
UJI GULA DARAH DALAM URIN KAMU 

Nama Siswa/ No Absen: …………………………………………………………………………………… 

 

1. Kompetensi Dasar 

Mengaitkan struktur, fungsi,proses dan 

kelainan atau penyakit yang dapat terjadi 

pada sistem manusia dan hewan tertentu 

2. Pengalaman Belajar  

Menentukan kandungan gula dalam urin  

3. Alat dan Bahan  

1) Tabung reaksi  
2) Lampu bunsen 
3) Pipet 
4) Gula 
5) Penjepit tabung reaksi   
 

4. Langkah Kerja  

Cara kerja secara lengkap 
terdapat pada lembar lampiran 
Student Worksheet   

 
5. Data Hasil Pengamatan  
Tabel Uji Gula Dalam Urin  

Uraian Warna Sebelum Dipanasi Warna Setelah Dipanasi 

Larutan Gula + Benedict   

Urin + Benedict    

 

6. Analisis Data Hasil Pengamatan 

1) Perubahan warna apakah yang terlihat pada urin sebelum dipanasi dengan 

setelah dipanasi diatas lampu bunsen? Mengapa demikian?  

2) Jika pada sampel urin yang kalian uji ternyata ditemukan adanya endapan 

berwarna merah bata, apa artinya?  

3) Menurut pendapat kalian, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh seseorang 

seandainya setelah diuji dengan langkah kerja diatas, urinnya menunjukkan 

adanya endapan warna merah bata?   

4) Langkah apa yang perlu dilakukan oleh orang tersebut agar tubuhnya kembali 

sehat?  

7. Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-hari  
Tes urin digunakan untuk mengetahui kadar gula dalam urin. Dalam ilmu kedokteran 

tes ini digunakan untuk mendeteksi pasien yang diduga terkena penyakit diabetes 

melitus. Diabetes melitus adalah penyakit yang dialami seseorang karena kadar 

hormon insulin didalam tubuh sangat rendah. 

Insulin adalah hormon yang mampu mengubah glukosa menjadi glikogen sehingga 

mengurangi kadar gula dalam darah. Insulin juga membantu penyerapan glukosa 

sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi. Akibat kekurangan hormon insulin, 

kadar glukosa dalam darah meningkat. Penderita diabetes sering buang air kecil, 

cepat haus dan lapar, serta sering mengalami masalah metabolisme lemak dan protein    

8. Kesimpulan  

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

6) Air 
7) Larutan Benedict 

 



lampiran cara kerja praktikum  

UJI GULA DALAM URIN KAMU  

 

1. Ujilah larutan gula dengan larutan benedict, kocok hingga 

tercampur merata. Caranya, buatlah larutan gula dari satu sendok 

makan yang dilarutkan kedalam setengah gelas air  

2. Masukkan 20 tetes larutan gula itu kedalam tabung reaksi  

3. Tetesi larutan gula dengan 5 tetes larutan benedict. Kocok hingga 

tercampur merata  

4. Jepitlah tabung reaksi dengan penjepit. Susun alat seperti pada 

gambar dibawah ini, dengan waktu pemanasan sekitar 5 menit 

 
 

5. Amati perubahan warna yang terjadi. Apabila mengandung gula, 

bahan ini menunjukkan endapan berwarna merah  

6. Kemudian, ujilah urin dengan cara yang sama dimulai dengan 

langkah kerja yang kedua, gantilah larutan gula dengan larutan 

urin.  

 

 

 

  


