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KATA PENGANTAR 
 
 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik 
merupakan jabatan profesional. Dengan demikian profesionalisme guru dituntut 
terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus 
memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, guru 
dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional. Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara utuh,  
sehingga terintegrasi dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK 
dan PMP memberlakukan kebijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan 
mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji 
Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil UKA sebagai gambaran kondisi kompetensi 
guru digunakan sebagai dasar pelaksanaan PLPG. Guru yang dinyatakan belum 
memenuhi standar minimal UKA diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan 
latihan yang di selengarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar 
memenuhi kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  bahan 
ajar atau modul. Bahan ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan atas hasil 
analisi kebutuhan para peserta uji kompetensi awal yang belum memenuhi 
standar minimal UKA. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
menyiapkan bahan ajar ini. 

Jakarta,  Juni 2012 
Kepala Badan PSDMPK dan PMP  
 
 
 
 
Syawal Gultom 
NIP 19620203 198703 1 002 
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MODUL 5 
 
 

A. Latar Belakang 

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan 

dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP) 

memperkenalkan kebijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan 

mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan 

mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA), (2) pendidikan dan latihan bagi 

guru terdiri dari diklat dasar, lanjutan, dan pengembangan. Hasil UKA 

yang merupakan gambaran kondisi kompetensi guru akan digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan PLPG. Bagi guru yang dinyatakan belum 

lulus UKA diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan latihan untuk 

meningkatkan kompetensinya di Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dan 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).  

Modul ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Diklat Pasca 

UKA seluruh Indonesia untuk digunakan sebagai bahan ajar pada 

diklat peningkatan kompetensi bagi guru yang tidak lulus UKA tahun 

2012. Diharapkan modul ini dapat menjadi salah satu cara untuk 

membantu guru dalam pembelajaran IPA di Sekolah Dasar.  

Modul ini berisi uraian materi dan beberapa alternatif kegiatan 

atau praktikum yang mengacu pada standar isi di Sekolah Dasar 

untuk mata pelajaran IPA. Materi pelatihan ini disusun untuk 

membimbing guru dalam mencapai kompetensi sesuai dengan silabus 

diklat peningkatan kompetensi guru IPA Sekolah Dasar, yaitu 

mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan dan 

mendeskripsikan ketergantungan manusia dan hewan pada tumbuhan 

hijau sebagai sumber makanan. 
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B. Deskripsi Singkat 
Pemahaman guru yang baik tentang materi subjek IPA 

merupakan tuntutan standar profesional guru. Oleh karena itu, modul 

ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru 

untuk memahami pembentukan makanan pada tumbuhan hijjau dalam 

upaya peningkatan pemahaman salah satu materi subjek IPA. Melalui 

pembahasan materi Fotosintesis dan Peranannya dalam 

Kelangsungan Hidup Organisme, guru dapat memiliki dasar 

pengetahuan untuk mengajarkan materi yang sama ke peserta 

didiknya yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran di Sekolah 

Dasar. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri sehingga 

mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Di dalam bahan ajar ini dijelaskan tentang bagian-bagian 

tumbuhan dan fungsinya yang berhubungan dengan proses 

fotosintesis, proses tumbuhan hijau membuat makanannya, cadangan 

makanan pada tumbuhan, dan peranan tumbuhan hijau bagi manusia 

dan hewan. 

C. Materi Kegiatan Belajar 
1. Kegiatan Belajar 1 (Tumbuhan Merupakan Produsen Biosfer) 

1.1 Tumbuhan sebagai Produsen Biosfer 

1.2 Proses Penyerapan Nutrisi oleh Tumbuhan 

1.3 Proses Pengangkutan Hasil Fotosintesis 

2. Kegiatan Belajar 2 (Proses Pembentukan Makanan pada 

Tumbuhan) 

2.1 Sejarah Penelitian Fotosintesis 

2.2 Kloroplas Merupakan Tempat Fotosintesis pada Tumbuhan 

2.3 Proses Fotosintesis 

3. Kegiatan Belajar 3 (Cadangan Makanan pada Tumbuhan) 

3.1 Jenis-Jenis Karbohidrat dan Cadangan Makanan Lainnya 

 3.2 Tempat Tumbuhan Hijau Menyimpan Cadangan Makanan 

3.2 Bagian-Bagian Tumbuhan yang Bisa Dimakan 
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4. Kegiatan Belajar 4 (Hubungan Manusia dengan Lingkungan dan 

Pemeliharaannya) 

4.1 Hubungan Manusia dengan Lingkungan 

4.2 Pemeliharaan Lingkungan 

D. Panduan Pembelajaran 
Agar lebih memahami bab ini, peserta diklat dianjurkan untuk 

melaksanakan beberapa hal berikut ini. 

1. Bacalah dengan cermat kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran di masing-masing kegiatan belajar agar Saudara 

mengetahui kemampuan yang diharapkan dapat dicapai dan 

kegiatan belajar yang akan disajikan. 

2. Pelajari seluruh pokok bahasan yang dijelaskan dan carilah 

istilah-istilah yang Saudara anggap baru. Carilah makna 

istilah-istilah itu dalam kamus. 

3. Melakukan kegiatan yang terdapat di dalam bahan ajar ini, 

kemudian mendiskusikan hasilnya dengan peserta diklat dan 

fasilitator. 

4. Berdiskusilah dengan sesama peserta diklat untuk membahas 

berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan materi yang dipelajari. 

5. Buatlah rencana kegiatan belajar yang berkaitan dengan isi modul 

ini berdasarkan GBPP di sekolah Saudara. Implementasikan materi 

yang saudara peroleh dalam diklat ini ke dalam pembelajaran di 

kelas saudara masing-masing. 
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KEGIATAN BELAJAR 1 
(TUMBUHAN MERUPAKAN PRODUSEN BIOSFER) 

 

2.1  KOMPETENSI DASAR 
       Menafsirkan struktur, fungsi, dan sistem pengangkutan pada 

tumbuhan. 

 

2.2  INDIKATOR  
Setelah mempelajari Bab II ini peserta diklat diharapkan dapat : 

 menjelaskan peran tumbuhan sebagai produsen biosfer 

 menyadari pentingnya tumbuhan bagi kehidupan di bumi 

 menjelaskan proses penyerapan nutrisi oleh tumbuhan 

 menjelaskan proses pengangkutan hasil fotosintesis 

 

2.3  TUJUAN PEMBELAJARAN 
 merumuskan konsep peran tumbuhan sebagai produsen biosfer 

melalui studi literatur 

 menghayati dan menyadari pentingnya tumbuhan bagi kehidupan 

di bumi melalui pengkajian modul dan penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari 

 menjelaskan proses penyerapan nutrisi oleh tumbuhan melalui 

praktikum  

 menjelaskan proses pengangkutan hasil fotosintesis melalui 

pengkajian modul 

 

2.4  URAIAN MATERI 
A. Tumbuhan sebagai Produsen Biosfer 

Tumbuhan memiliki organ-organ yang terdiri dari daun, 

batang, akar, dan bunga. Bagian-bagian tumbuhan dapat dilihat 
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pada gambar 2.1. Tumbuhan mampu membuat (mensintesis) 

makanan sendiri, namun tidak semua tumbuhan dapat 

melakukannya. Hanya tumbuhan berhijau daun yang dapat 

membuat makanan sendiri. Warna hijau pada daun disebabkan 

daun-daun mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. 

Dengan klorofil itulah tumbuhan dapat mengolah makanannya. 

Klorofil merupakan pigmen fotosintesis yang dijumpai pada 

kebanyakan tumbuhan, alga dan sianobakteria. Namanya berasal 

dari bahasa Greek lama: chloros = hijau dan phyllon = daun. 

Klorofil berfungsi untuk mengubah energi cahaya matahari 

menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula pada 

tumbuhan dalam proses yang disebut fotosintesis. Klorofil terdapat 

di dalam kloroplas. Energi cahaya yang diserap klorofil inilah yang 

menggerakkan sintesis molekul makanan dalam kloroplas. 

 

 
Gambar 2.1 Bagian-bagian tumbuhan (Sumber : http://psb.sman82-jakarta.sch.id/cgi-

bin/mp_full.cgi?id=399 diakses pada tanggal 20 Juni 2012). 
 
 

Tumbuhan hijau bisa membuat makanannya sendiri 

dengan bantuan sinar matahari dari bahan dasar berupa air dan 

garam mineral yang diserap dari dalam tanah serta 
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karbondioksida dari udara. Hasil fotosintesis berupa makanan tadi 

lalu disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk batang, 

bunga, dan buah. Fotosintesis menyediakan makanan bagi hampir 

seluruh kehidupan di dunia baik secara langsung atau tidak 

langsung. 

Tumbuhan disebut sebagai autotrof karena mampu 

membuat molekul organik sendiri dari bahan mentah anorganik 

yang diperoleh dari lingkungannya yaitu berupa karbondioksida 

dari udara serta air dan mineral dari tanah. Oleh karena itu, 

autotrof disebut sebagai produsen biosfer. Tumbuhan juga 

merupakan fotoautotrof yaitu organisme yang menggunakan 

cahaya sebagai sumber energi untuk mensintesis karbohidrat, 

lipid, protein, dan bahan organik lainnya. Hampir seluruh 

heterotrof, termasuk manusia, tergantung pada fotoautotrof untuk 

mendapatkan makanan dan untuk mendapatkan oksigen. yang 

merupakan produk fotosintesis.  

Di dalam tubuh tumbuhan terdapat jaringan pengangkut 

atau berkas vaskuler berupa jaringan yang mengangkut air dan 

unsur hara, serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari 

satu bagian ke bagian lain tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, 

jaringan pengangkut pada tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok : 

1. Xilem, atau pembuluh kayu, merupakan jaringan pengangkut 

yang berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari 

akar ke daun. 

2. Floem, atau pembuluh tapis, merupakan jaringan pengangkut 

yang berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil 

fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. 

 

B. Proses Penyerapan Nutrisi oleh Tumbuhan 

Sebagian besar tumbuhan mengambil zat makanan yang 

diperlukan dari lingkungannya dalam bentuk larutan atau gas. Zat 

diisap dalam bentuk ion-ion dan garam mineral oleh bagian 
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tumbuhan yang langsung berhubungan dengan zat tersebut. 

Faktor-faktor yang berperan dalam proses penyerapan nutrisi 

antara lain adalah: 

a. Difusi, yaitu perpindahan zat dari larutan yang hipertonis ke 

larutan yang hipotonis tanpa melalui selaput pemisah 

b. Imbibisi, yaitu kemampuan dinding sel dan isi sel untuk 

menyerap air dari lingkungannya.  

Air dan garam-garam mineral yang diserap oleh rambut 

akar naik ke batang melalui xilem (pembuluh kayu) kemudian 

disebarkan ke semua bagian tumbuhan seperti ranting dan daun. 

Di dalam tubuh tumbuhan, xilem merupakan pipa-pipa yang satu 

sama lain berhubungan. Xilem terdiri dari pembuluh trakeid, 

serabut xilem, dan parenkima xilem. Dinding sel pembuluh 

tersusun dari selulosa dan lignin sehingga bersifat kuat. Posisi 

xilem bersebelahan dengan floem (pembuluh tapis). Floem 

merupakan pembuluh yang berperan mengedarkan makanan 

yang disintesis di daun ke seluruh bagian tumbuhan.  

Penyerapan air oleh akar melibatkan dua mekanisme 

yaitu transpirasi dan tekanan akar. Mekanisme penyerapan air 

berlaku akibat pergerakan air secara osmosis ke dalam akar. 

 

 
Gambar 2..2 Bagian-bagian akar (Sumber : http://www.insight-magazine.com/ 

indo/ edisi_12/res4.jpg, diakses pada tanggal 20 Juni 2012) 
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Karbondioksida dari udara masuk ke tubuh tumbuhan 

melalui stomata dan lentisel. Stomata adalah lubang-lubang kecil 

yang umumnya terdapat di permukaan daun bagian bawah. 

Lentisel adalah lubang-lubang kecil yang terdapat di batang. 

 

 
Gambar 2.3 Stomata membuka (kiri) dan stomata menutup (kanan). Sumber : 
http://bima.ipb.ac.id/~tpb-ipb/materi/bio100/Gambar/vegetatiftnm/ stomata.jpg, 

diakses pada tanggal 20 Juni 2012 
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Lembar Kegiatan 2.1 

TRANSPORTASI MELALUI XILEM 

 

Tujuan 

Mengetahui pengangkutan air dan garam mineral melalui xilem. 

 

Alat dan Bahan 

1. Tumbuhan cocor bebek 

2. Larutan eosin 

3. Wadah 

4. Mikroskop 

5. Kaca slide/kaca preparat 

6. Kaca penutup 

 

Cara Kerja 

1. Siapkan satu tumbuhan cocor bebek yang lengkap. 

2. Tumbuhan cocor bebek dimasukkan dalam air, lalu batang (tepat di 

atas akar) dipotong dalam posisi tetap di dalam air. 

3. Siapkan wadah berisi 100 ml larutan eosin. 

4. Masukkan ujung batang cocor bebek ke dalam larutan eosin. 

5. Setelah 1 jam, ambillah cocor bebek tersebut dan potong tipis-tipis 

batang secara melintang. 

6. Simpan irisan batang di atas kaca slide dan tutup dengan kaca 

penutup lalu amati di bawah mikroskop. 

 

Pertanyaan 

Bagian manakah dari irisan batang yang berwarna merah? Jelaskan 

mengapa demikian! 
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C. Proses Pengangkutan Hasil Fotosintesis 

Hasil fotosintesis yang terdapat di daun diangkut ke 

seluruh bagian tumbuhan melalui pembuluh tapis (floem). Arah 

pengangkutan melalui floem tidak hanya dari atas ke bawah akan 

tetapi dapat pula sebaliknya seperti pengiriman zat-zat dari daun 

ke bagian-bagian meristem seperti ke titik tumbuh, ke daun, dan 

ke buah yang sedang dalam perkembangan. Dengan kata lain, 

lalu lintas di dalam floem berlangsung dua arah. 

Floem tersusun atas unsur tapis, sel pengiring, serabut 

floem, dan parenkima floem. Bentuk sel-sel floem ini juga 

menyerupai pipa yang ujung-ujungnya saling berhubungan. 

Berbeda dengan xilem, sel-sel floem merupakan sel hidup. Sel-sel 

floem memiliki sitoplasma, dan saat dewasa tidak berinti sel. 

Proses hidup sel-sel floem dikontrol oleh sel-sel pengiring. Ujung 

sel floem berlubang-lubang dan disebut pembuluh tapis. 

Proses pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis lewat floem 

melibatkan proses transpor aktif dan difusi. Proses ini dimulai 

dengan trasnpor aktif gula hasil fotosintesis di daun menuju ke sel-

sel floem pada daun. Hal ini mengakibatkan sel-sel floem pada 

daun mengandung konsentrasi gula yang tinggi sehingga 

potensial air menjadi rendah dan air cenderung berdifusi ke sel-sel 

floem. Difusi air ini menyebabkan tekanan turgor sel floem daun 

meningkat. Tekanan turgor ini mendorong substansi berjalan dari 

sel satu ke sel yang lain di sepanjang pembuluh tapis floem ke 

seluruh organ yang aktif tumbuh dan organ penyimpan cadangan 

makanan. Dengan cara inilah gula hasil fotosintesis diedarkan. 
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Gambar 2.4 Perbandingan pembuluh xilem dan floem (Sumber : 

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/P/phloem.html, diakses pada tanggal 
20 Juni 2012) 

D. Rangkuman 

Hampir seluruh heterotrof, termasuk manusia, tergantung 

pada tumbuhan untuk mendapatkan makanan dan untuk 

mendapatkan oksigen yang merupakan produk fotosintesis. 

Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan 

sinar matahari dari bahan dasar berupa air dan garam mineral 

yang diserap dari dalam tanah serta karbondioksida dari udara. 

Penyerapan air oleh akar melibatkan dua mekanisme yaitu 

transpirasi dan tekanan akar. Karbondioksida dari udara masuk ke 

tubuh tumbuhan melalui stomata dan lentisel. Nutrisi yang diserap 

oleh bagian akar kemudian diangkut sampai ke bagian batang, 

ranting dan daun. Air dan garam-garam mineral diangkut melalui 

xilem (pembuluh kayu). Floem (pembuluh tapis) merupakan 

pembuluh yang berperan mengedarkan makanan yang dibentuk di 

daun ke seluruh bagian tanaman dalam bentuk gula. Proses 

pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis lewat floem melibatkan 

proses transpor aktif dan difusi. 

 

2.5  MEDIA PEMBELAJARAN 

Media pembelajaran meliputi :  

1. Gambar/charta bagian-bagian tumbuhan 

2. Gambar/charta perbandingan pembuluh xilem dan floem 

3. Lembar Kegiatan-1 dengan judul : Transportasi melalui xilem 
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2.6  TUGAS MANDIRI 

Carilah perbedaan morfologi dan fisiologi antara xilem dan floem 

melalui pengamatan langsung dan studi literatur! 
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KEGIATAN BELAJAR  2 
(PROSES PEMBENTUKAN MAKANAN PADA TUMBUHAN)  

 

3.1  KOMPETENSI DASAR 
Mendeskripsikan proses fotosintesis. 

 

3.2  INDIKATOR :  
 Menggali sejarah penelitian fotosintesis 

 Menghubungkan struktur kloroplas dengan proses fotosintesis 

 Menjelaskan proses fotosintesis 

 Membedakan reaksi terang dan reaksi gelap berdasarkan proses 

dan produk yang terjadi. 

 

3.3  TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengkaji modul dan menyelesaikan tugas yang ada di 

dalamnya subjek belajar dapat : 

 Menjelaskan sejarah penelitian fotosintesis 

 Mengemukakan pendapatnya mengenai sejarah penelitian 

fotosintesis 

 Menyebutkan bagian-bagian kloroplas dan fungsinya 

 Menghubungkan struktur kloroplas dengan proses fotosintesis 

 Menjelaskan tahap reaksi terang pada fotosintesis  

 Menjelaskan tahap reaksi gelap pada fotosintesis 

 Membedakan reaksi terang dan reaksi gelap berdasarkan proses 

dan produk yang terjadi. 

 

3.4  URAIAN MATERI 
A. Sejarah Penelitian  Fotosintesis 

Sebelum awal abad ke-18, para ilmuwan percaya bahwa 

tumbuhan memperoleh semua bahan penyusunnya dari tanah. 
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Pada tahun 1727, Stephen Hales mengemukakan bahwa 

sebagian makanan tumbuhan berasal dari atmosfer, dan cahaya 

terlibat dalam proses ini. Pada tahun 1771, Joseph Priestley 

(Inggris), menemukan bahwa tumbuhan hijau dapat 

memperbarui udara yang ’kotor’ akibat pernapasan hewan. 

Kemudian, Jan Ingenhousz (Belanda) memperlihatkan bahwa 

cahaya diperlukan untuk memurnikan udara tersebut. Ia 

menemukan bahwa tumbuhan juga ’mengotori udara’ pada 

keadaan gelap.  

Pada tahun 1782, Jean Senebier memperlihatkan bahwa 

adanya gas beracun yang dihasilkan oleh hewan dan tumbuhan 

pada keadaan gelap berupa CO2 (karbondioksida) memacu 

produksi ’udara murni’ O2 (oksigen) saat ada cahaya. Pada saat 

itu keikutsertaan dua macam gas dalam fotosintesis telah 

ditunjukkan. Penelitian Lavoisier dan peneliti lainnya 

menunjukkan bahwa kedua gas tersebut adalah CO2 dan O2. NT 

de Saussure pada tahun 1804 untuk pertama kalinya mengukur 

fotosintesis secara kuantitatif. Ia menemukan bahwa tumbuhan 

bertambah bobot keringnya selama fotosintesis dan 

penambahan bobot ini lebih besar daripada selisih bobot CO2 

yang diserap dan bobot O2 yang dilepaskan. Ia menyatakan 

bahwa selisih tersebut disebabkan oleh pengambilan H2O (air) 

serta CO2 dan O2 dipertukarkan dalam volume yang kira-kira 

sama selama proses fotosintesis. Julius Sachs pada tahun 1864 

mengamati pertumbuhan butir padi dalam kloroplas yang 

disinari. Pati tampak terbentuk hanya pada bagian daun yang 

terpapar pada cahaya. Pati merupakan produk fotosintesis paling 

banyak di dunia yang dibuat oleh kloroplas. Untuk menunjukkan 

peran cahaya dalam fotosintesis dapat dilakukan kegiatan 3.1. 

CB van Niel pada awal tahun 1930 menyimpulkan bahwa 

O2 yang dilepaskan oleh tumbuhan berasal dari air, bukan dari 
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CO2. Adanya O2 yang dihasilkan tumbuhan pada proses 

fotosintesis dapat dibuktikan melalui kegiatan 3.2. 
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Lembar Kegiatan 3.1 
 

PERAN CAHAYA DALAM FOTOSINTESIS 

 

Tujuan  
Mengetahui peran cahaya dalam fotosintesis. 

 

Alat dan Bahan     
1. Daun  
2. Kertas karbon 
3. Air 
4. Alkohol 70% 
5. Larutan lugol atau iodin 
6. Beaker glass / gelas beker 
7. Tabung reaksi 
8. Pembakar Spirtus 

 

Cara  Kerja  
1. Tutup sebagian daun (tanaman apa saja yang terpapar sinar 

matahari) dengan kertas karbon. 

2. Setelah beberapa jam, kertas penutup dibuka dan daun kemudian 

direbus dalam air mendidih hingga layu. 

3. Daun yang telah layu dimasukkan ke dalam tabung yang berisi 

alkohol, kemudian tabung tersebut direndam dalam air panas 

hingga berwarna pucat. 

4. Daun diangkat kemudian seluruh permukaan daun ditetesi dengan 

larutan lugol atau iodin. 

 

Pertanyaan 
1. Mengapa pada percobaan di atas digunakan larutan lugol atau 

iodin? 

2. Apa yang terjadi pada bagian daun yang terbuka dan pada bagian 
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daun yang tertutup kertas setelah ditetesi larutan lugol/iodin? 

Mengapa hal itu terjadi? 

 

 

Kegiatan 3.2 
 

GAS YANG DIHASILKAN PADA PROSES FOTOSINTESIS 
 

Tujuan  

Mengetahui gas yang dihasilkan pada proses fotosintesis. 

 

Alat dan Bahan  

1. Kantung plastik 

2. Obat nyamuk 

3. Korek api 

4. Jarum 

5. Hydrilla sp 

 
Cara Kerja  

1. Masukkan Hydrilla sp  ke dalam kantung plastik. 

2. Masukkan air ke dalam kantung plastik tersebut hingga penuh. 

3. Ikat kantung plastik tersebut. Pastikan tidak ada rongga udara di 

dalamnya. 

4. Tempatkan kantung plastik pada tempat yang terkena cahaya 

matahari selama + 20 menit. Di dalam kantung plastik tersebut 

akan terdapat gelembung-gelembung udara. 

5. Nyalakan obat nyamuk. 

6. Tusuk kantung plastik dengan menggunakan jarum dan dekatkan 

lubang tusukan tersebut dengan obat nyamuk. 

 

Pertanyaan 

1. Apa yang terjadi ketika lubang tusukan pada kantung plastik 
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didekatkan pada obat nyamuk yang membara? 

2. Apa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil percobaan tersebut? 

 
B. Kloroplas Merupakan Tempat Fotosintesis pada Tumbuhan 

Semua bagian yang berwarna hijau pada tumbuhan, 

termasuk batang hijau dan buah yang belum matang, memiliki 

kloroplas, tetapi daun merupakan tempat utama berlangsungnya 

fotosintesis pada sebagian besar tumbuhan. Terdapat kira-kira 

setengah juta kloroplas tiap millimeter persegi permukaan daun. 

Kloroplas terdapat pada sel mesofil terutama pada jaringan 

bunga karang (spons). Penampang melintang daun beserta 

bagiannya dapat dilihat pada Gambar 3.1. serta tempat 

terdapatnya kloroplas dan struktur kloroplas pada Gambar 3.2. 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1. Penampang melintang daun (Sumber : Campbell et al. 1999) 
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(a)                                                                     (b) 

Gambar 3.2. (a) Lokasi kloroplas, (b). Struktur kloroplas (Sumber : Campbell 
et al. 1999) 

Kloroplas ditemukan terutama dalam sel mesofil, yaitu 

jaringan yang terdapat di bagian dalam daun. Karbondioksida 

masuk ke daun dan oksigen keluar dari daun melalui stomata. 

Warna daun yang hijau berasal dari klorofil yaitu pigmen warna 

hijau yang terdapat di dalam kloroplas. Pada umumnya sel 

mesofil memiliki 30 – 40 kloroplas. Tiap kloroplas dikelilingi oleh 

sistem membran ganda yang mengatur lalu lintas molekul keluar 

masuk kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat cairan berbentuk 

gel (disebut stroma) yang mengandung berbagai enzim yang 

mengubah CO2 menjadi karbohidrat. Di dalam stroma terdapat 

tilakoid (dalam bahasa Yunani thylakos berarti kantong) yang 

mengandung pigmen. Di sinilah energi dari cahaya digunakan 

untuk mengoksidasi H2O dan membentuk ATP dan NADPH yang 

kaya energi, yang diperlukan oleh stroma untuk mengubah CO2 

menjadi karbohidrat.  

Di bagian tertentu kloroplas terdapat tumpukan tilakoid, 

disebut grana (satu tumpukan disebut granum). Tilakoid stroma 

adalah tilakoid yang lebih panjang, menghubungkan satu grana 

dengan grana lainnya. Di antara kedua membran dari tiap 

tilakoid terdapat rongga yang disebut lumen. Lumen ini berisi air 

dan garam terlarut serta berperan khusus dalam fotosintesis. 

Semua klorofil dan sebagian besar karotenoid melekat di dalam 

tilakoid dan menempel pada molekul protein.  
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C. Proses Fotosintesis 

Air dan karbondioksida dapat diolah menjadi makanan 

(karbohidrat) yang diperlukan oleh tumbuhan. Pembuatan 

makanan terjadi di daun yang banyak mengandung klorofil. 

Untuk membuat makanan, tumbuhan memerlukan cahaya 

sebagai sumber tenaga atau energi. Energi cahaya yang 

mengenai daun diserap oleh klorofil. Energi tersebut dipakai oleh 

klorofil untuk mengubah air dan karbondioksida menjadi 

karbohidrat dan oksigen. Proses pembuatan makanan pada 

tumbuhan dengan bantuan cahaya disebut fotosintesis. 

Fotosintesis berarti proses pembentukan (sintesis) dengan 

cahaya (foton = cahaya, sintesis = pembentukan). Reaksi 

fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut. 

12H2O + 6CO2                        C6H12O6 (glukosa) + 6O2 + 6H2O 

Fotosintesis memerlukan cahaya yang akan diserap oleh 

klorofil dan cahaya yang dapat memberikan energi terbesar 

untuk fotosintesis adalah cahaya matahari. Proses pembuatan 

makanan pada tumbuhan umumnya terjadi di daun. Di daun, air 

dan gas karbondioksida diolah dengan bantuan energi cahaya. 

Energi untuk reaksi ini diperoleh dari cahaya matahari atau 

cahaya lampu lainnya yang kuat atau terang. Hasil fotosintesis 

adalah glukosa. Glukosa merupakan gula sederhana yang 

termasuk dalam kelompok karbohidrat. Makanan tersebut 

diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Makanan digunakan 

misalnya untuk tumbuh, berkembang biak, dan sebagian 

disimpan sebagai makanan cadangan. Hasil lain dari fotosintesis 

yang berupa oksigen dikeluarkan ke udara. Peristiwa tersebut 

menunjukkan bahwa tumbuhan menghasilkan oksigen yang 

selalu dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. 

cahaya 
klorofil 
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Fotosintesis meliputi reaksi oksidasi dan reduksi. Proses 

keseluruhan adalah oksidasi air (pemindahan elektron disertai 

pelepasan O2 sebagai hasil samping) dan reduksi CO2 untuk 

membentuk senyawa organik, misalnya karbohidrat. Fotosintesis 

terdiri dari dua proses yang dikenal sebagai reaksi terang (foto) 

dan reaksi gelap atau siklus Calvin (sintesis). Reaksi terang 

merupakan langkah fotosintesis yang mengubah energi matahari 

menjadi energi kimiawi. Dalam proses ini air terurai sehingga 

reaksi terang fotosintesislah yang melepaskan O2. Energi cahaya 

mula-mula diubah menjadi energi kimiawi dalam bentuk dua 

senyawa NADPH (sebagai tenaga pereduksi) dan ATP (energi 

peredaran sel). Reaksi terang menggunakan 2 fotosistem yang 

berhubungan, yaitu fotosistem I  (FS 1) dan fotosistem II (FS 2).  

 

Peristiwa Fotosistem I 

 Fosforilasi Siklik (Transpor Elektron) 

Energi cahaya mengenai sebuah fotosistem. Molekul 

pigmennya menyerap energi ini dan meneruskannya ke 

molekul pusat reaksi. Tingkat energi sebuah elektron di P700 

naik ke tingkat yang lebih tinggi. Energi elektron yang 

bertambah ini menyebabkannya lepas dari molekul P700 

(klorofil a) dan menempel sementara di sebuah molekul 

penerima yang disebut X. Dalam menerima eletron, molekul 

tersebut tereduksi dan melewatkan elektron ke molekul 

penerima lainnya dan mengalami oksidasi dalam proses ini. 

Terjadi sederetan peristiwa reaksi redoks, dimana elektron 

diteruskan dari satu molekul penerima ke molekul penerima 

lainnya. Pada akhirnya ia kembali ke P700. Tiap langkah 

reaksi reduksi-oksidasi ini dipercepat (dikatalis) oleh sebuah 

enzim khusus. 

Energi yang dilepaskan saat elektron melewati rantai 

transpor ini dipakai untuk mensintesis ATP (Adenosin Tri 
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Posfat). Ion hidrogen berlebih dilepaskan saat ATP 

terbentuk. Ion ini disimpan di dalam tilakoid. Fosfat inorganik 

dari cairan stroma disertakan dalam molekul ATP saat 

fosforilasi sintetik. Fotosintesis memerlukan energi dari ATP 

untuk mensintesis karbohidrat. 

Pada peristiwa Fotosistem I, elektron yang lebih aktif 

dapat melewati jalur yang berbeda dari yang menyusun ATP. 

Klorofil bertindak sebagai donor elektron dan kemudian 

menjadi penerima (akseptor) elektron. Ia menyumbangkan 

elektron aktif yang kaya energi dan menerima balik elektron 

yang lemah (miskin energi). 

 

 Fosforilasi Nonsiklik 

Energi cahaya kembali mengenai sebuah molekul 

klorofil a. Sebuah elektron di molekul pusat reaksinya, P700, 

menjadi terangkat ke tingkat energi tinggi. Elektron ini lepas 

dari P700 dan diterima X. Dari molekul penerima X, elektron 

di lewatkan ke ferridoksin (Fd), sebuah senyawa yang 

mengandung besi. Fd melewatkan elektron ke senyawa 

transisi dan kemudian ke NADP (Nikotamida Adenin 

Dinukleotida Phosfat). Sesungguhnya ada dua molekul P700 

yang melepaskan elektron saat peristiwa ini secara 

serempak. NADP menerima kedua elektron (2e) tersebut 

dan menjadi NADPH2. NADPH2  menyimpan kedua elektron 

dan tidak meneruskannya lagi. Energi dari NADPH2 akan 

menjadi sumber energi saat karbon dioksida tereduksi untuk 

membentuk gula. Dengan mendapatkan dua elektron 

tambahan, NADPH2 juga menarik sebuah proton H.  

Karenanya ia berubah nama menjadi NADPre, dimana re 

berarti tereduksi. 
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Peristiwa Fotosistem II 

Fotosistem II melibatkan sekitar 200 molekul di pusat 

reaksi klorofil a, pigmen penangkap cahaya tanaman hijau. Pada 

ganggang hijau biru dan pada lumut (bryofita), pigmen 

penangkap cahayanya adalah klorofil b; pada ganggang coklat 

klorofil c, dan ganggang merah klorofil d. 

Saat cahaya mengenai klorofil di Fotosistem II, sebuah 

elektron di pusat reaksi, P680, tereksitasi. Elektron energi tinggi 

ini lewat menuju sebuah molekul penerima elektron yang 

dilambangkan Q. Molekul Q melewatkan elektron lagi dalam 

sederetan molekul penerima yang melewatkan elektron terus 

menuju ke lubang di Fotosistem I yang terbentuk saat sintesis 

nonsiklis NADPre. Saat elektron bergerak sepanjang rantai 

transpor, mereka kehilangan energi secara perlahan-lahan. 

Sebagian energi membentuk ATP. Diyakini kalau P680 menarik 

elektron pengganti dari air, menyisakan elektron bebas dan 

molekul oksigen. Protonnya berhubungan dengan NADPre. 
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Gambar 3.3. Skema transpor elektron pada reaksi terang (Sumber : Edwards, 

G.L. Biology: The Easy Way. 2000) 
ATP disintesis dalam kloroplas hanya pada waktu ada 

cahaya. Proses tersebut dinamakan fosforilasi fotosintetik atau 

fotofosforilasi. Proses pembentukan ATP oleh fotofosforilasi 

dapat dilihat pada persamaan berikut. 

ADP + Pi + cahaya        kloroplas           ATP + H2O 

Setelah ATP dan NADPH terbentuk, energinya digunakan 

dalam proses reduksi CO2 dan sintesis karbohidrat, kemudian 

ADP, Pi, serta NADP+ dilepaskan lagi. ADP dan Pi segera 

diubah menjadi ATP oleh energi cahaya, dan secepat itu pula 

ATP dirombak ketika fotosintesis terjadi, pada laju yang tetap. 

Reaksi terang tidak menghasilkan gula, pembentukan gula 

terjadi pada tahap kedua fotosintesis yaitu pada reaksi gelap 

(siklus Calvin). 
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Siklus Calvin (Gambar 3.4) berawal dari pemasukan CO2 

dari udara ke dalam kloroplas (dikenal sebagai fiksasi karbon). 

Siklus Calvin kemudian mereduksi karbon ini menjadi 

karbohidrat. Tenaga pereduksi ini berasal dari NADPH. Untuk 

mengubah CO2 menjadi karbohidrat, siklus Calvin juga 

membutuhkan energi kimiawi dalam bentuk ATP yang juga 

dihasilkan oleh reaksi terang.  

Siklus Calvin terjadi pada stroma kloroplas, terdiri dari tiga 

bagian utama: karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Karboksilasi 

melibatkan penambahan CO2 dan H2O ke RuBP untuk 

membentuk dua molekul 3-PGA. Pada fase reduksi, gugus 

karboksil dalam 3-PGA direduksi menjadi sebuah gugus aldehid 

dalam 3-fosfogliseraldehida. Reduksi tidak terjadi secara 

langsung, tapi gugus karboksil dari 3-PGA pertama-tama diubah 

menjadi asam 1,3-bisfosfatgliserat dengan penambahan gugus 

fosfat dari ATP. ATP ini berasal dari fotofosforilasi dan ADP yang 

dilepaskan ketika 1,3-bisfosfatgliserat terbentuk diubah kembali 

dengan cepat menjadi ATP oleh reaksi fotofosforilasi tambahan. 

Bahan pereduksi yang sebenarnya adalah NADPH, yang 

menyumbang dua elektron ke atom karbon. Secara bersamaan, 

Pi dilepas dari gugus tersebut dan digunakan kembali untuk 

mengubah ADP menjadi ATP. NADP+ direduksi menjadi NADPH 

pada reaksi cahaya. Untuk setiap CO2 yang ditambat, diperlukan 

dua NADPH dan dua ATP. ATP ketiga digunakan pada fase 

regenerasi, sehingga untuk semuanya diperlukan tiga ATP dan 

dua NADPH untuk tiap molekul CO2 yang ditambat dan 

direduksi. Pada fase regenerasi, yang diregenerasi adalah 

RuBP, yang diperlukan untuk bereaksi dengan CO2 tambahan 

yang berdifusi secara konstan ke dalam daun melalui stomata.  
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Gambar 3.4.  Siklus Calvin (Sumber : Campbell, et al.1999) 

 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa siklus Calvin inilah yang membuat gula, tetapi siklus ini 

dapat melakukannya dengan bantuan NADPH dan ATP yang 

dihasilkan oleh reaksi terang. Siklus Calvin pada sebagian besar 

tumbuhan terjadi selama siang hari sebab pada siang hari reaksi 

terang dapat menghasilkan NADPH dan ATP yang digunakan 

dalam reduksi CO2 menjadi gula. Untuk lebih memahami proses 

fotosintesis di atas, perhatikan ringkasan proses kimia 

fotosintesis pada tumbuhan pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5. Ringkasan proses kimia fotosintesis pada tumbuhan hijau       

(Sumber : Campbell, et al. 1999) 
 

 

D. Rangkuman 

Fotosintesis pada hakikatnya merupakan satu-satunya 

mekanisme masuknya energi ke dalam dunia kehidupan, kecuali 

pada bakteri kemosintetik. Proses keseluruhan adalah oksidasi 

air (pemindahan elektron disertai pelepasan O2) dan reduksi CO2 

untuk membentuk senyawa organik, yaitu karbohidrat. 

Fotosintesis menggunakan energi cahaya untuk mengangkut 

elektron menjauhi H2O, menuju penerima elektron yang lebih 

lemah yaitu CO2. Reaksi fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap, 

yaitu tahap fotokimia  yang merupakan pengubahan energi 

cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan 

NADPH (sering disebut sebagai reaksi terang), dan tahap fiksasi 

CO2 menjadi karbohidrat dengan menggunakan energi yang 

dihasilkan pada tahap fotokimia (sering disebut sebagai reaksi 
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gelap). Fotosintesis berlangsung di kloroplas, yang terutama 

banyak terdapat di sel-sel mesofil daun. 

 

3.5 MEDIA PEMBELAJARAN 

Media yang dapat mendukung materi fotosintesis adalah 

1. Internet 

2. Percobaan dan tabel pengamatan (Kegiatan 3.1. dan Kegiatan 3.2) 

3. Buku-buku yang relevan 

4. Powerpoint (Laptop dan LCD) 

  
3.6 TUGAS MANDIRI 

Buatlah makalah dengan tema "Pembuatan makanan pada tumbuhan 

yang tidak memiliki daun"! 
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KEGIATAN BELAJAR 3 
(CADANGAN MAKANAN PADA TUMBUHAN) 

 

4.1  KOMPETENSI DASAR : 
Menafsirkan organ-organ tumbuhan yang digunakan sebagai tempat 

cadangan makanan.  

 

4.2  INDIKATOR :  
 Mengidentifikasi jenis-jenis karbohidrat dan cadangan makanan lainnya 

 Mengidentifikasi tempat tumbuhan hijau menyimpan cadangan makanan   

 Mengklasifikasi bagian-bagian tumbuhan yang bisa dimakan. 

 

4.3  TUJUAN PEMBELAJARAN :  
Setelah mengkaji materi Bab IV tentang Cadangan Makanan pada 

Tumbuhan peserta diklat dapat : 

 mengidentifikasi jenis-jenis karbohidrat dan cadangan makanan 

lainnya 

 menjelaskan tempat tumbuhan hijau menyimpan cadangan 

makanan. 

 menafsirkan bagian-bagian organ tumbuhan yang digunakan 

sebagai tempat menyimpan cadangan makanan 

 Mengklasifikasi bagian-bagian tumbuhan yang bisa dimakan. 

 

4.4  URAIAN MATERI  
A. Jenis-Jenis Karbohidrat dan Cadangan Makanan Lainnya 

Karbohidrat merupakan polimer alami yang dihasilkan 

oleh tumbuh-tumbuhan dan sangat dibutuhkan oleh manusia dan 

hewan. Karbohidrat juga merupakan sumber energi yang terdiri 

atas unsur-unusr C, H, dan O dengan rumus molekul Cn(H2O)n. 

Karbohidrat dapat dibedakan menjadi : 
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 Monosakarida : karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis 

menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana 

lagi. Contoh : glukosa, fruktosa, ribosa, galaktosa. 

 Disakarida : karbohidrat yang terbentuk dari kondensasi 2 

molekul monosakarida. Misalnya: sukrosa (gula tebu), laktosa 

(gula susu), dan maltosa (gula pati) 

 Oligosakarida : karbohidrat yang jika dihidrolisis akan terurai 

menghasilkan 3 – 10 monosakarida, misalnya dekstrin dan 

maltopentosa 

 Polisakarida : karbohirdat yang terbentuk dari banyak molekul 

monosakarida. Misalnya pati (amilum), selulosa, dan glikogen. 

 

Beberapa monosakarida penting sebagai berikut. 
1. Glukosa 

 
Gambar 4.1. Rumus Bangun Glukosa (Sumber : 

http://www.jejaringkimia.web.id/2010/03/karbohidrat.html diakses tanggal 
29 Juni 2012) 

 

Glukosa dapat diperoleh dari hidrolisis sukrosa (gula tebu) 

atau pati (amilum). Di alam glukosa terdapat dalam buah-

buahan dan madu lebah. Dalam alam glukosa dihasilkan dari 
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reaksi antara karbondioksida dan air dengan bantuan sinar 

matahari dan klorofil dalam daun. 

 

 

2. Fruktosa 

 
Gambar 4.2. Rumus Bangun Fruktosa (Sumber : 

http://www.jejaringkimia.web.id/2010/03/karbohidrat.html diakses tanggal 
29 Juni 2012) 

 
 

Fruktosa mempunyai rasa lebih manis dari pada gula tebu 
atau sukrosa. Disebut juga sebagai gula buah. 

 

3. Galaktosa 

 
Gambar 4.3. Rumus Bangun Galaktosa (Sumber : 

http://www.jejaringkimia.web.id/2010/03/karbohidrat.html diakses tanggal 29 
Juni 2012) 

 
 

Umumnya berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa, 

yaitu gula yang terdapat dalam susu. Dapat diperoleh dari 

hidrolisis gula susu (laktosa). 

 

Beberapa disakarida penting sebagai berikut. 
1. Laktosa 

Laktosa memiliki gugus karbonil yang berpotensi bebas pada 

residu glukosa. Laktosa adalah disakarida pereduksi. 
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Hidrolisis laktosa menghasilkan molekul glukosa dan 

galaktosa, hanya terdapat pada binatang mamalia dan 

manusia, dapat dperoleh dari hasil samping pembuatan keju. 

 
Gambar 4.4. Rumus Bangun Laktosa (Sumber : 

http://www.jejaringkimia.web.id/2010/03/karbohidrat.html diakses tanggal 29 
Juni 2012) 

 

2. Maltosa 

 
Gambar 4.5. Rumus Bangun Maltosa (Sumber : 

http://www.jejaringkimia.web.id/2010/03/karbohidrat.html diakses tanggal 29 
Juni 2012) 

 

Hidrolisis maltosa menghasilkan 2 molekul glukosa. 

 

3. Sukrosa 

 
Gambar 4.6. Rumus Bangun Sukrosa (Sumber : 

http://www.jejaringkimia.web.id/2010/03/karbohidrat.html diakses tanggal 
29 Juni 2012) 

 

Sukrosa atau gula tebu adalah disakarida dari glukosa dan 

fruktosa. Sukrosa dibentuk oleh banyak tanaman tetapi tidak 
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terdapat pada hewan tingkat tinggi. Hasil yang diperoleh dari 

reaksi hidrolisis adalah glukosa dan fruktosa. 

 

 

Beberapa polisakarida penting. 
1. Selulosa 

 
Gambar 4.7. Rumus Bangun Selulosa (Sumber : 

http://www.jejaringkimia.web.id/2010/03/karbohidrat.html diakses tanggal 
29 Juni 2012) 

 
Selulosa adalah komponen utama penyusun serat dinding sel 

tumbuhan dan merupakan polimer dari glukosa. Hirolisis 

selulosa akan menghasilkan glukosa. 

 

2. Pati atau amilum 
Pati merupakan polimer dari glukosa. Apabila dilarutkan dalam 

air panas, pati dapat dipisahkan menjadi amilosa dan 

amilopektin. Amilopektin merupakan polimer yang lebih besar 

dari amilosa. Hirdolisis parsial akan menghasilkan amilosa 

sedangkan hidrolisis lengkap akan menghasilkan glukosa. 

3. Glikogen 

 
Gambar 4.8. Rumus Bangun Glikogen (Sumber : 

http://www.jejaringkimia.web.id/2010/03/karbohidrat.html diakses tanggal 
29 Juni 2012) 

 



34 
 

Hidrolisis glikogen akan menghasilkan glukosa. Dalam sistem 

hewan, glikogen digunakan sebagai cadangan makanan 

(glukosa). 

 

4. Kitin 
Bangungan utama dari hewan berkaki banyak seperti kepiting. 

Merupakan polimer dari glukosamina. Hidrolisis akan 

menghasilkan 2-amino-2-deoksi-glukosa 

Selain karbohidrat, cadangan makanan dalam tumbuhan 

dapat berupa lemak dan protein. Lemak dan protein dibentuk 

menggunakan bahan baku karbohidrat melalui proses 

metabolisme (reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh 

organisme). Secara umum, metabolisme memiliki dua arah 

lintasan reaksi kimia organik : 

 katabolisme, yaitu reaksi yang mengurai molekul senyawa 

organik untuk mendapatkan energi 

 anabolisme, yaitu reaksi yang merangkai senyawa organik 

dari molekul-molekul tertentu, untuk diserap oleh sel tubuh.  

 

 

 

Metabolisme Lemak 

1. Metabolisme lemak melalui karbohidrat: 

Mula-mula glukosa diuraikan menjadi asam piruvat pada 

peristiwa glikolisis dan membentuk senyawa PGAL. Jika 

PGAL melepaskan gugus fosfatnya, maka terbentuklah 

gliserol. Sementara itu, glukosa ada yang diubah menjadi 

asam lemak. Asetil KoA yang disentesis dalam mitokondria 

akan keluar menuju sitoplasma dan bergabung dengan asam 

lemak membentuk lemak. 

 

2. Anabolisme atau sintesis lemak dari protein: 
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Protein akan dipecah menjadi asam amino oleh enzim 

protease. Asam amino akan diubah menjadi asam piruvat dan 

asam piruvat diubah menjadi gliserol. Selanjutnya gliserol 

diubah menjadi fosfogliseraldehid sehingga asam lemak 

membentuk lemak. 

 

METABOLISME LEMAK

ANABOLISME

bergabung

terdiri dari

KATABOLISME   

Glikolisis

Siklus Asam
Trikoarboksilat  
(Siklus Krebs)

Gliserol

Glukosa

Asam piruvat

PGAL

Gliserol

Asetil KoA

Asam lemak

Lemak
Asam lemak

Siklus 
Krebs

 
Gambar 4.9. Metabolisme Lemak (Sumber : 

http://images.aprianihelmi.multiply.multiplycontent.com/journal/item/51/hubunga
n-siklus-metabolisme-karbohidrat-protein-dan-lemak diakses tanggal 29 Juni 

2012) 
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ANABOLISME LEMAK
Protein

Asam amino

Asam piruvat

Gliserol

Fosfogliselaldehid

Asam lemak

Lemak

 
Gambar 4.10. Anabolisme Lemak (Sumber : 

http://images.aprianihelmi.multiply.multiplycontent.com/journal/item/51/hubunga
n-siklus-metabolisme-karbohidrat-protein-dan-lemak diakses tanggal 29 Juni 

2012) 
 

Metabolisme Protein 

Suatu ikatan molekul peptida terbentuk apabila gugus amino dari 

suatu asam amino berikatan dengan gugus karboksil dari asam 

amino lain. Macam-macam ikatan peptida : 

a. Dipeptida: jika 2 molekul asam amino bergabung 

b. Tripeptida: jika 3 molekul asam amini bergabung 

c. Polipeptida: jika terjadi penggabungan asam amino dalam 

jumlah besar.  

Pada dasarnya protein ialah suatu polipeptida. 
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Hubungan Antara Metabolisme Karbohidrat dengan Lemak 

dan Protein 

Katabolisme atau pemecahan lemak dimulai dari pemecahan 

lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol melalui 

penambahan fosfat akan diubhah menjadi PGAL dan masuk jalur 

glikolisis. Asam lemak akan mengalami beta-oksidati dan menjadi 

molekul Asetil KoA dan masuk ke jalur siklus Krebs. 

 

 

Molekul peptida

Polipeptida

Transkripsi

Translasi

Protein

Asam Amino
(Gugus Amino)

Asam Amino
(Gugus Karboksil)

METABOLISME PROTEIN

terjadi di
inti sel

terjadi di
membran 
sitoplasma

 
 

Gambar 4.11. Metabolisme Protein (Sumber : 
http://images.aprianihelmi.multiply.multiplycontent.com/journal/item/51/hubunga

n-siklus-metabolisme-karbohidrat-protein-dan-lemak diakses tanggal 29 Juni 
2012 

 

B. Tempat Tumbuhan Hijau Menyimpan Cadangan Makanan 

Pada proses fotosíntesis, dihasilkan karbohidrat (pati) dan 

oksigen. Karbohidrat digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh, 

memperbanyak diri, dan sebagian disimpan sebagai makanan 

cadangan.  
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1) Pembentukan sukrosa dan pati 

Pada setiap lintasan dari tiga lintasan utama 

pengikatan CO2, produk utama penyimpanan pada daun yang 

terhimpun pada siang hari biasanya adalah sukrosa dan pati.  
 

Sukrosa 

Sukrosa adalah sumber energi di sel fotosintesis dan 

dengan mudah diangkut melalui floem menuju jaringan yang 

sedang tumbuh. Sintesis sukrosa berlangsung di sitosol, 

bukan di kloroplas tempat berlangsungnya siklus Calvin. 

Glukosa-1-fosfat dan fruktosa-6-fosfat merupakan dua unit 

heksosa yang diperlukan untuk menghasilkan sukrosa. Mula-

mula glukosa-1-fosfat bereaksi dengan UTP; membentuk 

molekul yang dinamakan uridin diphospho glucose (UDPG), 

yang selanjutnya dapat segera digabungkan ke molekul 

penerima seperti fruktosa-6-fosfat, sehingga terbentuk 

sukrosa.  

 
Pati 

Karbohidrat  utama yang disimpan pada sebagian 

besar tumbuhan adalah pati. Di daun, pati terhimpun di 

kloroplas, tempat terbentuknya secara langsung dari 

fotosintesis. Di organ penyimpan (misalnya umbi), karbohidrat 

dihimpun dalam amiloplas, yang terbentuk sebagai hasil 

translokasi sukrosa atau karbohidrat lain dari daun. Pada 

tumbuhan, pati selalu berada dalam satu butir atau beberapa 

butir pati di plastida.  
Pembentukan pati terjadi terutama melalui satu proses 

yang melibatkan penggabungan berulang unit glukosa dari 

gula nukleotida yang disebut Adenosin diphosphoglucose 

(ADPG). Pembentukan ADPG berlangsung dengan 
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menggunakan ATP dan glukosa-1-fosfat di kloroplas dan 

plastida lainnya. 

Glucose 1-P + ATP                    ADP-glucose + Ppi 

Reaksi berikutnya adalah pembentukan pati dari 

ADPG, dengan enzim pati sintase. Pada reaksi ini, molekul 

amilosa (polymer glukosa, disebut glukan) yang sedang 

tumbuh dengan unit glukosa yang mempunyai gugus reaktif 

C-4 pada ujungnya, bergabung dengan C-1 glukosa yang 

ditambahkan dari ADP-Glukosa. 

 

ADP-glucose + α-glucan(n)                 α-glucan(n+1) 
+ ADP 

 

2) Pengaturan pembentukan pati di kloroplas dan amiloplas 

Di daun, pati disintesis di kloroplas. Pembentukan pati 

di kloroplas diuntungkan oleh cahaya terang, sebab enzim 

yang membentuk ADPG secara alosterik diaktifkan oleh 3-

PGA yang melimpah, dan dihambat secara alosterik oleh Pi. 

Kandungan 3-PGA meningkat pada waktu terang sewaktu 

penambatan CO2 terjadi, tapi kandungan Pi agak turun karena 

ditambahkan kepada ADP untuk membentuk ATP selama 

fosforilasi fotosintesis. Di organ penyimpan cadangan 

makanan (biji, umbi dsb.), pati disintesis dan dihimpun dalam 

amiloplas. Hasil fotosintesis dari daun, dipindahkan ke organ 

penyimpan melalui floem dalam bentuk sukrosa, dan setelah 

sampai di sel-sel organ penyimpan dirombak menjadi fruktosa 

dan glukosa. Di dalam amiloplas, pati disintesis dari glukosa 

fosfat yang dimasukkan ke dalam plastida dengan heksosa 

fosfat/Pi antiport. Sama dengan di kloroplas, ADP-glucose 

pyrophosphorylase dihambat oleh fosfat (Pi). Pemecahan pati 

di pacu oleh konsentrasi Pi yang tinggi di sini, sebab Pi 

diperlukan oleh enzim pemecah pati. Cadangan makanan ini 
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akan diubah kembali menjadi karbohidrat ketika diperlukan. 

Untuk mengetahui dimana tumbuhan menyimpan cadangan 

makanannya lakukan kegiatan  4.1.berikut ini: 

 

 

 

Lembar Kegiatan 4.1 
CADANGAN MAKANAN PADA TUMBUHAN 

Tujuan  

Menemukan cadangan makanan pada tumbuhan. 

Alat dan Bahan  

1. Penumbuk 

2. Wadah plastik 

3. Beberapa piring kecil 

4. Larutan lugol atau iodium 

5. Bahan-bahan seperti kentang, wortel, kacang tanah, jambu biji, kelapa 

 

Cara Kerja 

1. Potong kecil-kecil bahan-bahan yang telah disediakan dan letakkan dalam 

wadah plastik. 

2. Tumbuk bahan-bahan tersebut hingga halus. Jika terlalu keras dapat 

ditambahkan sedikit air. 

3. Letakkan bahan-bahan yang telah ditumbuk pada piring yang berbeda. 

4. Tetesi tiap bahan-bahan yang telah ditumbuk dengan 5 tetes lugol/iodium. 

5. Tunggu beberapa saat dan amati perubahan warna yang terjadi. Catat 

hasil pengamatan seperti pada tabel di bawah ini. 

 

Jenis Bahan 

Warna Bahan 

Sebelum ditetesi 

lugol/iodium 
Setelah ditetesi lugol/iodium 

Kentang 

Kacang 

Kuning muda 

.......................... 

Biru kehitam-hitaman 

.......................... 
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Tanah 

Wortel 

Jambu Batu 

Kelapa 

......................... 

.......................... 

........................ 

.......................... 

......................... 

.......................... 

........................ 

........................... 

 

 

Pertanyaan 

1. Bahan-bahan apa saja yang mengalami perubahan warna dan apa saja 

yang tidak? 

2. Apakah semua bahan yang mengalami perubahan warna memiliki warna 

biru kehitam-hitaman yang sama? Mengapa demikian? 

3. Dari percobaan di atas, simpulkan dimana cadangan makanan disimpan 

oleh tumbuhan? 

 

 

Tumbuhan tertentu menyimpan makanan cadangan di umbi, buah, 

biji, atau batang. 

a. Tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di dalam umbi 

Termasuk dalam golongan ini antara lain kentang, wortel, talas, 

singkong, bawang merah, dan ubi jalar. 

b. Tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di dalam buah 

Termasuk dalam golongan ini antara lain, alpokat, mangga, jeruk, 

apel, nenas, pisang, pepaya, durian, dan anggur. 

c. Tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di dalam biji 

Termasuk dalam golongan ini antara lain kacang tanah, kacang 

kedelai, kacang merah, dan kacang hijau. 

d. Tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di dalam batang 

Termasuk dalam golongan ini antara lain tebu dan sagu. 

Tempat-tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan 

dapat kita identifikasi dengan mengamati bentuk dan ukuran bagian 

tumbuhan tersebut. Untuk mengidentifikasi tempat-tempat 
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penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan lakukanlah 

kegiatan berikut. 

Lembar Kegiatan 4.2 
TEMPAT PENYIMPANAN CADANGAN MAKANAN 

 

Tujuan  

Mengidentifikasi tempat-tempat penyimpanan cadangan makanan pada 

tumbuhan. 

 

Bahan-bahan 

1. Singkong 

2. Wortel 

3. Mangga 

4. Padi 

5. Ubi jalar 

 

Cara Kerja 

1. Amati bentuk yang menggembung dan ukuran yang besar dari jenis-jenis 

tumbuhan di atas. 

2. Tulis hasil pengamatan pada tabel berikut. 

 

No 
Nama 

Tumbuhan 

Bagian yang 

menggembung besar 

Tempat penyimpanan 

cadangan makanan 

1 

2 

3 

4 

5 

Singkong 

Wortel 

Mangga 

Padi 

Ubi jalar 

Akar 

...................... 

...................... 

.................... 

.................... 

Akar (umbi akar) 

...................... 

...................... 

.................... 

.................... 

 

Pertanyaan 

1. Apakah setiap tumbuhan memiliki cadangan makanan yang sama? 

2. Cadangan makanan manakah yang memiliki ukuran terbesar? 
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C. Bagian-Bagian Tumbuhan yang Bisa Dimakan 

Berbagai bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber makanan bagi manusia dan hewan seperti daun, batang, 

buah, biji, dan umbi. 

- Jenis tumbuhan yang daunnya dimanfaatkan sebagai 

makanan : daun singkong, kangkung, bayam, selada, katuk, 

dan sawi. 

- Tumbuhan yang bunganya dimanfaatkan sebagai makanan 

antara lain bunga kol, turi, dan pisang. 

- Tumbuhan yang buahnya perlu dimasak dulu sebelum 

dinikmati antara lain terong, labu siam, pepaya muda, dan 

nangka muda. Tumbuhan yang buahnya dapat langsung 

dimakan tanpa harus dimasak dulu antara lain buah jeruk, 

apel, pisang, tomat, pepaya, dan avokad. 

- Tumbuhan yang umbinya dimanfaatkan sebagai sayur antara 

lain lobak, wortel, dan kentang. 

- Tumbuhan yang tunasnya dimanfaatkan sebagai sayur antara 

lain rebung (tunas bambu), taoge (kecambah kacang hijau), 

dan kecambah kacang kedelai. 

- Beras, jagung, dan gandum merupakan biji-bijian sumber 

karbohidrat. Tahu, tempe, oncom, dan kecap dibuat dari biji 

kedelai. 

Kopi, teh, gula pasir, dan bumbu masakan seperti merica, 

pala, cengkeh, kunyit, jahe, bawang merah, dan bawang putih 

berasal dari tumbuhan. 

 

D. Rangkuman 

Peristiwa penting saat fotosintesis adalah pengubahan 

energi cahaya menjadi energi kimia yang pada prosesnya 

dihasilkan molekul gula (glukosa). Glukosa disimpan dalam tubuh 

tumbuhan berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Selain 

cadangan makanan, pada fotosintesis juga dihasilkan oksigen. 
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dan air. Karbohidrat digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh, 

memperbanyak diri, dan sebagian disimpan sebagai makanan 

cadangan. Tumbuhan tertentu menyimpan makanan cadangan di 

umbi, buah, biji, atau batang. Berbagai bagian tumbuhan dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan 

seperti daun, batang, buah, biji, dan umbi. 

 
 

4.5 MEDIA PEMBELAJARAN 

Media pembelajaran meliputi :  

4. Gambar skema pembentukan sukrosa dan pati 

5. Lembar Kegiatan 4.1 dengan judul : Cadangan Makanan pada 

Tumbuhan 

6. Lembar Kegiatan 4.2 dengan judul : Tempat Penyimpanan 

Cadangan Makanan 

 

4.6  TUGAS MANDIRI 

Carilah contoh tumbuhan (selain yang telah disebutkan di atas) yang 

dapat menyimpan cadangan makanan. Deskripsikan tempat 

penyimpanan makanannya disertai foto dari tumbuhan tersebut. 
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