 – 10 cm, usahakan daun tidak basah. 

4. Masukkan pangkal tanaman ke dalam pipa karet dan olesi setiap sambungan dengan 

lilin/seal tipe/vaselin. Pekerjaan ini harus dilakukan  dengan hati-hati dengan menjaga 

tangkai tanaman agar tidak lepas kontak dengan air (mengapa ?). 
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5. Lakukanlah hal yang sama untuk kedua  photometer yang lain. Kemudian letakkan 

photometer pada 3 lokasi, yaitu tempat terbuka, teduh dan tertutup (dalam ruangan). 

6. Untruk mengukur kelembaban udara pada setiap temapat, gunakan hygrometer. 

7. Selanjutnya biarkan tumbuhan bertranspirasi. Bila terjadi penyerapan air akibat adanya 

transpirasi, maka air akan bergerak kea rah tabung tanaman. 

8. Untuk memudahkan pengamatan dapat menggunakan larutan eosin sedikit, dengan cara 

menyuntikan pada pipa kapiler dengan menggunakan  siring. 

9. Aamatai secara bersamaan ketiga photometer tersebut (dapat bekerja sma dengan teman 

lain). Dan catat pergerakan eosin/gelembung udara dari a-b, setiap 5 menit, selama 4/5  X 

pengamatan (20/25 menit). 

10. Dengan mengetahui volume pipa kapiler sepanjang a-b ini. Maka dapat diketahui jumlah air 

yang ditraspirasikan selama pengamatan. 

11. Bila pengamatan selesai, petiklanseluruh daum untuk diukur luas totalnya. Sehingga dapat 

diketahui jumlah ml air yang ditraspirasikan/satuan luas daun/satuan waktu pada setiap 

kondisi lingkungan yang diamati tadi. 

D. Cara Mengukur Luar Permukaan daun. 

Seluruh daun dipetik dan ditimbang, misal : a gram. Kemudian ambil sample daun dengan luas 

tertentu. Misal : 3 x  cm dan ditimbang misal : b gram. 

Maka luas permukaan daun seluruhnya dapat dihitung : a/b x 2 x (2x2cm) = d cm. 

Angka 2 menunjukan permukan atas dan bawah. 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Potometer Sederhana 
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PRAKTIKUM VI 

MENGUKUR TEKANAN AKAR PADA TUMBUHAN 

A. Tujuan 

Mengukur besarnya tekanan akar suatu tumbuhan dalam satuan waktu tertentu. 

B. Pendahuluan 

  Salah satu mekanisme yang diduga berperan menggerakan air naik ke bagian atas 

tumbuhan adalah tekanan akar. Meskipun jika dibandingkan dengan peran transpirasi, tekanan 

akar sangat kecil kontribusinya. Hal ini dapat dilihat  dari hasil pengukuran. Kecilnya peran tersebut 

akan semakin jelas, jika diperhitungkan bagaimana air dapat dianggkut sampai ketinggian puluhan 

meter dari permukan tanah, namun untuk beberapa jenis tumbuhan tertentu, tekanan akar 

mungkin mempunyai peran cukup penting. 

C. MENGUKUR TEKANAN AKAR PADA TUMBUHAN 

Alat dan bahan 

1. Alat ukur tekanan akar   4.   Tanaman dalam pot atau tanaman di 

2. Siring dan pisau         halaman. Misal : pacar air 

3. Jam tangan dan penggaris  5.    Eosin 

Cara Kerja 

1. Sediakan tanaman yang mempunyai diameter batang sama dengan diameter pipa karet 

alat ukur tekanan akar, pada ketinggian ± 3cm. 

2. Siramlah tanaman dengan air, kemidian potong batang pada ketinggian tersebut. 

3. Isi pipa kapiler alat  ukur tekanan akar dengan air sampai penuh dan usahakan agar tidak 

ada gelembung udara. 

4. Hubungkan pipa karet dari alat ukur tekanan akar dengan batang tanaman yang telah 

dipotong, dan olesi setiap perhubungan dengan lilin / seal tipe / vaselin. 

5. Biarkan beberapa saat sampai ketinggian air dalam pipa kapiler konstan 

6. Pengamatan dilakukan terhadap tinngi permukaan air dalam pipa kapiler dengan interval 

waktu pengamatan 15 menit – 4/5 kali pengamatan. 

7. Jika permukaan air dalam pipa kapiler lebih, dapat diisap dengan menggunakan siring. 
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PRAKTIKUM VII 

FOTOSINTESIS 

A. Tujuan 

Mengukur besarnya volume oksigen yang dihasilkan dalamproses fotosintesa persatuan waktu 

tertentu. 

B. Pendahuluan 

 Konsep utama dalam fotosintesa adalah penangkapan dan transformasi energi matahari 

yang selanjutnya diubah menjadi energim kimia yang disimpan dalam bentuk senyawa organik, 

terutama karbohidrat. Dalam proses fotosintesa, tanaman berhijau daun dengan bantuan sinar 

matahari mampu mengubah CO2 dan air menjadi senyawa organic sederhana dan O2. 

 Kecepatan fotosintesa dipengaruhi factor eksternal dan internal. Faktor internal antara lain, 

kandungan klorofil, morfologi daun, anatomi daun, factor protoplasma dan akumulasi fotosimtat. 

Sedang factor eksternal antara lain meliputi cahaya, temperature, air, oksigen, zat hara dan karbon 

dioksida (santosa, 1990). 

C. PENGARUH CAHAYA DAN TEMPERATUR TERHADAP LAJU FOTOSINTESIS 

Alat dan bahan 

1. Alat fotosintesa AUDUS   5.   Seal tipe / lilin / vaselin 

2. Statif, klem dan penjepit klem  6.   Tumbuhan Hydrilla verticillata 

3. Gelas kimia 3 buah   7.    Aquadest, air selokan, air sumur/ledeng 

4. pH meter, thermometer, jam tangan 

Cara Kerja 

1. Masukan hydrilla ke dalam penyungkup dalam keadaan terbalik (pangkal tanaman 

menghadap ke atas). 

2. isi tabugn persediaan dengan aquadest hingga penuh, kemudian masukkan penyungkup 

yang berisi tanaman ke dalam tabung air dan letakkan sumbat secara rapat dengan dinding 

tabung air, beri lilin / seal tipe / vaselin. 

3. Seluruh perangkat dipasang pada statif dan usahakan tabung persediaan mempunyai letak 

lebih tinggi. 

4. Gunakan klem Hoffman untuk mencegah lajunya aliran air dari tabung persediaan, dan 

usahakan sebelum percobaan dimulai gelembung udara yang ada di dalam pipa kapiler 

dihilangkan. 

5. Isi gelas kimia dengan air bersih (aquadest) dan letakan thermometer di dalamnya. 

6. Letakan perangkat percobaan pada tempat yang mendapat sinar matahari. Catat waktu 

percobaan dan perhatikan suhu air. 

7. Jika udara dalam pipa kapiler penuh tetapi percobaan belum selasai, udara dapat dibuang 

dengan jalan membuka klem Hoffman sedikit. 

8. perlakuan yang sama juga dilakukan untuk percobaan yang menggunakan media air 

kotor/selokan dan air biasa air sumur/ledeng). Ukurlah pH ketiga sampel air. 
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PRAKTIKUM VIII 

RESPIRASI AEROB 

A. Tujuan 

Menentukan secara kuanttitatif kuosien respirasi (KR/RQ) dari kecambah. 

B. Pendahuluan 

 Respirasi aerobic merupakan proses perombakan senyawa organic dengan adanya 

oksigen, sehingga terbentuk CO2 dan air disertai pembebasan energi bebas (panas) dan energi 

dalam bentuk ikatan-ikatan fosfat berenergi tinggi (ADP dan ATP). Dalam respirasi aerobic, 

sejumlah bahan organic (karbohidrat, lemak, asam organic, protein) dipakai sebagai substrat, 

sehingga mengakibatkan penerunan berat kering. 

 Salah satu teknik yang digunakan untuk mengetahui substrat respirasi dalam jaringan 

tumbuhan, yaitu dengan menghitung Kuosien Respirasi (KR). KR merupakan suatu besaran 

yang diperoleh dari perbandingan dari banyaknya CO2 yang terbentuk terhadap volume oksigen 

yang digunakan. 

 

Volume CO2 terbentuk 
                                       KR  =     ---------------------------- 

Volume O2 digunakan 

 
 Pada proses perkecambahan, nilai KR ada hubungannya dengan substrat yang menjadi 

cadangan makanan. Jika substrat berupa glukosa maka KR nya sebesar 1. Jika substrat asam 

lemak, misalnya tripalmitat nilai KR yang dihasilkan 0,7. Sedangkan untuk asam-asam organic nilai 

KR yang dihasilkan lebih dari satu.  Misal :  Asam tartat  nilai KR nya 1,6 dan asam oksalat nilai KR 

nya 4. 

C. MENENTUKAN KUOSIEN RESPIRASI PADA KECAMBAH 

Alat dan bahan 

1. Respirometer model  Ganong. 

2. Timbangan,corong, cawan Petri, gelas ukur. 

3. Kecambah kacang hijau umur 24 jam. 

4. Larutan KOH / NaOH 20 % dan methylene blue atau minyak goring. 

5. Air, kapas / kertas isap dan lilin / vaselin. 

Cara Kerja 

1. Buatlah kecambah kacang hijau dengan umur 24 jam, kemudian bersihkan kecambah 

tersebut dari bagian yang berwarna hijau. 

2. Buatlah larutan KOH / NaOH 20 %. 

3. Siapkan 2 set alat respirometer model Ganong. 

4. Pada 1 set alat respirometer Ganong, masukan beberapa butir kecambah ke dalam labu 

ganong sampai memenuhi lekukan, kemudian keluarkan kembali dan timbanglah kecambah 

tersebut. Setelah itu masukan kembali ke dalam labu Ganong. 
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5. Masukan larutan KOH / NaOH 20 % ke dalam tabung terbuka sampai mencapai skala yang 

tertera pada tabung. 

6. Tutup tabung yang memiliki labu dengan tutup yang ada dan olesi setiap perhubungan 

dengan lilin / vaselin. 

7. Samakan ketinggian zat cair pada kedua tabung dan cacat ketinggian permukaan zat cair. 

8. lakukan pula hal yang sama untuk perangkat alat yang kedua yang menggunakan 

methylene blue / mimyak goring (catatan : berat kecambah untuk perangkat yang kedua 

sama dengan perangkat pertama). 

9. Letakan kedua perangkat alat pada tempat yang aman dan biarkan selama 24 jam. Setelah 

24 jam catat perubahan ketinggian permukaan zat cair. 

 

Catatan. 

Jika menggunakan minyak goring, perangkat percoban diberi tanda agar kemungkinan pemakai 

selanjutnya tidak mengalami kegagalan. 

 

 

Gambar 5. Respirometer model Ganong 
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PRAKTIKUM IX 

RESPIRASI ANAEROB (FERMENTASI ALKOHOL) 

A. Tujuan 

Mengukur besarnya volume gas yang dihasilkan oleh kegiatan mikroorganima pada ragi pada 

tekanan yang sama/tetap. 

B. Pendahuluan 

 Selain respirasi aerobic, tumbuhan juga dikenal adanya respirasi anaerobic, yaitu respirasi 

yang tidak membutuhkan oksigen. Dalam keadaan anaerob glukosa dapat mengalami perombakan 

membentuk senyawa organik yang lebih sederhana dan CO2, dan membentuk energi bebas yang 

relative sangat kecil dibandingkan dengan energi bebas dari respirasi aerob. 

 Dalam keadan anaerob proses pengangkutan electron yang dirangkaikan dengan fosforilasi 

oksidatif tidak dapat berjalan.  Akibatnya jalan metabolisma melalui siklus asam trikarboksilat akan 

terhenti sehingga asam pituvat dialihkan penggunaannya. Perombakan glukosa yang tidak lengkap 

ini disebut fermentasi. 

 Pada proses fermentasi asam piruvat diubah menjadi etil alcohol, sehingga fermentasinya 

disebut fermentasi alcohol. Proses fermentasi alkohol melalui dua tahap reaksi enzimatis, yaitu 

reaksi perubahan asam piruvat menjadi asetaldehide dan reaksi reduksi asetaldehide menjadi 

alcohol. 

 Fermentasi merupakan proses penghasil energi utama dari beberapa mikroorganisma. 

Dalam percobaan ini digunkan ragi roti, karena ragi mengandung mikroorganisma yang dapat 

mengadakan fermentasi alkohol. 

C. FERMENTASI ALKOHOL OLEH RAGI 

Alat dan Bahan 

1. Manorespirometer. 

2. Gelas kimia, gelas ukur, timbangan, siring dan jam tangan. 

3. Ragi, glukosa, air raksa, aquadest, air dan lilin/vaselin. 

Cara Kerja 

1. Lepaskan pipa kapiler respirometer dari karet penghubung. 

2. Isi pipa kapiler dengan air raksa sampai skala 0 dengan menggunakan siring dan jangan 

sampai ada gelembung udara. 

3. Pasangkan kembali pipa kapiler manorespirometer pada bantalan logam dan hubungkan 

kembali dengan pipa karet. 

4. Bualtah larutan glukosa 5 % sebanyak 10 cc. 

5. Masukan ragi sebanyak 2 gram ke dalam tabung eksperimen I dan tambahkan 8 cc larutan 

gula yang sudah tersedia. Sedangkan untuk tabung eksperimen yang satu lagi masukkan 

aquadest sebanyak 10 cc. 

6. Letakkan tabung I di sebelah kiri (bila praktikan menghadap skala) dan tabung II disebelah 

kanan. Hubungkan dengan sumbat dan olesi  lilin/vaselin pada setiap sambungan. 
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7. isi piala kimia dengan air dan masukkan / rendam tabung eksperimen I dan II di dalamnya 

agar suhu keduanya sama. 

8. Atur tinggi permukaan air raksa pada pipa kapiler. 

9. Setelah sama tinggi catat waktu dan mulai percobaan untuk pengamatan selama 1 menit 

dalam 5 kali pengamatan. 

10. Jika tinggi permukaan air raksa melewati batas skala yang ada, kembalikan ke kedudukan 

semula. 

11. Hitunglah jumlah gas yang dihasilkan persatuan waktu tertentu. 

 

Catatan. 

Jumlah gas yang dihasilkan dapat dicari dengan rumus : 

h2 – h1 

    X  =  k  x   -----------  x  0.02 cc/menit 
t2 – t1 

 

  X  =  Jumlah gas yang dihasilkan 

  k  =  Konstanta yang besarnya 40 

  h  =  Tinggi kenaikan air raksa 

  t   =  Waktu 

 

 

Gambar 6. Diagram Alat Manorespirometer 
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