
 

Pembuktian Osmosis – Plasmolisis - Krenasi 

1. Kompetensi Dasar 
Memahami fungsi membrane sel, Memahami 
mekanisme osmosis, Mendeskripsikan 
komponen kimia sel  

2. Pengalaman Belajar  
Mengamati proses osmosis, plasmolisis 
dan krenasi  

 
3. Alat dan Bahan  

1) Wortel atau kentang 
2) Beaker glass 
3) Larutan Iodin 1%, 10% dan 100%  
4) Mikroskop 
5) Kaca benda dan kaca penutup 
6) Sel darah merah 
7) Daun Rhoeo discolor 
8) Larutan gula 10%  
9) Alkohol 70%  

4. Langkah Kerja  

 
Cara kerja secara lengkap terdapat 
pada lembar lampiran Student Worksheet  

 

 
5. Data Hasil Pengamatan  

osmosis 
 

No 

 

Beaker glass konsentrasi 

Jarak larutan (cm) pada menit ke- 

rerata 
5 10 15 20 25 

1 A 1 %       

2 B 10 %       

3 C 100 %       

 
krenasi 

Objek pengamatan Sebelum ditetesi larutan gula Setelah ditetesi gula 

 

Sel darah merah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
plasmolisis 

Objek pengamatan Sebelum ditetesi larutan gula Setelah ditetesi gula 

 

Sel bagian 
epidermis daun 
Rhoeo discolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Analisis Data Hasil Pengamatan 

1) Apakah fungsi larutan iodin dengan konsentrasi yang berbeda pada percobaan 

osmosis? 

2) Apakah yang terjadi pada beaker glass A, B dan C? mengapa demikian? 

3) Pada beaker glass manakah larutan iodin paling jauh menyerap masuk dalam 

potongan kubus wortel/kentang? Mengapa demikian? 

4) Organel apakah yang berperan dalam peristiwa osmosis? 

5) Pada percobaan krenasi apakah terjadi perubahan bentuk sel darah merah 

sebelum dan sesudah ditetesi larutan gula 10%? Jika terjadi, bagaimanakah 

perubahan pada sel tersebut? 

6) Bagaimanakah terjadinya krenasi pada sel-sel darah yang kalian amati? 

7) Pada percobaan krenasi kalian, larutan manakah yang hipertonis dan 

hipotonis? 

8) Apakah terjadi perubahan pada sel daun sebelum dan sesudah ditetesi larutan 

gula 10%?  

9) Bagaimanakah terjadinya peristiwa plasmolisis pada sel daun yang kalian 

amati?   

10) Tanaman pot yang disiram dengan gula berkonsentrasi tinggi akan mati. 

Mengapa demikian, jelaskan alasannya?  

7. Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-hari  

Semua proses metabolisme tubuh organisme melibatkan transport pasif dan transport 

aktif. Transportasi dari dan keluar sel pada dasarnya adalah melalui transport 

aktif dan pasif. Contoh transport pasif adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan 

ion atau molekul air (pelarut) dari kerapatan air tinggi (konsentrasi larutan 

rendah) ke kerapatan air rendah dengan melewati membrane semipermeable.    

Pemahaman tentang transport pasif (difusi, osmosis) dapat membantu mengatasi 

permasalahan dalam mengatasi masalah pertanian, semisal: penentuan dosis pupuk dan 

obat-obatan yang aman untuk tanaman. Kita juga dapat mengetahui bahwa zat yang 

diberikan sebagai nutrient seharusnya ion-ion yang mudah masuk kedalam sel 

tanaman. Zat organic seperti gula dan protein tidak dapat masuk kedalam sel karena 

berukuran besar dan memicu plasmolisis. Pemahaman tentang transport aktif dapat 

juga digunakan untuk sakit silicosis dan rematik.  

  

 

 

8. Kesimpulan  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

 

 

 

 



 

lampiran cara kerja praktikum  

Pembuktian Osmosis – Plasmolisis - Krenasi 

Osmosis  

1. Potong wortel/kentang dalam bentuk kubus 1x1x1 cm 

2. Siapkan 3 beaker glass berlabel A, B dan C 

3. Tuangkan larutan iodin 1%, 10%, 100% secara berurutan pada beaker 

glass A, B dan C 

4. Masukkan 5 buah kubus wortel/kentang dalam setiap beaker glass  

5. Setiap selang waktu 5 menit (selama 25 menit) keluarkan sebuah kubus 

dan potonglah menjadi 2 bagian  

6. Ukurlah jarak iodin yang masuk kedalam kubus tersebut dengan 

mengukur mulai dari tepi irisan menuju ke daerah tengah yang masih 

dapat teramati adanya warna larutan iodin 

7. Hitunglah jarak reratanya selama 25 menit.  

Krenasi  

1. Sediakan kaca obyek yang bersih, beri setetes air dengan pipet  

2. Bersihkan ujung jarimu dengan alcohol 70 %  

3. Dengan jarum tusuk ujung jarimu 

4. Ambil setetes darah dan tempatkan dalam kaca obyek, tutup dengan 

kaca penutup 

5. Periksa sel darah merahmu dengan mikroskop 

6. Beri setetes larutan gula 10% ditepi kaca penutup sedangkan ditepi 

yang berlawanan isap dengan kertas pengisap agar media didalamnya 

berganti  

7. Segera amati terjadinya perubahan dan gambarlah  

Plasmolisis 

1. Sediakan kaca obyek dan beri setetes air dengan pipet  

2. Ambil daun Rhoeo discolor, kelupas epidermis bawah dengan kuku tarik 

hingga diperoleh selapis sel epidermis dan letakkan dalam kaca obyek  

3. Amati dengan mikroskop dan gambarlah 

4. Beri setetes larutan gula 10% ditepi kaca penutup sedangkan ditepi 

yang berlawanan isap dengan kertas pengisap agar media didalamnya 

berganti  

5. Segera amati terjadinya perubahan dan gambarlah  

 

 

 

 

 

  


