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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.1  Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, teori-teori biologi serta penerapan 

secara fleksibel. 
1.2 Memahami proses berpikir biologi dalam mempelajari proses dan gejala alam. 
1.3 Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala 

alam/biologi. 
1.4 Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu biologi dan 

ilmu-ilmu terkait. 
1.5 Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum biologi 
1.6 Menerapkan konsep, hukum dan teori fisika, kimia dan matematika untuk 

menjelaskan/mendeskripsikan fenomena biologi 
1.7 Menjelaskan penerapan hukum-hukum biologi dalam teknologi yang terkait dengan 

biologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 
1.12 Merancang eksperimen biologi untuk keperluan pembelajaran atau penelitian 
 
Indiktor Esensial :  
1.1.1. Memahami hakikat biologi sebagai ilmu 
1.2.1. Memahami langkah-langkah dalam metode ilmah 
1.3.1 Menerapkan keterampilan proses sains dalam mempelajari biologi 
2.1.1. Menguasai tentang ruang lingkup biologi dan hubungannnya dengan penerapan 

hukum biologi secara kuantitatif dalam memecahkan permasalahan sehari-hari. 
3.1.1 Memberikan contoh penerapan hukum biologi secara kuantitatif dalam 

memecahkan permasalahan sehari-hari. 
3.2.1. Menjelaskan peranan ilmu-ilmu lain dalam memecahkan permasalahan fenomena 

biologi. 
3.3.1. Memberi contoh tentang penerapan hukum-hukum biologi dalam teknologi terkait 

kehidupan sehari-hari. 
1.12.1. Merancang eksperimen biologi untuk penelitian. 
1.12.2. Menentukan variabel yang ada dalam suatu penelitian. 

 
A. Biologi Sebagai Ilmu 

Biologi sebagai ilmu merupakan kebenaran ilmiah, yang berlaku sampai ada 
bukti baru yang menentang atau menggugurkannya. Biologi sebagai ilmu pengetahuan 
lahir dari suatu rangkaian aktivitas akal manusia yang disusun secara sistematis. 
Semua yang dinamakan ilmu pengetahuan selalu memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri 
tertentu. Sifat dan ciri ilmu tersebut adalah memiliki objek, menggunakan metode, 
sistematis, universal, objektif, analitis, dan verifikatif. Berikut ini identifikasi dari sifat 
dan ciri dari ilmu pengetahuan atau ilmu yang dihasilkan oleh manusia. 

1. Memiliki metode 
Berkembangnya ilmu pengetahuan tidak dapat terjadi secara kebetulan ataupun 

asal-asalan, melainkanmengikuti metode tertentu. Dalam mempelajari obyek kajian 
biologi digunakan metode ilmiah untuk menemukankebenaran. Metode ini telah 
dibakukan agar dapat digunakan dan dilakukan oleh siapa saja. Ilmu yang 
dikembangkan dengan menggunakan metode inikebenarannya diakui secara ilmiah. 

2. Memiliki objek  
Setiap ilmu umumnya membatasi diri pada segi kajian tertentu. Misalnya 

matematika mengkaji pada objek angka-angka, fisika pada obyek benda-benda 
fisik, kimia berupa zat-zat penyusun dan reaksi yang terjadi dan biologi 

222 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI BIOLOGI 



memfokuskan pada objek makhluk hidup yang ada maupun yang pernah ada di 
dunia ini.  

3. Bersifat sistematis  
Agar mudah dikaji, ilmu pengetahuan harus tersusun mulai yang sederhana 

menuju yang lebih kompleks. Konsep yang mendasari harus mengandung 
hubungan sedemikian rupa yang saling mendukung dan bukan saling 
bertentangan. Contohnya, dalam biologi disajikan konsep sel, jaringan, organ, 
sistem organ dan individu yang menunjukkan adanya organisasi kehidupan yang 
saling memperkuat objek kajian. Inilah yang dinamakan tersusun secara 
sistematis. 

4. Universal  
Kebenaran yang disajikan dalam ilmu pengetahuan harus berlaku secara 

umum. Dalam biologi, hukum-hukum atau kaidah ilmu yang ada juga berlaku 
secara umum. Misalnya, kaidah tentang reproduksi generatif merupakan cara 
reproduksi organisme yang harus didahului dengan peleburan dua sel (gamet 
jantan dan betina). Ini berlaku pada semua jenis organisme.  

5. Objektif  
Pernyataan dalam suatu ilmu pengetahuan harus bersifat jujur, yaitu 

menggambarkan kondisi apa adanya, mengandung data atau informasi yang 
sebenarnya, bebas dari prasangka, kesenjangan atau kepentingan pribadi. Bila 
ilmu tidak bersifat objektif maka akan sulit berkembang, apalagi untuk 
dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat manusia. 

6. Analitis  
Kajian dari sebuah ilmu akan menuju hal-hal yang lebih khusus seperti 

bagian, sifat, peranan dan berbagai hubungan. Untuk memahami hal yang bersifat 
khusus perlu pengkajian secara khusus pula, sehingga terdapat antar hubungan 
bagian yang dikaji sebagai hasil analisa. Oleh karena itu, sebuah ilmu akan terbagi 
menjadi berbagai cabang ilmu dengan kajian yanglebih khusus. Contohnya biologi 
mempunyai cabang zoologi, botani, fisiologi, ekologi, anatomi, genetika dan 
embriologi. 

7. Verifikatif 
Kebenaran dalam sebuah ilmu bukanlah bersifat mutlak tetapi bersifat terbuka 

atau verifikatif yang juga dikenal dengan kebenaran ilmiah. Ini artinya sesuatu 
yang semula dianggap benar suatu saatmungkin menjadi salah bila ditemukan 
bukti-bukti baru yang menggugurkan kebenaran sebelumnya. Masih ingat dengan 
teori Generatio Spontanea yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari 
benda mati? Louis Pasteur berhasil menemukan bukti baru melalui percobaannya, 
sehingga tumbanglah teori tersebut. 

 
B. Metode Ilmiah 

Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk 
memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Metode Ilmiah 
merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang 
sistematis, teratur dan terkontrol, supaya suatu metode yang digunakan dalam 
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penelitian disebut metode ilmiah, maka metode tersebut harus mempunyai kriteria 
sebagai berikut: 

Ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya 
untuk menjelaskan fenomena alam. Prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis 
tersebut diuji dengan melakukan eksperimen. Jika suatu hipotesis lolos uji berkali-kali, 
hipotesis tersebut dapat menjadi suatu teori ilmiah.  

Unsur utama metode ilmiah adalah pengulangan empat langkah berikut: 
1. Merumuskan masalah (melakukan karakterisasi setelah melakukan pengamatan 

dan pengukuran). 
2. Hipotesis (penjelasan teoretis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan 

dan pengukuran). 
3. Prediksi (deduksi logis dari hipotesis). 
4. Eksperimen (pengujian atas semua hal di atas). 
5. Merumuskan kesimpulan. 

 
1. Merumuskan masalah (setelah melakukan karakterisasi) 

Metode ilmiah bergantung pada karakterisasi yang cermat atas subjek 
investigasi. Dalam proses karakterisasi, ilmuwan mengidentifikasi sifat-sifat utama 
yang relevan yang dimiliki oleh subjek yang diteliti. Selain itu, proses ini juga dapat 
melibatkan proses penentuan (definisi) dan pengamatan. Pengamatan yang 
dimaksud seringkali memerlukan pengukuran dan/atau perhitungan yang cermat.  

Proses pengukuran dapat dilakukan dalam suatu tempat yang terkontrol, 
seperti laboratorium, atau dilakukan terhadap objek yang tidak dapat diakses atau 
dimanipulasi seperti bintang atau populasi manusia. Proses pengukuran sering 
memerlukan peralatan ilmiah khusus seperti termometer, mikroskop, 
spektrometer, voltmeter, dan kemajuan suatu bidang ilmu biasanya berkaitan erat 
dengan penemuan peralatan semacam itu. Hasil pengukuran secara ilmiah 
biasanya ditabulasikan dalam tabel, digambarkan dalam bentuk grafik, atau 
dipetakan, dan diproses dengan perhitungan statistika seperti korelasi dan regresi. 
Pengukuran dalam karya ilmiah biasanya juga disertai dengan 
estimasi ketidakpastian hasil pengukuran tersebut. Ketidakpastian tersebut sering 
diestimasikan dengan melakukan pengukuran berulang atas kuantitas yang diukur. 
 Dengan melalui pengamatan dan mengukuran kita dapat merumuskan masalah 
penelitian.  

Kegiatan 1 
Terdapat cawan petri yang berisi sepuluh kacang hijau yang berkecambah. 
Bersama kelompok Anda, amatilah hasil perkecambahan kacang hijau tersebut.  
a. Tuliskan hasil pengamatan Anda. Pengamatan Anda juga dapat disertai dengan 

pengukuran pH dan suhu media pertumbuhan. 
b. Berdasarkan hasil pengamatan Anda, Tuliskan satu rumusan masalah 

penelitian. 
 
2. Prediksi dari hipotesis 

Semula istilah hipotesis dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata ialah 
kata ”hipo” (sementara) dan ”thesis (pernyataan atau teori). Oleh karena hipotesis 
merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya. Kemudian 
para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah sebagai dugaan terhadap hubungan 
antara dua variabel atau lebih (Kerlinger,1973:18 dan Tuckman,1982:5). 
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Selanjutnya Sudjana (1992:219) mengartikan hipotesis adalah asumsi atau 
dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering 
dituntut untuk melakukan pengecekannya. Atas dasar definisi di atas, sehingga 
dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang 
harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja yaitu 
hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan 
teori-teori yang ada hubungannya (relevan) dengan masalah penelitian dan belum 
berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. 

Hipotesis yang berguna akan memungkinkan prediksi berdasarkan deduksi. 
Prediksi tersebut mungkin meramalkan hasil suatu eksperimen dalam laboratorium 
atau pengamatan suatu fenomena di alam. Prediksi tersebut dapat pula 
bersifat statistik dan hanya berupa probabilitas. Hasil yang diramalkan oleh 
prediksi tersebut haruslah belum diketahui kebenarannya (apakah benar-benar 
akan terjadi atau tidak). Hanya dengan demikianlah maka terjadinya hasil tersebut 
menambah probabilitas bahwa hipotesis yang dibuat sebelumnya adalah benar. 
Jika hasil yang diramalkan sudah diketahui, hal itu disebut konsekuensi dan 
seharusnya sudah diperhitungkan saat membuat hipotesis. Jika prediksi tersebut 
tidak dapat diamati, hipotesis yang mendasari prediksi tersebut belumlah berguna 
bagi metode bersangkutan dan harus menunggu metode yang mungkin akan 
datang. Sebagai contoh, teknologi atau teori baru boleh jadi memungkinkan 
eksperimen untuk dapat dilakukan. 
 
Kegiatan 2 
Coba perhatikan pernyataan yang menyatakan bahwa hujan asam diidentifikasi 
bila pH air hujan kurang dari 5,6. Terjadinya hujan asam berakibat buruk pada 
organisme. Pada tumbuhan akan menghambat pertumbuhan. Berdasarkan 
pernyataan ini dan memperhatikan rumusan masalah di atas, rumuskanlah 
hipotesis penelitiannya! 

 
3. Eksperimen 

Setelah prediksi dibuat, hasilnya dapat diuji dengan eksperimen. Jika hasil 
eksperimen bertentangan dengan prediksi, maka hipotesis yang sedang diuji 
tidaklah benar atau tidak lengkap dan membutuhkan perbaikan atau bahkan perlu 
ditinggalkan. Jika hasil eksperimen sesuai dengan prediksi, maka hipotesis 
tersebut boleh jadi benar namun masih mungkin salah dan perlu diuji lebih lanjut.  

Hasil eksperimen tidak pernah dapat membenarkan suatu hipotesis, 
melainkan meningkatkan probabilitas kebenaran hipotesis tersebut. Hasil 
eksperimen secara mutlak bisa menyalahkan suatu hipotesis bila hasil eksperimen 
tersebut bertentangan dengan prediksi dari hipotesis. Bergantung pada prediksi 
yang dibuat, bermacam-macam eksperimen dapat dilakukan. Eksperimen tersebut 
dapat berupa eksperimen di dalam laboratorium yaitu mengamati pengaruh hujan 
asam terhadap perkecambahan biji kacang hijau atau di lapangan yaitu 
mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau yang mendapatkan sumber air 
dari hujan asam dalam rangka menguji hipotesis bahwa pH menghambat 
perkecambahan atau pertumbuhan tanaman. Pencatatan yang detail sangatlah 
penting dalam eksperimen, untuk membantu dalam pelaporan hasil eksperimen 
dan memberikan bukti efektivitas dan keutuhan prosedur yang dilakukan. 
Pencatatan juga akan membantu dalam reproduksi eksperimen. 
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Kegiatan 3. 
Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis pada kegiatan 1 dan kegiatan 2: 
a. Identifikasilah variabel bebas dan variabel terikat, 
b. Tuliskan pula variabel kontrol bila akan menguji hipotesis tersebut. 
c. Rancanglah eksperimennya, 
d. Lakukan eksperimennya. 
 

4. Merumuskan Kesimpulan 
Peneliti akan melakukan analisis data dan pembahasan berdasarkan 

landasan teoritis dan empiris yang telah dikembangkan berdasarkan data yang 
diperoleh dari eksperimen. Eksperimen diakhiri dengan merumuskan kesimpulan 
berdasarkan data dan pembahasan.  

Melaksanakan serangkaian langkah-langkah metode ilmiah merupakan 
proses ilmiah. Proses ilmiah merupakan suatu proses yang berulang. Seorang 
ilmuwan mungkin saja mengulangi langkah yang lebih awal atau pada langkah 
yang manapun karena pertimbangan tertentu. Ketidakberhasilan untuk 
membentuk hipotesis yang menarik dapat membuat ilmuwan mempertimbangkan 
ulang subjek yang sedang dipelajari.  

Ketidakberhasilan suatu hipotesis dalam menghasilkan prediksi yang menarik 
dan teruji dapat membuat ilmuwan mempertimbangkan kembali hipotesis tersebut 
atau definisi subjek penelitian. Ketidakberhasilan eksperimen dalam menghasilkan 
sesuatu yang menarik dapat membuat ilmuwan mempertimbangkan ulang metode 
eksperimen tersebut, hipotesis yang mendasarinya, atau bahkan definisi subjek 
penelitian itu. Ilmuwan lain dapat memulai penelitian mereka sendiri dan 
memasuki proses tersebut pada tahap yang manapun. Mereka dapat mengadopsi 
karakterisasi yang telah dilakukan dan membentuk hipotesis mereka sendiri, atau 
mengadopsi hipotesis yang telah dibuat dan mendeduksikan prediksi mereka 
sendiri. Seringkali eksperimen dalam proses ilmiah tidak dilakukan oleh orang 
yang membuat prediksi, dan karakterisasi didasarkan pada eksperimen yang 
dilakukan oleh orang lain. 

Seseorang yang melakukan proses metode ilmiah perlu juga memperhatikan 
sikap ilmiah. Metode ilmiah didasari oleh sikap ilmiah. Sikap ilmiah semestinya 
dimiliki oleh setiap penelitian dan ilmuwan. Adapun sikap ilmiah yang dimaksud 
adalah rasa ingin tahu, jujur (menerima kenyataan hasil penelitian dan tidak 
mengada-ada), objektif (sesuai fakta yang ada, dan tidak dipengaruhi oleh 
perasaan pribadi), tekun (tidak putus asa), teliti (tidak ceroboh dan tidak 
melakukan kesalahan) dan terbuka (mau menerima pendapat yang benar dari 
orang lain). 

 
Kegiatan 4 
Jika Penelitian pada kegiatan 1, 2, dan 3 dilakukan dengan sistematis maka Anda 
akan dapat membuat kesimpulan dari hipotesis yang diuji bahwa pH asam 
mempengaruhi (menghambat) perkecambahan biji kacang hijau. 
 

C. Ruang Lingkup Biologi 
Biologi kini memiliki cabang-cabang dengan objek kajian yang semakin khusus. 

Berdasar dari ilmu manusia muncul cabang-cabang ilmu kesehatan dan saat ini 
muncul ilmu-ilmu khusus seperti spesialisasi mata, THT, kulit, internis, anak, 
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jantung, paru-paru dan saraf. Demikian pula perkembangan dalam bidang pertanian. 
Selain perkembangan ilmu terdapat pula pengembangan penerapan ilmu yang dikenal 
sebagai biologi terapan. Tujuan penerapan ilmu adalah agar ilmu itu dapat digunakan 
untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Contoh biologi terapan antara 
lain:kesehatan, pertanian, perikanan, kedokteran, bioteknologi dan sebagainya. Ilmu 
pengetahuan berkembang karena rasa ingin tahu manusia. Demikian pula biologi 
selalu berkembang. Mengembangkan ilmu pengetahuan tidak harus berawal dari nol, 
melainkan dapat dari hasil penelitian orang lain. Jadi ilmu pengetahuan muncul dari 
banyak membaca. Dengan membaca akan semakin banyak persoalan yang dapat kita 
selesaikan. 

Cabang-cabang biologi yang mempelajari berbagai tingkat organisasi kehidupan 
adalah sebagai berikut: 
1. Sitologi  :  Ilmu yang mempelajari sel 
2.  Genetika : Ilmu yang mempelajari gen 
3.  Histologi  :  Ilmu yang mempelajari jaringan 
4.  Morfologi :  Ilmu yang mempelajari struktur luar organisme 
5.  Anatomi  : Ilmu yang mempelajari struktur dalam organisme 
6.  Fisiologi  :  Ilmu yang mempelajari proses kehidupan organisme 
7.  Taksonomi:  Ilmu yang mempelajari klasifikasi organisme 
8.  Ekologi  :  Ilmu yang mempelajari interaksi organisme dengan lingkungan 
9.  Evoluasi  : Ilmu yang mempelajari asal usul kehidupan dan 

perubahan organisme dariwaktu ke waktu 
Cabang-cabang biologi lainnya didasarkan pada kelompok organisme yang 

dipelajari. 
1.  Mikroorganisme  : Ilmu yang mempelajari organisme berukuran renik 

(mikroskopik) 
2.  Zoologi  :  Ilmu yang mempelajari hewan3. Botani : Ilmu yang 

mempelajari tumbuhan 
4.  Virologi  :  Ilmu yang mempelajari tentang virus 
5.  Bakteriologi :  Ilmu yang mempelajari tentang bakteri 
6.  Mikologi  :  Ilmu yang mempelajari tentang jamur  

 
D.  Keterampilan Proses Sains dalam Mempelajari Biologi. 

Keterampilan sains merupakan seperangkat keterampilan yang digunakan para 
ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Keterampilan proses sains ini 
dibedakan menjadi sejumla keterampilan proses yang perlu dikuasai bila seseorang 
hendak mengembangkan pengetahuan sains dan metodenya. 

Carin (1992) menyampaikan beberapa alasan tentang pentingnya keterampilan 
proses. Pertama, dalam praktiknya apa yang dikenal dalam sains merupakan hal yang 
tidak terpisahkan dari metode penyelidikan. Mengetahui sains tidak hanya sekedar 
mengetahui materi tentang sains (ke-IPA-an) saja tetapi terkait pula dengan 
memahami bagaimana cara untuk mengumpulkan fakta dan menghubunngkan fakta-
fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Kedua, keterampilan proses 
sains merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat (life-long learning) yang dapat 
digunakan bukan saja untuk mempelajari ilmu tetapi juga dapat digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari, bahkan untuk bertahan hidup (life skills). 

Keterampilan proses melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau 
intelektual, manual, dan social. Keterampilan kognitif atau intelektual terlibat karena 
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dengan melakukan keterampilan proses siswa menggunakan pikirannya. Keterampilan 
manual jelas terlibat dalam keterampilan proses karena mungkin mereka melibatkan 
penggunaan alat dan bahan, pengukuran, penyusunan atau perakitan alat. Dengan 
keterampilan sosial dimaksudkan bahwa mereka berinteraksi dengan keterampilan 
proses, misalnya mendiskusikan hasil pengamatan.  

Keterampilan proses perlu dikembangkan melalui pengalaman langsung, 
sebagai pengalaman belajar, dan disadari ketika kegiatannya sedang berlangsung. 
Melalui pengalaman langsung seseorang dapat lebih menghayati proses atau kegiatan 
yang sedang dilakukan. Namun apabila sekedar melaksanakan tanpa menyadari yang 
sedang dikerjakannya, maka perolehannya kurang bermakna dan memerlukan waktu 
lama untuk menguasainya. Kesadaran tentang apa yang sedang dilakukannya, serta 
keinginan untuk melakukan nya dengan tujuan menguasainya sangatlah penting. 

Untuk mempermudah mempelajari keterampilan proses sains dan 
mengembangkannya dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran IPA, 
dibawah ini disajikan jenis keterampilan proses sains, dengan indicator-indikatornya. 
Jenis-jenis keterampilan proses ini dirangkum dari berbagai sumber, khususnya dari 
Wynne Harlen (1992) dengan modifikasi hasil penelitian Dahar, (1985) dan Rustaman 
(1995). 

 
 

JENIS KETERAMPILAN PROSES SAINS DAN INDIKATORNYA 
1. MENGAMATI/OBSERVASI 

a. Menggunakan sebanyak mungkin indera. 
b. Mengumpulkan/ menggunakan fakta yang relevan. 

2. MENGELOMPOKKAN/ KLASIFIKASI 
a.  Mencatat setiap pengamatan secara terpisah. 
b.  Mencari perbedaan, persamaan. 
c.  Mengontraskan ciri-ciri. 
d.  Membandingkan. 
e.  Mencarindasar pengelompokan atau penggolongan. 
f.  Menghubungkan hasil-hasil pengamaan. 

3. MENAFSIRKAN/ INTERPRETASI 
a. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan. 
b. Menemukan pola dalam suatu seri pengamatan. 
c. Menyimpulkan. 

4. MERAMALKAN/ PREDIKSI 
a. Menggunakan pola-pola hasil penelitian. 
b. Mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum diamati.  

5. MENGAJUKAN PERTANYAAN 
a. Bertanya apa, bagaimana, dan mengapa. 
b. Bertanya untuk meminta penjelasa.  
c. Mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis 

6. BERHIPOTESIS 
7. MERENCANAKAN PERCOBAAN/ PENELITIAN 

a. Menentukan alat/ bahan/ sumber yang akan digunakan 
b. Menentukan variabel/ factor penentu. 
c. Menentukan apa yang diukur, diamati, dicatat. 
d. Menentukan apa yang akan dilaksanakan berupa langkah kerja. 
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8. MENGGUNAKAN ALAT DAN BAHAN 
a. Memakai alat/ bahan.  
b. Mengetahui alasan mengapa menggunakan alat/bahan. 
c. Mengetahui bagaimana menggunakan alat/bahan. 

9. MENERAPKAN KONSEP 
 a. Menggunakan konsep yang telah dipelajari pada situasi baru 
 b. Menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang 

terjadi 
10. BERKOMUNIKASI 

a. Memberikan/menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan 
dengan grafik dan tabel atau diagram 

b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis 
c. Menjelaskan hasil percobaan atau penelitian 
d. Membaca grafik atau tabel atau diagram 
e. Mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau suatu peristiwa 

11. MELAKSANAKAN PERCOBAAN?EKSPERIMENTASI (mencakup seluruh 
letrampilan proses sains) 

 
E.  Penelitian Ilmiah 

Salah satu hal yang penting dalam dunia ilmu adalah penelitian 
(research). Research berasal dari katare yang berarti kembali dan search yang berarti 
mencari, sehingga research atau penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu usaha 
untuk mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Suatu penelitian 
harus memenuhi beberapa karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai penelitian 
ilmiah. Umumnya ada empat karakteristik penelitian ilmiah, yaitu : 
1. Sistematik. Berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara 

berurutan sesuai pola dan kaidah yang benar, dari yang mudah dan sederhana 
sampai yang kompleks. 

2. Logis. Suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan 
fakta empirik. Pencarian kebenaran harus berlangsung menurut prosedur atau 
kaidah bekerjanya akal, yaitu logika. Prosedur penalaran yang dipakai 
bisa prosedur induktif yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum dari 
berbagai kasus individual (khusus) atau prosedur deduktif yaitu cara berpikir 
untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat 
umum. 

3. Empirik. Artinya suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari 
(fakta aposteriori,yaitu fakta dari kesan indra) yang ditemukan atau melalui hasil 
coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Landasan penelitian 
empirik ada tiga yaitu : 
a. Hal-hal empirik selalu memiliki persamaan dan perbedaan (ada penggolongan 

atau perbandingan satu sama lain) 
 b. Hal-hal empirik selalu ber ubah-ubah sesuai dengan waktu 
c. Hal-hal empirik tidak bisa secara kebetulan, melainkan ada penyebabnya (ada 

hubungan sebab akibat) 
4. Replikatif. Artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh 

peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan 
metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Agar bersifat replikatif, penyusunan 
definisi operasional variabel menjadi langkah penting bagi seorang peneliti. 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 
Indikator Esensial :  
1.8.2. Mengidentifikasi dampak kerusakan lingkungan terhadap keberadaan komponen 

ekosistem 
 
Beberapa bulan yang lalu, Ulat bulu menjadi masalah di beberapa daerah di Pulau 

Jawa seperti di Probolinggo dan Jombang, Jawa Timur dan  Kendal, Jawa Tengah serta 
beberapa kota di Bali. Warga sejumlah daerah lainnya juga melaporkan ulat bulu, seperti 
Tanjung Duren, Jakarta Barat yang menyerang pepohonan. Tidak hanya itu, ulat bulu pun 
masuk ke rumah warga. Akibatnya sejumlah warga pun resah. Mengapa tiba-tiba ada 
wabah ulat bulu? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. 

A. Lingkungan sebagai Komponen Ekosistem 
Ekosistem pada dasarnya adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan 

hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Lingkungan yang dimaksud dalam 
hal ini dapat berupa lingkungan biotik maupun abiotik. Dengan demikian  komponen 
penyusun ekosistem terdiri dari dua komponen yaitu komponen biotik termasuk 
tumbuhan, hewan dan manusia serta komponen abiotik berupa cahaya, suhu, 
kelembaban, tanah, air dan udara.  

B. Ulat Bulu sebagai Komponen Biotik Ekosistem 
Ulat bulu termasuk salah satu komponen biotik dalam ekosistem. Keberadaanya 

di alam tidak lepas dari suatu bentuk respon akibat hubungan timbal balik dari 
sesama komponen biotik maupun komponen abiotik yang bisa dilihat dari mekanisme 
aliran energy melalui rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan yang ada. 
Fenomena wabah Ulat bulu menunjukkan bahwa ada dinamika peningkatan jumlah 
populasinya di lingkungan. 

C. Perubahan Komponen Ekosistem 
Ekosistem dikatakan seimbang apabila komposisi di antara komponen-

komponennya tersebut dalam keadaan seimbang. Jika keberadaan  ekosistem dalam 
kondisi yang seimbang maka ekosistem akan dapat bertahan lama atau 
kesinambungannya dapat terpelihara.  

Perlu diketahui pula bahwa tidak selamanya ekosistem berada dalam kondisi 
keseimbangan tetapi ada kalanya mengalami perubahan. Perubahan dapat terjadi 
pada  lingkungan atau komponen biotik maupun komponen abiotik. 

Dalam suatu ekosistem, jika perubahan terjadi pada komponen biotik maka 
perubahan yang terjadi sebagai berikut, jumlah tiap-tiap komponen biotik akan 
mengalami perubahan yang teratur sehingga perbandingannya selalu tetap. 
Perubahan jumlah produsen akan diikuti oleh perubahan pada konsumen I, 
konsumen II, konsumen III, dan seterusnya. Perubahan pada komponen biotik ini 
akan terjadi secara alamiah. Ini berarti, Tuhan telah mengatur alam sedemikian rupa 
sehingga jumlah populasi di dalam suatu komunitas dari waktu ke waktu seimbang. 

 Sebagai contoh, kita lihat keseimbangan antara populasi tumbuhan, kijang, dan 
harimau dalam suatu hutan seperti digambarkan pada grafik  berikut:  

 
 
 
 

230 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI BIOLOGI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Berdasarkan grafik tersebut memperlihatkan bahwa pada akhir dari perubahan 

akan menuju pada keseimbangan ekosistem. 
 

D. Pengaruh Perubahan Lingkungan terhadap Siklus Hidup Ulat Bulu 
Ulat bulu yang menyerang tanaman produksi di sejumlah tempat di beberapa 

daerah berasal dari famili Lymantriidae atau kupu-kupu  yang berkeliaran pada 
malam hari. Berikut adalah siklus hidup dari ulat bulu ; 

 

 
                 Gambar 18.2.3. Ulat bulu (detik.com)  

 

Gambar 18.2.1. Grafik perubahan 
komponen biotik dalam suatu ekosistem 
(Fitrihidajati, 2010). 

Gambar 18.2.2. Harimau yang sedang 
memburu mangsa (Fitrihidajati,2010) 
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Gambar 18.2.4. Siklus hidup ulat bulu (detik.com) 

 
Secara umum, rata-rata siklus hidup telur, larva (bentuk ulat) hingga menjadi 

kupu-kupu malam (ngengat) adalah sekitar 30 hari. Namun siklus hidup ulat bulu 
yang ada sekarang lebih cepat 3-4 hari dari biasanya. Siklus pendek ini merupakan 
gambaran umum dari perubahan ekosistem (Ubaidillah dalam 
detik.com.,Rabu:13/4/2011). 

Siklus yang lebih pendek ini, menurutnya terjadi manakala terpenuhinya host 
plant atau inang sehingga menyediakan suplai makanan bagi makhluk tersebut. Fase 
telur membutuhkan waktu 6-7 hari. Pada fase larva ada 4 tahapan instar yang 
masing-masing instar membutuhkan waktu 3-4 hari. Setelah itu, masuk fase pre-pupa 
yang butuh waktu 2 hari. Lalu di tahapan pupa butuh waktu 7 hari, sehingga 
perkembangannya umumnya sekitar 26-30 hari.  

Dinamika peningkatan populasi ulat bulu penyebabnya ada perubahan 
ekosistem, baik perubahan komponen biotik  maupun komponen abiotik. Pada 
dasarnya rangkaian perubahan ekosistem berpengaruh terhadap komponen 
ekosistem. Komponen ini berubah ketika ada hal-hal di alam yang berubah.  

Perubahan ekosistem menyebabkan hilangnya faktor keseimbangan alami untuk 
sementara waktu. Sebagai suatu sistem, alam juga memiliki komponen-komponen 
yang menciptakan keseimbangan. Saat salah satu komponen mengalami gangguan, 
keseimbangan itu akan terganggu. Begitu juga dengan yang terjadi dengan famili 
Limantriidae (ulat bulu) saat ini. 

Fenomena meningkatnya populasi ulat bulu, salah satunya disebabkan oleh 
faktor biotik misalnya berkurangnya pemangsa alaminya, seperti burung, kelelawar, 
dan semut rangrang, dan musuh alaminya, misalnya parasitoid. Berkurangnya 
pemangsa alami dan peningkatan ulat bulu juga dipengaruhi unsur abiotik. 
Perubahan iklim global menjadi faktor utama. Akibat adanya perubahan iklim, terjadi 
perubahan suhu dan kelembaban udara. Pada dasarnya semua makhluk hidup 
punya kemampuan adaptasi terhadap perubahan alam yang terjadi. 
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Perubahan suhu dan kelembaban udara bisa saja mengakibatkan pemangsa 
alami ulat bulu berkurang, sebaliknya hal ini mengakibatkan populasi ulat bulu 
menjadi  meningkat. Tetapi, ini tidak akan berlangsung lama karena alam punya 
mekanisme penyeimbang. Pemangsa alami dan faktor penyeimbang hayati lainnya 
akan kembali berfungsi normal dan dinamika populasi ulat bulu akan kembali normal 
sebagaimana sebelumnya. 

Populasi predator pemakan ulat seperti Burung Prenjak, Jalak dan Cinenen 
berkurang cukup signifikan hingga mencapai 80 persen dari populasi sebelumnya. 
Hal ini disebabkan ada perburuan liar yang dilakukan secara besar-besaran sebagai 
komoditas perdagangan menjadikan populasi burung liar pemakan ulat ini menurun 
drastis, sehingga ulat-ulat tersebut bisa berkembangbiak dengan leluasa karena 
musuh utamanya sudah tidak ada. Sebagai contoh di wilayah Malang, populasi 
predator berupa burung liar pemakan ulat (serangga) tersebut juga sudah hampir 
punah. Jika proses perburuan burung pemakan serangga ini dilakukan secara besar-
besaran dan terus menerus akan memicu terjadinya bencana ekologi. Akibatnya, 
akan terjadi ledakan populasi kupu-kupu dan ulat di luar kendali. Hujan yang terus 
menerus mengakibatkan musuh alami ulat bulu, yakni sejenis predator bernama 
"Braconid" dan "Apanteles" tidak mampu bertahan hidup, sehingga musuh alami itu 
tidak bisa mengontrol populasi ulat bulu yang semakin banyak, dan berkembangbiak 
dengan cepat, bahkan menyebar ke lingkungan penduduk. 

Selain faktor di atas ada alasan lain yaitu dulu habitat ulat bulu sudah ada pada 
lingkungan tertentu karena serangga ini adalah bagian dari ekosistem yang memiliki 
manfaat bagi lingkungannya. Yang lazim terjadi adalah peningkatan populasi, bukan 
serangan ulat bulu. Sebab, jenis ini tidak memiliki kemampuan menyebar secara 
luas, sebagaimana wereng. Kecuali jika ia terbawa secara tidak sengaja. 

Dulu serangga jenis ngengat atau kupu-kupu malam ini terkonsentrasi di 
beberapa kawasan hutan. Famili Lymantridae umumnya hidup di hutan dataran 
rendah, Saat ini keberadaan hutan dataran rendah yang banyak terdapat di Jawa dan 
Sumatera, sudah banyak berkurang dan berubah. Selain itu terdapat penanaman 
pohon secara homogen, yakni jenis mangga-manggaan atau dari suku suku 
Anacardiaceae yang menjadi makanan bagi larva jenis Lymantridae. Hanya serangga 
yang tersedia makanannya secara homogen yang populasinya meledak. 
(Kompas.com., Rabu, 11 April 2011) 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial :  
1.8.4.  Mengaplikasikan pengetahuan tentang karakter suatu ekosistem dalam  suatu 

contoh 
 
 
A. PENGERTIAN EKOSISTEM 

Dalam suatu habitat, selain terdapat berbagai jenis makhluk hidup (komunitas) 
terdapat juga benda-benda seperti air, tanah, pasir, cahaya, matahari, dan udara. Di 
antara anggota komunitas dan benda-benda tersebut terjadi hubungan yang saling 
mempengaruhi. Kesatuan ini membentuk sistem ekologi atau disebut ekosistem. 
Jadi ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang 
membentuk hubungan timbal balik. 

B. KOMPONEN EKOSISTEM 
Berdasarkan komponen yang menyusun, ekosistem terdiri dari dua komponen 

sebagai berikut : 
1. Kompenen Biotik 

Makhluk hidup meliputi tumbuhan, manusia, dan hewan lain. Menurut perannya, 
komponen ini dibedakan menjadi 3 golongan: 

a. produsen (penghasil), 
b. konsumen (pemakai), dan 
c. dekomposer (pengurai). 

2. Komponen Abiotik 
Meliputi semua benda tak hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem, misalnya 
air, tanah, batu, pasir, udara, cahaya, suhu, kelembapan dan gaya tarik bumi.  

C. HUBUNGAN SALING KETERGANTUNGAN 
1. Saling Ketergantungan Antara Komponen Biotik Dan Abiotik 

Bagian tak hidup dari suatu organisme lingkungan adalah faktor abiotik. 
Contoh faktor abiotik meliputi aliran udara, temperatur, kelembaban, cahaya, dan 
tanah. Ekologi termasuk  didalamnya mempelajari tentang ciri-ciri lingkungan yang 
tidak hidup karena ciri-ciri ini merupakan bagian organisme hidup. Sebagai contoh: 
studi ekologi yang lengkap tentang tikus rumah memasukkan  pemeriksaan 
terhadap tipe-tipe tanah dimana  hewan-hewan tersebut membuat lubang. Hal 
yang serupa ialah penelitian yang menyeluruh dari siklus hidup katak termasuk 
apakah mereka perlu  untuk meletakkan telurnya di atas batu atau pada dasar 
kolam yang berpasir. 

Faktor-faktor  abiotik mempunyai efek yang jelas pada makhluk hidup dan 
sering menentukan jenis mana yang dapat melangsungkan hidup pada lingkungan 
tertentu. Sebagai contoh, kurangnya hujan yang terus menerus pada daerah 
padang pasir seperti ditunjukkan pada Gambar 1 dapat menyebabkan kekeringan. 
Sebutkan perubahan yang terjadi pada padang rumput akibat kekeringan? Rumput 
akan tumbuh lebih lambat. Rumput mungkin menghasilkan lebih sedikit biji, dan 
hewan-hewan yang hidupnya tergantung pada biji sebagai makanan akan 
berjuang untuk dapat melangsungkan hidup. Periksalah cara lain untuk 
menunjukkan bahwa faktor  yang mempengaruhi makhluk hidup seperti pada 
Eksperimen 1. 
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Gambar 1.8.4.1. Kekeringan  merupakan suatu kondisi abiotik yang umum pada 
padang pasir akibat kurangnya kelembaban. Ketika rumput mengalami kekeringan, 
mereka berubah  menjadi kuning dan tampak mati, tetapi rumput tumbuh setelah 
hujan turun. Beberapa jenis, sebagai misal rumput dan herba di padang rumput  
mereka mempunyai pengalaman pada periode kekeringan. 

2. Saling Ketergantungan Antara Faktor Biotik dan Biotik 
Selain faktor abiotik, kunci penting dalam ekologi adalah organisme hidup 

yang mempengaruhi organisme hidup lainnya. Semua organisme hidup yang 
tinggal dalam suatu lingkungan disebut faktor-faktor biotik. 

Pikirkan tentang ikan mas dalam suatu stoples. Sekarang pikirkan hubungan 
eratnya dengan organisme lain. Apakah ikan tersebut hidup sendiri atau dengan 
ikan lainnya? Apakah terdapat tumbuhan pada stoples tersebut?. Ikan mungkin 
tergantung pada organisme lainnya untuk mendapatkan makanan, atau organisme 
tersebut dimakan untuk kehidupan lainnya. Ikan mas memerlukan anggota spesies 
yang sama untuk dapat berkembang biak. Untuk memenuhi kebutuhanya, ikan 
mas mungkin berkompetisi dengan organisme-organisme yang sama atau 
berbeda jenis yang ada dalam stoples tersebut. 

Semua organisme tergantung pada organisme lainnya secara langsung atau 
tidak langsung untuk mendapat makanan, bersarang, bereproduksi, atau 
mendapatkan perlindungan. Bila Anda mempelajari organisme sebagai suatu 
individual, sebagai misal rusa jantan berekor putih, Anda mungkin menemukan 
spesies makanan apa yang lebih disukainya, dan berapa jauh mereka menjelajah 
untuk mendapatkan makanan. Namun, mempelajari individu tunggal tidak akan 
dapat Anda gunakan untuk menceritakan semua yang Anda ketahui tentang rusa 
berekor putih. Kenyataannya, rusa berekor putih adalah hewan yang 
bermasyarakat. Mereka hidup dalam kelompok kecil atau berada pada struktur 
masyarakat yang kuat untuk membangun komunikasi baik secara visual atau 
vokal, yang mempertahankan mereka tetap selamat. 

Di antara produsen, konsumen, dan pengurai terjadi saling ketergantungan. 
Coba anda perhatikan Gambar 2. 
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Kelinci (konsumen) tergantung pada tumbuhan hijau (produsen) karena kelinci 
memakan rumput. Selanjutnya, kelinci mengeluarkan kotoran, dan kotoran kelinci 
akan diuraikan oleh pengurai menjadi zat-zat hara. Zat-zat hara diserap oleh akar 
tumbuhan hijau. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam kehidupan ini 
terjadi saling ketergantungan di antara komponen-komponen penyusunnya. Saling 
ketergantungan tersebut membentuk suatu lingkaran yang tidak putus. Lihat 
Gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsumen tergantung pada produsen. Produsen dan konsumen yang mati akan 

diuraikan oleh pengurai menjadi zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan (produsen). Hasil 
fotosintesis dari produsen diperlukan oleh konsumen, demikian seterusnya.  

 

Gambar 1.8.4.2. Saling ketergantungan antarkomponen biotik dalam suatu 
 

Gambar 1.8.4. 3. Antar komponen biotik terjadi saling ketergantungan yang 
membentuk lingkaran yang berkesinambungan. 
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3. Arus Energi dalam Rantai Makanan 
Berdasarkan pada bahasan saling ketergantungan telah dijelaskan bahwa 

konsumen tergantung pada produsen. Tumbuhan hijau adalah satu-satunya 
makhluk hidup yang dapat membuat sendiri makanannya. Makanan yang 
dihasilkan diperlukan oleh hewan pemakan tumbuhan, misalnya sapi, kambing, 
dan kelinci. 

Semua kegiatan makhluk hidup seperti bergerak, tumbuh, dan berkembang 
biak selalu membutuhkan tenaga. Tenaga atau energi adalah kemampuan untuk 
melakukan usaha atau kegiatan. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. 
Energi hanya dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. 

Darimanakah makhluk hidup memperoleh energi sehingga ia dapat 
melakukan kegiatan hidup? Sumber energi di dunia adalah matahari. Melalui 
fotosintesis, tumbuhan hijau dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi 
energi kimia yang tersimpan dalam bentuk makanan. Dengan energi inilah 
tumbuhan dapat melakukan kegiatan hidupnya. 

Bila tumbuhan dimakan konsumen pertama, maka energi yang berada di 
dalam tumbuhan akan berpindah ke dalam tubuh konsumen pertama. Selanjutnya, 
jika konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua, maka energi yang berada 
dalam tubuh konsumen pertama akan berpindah ke dalam tubuh konsumen 
kedua. Demikian seterusnya sehingga terjadi perpindahan energi. 

Fitoplankton                  zooplankton             ikan                penyu 
Jadi, dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi, yaitu dari produsen 

pindah ke konsumen pertama, dari konsumen pertama pindah ke konsumen 
kedua, dari konsumen kedua pindah ke konsumen ketiga, dan seterusnya. 

 
4. Jaring-jaring Makanan 

Sebuah rantai makanan sederhana sebagai misal    rumput  tikus  burung 
elang, dengan mudah untuk dipelajari, tetapi rantai makanan ini tidak 
menunjukkan hubungan yang kompleks bahwa terdapat organisme yang makan 
lebih dari satu spesies. Ahli ekologi tertarik pada aliran energi dalam suatu 
ekosistem yang kemungkinan dirancang terdiri dari beberapa eksperimen dengan 
banyak organisme dalam komunitas yang mereka peroleh. Model yang mereka 
munculkan, disebut jaring-jaring makanan, yang menunjukkan semua 
kemungkinan hubungan memakan pada tiap-tiap tingkat trofik dalam suatu 
komunitas. Jaring-jaring makanan merupakan model yang lebih realistik daripada 
rantai makanan karena kebanyakan organisme tergantung pada lebih dari satu 
spesies sebagai makanan.  Jaring-jaring makanan pada ekosistem ditunjukkan 
pada Gambar 4 yang mewakili suatu jaring yang saling berhubungan antar rantai 
makanan yang dibentuk oleh herbivor dan karnivor. 
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D. Kesetimbangan Ekosistem 
Ekosistem merupakan kesatuan antara komponen biotik dan abiotik. Jadi, antara 

produsen, konsumen, pengurai, dan benda dalam ekosistem tersebut ada hubungan 
timbal balik. Ekosistem dikatakan seimbang apabila komposisi di antara komponen-
komponen tersebut dalam keadaan seimbang. Ekosistem yang seimbang dapat 
bertahan lama atau kesinambungannya dapat terpelihara. 

E. Contoh Ekosistem 
Berdasarkan terbentuknya ekosistem terdiri dari : 

1. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah, misalnya 
danau, rawa, laut, hutan, padang rumput, dan sungai.  

2. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya 
waduk, sawah, kolam, dan akuarium. 

 

 
Gambar 1.8.4.5. Akuarium dengan komponen penyusunnya yang seimbang 

Gambar 1.8.4.4. Jaring-jaring makanan ini menggambarkan 
hubungan memakan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Tanda 
panah menunjukkan arah perpidahan energi. 
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Kehidupan dalam sebuah akuarium adalah contoh dari suatu ekosistem buatan. 
Komponen biotiknya adalah tumbuhan air, ikan, siput, dan bakteri pengurai. 
Komponen abiotiknya adalah air, batu, pasir, tanah, dan udara. 

Bila komposisi komponen tersebut sudah  mencapai keseimbangan, komunitas 
dalam akuarium tersebut dapat bertahan lama. Hal ini dapat terjadi karena adanya 
hubungan timbal balik yang saling menunjang di antara komponen penyusunnya 
berikut ini. 
1. Tersedianya oksigen  dan  karbondioksida :dengan bantuan cahaya, tumbuhan air 

melakukan fotosintesis. Hasilnya berupa makanan dan oksigen. Oksigen 
digunakan oleh tumbuhan dan hewan untuk respirasi Selanjutnya melalui respirasi 
akan dikeluarkan karbon dioksida yang selanjutnya akan dipakai oleh tumbuhan 
untuk fotosintesis. Hal ini akan terjadi berulang-ulang. 

2. Tersedianya makanan sebagai sumber energi : hewan air mendapat makanan dari 
tumbuhan air. Tumbuhan dan hewan air yang mati akan diuraikan oleh pengurai. 
Hasil penguraian berupa zat-zat hara akan digunakan kembali oleh tumbuhan air. 

Apa yang akan terjadi jika akuarium dipindahkan ke tempat yang gelap ?, Mengapa 
hal itu dapat  terjadi ?  
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.5 Mengidentifikasi persamaan ciri antara bakteri dan sianobakteri 
1.8.3 Memberi contoh alga biru hijau yang bersimbiosis dengan tumbuhan 
 
 
A. Bakteri 

Menurut klasifikasi sistem lima kingdom semua organisme prokariotik 
dikelompokkan dalam kingdom Monera, sedangkan empat kingdom lain yaitu 
Protista, Fungi, Plantae dan Animalia merupakan organisme eukariotik. Organisme 
prokariotik terdiri atas dua kelompok kecil yaitu  Archaebacteria dan Cyanobacteria 
serta satu kelompok besar yaitu Eubacteria (kelompok bakteri sebenarnya) 

Bakteri (dalam bahasa Yunani, bacterion = batang kecil) ditemukan pertama kali 
oleh ilmuwan Belanda Anthony van Leeuwenhoek. Bakteri merupakan organisme 
yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup 
yang lain. Bakteri memiliki ratusan ribu spesies yang hidup di darat hingga lautan dan 
bahkan pada tempat-tempat yang ekstrim. Bakteri ada yang menguntungkan tetapi 
ada pula yang merugikan.  

1. Ciri-ciri Bakteri 
Bakteri adalah organisme uniselluler, umumnya tidak memiliki klorofil dan 

berukuran renik (mikroskopis).Termasuk kelompok mikrobia prokariotik, sehingga 
tidak memiliki membran inti dan sistem membran dalam (organelnya tidak 
bermembran), bersel satu atau membentuk kelompok, bentuk sel beragam, hidup 
secara heterotrof, beberapa hidup secara autotrof, reproduksi umumnya melalui 
pembelahan sel, ada yang bersifat aerob dan ada yang anaerob, memiliki ukuran 
tubuh yang bervariasi antara 0,12 s/d ratusan mikron dan pada umumnya memiliki 
ukuran rata-rata 1 s/d 5 mikron, hidup bebas atau parasit, beberapa jenis bakteri 
dapat hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah atau 
gambut, bakteri yang hidupnya di tempat ekstrim biasanya dinding selnya tidak 
mengandung peptidoglikan, sedangkan yang hidupnya kosmopolit/diberbagai 
lingkungan dinding selnya mengandung peptidoglikan 

Selain ciri-ciri tersebut, dinding sel bakteri tersusun atas mukopolisakarida dan 
peptidoglikan (murein), sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan 
dinding selnya, membran sitoplasma meliputi 8 – 10% dari bobot kering sel dan 
tersusun atas fosfolipida dan protein. Sitoplasma dikelilingi oleh membran 
sitoplasma, dan tersusun dari 80% air, asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak 
dan ion organik, serta kromatofora. Pada kondisi yang tidak menguntungkan 
bakteri dapat membentuk endospora yang berfungsi melindungi bakteri dari panas 
dan gangguan alam. Beberapa bakteri dapat memfiksasi nitrogen dengan cara 
bersimbiosis dengan tanaman ( misalnya Rhyzobium sp). Bakteri ada yang 
bergerak dengan flagella dan ada yang bergerak tanpa flagella. Bakteri tanpa 
flagella bergerak dengan cara berguling. 

2. Struktur Bakteri  
Struktur bakteri terbagi menjadi dua yaitu: struktur dasar dan struktur 

tambahan. Struktur dasar bakteri terdiri dari: 
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a. Dinding sel tersusun dari peptidoglikan yaitu gabungan protein dan 
polisakarida (ketebalan peptidoglikan membagi bakteri menjadi: bakteri gram 
positif bila peptidoglikannya tebal dan bakteri gram negatif bila 
peptidoglikannya tipis). 

b.  Membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma tersusun 
atas lapisan fosfolipid dan protein. 

c.  Sitoplasma adalah cairan sel. 
d.  Ribosom adalah organel yang tersebar dalam sitoplasma, tersusun atas 

protein dan RNA. 
e.  Granula penyimpanan, karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang 

dibutuhkan. 

Struktur tambahan bakteri terdiri atas: 
a. Kapsul atau lapisan lendir adalah lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri 

tertentu, bila lapisannya tebal disebut kapsul dan bila lapisannya tipis disebut 
lapisan lendir. Kapsul dan lapisan lendir tersusun atas polisakarida dan air. 

b. Flagelum atau bulu cambuk adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang 
menonjol dari dinding sel. 

c. Pilus dan fimbria adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang 
menonjol dari dinding sel, pilus mirip dengan flagelum tetapi lebih pendek, 
kaku dan berdiameter lebih kecil dan tersusun dari protein dan hanya terdapat 
pada bakteri gram negatif. Fimbria adalah struktur sejenis pilus tetapi lebih 
pendek daripada pilus. 

d. Klorosom adalah struktur yang berada tepat dibawah membran plasma dan 
mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya untuk proses fotosintesis. 
Klorosom hanya terdapat pada bakteri yang melakukan fotosintesis. 

e. Vakuola gas terdapat pada bakteri yang hidup di air dan berfotosintesis. 
f. Endospora adalah bentuk istirahat (laten) dari beberapa jenis bakteri gram 

positif dan terbentuk di dalam sel bakteri jika kondisi tidak menguntungkan 
bagi kehidupan bakteri. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi 
genetik, dan ribosom. Dinding endospora yang tebal tersusun atas protein dan 
menyebabkan endospora tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu 
tinggi dan zat kimia. Jika kondisi lingkungan menguntungkan endospora akan 
tumbuh menjadi sel bakteri baru. Berikut ini adalah gambar struktur bakteri 
dan cyanobakteria. 

 
                 Gambar  1.8.5.1  a. Bakteri dan b.  Cyanobacteria 
 

b a 
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3. Bentuk Bakteri  
 Bentuk dasar bakteri terdiri atas bentuk bulat (kokus), batang (basil), spiral 

(spirilia), terdapat bentuk antara kokus dan basil yang disebut kokobasil serta  
seperti tanda baca koma. 

4. Alat Gerak Bakteri  
Alat gerak pada bakteri berupa flagellum atau bulu cambuk yaitu struktur 

berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Flagellum 
memungkinkan bakteri bergerak menuju kondisi lingkungan yang menguntungkan 
dan menghindar dari lingkungan yang merugikan bagi kehidupannya. 

5.  Cara Perkembangbiakan bakteri 
Bakteri umumnya melakukan reproduksi atau berkembang biak secara 

aseksual (vegetatif = tak kawin) dengan membelah diri. Pembelahan sel pada 
bakteri adalah pembelahan biner yaitu setiap sel membelah menjadi dua. 
Reproduksi bakteri secara seksual yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan 
bakteri lainnya.Pertukaran materi genetik disebut rekombinasi genetik atau 
rekombinasi DNA.  

 
B. Cyanobacteria  

Cyanobacteria dikenal pula sebagai bakteri biru-hijau (mempunyai klorofil), alga 
biru-hijau (Cyanophyceae),  alga lendir (mempunyai lendir di bagian luar dinding 
selnya), Cyanophyta, Cyanocloronta, termasuk organisme autotrof fotosintetik. 
Lapisan lendir cyanobacteria dapat membantu gerakan secara meluncur. Jejak 
fosilnya telah ditemukan berusia 3,8 miliar tahun. Cyanobacteria ditemukan di hampir 
semua habitat  mulai dari samudera hingga perairan tawar, dari batu sampai tanah. 
Cyanobacteria tidak memiliki alat gerak namun dapat melakukan fotosintesis. 

1. Bentuk Tubuh 
 Bentuk tubuh Cyanobacteria biasanya uniselular (bersel tunggal),  koloni atau 

filamen. Koloni dapat berbentuk lembaran atau bulat.  
Uniseluler atau sel tunggal hidup bebas atau menempel, contohnya 

Chroococcus, Gleocapsa, dan Chamaesiphon. Koloni adalah sejumlah sel tumbuh 
bersama-sama dalam selubung sama. Selubung ini dihasilkan melalui sekresi dari 
masing-masing sel. Contoh koloni yaitu  Microcystis, Polycistis dan  Merismopedia.  
Bentuk tubuh selanjutnya yaitu filamen. Filamen adalah deretan sel membentuk 
untaian yang bercabang atau tidak yang dihasilkan dari pembelahan satu arah. 
Beberapa marga dengan bentuk tubuh filamen adalah  Oscillatoria, Lyngbia, 
Nostoc dan  Anabaena. Bentuk filamen ada yang bercabang dan tidak bercabang.  

 
2. Ciri-ciri  

 Seperti telah diuraikan di atas  bukti pengamatan mikroskop  elektron dan 
biokimia menunjukkan bahwa Cyanobacteria berkerabat dekat dengan bakteri dan 
masuk dalam Monera. Persamaan ciri dengan bakteri yaitu sifat selnya prokariotik.  

Persamaan ciri lain dengan bakteri yaitu pada dinding  sel. Dinding sel alga 
biru hijau yaitu mukopeptida.  Dinding sel dilapisi oleh selubung lendir yang pada 
beberapa spesies susunannya kaku tetapi pada beberapa spesies lain seperti 
gelatin. Dinding sel memiliki susunan yang kompleks dan hanya dapat dibedakan 
dengan plasmalemmanya, dengan kata lain dinding sel terletak antara 
plasmalemma dan selubung berlendir. Susunannya kompleks, dan biasanya 
struktur berlapis. Adapun lapisan tersebut yaitu:  
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a. Lapisan terluar :  lipopolisakarida  
b. Lapisan dalam  : mukopolimer dari peptidoglikan yang terlarut oleh lisozim. 

Mukopolimer ini tersusus dari asam muramik , glukosamin, alanin, asam 
glutamat  dan  asam diaminopimelik .  

Protoplasma tidak terbagi dalam sitoplasma dan inti juga tidak ada organel. 
Protoplasma memiliki konsistensi kental dan alirannya tidak dapat diamati. 

Cyanobacteria tidak memiliki kloroplas tetapi kantung pipih yang mengandung 
klorofil a. Kantung ini disebut tilakoid yang pada beberapa spesies terletak di 
perifer sel atau terletak bebas menyebar pada protoplasma. Pada permukaan 
tilakoid terdapat fikobilosom tersusun paralel yang mengandung pigmen 
tambahan. Tiap fikobilisom tersusun dari fikobiliprotein. Tiap fikobiliprotein terdiri 
fikobilin mengelilingi rapat protein. Pigmen tambahan tersebut yaitu fikobilin terdiri 
dari fikosianin, alofikosianin keduanya merupakan pigmen berwarna biru dan 
fikoeritrin pigmen berwarna merah. Ketiga pigmen ini dapat menyerap cahaya 
pada spektrum yang berbeda dengan klorofil a dan dapat mengalihkan  energi 
cahaya ke klorofil a untuk digunakan dalam fotosintesis. Hasil fotosintesis 
tersimpan dalam granula dalam bentuk tepung cyanophycean.  

Bentukan seperti granula yang pada mikroskop cahaya dengan perbesaran 
kuat berwarna kemerahan pada Cyanobacteria planktonik  yaitu vakuola gas. 
Vakuola gas mungkin membantu sel untuk melindungi pigmen fotosintetik  dan 
memberikan kemampuan mengapung sel. 

Cyanobacteria memang tidak memiliki inti tetapi tetap memiliki materi DNA. 
Materi ini sering tersebar seperti jala.  

Oleh karena memiiki klorofil maka Cyanobacteria dapat melakukan 
fotosintesis tetapi  beberapa spesies dapat memanfaatkan senyawa kimia siap 
pakai untuk hidupnya. Diperkirakan bahwa Cyanobacteria yang dijumpai di gua-
gua dan di bawah batu yang dilapisi lumpur  dapat hidup di sana hanya berkat 
kemampuannya menggunakan cara hidup heterotrof. 

Cyanobacteria atau Cyanocloronta dapat dijumpai dengan mudah baik di 
akuatik maupun di terestrial. Terdapat pada tanah gundul, batu-batuan  lembab 
dan ternaungi, benda mati, ataupun tumbuhan. Nampak sebagai lapisan berlendir.   
Cyanobacteria dapat tahan pada kondisi yang tidak menguntungkan. Beberapa 
spesies  dijumpai pada sumber air panas dan beberapa spesies tertentu  dapat 
hidup dengan kisaran suhu -60o C – 15o C. Selain itu pada tempat dengan sinar 
matahari penuh atau tempat gelap gulita dan di perairan dengan kandungan 
garam 27 %. 

 Cyanobakteri tidak memiliki flagela. Berukuran lebih besar daripada sel 
prokariotik 1 – 50 mikron.  

 
3. Penyematan (fiksasi) nitrogen dan karbon 

Cyanobakteria mampu mereduksi nitrogen dan karbon dalam kondisi ada  
oksigen (aerob) maupun tanpa oksigen (anaerob). Mereka melakukannya dengan 
mengoksidasi belerang (sulfur) sebagai pengganti oksigen. Penyematan nitrogen 
dilakukan dalam bentuk heterosista, sementara penyematan karbon dilakukan 
dalam bentuk sel fotosintetik, menggunakan pigmen klorofil (seperti tumbuhan 
hijau) maupun fikosianin (khas kelompok bakteri ini). Contoh Cyanobacteria yang 
dapat memfiksasi nitrogen : Anabaena azzollae. 
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4. Peran biologi 
Beberapa spesies Cyanobacteriaa memproduksi racun saraf (neutrotoksin), 

hati (hepatotoksin) dan sel (sitotoksin). Mereka membentuk endotoksin sehingga 
berbahaya bagi hewan dan manusia. Beberapa Cyanobacteria yang menghuni 
perairan melepaskan geosmin, senyawa organik yang bertanggung jawab atas 
aroma tanah/lumpur. Misalnya Anabaena bersimbiosis pada akar sikas atau 
jaringan paku air Azolla dan membantu penyediaan nitrogen bagi inangnya.  

 

 
Gambar 1.8.5.2. Cyanobacteria 
 

5. Klasifikasi 
Cyanobacteria secara tradisional diklasifikasikan menjadi lima kelompok, 

berdasarkan  struktur tubuhnya yaitu: Chroococcales, Pleurocapsales, 
Oscillatoriales, Nostocales dan Stigonematales. Pengelompokan ini sekarang 
dipandang tidak tepat dan proses revisi tengah dilakukan dengan bantuan teknik-
teknik biologi molekular. 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 
 
Indikator Esensial : 
1.8.6. Menjelaskan pengertian perkembangbiakan paraseksual pada bakteri 
 
 

Bakteri dapat berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri pada 
lingkungan yang tepat atau sesuai. Proses pembelahan diri pada bakteri terjadi secara 
biner. Pembelahan biner adalah pembelahan yang diawali dengan terbentuknya dinding 
melintang yang memisahkan satu sel bakteri menjadi dua sel anak. Dua sel bakteri ini 
mempunyai bentuk dan ukuran sama (identik). Sel anakan hasil pembelahan ini akan 
membentuk suatu koloni yang dapat dijadikan satu tanda pengenal untuk jenis bakteri. 
Misalnya, bakteri yang terdiri dari sepasang sel (diplococcus), delapan sel membentuk 
kubus (sarcina), dan berbentuk rantai (streptococus). Pembelahan biner biasanya 
dilakukan pada saat bakteri sudah dewasa dan siap membelah. Berikut ini adalah proses 
pembelahan biner pada bakteri. 

 Bakteri tidak melakukan pembiakan seksual yang sebenarnya, seperti yang terjadi 
pada makhluk hidup eukariot, karena bakteri tidak mengalami penyatuan sel kelamin. 
Meskipun demikian, pada bakteri terjadi pertukaran materi genetik dengan sel 
pasangannya. Oleh karena itu, perkembangbiakan bakteri yang terjadi dengan cara ini 
disebut perkembangbiakan paraseksual. Perkembangbiakan parasekual bakteri dapat 
terjadi dengan tiga cara, yaitu transformasi, konjugasi, dan transduksi. 

 

 
Gambar  1.8.6.1.  Pembelahan biner 

1. Transformasi  
Transformasi adalah pemindahan potongan materi genetik (gen) atau DNA,  

dari luar ke sel bakteri penerima dengan proses fisiologi yang kompleks.  Dalam 
proses ini, tidak terjadi kontak langsung antara bakteri pemberi DNA dan 
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penerima, dengan kata lain transformasi ialah proses pemindahan DNA bebas 
sel yang mengandung sejumlah informasi genetik (DNA) dari satu sel ke sel 
lainnya. DNA tersebut diperoleh dari sel donor melalui lisis sel secara alamiah 
atau dengan cara ekstraksi kimiawi. Begitu fragmen DNA dari sel donor tertangkap 
oleh sel resipien, maka terjadilah rekombinasi. Transformasi pertama kali 
ditemukan oleh Frederick Griffith pada tahun 1928. Manfaat yang didapat dari 
transformasi gen pada bakteri adalah sarana penting  dalam rekayasa genetika,  
memetakan kromosom bakteri, bermanfaat dalam penelitian-penelitian genetik 
bakteri di laboratorium. 
 

 
            Gambar 1.8.6.2. Proses transformasi pada bakteri 

  
2. Konjugasi  

Konjugasi adalah penggabungan antara DNA pemberi dan DNA penerima 
melalui kontak langsung. Jadi, untuk memasukkan DNA dari sel pemberi ke sel 
penerima, harus terjadi hubungan langsung, atau disebut juga pemindahan secara 
langsung materi genetik di antara dua sel bakteri melalui jembatan sitoplasma.  
Bakteri yang memberikan DNA nya disebut bakteri donor. Bakteri donor memiliki 
tonjolan yang disebut pili seks, yang berguna untuk menempel pada bakteri 
recipient/penerima DNA. Konjugasi bakteri pertama kali ditemukan oleh Lederberg 
dan Tatum pada tahun 1946. Mereka menggabungkan dua galur mutan 
Escherichia coli yang berbeda dan tidak mampu mensintesis satu atau lebih faktor 
tumbuh esensiil serta memberinya kesempatan untuk kawin. Jika suatu sel E. coli 
mengandung faktor F yang berupa badan terpisah dari kromosom utama, maka ia 
dinyatakan berkelamin jantan. Namun, jika tidak mengandung faktor F pada sel 
tersebut, maka dinyatakan berkelamin betina. Transfer materi genetik dari sel E. 
coli jantan ke sel E. coli betina didahului terbentuknya saluran konjugasi antara 
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kedua sel. Saluran konjugasi ini terbentuk melalui perlekatan suatu pilus kelamin 
jantan menuju permukaan sel kelamin betina. Menurut Watson (1987), pilus yang 
berlekatan di atas, merangsang terjadinya replikasi DNA faktor F yang akan 
ditransfer ke sel penerima yang tidak punya faktor F (sel F-). Hanya DNA faktor F 
(hasil replikasi) yang ditransfer.  Transfer materi genetik faktor F mengakibatkan 
seluruh sel kelamin betina (F-) di sekitarnya segera berubah menjadi sel kelamin 
jantan (F+). 

 

 
 
 
                  Gambar 1.8.6.3.   Konjugasi Bakteri 
 

3. Transduksi   
Transduksi adalah pemindahan DNA dari sel pemberi ke sel penerima 

dengan perantaraan virus. Dalam hal ini, protein virus yang berfungsi sebagai 
selubung digunakan untuk membungkus dan membawa DNA bakteri pemberi 
menuju sel penerima. Cara ini dikemukakan oleh Norton Zinder dan Jashua 
Lederberg pada tahun 1952.  
Beberapa jenis virus berkembang biak di dalam sel bakteri. Virus yang menyerang 
bakteri seringkali disebut bakteriofage atau fage. Pada waktu fage menginfeksi 
bakteri, fage memasukkan DNA-nya ke dalam sel bakteri tersebut. DNA fage ini 
kemudian bereplikasi di dalam sel bakteri atau berintegrasi dengan kromosom 
bakteri. Inilah yang dikenal dengan transduksi. Jadi, transduksi adalah proses 
perpindahan gen dari suatu bakteri ke bakteri lain oleh bakteriofage lalu oleh 
bakteriofage tersebut plasmid ditransfer ke populasi bakteri. Transduksi ditemukan 
oleh Norton Zinder dan Joshua Lederberg pada tahun 1952. Pada waktu DNA 
fage dikemas di dalam pembungkusnya untuk membentuk bakteri- fage baru, DNA 
fage tersebut dapat membawa sebagian dari DNA bakteri yang telah menjadi 
inangnya. Selanjutnya, bila fage menginfeksi bakteri lainnya, maka fage akan 
memasukkan DNA-nya yang mengandung sebagian dari DNA bakteri inang 
sebelumnya. Dengan demikian, fage tidak hanya memasukkan DNA-nya sendiri 
ke dalam sel bakteri yang diinfeksinya, tetapi juga memasukkan DNA dari bakteri 
lain yang ikut terbawa pada DNA fage. Jadi, secara alami fage memindahkan DNA 
dari satu sel bakteri ke bakteri lainnya. 
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 Gambar 1.8.6.4. Transduksi 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.7. Menjelaskan fungsi kapsul pada bakteri  
 
 

Kapsula adalah struktur luar dinding sel yang berupa  lapisan  tebal, kental, memiliki 
bentuk dan kepadatan tertentu serta dapat melekat kuat. Adapun  fungsi  kapsula sebagai 
pelindung organisme yang mengekskresinya terhadap lingkungan yang kurang 
menguntungkan (kekeringan), sebagai cadangan makanan dan pengikat antar sel dalam 
satu koloni. Hanya bakteri tertentu yang dapat membentuk kapsula dan tidak semua 
anggota dari satu jenis bakteri yang memiliki kapsula. Contohnya bakteri anthrax, 
penyebab penyakit antracis yang terdapat pada ternak. Bakteri ini meruapakan  bakteri 
yang tidak membentuk kapsula ketika bakteri ini tumbuh di luar tubuh organisme, tetapi 
kapsula akan dibentuk bila menginfeksi hewan hospesnya.  

Kapsula terdiri atas molekul polisakarida kompleks yang tersusun dalam bentuk gel 
yang terdapat di luar dinding sel. Komposisi kimia tiap kapsula sangat spesifik untuk 
setiap strain bakteri yang mengekskresinya. Penyusun utama kapsul pada umumnya 
adalah polisakarida yang terdiri atas glukosa, asam amino, rhamnosa, serta asam organik 
seperti asam piruvat dan asam asetat. Ada pula yang mengandung peptida seperti kapsul 
pada bakteri Bacillus sp. Selain itu Klebsiella pneumonia juga mempunyai kapsul yang 
sangat tebal.  Beberapa kapsul terdiri dari polipeptida. Spesifitas komposisi kimiawi 
kapsul dapat dilihat pada beberapa jenis bakteri misalnya pada Leoconostoc 
mesenteroides berupa glukosa (misalnya dektrosa), pada Staphylococcus piogenic 
berupa polimer gula amino (misalnya asam hialuronat), pada Bacillus antraksis berupa 
polipeptida (misalnya polimer asam D-glutamat) atau pada bakteri penyebab disentri 
berupa kompleks polisakarida protein.  

Ketika bakteri berkapsula menyerang inang, maka kapsula ini mencegah mekanisme 
pertahanan inang seperti fagositosis yang dapat merusakkan bakteri. Kapsula melindungi 
bakteri dari tindakan fagositik leukosit dan memungkinkan patogen untuk menyerang 
tubuh. Jika patogen kehilangan kemampuannya untuk membentuk kapsula, dapat 
menjadi avirulent atau  kurang memiliki kemampuan untuk menyebabkan penyakit dan 
menyebabkan bakteri lebih mudah rusak. 

Kemampuan menghasilkan kapsula merupakan sifat genetis, tetapi produksinya 
sangat dipengaruhi oleh komposisi medium tempat ditumbuhkannya sel-sel yang 
bersangkutan. Komposisi medium juga dapat mempengaruhi ukuran kapsul. Ukuran 
kapsul berbeda-beda menurut jenis bakterinya dan juga dapat berbeda diantara jalur-jalur 
yang berlainan dalam satu spesies. Semua kapsul bakteri tampaknya dapat larut dalam 
air.  

Beberapa bakteri mengakumulasi senyawa-senyawa yang kaya akan air, sehingga 
membentuk suatu lapisan di permukaan luar selnya yang disebut sebagai kapsula atau 
selubung berlendir. Fungsinya untuk kehidupan bakteri tidak begitu esensial, namun 
menyebabkan timbulnya sifat virulen terhadap inangnya. Keberadaan kapsula mudah 
diketahui dengan metode pengecatan negatif menggunakan tinta cina atau nigrosin. 
Kapsula akan tampak transparan di antara latar belakang yang gelap.. Berikut ini adalah 
gambar kapsula pada bakteri . 
 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI BIOLOGI 249 



 
Gambar 1.8.7. Kapsula Bakteri 
 

Pewarnaan kapsula menggunakan alat dan bahan yaitu bak pewarnaan, batang 
ose, kapas,  kertas saring,  korek api, mikroskop cahaya, kaca benda,  pembakar spiritus, 
pipet tetes, tabung reaksi, tissue,  sedangkan bahannya adalah air fuchsin, Alkohol 70 %, 
aquades, minyak imersi, suspensi bakteri Bacillus subtilis, tinta cina dan   xylol. Adapun 
prosedur pewarnaan negatif : 
1. Sediakan dua buah object glass yang sudah dibersihkan  dengan alkohol sehingga 

bebas lemak. 
2. Kedua kaca benda dibersihkan dengan alkohol 70% sampai bersih agar terbebas dari 

lemak.  
3. Kedua kaca benda dipanaskan di atas pembakar spirtitus. 
4. Kawat ose dipijarkan diatas pembakar spirtitus lalu didinginkan 
5. Pada kaca benda pertama diletakkan satu suspensi bakteri dan satu ose tinta cina 

dengan perbandingan (1:1) 
6. Suspensi bakteri dan satu ose tinta cina dengan perbandingan (1:1) dicampurkan 

dengan sudut object glass sampai keduanya homogen.  
7. Preparat apusan dibuat untuk membentuk sudut 45% hingga campuran tersebut 

menjadi lapisan film tipis. 
8. Preparat dikeringkan dan difiksasi selama 3 kali. 
9. Tetesi preparat dengan zat warna air fuchsin selama 5 menit. 
10. Zat warna berlebihan dibuang, tetapi jangan dicuci, kemudian dikeringkan. 
11. Preparat ditetesi dengan minyak imersi, lalu diamati dibawah mikroskop. 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.8. Mengidentifikasi perbedaan dan persamaan virus dan monera. 
 
 
A. Pendahuluan  

Untuk bisa mencari perbedaan dan persamaan antara monera dan virus, maka 
kita harus memahami terlebih dahulu sistem klasifikasi makhluk hidup. Pada gambar 
di bawah ini diperlihatkan sisitem klasifikasi makhluk hidup yang disusun menurut 
sistem Whittaker. 

 

 
 

Gambar 1.8.8.1. Sistem Klasifikasi Whitaker 
 

 Gambar di atas memperlihatkan bahwa Whittaker (1969) mengelompokkan 
makhluk hidup ke dalam lima Kingdom/Kerajaan/Regnum yaitu: 
1.  Monera 

Monera merupakan golongan organisme yang bersifat prokariotik (inti selnya 
tidak memiliki selaput inti). Kingdom ini dibagi menjadi dua golongan yaitu : 
golongan bakteri (Schizophyta) dan golongan Cyanobacteria/alga 
biru/Cyanophyta. 

 
2.  Regnum Protista 

Protista merupakan organisme yang bersifat eukariotik (inti selnya sudah 
memiliki selaput inti). Kingdom ini sering disebut Kingdom Tong Sampah karena 
semua organisme yang tidak mendapat tempat pada regnum lain dimasukkan 
dalam Protista. Pembentukan regnum ini diusulkan oleh Ernst Haeckel atas 
pertimbangan adanya organisme-organisme yang memiliki ciri mirip tumbuhan 
(berklorofil),  memiliki ciri mirip hewan (dapat bergerak) dan mirip jamur. 
Termasuk dalam regnum ini adalah  Protozoa, Chlorophyta, Chrysophyta, 
Phaeophyta dan sebagainya.  
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3.     Fungi (Jamur) 
 Fungi merupakan organisme uniseluler (bersel satu) dan multiseluler (bersel 

banyak) yang tidak berklorofil, Fungi multiseluler dapat membentuk benang-
benang yang disebut hifa. Seluruh anggota dari Fungi ini bersifat heterotrof. 
Fungi terbagi menjadi beberapa divisi yaitu Oomycotina, Zygomycotina, 
Ascomycotina,  Basidiomycotina dan Deuteromycotina 

 
4. Regnum Plantae (Tumbuhan Hijau) 

Meliputi organisme bersel banyak (multiseluler) dan sel-selnya mempunyai 
dinding sel. Hampir seluruh anggota berklorofil sehinga sifatnya autotrof. 
Anggota Plantae adalah Lumut (Bryophyta), Paku-pakuan (Pteridophyta) dan 
Tumbuhan Berbiji (Spermatophyta) 

 
5.  Animalia  

Animalia merupakan  organisme bersel banyak yang sel-selnya tidak berdinding 
sel dan tidak berklorofil sehingga bersifat heterotrof. Termasuk dalam Kingdom 
ini adalah Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, 
Echinodermata, Arthropoda dan Chordata 

 
Pada sistem klasifikasi Whittaker tidak terlihat adanya virus, karena virus tidak 

mempunyai ciri-ciri seperti yang terdapat pada ke-5 regnum dari sistem Whittaker 
sehingga virus dikelompokkan dalam klasifikasi tersendiri yaitu ditentukan oleh  
Komite Internasional Taxonomy Virus (ICTV). 

 
B. Virus 

Pertanyaan apakah virus adalah organisme hidup? Jawaban pertanyaan tersebut 
ada  dua yaitu hidup didefinisikan sebagai suatu proses komplek yang dihasilkan 
oleh aktifitas protein khusus yaitu asam nukleat. Asam nukleat sel hidup beraksi 
setiap saat. Oleh  karena virus tidak dapat melakukan kegiatan di luar sel inang yang 
hidup, dalam pengertian ini, mereka tidak dapat dipertimbangkan sebagai makhuk 
hidup. Namun virus yang masuk ke dalam sel inang  asam nukleat virus menjadi aktif  
dan virus dapat memperbanyak diri. Dalam pengertian ini virus adalah organisma 
hidup. Jika mereka memperbanyak diri dalam sel inang yang diinfeksi. Ditinjau dari 
segi klinis memperlihatkan bahwa virus adalah hidup, karena  mereka menyebabkan 
infeksi dan penyakit, seperti bakteri patogenik, jamur dan Protozoa. Tergantung pada 
salah satu poin yang diperlihatkan, virus kemungkinan dapat dianggap sebagai 
kesatuan komplek luar biasa dari materi kimia yang tidak hidup atau suatu 
mikroorganisme sangat sederhana yang dapat hidup. 

Bagaimana selanjutnya mendefinisikan virus ? Virus pada mulanya dapat 
dibedakan dari agen infeksius lain karena mereka sangat kecil (dapat lolos dari 
saringan bakteri) dan bersifat parasit obligat intraseluler. Oleh karena itu virus mutlak 
membutuhkan sel inang yang hidup untuk memperbanyak dirinya. Meskipun 
demikian kedua sifat ini juga dimiliki oleh bakteri kecil tertentu seperti beberapa 
Riketsia. 

Ciri pembeda sesungguhnya dari virus dengan organisme lainnya (Monera = 
bakteri dan Archaebacteria) sekarang dikenal dengani struktur organisasinya yang 
sederhana dan komposisi serta mekanisme perbanyakannya, dengan demikian virus 
sesungguhnya adalah : 
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1. Mengandung satu tipe asam nukleat yaitu DNA atau RNA. 
2. Mempunyai selubung yang  menyelubungi asam nukleat virus dan tersusun atas 

lemak, protein dan karbohidrat. 
3. Perbanyakan virus terjadi dalam sel hidup dengan menggunakan perlengkapan 

sintesis virus kepunyaan sel inang. Virus tidak dapat dibiakkan pada media 
buatan. Virus hanya dapat hidup pada inang aslinya 

4. Menyebabkan dibentuknya struktur khusus yang dapat mentransfer asam nukleat 
virus ke sel lain. 

Virus ada yang mempunyai beberapa enzim untuk metabolisme dirinya sendiri 
atau ada juga yang tidak. Mereka tidak mempunyai enzim untuk mensintesis protein 
dan pembangkit ATP. Untuk memperbanyak diri, virus harus mengambil alih sistem 
perlengkapan metabolisme sel inang. Kenyataan ini dipertimbangkan oleh dunia 
medis untuk mengembangkan obat antiviral, karena kebanyakan obat bersifat 
mengganggu perbanyakan virus yang juga mengganggu fungsi sel inang dan obat ini 
sangat toksik untuk digunakan secara klinis. 

Keberadaan lemak pada selubung virus membuat virus tersebut sensitif terhadap 
desinfeksi (di luar sel inang). Contoh, perbandingan 1 : 10 larutan klorin pemutih 
rumah tangga dapat menyebabkan HIV (virus AIDS) yang masuk ke dalam genus 
Lentivirus inaktif di luar tubuh. Lemak virus dapat dirusak dengan pelarut lemak, 
seperti ether dan dengan agen pengemulsi seperti garam empedu dan detergent. 
Ukuran virus dapat dipastikan dengan bantuan mikroskop elektron, ukuran virus 
sangat bervariasi, meskipun kebanyakan lebih kecil dibandingkan dengan bakteri, 
beberapa virus lebih besar ( seperti virus vacinia), sama atau lebih kecil dibanding 
bakteri (seperti mikoplasma, riketsia dan klamidia). Misalnya Poxvirus berukuran 300 
x250x 100 nm sampai Parvirus yang berdiameter  20 nm.  Virion adalah lengkap, 
yaitu partikel virus yang telah berkembang penuh, tersusun atas asam nukleat dan 
diselubungi oleh selubung protein. Selubung ini menjaga virus dari pengaruh 
lingkungan dan sebagai sarana transmisi  (penyebaran) dari satu sel inang ke sel 
inang yang lain. Komponen utama virus dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 
Gambar 1.8.8.2. Struktur umum virus 
 

1.  Asam Nukleat 
Inti (core) virus mengandung satu macam asam nukleat, DNA atau RNA yang 

merupakan materi genetik. Persentase asam nukleat dibandingkan dengan 
protein berkisar antara 1% untuk virus influenza dan berkisar antara 50% untuk 
virus bakteriphage tertentu. Jumlah total asam nukleat bervariasi dari beberapa 
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ribu nukleotida  sampai sebanyak 250.000 nukleotida (kromosom E. coli 
mengandung kira-kira 4 juta rangkaian nukleaotida) 

Sebaliknya pada sel prokariota dan eukariota yang materi genetiknya 
terutama DNA (dan RNA berperan sebagai pembantu), virus dapat mengandung 
salah satu dari DNA atau RNA tetapi tidak  pernah  keduanya.  Asam  nukleat  
virus dapat single stranded atau double stranded (benang tunggal atau benang 
rangkap), maka virus ada yang mempunyai DNA benang tunggal, DNA benang 
rangkap; RNA benang tunggal dan RNA benang rangkap. Tergantung pada 
virusnya, asam nukleat virus dapat linier atau sirkuler. Pada beberapa virus 
(seperti virus influenza, asam nukleatnya berupa beberapa segmen yang 
terpisah). 

 
2.  Kapsid dan  selubung (envelope) 

Asam nukleat virus diselimuti oleh selubung protein yang disebut Kapsid,  di 
dalam kapsid sebagian besar terdiri atas masa  asam nukleat virus. Setiap 
kapsid tersususn atas sub unit protein yang disebut Kapsomer. Beberapa virus, 
kapsid tertutup oleh selubung   yang seringkali mengandung beberapa kombinasi 
lemak, protein dan karbohidrat. Beberapa virus hewan yang  dilepaskan dari sel 
inang dengan cara Extrusion terutama yang selubung virusnya serupa dengan 
lapisan membran plasma sel inang. Lapisan ini menjadi envelope/selubung virus. 
Beberapa kejadian, envelope mengandung protein yang disandi oleh asam 
nukleat virus dan merupakan protein derivat dari material komponen sel inang 
normal. 

Tergantung pada virusnya, envelope dapat/tidak tertutup oleh spika (seperti 
duri) yang tersusun atas komplek dari karbohidrat – protein yang menonjol di 
permukaan envelope. Beberapa virus menempel pada sel inang melalui spika ini. 
Spika bersifat khas sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi virus. 
Kemampuan virus tertentu seperti virus influenza, spikanya dapat 
menggumpalkan sel darah merah. Hasil dari penggumpalan ini disebut 
hemaglutinasi  dan hemaglutinasi dapat diamati dengan  beberapa tes yang 
dilakukan di laboratorium. 

Virus berkapsid yang tidak ditutupi envelop disebut nonenveloped virus 
(virus tak berselubung). Kapsid dari virus tak berselubung melindungi asam 
nukleat dari enzim nuklease di cairan biologis dan mempromosikan penyerangan 
virus ke sel inang yang rentan. 

 
3.  Morfologi Virus  

Virus diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis morfologi (bentuk)  
berdasarkan arsitektur kapsidnya. Struktur kapsid terlihat dengan bantuan 
mikroskop elektron melalui teknik yang disebut kristalografi sinar –X. 
a. Virus Helik/Batang   

Virus helik menyerupai batang panjang yang mungkin kaku/fleksibel, asam 
nukleat virus ditemukan dalam lubang/rongga. Kapsid virus helik biasanya 
silindris. Contoh, virus helikal yang berbentuk batang kaku adalah virus 
mozaik tembakau   dan  bakteriphage M.13. 

b. Virus Polihedral  
Beberapa virus hewan, tanaman dan bakteri  berbetuk polihedra. Virus ini 
mempunyai beberapa sisi. Kebanyakan kapsidnya berbentuk ikosahedron  
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Polihedra yang teratur mempunyai 20  permukaan segitiga sama sisi 
(trianguler) dan 12 sudut..  Setiap permukaan kapsomer membentuk segitiga 
sama sisi. Contoh virus poliheral yang berbentuk ikosahedron  yaitu 
Adenovirus (Genus Mastadenovirus), virus ikosahedron lainnya adalah 
Poliovirus. 

c. Virus Bersampul  
Seperti yang telah diuraikan di atas, kapsid beberapa virus diselimuti lagi oleh 
sampul/selubung. Sampul virus berbentuk sperikal kasar. Apabila virus helikal 
atau polihedral diselimuti oleh sampul, virus tersebut disebut virus helik 
bersampul.  Contohnya, virus influenza     (Genus Influenza virus). Contoh 
virus polihedra bersampul  (ikosahedron) adalah virus herpes simplek (Genus 
Simplexvirus).  

d. Virus Komplek  
Beberapa virus, sebagian virus bakteri, berstruktur sangat komplek dan 
disebut virus komplek. Salah satu contoh virus ini adalah bakteriophage. 
Bakteriophage tertentu seringkali mempunyai kapsid sebagai struktur 
tambahan yang berbentuk polihedral  dan mempunyai lempengan ekor yang 
berbentuk helik. Kepala mengandung asam nukleat. Contoh lain virus 
komplek adalah Poxvirus yang tidak berkapsid sebagai pengenal yang jelas, 
tetapi mempunyai beberapa selubung (coat) disekitar asam nukleat. 

 
C. Monera 

Monera merupakan golongan organisme yang bersifat prokariotik. Penjelasan 
mengenai anggota Monera yaitu  bakteri dan Cyanophyta/Cyanobacteria terdapat 
pada point 1.8.5. Silahkan dianalisis perbedaan dan persamaan yang dapat disusun 
dari ketiga golongan mikroba tersebut. 

 
 
Tabel 1.8.8. Beberapa persamaan dan perbedaan antara virus dan monera 
 

Organisme Perbedaan Persamaan 
Virus Struktur: (tidak mempunyai sel dan 

organel) kecuali  asam nukleat, 
kapsid/envelope/spika. 

Bisa dianggap sebagai makhluk 
hidup bila di dalam sel inang 

Asam nukleat : salah satu DNA atau 
RNA 

Dapat menyebabkan penyakit 

Parasit intraseluler obligat = hanya 
dapat hidup pada sel inang 

Dapat bertindak sebagai vektor 
pada rekayasa genetika 

Tidak mempunyai sistem 
metabolisme untuk mendapatkan 
energi  

Mempunyai sistem pertahanan 
pada lingkungan ekstrim apabila 
di luar inang (kapsid dan 
envelope) 

Ukuran : kebanyakan virus 
berukuran lebih kecil dari bakteri 

 

Tidak dapat memfiksasi nitrogen 
lolos dengan penyaring bakteri 
Tidak dapat melakukan fotosintesis 
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Organisme Perbedaan Persamaan 
Monera: 
Bakteri 
dan 
Cyanobact
eria/yanop
hyta 
 

Struktur: Komplek (mempunyai sel 
dan beberapa organel yang tidak 
bermembran) 

Makhluk hidup  

Asam nukleat ; bisa dua-duanya 
(DNA dan RNA) 

Dapat menyebabkan penyakit 

Bisa parasit atau hidup bebas di 
alam (kosmopolitan), atau pada 
media buatan 

Plasmid bakteri dapat sebagai 
vektor pada rekayasa genetika 

Mempunyai sistem metabolisme 
untuk mendapatkan energi. 

Mempunyai sistem pertahanan 
pada lingkungan ekstrim apabila 
di luar inang (kapsul dan spora) 

Ukuran Monera: lebih besar dari 
virus 

 

Beberapa bakteri (Rhyzobium) dan 
Cyanobakteria dapat memfiksasi 
nitrogen 
Tidak lolos dengan penyaring 
bakteri 
Beberapa Monera (Cyanobakteria) 
bisa melakukan fotosintesis 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.9. Menjelaskan fungsi enzim transkriptase balik pada virus 
 
 

Enzim transkriptase balik merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi transkripsi 
balik RNA (ribonucleic acid) utas tunggal menjadi DNA (deoxiribo nucleic acid)  utas 
ganda. Keberadaaan enzim ini di dalam partikel retrovirus pertama kali dilaporkan oleh 
Howard Temin dan David Baltimore secara terpisah pada tahun 1970 hingga meraih 
penghargaan Nobel.  

Virus yang memiliki materi genetik berupa RNA dapat menginfeksi sel hidup yang 
bermaterial genetik DNA (misalnya virus HIV yang bermaterial genetik RNA menyerang 
manusia yang bermaterial genetik DNA)  karena memiliki enzim transkriptase 
balik/reversal transkriptase. Enzim ini memiliki aktivitas enzimatik, berupa sintesis 
(pembuatan) DNA dari cetakan RNA (kebalikan dari dogma genetik yaitu transkripsi 
biasanya membuatan RNA dari DNA cetakan)  sehingga asam nukleat virus menjadi 
sama dengan inangya yaitu DNA. DNA yang dihasilkan dari cetakan RNA tersebut 
disebut sebagai DNA komplementer atau cDNA (complementary DNA). Enzim 
transkriptase balik terdiri dari dua polipeptida dengan komposisi yang berbeda-beda pada 
berbagai retrovirus.  

 Fungsi dari enzim transkriptase balik dapat ditemukan pada saat virus yang 
bermaterial genetik RNA bereproduksi yaitu mensintesis DNA dari RNA. Mekanisme 
reproduksi Virus RNA dan Virus DNA terdiri dari beberapa langkah yaitu (1) Pelekatan 
pada sel inang yang cocok dan Adsporspi, (2) Penetrasi dan pelepasan selubung, (3) 
Replikasi dan biosintesis komponen virus (4) perakitan dan pematangan, (5) 
pembebasan. 

Proses infeksi virus (baik virus DNA atau virus RNA): 
1. Diawali dengan pelekatan sampul virus pada tapak reseptor yang cocok di membran 

sel/dinding sel inang, dari hasil pelekatan tersebut akan menyebabkan terbentuknya 
lubang yang memungkinkan asam nukleat masuk ke sitoplasma (untuk virus dengan 
sampul tunggal) atau kapsid yang berisi asam nukleat masuk ke sitoplasma (untuk 
virus dengan sampul ganda).  

2. Asam nukleat virus yang di sitoplasma akan masuk ke inti sel melalui pori membran 
inti sel. Apabila yang masuk ke sitoplasma kapsid maka kapsid itu akan dipecah di 
sitoplasma atau melebur dengan membran inti sel sehingga asam nukleatnya akan 
masuk keinti sel. 

3. Asam nukleat yang masuk ke inti sel  (baik DNA maupun RNA) akan bergabung 
dengan material genetik inang dan mengambil alih proses ekspresi genetik (replikasi, 
transkripsi dan translasi) inang untuk membentuk komponen-komponen virus. 

 Apabila virusnya DNA dan inangnya DNA  maka dogma genetik akan berlaku 

   (DNA                   RNA                   Protein) 
           Trankripsi           Translasi 
 
           Replikasi 
                        

             DNA 
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    Apabila virusnya RNA dan inangnya DNA  maka yang terjadi adalah : 
 
    RNAvirus                        cDNA                  RNAvirus                        Protein virus 

            Transkriptase                                              Translasi 
             Balik                                          transkripsi 

                                                      
                                              DNA inang 

     
4. Setelah semua komponen virus dibentuk (asam nukleat, kapsid dan sampul ) 

terbentuk, maka semua komponen tersebut akan dirakit. 
5. Ada beberapa virus yang  komponen sampulnya yang telah dibuat (lipoprotein)  

dilekatkan pada membran sel inang kemudian perakitan sampulnya melalui peristiwa 
penguncupan sehingga komponen sampul virus sama dengan membran sel. Hal ini 
yang menyebabkan virus dapat mengenali membran sel itu untuk infeksi selanjutnya. 

6. Pembebasan virus baru pada inang dapat dengan cara melisiskan sel inang, 
penguncupan atau keluar melalui pori membran sel apabila ukurannya kecil. 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.10. Menjelaskan perbedaan mendasar antara bakteri dan virus 

 
Penjelasan mengenai bakteri dan virus sudah terpapar pada indikator esensial 1.8.5 

dan 1.8.9. Silahkan dicermati kembali. Beberapa hal yang membedakan antara bakteri 
dan virus pada dasarnya yaitu :  
1. Apabila dilihat dari struktur/bagian-bagian dari bakteri dan virus akan terlihat secara 

jelas yaitu virus tidak mempunyai komponen-komponen sel yang lengkap seperti 
membran sel, sitoplasma, organel dan inti sel yang berisi material genetik. Virus 
hanya mempunyai material genetik berupa DNA atau RNA, tidak pernah mempunyai 
keduanya, virus juga hanya mempunyai selubung material genetik yang disebut 
selubung pertama yaitu kapsid, beberapa mempunyai selubung kedua atau envelope 
dan beberapa mempunyai selubung ketiga yaitu polyhedra. Selubung virus tersebut 
terdiri atas protein yang berguna untuk mengenali sel inang dan sebagai pelindung 
material genetik virus dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan serta dari 
sistem pertahanan inang (fagositosis). Kadang-kadang terdapat virus yang 
mempunyai spika/seperti duri yang sangat spesifik  pada selubungnya yang juga 
berfungsi sebagai pengenal inang. Hanya beberapa jenis virus saja yang mempunyai 
enzim untuk keperluan reproduksi virus yaitu pada virus RNA biasanya mempunyai 
enzim reversal transkriptase. Untuk mendapatkan perlengkapan metabolisme virus 
akan mengambil alih sistem metabolisme inang. Bakteri struktur selnya lengkap, 
mempunyai struktur dasar dan struktur tambahan hanya tidak punya organel yang 
bermembran seperti terlihat pada indikator esensial 1.8.5. 

2. Virus spesifik inang artinya setiap jenis virus hanya dapat menyerang sel-inang 
tertentu saja karena ada kekhususan senyawa yang terdapat pada spika atau 
selubungnya (reseptor site) dan senyawa tersebut hanya dapat dikenali oleh sel 
inang tertentu.  Kekhususan senyawa dari spika atau selubung diperoleh pada waktu 
virus bereproduksi yaitu beberapa selubung virus diambil dari membran sel inang 
sehingga selubung virus dapat mengenali membran sel inang karena ada kesamaan 
kompisisi.  Bakteri, inangnya tidak spesifik karena cara bakteri menyerang inang 
dengan cara menghasilkan toksin. Berikut ini adalah gambar virus pada saat 
mendapatkan selubungnya. 

 
Gambar 1.8.10. Perakitan selubung SpLtMNPV (Spodoptera litura Multiple 
Nucleopolyhedrosis Virus ) pada sel usus larva Spodoptera litura. 
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3. Bakteri patogen dapat dikendalikan dengan menggunakan antibiotik yang cara 
kerjanya dengan mempengaruhi pembentukan dinding sel (penisilin), dan 
mempengaruhi sintesis protein karena bakteri punya dinding sel dan dapat 
melakukan sintesis protein. Virus tidak mempunyai dinding sel ataupun sistem 
sintesis protein sehingga tidak bisa di kendalikan dengan antibiotika. Virus hanya 
dapat dikendalikan dengan obat yang pengaruhnya pada proses perbanyakan virus 
(pada saat replikasi material genetik virus), obat yang bertindak sebagai substrat dari 
virus atau dengan sistem pertahanan tubuh yang disebut interferon.  
 

4. Virus di luar tubuh inangnya dalam bentuk kristal (material genetik yang dibungkus 
dengan kapsid/envelope), yang tidak punya ciri-ciri makhluk hidup (tidak dapat 
berkembang biak) sehingga sering dianggap sebagai benda mati. Virus dapat 
dikatakan makhluk hidup apabila berada pada inangnya karena dapat melakukan 
perkembangbiakan dengan cara mengambil alih sistem ekspresi genetik inang. 
Bakteri di luar inangnya dapat bersifat saprofit dan apabila dalam bentuk spora maka 
spora tersebut dapat menjadi bakteri baru apabila mendapatkan lingkungan yang 
cocok (tidak harus dalam inang). 

 
5. Virus bersifat parasit intraseluler obligat, artinya untuk hidup harus berada di dalam 

sel inang terutama di dalam inti sel yang mengandung asam nukleat inang. Bakteri 
tidak harus masuk ke dalam sel untuk dapat menyebabkan penyakit dari inangnya. 
Oleh karena bakteri menghasilkan toksin yang dapat meracuni tubuh inangnya tanpa 
harus masuk ke dalam sel inang. 

 
6. Apabila virus bertindak sebagai vektor pada rekayasa genetika maka gen yang 

disisipkan akan di bawa oleh virus pada material genetiknya dan baru bisa diberikan 
ke inang (material genetik yang akan direkayasa genetikanya) pada saat virus 
tersebut menginfeksi inang. Bakteri, gen yang akan disisipkan biasanya diletakkan 
pada plasmid (DNA ekstrakromosomal) sehingga disebut plasmid rekombinan. 
Plasmid rekombinan ini yang akan dipindahkan ke bakteri lain yang nanti akan 
bertindak sebagai inang agar mengekspresikan gen yang disisipkan  (biasanya 
protein tertentu yang diinginkan seperti insulin). Berikut ini skema proses rekombinasi 
genetik yang menghasilkan insulin. 
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2. Secara terpisah gen rantai A dan gen 
rantai B disisipkan ke dalam plasmid 
pada bakteri yaitu didekat gen 
penyandi enzim ß-galaktosidase, 
terbentuk plasmid rekombinan 

3. Plasmid rekombinan dimasukkan ke 
dlm inang (E. coli), dlm inang mereka  
berkembangbiak  

1. Mensintesis secara kimia gen rantai 
A dan gen rantai B 

4. E. coli dibiakkan dlm medium 
pemicu, terbentuk protein hibrida yg 
terdiri dari protein ß-galaktosidase dan 
protein rantai A/ B insulin  

6. Bagian protein ß-galaktosidase 
dibuang dengan pemberian sianogen 
bromida (CnBr)  

7. Rantai A dan B yang bebas 

5. Dilakukan pemurnian 

8. Dua rantai yg bebas dicampur & 
disambung menjadi satu dlm suatu 
reaksi yg membentuk ikatan-ikatan 
disulfida, terbentuk insulin aktif 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.11  Menjelaskan faktor penyebab keanekaragaman jenis. 
1.8.12  Menerapkan konsep keanekaragaman jenis dengan suatu contoh 
1.8.13  Menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh pada keanekaragaman 
 
A. Apa yang Dimaksud  dengan Jenis? 

Jenis merupakan kategori dasar klasifikasi biologi. Jenis merupakan balok 
penyusun klasifikasi. Semula dengan adanya anggapan Darwin yang menuntut 
banyak perhatian biologis karena kepentingannya dalam klasifikasi dan pengertian 
spesiasi. Konsep jenis bertahan sebagai topik hangat saat ini; argumen tentang topik 
ini terdengar tiap tahun pada pertemuan tahunan Botanical society di Amerika. Paling 
tidak ada beberapa konsep jenis yang telah diusulkan selama dua abad ini. Namun 
demikian, kebanyakan yang digunakan secara luas adalah konsep jenis morfologi, 
jenis genetik, jenis paleobotani dan jenis evolusi. Berikut ini hanya diuraikan tentang 
konsep jenis morfologi dan jenis biologi. 

1. Jenis morfologi 
Konsep jenis morfologi berpegang bahwa jenis merupakan kelompok terkecil 

yang secara konsisten dapat dibedakan melalui morfologinya. Konsep ini 
sangat praktis dan secara luas konsep jenis digunakan oleh para taksonomis yang 
berhadapan dengan identifikasi dan klasifikasi organisme. Taksonomis 
menggunakan konsep ini karena pada umumnya mereka mengetahui adanya 
sebagian besar jenis organisme di dunia ini hanya dari morfologinya saja. Konsep 
ini sering disebut konsep jenis klasik, karena konsep ini secara umum digunakan 
untuk mendeskripsi jenis sejak manusia pertama kali mulai mengklasifikasi 
organisme. 

Jenis baru biasanya dinamai berdasarkan pada konsep jenis morfologi; 
deskripsi morfologi merupakan semua yang kita lihat yang diperlukan untuk 
membedakan jenis baru dari jenis lainnya yang telah dikenal. Sebenarnya, semua 
nama jenis tumbuhan yang digunakan dalam buku ini adalah jenis morfologi. 
Demikian juga jenis yang telah didaftar dalam beberapa buku seperti Flora 
Malaesiana, Flora of Java, dan Flora untuk sekolah di Indonesia.  

Sebagian besar jenis morfologi yang kita kenal secara intuisi diakui sebagai 
perbedaan antara satu takson dengan takson yang  lain. Sebagai contoh, kita 
dapat membedakan jenis lili dari pinus. Melalui studi singkat kita dapat juga 
mempelajari perbedaan beberapa jenis di antara 100 jenis lili (Lilium), 93 jenis 
Pinus, dan 600 jenis Quercus.  

Spesiasi tidak selalu membentuk jenis dengan batasan yang baik; adakalanya 
batas antar jenis kabur. Pada beberapa hal, taksonomis sering tidak sependapat 
untuk menentukan suatu tumbuhan apakah termasuk jenis yang sama atau jenis 
yang berbeda. Sebagai contoh konsep jenis morfologi kaktus, marga Opuntia 
terdiri dari 400 sampai dengan 1.000 jenis, tergantung pendapat atau 
pertimbangan yang diikuti.  

2. Jenis Biologi 
Kebalikan konsep jenis berdasarkan morfologi adalah konsep jenis biologi 

yang menggunakan biologi reproduktif untuk membatasi jenis. Menurut konsep 
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ini, jenis merupakan kelompok populasi interfertil yang secara reproduktif terisolasi 
dari kelompok yang lain. Konsep jenis biologi pertama kali diusulkan oleh 
Ornithologist, karena burung umumnya terdapat dalam populasi interfertil yang 
terisolasi secara reproduktif yang kuat untuk membedakan secara morfologi. 
Sebagian besar jenis hewan mungkin cocok dengan konsep ini. Namun, banyak 
tumbuhan yang tidak cocok dengan konsep jenis biologi, sehingga sebagian besar 
diskusi Botani untuk konsep ini terfokus pada bagaimana kelemahan konsep ini 
diterapkan dalam dunia tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan secara morfologi 
merupakan jenis berbeda yang secara geografi terisolasi namun mungkin bisa 
hibridisasi jika tumbuhan tersebut tumbuh di area yang sama. Apakah ini 
dinyatakan sebagai jenis yang berbeda?  

Perkecualian pada jenis biologi, umumnya di antara jenis morfologi yang 
sering hibridisasi (persilangan) dengan dua induk jenis tumpang tindih. 
Selanjutnya, tumbuhan dengan reproduksi secara aseksual atau dengan 
penyerbukan sendiri yang berarti interfertil atau paling tidak interbreeding mungkin 
tidak terjadi. Taraxacum officinale dan Rubus sebagai contoh yang tidak dapat 
menggunakan konsep ini karena kedua tumbuhan ini menghasilkan biji tanpa 
fertilisasi. Konsep jenis biologi tidak bermanfaat dalam membatasi jenis tanaman 
pertanian tertentu seperti pisang komersil atau jeruk karena banyak jenis ini yang 
secara eksklusif reproduksi aseksual. Konsep jenis biologi juga tidak bermanfaat 
bagi fosil, karena informasi tentang biologi reproduksi dari organisme punah 
biasanya hilang. Konsep jenis biologi bagaimanapun, secara evolusi penting 
karena konsep ini membutuhkan isolasi reproduktif.  

Konsep jenis biologi menekankan pada asumsi mendasar tentang spesiasi: 
populasi hanya merupakan jenis berbeda tidak bercampur gen dengan populasi 
lainnya. Spesiasi dapat terjadi hanya ketika isolasi reproduksi berlangsung dan 
mungkin dengan beberapa cara, berkisar dari isolasi geografi hingga genetik atau 
isolasi behavioral (pada umumnya pada hewan). Walaupun tumbuhan sering 
berhibridisasi di alam, hibridnya seringkali lemah dan kurang cocok. Kelemahan 
hibrid memberikan beberapa isolasi reproduksi walaupun tidak lengkap.  

 Jenis  biologi  merupakan populasi atau kelompok populasi yang 
anggotanya mempunyai potensial interbreed satu sama lain dan menghasilkan 
keturunan yang hidup/viabel tetapi tidak dapat menghasilkan keturunan yang 
hidup dengan spesies  lain. 

 
B. Konsep Keanekaragaman dan Variasi 

Variasi merupakan istilah umum mencakup kegiatan, proses atau peristiwa 
menyimpang dari kondisi normal atau standar. Dalam istilah biologi, variasi 
merupakan penyimpangan struktur, fungsi dan perkembangan ciri organisme dari 
induknya, dari organisme lain dalam populasi sama, atau dari populasi lain dalam 
jenis sama atau kelompok berkerabat. Variasi genotip (genetik) termasuk perbedaan 
pada genotip di dalam populasi atau jenis sebagai hasil mutasi, rekombinasi atau 
interaksi gen. Variasi fenotip pada struktur dan fungsi hasil dari tingkah laku 
perbedaan lingkungan pada satu atau lebih genotip. 

Variasi merupakan dasar spesiasi melalui seleksi alam. Variasi dan perubahan 
pada organisme secara geologi merupakan hasil evolusi. Jenis merupakan produk 
dari mekanisme evolusi dasar yaitu mutasi, rekombinasi dan seleksi yang berperan 
pada lingkungan berbeda melalui waktu. Kekerabatan populasi berupa fenetik, 
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genetik dan filogenetik. Bukti variasi sebagai dasar kekerabatan menunjukkan sistem 
klasifikasi fenetik dan filogenetik. 

Keanekaragaman (Diversitas) mengacu pada jumlah tipe organisme atau taksa 
pada dunia tumbuhan. Hampir 250.000 spesies tumbuhan vaskuler terdapat di 
permukaan bumi, yang terdiri dari 10.000 spesies Pteridophyta, 6.000 spesies 
Gymnosperma dan 235.000 spesies Angiosperma. Keanekaragaman  jenis Durio di 
Indonesia mencakup 20 jenis  dan Kalimantan merupakan pusat persebaran jenis-
jenis Durio  (Durio spp.). Dari 27 jenis Durio yang ada di seluruh dunia, 18 jenis di 
antaranya terdapat di Kalimantan dan 14 jenis  merupakan jenis-jenis yang endemik 
(Uji, 2005). Di seluruh dunia dilaporkan terdapat sekitar 40 jenis Mangifera (Gruezo, 
1991). Di Kalimantan saja terdapat 31 jenis  Mangifera dan 3 jenis di antaranya 
endemik (Kostermans dan Bompard, 1993).  

Batasan keanekaragaman di atas merupakan keanekaragaman jenis yang 
biasanya dikaitkan dengan taksonomi. Batasan keanekaragaman lainnya yang 
umumnya diterapkan dalam keanekaragaman hayati (biodiversitas) yaitu 
keanekaragaman gen dan keanekaragaman ekosistem. Berikut ini diuraikan secara 
garis besar pengertian keanekaragaman yang umumnya digunakan dalam Biologi. 

 
C. Macam Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah keanekaragaman organisme yang 
menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu 
wilayah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, 
penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik 
tingkatan gen, tingkatan spesies maupun tingkatan ekosistem.  

1. Keanekaragaman Hayati Tingkat Gen 
Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman hayati yang 

menunjukkan seluruh variasi jumlah dan susunan gen pada makhluk hidup. 
 Di samping itu, setiap individu memiliki banyak gen, bila terjadi perkawinan 
atau persilangan antar individu yang karakternya berbeda akan menghasilkan 
keturunan yang semakin banyak variasinya. Hal inilah yang menyebabkan 
keanekaragaman gen semakin tinggi. Kalimantan merupakan pusat 
keanekaragaman genetika rambutan. Sebagai contoh tidak kurang dari 15 kultivar 
rambutan (Nephelium lappaceum) dapat ditemukan di  desa Mekarjaya, kabupaten 
Sambas di Kalimantan Barat. Dilaporkan juga  bahwa  N. maingayi dan  N. 
ramboutan-ake  diperkirakan juga mempunyai banyak variasinya. Hal ini 
disebabkan kedua jenis Nephelium ini  banyak ditanam oleh penduduk  di sekitar 
halaman rumah dan di kebun-kebun di Kalimantan Barat (Siregar, 2006).    

2.  Keanekaragaman Hayati Tingkat Jenis 
Keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah keanekaragaman hayati yang 

menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. 
Di kawasan Asia Tenggara dilaporkan terdapat sekitar 30 jenis Garcinia 

(manggis) yang dapat dimakan, tetapi kebanyakan rasa buahnya agak asam 
karena kandungan asam sitratnya (Jansen, 1991). Tercatat ada 21 jenis Garcinia 
asli Indonesia yang dapat dimakan, 5 jenis di antaranya telah dibudidayakan. 
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3. Keanekaragaman Hayati Tingkat Ekosistem 

Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman hayati 
yang menunjukan seluruh variasi interaksi antara makhluk hidup dan interaksi 
makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, antara makhluk hidup dengan 
lingkungannya akan terjadi interaksi yang dinamis. Perbedaan kondisi komponen 
abiotik (tidak hidup) pada suatu daerah menyebabkan jenis makhluk hidup 
(biotik) yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. 
Akibatnya, permukaan bumi dengan variasi kondisi komponen abiotik yang tinggi 
akan menghasilkan keanekaragaman ekosistem. 

Ada ekosistem hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, padang 
lumut, gurun pasir, sawah, ladang, air tawar, air payau, laut, dan lain-lain. Suatu 
perubahan yang terjadi pada komponen-komponen ekosistem ini akan 
berpengaruh terhadap keseimbangan (homeostatis) ekosistem tersebut. Sebagai 
suatu sistem, di dalam setiap ekosistem akan terjadi proses yang saling terkait. 
Misalnya, pengambilan makanan, perpindahan energi atau energetika, daur zat 
atau materi, dan produktivitas atau hasil keseluruhan ekosistem. 

Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah pohon kelapa 
banyak tumbuh di daerah pantai, pohon aren tumbuh di pegunungan, sedangkan 
pohon palem dan pinang tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. 

 
D.  Faktor Penyebab Keanekaragaman Jenis 

Spesiasi merupakan proses terbentuknya jenis baru karena 
1. Populasi terisolasi 
2. Isolasi reproduksi populasi 
3. Populasi terisolasi berkembang secara independen 

Gambar  1.8.11. 1. Jumlah keanekaragaman spesies pada tumbuhan 
tinggi dan pada seluruh organisme di muka bumi. 
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Spesiasi bisa terjadi secara alopatrik atau simpatrik yang dikendalikan oleh 
penghalang prezigotik dan poszigotik 

1. Isolasi Reproduksi 
a. Penghalang Prezigotik 

Penghalang prezigotik   mencegah proses kawin  atau fertilisasi sel telur 
jika anggota dari spesies berbeda  mencoba untuk kawin. 
1) Isolasi habitat: dua spesies yang hidup di area yang sama, tetapi 

menempati habitat berbeda  jarang bertemu satu sama lain.  Contoh jenis 
ular Thamnophis ada yang hidup di sungai/rawa dan ada yang di darat; 
singa dengan harimau hidup overlap di India.  Singa (Panthera leo) hidup 
di padang rumput terbuka sedangkan harimau (Panthera tigris) di hutan. 
Akibatnya kedua jenis tidak pernah hibridisasi. Namun di kebun binatang 
kedua jenis ini bisa dikawinkan. (LIGER - jantan lion X betina tiger; 
TIGON- jantan tiger X betina lion). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  
3)  
4) Isolasi tingkah laku -  tanda untuk kawin yang seringkali unik untuk 

spesies. Seperti  burung Sula nebouxii  unjuk  “tarian” untuk menarik 
pasangannya. Tingkah laku ini efektif untuk pasangan dari satu jenis 
tetapi tidak efektif  untuk jenis yang berbeda. Contoh lain pasangannya 
spesies kunang-kunang yang berbeda memberikan pola   cahaya 
berbeda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.8.11.2. Contoh penghalang organisme yang mengalami isolasi habbitat 

Gambar  1.8.11.3. Tarian burung Sula nebouxii   
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5) Isolasi waktu: dua spesies  kawin pada saat yang berbeda (hari/musim) 
contoh periode penyerbukan Solidago verna Mei sd Juli sedangkan 
S.rugosa September sd Oktober; jenis hewan tertentu mungkin bisa 
kontak tetapi tidak pernah kawin karena perbedaan waktu; sigung bertutul 
dari timur dan sigung bertutul dari barat, habitatnya overlap, tetapi musim 
kawin sigung timur pada akhir musim dingin sedangkan sigung barat pada 
akhir musim panas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6) Isolasi mekanik: spesies berkerabat dekat  berusaha kawin tetapi secara 
anatomi atau fisik  tidak cocok   contoh: tumbuhan dengan penghalang polinasi; 
beberapa tumbuhan dengan serangga penyerbuknya spesifik; Mimulus 
cardinalis penyerbuknya burung kolibri sedangkan  Mimulus lewisii 
penyerbuknya lebah;  kupu-kupu secara fisik tidak cocok 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Isolasi gamet: gamet harus mengenal satu sama lain. Contoh: fertilisasi pada 
bulu babi (Strongylocentrotus franciscanus)  terjadi di luar tubuh membentuk 
zigot. Gamet dari jenis yang berbeda – merah dan ungu – tidak dapat melebur. 
Ini disebabkan adanya tanda kimiawi antara sperma dan telur bulu babi 
sehingga sperma dapat mengenali sel telur yang tepat. 

Gambar 1.8.11.4.  Contoh 2 spesies yang mengalami isolasi waktu 
sehingga tidak bisa kawin 

 

Gambar 1.8.11.5. Contoh isolasi mekanik pada marga Mimulus 
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Gambar 1.8.11.6. Contoh isolasi gamet bulu babi 
 

b. Penghalang Postzigotik 
1) Penurunan viabilitas hibrid: kegagalan perkembangan bastar (hibrid) pada 

tahap embrionik. Contoh perkawinan antara biri-biri dengan kambing tidak 
menghasilkan hibrid karena pada awal perkembangan zigot mati; jenis dari 
marga Ensatina (nama populernya Salamander) bisa interbreed  tetapi 
sebagian besar hibridnya berkembang tidak lengkap dan lemah.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Penurunan fertilitas hibrid (hibrid steril): hibrid sehat tetapi steril   keledai + 

kuda = bagal (bastar steril ) 
2) Hybrid (F2) breakdown: generasi bastar pertama  fertil, tetapi mereka tidak 

dapat menghasilkan keturunan berikutnya fertil. Contoh pada strain padi, hibrid 
kuat tetapi pada generasi berikutnya kecil dan lemah. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equus caballus x Equus asinus 

 

Ensatina 

 

Gambar  1.8.11. 8. Contoh padi hibrid 

Gambar 1.8.11.7.  Contoh penurunan viabilitas 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.14 Mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan berbiji 
 
A. Adaptasi terestrial  merupakan kunci keberhasilan tumbuhan biji 

Terdapat adaptasi reproduksi selama evolusi tumbuhan biji. 
1. Gametofit tereduksi  

a. Kecil mikroskopis (miniaturisasi gametofit). 
b. Berkembang dalam spora bertahan pada sporofit induk, mendapat nutrient, 

dan mendapat perlindungan dari sporofit terhadap  tekanan lingkungan, 
seperti kekeringan. 

c. Gametofit tereduksi dilindungi di dalam ovul. 
d. Gametofit betina tidak dipencarkan; gametofit jantan dipencarkan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.8.14.1. Evolusi gametofit pada Plantae 
 

2. Heterospora  
a. Megaspora tumbuh menjadi gametofit betina(di dalam ovul) 
b. Mikrospora tumbuh menjadi  gametofit jantan (di dalam serbuk sari) 

3. Ovul  
a. Ovul terdiri dari megasporangium, megaspora dan  integumen sebagai 

pelindung  
b. Embrio dilindungi oleh  integumen 
c. Megaspora membelah menghasilkan sel telur yang  melebur dengan sperma 

membentuk zigot. 
4. Serbuk sari 

a. Mikrospora berkembang menjadi serbuk sari mengandung gametofit jantan.  
b. Penyerbukan merupakan transfer serbuk sari pada bakal biji atau kepala putik. 
c. Evolusi pemencaran serbuk sari dengan udara atau hewan menyebabkan 

keberhasilan dan keanekaragaman  tumbuhan biji.  
d. Kebutuhan air untuk fertilisasi tidak ada pada tumbuhan biji (seperti pada 

Bryophyta dan tumbuhan vaskular non biji masih membutuhkan air untuk 
fertilisasi). 
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5. Biji 
a. Ketika sperma fertilisasi dengan sel telur terbentuk zigot dan tumbuh 

berkembang menjadi embrio sporofit. 
b. Biji berkembang dari seluruh ovul.  
c. Biji : embrio sporofit, nutrien, kulit pelindung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.8.14.2. Perkembangan bakal biji menjadi biji pada Gymnospermae 
 
B. Ciri-ciri Tumbuhan Biji (Spermatophyta) 

1. Makroskopis, fotoautotrof 
2. Tumbuhan menghasilkan bi 
3. Generasi sporofit dominan  
4. Heterospora – mikrospora (gamet jantan dalam buluh serbuk sari) dan megaspora 

(kantong embrio) 
5. Fertilisasi diawali dengan penyerbukan (polinasi) 
6. Fertilisasi tidak bergantung pada air 
7. Memiliki jaringan pengangkut kompleks pada akar, batang dan daun. 
8. Klasifikasi:  gymnosperma dan angiosperma 

 
Secara umum, Spermatophyta disebut dengan tumbuhan biji merupakan garis 

monofiletik bersama Lignophyta. Evolusi utama yang  menggabungkan kelompok ini 
adalah biji. Biji dibatasi sebagai embrio, yang merupakan embrio sporofit diploid 
belum dewasa yang berkembang dari zigot, dikelilingi oleh jaringan nutrisi dan 
dilindungi kulit biji.  Secara umum embrio terdiri dari akar yang disebut radikula, 
meristem pucuk apikal yang disebut epikotil, dan satu atau lebih daun yang disebut 
kotiledon; area transisi antara akar dan batang yang disebut hipokotil. Biji yang belum 
masak sebelum terjadi fertilisasi disebut ovul (bakal biji). 

Ukuran dan bentuk tubuh Tumbuhan berbiji berukuran makroskopik dengan 
ketinggian yang sangat bervariasi. Tumbuhan biji tertinggi berupa pohon dengan 
tinggi melebihi 100 m. masalnya pohon konifer Sequoiadendron giganteum di Taman 
Nasional Yosemite California, dengan tinggi sektar 115 m dan diameter batang 
sekitar 14 m. Perawakan tumbuhan berbiji sangat bervariasi, yaitu pohon, misalnya 
jati, duku, kelapa, beringin, cemara; perdu, misalnya mawar, kembang merak, 
kembang sepatu; semak, misalnya arbei; dan herba, misalnya sayur-sayuran, bunga 
lili, serta bunga krokot. 

Tumbuhan berbiji merupakan heterospora. Tumbuhan berbiji membentuk struktur 
megasporangia dan mikrosporangia yang berkumpul pada suatu sumbuh pendek. 
Misalnya struktur seperti konus atau strobilus pada konifer dan bunga pada 
tumbuhan berbunga. Seperti halnya pada tumbuhan lain, spora pada tumbuhan 
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berbiji dihasilkan melalui meiosis di dalam sporangia. Akan tetapi, pada tumbuhan 
berbiji, megaspora tidak dilepaskan melainkan dipertahankan. Megasporangia 
mendukung perkembangan gametofit betina dan menyediakan nutrien  serta air. 
Gametofit betina akan tetap berada dalam sporangium, menjadi masak dan 
memelihara generasi sporofit berikutnya setelah terjadi pembuahan. Pada 
mikrosporangium, produk meiosis berupa mikrospora. Mikrospora yang mencapai 
kepala putik akan berkecambah membentuk buluh serbuk sari yang tumbuh menuju 
ke arah bakal biji untuk membuahi gametofit betina. Pada tumbuhan berbiji, istilah 
mikrospora merupakan serbuk sari, mikrosporangium merupakan kantung serbuk 
sari, dan mikrosporofil merupakan benangsari. Istilah megaspora merupakan 
kandung lembaga (kantung embrio), megasporangium merupakan bakal biji, dan 
megasporofil merupakan daun buah (karpel). 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.15 Mengidentifikasi perbedaan Angiospermae dan Gymnospermae 
 
 
A. Gymnosperma 

Istilah Gymnosperma berasal dari kata Yunani, gymnos berarti telanjang dan 
sperma berarti biji. Gymnosperma merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya 
langsung jatuh pada bakal biji (biji yang belum terbuahi bukan kepala putik seperti 
pada tumbuhan bunga) dan bijinya telanjang (yaitu tidak tertutup dalam buah). Jadi, 
batasan Gymnosperma adalah semua tumbuhan dengan biji tanpa buah. Sebagai 
contoh, Gymnosperma termasuk Ginkgo, Cycad, Conifer dan anggota Gnetofit (yaitu 
Ephedra dan Gnetum). 

Gymnosperma dicirikan dengan tumbuhan yang biasanya membentuk pohon 
berkayu atau perdu, tetapi beberapa jenis mirip liana. Sebagian besar Gymnosperma, 
tidak ada pembuluh pada xilemnya dengan perkecualian pada gnetophyt. Dalam 
anggapan ini, Gymnosperma mirip tumbuhan vaskuler tidak berbiji dan Angioperma 
primitif.  

Mengingat Gymnosperma yang hidup secara relatif kecil (sekitar 720 jenis dalam 
65 marga), tumbuhan ini sangat beranekaragam dalam struktur reproduksinya dan 
tipe daun. Strobili mikrosporangia mungkin tersusun secara longgar dengan ribuan 
mikrosporangia, terkumpul menjadi untaian banyak atau seperti bunga. Tipe daun 
berkisar dari tunggal, helaian pipih sampai bentu jarum, daun majemuk mirp ental 
dan sangat tereduksi seperti daun Equisetum. 

Gymnosperma, mirip dengan Angiosperma pada ciri tidak dibutuhkannya air oleh 
sperma untuk berenang mencapai sel telur. Hanya Cycad dan pohon Ginkgo yang 
mempunyai sperma berflagel, tetapi tumbuhan ini dan tumbuhan biji lainnya harus 
diserbuki melalui angin, hewan atau air. Ini berarti gerakan gamet jantan dan gamet 
betina dalam tumbuhan berbiji diandalkan pada pengangkutan di udara bukan pada 
pengangkutan air akibatnya sebagian besar Gymnosperma menghasilkan serbuk sari 
dalam jumlah yang banyak. Sebagai contoh, tiap pohon pinus menghasilkan 1-2 juta 
serbuk sari. Demikian pula hutan Conifer di Swedia yang besar sekali, pada setiap 
musim semi dapat menghasilkan 75000 ton serbuk sari. 

Perbedaan sangat mencolok di antara Gymnosperma dengan tumbuhan lain 
meliputi serbuk sari dan biji dan organ yang mengandungnya. Ciri-ciri ini sering 
berbeda secara signifikan dengan organ yang diperbandingkan dari tumbuhan 
berbunga.  

Serbuk sari Gymnosperma   Walaupun serbuk sari berkembang dengan 
reduksi gametofit jantan. Serbuk sari Gymnosperma masih tetap memakai sisa 
vegetatif dari talus gametofit. Sisa ini biasanya terdiri dari 1 atau 2 sel disebut sel 
protalium yang melebur sebelum fertilisasi. Perkecualian termasuk Gnetum dan 
beberapa Pinofit yang serbuk sari mirip dengan angiosperma tidak mempunyai sel 
protalus. 

Serbuk sari Gymnosperma juga tampak mengandung sisa anteredia nenek 
moyang. Sel generatif membelah membentuk sel tangkai dan sel badan yang 
menghasilkan sperma. Sel badan terutama anteredium bersel tunggal. Segera 
sebelum fertilisasi, sel badan membelah membentuk 2 sperma. Di antara 
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Gymnosperma, kecuali tipe perkembangan gametofit betina terjadi pada Gnetum dan 
Welwitschia, yang sel generatifnya langsung menjadi sel sperma. Pembentukan sel 
sperma secara langsung dari sel generatif juga merupakan ciri Angiosperma.  

Biji Gymnosperma   Sebagian besar biji Gymnosperma yang masak terdiri dari 
lapisan integumen, gametofit betina multiseluler dan  satu embrio atau lebih. 
Perkembangan bakal biji dimulai ketika sel tunggal dalam megasporangium 
mengalami miosis, membentuk tetrad megaspora haploid yang linier. Tiga spora 
biasanya melebur dan sisanya yaitu megaspora fungsional mengalami pembelahan 
mitosis yang tidak segera diikuti sitokinesis. Pada Gnetum, walaupun semua inti 
megaspora membelah berulang kali,  satu spora berkembang seperti pada 
perkembangan kantong embrio tetrasporik lilium. Hasilnya berupa tahap senositik 
yang disebut gametofit betina berinti bebas.  

Inti bebas dapat berjumlah paling sedikit 256 pada jenis Ephedra hingga paling 
banyak 8000 pada jenis Ginkgo, yang sangat lebih banyak daripada gametofit betina 
Angiosperma yaitu hanya  8-16 inti bebas. Dinding sel selanjutnya terbentuk di sekitar 
masing-masing inti, setelah dua atau lebih (hingga 200) arkegonia berkembang pada 
bagian mikropil (ujung dari bakal biji). Jika masak, tiap arkegonium mengandung satu 
sel telur dan semua sel telur bisa difertilisasi. Arkegonium tidak ada pada beberapa 
anggota gnetofit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.8.15.1. Siklus hidup Gymnospermae 
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Embrio berjumlah banyak terdapat pada satu biji, yang kadang-kadang terjadi 
pada beberapa divisi Gymnosperma. Terbentuknya embrio ini dapat melalui dua 
cara. Cara yang kurang umum disebut poliembrioni sederhana, terjadi ketika dua 
atau lebih zigot tumbuh menjadi embrio. Cara yang lebih umum yaitu embrio yang 
banyak berasal dari embrio tunggal terdiferensiasi menjadi lebih dari satu embrio. 
Mekanisme ini disebut dengan poliembrioni sigaran dan menghasilkan embrio klonal.  

Tahap awal perkembangan embrio pada Gymnosperma dicirikan dengan 
pembelahan inti bebas dari inti zigot (kecuali mungkin pada beberapa gnetofti). 
Embrio berinti bebas terdiri dari sebanyak empat inti pada pinus dan 256 inti pada 
Cycad. Gametofit jadi seluler, sel dekat mikropil ujung embrio memanjang menjadi sel 
suspensor pada semua divisi kecuali Ginkgophyta.  

Penyebaran Gymnospermae terbatas jika dibandingkan Angiosperma karena, 
bijinya telanjang, tidak dilindungi karpel; tidak dapat diperbanyak secara vegetatif 
seperti Angiospermae (secara stek, cangkok); secara ekonomi, kurang kegunaannya 
bagi manusia; xilem tidak punya vessel (trakea), floem tidak punya sel pengiring; 
penyebaran, anemofili dan manusia; uniseksual; pembuahan tunggal. 

Gymnospermae mempunyai persamaan dengan angiospermae antara lain 
keduanya berupa pohon dan semak; sistem akar berkembang dengan baik, akar bisa 
diarch, triach, tetrach, atau polyarch. Xilem exsarch pada akar, terjadi pertumbuhan 
sekunder; keduanya menghasilkan biji; keduanya heterospora, gametofit tereduksi; 
megaspora terdapat dalam megasporangium (nuselus) dan tidak pernah lepas; 
nuselus dikelilingi oleh integumen membentuk struktur yang disebut bakal biji. Bakal 
biji mempunyai mikropil, bisa bertangkai atau sesil; serbuk sari tumbuh menjadi buluh 
serbuk. 

B. Angiospermae 
Angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dominan hidup sampai saat 

ini yang terdiri dari 300 suku. Diantara suku-suku yang termasuk Angiospermae yang 
penting adalah golongan rumput-rumputan (Graminae)  ± 7500 jenis. Keberhasilan 
Angiopsermae mendominasi lingkungan antara lain: kemampuan untuk dapat tetap 
hidup dan berkembang biak pada hampir semua macam lingkungan; adanya bunga, 
buah dan biji; banyak yang berguna bagi kehidupan manusia sehingga diusahakan 
untuk dikembangbiakkan; dapat diperbanyak dengan stek, okulasi, sambung dan 
cara vegetatif lainnya. 

Angiospermae mempunyai ciri-ciri antara lain: bakal biji tertutup oleh suatu badan 
yang berasal dari daun buah (karpel); gametofit sederhana; pembuahan ganda. 
Angiospermae dibedakan dalam 2 kelas yaitu Dicotyledonae dan Monocotyledonae. 
Monocotyledonae mempunyai ciri: akar serabut; batang percabangannya sedikit, 
buku-buku terlihat jelas; bertulang daun paralel, melengkung; jumlah bagian bunga 3 
atau kelipatannya; embrio mempunyai 1 kotiledon; jaringan pengangkut pada batang 
tersebar, tidak berkambium (umumnya), sedangkan pada Dicotyledonae cirinya: akar 
tunggang; batang percabangannya banyak, buku-buku tak terlihat jelas; daun 
menjari, menyirip; jumlah bagian bunga 4, 5 atau kelipatannya; embrio mempunyai 2 
kotiledon; jaringan pengangkut pada batang tersusun dalam lingkaran dan 
berkambium. 
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Gambar 1.8.15.2. Gametofit jantan dan betina pada Angiopsermae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  1.8.15.2. Siklus hidup Angiospermae 
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Tabel 1.8.15. Ciri Identifikasi Tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae 

Ciri Gymnospermae Angiospermae 
Perawakan Tidak ada yang herba Bervariasi dari  herba, 

berkayu,semak, perdu dan 
pohon 

Seksualitas Uniseksual, bisa monoesi, 
diosi 

Uniseksual, biseksual, monoesi, 
diosi 

Lama hidup Perenial (tahunan) dengan 
beberapa pengecualian 

Annual (satu tahun), bieneal (dua 
tahun), perenial (tahunan) 

Perbanyakan 
vegetatif 

Dengan tunas batang (bulbil) Banyak cara antara lain: umbi, 
rhizoma (rimpang), stolon, tunas 
adventif,  stek, cangkok 

Penyerbukan   Dengan bantuan angin 
 Sampainya serbuk sari ke 

mikropil 

 Angin, air, serangga 
 Sampainya serbuk sari ke 

kepala putik 
Organ reproduksi   Tidak mempunyai 

 Berupa strobilus 
Mempunyai perhiasan bunga. 

Bakal biji  Terbuka (tidak dilindungi 
karpel) 

Tertutup (dilindungi karpel) 

Ovum Dibentuk dalam arkegonium 
(kecuali Gnetum) 

 Tidak dibentuk dalam 
arkegonium 

 Hasil perkembangan 
megaspora 

Endosperm  Dibentuk sebelum 
fertilisasi 

 Tidak melibatkan gamet 
jantan dalam 
pembentukannya 

 Haploid 

 Setelah fertilisasi 
 Melibatkan gamet jantan 

dalam pembentukannya 
 Triploid 

Pembuahan  Tunggal  Ganda 
Embrio  Poliembrioni (hanya satu 

yang fungsional) 
 Tidak ada poliembrioni 

Xilem  Tidak punya trakea 
(kecuali Gnetopsida) 

 Punya trakea 

Floem Tidak punya sel pengiring Punya sel pengiring 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.16. Menganalisis hubungan antara DNA dan RNA 
1.8.19. Menganalisis hubungan antara DNA, RNA dan sintesis protein 
 
 
A. Sintesis Protein 

DNA membawa informasi genetik setiap sela yang mengandung ribuan gen. 
Setiap gen bertindak untuk membentuk molekul protein agar setiap sel dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik. DNA tidak dapat membentuk protein secara 
langsung. DNA akan membentuk molekul polinukleotida lain, yaitu RNA yang 
berperan sebagai cetak biru (blueprint) sitesis protein. 

Sintesis protein terdiri dari beberapa tahap yaitu transkripsi, dan translasi. 
Sebelum sel membelah, DNA akan mengadakan (duplikasi) terlebih dahulu. Tahap ini 
disebut replikasi. Ketika protein diperlukan, akan dibentuk RNAd untuk membawa 
kode genetik. Tahap ini disebut transkripsi selain menghasilkan RNAd pada proses 
transkripsi juga dihasilkan RNAt & RNAr. RNSd yang terbentuk akan dibawa keluar 
dari inti sel. Di luar inti sel, akan dibentuk protein berdasarkan kode yang dibawa 
olehh RNAd. Tahap ini disebut translasi.  

 
1. Transkripsi 

Proses penting lain yang menjadikan DNA sebagai molekul istimewa adalah 
DNA dapat melakukan transkripsi. Pada proses transkripsi, DNA memindahkan 
informasi yang dibawanya ke molekul lain. Molekul lain yang dimaksud adalah 
RNA. Proses ini berlangsung di inti sel. 

Proses transkripsi berlangsung pada salah satu pita DNA. Pita DNA yang 
ditranskripsi disebut pita DNA cetakan atau DNA template dan lazim disebut 
sebagai pita antisense. Pita DNA yang menjadi pita cetakan tergantung pada 
waktu (selama tahap perkembangan individu tersebut) dan tempat DNA itu berada 
pada sel atau jaringan tubuh individu yang bersangkutan. Dengan demikian pada 
suatu waktu dan tempat tertentu, suatu pita DNA dapat bertindak sebagai cetakan 
sedangkan pita DNA komplementernya (yang selanjutnya disebut sense) tidak 
ditranskripsi. Namun pada waktu dan tempat yang lain dapat terjadi proses 
sebalikmya. 

Proses transkripsi hampir sama dengan proses replikasi, yaitu pita DNA 
cetakan akan ’mencetak’ pita pasangannya yang saling komplementer dengan 
arah 5’  3’.  Hanya saja hasilnya bukan merupakan DNA tetapi molekul RNAd. 
Proses ini memerlukan enzim RNA polymerase yang bertugas ’membaca’ pita 
DNA cetakan dan selanjutnya menambahkan satu demi satu nukleotida pada 
rantai RNAd yang sedang tumbuh. 
a. Inisiasi, pada tahap ini RNA polimerase berikatan dengan potongan DNA 

yang disebut promoter. Promoter merupakan titik awal transkripsi dan 
berperan dalam menentukan pita DNA yang digunakan  sebagai cetakan. 
Selama proses transkripsi, pilinan ganda DNA akan terbuka. 

b. Elongasi, pada tahap ini RNA polimerase menambahkan nukleotida satu 
per satu pada pita RNAd. Enzim RNA polimerase akan merangkai 
nukleotida pada pita RNAd dengan arah 5’   3’.  Sama seperti tahap 
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replikasi, setiap nukleotida yang ditambahkan mengikuti aturan pasangan 
basa, kecuali untuk basa nitrogen A akan ditambahkan basa U (karena 
RNA tidak memiliki basa nitrogen T).  Berikut ini contoh pembentukan pita 
RNA baru dari pilinan ganda DNA. 

c. Terminasi, yaitu pada tahap akhir transkripsi pada urutan DNA yang 
disebut terminator,  Terminator merupakan urutan nukleotida pada DNA 
yang berperan dalam menghentikan proses transkripsi.  

Pada sel eukariotik proses transkripsi terjadi di dalam inti sel. RNA yang 
dihasilkan pada transkripsi ajan menjalankan tugasnya di luar inti sel atau di 
sitoplasma. Oleh sebab itu proses transkripsi pada sel eukariotik terpisah dengan 
proses translasi. Proses transkripsi terjadi sampai selesai di dalam inti sel. Lalu 
selanjut nya RNAd yang dibentuk mengalami pemrosesan sampai menjadi RNAd 
yang siap melakukan translasi (RNAd matang). RNAd yasng siap melakukan 
translasi akan keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Di sitoplasma inilah RNAd 
memancu terjadinya sintesis protein. 

Sebaliknya, pada sel prokariotik proses transkripsi umumnya terjadi 
bersamaan dengan proses translasi. Molekul RNAd yang belum selesai terbentuk 
dalam proses transkripsi segera melakukan proses translasi. Hal ini dimungkinkan 
karena di sitoplasma terdapat perangkat-perangkat yang diperlukan untuk 
terjadinya proses translasi seperti ribosom, asam amino, enzim, ATP, dan RNAt. 
Dengan demikian proses metabolesme yang terjadi pada sel-sel prokariotik jauh 
lebih cepat dibandingkan dengan organisme yang tubuhnya tersusun atas sel-sel 
eukariotik. 
 

2. Translasi 
Pada tahap translasi, informasi genetik yang dibawa oleh RNAd akan 

diterjemahkan menjadi asam amino yang sesuai berdasarkan kode genetik. Kode 
genetik adalah kode yang mengatur perubahan materi genetik (DNA atau RNA) 
menjadi protein (asam amino). Satu asam amino dikode oleh tiga (triplet) basa 
yang disebut kodon. Translasi adalah proses pembentukan protein yang 
dilakukan oleh ribosom dengan menggunakan RNAd matang, hasil proses 
transkripsi. Proses translasi juga terdiri dari tiga tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan 
terminasi. 
a. Aktivasi adalah proses pengikatan asam amino yang terdapat di sitoplasma 

oleh RTN transfer dengan bantuan aminoasil tRNA sintetase. 
b. Inisiasi, merupakan tahap awal translasi. Setelah sampai di sitoplasma, pada 

kodon AUG, RNAd akan berikatan dengan sub unit kecil ribosom. Kodon ini 
disebut Kodon Start yang memberikan sinyal dimulainya proses translasi. 
Kodon start berpasangan dengan antikodon, yaitu bagian RNAf inisiator yang 
membawa asam amino metionin. Kemudian sub unit besar ribosom berikatan 
membentuk molekul kompleks. 

c. Elongasi, pada tahap ini terjadi penambahan asam amino-asam amino 
dimulai asam amino metionin (asam amino pertama) sehingga terbentuk 
rantai polipeptida (protein). Tiap asam amino digabungkan dengan RNAt yang 
sesuai oleh suatu enzim yang spesifik yang disebut aminoasil-RNAt sintase. 
Ribosom akan bergerak sepanjang RNAd mengkode setiap kodon menjadi 
satu asam amino sehingga berbentuk rantai polipeptida. RNAr pada sub unit 
besar ribosom berfungsi sebagai enzim yang mengatalisasi ikatan peptide 
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untuk menggabungkan asam amino-asam amino. Pada ujung karboksil asam 
amino yang terbentuk akan berikatan dengan asam amino baru yang dibawa 
RNAt. RNAt menjadi tidak terikat dengan asam amino yang dibawanya karena 
terikat menjadi rantai polipeltida sehingga RNAt keluar dari ribosom. Tahap itu 
memerlukan energi yang disediakan olehGTP (guanosin trifosfat). 

d. Terminasi, yaitu tahap dimana RNAd berhenti pada suatu kodon yang disebut 
kodon stop dan rantai polipeptida baru akan terbentuk. Triplet kodon stop 
adalah UAA, UAG dan UGA. Kodon stop mengode asam amino, hanya 
bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan proses translasi.  

e. Pengolahan, pelipatan dan transportasi  merupakan proses pembentukan 
struktur tersier dari rantai protein yang telah terbentuk dan mengangkutan 
protein ke tempat molekul ini berfungsi. 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.17. Mengaplikasikan hubungan antara DNA dan RNA. 
 
 

Setelah anda mencermati uraian di atas, yang menjelaskan secara rinci hubungan 
antara DNA, RNA dan sintesis protein. Cobalah anda membuat molekul RNA duta dari 
potongan pita DNA yang ditentukan sebagai cetakannya. Dalam hal ini berarti anda 
melakukan simulasi proses transkripsi. Hal penting yang harus anda perhatikan dalam 
simulasi transkripsi adalah  (1) bahwa baik molekul DNA maupun molekul RNA 
merupakan molekul polar yang mempunyai ujung. Ujung-ujungnya adalah ujung 3’ dan 
ujung 5’; (2) juga bahwa antara molekul DNA cetakan dan molekul RNA “hasil 
cetakannya” adalah saling komplementer; (3) pada RNA terdapat basa nitrogen urasil 
sebagai pengganti basa nitrogen timin, basa nitrogen urasil ini berpasangan dengan basa 
nitrogen adenine. Berikut ini adalah potongan DNA cetakan, maka silahkan anda 
mencoba membuat molekul RNA dutanya. 
 
a. 5’ AAATTTGGGSSSATGSSGTASGTATGSA 3’ 

 

________________________________________________________________________ 

 

b. 3’ TTTGGGSGTAAAATTGSSTGASTGASTT 5’ 

 

________________________________________________________________________ 

 

c. 3’ TTTGGGAAASSSTGSAATGSGTSASGTA 5’ 
 

________________________________________________________________________ 

 
d. 5’ GGGTTTSATASSSGGTAGGSTAGGTSAT 3’ 

 

________________________________________________________________________ 

 
Sebagai pemantapan pemahaman anda tentang hubungan antara DNA dan RNA, 

cobalah untuk menuliskan DNA cetakan dari RNA duta di bawah ini. 
 
a. 5’ AAAUUUGGGSSSAUGSSGUASGUAUGSA 3’ 

 

________________________________________________________________________ 

 

b. 3’ UUUGGGSGUAAAAUUGSSUGASUGASU 5’ 

 

________________________________________________________________________ 

 

c. 3’ UUUGGGAAASSSUGSAAUGSGUSASGUA 5’ 
 

________________________________________________________________________ 
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d. 5’ GGGUUUSAUASSSGGUAGGSUAGGUSAU 3’ 

 

________________________________________________________________________ 

 
Setelah anda berhasil membuat RNA duta dari DNA cetakan yang diberikan, maka 

simulasikan untaian asam amino dalam protein yang terbentuk. Ada beberapa hal yang 
perlu anda perhatikan pada saat membuat molekul protein dari RNA duta yang terbentuk.-
hal yang harus anda perhatikan adalah (1) bahwa protein yang terbentuk merupakan 
molekul polar yang mempunyai ujung-ujung, yaitu ujung amin dan ujung karboksil; (2) 
arah “penerjemahan” kodon pada RNA duta dalam rangka pemanjangan protein yang 
sedang disintesis adalah dari ujung 5’ ke ujung 3’  dan; (3) ujung amin pada protein yang 
terbentuk bersetara dengan ujung 5’pada molekul RNA duta. Cobalah untuk 
mensimulasikan proses transkripsi dan translasi pada pita DNA cetakan berikut ini, 
sehingga dihasilkan untaian asam amino asam amino yang tepat pada protein yang 
dihasilkannya. 
 
a. 5’ AAATTTGGGSSSATGSSGTASGTATGSA 3’ 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

b. 3’ TTTGGGSGTAAAATTGSSTGASTGASTT 5’ 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

c. 3’ TTTGGGAAASSSTGSAATGSGTSASGTA 5’ 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
d. 5’ GGGTTTSATASSSGGTAGGSTAGGTSAT 3’ 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.18. Menganalisis karakteristik gen 
 
 

Terdapat perbedaan yang mendasar antara sistem genom pada sel prokariotik dan 
sel eukariotik.  Pada sel prokariotik tidak terdapat sistem ekson-intron dalam genomnya, 
sedangkan pada sel eukariotik sistem genomnya mengikuti sistem ekson-intron. Anda 
telah mengetahui bahwa gen adalah potongan DNA yang mengkode protein fungsional. 
Ekson merupakan gen-gen yang mengkode, artinya produknya yang dalam hal ini 
molekul protein menjadi enzim atau merupakan protein structural yang menyumbang 
fenotip tertentu. Sedangkan intron adalah potongan-potongan DNA yang tidak mengkode. 
Pada manusia terdapat 90% intron dan hanya 10% saja dari genom kita yang merupakan 
ekson. Hal ini harus kita syukuri sebagai kemurahan Allah. Setiap saat kita selalu 
terdedah ke agen yang menyebabkan terjadinya mutasi DNA. Setiap perubahan kecil 
pada DNA dapat saja mengakibatkan perubahan yang besar pada protein yang 
dihasilkannya, sehingga merubah enzim yang terbentuk dan akibatnya bisa saja enzim 
tidak berfungsi. Dengan demikian penampilan fenotip suatu organisme dapat berubah. 
Anda bisa membayangkan alangkah banyaknya perubahan fenotip dari kondisi asalnya 
apabila semua gen kita adalah ekson. Mutasi yang terjadi pada intron relative tidak 
beresiko mengubah fenotip. Maka sekali lagi kita harus mensyukuri karuniaNya. 

 Adanya sistem ekson dan intron membawa konsequensi pada proses transkripsi 
yang berlangsung di dalam sel tersebut. Berikut ini akan diuraikan karakteristik sistem 
genom pada sel eukariotik. 
1.  Pada proses transkripsi hasil pertama adalah precursor RNA duta yang kodon-

kodonnya memuat pesan yang dibawa oleh ekson dan intron. Proses transkripsi 
terjadi di dalam inti sel. 

2. Pemrosesan lebih lanjut pada prekursor RNA duta dilakukan untuk menghilangkan 
kodon-kodon yang memuat pesan dari intron. Pemrosesan terjadi di dalam inti sel. 

3.  RNA duta yang masak (dalam arti siap ditranslasi) ukurannya lebih pendek 
dibandingkan molekul DNA cetakannya. Setelah RNA duta masak, molekul ini akan 
dikeluarkan dari inti menuju sitoplasma untuk menjalankan fungsinya. 

4.  Berdasarkan  hal tersebut, maka sangat mudah dipahami bahwa proses transkripsi 
dan translasi pada sel eukariotik terjadi pada tempat dan waktu yang berbeda. 
Proses transkripsi terjadi terlebih dahulu dan di dalam inti sel. sedangkan translasi 
terjadi setelah proses transkripsi selesai dan berlangsung di sitoplasma. Hal ini 
berdampak pada pertumbuhan sel eukariotik yang relatif lebih lambat dibandingkan 
pertumbuhan sel prokariotik. 
Berbeda dengan sel eukariotik, pada sel prokariotik tidak terdapat sistem ekson-

intron pada genomnya, dengan demikian karakteristik genom pada sel prokariotik adalah 
sebagai berikut. 
1. Pada proses transkripsi dihasilkan RNA duta yang siap ditranslasi. Dengan demikian 

tidak dihasilkan precursor RNA duta. Jadi proses pembuatan RNA duta yang masak 
berlangsung lebih cepat jika dibandingkan pada sel eukariotik. 

2. Proses transkripsi dan translasi terjadi pada tempat dan waktu yang hampir 
bersamaan. Hal ini disebabkan karena pada sel prokariotik tidak terdapat partisi-partisi 
dalam selnya.  

3. Kedua hal yang telah dijelaskan di atas membawa konsequensi pada pertumbuhan 
dan daya adaptasi sel prokariotik, yang relatif lebih tinggi daripada sel eukariotik. 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.20. Menerapkan pengertian gamet, genotipe dan fenotipe 
 
 

Dasar-dasar ilmu genetika diperoleh dari hasil-hasil penelitian Gregor Mendel dengan 
kacang ercisnya. Oleh sebab itu, Mendel disebut sebagai Bapak Genetika. Pada bab ini 
anda akan mempelajari prinsip-prinsip genetika Mendel.  

A.  Beberapa Istilah yang Terkait dengan Genetika Mendel 
Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.8.20.1 Wanita dan Laki-laki 
 

1. Menurut Anda apa yang menarik pada wanita pada Gambar 1.8.20.1? 
 
 

2. Menurutmu apa yang menarik pada laki-laki pada Gambar 1.8.20.1? 
 

 
Apabila anda tertarik pada bentuk rambut wanita dan laki-laki itu maka anda 

telah menemukan salah satu istilah yang terkait dengan genetika yaitu sifat beda. 
Jadi bentuk rambut adalah sifat beda. Sifat beda yang lain pada wanita dan laki-laki 
pada Gambar 1.8.20.1 adalah warna rambut. 

3. Temukan 5 sifat beda lain pada wanita pada Gambar 1.8.20.1! 
 

 
 

4. Temukan 5 sifat beda lain pada laki-laki pada Gambar 1.8.20.1! 
 

 
 

Amati lagi Gambar  1.8.20.1dengan lebih cermat! 
5. Bagaimanakah bentuk rambut wanita pada Gambar 1.8.20.1 di atas? 

 
 

6. Bagaimanakah bentuk rambut laki-laki pada Gambar 1.8.20.1 di atas? 
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Apabila anda telah menemukan bentuk rambut pada wanita pada Gambar 1 
(lurus) dan bentuk rambut laki-laki pada Gambar 1.8.20.1  (keriting) maka anda 
telah menemukan perbendaharaan “istilah genetikamu”. Rambut lurus dan rambut 
keriting adalah suatu fenotip. Fenotip merupakan sifat yang tampak pada individu. 

 
7. Temukan 5 fenotip lain pada wanita pada Gambar 1.8.20.1  di atas! 
  
 
 
 

8. Temukan 5 fenotip lain pada laki-laki pada Gambar 1.8.20.1  di atas! 
    
 
 
 

Tahukah anda bahwa fenotip rambut lurus dan rambut keriting dikontrol oleh 
sesuatu yang terdapat di dalam inti sel. Sesuatu tersebut adalah gen, yang memiliki 
senyawa kimia tidak lain adalah DNA. Molekul DNA/gen adalah sesuatu yang 
kompleks. Untuk memudahkan  kita mempelajari, maka gen-gen tersebut 
disimbolkan dengan huruf alfabet. Anda bebas memilih huruf apapun untuk 
menyimbolkan suatu gen. 

Dalam persilangan, huruf-huruf yang merupakan simbol suatu gen sangatlah 
penting. Menurut Mendel satu huruf mewakili satu gen dan mengontrol satu sifat 
beda (namun fakta dalam kehidupan sehari-hari satu sifat beda dapat dikontrol oleh 
beberapa gen---hal ini akan dibahas pada bagian lanjut panduan ini antara lain pada 
Penyimpangan Semu Hukum Mendel). 

 Perhatikan gambar berikut ini 

          
Gambar 1.8.20.2. Tanaman Ercis 

 
9. Sifat beda apa sajakah yang dapat anda temukan pada gambar bunga di atas! 

       
 
 
10. Cobalah memberi simbol dengan huruf alfabet pada sifat beda yang anda 

temukan pada Gambar 2 tersebut. 
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Sifat beda Simbol alfabet 
  
  

  
Sekarang belajarlah untuk menuliskan genotip. Genotip merupakan sifat yang tidak 
tampak. Genotip untuk organisme diploid ditulis dengan huruf alfabet dan dobel, karena 
kromosom yang merupakan tempat terdapatnya gen pada organisme/sel diploid 
berada dalam kondisi berpasangan. 

Anda tentu mengenal bahwa huruf alfabet dapat ditulis dengan huruf besar dan 
huruf kecil. Apakah besar kecilnya huruf tersebut mempunyai makna dalam 
genetika. Besar kecilnya huruf tersebut sangat bermakna. Gen yang disimbolkan 
dengan huruf besar melambangkan gen dominan (kuat/menang/menutupi), 
sedangkan gen yang disimbolkan dengan huruf kecil melambangkan gen resesif 
(lemah/kalah/tertutupi). 

 Amati gambar kucing berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.8.20.3. Kucing ekor panjang dan ekor pendek 
 

Perhatikan ekor kucing pada gambar di atas. 
11. Tuliskan sifat beda untuk ekor tersebut! 

 
 

12. Buat simbol gennya! 
 
 
13. Tuliskan genotipnya jika ekor panjang adalah dominan! 

 
 
14. Apakah fenotipnya? 
 
 
15. Tuliskan fenotip kucing ekor pendek! 
 
 
16. Apakah fenotipnya? 
 
 

Istilah penting lain dalam genetika adalah alel. Alel merupakan pasangan dari gen 
yang letaknya pada kromosom seposisi. Perhatikan contoh berikut ini! 
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Jadi gen dan alelnya harus mengontrol sifat beda yang sama. 
Dalam penulisan genotip, pada suatu saat anda menulis dengan huruf alfabet 

yang sama (sama besar/AA, sama kecil/aa). Genotip seperti ini disebut homozigot. 
Sedangkan pada saat lain anda menuliskan Aa. Genotip yang huruf alfabetnya tidak 
sama besar/kecilnya disebut heterozigot. Istilah-istilah di atas akan kita gunakan 
pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selain itu, Anda akan memperoleh istilah 
baru pada tatap muka berikutnya. 

 
 Latihan Soal 

Pada Gambar 1.8.20.4 di bawah ini Adenium warna mahkota merah dominan 
terhadap mahkota  putih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.8.20.4. Adenium mahkota merah dan mahkota putih 
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan singkat! 
1. Tuliskan sifat beda yang Anda temukan pada Gambar 1.8.20.4. di atas! 

 
 
2. Tuliskan genotip Adenium mahkota merah! 

 
 
3. Tuliskan genotip Adenium mahkota putih! 

 
 
4. Mengapa individu heterozigot Adenium mahkota merah? 

       
 

B. Pembuatan Gamet dan Hukum Mendel 
Pada mata kuliah biologi umum anda tentu sudah mempelajari bahwa individu 

laki-laki/jantan akan memproduksi spermatozoa. Sedangkan individu wanita/betina 
akan menghasilkan sel telur/ovum. Baik sel spermatozoa maupun ovum merupakan 

A
 

 

a
 

 

A
 

 

gen gen gen alel alel alel 

(atau) 
 

(atau) 
 

(atau) 
 

genotip genotip genotip 
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sel gamet. Anda tentu ingat bahwa sel gamet dibentuk melalui pembelahan sel 
secara meiosis. Anda tentu ingat bahwa sel anakan hasil pembelahan meiosis 
mempunyai kromosom yang hanya separoh dari jumlah kromosom sel induk. Hal ini 
penting dalam genetika dan harus diperhatikan pada saat menulis gamet. 
1. Perhatikan genotip individu di bawah ini! 
      AABBCC 
2. Berapa macam gen pada individu tersebut? 

 
 

3. Berapa jumlah gen pada individu tersebut? 
 
 

4. Berapa gen yang homozigot dengan alelnya? 
 
 

5. Tentukan gen-gen yang heterozigot dengan alelnya! 
 
 
Pada saat pembuatan gamet, gen-gen dan alelnya akan memisah ke sel anak 

hasil pembelahan seperti pada skema berikut ini. 
 
                                                    ABC 
AABBCC 
                                                    ABC 

  
Apabila gamet yang dibentuk sama, maka cukup ditulis satu saja. Jadi individu di 

atas hanya menghasilkan satu macam gamet yaitu ABC. Berdasarkan genetika 
Mendel, individu di atas mempunyai 4 macam gen yang mengontrol 4 sifat beda. 
Apabila pada sel terdapat genotip heterozigot dan sifat bedanya sangat banyak maka 
gunakan pohon faktor untuk membuat gamet seperti contoh di bawah ini. 
6. Perhatikan genotip individu di bawah ini. 
        AaBbCc 
7. Berapa macam gen pada individu tersebut? 

 
 

8. Berapa jumlah gen pada individu tersebut? 
 
 

9. Berapa gen yang homozigot dengan alelnya? 
 
 
 
 

10. Tentukan gen-gen yang heterozigot dengan alelnya! 
 
 
Pada saat pembuatan gamet, gen-gen dan alelnya akan memisah ke sel anak 

hasil pembelahan seperti pada gambar berikut ini. 
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 Jadi individu tersebut di atas dapat menghasilkan delapan macam gamet. 
Sebagai pemantapan pemahamanmu tentang pembentukan gamet, cobalah untuk 
mengerjakan latihan pembuatan gamet berikut ini. 

 
Latihan Soal 

Buatlah gamet-gamet yang dihasilkan oleh individu dengan genotip sebagai berikut. 
1. AaBBCCDd 
2. AabbCcDd 
3. aaBbCCDDEe 
4. AaBbCcDd 
5. aabbCCDDEEFf 
 
 
  

AaBbCc 

A 

a 

ABC 

ABc 

AbC 

Abc 

aBC 

aBc 

abC 

abc 

B 

b 

b 

B 

C 

C 

C 

C 

c 

c 

c 

c 

Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gamet yang 
dibentuk 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.21. Menerapkan pengertian epistasis resesif dan epistasis dominan 
 
 

Untuk mengingatkan kembali pemahaman anda tentang persilangan dihibrida 
tersebut kerjakan soal-soal berikut ini. 

 
Perhatikan bagan persilangan di bawah ini : 

P :     AABB  x     aabb     
dengan ketentuan : 
A : warna bunga merah 
a : warna bunga putih 
B: letak bunga terminal 
b : letak bunga aksial 

 
1. Bagaimanakah warna bunga pada induk jantan? 
 
 
2. Bagaimanakah letak bunga pada induk jantan? 
 
 
3. Bagaimanakah warna bunga pada induk betina? 
 
 
4. Bagaimanakah letak bunga pada induk betina? 
 
 
5. Selesaikan bagan persilangan di atas sampai F2! 
 
 
6. Bagaimanakah perbandingan fenotip pada F1? 
 
 
7. Ada berapa kelompok fenotip pada F2? 
 
 
8. Bagaimanakah perbandingan fenotip pada F2? 
 

 
Pahamilah dengan sungguh-sungguh persilangan dihibrida di atas, karena 

pemahaman tersebut sangat membantu anda dalam mempelajari penyimpangan semu 
Hukum Mendel. 

Kegiatan selanjutnya ini anda akan belajar satu model persilangan yang 
mencerminkan terjadinya penyimpangan semu Hukum Mendel. Perhatikan dan cermati 
bagan persilangan di bawah ini. 

 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI BIOLOGI 289 



P   :     Tikus berambut hitam     x       tikus berambut putih 
AABB                                             aabb 

G  :     AB                                                 ab 
F1 :   AaBb (100% tikus berambut hitam) 
F2 :      9A-B-       :       3A-bb       :        3aaB-       :      1 aabb 
 
Keterangan: 
A-B- :  tikus berabut hitam 
A-bb :  tikus berambut coklat 
aaB- :  tikus berambut putih 
aabb :  tikus berambut putih 

Fenotip warna rambut pada tikus dikontrol oleh dua gen yaitu gen A beserta alelnya 
dan gen B beserta alelnya. Adanya gen A menyebabkan terbentuknya melanin yang 
merupakan bahan pigmen hitam rambut. Sebaliknya alel a menyebabkan tidak 
terbentuknya melanin. Gen B mengontrol pengendapan melanin secara penuh sehingga 
menghasilkan warna hitam. Sebaliknya alel b menyebabkan pengendapan melanin yang 
tidak penuh dan menghasilkan warna rambut coklat. Setelah anda mempelajari hal di 
atas jawablah pertanyaan berikut ini. 

 
9. Berilah penjelasan mengapa tikus bergenotip A-B- mempunyai warna rambut hitam? 
 
 
 
10. Berilah penjelasan mengapa tikus bergenotip A-bb mempunyai warna rambut coklat? 

 
 
11. Berilah penjelasan mengapa tikus bergenotip aaB- mempunyai warna rambut putih? 

 
 
12. Berilah penjelasan mengapa tikus bergenotip aabb mempunyai warna rambut putih? 
 
 
13. Ada berapa kelompok fenotip pada F2 hasil persilangan induk tikus berambut hitam 

dan putih di atas? 
 

 
 
14. Adakah perbedaan jumlah kelompok fenotip pada F2 hasil persilangan induk tikus 

berambut hitam dan putih dengan jumlah kelompok fenotip F2 hasil persilangan induk 
bunga warna merah -terminal dan bunga warna putih -aksial di atas? 
 

 
 

15. Bagaimanakah perbandingan fenotip F2 hasil persilangan induk tikus berambut hitam 
dan putih di atas? 
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16. Adakah perbedaan perbandingan fenotip pada F2 hasil persilangan induk tikus 
berambut hitam dan putih dengan perbandingan fenotip pada F2 hasil persilangan 
induk bunga warna merah -terminal dan bunga warna putih -aksial di atas? 

 
 
17. Dari manakah Anda memperoleh angka-angka perbandingan fenotip F2 hasil 

persilangan persilangan induk tikus berambut hitam dan putih di atas? Dari angka-
angka perbandingan klasik Mendel atau bukan? 

 
 
18. Hasil persilangan tikus berambut hitam dan putih di atas mencerminkan 

penyimpangan semu Hukum Mendel. Cobalah untuk menjelaskan apa yang 
dimaksud dengan penyimpangan semu Hukum Mendel dengan kata-kata Anda 
sendiri! 
 
 
Selanjutnya cermati wacana berikut ini, lalu cobalah untuk mengerjakan soal-soal 

terkait wacana tersebut. 
 

Wacana 1: Bisu -Tuli pada Manusia 
Salah satu fenotip yang terkait dengan pendengaran dan kemampuan berbicara 

pada manusia dikontrol oleh dua gen yaitu gen D beserta alelnya dan gen E beserta 
alelnya. Adanya dua gen dominan menyebabkan orang yang bersangkutan mempunyai 
pendengaran normal dan dapat berbicara dengan normal (orang normal). Adanya salah 
satu saja gen dominan dan tidak adanya gen dominan pada seseorang, menyebabkan 
orang tersebut menderita bisu-tuli. 
Setelah anda mencermati wacana Bisu – Tuli pada Manusia jawablah pertanyaan-
pertanyaan di bawah ini. 

Buatlah bagan persilangan antara suami istri yang normal heterozigot sampai pada 
generasi 1 (F1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ada berapa kelompok fenotip pada F1? 
         

19. Bagaimanakah perbandingan fenotip pada F1 tersebut? 
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20. Apakah fenomena bisu-tuli pada manusia termasuk penyimpangan semu Hukum 
Mendel? Berikan penjelasan! 

 
 
Latihan Soal 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 
1. Fenotip bentuk buah pada labu ditentukan oleh dua gen. Adanya dua gen dominan 

atau satu saja gen dominan menyebabkan buah labu berbentuk bulat. Tidak 
adanya gen dominan menyebabkan bentuk buah labu lonjong. Bagaimanakah 
perbandingan fenotip F2 hasil persilangan induk tanaman labu yang buahnya 
berbentuk bulat homozigot dengan induk tanaman labu yang buahnya berbentuk 
lonjong. Buktikan jawabanmu dengan diagram persilangan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Fenotip warna bunga pada tumbuhan tertentu dikontrol oleh dua gen. Adanya dua 

gen dominan menyebabkan terbentuknya warna bunga merah. Adanya satu gen 
dominan menghasilkan bunga berwarna merah muda. Tidak adanya gen dominan 
menyebabkan bunga albino yang berwarna putih. Bagaimanakah perbandingan 
fenotip F2 hasil persilangan induk tanaman bunga yang bunganya berwarna merah 
homozigot dengan induk tanaman bunga yang bunganya berwarna putih. Buktikan 
jawabanmu dengan diagram persilangan! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mengapa dua fenomena pada soal no.1 dan no. 2 di atas merupakan penyimpangan 
semu Hukum Mendel? Berikan penjelasan! 
        __________________ 
       ___________________  
        __________________ 
       ___________________  
        __________________ 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.22. Menerapkan pengertian persilangan gen-gen terpaut sex 
 
 

 Ada dua macam kromosom pada dasarnya di setiap organisme yaitu kromosom 
tubuh (autosom) dan kromosom kelamin (genosom). Gen-gen terdapat baik pada 
kromosom tubuh maupun kromosom kelamin. Gen-gen yang terkemas dalam kromosom 
tubuh dinamakan gen terpaut kromosom tubuh, sedangkan gen yang terkemas dalam 
kromosom kelamin non homolog dinamakan gen terpaut kelamin/sex atau lazim disebut 
sex-linked gen. 

A. Gen Terpaut Kromosom X. 
Anda tentu sudah mempelajari bahwa pada tubuh manusia terdapat 23 pasang 

atau 46 buah kromosom, yang terdiri dari 44 buah autosom dan 2 buah genosom. 
Gen-gen yang mengontrol sifat-sifat pada tubuh kita tersebar baik pada kromosom 
tubuh maupun kromosom kelamin itu. 

Beberapa gen yang penting terkemas dalam kromosom X sehingga disebut gen 
terpaut kromosom X, misalnya adalah gen pembawa sifat kelainan pada darah yang 
disebut hemophilia (Xh) yang merupakan gen resesif terhadap alelnya Xh yang 
bersifat dominan dan mengontrol sifat darah normal. Anda harus memperhatikan cara 
menyimbulkan gen terpaut kromosom tubuh dan gen terpaut kromosom kelamin. 
Anda telah banyak mempelajari cara menyimbolkan gen terpaut kromosom tubuh 
pada beberapa uraian di atas. Oleh karena itu kerjakanlah soal-soal di bawah ini 
supaya anda lebih terlatih untuk menuliskan simbol gen yang terpaut kromosom 
tubuh dan gen yang terpaut kromosom kelamin dan juga lebih memahami penulisan 
genotip. 
1. Gen albino (resesif, autosomal): 
2. Gen kulit normal (dominan, autosomal): 
3. Genotip orang berkulit albino: 
4. Genotip orang berkulit normal: 
5. Gen golongan darah A (dominan, autosomal, alel ganda): 
6. Gen golongan darah B (dominan, autosomal, alel ganda): 
7. Gen golongan darah O (resesif, autosomal, alel ganda): 
8. Genotip orang bergolongan darah A: 
9. Genotip orang bergolongan darah B: 
10. Genotip orang bergolongan darah AB: 
11. Genotip orang bergolongan darah O: 
12. Gen buta warna (resesif, terpaut kromosom X): 
13. Gen tidak buta warna/ normal (dominan, terpaut kromosom X): 
14. Genotip wanita buta warna:  
15. Genotip wanita  normal: 
16. Genotip laki-laki buta warna:  
17. Genotip laki-laki normal: 

 
Penderita buta warna akan mengalami masalah dalam melihat alam semesta. 

Ada dua jenis buta warna, yaitu buta warna sebagian dan total. Penderita buta warna 
sebagian tidak dapat membedakan warna merah dengan hijau, sedangkan penderita 
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buta warna total hanya dapat melihat alam semesta dalam warna hitam dan putih, 
seperti layaknya jika kita melihat TV hitam putih. Marilah kita lanjutkan diskusi ini 
dengan mempelajari cara pewarisan gen-gen terpaut kromosom kelamin, khususnya 
kromosom X. Kerjakan terlebih dahulu soal-soal berikut ini: 

 
18. Buatlah bagan perkawinan/persilangan antara laki-laki normal dengan wanita 

buta warna! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
19. Berapa orang anak yang dimiliki pasangan tersebut dalam perkawinannya? 

Jelaskan! 
 

 
20. Bagaimanakah perbandingan fenotip pada F1? 

 
 

21. Berapa persen anak wanita pasangan tersebut yang buta warna? 
 
 

22. Berapa persen anak laki-laki pasangan tersebut yang buta warna? 
 
 

23. Berapa persen anak wanita pasangan tersebut yang normal? 
 
 

24. Berapa persen anak laki-laki pasangan tersebut yang normal? 
 
 
 

25. Mewarisi sifat siapakah darah normal yang dimiliki oleh anak wanita pasangan 
tersebut? 
 
 

26. Mewarisi sifat siapakah buta warna yang dimiliki oleh anak laki-laki pasangan 
tersebut? 

 
 

Dalam pewarisan sifat di atas dapat anda lihat bahwa sifat ibu menurun kepada 
anak laki-lakinya, sedangkan sifat ayah menurun kepada anak wanitanya. Fenomena 
seperti itu disebut criss cross inheritance. Criss cross inheritance merupakan ciri 
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bahwa suatu sifat dikontrol oleh gen terpaut kromosom, khususnya kromosom X. 
Untuk  lebih memantapkan pemahaman Anda maka kerjakan soal berikut ini: 

 
27. Seandainya terjadi perkawinan resiprok dari perkawinan di atas, buatlah bagan 

perkawinan tersebut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Berapa orang anak yang dimiliki pasangan tersebut dalam perkawinannya? 

Jelaskan! 
 
 

29. Bagaimanakah perbandingan fenotip pada F1? 
 
 

30. Berapa persen anak wanita pasangan tersebut yang buta warna? 
 
 
31. Berapa persen anak laki-laki pasangan tersebut yang buta warna? 
 
 
32. Berapa persen anak wanita pasangan tersebut yang normal? 

 
 

33. Berapa persen anak laki-laki pasangan tersebut yang normal? 
 

 
Penderita hemofilia akan mengalami masalah apabila tubuhnya terluka, karena 

darah penderita ini relatif sulit membeku. Luka yang sebenarnya sepele dapat 
menyebabkan banyak kehilangan darah pada penderita hemofili bahkan dapat 
menyebabkan kematian. Untuk lebih memantapkan pemahaman maka buatlah bagan 
perkawinan antara laki-laki normal dan wanita karier hemofili! 

 
 
 
 
 
 
 

34. Berapa orang anak yang dimiliki pasangan tersebut dalam perkawinannya? 
Jelaskan! 
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35. Bagaimanakah perbandingan fenotip pada F1? 
 
 
36. Seandainya pasangan tersebut mempunyai 4 orang anak wanita berapa orang 

yang hemofili? 
 
 
37. Seandainya pasangan tersebut mempunyai 4 orang anak laki-laki berapa orang 

yang hemofili? 
 
 
38. Seandainya pasangan tersebut mempunyai 2 anak wanita berapa orang yang 

normal? 
 
 
39. Seandainya pasangan tersebut mempunyai 6 anak laki-laki berapa orang yang 

normal? 
 
 
40. Mewarisi sifat siapakah darah normal yang dimiliki oleh anak wanita pasangan 

tersebut? 
 
 
41. Mewarisi sifat siapakah hemofili yang dimiliki oleh anak laki-laki pasangan 

tersebut? 
 
 
42. Apakah ada fenomena criss cross inheritance pada pewarisan sifat dalam 

perkawinan di atas? 
 
 

Selain buta warna dan hemofilia seperti yang telah anda pelajari di depan, pada 
manusia terdapat kelainan herediter yang juga terpaut kromosom X dan bersifat 
resesif. Kelainan tersebut adalah anadontia, suatu keadaan seseorang tidak memiliki 
gigi sama sekali seumur hidupnya. Untuk  lebih memahami pewarisan anadontia 
maka sebaiknya Anda kerjakan latihan berikut ini: 
43. Buatlah bagan perkawinan antara laki-laki normal dan wanita karier anadontia: 

 
 
 
 

 
 
 
 
44. Bagaimanakah perbandingan fenotip anak-anaknya? 
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45. Berapa persen anak wanita pasangan tersebut yang anadontia? 
 

 
46. Berapa persen anak laki-laki pasangan tersebut yang anadontia? 
 
 
47. Berapa persen anak wanita pasangan tersebut yang karier anadontia? 
 
 
48. Apakah ada fenomena criss cross inheritance pada penurunan sifat di atas? 

Jelaskan! 
 

 
 

B. Gen Holandrik (holo: semua, andro: laki-laki/ jantan). 
Pada bagian awal/terdahulu telah anda pelajari adanya gen terpaut kromosom 

tubuh dan gen terpaut kromosom X. Peristiwa terdapatnya gen-gen pada kromosom 
kelamin disebut rangkai kelamin atau sex linkage. Jadi pada bagian terdahulu anda 
telah mempelajari gen-gen yang terangkai pada kromosom X. karena kromosom X 
dimiliki oleh wanita dan laki-laki maka sifat-sifat yang dikontrol oleh gen yang 
terangkai kromosom X dapat ditemukan baik pada wanita maupun laki-laki. 

Apabila disejajarkan antara kromosom X dan kromosom Y, maka akan terlihat 
bahwa kromosom Y sedikit lebih kecil seperti gambar di bawah ini: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cermatilah gambar di atas dan jawablah pertanyaan di bawah ini: 

Gambar 1.8.22. Kromosom  Y dan X 
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1. Tulislah gen-gen yang terdapat pada bagian kromosom X yang homolog dengan 
kromosom Y! 

 
 
2. Tulislah gen-gen yang terdapat pada bagian kromosom X yang tidak homolog 

dengan kromosom Y! 
 
 
3. Tulislah gen-gen yang terdapat pada bagian kromosom Y yang tidak homolog 

dengan kromosom X! 
 

 
Gen-gen yang terdapat pada kromosom Y yang tidak homolog dengan 

kromosom X disebut gen-gen holandrik. Gen-gen ini hanya terdapat pada laki-laki, 
dengan demikian sifat-sifat yang dikontrolnya juga hanya terdapat pada laki-laki. 
Gen-gen tersebut antara lain adalah wt (jari bebek), hg (manusia kera) dan h 
(hypertrichosis- tumbuh rambut beberapa helai di telinga). 

Seorang laki-laki dengan Hypertrichosis (XYh) menikah dengan seorang 
perempuan normal (XX). Bagaimanakah fenotip keturunannya? 

 
P :  ♀  XX  ><   ♂  XYh     
G :         
F : ♀     
   ♂     
Fenotip:          

 
Latihan Soal: 
1. Gen resesif terpaut kelamin mengekspresikan buta warna pada manusia. Ada 

seorang wanita normal yang memiliki ayah buta warna menikah dengan laki-laki buta 
warna.  
a. Berapakah peluang anak pertama dari perkawinan tersebut adalah laki-laki buta 

warna? 
b.  Berapakah persentase anak perempuan dari perkawinan tersebut yang buta 

warna?  
c. Berapakah perbandingan jumlah keseluruhan anak  yang buta warna dari 

perkawinan tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Seorang laki-laki yang memiliki jari bebek menikah dengan wanita normal. 

Bagaimanakah fenotip keturunannya? 
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a. Apakah pasangan tersebut mempunyai anak wanita dengan jari bebek? 
 
 

b. Berapa persen  anak laki-laki pasangan yang berjari bebek? 
 
 

c. Bagaimana pendapat Anda bila pasangan tersebut menginginkan anak laki-laki 
berjari normal? 

 
 

3. Fenotip warna bunga pada tumbuhan tertentu dikontrol oleh dua gen. Adanya 
dua gen dominan menyebabkan terbentuknya warna bunga merah. Adanya 
satu gen dominan menghasilkan bunga berwarna merah muda. Tidak adanya 
gen dominan menyebabkan bunga albino yang berwarna putih. Bagaimanakah 
perbandingan fenotip F2 hasil persilangan induk tanaman bunga yang bunganya 
berwarna merah homozigot dengan induk tanaman bunga yang bunganya 
berwarna putih. Buktikan jawaban Anda dengan diagram persilangan! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mengapa dua fenomena pada soal no.1 dan no. 2 di atas merupakan 
penyimpangan semu Hukum Mendel? Berikan penjelasan! 
        __________________ 
       ________________________ 
        __________________ 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.23.Menganalisis implikasi bioteknologi dalam kehidupan 
 
 

Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup 
(bakteri, fungi, virus, dan lain-lain) maupun produk dari makhluk hidup (enzim, alkohol,dll) 
dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dewasa ini, perkembangan 
bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan 
dan murni lain, seperti biokimia, komputer, biologi molekular, mikrobiologi, genetika, 
kimia, matematika dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu 
terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan 
jasa. 

       Bioteknologi secara sederhana atau bioteknologi konvensional sudah dikenal 
oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh, di bidang teknologi pangan 
adalah pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19, pemuliaan 
tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas baru di bidang pertanian, serta pemuliaan 
dan reproduksi hewan. Di bidang medis, penerapan bioteknologi di masa lalu dibuktikan 
antara lain dengan penemuan vaksin, antibiotik dan insulin walaupun masih dalam jumlah 
yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Perubahan signifikan terjadi 
setelah penemuan bioreaktor oleh Louis Pasteur.  Alat ini dapat memproduksi antibiotik 
maupun vaksin dapat dilakukan secara massal. 

       Saat ini, bioteknologi berkembang sangat pesat yang dikenal dengan 
bioteknologi modern, terutama di negara negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan 
ditemukannya berbagai macam teknologi semisal rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA 
rekombinan, pengembangbiakan sel induk, kloning dan lain-lain. Teknologi ini 
memungkinkan kita untuk memperoleh penyembuhan penyakit-penyakit genetik maupun 
kronis yang belum dapat disembuhkan, seperti kanker ataupun AIDS. Penelitian di bidang 
pengembangan sel induk juga memungkinkan para penderita stroke ataupun penyakit lain 
yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan pada jaringan tubuh dapat sembuh 
seperti sediakala. Di bidang pangan, dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika, 
kultur jaringan dan DNA rekombinan, dapat dihasilkan tanaman dengan sifat dan produk 
unggul karena mengandung zat gizi yang lebih jika dibandingkan tanaman biasa, serta 
juga lebih tahan terhadap hama maupun tekanan lingkungan. Penerapan bioteknologi di 
masa kini juga dapat dijumpai pada pelestarian lingkungan hidup dari polusi. Sebagai 
contoh, pada penguraian minyak bumi yang tertumpah ke laut oleh bakteri, dan 
penguraian zat-zat yang bersifat toksik (racun) di sungai atau laut dengan menggunakan 
bakteri jenis baru.  

Bioteknologi secara umum berarti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui 
aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi tersebut dapat memodifikasi fungsi biologis suatu 
organisme dengan menambahkan gen dari organisme lain atau merekayasa gen pada 
organisme tersebut. Perubahan sifat Biologis melalui rekayasa genetika tersebut 
menyebabkan "lahirnya organisme baru" produk bioteknologi dengan sifat-sifat yang 
menguntungkan bagi manusia. Produk bioteknologi antara lain jagung dan kapas resisten 
hama serangga, pepaya resisten virus, enzim pemacu produksi susu pada sapi, padi 
mengandung vitamin A  dan pisang mengandung vaksin hepatitis. 
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Bioteknologi memiliki beberapa jenis atau cabang ilmu yang beberapa di antaranya 
diasosiasikan dengan warna yaitu: 
1.   Bioteknologi merah (red biotechnology). Bioteknologi merah adalah cabang ilmu 

bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioeknologi di bidang medis. Cakupannya 
meliputi seluruh spektrum pengobatan manusia, mulai dari tahap preventif, diagnosis 
dan pengobatan. Contoh penerapannya adalah pemanfaatan organisme untuk 
menghasilkan obat dan vaksin, penggunaan sel induk untuk pengobatan regeneratif 
serta terapi gen untuk mengobati penyakit genetik dengan cara menyisipkan atau 
menggantikan gen abnomal dengan gen yang normal. Contoh beberapa produk 
bioteknologi yang telah dihasilkan dalam bidang medis adalah :  
a. Biotransformasi, merupakan teknik pemakaian enzim dalam sel tanaman untuk 

mengubah gugus fungsional dari komponen kimia luar yang ditambahkan dan 
menghasilkan produk berupa senyawa baru yang diharapkan aktifitas biologiknya 
meningkat. Biotransformasi dapat dilakukan dengan sistem kultur jaringan 
tanaman seperti kultur kalus dan kultur sel amobil.Biotransformasi dapat 
dimanfaatkan untuk memodifikasi struktur senyawa obat agar diperoleh aktivitas 
terapi yang lebih baik. Biotransformasi asam orto amino benzoat dengan kultur 
suspensi sel Solanum mammosum yang menghasilkan dua senyawa baru yang 
diharapkan mempunyai efektifitas lebih tinggi  sebagai bahan obat dibandingkan 
senyawa aslinya. Contoh lainnya adalah pembuatan obat antitumor yang harganya 
sangat mahal yaitu vinblastin. Perusahaan Allelix Inc. di Kanada menggunakan 
metode biotransformasi dalam produksi vinblastin dari catharantine dan vindolin. 
Hasil yang didapat dari penerapan metode tersebut ternyata sangat baik. Oleh 
karena itu biotransformasi seringkali dianggap sebagai salah satu dari beberapa 
metode dalam kultur jaringan tanaman yang paling menjanjikan dan cukup realistis 
untuk dikembangkan. Namun, mahalnya harga substrat yang diperlukan dalam 
proses biotransformasi masih menjadi kendala pengembangan metode tersebut. 

b. Plant Made Pharmaceutical (PMP), merupakan generasi ketiga dari bioteknologi 
yaitu memanfaatkan tanaman seperti jagung, tembakau, padi dan kacang sebagai 
pabrik penghasil protein untuk keperluan pengobatan seperti antibody monoclonal, 
enzim dan protein darah. Protein terapeutik ini dikenal sebagai PMP. Gen 
pengkode protein yang berfungsi medis dimasukkan ke dalam suatu tanaman, 
sehingga tanaman tersebut digunakan sebagai mesin produksi. Protein terapeutik  
yang dihasilkan berfungsi antara lain untuk pengobatan penyakit Alzheimer, 
kanker, diabetes dan jantung. 

c. Sel Punca adalah jenis sel khusus dengan kemampuan membentuk ulang dirinya 
dan dalam saat yang bersamaan membentuk sel yang terspesialisasi. Aplikasi 
terapeutik sel stem embrionik pada berbagai penyakit degeneratif dalam  dunia 
kedokteran, meskipun kebanyakan sel dalam tubuh seperti jantung maupun hati 
telah terbentuk khusus untuk memenuhi fungsi tertentu, stem cell selalu berada 
dalam keadaan tidak terdiferensiasi sampai ada sinyal tertentu yang 
mengarahkannya berdiferensiasi menjadi sel jenis tertentu. Kemampuannya untuk 
berproliferasi bersamaan dengan kemampuannya berdiferensiasi menjadi jenis sel 
tertentu inilah yang membuatnya unik . Sel punca dewasa adalah sel yang berasal 
dari jaringan dewasa dengan kemampuan memperbaharui diri dan 
berdiferensiasi menjadi sel yang sesuai dengan jaringan asalnya. Walaupun 
pada umumnya sel punca dewasa hanya menghasilkan satu atau beberapa jenis 
sel yang berhubungan dengan jaringan asalnya, tetapi beberapa penelitian 
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menunjukkan sel punca dewasa dapat dimanipulasi untuk menjadi berbagai 
macam sel lainnya. Definisi lain sel punca dewasa adalah sel yang terletak pada 
jaringan dewasa dan membelah secara otomatis atau karena respon terhadap 
sinyal regulasi, untuk memproduksi sel-sel yang berperan dalam homeostasis 
mahluk hidup. Salah satu sifat sel punca dewasa adalah mereka dapat diambil dan 
ditransplantasikan dari individu yang sama sehingga terapi imunosupresi 
(penekanan sistem imun) dapat dihindari. Berbeda halnya dengan sel punca dari 
sumber lain yang masih membutuhkan terapi imunosupresi (penekanan sistem 
imun) untuk menghindari reaksi penolakan dan intoleransi sistem imun akibat dari 
ketidakcocokkan antara jaringan donor dengan jaringan resipien. Sel  punca 
dewasa dapat diambil dari berbagai sumber seperti otak, sumsum tulang 
belakang, darah tepi, pembuluh darah, saluran pencernaan, kornea, hati dan 
pankreas. 
 

2.  Bioteknologi putih/abu-abu (white/gray biotechnology). Bioteknologi putih/abu-abu 
adalah bioteknologi yang diaplikasikan dalam industri seperti pengembangan dan 
produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan. Dengan 
memanipulasi mikroorganisme seperti bakteri dan khamir/ragi, enzim-enzim juga 
organisme-organisme yang lebih baik telah tercipta untuk memudahkan proses 
produksi dan pengolahan limbah industri. Pelindian (bleaching) minyak dan mineral 
dari tanah untuk meningkatkan efisiensi pertambangan dan pembuatan bir dengan 
khamir. Penerapan bioteknologi yang diperantarai mikrobia dalam produksi protein 
sel tunggal atau single cell protein (SCP) merupakan sumber protein alternatif atau 
tambahan untuk mengatasi keterbatasan yang disebabkan oleh produksi tumbuhan 
atau hewan yang terbatas. Protein sel tunggal berguna untuk memasok seluruh asam 
amino esensial untuk mengatasi masalah malnutrisi dan digunakan utamanya untuk 
pakan ternak yang berfungsi meningkatkan daging dan produksi susu. 

3.  Bioteknologi hijau (green biotechnology). Bioteknologi ini mempelajari aplikasi 
bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Di bidang pertanian, bioteknologi 
telah berperan dalam menghasilkan tanaman tahan hama, bahan pangan dengan 
kandungan gizi lebih tinggi dan tanaman yang menghasilkan obat atau senyawa yang 
bermanfaat. Sementara itu, di bidang peternakan, binatang-binatang telah digunakan 
sebagai bioreaktor untuk menghasilkan produk penting contohnya kambing, sapi, 
domba dan ayam telah digunakan sebagai penghasil antibodi-protein protektif yang 
membantu sel tubuh mengenali dan melawan senyawa asing (antigen). Tanaman 
produk bioteknologi yang telah disetujui untuk pangan merupakan tanaman yang 
dimodifikasi untuk memiliki sifat-sifat seperti ketahanan terhadap penyakit, ketahanan 
terhadap herbisida, perubahan kandungan nutrisi dan peningkatan daya simpan. 
Beberapa contoh tanaman produk bioteknologi yang telah dipasarkan adalah : 
kedelai, jagung, kapas toleran herbisida; jagung, kapas, kentang, apel tahan hama; 
kentang  papaya, strawberi tahan virus. Selain hal di atas mikrobia seperti 
Escherichia coli bila gen produksi pati disisipkan pada tanaman kentang akan 
menyebabkan kandungan pati pada kentang 30-60% naik dan kelembaban lebih 
rendah sehingga ketika digoreng kentang akan lebih sedikit menyerap lemak dan 
menghasilkan keripik kentang rendah lemak.  

4.  Bioteknologi biru (blue biotechnology) disebut juga bioteknologi akuatik/kelautan 
yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik.  Salah satu 
contoh yang paling tua adalah akuakultura, menumbuhkan ikan bersirip atau kerang-
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kerangan dalam kondisi terkontrol sebagai sumber makanan, (diperkirakan 30% ikan 
yang dikonsumsi di seluruh dunia dihasilkan oleh akuakultura). Perkembangan 
bioteknologi akuatik termasuk rekayasa genetika untuk menghasilkan tiram tahan 
penyakit dan vaksin untuk melawan virus yang menyerang salmon dan ikan yang 
lain. Contoh lain adalah salmon transgenik yang memiliki hormon pertumbuhan 
secara berlebihan sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan sangat tinggi dalam 
waktu singkat. Biotek kelautan juga dapat dimanfaatkan untuk bidang farmasi,  
enzim, biopestisida dan meningkatkan perkembangan  dan nutrisi ikan. 

5.  Bioteknologi lingkungan (environmental biotechnology). Bioteknologi lingkungan 
banyak melibatkan mikroorganisma untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup 
manusia dan alam sekitarnya. Peningkatan kualitas lingkungan tersebut meliputi 
pencegahan terhadap masuknya berbagai polutan agar lingkungan tidak terpolusi, 
membersihkan lingkungan yang terkontaminasi oleh polutan dan membangkitkan 
serta memberdayakan sumber daya alam yang masih memiliki nilai tambah untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Essensi kajian bioteknologi lingkungan 
sesungguhnya untuk meningkatkan kesejahteraan taraf kehidupan manusia melalui 
pemberdayaan lingkungan secara teknik. Bioteknologi lingkungan sangat menjanjikan 
kepada kita semua dalam peningkatan kesejahteraan kepada kehidupan modern 
yang lebih baik lagi. Perlakuan teknologi secara mikrobiologi telah dikembangkan 
sejak awal abad ke-20-an, seperti mengaktivasi berbagai kotoran (hewan dan juga 
manusia)  untuk produksi biogas. Pada waktu yang sama, teknologi baru secara 
konstan ditujukan untuk memecahkan masalah yang sedang trend saat ini, terutama 
masalah lingkungan hidup, seperti detoksifikasi zat kimia berbahaya yang sudah 
banyak menyatu ke berbagai tumbuhan dan hewan peliharaan kita. Beberapa cara 
untuk mengurangi masalah lingkungan adalah : 
a. Bioremediasi,  sebagai contoh pada penguraian minyak bumi yang tertumpah ke 

laut oleh bakteri dan penguraian zat-zat yang bersifat toksik (racun) di sungai 
atau laut dengan menggunakan bakteri jenis baru. Menggunakan tumbuhan yang 
dapat mengakumulasi logam berat yang mencemari lingkungan perairan maupun 
tanah  (phytoremediasi). 

b. Pemanfaatan bakteri Rhodococcus rhodocrous, enzimisolate bakteri ini dapat 
mengeluarkan sulfur dari minyak mentah tanpa mencerna hidrokarbon yang 
dapat terbakar, sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya hujan asam. 
Kandungan sulfur yang tinggi ketika bahan bakar tersebut digunakan di pabrik, 
kendaraan, pembangkit listrik dsb akan mengemisi sulfur dioksida pada asapnya 
dan akan terkumpul di atmosfer, akhirnya terlarut pada tetes-tetes air di udara 
membentuk asam sulfat yang jatuh ke tanah sebagai hujan asam. 

 
Latihan Soal 
1. Jelaskan perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern! 
2. Tuliskan  contoh bakteri yang dapat mengurai tumpahan  minyak di laut! 
3. Bioteknologi adalah penggunaan teknologi untuk memperkaya sifat-sifat yang 

diinginkan dari suatu organisme seperti kemampuannya menghasilkan komoditas 
yang dapat dijual. Berikan 2 contoh mikroorganisme dan produk yang dihasilkan serta 
termasuk bioteknologi apa? 

4. Tuliskan contoh produk rekayasa genetika yang termasuk red biotechnology. 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.24.Mendeskripsikan peran bioteknologi di bidang pertanian 
 
 

Bioteknologi di bidang pertanian telah menghasilkan berbagai produk yang 
menguntungkan. Contoh-contoh produk bioteknologi di bidang pertanian adalah 
dihasilkannya tumbuhan yang dapat memupuk dirinya sendiri dengan nitrogen, 
dihasilkannya tumbuhan yang tahan terhadap serangan hama dan beberapa tumbuhan 
yang buahnya mengandung zat aktif tertentu. Bioteknologi di bidang pertanian juga telah 
menghasilkan tanaman tomat yang buahnya tahan lama dan tidak segera membusuk. 

Tanaman transgenik lazimnya dibuat dengan teknik rekayasa genetika dan kultur 
jaringan. Misalnya dalam pembuatan tanaman transgenik yang mampu memupuk dirinya 
sendiri dengan nitrogen, pada awalnya dilakukan isolasi gen nif yang terdapat di dalam 
bakteri Rhizobium sp. Gen nif adalah gen yang menghasilkan enzim yang mengontrol 
pengikatan nitrogen bebas. Setelah gen nif berhasil diisolasi selanjutnya gen tersebut 
disematkan dalam plasmid yang merupakan kendaraan gen dalam pembuatan DNA 
rekombinan. Plasmid yang sudah disemati gen nif selanjutnya dimasukkan ke dalam 
inang. Inang untuk pembuatan tanaman transgenik lazimnya bukan Escherichia coli 
seperti pada pembuatan organisme transgenik lainnya, tetapi lazim digunakan inang 
berupa bakteri Agrobacterium tumefaciens. Bakteri ini biasanya menyerang jaringan 
tertentu pada tumbuhan dan menyebabkan terbentuknya tumor pada tumbuhan. Setelah 
plasmid pembawa gen nif masuk ke dalam inang bakteri, bakteri tersebut  selanjutnya 
diinfeksikan ke tumbuhan yang akan dikreasi supaya dapat memupuk dirinya sendiri 
dengan pupuk nitrogen. Setelah tumbuhan tersebut menghasilkan tumor pada bagian 
tubuhnya, maka diambillah sebagian jaringan tumor itu untuk selanjutnya ditumbuhkan 
dengan teknik kultur jaringan. Dalam teknik kuktur jaringan, jaringan tumor akan 
mengalami pertumbuhan sel dan organogenesis untuk selanjutnya membentuk planlet. 
Pada semua sel tubuh planlet itu terdapat gen nif, dengan demikian pada saat planlet 
besar dan ditumbuhkan di lingkungan alamiahnya maka akan dapat mengikat nitrogen 
bebas. Proses ini dapat dilakukan pada kelompok tumbuhan lain tidak hanya pada 
Leguminosae saja. Perhatikan gambar teknik kultur jaringan berikut ini untuk memperjelas 
uraian di atas. 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 

Gambar  1.8.24.1. Teknik Kultur Jaringan 
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Berikut ini adalah metode transfer DNA atau gen ke sel tumbuhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanaman transgenik lainnya dibuat dengan cara yang sama dengan pembuatan 

tanaman yang dapat memupuk dirinya sendiri dengan nitrogen. Perbedaannya pada 
sumber gen yang diisolasi. Misalnya, tumbuhan kacang  pada gambar di bawah ini, 
daunnya tidak dimakan ulat karena mengandung racun dari Bacillus thuringiensis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Gambar 1.8.24.2. Urutan metode transfer DNA atau gen ke sel tumbuhan 

Gambar 1.8.24.3. Daun kacang  

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI BIOLOGI 305 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bt_plants.png


Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.25.Menjelaskan prinsip-prinsip yang digunakan dalam teknologi kloning 
 
 

Istilah kloning bagi kita bukan hal yang asing lagi. Klon adalah kumpulan organisme 
yang seragam secara genetik. Berbagai klon organisme telah dapat dibuat saat ini. Anda 
tentu tahu klon domba, klon mencit yang semuanya dihasilkan melalui bioteknologi. 
Terdapat beberapa prinsip dalam pembuatan klon organisme. Organisme yang 
mempunyai genetik seragam lazimnya dihasilkan dari satu sel. Sel tersebut dipicu untuk 
membelah secara mitosis, sehingga menghasilkan beberapa sel yang sama secara 
genetik dan apabila difasilitasi untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang 
seragam maka akan menghasilkan sekumpulan organisme yang fenotip dan genotipnya 
sama. Prinsip pembuatan klon organisme sama dengan proses terbentuknya bayi kembar 
identik.  

Zigot yang seharusnya membelah tetapi sel-sel hasil pembelahannya tidak terpisah 
mengalami kelainan dalam pembelahan mitosis. Sebagian sel hasil pembelahan 
memisahkan diri dan berkembang menjadi bayi tesendiri, dengan demikian bayi akan lahir 
dengan genotip dan fenotip yang sama persis. Dalam proses pembuatan klon, sel-sel 
yang masih bersifat meristematik tersebut sengaja dipisahkan dan dikondisikan untuk 
tumbuh dan berkembang menjadi individu sendiri, dengan demikian pada saat lahir akan 
menjadi sekumpulan individu yang seragam secara genetik yang disebut klon. Demikian 
prinsip pembuatan klon individu. Dalam prakteknya prinsip pembuatan klon individu  
mengalami beberapa modifikasi. Gambaran yang lebih rinci akan disajikan berikut ini:  

 

 
 
Dalam proses pembuatan klon domba di atas, dipilih domba sebagai sumber sel 

telur. Domba tersebut dikondisikan secara hormonal supaya mengalami ovulasi. Sel telur 
yang sudah masak diambil secara in vitro menggunakan mikropipet dan ditempatkan di 
wadah yang sesuai. Inti dari sel telur ini diambil atau dimatikan sehingga sel telur itu 
menjadi tidak berinti. Selanjutnya dipilih domba lain sebagai sumber inti sel. Inti sel 
diambil dari sel-sel kelenjar susu domba terpilih itu. Sel kelenjar susu tersebut selanjutnya 
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difusikan dengan sel telur yang intinya telah dihilangkan. Hasil fusi selanjutnya dipicu 
supaya membelah, masing-masing hasil pembelahan dikembangkan sampai tahap 
embrional tertentu. Masing-masing embrio yang terbentuk diimplantasikan ke domba 
betina lain yang dikondisikan bunting. Dalam hal ini tentu saja perlu beberapa domba 
betina yang dikondisikan bunting. Pada saat waktunya tiba domba-domba betina tersebut 
akan melahirkan bayi domba yang seragam secara genetik (dan juga fenotipnya biasanya 
sama). Apabila ditanyakan kepada anda domba manakah yang menjadi induk dari klon 
domba yang dihasilkan? Induk klon domba tersebut bukan domba penyumbang sel telur 
dan juga bukan domba yang melahirkannya, melainkan domba yang menyumbang inti sel 
pada proses pembuatan klon. 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 
 
Indikator Esensial : 
1.8.26. Menunjukkan persamaan dan perbedaan antara organel sel tumbuhan dan 

organel sel hewan 
 
Pendahuluan 

Sel tumbuhan dan hewan merupakan unit kesatuan fungsional. Dalam sebuah sel 
mencerminkan terjadinya semua proses metabolisme. Sel tumbuhan dan hewan dikitari 
atau dibungkus oleh membran plasma yang terdiri dari lapisan fosfolipid dengan molekul-
molekul protein tertanam pada fosfolipid tersebut. Membran plasma merupakan pembatas 
yang memisahkan komponen sel yang hidup dengan lingkungan luar yang tak hidup. Di 
dalam sel, inti sel dibungkus oleh sitoplasma, yang merupakan media semi cair yang 
mengandung organel-organel.  

Sel tumbuhan memiliki dinding sel sebagai pelindung, yang ditempelkan pada 
membran plasma. Beberapa sel tumbuhan memiliki dinding sel primer dan sekunder. 
Penyusun utama dinding primer adalah molekul selulose. Molekul selulosa berupa fibril-
fibril atau benang-benang yang saling menyilang tegak lurus untuk menambah kekuatan. 
Dinding primer dibentuk lebih dahulu dan terletak di sebelah dalam  dinding sekunder. 
Dinding sekunder mengandung lignin, sebuah substansi yang memperkuat dinding 
primer. Bagaimana perbandingan organel-organel yang menyusun sel hewan dengan sel 
tumbuhan akan dibicarakan berikut. 

 
A. Membran Sel 

Membran sel adalah membran yang selektif permeabel pada sel hewan dan sel 
tumbuhan. Membran sel terdiri atas lipid, protein dan karbohidrat. Struktur membran 
terdiri dari dua lapisan fosfolipid. Fasfolipid merupakan lipid dengan kelompok fosfat 
melekat pada lipid tersebut. Dua 
asam lemak ekor dari fosfolipid 
adalah non polar, sedangkan 
kepalanya adalah molekul fosfat  
polar. Kelompok fosfat yang bersifat 
polar menunjukkan membran sel itu 
berinteraksi dengan lingkungan air 
yang juga polar, ekornya yang lemah 
tidak berinteraksi dengan air. 

 
Fosfolipid bergerak sepanjang bidang membran dengan cepat, protein jauh lebih 

besar ukurannya daripada lipid dan bergerak lebih lambat. Lipid bergerak 
menyamping atau secara lateral dalam suatu membran. Ekor hidrokarbon tak jenuh 
fosfolipid memiliki lekukan atau kekusutan yang menghalangi molekul tersusun rapat 
sehingga meningkatkan fluiditas membran. Kolesterol mengurangi fluiditas membran 
dengan mengurangi pergerakan fosfolipid pada suhu sedang tetapi kolesterol juga 
menghambat pembekuan pada suhu rendah. Membran bersifat fluida agar dapat 
bekerja dengan baik, apabila membran membeku permeabilitasnya berubah dan 
protein enzimatik di dalamnya menjadi inaktif. Suatu sel dapat mengubah komposisi 

Gambar 1.8.26.1. Membran sel 
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lipid membrannya dalam tingkatan tertentu sebagai penyesuaian terhadap suhu yang 
berubah, misalnya gandum dapat bertahan pada musim dingin.  

 
B. Dinding Sel 

Dinding sel merupakan salah satu ciri sel tumbuhan yang membedakannya dari 
sel hewan. Dinding sel berfungsi melindungi sel tumbuhan, mempertahankan 
bentuknya dan mencegah penguapan air secara berlebihan. Komposisi kimiawi yang 
tepat dari dinding ini beragam antara spesies 
yang satu dengan spesies lainnya dan dari satu 
jenis sel dengan jenis lainnya di dalam 
tumbuhan yang sama. Akan tetapi desain-dasar 
dinding itu tetap, berupa mikrofibril yang terbuat 
dari selulosa polisakarida tertanam di dalam 
matriks yang terdiri dari polisakarida lain dan 
protein.  

 
 
 
C. Nukleus  

Nukleus mengandung sebagian besar gen yang 
mengontrol sel. Nukleus ini umumnya merupakan organel 
yang paling mencolok dalam sel eukariotik, selubung 
nukleus melingkupi nukleus yang memisahkan isinya dari 
sitoplasma. Selubung nukleus merupakan membran 
ganda. Kedua membran ini, masing-masing merupakan 
bilayer lipid dengan protein yang terkait, dipisahkan oleh 
ruangan sekitar 20-40 nm. Selubung ini dilubangi oleh 
beberapa pori yang berdiameter sekitar 100 nm.  

Di dalam nukleus, DNA diorganisasikan bersama dengan protein menjadi materi 
yang disebut kromatin. Sewaktu sel bersiap untuk membelah, kromatin kusut yang 
berbentuk benang akan menggulung (memadat), menjadi cukup tebal untuk bisa 
dibedakan sebagai struktur terpisah yang disebut kromosom. Struktur yang 
menonjol di dalam nukleus yang tidak sedang membelah ialah nukleolus, yang 
merupakan tempat komponen ribosom disintesis dan dirakit. Komponen-komponen 
ini kemudian dilewatkan melalui pori nukleus ke sitoplasma, kemudian semuanya 
bergabung untuk membentuk ribosom. Nukleus mengontrol sintesis protein dalam 
sitoplasma dengan cara mengirim mRNA, yang kemudian menyampaikan pesan 
genetik ke sitoplasma melalui pori nukleus. Di dalam sitoplasma, molekul mRNA akan 
melekat pada ribosom, dan pesan genetik diterjemahkan menjadi struktur primer 
suatu protein spesifik.  

 
D. Ribosom  

Ribosom merupakan tempat sel membuat protein. Ribosom membangun protein 
dalam dua lokasi sitoplasmik. Ribosom bebas tersuspensi dalam sitosol, sementara 
ribosom terikat dilekatkan pada bagian luar jalinan membran yang disebut retikulum 
endoplasmik. Sebagian besar protein yang dibuat oleh ribosom bebas akan berfungsi 
didalam sitosol, contohnya ialah enzim-enzim yang mengkatalisis proses 
metabolisme yang bertempat didalam sitosol. Ribosom terikat umumnya membuat 

Gambar 1.8.26.2. Dinding dan 
membran sel 

Gambar 1.8.26.3. Nukleus 
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protein yang dimaksudkan untuk dimasukkan kedalam membran, untuk 
pembungkusan dalam organel tertentu seperti lisosom, atau untuk dikirim keluar sel. 

 
E. Retikulum Endoplasmik 

Retikulum Endoplasmik (RE) merupakan lipatan membran yang demikian banyak 
sehingga retikulum endoplasmik ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam 
sel-sel eukariotik. (kata endoplasmik berarti “didalam sitoplasma”, dan retikulum 
diturunkan dalam bahasa latin berarti  “jaringan“). RE ini terdiri dari jaringan tubula 
dan gelembung membran yang disebut sisterne. Membran RE memisahkan ruangan 
internal, yaitu ruang sisternal, dari sitosol. Dan karena membran RE ini 
bersambungan dengan selubung nukleus, ruang diantara kedua membran selubung 
itu bersambung dengan ruang sisternal RE ini. 

Terdapat dua daerah RE yang struktur dan fungsinya berbeda jelas, sekalipun 
tersambung: RE halus dan RE kasar. RE halus diberi nama demikian karena 
permukaan sitoplasmiknya tidak mempunyai ribosom. RE kasar tampak kasar melalui 
mikroskop elektron karena ribosom menonjol di permukaan sitoplasmik membran. 
Ribosom juga dilekatkan pada sisi sitoplasmik membran luar selubung nukleus, yang 
bertemu dengan RE kasar. 

RE halus berbagai jenis sel berfungsi dalam bermacam-macam proses 
metabolisme, termasuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menawarkan obat 
dan racun.  Enzim RE halus penting untuk sintesis lipid, termasuk fosfolipid dan 
steroid. Di antara steroid yang dihasilkan oleh RE halus ialah hormon seks vertebrata 
dan berbagai hormon steroid yang diskresi oleh kelenjar adrenal. Sel yang 
sebenarnya mensintesis dan mensekresi hormon ini – dalam testis dan ovarium, 
misalnya-mengandung banyak RE halus, ciri struktural yang sesuai dengan fungsi sel 
ini. 

Di samping membuat protein sekretoris, RE kasar merupakan pabrik membran 
yang tumbuh ditempatnya dengan menambahkan protein dan fosfolipid. Karena 
polipeptida yang akan menjadi protein membran tumbuh dari ribosom, polipeptida ini 
dimasukkan ke dalam membran RE itu sendiri dan ditahan disana oleh bagian 
hidrofobik protein. RE kasar juga membuat fosfolipid membrannya sendiri; enzim 
yang telah ada didalam membran RE menyusun fosfolipid dari prekursor di dalam 
sitosol. Membran RE ini berkembang dan dapat ditransfer dalam bentuk vesikula 
transpor ke komponen lain sistem endomembran. 

 
F. Aparatus Golgi  

Setelah meninggalkan RE, banyak vesikula 
transpor berpindah ke aparatus Golgi. Kita dapat 
membayangkan Golgi ini sebagai pusat manufaktur, 
pergudangan, penyortiran dan pengiriman. Disini 
produk RE dimodifikasi dan disimpan, dan kemudian 
dikirim ke tujuan lain. Tidak mengejutkan, jika 
aparatus Golgi ini sangat banyak dalam sel yang 
terspsesialisasi untuk sekresi. 

Aparatus Golgi terdiri dari kantung membran 
yang pipih-sisterne. Suatu sel dapat memiliki 
beberapa tumpukan kantung membran. Membran 
setiap sisterne dalam satu tumpukan memisahkan 

Gambar 1.8.26.4. Aparatus golgi 
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ruangan internalnya dari sitosol. Vesikula yang berkonsentrasi di sekitar aparatus 
Golgi terlibat dalam transfer materi diantara Golgi dan struktur lainnya. 

 
Aparatus Golgi juga memproduksi makromolekulnya sendiri. Produksi dan 

penyempurnaan produk dilakukan secara bertahap. Produk golgi akan disekresi 
keluar didalam vesikula transport yang akhirnya berdifusi dengan membran plasma.  

 
G. Lisosom  

Lisosom merupakan kantung terikat membran dari enzim hidrolitik yang 
digunakan sel untuk mencerna makromolekul (pencernaan intraseluler). Terdapat 
enzim lisosom yang dapat menghidrolisis protein, polisakarida, lemak dan asam 
nukleat-semuanya merupakan kelas utama makromolekul. Enzim ini bekerja sangat 
baik dalam lingkungan asam, kira-kira pada pH 5. Membran lisosom 
mempertahankan pH dalam yang rendah ini dengan memompakan ion hidrogen dari 
sitosol ke dalam lumen lisosom. 

Lisosom menyediakan suatu ruang tempat sel dapat mencerna makromolekul 
secara aman, tanpa terjadinya kerusakan yang umum, yang akan terjadi jika enzim 
hidrolitik menyebar secara luas.  

Enzim hidrolitik dan membran lisosom dibuat oleh RE kasar dan kemudian di 
transfer ke aparatus Golgi untuk proses lebih lanjut. Setidaknya beberapa lisosom 
mungkin muncul melalui pertunasan dari aparatus Golgi. 

 
H. Vakuola 

Vakuola dan vesikula merupakan kantung 
terikat membran di dalam sel, tetapi vakuola 
lebih besar daripada vesikula. Vakuola 
mempunyai bermacam-macam fungsi dalam 
pemelihara sel. Misalnya vakuola makanan, 
yang dibentuk oleh fagositosis, vakuola 
kontraktil yang dimiliki oleh protista air tawar 
yang memompa air berlebih keluar dari sel. Sel 
tumbuh dewasa umumnya mengandung satu 
vakuola sentral besar yang dibungkus oleh 
membran yang disebut tonoplas, yang 
merupakan bagian dari sistem 
endomembrannya.  

Vakuola sel tumbuhan merupakan ruangan yang serbaguna. Vakuola ini 
merupakan tempat menyimpan senyawa organik, seperti protein yang ditumpuk 
dalam vakuola sel penyimpanan dalam benih. Vakuola ini juga merupakan tempat 
penimbunan ion anorganik yang utama dari sel tumbuhan, seperti kalium dan klorida. 
Banyak sel tumbuhan menggunakan vakuolanya sebagai tempat pembuangan 
produk-samping metabolisme yang akan membahayakan sel itu sendiri jika produk-
samping ini terakumulasi dalam sitosol. Sebagian vakuola mengandung banyak 
pigmen yang mewarnai sel tersebut, seperti pigmen merah dan biru dari mahkota 
bunga yang membantu memikat serangga penyerbuk untuk datang ke bunga 
tersebut. Vakuola dapat juga membantu melindungi tumbuhan melawan 
pemangsanya karena mengandung senyawa yang beracun atau beraroma tak sedap 
bagi hewan. Vakuola memiliki peran utama dalam pertumbuhan sel tumbuhan, yang 

Gambar 1.8.26.5. Vakuola 
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memanjang begitu vakuolanya menyerap air, membuat sel dapat menjadi lebih besar 
dengan hanya membuat sitoplasma baru yang minimal. 

Vakuola besar sel tumbuhan berkembang dengan adanya penggabungan dari 
vakuola-vakuola yang lebih kecil, yang diambil dari retikulum endoplasmik dan 
aparatus Golgi. Melalui hubungan ini, vakuola merupakan bagian terpadu dari sistem 
endomembran. 

 
J. Mitokondria 

Mitokondria dijumpai pada hampir semua sel eukariotik. Mitokondria dibungkus 
oleh selubung yang terdiri dari dua membran. Membran luar halus,tetapi membran 
dalamnya berlekuk-lekuk dan disebut krista. Membran dalam membagi mitokondria 
menjadi dua ruangan internal. Yang pertama berupa ruang intermembran, daerah 
sempit antara membran luar dan membran dalam. Ruangan kedua, matriks 
mitokondria dilingkupi oleh membran dalam.Sebagian langkah metabolisme respirasi 
seluler terjadi dalam matriks yang memiliki banyak enzim yang berbeda. Protein lain 
termasuk enzim yang berperan dalam pembuatan ATP terdapat di membran dalam. 
Krista membuat membran dalam mitokondria mempunyai suatu permukaan yang luas 
yang bisa meningkatkan produktivitas respirasi seluler. 

 
K. Kloroplas 

Kloroplas mengandung  pigmen hijau klorofil yang 
bersama-sama dengan enzim dan molekul lain berfungsi 
dalam proses fotosintesis. Kandungan kloroplas 
dipisahkan dari sitosol oleh suatu selubung yang terdiri 
atas dua membran yang dipisahkan oleh ruang 
intermembran yang sangat sempit.  

Di dalam kloroplas terdapat sistem membran yang 
lain yang disusun menjadi kantung pipih disebut tilakoid. 
Tilakoid yang ditumpuk membentuk struktur yang disebut grana (tunggal, granum) 
Cairan di luar tilakoid disebut stroma. Dengan demikian membran tilakoid membagi 
bagian dalam kloroplas menjadi dua ruangan yaitu ruang tilakoid dan stroma.  

 
L. Peroksisom  

Peroksisom merupakan ruangan metabolisme khusus yang dilingkupi oleh 
membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim yang mentransfer hidrogen dari 
berbagai substrat ke oksigen, yang menghasilkan hidrogen peroksida (H2O2) 
sebagai produk samping, dari sinilah organel tersebut mengambil namanya. 

Peroksisom khusus yang disebut glioksisom ditemukan dalam jaringan 
penyimpanan lemak dari biji tumbuhan. Organel ini mengandung enzim yang 
mengawali pengubahan asam lemak menjadi gula, yang dapat digunakan oleh biji 
yang sedang tumbuh sebagai sumber energi dan sumber karbon sampai biji tersebut 
dapat menghasilkan gulanya sendiri dengan cara fotosintesis. 

 
M. Sitoskeleton 

Fungsi fari sitoskeleton ialah untuk memberikan dukungan mekanis pada sel dan 
mempertahankan bentuk. Sitoskeleton membuat sel mempunyai bentuk, merupakan 
tempat tertambatnya beberapa organel, juga terlibat dalam beberapa jenis motilitas 
(gerak) sel. 

Gambar 1.8.26.6. Kloroplas 
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Sitoskeleton tersusun dari  serabut mikrotubula dan mikrofilamen. Mikrotubula 
ditemukan dalam sitoplasma semua sel eukariotik,disusun oleh protein globular yang 
disebut tubulin. Mikrotubula memberi bentuk dan mendukung sel dan juga berfungsi 
sebagai jalur yang dapat digunakan organel yang dilengkapi dengan motor untuk 
dapat bergerak, misalnya menuntun vesikula sekretoris dari golgi ke membran 
plasma. Mikrotubula juga terlibat dalam pemisahan kromosom selama pembelahan 
sel. 

 Mikrofilamen disebut juga filamen aktin, karena tersusun dari molekul aktin 
suatu protein globular. Peran struktural mikrofilamen ialah untuk menahan tegangan 
(gaya tarik) yang membantu mendukung bentuk sel.Selain itu mikrofilamen berperan 
dalam pergerakan sel, khususnya sebagai bagian alat kontraksi sel otot. Ribuan 
filamen aktin disusun sejajar satu sama lain sepanjang sel otot, yang diselingi dengan 
filamen miosin.Kontraksi sel otot terjadi akibat filamen aktin dan meiosin yang saling 
meluncur melewati yang lain, yang akan memperpendek selnya. Pada sel tumbuhan 
interaksi aktin dan meiosin dan transformasi sol-gel terlibat dalam pengaliran 
sitoplasma, aliran melingkar sitoplasma di dalam sel. 

 
N. Silia dan Flagela 

Flagela dan silia adalah alat bantu pergerakan yang menonjol dari sebagian sel. 
Banyak organisme eukariotik uniseluler bergerak di air dengan bantuan silia dan 
flagela, juga sperma hewan. 

Silia muncul dalam jumlah banyak pada permukaan sel, sedangkan flagela 
jumlahnya terbatas hanya satu atau beberapa untuk setiap sel.Pola kibasannya juga 
berbeda, Flagela memiliki gerak berombak-ombak yang menghasilkan gaya yang 
searah dengan sumbu flagela. Sebaliknya silia bekerja lebih seperti dayung dengan 
tenaga yang berganti-ganti dan kibasan balik yang menghasilkan gaya yang arahnya 
tegak lurus terhadap sumbu silianya. 

Silia dan Flagela memiliki suatu inti yang etrdiri dari mikrotubula yang diselimuti 
oleh suatu membran yang memanjang. Sembilan doblet mikrotubula,anggota dari 
setiap pasangan yang menggunakan sebagian dindingnya secara bersama-sama 
tersusun kedalam sebuah cincin. Ditengah-tengah cincin terdapat dua mikrotula 
tunggal. Susunan ini disebut sebagai pola 9 + 2. 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.27. Menjelaskan proses osmosis pada sel 
 
 
A. Pendahuluan 

Tubuh tumbuhan terdiri dari satuan yang dikenal sebagai sel, yang masing-
masing diselubungi oleh dinding sel dan melekat pada sel lain dengan adanya 
perekat sel (Santoso, 2005). Plasma sel dibungkus oleh selaput tipis yang disebut 
membran plasma. Selaput ini merupakan membran dwi lapis yang mampu mengatur 
secara selektif aliran cairan dari lingkungan suatu sel kedalam sel dan sebaliknya 
(Rahayu.dkk, 2005).  

Fungsi membran pada dasarnya adalah mengatur lalu lintas molekul air dan ion 
atau senyawa yang terlarut dalam air untuk keluar masuk sel atau organel-organnel 
sel. Walaupun membran tidak sepenuhnya bersifat semipermeabel, tetapi tetap saja 
molekul-molekul air akan lebih leluasa untuk menembus membran dibandingkan 
dengan ion-ion atau senyawa-senyawa lainnya (Lakitan, 2001). 

Struktur dinding sel dan membran sel berbeda. Membran memungkinkan 
molekul air melintas lebih cepat daripada unsur terlarut; dinding sel primer biasanya 
sangat permeable terhadap keduanya. Memang membran sel tumbuhan 
memungkinkan berlangsungnya osmosis, tapi dinding sel yang tegar itulah yang 
menimbulkan tekanan. Sel hewan tidak mempunyai dinding, sehingga bila timbul 
tekanan didalamnya, sel tersebut sering pecah, seperti yang terjadi saat sel darah 
merah dimasukkan dalam air. Sel yang turgid banyak berperan dalam menegakkan 
tumbuhan yang tidak berkayu (Salisbury, 1995). 

Zat-zat yang keluar masuk sel akar atau daun dapat berupa (1) gas-gas, (2) air  
dan (3) ion-ion. Sifat dari ketiga golongan zat tersebut berbeda, maka permeabilitas 
membran terhadap zat-zaat tersebut juga berbeda. Karena itu cara penyerapannya 
juga berbeda. Berikut ini akan diuraikan beberapa mekanisme transport melalui 
membran. 

B. Difusi  
Difusi merupakan salah satu prinsip yang menggerakkan partikel zat seperti CO2, 

O2 dan H2O masuk ke dalam jaringan. Gerak partikel zat ini  dipengaruhi oleh 
beberapa faktor penting, meliputi :    
1. Suhu. Setiap zat cenderung dalam keadaan bergerak. Semakin tinggi suhu, 

semakin aktif pergerakan molekul-molekul zat. Adanya gerakan zat ini dapat 
menjadi salah satu pendorong masuknya zat ke dalam akar.     

2. Konsentrasi. Bila kita membuka botol minyak wangi, bau minyak wangi akan 
segera menyebar ke luar. Hal ini terjadi karena konsentrasi zat minyak wangi  
dalam botol sangat tinggi dibanding keadaan di luar botol. Adanya perbedaan 
konsentrasi zat antara botol dan diluar botol, mendorong zat minyak wangi 
menyebar ke luar.  

3. Tekanan. Pergerakan zat juga terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara 
dua daerah. Misalnya, antara daerah di sekitar akar  dengan keadaan di dalam 
sel / jaringan.    
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C. Osmosis  
 Difusi terjadi pada semua jenis zat,  termasuk gas-gas, ion-ion dan air. 

Masuknya  air dari luar ke jaringan akar juga merupakan peristiwa difusi. Air bergerak 
dari daerah yang airnya lebih banyak ke daerah yang airnya lebih sedikit. Kandungan 
air dalam tanah relatif tidak terbatas (potensial air sebesar-besarnya = mendekati 0) 
daripada air jaringan akar. Adanya perbedaan kadar air ini  mendorong air berdifusi 
masuk ke dalam akar. 

Air yang masuk ke dalam akar akan mengisi ruang-ruang antar sel atau masuk 
ke dalam sel. Air dapat masuk ke dalam sel-sel akar setelah air menembus dinding 
dan membran sel. Air yang bergerak menembus membran sel inilah yang disebut 
osmosis. Dengan kata lain, osmosis adalah difusi air menembus membran sel. 

Osmosis terjadi apabila ada perbedaan konsentrasi air tinggi ke daerah yang 
berkonsentrasi rendah. Semakin besar konsentrasi cairan pada kedua sisi membran, 
semakin tinggi tekanan osmosisnya (VanCleave, 2004).  

Osmosis merupakan difusi air melintasi membran semipermeabel dari daerah 
dimana konsentrasi air lebih tinggi ke daerah dengan konsentrasi air yang lebih 
rendah. Osmosis sangat ditentukan oleh potensial kimia air atau potensial air, yang 
menggambarkan kemampuan molekul air untuk dapat melakukan difusi.  

Osmosis adalah difusi melalui membran semipermeabel. Masuknya larutan ke 
dalam sel-sel endodermis merupakan contoh proses osmosis. Dalam tubuh 
organisme multiseluler, air bergerak dari satu sel ke sel lainnya dengan leluasa. 
Selain air, molekul-molekul yang berukuran kecil seperti O2 dan CO2 juga mudah 
melewati membran sel. Molekul-molekul tersebut akan berdifusi dari daerah dengan 
konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses Osmosis akan berhenti jika 
konsentrasi zat di kedua sisi membran tersebut telah mencapai keseimbangan 
(Anonim, 2009). 

Secara luas, proses osmosis diartikan sebagai proses perpindahan pelarut 
melewati sebuah membran semipermeabel. Secara sederhana, osmosis dapat 
diartikan sebagai proses difusi air sebagai pelarut, melewati sebuah membran 
semipermeabel. Masuknya air ini dapat menyebabkan tekanan air yang disebut 
tekanan osmotik. Pada sel tanaman disebut  tekanan turgor . 

Terdapat tiga sifat larutan yang dapat menentukan pergerakan air pada osmosis, 
yaitu hipertonik,  hipotonik, dan isotonik. Suatu larutan dikatakan hipertonik jika 
memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibandingkan larutan pembandingnya. 
Dalam hal ini, larutan pembanding akan bersifat hipotonik karena memiliki 
konsentrasi zat terlarut lebih kecil. Larutan isotonik, memiliki konsentrasi zat terlarut 
yang sama dengan larutan pembanding. 

Pergerakan molekul air melalui membran semipermeabel selalu dari larutan 
hipotonis menuju ke larutan hipertonis sehingga perbandingan konsentrasi zat terlarut 
kedua larutan seimbang (isotonik). Misalnya, sebuah sel diletakkan di dalam air 
murni. Konsentrasi zat terlarut di dalam sel lebih besar (hipertonik) karena adanya 
garam mineral, asam-asam organik, dan berbagai zat lain yang dikandung sel. 
Dengan demikian, air akan terus mengalir ke dalam sel sehingga konsentrasi larutan 
di dalam sel dan di luar sel sama. Namun, membran sel memiliki kemampuan yang 
terbatas untuk mengembang sehingga sel tersebut tidak pecah. Pada sel darah 
merah, peristiwa ini disebut hemolisis. 
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Pada sel tumbuhan, peristiwa ini dapat teratasi karena sel tumbuhan memiliki 
dinding sel yang menahan sel mengembang lebih lanjut. Pada sel tumbuhan keadaan 
ini disebut  turgid. Keadaan sel turgid membuat tanaman kokoh dan tidak layu. Di 
alam, air jarang ditemukan dalam keadaan murni, air selalu mengandung garam-
garam dan mineral-mineral tertentu. Dengan demikian, air aktif keluar atau masuk 
sel. Hal tersebut berkaitan dengan konsentrasi  zat terlarut pada sitoplasma. Pada 
saat air di dalam sitoplasma maksimum, sel akan mengurangi kandungan mineral 
garam dan zat-zat yang terdapat di dalam sitoplasma. Hal ini membuat konsentrasi 
zat terlarut di luar sel sama besar dibandingkan konsentrasi air di dalam sel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, air akan terus-menerus keluar dari sel. 
Sel akan mengerut, mengalami dehidrasi, dan bahkan dapat mati. Pada sel tumbuhan, 
hal ini menyebabkan sitoplasma mengerut dan terlepas dari dinding sel. Peristiwa ini 
disebut plasmolisis. Dengan demikian, pada saat tertentu, sel perlu meningkatkan 
kembali kandungan zat-zat dalam sitoplasma untuk menaikkan tekanan osmotik di dalam 
sel. Cara sel mempertahankan tekanan osmotiknya ini disebut  osmoregulasi (Campbell, 
et al ,  2006 : 83).  

Demikian seterusnya, sel selalu aktif dan hal tersebut dilakukan untuk 
mempertahankan kondisi setimbang antara sel dan lingkungannya. Proses 
metabolisme membutuhkan air dan mineral atau garam dan berbagai zat yang 
terkandung dalam sitoplasma. Akibatnya, tekanan osmotik dan konsentrasi molekul-
molekul lain berubah sehingga terjadi aliran difusi dan osmosis yang terus-menerus 
dari sel ke luar atau dari luar ke dalam sel. 

 
Latihan Soal 
Jawablah dengan singkat dan tepat 
1. Jelaskan perbedaan antara difusi dan osmosis! 
2. Jelaskan bagaimana mekanisme terjadinya osmosis beserta contoh-contohnya! 
3. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya difusi! 
4. Jelaskan mengapa proses osmosis sangat penting bagi organisme, kaitkan 

penjelasan Anda dengan struktur membran sel! 

Gambar 1.8.27. Proses Osmosis 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.28. Mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan mengkaitkannya dengan 

fungsinya 
 
A. Pendahuluan 

Tumbuhan tersusun dari organ akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. 
Keseluruhan organ-organ tersebut disusun oleh jaringan-jaringan yang strukturnya 
sangat bervariasi terkait dengan fungsi yang diembannya. 

Beranekaragam tumbuhan yang kita jumpai sebagian besar mengawali siklus 
hidupnya dalam bentuk biji. Biji tumbuhan merupakan hasil dari fertilisasi ovum dan 
sperma. Biji yang dibentuk oleh berbagai macam tumbuhan memiliki struktur yang 
sangat spesifik. Di dalam biji tersebut sudah terbentuk embrio tumbuhan. Pada 
embrio sudah terdapat bakal akar, bakal pucuk dan daun, serta bakal sumbu utama 
tumbuhan yaitu batang. 

 
B. Sistem jaringan tumbuhan 

Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki bentuk dan fungsi sama  secara bersama-
sama dikelompokkan menjadi beberapa jaringan. Jaringan tersebut dapat disusun 
oleh satu jenis sel, atau lebih dari satu jenis sel. Disamping  tersusun oleh jaringan 
tersebut, tumbuhan juga memiliki struktur pada tingkatan yang lebih tinggi, yang 
disebut sistem jaringan.  

1. Sistem Jaringan Dermal 
Sistem jaringan dermal terdiri dari epidermis dan periderm. Epidermis adalah 

kumpulan satu jenis sel. Epidermis dan periderm keduanya membungkus dan 
melindungi tumbuhan. Keduanya dapat dianggap sebagai “kulit” tubuh 
tumbuhan. Sistem dermal tersebut dapat mengembangkan struktur tambahan 
tertentu. Sebagai contoh, epidermis dapat dilapisi kutikula yang membantu 
mencegah kehilangan air pada tumbuhan. 

 Periderm, yang dikenal sebagai kulit kayu, menggantikan epidermis 
tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Periderm pada batang 
jambu biji yang dapat mengelupas, pada batang kayu putih dan juga pada 
lapisan batang mangga tampak retak-retak. 

 
2. Sistem Jaringan Dasar 

Sistem jaringan dasar mengisi sebagian 
besar tubuh tumbuhan. Jaringan ini 
berperan untuk mensintesis komponen-
komponen organik yang mendukung 
tumbuhan bermetabolisme. Sistem 
jaringan dasar terdiri dari parenkim, 
kolenkim dan sklerenkim. 

 
Gambar  1.8.28.1. Sel-sel Parenkim 
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a. Parenkim 
 Jaringan ini merupakan tipe yang umum dijumpai pada tumbuhan, dan 

tetap merupakan sel hidup. Jaringan ini berfungsi sebagai penyimpan 
cadangan makanan, sebagai sel-sel yang berfotosintesis dan jaringan yang 
mampu memelihara proses metabolisme pada berkas pembuluh. Parenkim 
palisade memiliki sel-sel yang bentuknya memanjang/silindris pada sebagian 
besar daun, tepatnya di bawah jaringan epidermis atas. Sel-sel  sponsa 
terletak di bawah satu atau dua lapis sel-sel dari palisade. Sel-sel parenkim 
jari-jari dijumpai pada xilem tumbuhan berkayu. Sel-sel parenkim juga 
terdapat di dalam xilem dan floem pada berkas pembuluh. Sel-sel parenkim 
terbanyak terdapat  di daerah empulur. Pada beberapa tumbuhan sel-sel 
parenkim ini lebih banyak dibandingkan berkas pembuluhnya.  

b. Kolenkim 
 Sel-sel kolenkim berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Sel-sel ini 

memiliki ciri adanya penebalan pada dindingnya, dan tetap dalam keadaan 
hidup sampai masa dewasa. Sel-sel ini umumnya terdapat di bagian berkas 
pembuluh atau pada bagian batang yang tampak bersudut, dan berfungsi 
sebagai penguat batang.  Penebalan pada dinding kolenkim tampak tidak 
merata, ada yang  di bagian sudut, ada yang pada salah satu dinding 
memanjangnya. Penebalan dinding ini akan memberi kekuatan pada tubuh 
tumbuhan, sehingga letak kolenkim selalu pada bagian tubuh di bawah 
epidermis. 

c. Sklerenkim 
 Skelerenkim adalah sel-sel yang mengokohkan 
dan menguatkan tubuh tumbuhan. Sel-sel ini biasanya 
terdapat pada berkas pembuluh, dan bisa kita kenali 
sebagai serat. Sel-sel sklerenkim bercirikan adanya 
penebalan pada dinding sekundernya. Sel-sel 
dewasanya yang dapat berperan  sebagai penguat 
adalah  sel yang mati. Seperti pada kolenkim, bila pada 
preparat yang diberi warna sel-sel ini akan tampak 
merah (Gambar 1.8.28.2). 
 Banyak tumbuhan memiliki sklerenkim yang ada 
di sekitar kita, sebagai contoh tempurung kelapa, serat 
pada daun nanas, serat kapas, randu, dan masih 
banyak lagi. 

 
Gambar  1.8.28.2. Sel 

Sklerenkim dengan 
penebalan dinding 

merata 

 
3. Sistem Jaringan Pembuluh 

a. Xilem.  
Xilem menyebar di seluruh tubuh tumbuhan membentuk sistem jaringan 

pembuluh. Xilem memiliki dua fungsi, sebagai pengangkut dan penguat. Xilem 
terdiri dari beberapa tipe sel yang berbeda. Pada Angiosperm jaringan xilem 
terdiri dari trakea, trakeid, sel serat dan sel parenkim. 

Sel trakea dan trakeid adalah sel-sel yang terlibat dalam pengangkutan air. 
Trakea terdiri dari sel-sel trakea yang tersusun memanjang. Pada mulanya 
sel-sel tersebut hidup, seperti  halnya sel tumbuhan yang lain. Dindingnya 
terdiri dari lignin. Lignin ini merupakan substansi yang keras, kuat dan 
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Gambar  1.8.28. 3. 
Trakea penyusun xilem 

Gambar 1.8.28.4. Sel 
tapis penyusun floem 

impermeable terhadap air. Sejalan perkembangan sel , 
isi selnya menjadi mati, ruangan selnya menjadi kosong, 
disebut lumen di dalam sel.  

Namun demikian beberapa bagian dinding selnya 
masih asli tanpa penebalan, terdapat sekelompok 
plasmodesmata, tidak terbungkus lignin. Daerah yang 
tidak berlignin ini tampak sebagai celah pada dinding sel 
trakea yang menebal dan dikenal sebagai noktah 

Seperti halnya trakea, trakeid merupakan sel mati 
dengan dinding terlignifikasi.  Sel tersebut  tidak memiliki 
dinding melintang yang terbuka, sehingga tidak 
membentuk saluran. Meskipun  dinding melintangnya 
tidak terbuka, tetapi memilki noktah di dindingnya, 
sehingga air dapat menembus ke dalam trakeid 
berikutnya.Tidak semua tumbuhan memiliki trakeid, trakeid ini menjadi 
jaringan pembuluh utama pada tumbuhan primitif, seperti paku-pakuan dan 
konifer. 

 Sel serat atau sklerenkim adalah sel-sel memanjang dengan dinding 
dilapisi lignin. Sel ini membantu menguatkan tumbuhan. Merupakan sel-sel 
mati, tidak memiliki isi sel (sitoplasma).  

Sel parenkim  tidak memiliki penebalan pada dindingnya dan berisi seluruh 
organel yang ada pada sel tumbuhan hidup. Namun demikian sel parenkim 
xilem tidak memiliki kloroplas, sebab mereka tidak terdedah pada cahaya.  

 
b. Floem 

Floem berfungsi mengangkut hasil-hasil fotosintesis. Proses pengangkutan 
tersebut dikenal dengan istilah translokasi. Senyawa organik tersebut 
disintesis sendiri oleh tumbuhan, sebagai contoh gula yang dibuat melalui 
fotosintesis di daun.  

Floem tersusun dari beberapa tipe sel, yaitu sel tapis, sel pengiring serta 
parenkim dan serat.  Pembuluh tapis dibangun oleh sejumlah sel-sel tapis 
yang memanjang, dinding-dinding melintangnya bergabung membentuk 
saluran yang menyatu. Tiap-tiap sel tapis adalah sel yang hidup. Seperti 
halnya sel tumbuhan yang lain, ia juga memiliki dinding sel selulosa, 
membrane plasma dan berisi sitoplasma yang berisi reticulum endoplasma 
dan mitokondria. Namun demikian jumlah sitoplasmanya 
sangat sedikit dan hanya membentuk lapisan tipis di 
sepanjang dinding bagian dalam sel. Di dalamnya tidak 
terdapat inti sel dan juga ribosom. 

Struktur yang sangat mencolok di dinding melintang 
sel-sel tapis. Dinding melintang dari dua sel tapis bertemu, 
dan terbentuklah lempeng tapis. Lempeng tapis 
merupakan daerah berlubang, sehingga terbentuk pori-
pori  atau lubang-lubang besar. Pori-pori ini dapat dilihat 
dengan jelas melalui mikroskop cahaya.  
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Gambar  1.8.28.5. Sayatan 
penampang melintang akar 
dikotil 

Tiap sel tapis sedikitnya memiliki satu sel pengiring yang terletak tepat di 
sampingnya. Sel-sel pengiring memiliki struktur sel tumbuhan yang normal, 
dengan dinding sel berselulosa, membran plasma, sitoplasma, vakuola-
vakuola kecil dan inti sel. Namun demikian jumlah mitokondria dan ribosom 
jarang melebihi keadaan normal, dan metabolisme sel-sel tersebut sangat 
aktif. 

Sel pengiring sangat dekat keterkaitannya dengan sel-sel tapis di 
sampingnya. Sejumlah plasmodesmata menembus dinding sel, 
memungkinkan kontak langsung antara sitoplasma sel pengiring dan sel tapis.  

 
C.  Organ Tubuh Tumbuhan 

Tumbuhan memiliki dua sistem organ, yaitu sistem pucuk atau shoot dan sistem 
akar. Sistem pucuk berada di atas tanah termasuk ke dalamnya organ-organ seperti 
daun, tunas, batang, bunga dan buah. Sistem akar mencakup bagian tumbuhan yang 
berada di bawah tanah, seperti akar, umbi akar dan rhizoma. 

 
1. Akar  

Semua jenis akar tumbuhan menunjukkan adanya suatu keajaiban. Mereka 
dapat tumbuh pada kondisi tanah yang sangat ekstrim, dan dapat merespon 
gravitasi bumi. Akar dapat bercabang berulang kali hingga mencapai daerah 
yang cukup luas untuk menyerap air dan mineral. Akar dapat memilih mineral-
mineral tertentu yang diperlukan untuk proses metabolisme tumbuhan.  

Jaringan penyusun akar dari luar ke dalam tersusun dari beberapa lapis 
seperti pada Gambar 1.8.28.5. berikut.  

 
Epidermis   
Lapisan jaringan ini  terletak paling luar bisa tersusun satu lapis atau lebih, dan 
bisa dibungkus oleh lapisan lilin. Di daerah dekat ujung akar, epidermis ini 
menghasilkan tonjolan yang terdiri dari beberapa 
sel, dikenal sebagai rambut akar. 
 
Korteks   
Sel-sel di korteks biasanya tidak berklorofil, tetapi 
seringkali dijumpai menyimpan pati. Umumnya 
banyak dijumpai ruang antar sel, yang merupakan 
jalan bagi udara yang mengandung oksigen 
berdifusi ke dalam akar.  
 
Endodermis   
Endodermis terdiri dari sel-sel yang terletak pada korteks bagian dalam, 
susunannya sangat rapat, membentuk lapisan tahan air antara korteks dan 
bagian dalam akar, tempat berkas pembuluh tersusun. Air dan mineral yang telah  
masuk ke akar melalui dinding sel dan ruangan antara sel tidak dapat menembus 
endodermis menuju berkas pembuluh. Itu terjadi karena endodermis dilapisi oleh 
pita dari bahan suberin, suatu material yang kedap air, yang membentuk struktur 
pita kaspari. 
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Gambar 1.8.28.6.  
Sayatan penampang  
melintang batang dikotil 

Berkas Pembuluh   
Berkas pembuluh terdiri dari xilem dan floem yang dibungkus satu lapis sel 
tersusun silindris yang dikenal sebagai perisikle. Fungsi utama perisikel untuk 
membentuk akar cabang. Sel-sel perisikle  meristematis dan dari bagian sel itu 
akan muncul percabangan akar. Akar cabang harus tumbuh menembus korteks 
untuk sampai ke permukaan. 

2. Pengangkutan air di akar 
Air dari tanah masuk ke tubuh tumbuhan melalui rambut akar dan selanjutnya 

menembus akar menuju jaringan xilem di pusat akar. Air akan diangkut naik dari 
akar menuju batang dan akhirnya menuju daun. Di bagian ujung akar terdapat 
tonjolan-tonjolan yang disebut rambut-rambut akar. Rambut akar ini mampu 
menembus ruang di antara partikel-partikel tanah untuk menyerap air. 

Air bergerak masuk ke dalam rambut akar mengikuti  gradien konsentrasi. Air 
yang masuk ini membawa serta ion-ion anorganik yang terlarut dalam air, 
sehingga potensial air di sini lebih tinggi. Sitoplasma dan cairan sel pada rambut 
akar mengandung ion anorganik dan substansi organik seperti protein dan gula 
yang terlarut, sehingga potensial airnya lebih kecil. Dengan demikian air akan 
berdifusi mengikuti gradien potensial air, melalui membran plasma yang 
permeabel menuju sitoplasma dan vakuola sel-sel rambut akar. 

Air yang telah masuk ke dalam sel-sel rambut akar akan melintasi sel-sel 
parenkim di daerah korteks menuju ke xilem yang terletak di pusat akar. Air 
dapat melintasi sel-sel di daerah korteks, karena sel-sel korteks dilapisi oleh 
dinding sel yang dibangun dari beberapa lapis serat-serat selulosa yang tersusun 
saling melintang antara satu lapis dengan lapis berikutnya. Air dapat menyisip 
diantara bagian-bagian itu tanpa masuk ke dalam sitoplasma sel. Cara tersebut 
dikenal sebagai jalur angkutan apoplas. Cara lain yang mungkin selain apoplas 
adalah air bergerak sampai masuk ke dalam sitoplasma atau vakuola sel-sel 
korteks melalui hubungan plasmodesmata yang menghubungkan sel-sel, dan 
disebut simplas. 

3. Batang 
Batang berfungsi mengangkut air dan mineral-mineral 

yang dikumpulkan oleh akar dari tanah menuju ke daun. 
Bahan-bahan tersebut diperlukan untuk proses 
fotosintesis. Batang juga menyalurkan gula yang 
dihasilkan di daun ke akar dan bagian tubuh lain. Gula ini 
diperlukan  untuk sumber energi proses metabolisme dan 
pertumbuhan. Penyaluran bahan-bahan itu terjadi pada 
jaringan khusus, yaitu xilem yang menyalurkan air dan 
mineral-mineral. Floem akan mengangkut komponen 
organik yang terlarut dalam air. Susunan jaringan yang 
menyusun batang seperti tampak pada Gambar 1.8.28.6 
berikut.  

Epidermis  
Bagian terluar adalah sistem jaringan dermal, merupakan lapisan pelindung 
tumbuhan. Jaringan tersebut adalah epidermis dan penutupnya berupa lapisan 
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kutikula. Pada epidermis ini juga dapat ditemukan adanya trikom di permukaan 
luar tubuh tumbuhan. 

Korteks  
Bagian ini berisi meristem dasar yang mengisi ruang antara epidermis dan 
berkas pembuluh. Sebagian besar tersusun dari parenkim, tetapi kadang-kadang 
juga terisi oelh kolenkim, sesuai dengan perannya sebagai jaringan penguat 
primer. 

Empulur  
Bagian ini terletak di tengah atau pusat batang, tepatnya di bagian dalam cincin 
berkas pembuluh. Jaringan yang menyusunnya adalah parenkim. Pada batang 
tanaman herba sel-sel ini berfungsi untuk menjaga kestabilan tekanan turgor. 
Daerah ini juga penting sebagai sel-sel penyimpan pati. 

Sistem  Berkas Pembuluh  
Suatu sistem yang bersambungan  antara xilem dan floem berfungsi sebagai 
pengangkut dan penguat. Pada sejumlah tumbuhan berkas pembuluh ini 
tersusun seperti cincin yang melingkari empulur, namun ada juga berkas 
pembuluh yang letaknya menyebar, tidak membentuk cincin. 

 
4. Pengangkutan pada Batang 

Pada batang terdapat xilem dan floem sebagai jaringan pengangkut. Floem 
berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh 
tumbuhan. Proses pengangkutan ini dikenal sebagai proses translokasi, dan 
secara khusus berlangsung dalam pembuluh tapis. 

 Cairan yang terdapat dalam pembuluh tapis floem dikenal dengan cairan 
floem atau getah floem, atau di sebut getah (sap) saja. Transport floem terjadi 
melalui proses aktif (Gambar 1.8.28.7), berbeda dengan transport pasif dalam 
xylem. Perbedaan tekanan dihasilkan oleh angkutan (pengeluaran) sukrosa 
secara aktif ke dalam sel-sel tapis di tempat dimana sukrosa diedarkan. Biasanya 
terjadi pada daun yang berfotosintesis. Saat sukrosa diangkut ke dalam sel-sel 
tapis, potensial air di lapisan bagian dalamnya mengalami penurunan. Dengan 
demikian air mengalirkan sukrosa ke dalam sel tapis, menyebabkan turunnya 
potensial air secara osmosis. 

Hal lain yang penting sepanjang pembuluh tapis, memungkinkan sukrosa 
dipindahkan oleh sel-sel lain, sebagai contoh di akar. Saat sukrosa diangkut, air 
mengalir lagi secara osmosis. 

Di daun, air bergerak ke dalam pembuluh tapis. Hal sebaliknya terjadi di  akar. 
Hal tersebut menimbulkan perbedaan tekanan, tekanan hidrostatis yang tinggi 
terjadi di bagian dalam pembuluh tapis dalam daun, dan yang lebih rendah 
terjadi di bagian akar. Perbedaan tekanan ini menyebabkan air mengalir dari 
daerah tekanan tinggi  ke daerah bertekanan rendah. 
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Air 

Air 

Gula 

 

1.  Gula secara aktif diangkut 
dari sel-sel yang 
menghasilkan  menuju sel-
sel tapis. 

2.  Karena tingginya konsentrasi 
gula di floem, maka air 
berdifusi ke dalam sel-sel 
pembuluh tapis, dan 
menimbulkan tekanan air. 

3. Tekanan tersebut 
menyebabkan air dan gula 
mengalir menembus floem. 

4.  Gula akan diangkut keluar 
floem menuju bagian sel 
penerima, air akan berdifusi 

    
   

   

Gambar 1.8.28. 7.Pengangkutan air dan gula 
pada tumbuhan 
Sumber: http://www.prenhall.com/plantbio. 
2007.  
 

Beberapa daerah pada tumbuhan di mana sukrosa dikeluarkan ke floem 
disebut sebagai sumber. Umumnya yang merupakan sumber adalah daun 
fotosintesis. Beberapa tempat dimana sukrosa masuk ke dalam floem dikenal 
sebagai penerima (Gambar 1.8.28.7). Penerima  dapa terletak di bagian mana 
saja dari tanaman, baik di atas atau di bawah daun fotosintesis. Dengan 
demikian aliran getah floem terjadi pada dua arah, ke atas atau ke bawah 
(berbeda dengan xylem, aliran yang terjadi selalu ke atas saja). Di dalam berkas 
pembuluh, cairan floem mungkin dapat mengalir ke atas di beberapa pembuluh 
tapis, dan mengalir ke bawah di pembuluh tapis yang lain. Namun demikian 
hanya satu arah aliran yang dapat terjadi dalam pembuluh tapis pada waktu 
tertentu. 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.29. Mendeskripsikan struktur jaringan hewan vertebrata dan mengaitkannya dengan 

fungsinya 
 
 

Pada hewan, diferensiasi sel-sel pada individu selama perkembangan membentuk 
fungsi khusus yang disebut jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang sejenis 
untuk membentuk fungsi tertentu. Jaringan dasar pada hewan dibedakan atas jaringan 
epitel, konektif, otot dan saraf.  

 
A. Jaringan Dasar  

1. Jaringan Epitel: Bentuk dan Fungsi 
Epithelium, secara anatomi merupakan sebuah lapisan yang terdiri atas sel-

sel yang dapat membantu melindungi, menutupi seluruh permukaan, seperti sisi 
luar dari suatu organ atau membatasi lapisan tubuh dari rongga di dalam tubuh. 
Sel-sel Epitel umumnya mempunyai nuklues yang panjang, batas yang jernih, 
dan granula-granula panjang di dalam protoplasma. Beberapa sel disebut 
columnar, karena berbentuk panjang dan berdekatan biasanya ditemukan pada 
sistem respirasi seperti organ trakea, mempunyai serupa rambut cilia yang 
melekat pada permukaan luar sel. Kulit terdiri atas beberapa sel-sel epitel, 
dengan bentuk dan sel-sel kolumnar pada bagian bawah, sel-sel squamousa 
pada bagian atas dan sel cuboidal pada lapisan tengah. Beberapa kelenjar 
sekrotoris juga tersusun atas sel-sel epithel yang juga ditemukan pada kelenjar 
endokrin. 

Seringkali membran dasar masing-masing jaringan epitel terpisah-pisah 
berdasar fungsi seperti sel epitel untuk mengabsorbsi ditemukan pada 
permukaan atas usus halus, sel epitel untuk transport pada tubula ginjal, sel 
epitel sebagai pelindung pada kulit dan untuk sensori pada kuncup perasa lidah. 
Ukuran, bentuk dan susunan sel epitel secara langsung berhubungan dengan 
fungsi spesisfiknya. 

Bentuk jaringan epitel pada dasarnya dapat dibedakan atas dasar bentukan 
sel dan jumlah lapisannya. Jaringan epitel   dapat terdiri atas selapis sel atau 
bertingkat yang terdiri atas dua atau lebih lapisan. Bentuk sel individu dapat 
berbentuk pipih (squomaso; gambar 1.8.29.1.A), Kubus (epitel kuboidal; gambar 
1.8.29.1.B) dan Kolumnar (epitel kolumnar; gambar 1.8.29.1.C). Sel-sel 
bertingkat semu atau pseudostratifield kolumnar yang bersilia  dapat dibedakan 
dengan melihat nukleus epitelnya 
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2. Jaringan Konektif : Penghubung dan pendukung 
Jaringan konektif ini, mampu menyokong dan merupakan bagian yang dapat 

menunjang tubuh secara bersama, dapat terdiri dari fibrosa dan jaringan elastik, 
jaringan adiposa atau lemak, tulang rawan dan tulang keras. Berbeda pada 
jaringan epithelium, Sel pada jaringan ini tampak terpisah dengan substansi 
interseluler diantara sel-selnya. Sel-sel dengan jaringan  fibrosa, ditemukan di 
seluruh tubuh, Jaringan ini saling berhubungan membentuk jaringan yang 
irregular dimana bentukan ini tampak lunak, membentuk lapisan jaringan yang 
menunjang jaringan pada pembuluh darah, saraf dan organ lain. Jaringan 
adiposa mempunyai fungsi yang samap, kecuali fibroblasts yang juga 
mengadung dan menyimpan lemak. Jaringan Elastic, ditemukan pada ligaments, 
trachea, dan lapisan  arteria, jaringan ini kuat dan mampu berkontraksi dengan 
kecepatan tertentu Pada embrio manusia, sel-sel fibroblas mensekresi kolagen 
untuk membentuk jaringan fibrosa yang kemudian mensekresi perubahan 
bentukan  yang disebut kondrion, untuk membentuk  kartilago; yang nantinnya 
akan membentuk tulang keras. Darah dan limpha juga merupakan jaringan 
konektif.   

 
 
 

 

 

Jaringan konektif 
pada tulang  

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 

 

 

 

Gambar 1.8.29.1. Jaringan epitel 

Gambar 1.8.29.2 . Jaringan penghubung (konektif) pada tulang  
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3.  Jaringan Otot: Membantu pergerakan 
Jaringan otot ini, membantu saat kontraksi dan relaksasi, terdiri atas jaringan 

otot polos, jaringan otot lurik dan otot jantung. Otot lurik juga disebut, otot rangka, 
Aktivitas ini termasuk gerak somatik, atau gerak pernafasan, sistem saraf. 
Mereka berhubungan dan bekerjasama tanpa lapisan sel dan mempunyai 
beberapa nuklues.. Otot polos, atau otot pernafasan, yang berhubungan dengan 
saraf autonom, ini ditemukan pada organ dalam. Otot jantung, mempunyai ciri 
khusus daripada otot lurik dan otot polos, adalah otot ini mampu bekerjasama 
dalam jaringan kerja pada lapisan jaringan otot dan atau di dalam suatu jaringan 
tertentu. 

a. Otot polos 
Otot polos terdiri atas sel yang panjang dan tidak bergaris melintang, 

masing-masing dibungkus oleh lamina basalis dan jalinan serat retikulin. 
Kedua komponen terakhir berfungsi menggabungkan kekuatan  yang 
dibangkitkan oleh setiap serat otot polos menjadi semacam aksi bersama 
misalnya peristaltis dalam usus. Sel otot polos berbentuk fusiformis; yaitu sel 
otot paling lebar ditengah dan meruncing pada kedua ujungnya. Sel otot polos 
berukuran antara 20 µm pada pembuluh darah kecil sampai 500 µm pada 
uterus yang sedang hamil. Setiap sel otot polos memiliki inti tunggal dipusat 
bagian sel yang lebar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Otot lurik 

Otot lurik juga disebut sebagai otot rangka yang terdiri atas serat-serat 
otot, berkas-berkas sel yang sangat panjang (sampai 30 cm), silindris dan 
berinti banyak dengan garis tengah 10-100 µm. Inti yang banyak itu terjadi 

 Gambar 1.8.29.3 Otot Polos 
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akibat peleburan mioblas mononukleus  embrional. Inti lonjong umumnya 
terletak pada tepi sel di bawah membrane sel. Inti lonjongnya terletak pada 
tepi sel di bawah membrane sel. Lokasi inti yang khas ini membantu dalam 
membedakan otot rangka dari otot jantung dan otot polos yang keduanya 
memiliki inti di tengah. 

 
c. Otot jantung 

Sel Otot jantung  membentuk  tautan rumit di antara cabang-cabangnya 
yang terjulur. Sel di dalam rantai demikian seringkali bercabang dua atau 
bercabang dan bersambung dengan sel dari rantai berdekatan. Akibatnya 
jantung terdiri atas berkas-berkas sel yang teranyam erat, sedemikian rupa 
sehingga menimbulkan suatu gelombang kontraksi khusus yang mengarah 
pada pemerasan isi ventrikel jantung. Sel otot jantung bergaring tengah lebih 
kurang 15 µm dan panjang antara 85 sampai 100 µm. Sel otot jantung 
memperlihatkan pola pita bergaris-melintang yang sama dengan pola garis 
melintang pada otot rangka. Akan tetapi tidak seperti otot rangka yang tidak 
berinti banyak, setiap sel otot jantung hanya memiliki satu atau dua inti pucat 
yang terletak di tengah. Di sekeliling sel-sel otot terdapat selubung halus 
jaring-jaring ikat endomisium yang mengandung jalinan yang kaya dengan 
pembuluh darah. Satu ciri yang dapat membedakan dan unik dari otot jantung 
ialah adanya garis-garis gelap melintang yang melintasi rantai sel-sel jantung 
dengan interval yang tidak teraur (diskus interkularis). 

  

 
 

 
 

d. Jaringan  Saraf : Komunikasi 
Sel yang mengkhususkan diri untuk penerimaan dan transmisi rangsangan 

disebut neuron. Satu neuron terdiri atas badan sel yang membesar secara 
khas dan mempunyai nukleus dan dua penjuluran sitoplasma atau lebih 
serabut saraf. Lebar serabut saraf berkisar antara beberapa mikrometer 
sampai 30-40 mikrometer dan panjangnya berkisar dari satu milimeter sampai 
1 m lebih. Ada 2 jenis serabut saraf: akson yang meneruskan rangsangan 
menjauhi badan sel dan dendrit yang membawanya ke badan sel. Pertautan 
antara akson suatu neuron dan dendrit neuron lainnya di dalam rantai itu  
disebut sinaps.  

Seluruh jaringan otot 
mengandung  filament aktin 
dan myosin yang mem-punyai  
bentukkan untuk menyusun 
rangka dan otot jantung kecuali 
pada otot polos 

Gambar 1.8.29.4. Otot jantung 
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B. CONTOH JARINGAN PADA ORGAN PENCERNAAN 
Histologi saluran pencernaan makanan pada hewan dari bagian esofagus 

sampai rectum secara garis besar mempunyai susunan lapisan yang sama; yaitu 
tersusun atas tiga lapisan,   terdalam adalah lapisan mukosa yang terdiri atas lapisan 
epitelium, lapisan lamina propria dan lapisan muscularis mucosa, sedangkan lapisan 
tengah adalah lapisan sub mokosa dan lapisan muscularis eksterna yang meliputi 
lapisan muscularis longitodinal dan muscularis sirkuler, paling  luar lapisan  membran 
serosa  merupakan lapisan yang padat. 

 

 
 
 

 
  

Pada sinaps itu akson dan dendrit sebenarnya 
tidak saling menyentuh tetapi diantara kedua 
penjuluran tersebut terdapat celah sempit. 
Tranmisi suatu rangsangan melalui sinaps 
memerlukan mekanisme yang berbeda dengan 
transmisi dalam serabut saraf. Suatu rangsangan 
hanya dapat melewati sinaps jika dating dari 
akson menuju ke dendrite. Jadi sinaps berfungsi 
sebagai katub yang mencegah arus balik dari 
impuls. 

Gambar 1.8.29.6. Irisan melintang saluran pencernaan 
vertebrata secara umum (Flore, 1976) 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.30.Menganalisis mekanisme gerak pada hewan vertebrata 
 
 
A. Gerak 

Gerak merupakan perpindahan posisi sebagian atau keseluruhan tubuh akibat 
adanya rangsang baik dari dalam maupun dari luar. Pada vertebrata, gerak 
disebabkan oleh adanya kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Tulang disebut 
sebagai alat gerak pasip sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. 

Tulang merupakan jaringan ikat paling keras dalam tubuh manusia. Tulang pada 
manusia selain menyusun rangka, juga mempunyai fungsi lain, yaitu memberi bentuk 
tubuh, melindungi alat tubuh yang vital, tempat perlekatan otot, tempat penyimpanan 
mineral terutama kalsium dan fosfor, menahan dan menegakkan tubuh, tempat 
pembentukan sel darah, dan tempat penyimpanan energi, yaitu simpanan lemak 
yang ada di sumsum kuning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk mendukung berbagai macam gerakan, antar tulang berhubungan 

membentuk sendi. Sendi pada tulang diklasifikasikan berdasarkan jumlah gerakan 
yang dimungkinkan, meliputi: 
a. Sendi berserabut (Sinartrosis, sindesmosis), tidak dapat digerakkan. Pada sendi 

ini tulang-tulang dihubungkan oleh jaringan ikat. Sendi-sendinya disebut sutura, 
misalnya sendi antar tulang tengkorak.  

b. Sendi bertulang rawan (Sinartrosis, sinkondrosis), bisa sedikit bergerak. Pada 
sendi ini antar tulang dihubungkan oleh tulang rawan berserabut, misalnya 
hubungan antar ruas tulang belakang. 

c. Sendi sinovial (Diartrosis), merupakan sendi yang memungkinkan gerakan lebih 
bebas daripada dua sendi sebelumnya. Di sendi ini merupakan dua tulang yang 
berhubungan tanpa kontak langsung (Gambar1.8.30.2.)  

 

tulang spons 

Kapsul sendi  

Rongga 
sendi 
yang 
terisi 
cairan 

 
 

 
 

 

   

Tulang kompak  

Kartilago artikularis  

Membran sinovial  

Gambar 1.8.30.1. Anatomi sendi 
synovial (Sumber: Mader, 2004)  
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Gambar   1.8.30.2.Macam-macam sendi sinovial 
 

B. Jaringan Otot 
Bagian utama yang bergerak pada hewan dan manusia adalah jaringan otot. 

Jaringan ini di samping bergerak sendiri dengan kontraksi dan relaksasi, juga 
menggerakkan jaringan lain, yaitu tulang. Jaringan otot terdiri dari tiga macam yaitu 
jaringan otot polos, jaringan otot lurik atau otot rangka dan otot jantung. Otot polos 
banyak ditemukan pada organ dalam yang berhubungan dengan saraf autonom. Otot 
jantung, mempunyai ciri khusus yang dibedakan dari otot lurik dan otot polos, yaitu 
otot ini mampu bekerjasama secara serentak untuk melakukan suatu fungsi tertentu. 
Susunan masing-masing otot dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Otot polos 
Otot polos terdiri atas sel-sel tanpa garis melintang. Masing-masing sel 

dibungkus oleh lamina basalis dan jalinan serat retikulin yang disebut dengan 
endomisium. Kedua komponen terakhir berfungsi menggabungkan kekuatan  
yang dibangkitkan oleh setiap serat otot polos menjadi semacam aksi bersama 
misalnya peristaltik pada usus. Sel otot polos berbentuk fusiformis, yaitu paling 

 

Macam otot Aktivitas 
Otot rangka 

 

Penampang melintang 

Otot jantung 

Otot polos Diskus interkalatus 

Inti 

Kontraksi sadar yang 
tidak berkelanjutan 

Kontraksi yang tidak 
disadari secara 
berkelanjutan dengan 
kuat dan cepat 

Kontraksi yang tidak 
disadari, lemah, lambat 

Jari  

Sendi geser Sendi engsel  Sendi putar 

Sendi peluru  

Sendi Pelana  

Sendi Oval   

Karpal  

Tulang-
tulang 
karpal   

Humerus  Ulna  

Kepala 
hunerus   

Radius   

Ulna  

Skapula   
Metakarpal   

Metakarpal 
pertama  

Gambar 1.8.3.1 Tiga macam otot yang menyusun 
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lebar ditengah dan meruncing pada kedua ujungnya. Sel otot polos berukuran 
antara 20 µm pada pembuluh darah kecil sampai 500 µm pada uterus orang 
yang sedang hamil. Setiap sel otot polos memiliki inti tunggal di pusat bagian sel 
yang lebar. Susunan sel otot polos membentuk lembaran. Sel-sel otot polos 
mengandung lembaran-lembaran filamen aktin yang tebal dan lembaran-
lembaran filamen miosin yang tipis. Di dalam plasma lembaran filamen miosin 
bertaut pada membran plasma atau struktur sitoplasma yang disebut badan 
padat yang berfungsi mirip garis Z pada serabut otot rangka. Filame-filamen 
pada otot polos berorientasi sedikit kea rah diagonal terhadap sumbu panjang 
sel. Saat serabut otot memendek, bagian membrane plasma antara ujung-ujung 
di mana aktin menempel ke membran menggembung. Filamen-filamen tebal dan 
tipis tidak terorganisasi seperti pada otot rangka, sehingga tidak ada bentuk 
garis. Meskipun begitu, otot polos berkontraksi dengan “sliding-filamen 
mechanism”. Kandungan myosin otot polos hanya sekitar sepertiga bagian dari 
otot rangka, sedangkan kandungan aktin dua kali lipatnya.  

 
 
 

2. Otot lurik 
Otot lurik atau otot rangka terdiri atas sel  berbentuk silindris yang memiliki 

garis – garis melintang (lurik). Seperti otot polos, tiap sel dibungkus oleh 
endomisium. Beberapa sel bergabung membentuk berkas kecil yang dibungkus 
jaringan ikat yang disebut perimisium. Epimisium membentuk berkas  lebih besar 
yang sangat panjang (sampai 30 cm).  Inti sel ini berbentuk lonjong dan 
umumnya terletak pada tepi sel di bawah membran sel. Lokasi inti yang khas ini 
membantu membedakan otot rangka dari otot jantung dan otot polos yang 
memiliki inti di tengah. 

 
3. Otot jantung 

Sel-sel otot jantung kebanyakan bercabang dua dan bersambung dengan sel 
yang berdekatan membentuk berkas-berkas sel yang teranyam erat. Sel Otot 
jantung  membentuk  tautan di antara cabang-cabangnya yang terjulur.  Sel ini  
berdiameter kurang lebih 15 µm dan panjang antara 85 sampai 100 µm. Di 
samping itu, sel-sel ini memperlihatkan pola pita bergaris-melintang yang sama 
dengan pola garis melintang pada otot rangka. Akan tetapi tidak seperti otot 

Kontraksi Relaksasi 
Badan padat 

Filamen 
tebal dan 
tipis 

Gambar 1.8.30.3. Otot polos 
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rangka, setiap sel otot jantung hanya memiliki satu inti yang terletak di tengah. Di 
sekeliling sel-sel otot terdapat selubung halus jaringan ikat endomisium yang 
mengandung jalinan yang kaya  pembuluh darah. Satu ciri yang membedakan 
dari otot lain adalah garis-garis gelap melintang yang melintasi rantai sel-sel 
jantung dengan interval jarak tidak teratur, disebut  diskus interkalaris. 

Berkas-berkas otot jantung berkontraksi secara serentak sehingga menekan 
isi ruang-ruang jantung.  

Seluruh jaringan otot mengandung  filamen aktin dan miosin yang mempunyai 
bentukan untuk menyusun rangka dan otot jantung kecuali pada otot polos. 
Susunan otot dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.8.30.4. Komponen aktin dan miosin pada otot 
 
C. Reaksi Kimia  Kontraksi Otot 

Selama kontraksi dan relaksasi, otot memerlukan energi. Sumber energi otot 
dalah ATP  (Adenosin Tri Phosphat), yang dihasilkan dari tiga cara, yaitu  respirasi 
sel (respirasi aerob), penguraian kreatinin fosfat, dan fermentasi (respirasi anaerob).  

Sel-sel otot menyimpan glikogen sebanyak 1 % berat serabut otot. Disamping itu, 
otot juga menyimpan lemak. Glikoken diubah menjadi glukosa dan lemak diubah 
menjadi asam lemak, selanjutnya digunakan sebagai bahan bakar yang 
menghasilkan ATP jika dalam tubuh tersedia oksigen. Untuk satu molekul glukosa, 
proses ini menghasilkan 36 ATP. Perolehan energi secara anaerob terjadi bila 
serabut otot kekurangan oksigen (misalnya karena gerakan yang berlebihan/olah 
raga). Dalam proses ini  molekul glukosa akan diubah menjadi asam laktat. Di 
samping itu, glikogen dalam otot akan terpisah menjadi glokusa 1-fosfat. Zat ini akan 
diubah menjadi isomernya, yaitu glukosa 6-fosfat yang memasuki jalur glikolisis. 
Oksidasi 3-fosfogliserida yang dikatalisasis NAD akhirnya menghasilkan asam 
piruvat. Karena tidak ada oksigen, NADH melepaskan elektronnya dan mereduksi 
asam piruvat menjadi asam laktat. Proses tersebut menghasilkan 2 molekul ATP 
untuk setiap asam laktat yang dihasilkan. Mungkin jumlah tersebut tidak terlalu 
banyak namun memadai untuk otot tetap berfungsi jika persediaan oksigen dalam 
otot tidak mencukupi.  

 

           

a. Otot saat relaksasi 
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Sumber ATP lain adalah kreatin fosfat. Gugusan fosfat pada senyawa kreatin 
fosfat terikat dengan ikatan energi tinggi seperti pada ATP. Kreatin fosfat dapat 
menyumbangkan gugusan fosfatnya pada ADP untuk membentuk ATP. 

 
 
 
Dalam keadaan istirahat kreatinfosfat akan dibentuk kembali dengan mendapat 

transfer fosfat dari ATP. 
 
 

 
D. Mekanisme Kontraksi Otot  

Rangkaian peristiwa kontraksi dan relaksasi otot dimulai dari pelepasan impuls 
motorik dari pusat motorik (di otak), kemudian dihantarkan menuju otot yang 
disarafinya melalui sumsum tulang belakang dan saraf motoris. Setelah  saraf sampai 
pada ujung saraf motoris, maka saraf ini mengeluarkan asetil kolin, diikuti dengan 
penghantaran impuls motorik menuju sel-sel otot. Transmisi impuls motorik yang 
terjadi di dalam retikulum sarkoplasma akan diikuti dengan pelepasan ion kalsium 
yang terkandung di dalam kantung-kantung retikulum sarkoplasma dalam miofibril. 
Peristiwa berikutnya adalah pergeseran filamen aktin ke sela-sela miosin, sehingga 
terjadi kontraksi otot (Lihar Gambar 1.8.30.5.). 

Gerakan bagian tubuh oleh kontraksi dan relaksasi otot.  
Perhatikan gambar berikut! 

 
 

Gambar 1.8.30.5. Kontraksi dan relaksasi otot rangka 
 

Gambar di atas memperlihatkan gerakan lengan saat melipat dan membuka. 
Saat otot berkontraksi, satu tulang tetap diam, sementara yang lain bergerak. Origo 
otot terdapat pada bagian tulang yang diam, dan bagian insersio otot terdapat pada 
tulang yang bergerak. Bagian-bagian tubuh digerakkan oleh sekelompok otot yang 
bekerja sama. Otot yang bergerak paling banyak  disebut penggerak utama. 

Kreatinfosfat + ADP  kreatin + ATP 

kreatin + ATP  Kreatinfosfat + ADP  

Origo    

Insersio   

tendon  Tendon   

triceps brachii 

(kontraksi)  

Insersio   

Origo    

biceps brachii 

    

triceps brachii 

    

humerus   

radius    

Ulna   

Insersio   

biceps brachii 

    

a. Lengan melipat 

b. Lengan membuka 
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Sebagai contoh, saat siku melipat, otot penggerak utamanya adalah otot bisep. Otot 
ini bergerak secara sinergis. Otot brakhialis bergerak sinergis untuk membantu otot 
bisep melipat siku. Saat kontraksi, otot bisep memendek. Otot-otot ini hanya menarik, 
tidak dapat mendorong. Untuk meluruskan siku kembali, diperlukan otot yang 
menarik tulang agar kembali lurus. Kerja otot ini disebut antagonis. Otot yang 
meluruskan siku adalah otot trisep. Kontraksi otot trisep menarik ujung tulang di siku 
agar lurus kembali (Lihat Gambar 1.8.30.5). 

Macam-macam gerakan otot 
1. Fleksi: menambah sudut suatu sendi. 
2. Ekstensi: mengurangi sudut suatu sendi 
3. Rotasi: gerakan tulang di sekeliling aksis longitudinal. 
4. Abduksi: menggerakkan anggota tubuh (lengan dan kaki) menjauhi garis tengah 

tubuh 
5. Aduksi: menggerakkan anggota tubuh mendekati garis tengah tubuh 
6. Sirkumduksi: Saat bagian anggota tubuh proksimal diam, sedangkan bagian 

distal bergerak melingkar.  
7. Dorsifleksi: mengangkat kaki sehingga permukaan superior mendekati tulang 

kering. 
8. Plantarfleksi: penurunan jari-jari (ujung kaki) 
9. Inversi: memutar kaki ke arah medial 
10. Eversi: memuar kaki ke arah lateral 
11. Supinasi: tangan memutar ke arah samping/lateral sehingga telapak tangan 

menghadap ke anteror, sedangkan radius dan ulna paralel. 
12. Pronasi: tangan berputar ke arah medial sehingga telapak tangan menghadap ke 

posteior, radius dan ulna membentuk X. 
13. Oposisi: gerakan ibu jari saat menyentuh ujung jari yang lain. 
14. Elevasi dan depresi: mengangkat dan menurunkan, misalnya saat menggerakkan 

geraham ke atas dan ke bawah. 
 

 
 

Gambar 1.8.30.6. Macam-macam gerak (Sumber: Mader, 2004) 

fleksi ekstens
 aduksi abduksi 

pronasi 
inversi eversi 

rotasi 

supinasi 
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Latihan Soal 
1. Sebutkan jenis sendi yang menghubungkan tengkorak dengan ruas tulang belakang! 

Jelaskan! 
2. Apabila kita berolah raga, napas kita tersengal-sengal. Mengapa? Hubungkan 

penjelasannya dengan sumber energi otot! 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.31.Menunjukkan komponen-komponen darah manusia beserta fungsinya 
 
 

Darah merupakan salah satu penyusun sistem kardiovaskuler.  Darah dalam tubuh 
memiliki tiga fungsi utama, yaitu transportasi, pertahanan dan pengaturan. Sebagai 
sistem transportasi, darah mentransport nutrien, gas, dan hormon ke bagian-bagian yang 
memerlukannya. Darah juga mengangkut zat sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari 
tubuh. Sebagai pertahanan tubuh, sel-sel darah putih melawan kuman-kuman penyakit 
atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Darah terlibat dalam pengaturan 
suhu tubuh. Apabila suhu tubuh terlalu tinggi, maka darah akan mengalir ke permukaan 
kulit untuk mengeluarkan kelebihan panas. Sebaliknya, apabila suhu tubuh cenderung 
menurun, darah mengurangi alirannya ke arah kulit untuk menghindari kehilangan panas 
tubuh. Di samping itu, darah juga berperan mempertahankan keseimbangan air dan 
elektrolit. Darah berfungsi sebagai bufer, dalam hal ini darah mengatur pH darah agar 
tetap konstan. 

 
A. Susunan darah 

Darah terdiri atas plasma dan  sel-sel darah. Penyusun darah beserta fungsinya 
dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 
Gambar  1.8.31.1. Darah dan penyusunnya  

 
1.  Plasma 

Plasma  adalah bagian cair darah berwarna bening kekuningan dan memiliki 
unsur pokok sama dengan sitoplasma. Kurang lebih 55% bagian  darah adalah 
plasma. Plasma tersusun atas 90% air dan 10 % zat terlarut, meliputi protein 
darah (serum globulin, serum albumin dan fibrinogen), substansi menyerupai 
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lemak (glikolipid, fosfolipid dan lain-lain), asam amino, ion-ion garam, zat yang 
dihasilkan sel (enzim, antibodi, dan hormon) dan beberapa zat sisa metabolisme.  

Plasma mengangkut sari-sari makanan, mineral, oksigen, dan berbagai materi 
yang diperlukan tubuh ke sel-sel di seluruh tubuh. Plasma juga membawa zat-sat 
hasil sisa metabolisme ke hati, paru-paru, ginjal, dan kulit.  

 
2. Sel-sel darah 

Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit) 
dan trombosit. Sel darah merah pada manusia tidak mempunyai inti, sehingga 
mudah dibedakan dengan sel darah putih. Sel darah putih dikelompokkan 
menjadi dua: a) granulosit yaitu leukosit yang mempunyai granula pada 
sitoplasmanya   (terdiri dari eosinofil, netrofil, basofil), b) agranulosit yaitu leukosit 
yang tidak mempunyai granula pada sitoplasmanya (terdiri dari limfosit dan 
monosit).  
a. Sel darah merah (eritrosit) 

 Sel darah merah berukuran kecil, kurang lebih 7 – 8 um, berbentuk cakram 
dengan bagian tengah cekung, dan setelah matang tidak berinti (Gambar 
1.8.31.1 dan 1.8.31.2).  

  

Gambar 1.8.31.2. Sel-sel darah merah (a) dan molekul hemoglobin (b) 

 Di dalam darah, sel darah merah ditemukan paling banyak di antara sel 
yang lain.  Satu millimeter kubik  darah, kurang lebih sekitar satu tetes, terdiri 
dari lima juta lebih sel darah merah.  Sel-sel darah merah mengandung 
hemoglobin yaitu pigmen merah yang mengandung zat besi yang berfungsi 
mengikat oksigen.  

Oksigen dari paru-paru ditransport oleh darah menuju sel-sel tubuh 
sebagian besar (99%) dengan terikat pada hemoglobin membentuk 
oksihemoglobin. Sisanya larut dalam darah. Oksigen kemudian masuk ke 
dalam sel dengan berdifusi, dan digunakan untuk respirasi sel (metabolisme). 
Karbondioksida sebagai zat sampah hasil respirasi sel diangkut oleh darah  
berikatan dengan hemoglobin (23%), bentuk ion bikarbonat yang larut dalam 
plasma (70%) dan bentuk gas (7%) yang larut dalam plasma. Di dalam darah, 
karbondioksida ditransport menuju paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh 
melalui proses pengeluaran napas. 

Sel-sel darah merah  dibentuk di dalam sumsum tulang dan memiliki waktu 
hidup sampai 120 hari. 

Setiap molekul hemoglobin dalam darah merah memiliki empat molekul 
rantai polipeptida (globin) yang memiliki senyawa heme yang mengandung 

 

 

Fe 

heme 
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atom besi (Fe).  Lihat Gambar …. Saat ada oksigen, oksigen berikatan 
dengan besi. Jika sel darah merah telah melepas oksigen dan darah 
mengangkut H+, maka darah akan berwarna lebih gelap.  

b. Sel-sel darah putih 
Di antara sekian banyak sel-sel darah merah terdapat suatu benda yang 

lebih besar dari sel-sel darah merah. Benda ini  berwarna putih, disebut sel 
darah putih (Leukosit).  Jumlah sel-sel darah 
putih lebih sedikit dibanding sel-sel darah merah. 
Dalam satu milimeter kubik darah hanya terdapat 
lima sampai  sepuluh ribu sel-sel darah putih.  
Sel darah putih dihasilkan di sumsum tulang dan 
kelenjar limfe. 

     Sel-sel darah putih  berfungsi melawan bakteri, 
virus dan  benda-benda asing penyebab 
penyakit. Apabila terjadi infeksi, tubuh 
meningkatkan jumlah sel-sel darah putih. 
Beberapa sel darah putih bersifat fagosit dan 

penghacur terhadap patogen. Beberapa ada yang menghasilkan antibodi 
yang dilepaskan ke dalam darah. Antibodi tersebut berfungsi melumpuhkan 
patogen. 

c.  Keping-keping darah (trombosit) 
Apabila jari kita tergores benda tajam dan mengeluarkan darah, luka 

akan tertutup oleh darah yang membeku.  Peristiwa membekunya darah 
pada luka merupakan hasil aktivitas bagian 
darah yang disebut disebut keping-keping 
darah (Trombosit) (Gambar 1.8.31.3).  
Keping darah berperan dalam proses 
penutupan luka yang mempercepat 
pemulihan luka dan mencegah masuknya 
kuman  penyakit. Keping-keping darah 
hanya mampu hidup antara 5 sampai 9 hari 
saja.  

Setelah terjadi luka, darah keluar dari 
pembuluh darah. Segera setelah itu terjadi 

penggumpalan darah (koagulasi) sehingga darah berhenti mengalir. Proses 
pembekuan darah dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Di dalam darah terdapat protein yang disebut fibrinogen dan protrombin. 
2) Bila  keluar dari pembuluh darah, keping darah akan mengeluarkan 

tromboplastin. Di samping dihasilkan oleh trombosit, tromboplastin juga 
dihasilkan oleh pembuluh darah maupun jaringan  yang luka. 

3) Tromboplastin bersama-sama dengan ion Ca 2+  mengaktifkan 
protrombin menjadi trombin.  

4) Trombin merupakan enzim yang mampu mengubah fibrinogen menjadi 
serabut yang lebih panjang disebut fibrin. Fibrin inilah yang akan 
menjaring  sel darah merah dan mengubah cairan darah menjadi gel 
agar darah tidak terus mengalir keluar tubuh. 

 
 

Gambar 1.8.31.4: Keping-
keping darah  

Gambar 1.8.31.3: Sel-sel 
darah putih 
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5) Vitamin K berperan dalam pembentukan protrombin, sehingga defisiensi 
vitamin K berakibat pula terhadap laju pembekuan darah 

                                                                    

                      
 
B. Macam darah 

Saat seseorang banyak kehilangan darah diperlukan tranfusi darah dari orang 
lain. Namun, tranfusi darah tidak sekedar memindahkan darah. Sebelumnya perlu 
dilakukan pengujian macam darah, karena tidak semua darah cocok untuk setiap 
orang. Apabila darah yang ditranfusi tidak cocok dengan darah pasien maka akan 
mengakibatkan penggumpalan darah yang bisa menyebabkan kematian. Untuk 
menghindari kejadian ini, sebelum tranfusi terlebih dulu perlu mengidentifikasi 
golongan darah pasien maupun darah yang akan ditranfusi.   

Dalam mengidentifikasi golongan darah selalu melibatkan penentuan golongan 
ABO dan atau Rh-(negatif) or Rh+(positif). 

 
1. Golongan Darah ABO 

Penentuan golongan darah ABO berdasarkan pada ada tidaknya dua 
macam antigen, yaitu antigen A dan antigen B yang terdapat pada permukaan 
sel darah merah. Keberadaan antigen ini tergantung pada faktor keturunan.  

Seseorang yang memiliki antigen A, maka bergologan A, sedangkan yang 
memiliki antigen B bergolongan darah B. Di samping itu, orang yang memiliki 
antigen A dan B, maka bergolongan AB. Orang dengan darah tidak 
mengandung antigen A dan antigen B memiliki golongan darah O.   

Setiap orang dengan golongan darah A memiliki serum antibodi B (anti A), 
sebaliknya orang bergolongan darah B memiliki serum antibodi A. Menilik 
kedua macam darah tersebut, maka darah orang dengan golongan AB tidak 
memiliki serum antibodi A dan antibodi B. Sebaliknya,  orang bergolongan 
darah O, di dalam darahnya memiliki baik serum antibodi A maupun antibodi 
B. Secara singkat, kandungan antigen dan antibodi setiap macam darah dapat 
dilihat pada tabel berikut. 

 
  

 

Gambar 1.8.31.4 Fibrin menjaring sel 
darah merah, cairan darah menjadi 
gel, kemudian mengering membentuk 
jaringan parut.  
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Tabel 1.8.31. Kandungan antigen dan antibodi dalam darah ABO 
 

Golongan darah Antigen Antibodi 

A A b 

B B a 

AB A, B b, a 

O - a, b 
 

Percampuran dua macam darah yang berbeda memiliki dua kemungkinan, 
yaitu menggumpal (aglutinasi) atau tidak menggumpal. Apabila darah 
bercampur dengan darah orang lain, maka antibodinya tidak boleh dengan 
bertemu dengan antigennya, sebab akan mengakibatkan penggumpalan 
darah (aglutinasi). Sebagai contoh, orang dengan darah A memiliki antigen A 
dan antibodi b, tidak boleh ditransfusi dengan darah B, karena antibodi b akan 
bertemu dengan antigen B yang menyebabkan aglutinasi.   

 
2. Golongan darah Rh 

Pengelompokan darah juga bisa berdasarkan keberadaan faktor Rh pada 
sel darah merah. Manusia bisa memiliki sel darah merah dengan antigen Rh 
(Rh positif/Rh+) atau tanpa antigen Rh (Rh negatif/Rh-). Antibodi dalam sistem 
Rh tidak seperti antibodi dalam sistem ABO. Tidak seorangpun memiliki 
antibodi anti-Rh, kecuali darah orang tersebut bertemu dengan sel-sel darah 
dengan Rh+. Hal ini bisa terjadi bila darah seseorang dengan Rh- ditranfusi 
dengan darah dengan Rh+. Orang dengan Rh- tidak memiliki antibodi terhadap 
antigen Rh, tetapi orang tersebut membuat antibodi anti-Rh saat bertemu 
dengan antigen Rh. Apabila antigen Rh bertemu dengan anti-Rh, maka sel 
darah merah yang berantigen Rh akan diserang anti-Rh menyebabkan 
hemolisis. 

Pembentukan anti-Rh bisa terjadi pada ibu hamil. Jika darah Rh- ibu 
bertemu dengan fetus dengan Rh+, beberapa eritrosit fetus bisa menembus 
plasenta menuju sistem sirkulasi ibunya, yang memicu pembentukan antibodi 
anti Rh. Karena darah bayi dan darah ibunya terpisah oleh plasenta, maka 
untuk bayi pertama tidak menimbulkan masalah. Pada kehamilan berikutnya, 
antibodi tersebut sudah ada di dalam darah ibu dan dapat menembus 
plasenta kemudian menyerang darah fetus dengan Rh+. Serangan anti-Rh 
menyebabkan darah fetus mengalami hemolisis dan berakibat animea. 
Kondisi ini bisa menyebabkan kematian bayi yang disebut penyakit hemolitik 
bayi.  
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 
 
Indikator Esensial : 
1.8.32. Menjelaskan keterkaitan antara struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan 

pada manusia 
 

Sistem pencernaan pada manusia yaitu 1) Membentuk bolus makanan di mulut 2). 
Bolus tertelan melalui esofagus menuju ke lambung dengan gerak peristaltik pada saluran 
pencernaan 3). Menjadi bubur chymus, dan nutrisi yang mampu terserap oleh usus halus 
4).Sisa serat makanan di rectum akan dibuang melalui anus. 

Saluran pencernaan pada manusia terbagi atas 4 zona atau daerah yaitu: 
1. Zona Ingesif  (bagian yang mengambil dan memasukkan makanan), meliputi bibir, 

mulut, gigi dan lidah. 
2. Zona Progresif  (bagian yang mendorong dan mulai mengubah makanan), meliputi 

pharink, esophagus dan ventrikulus. 
3. Zona Degresif  (bagian tempat berlansungnya proses-proses kimia, seleksi dan 

absorbsi), meliputi intestenum tenue. 
4. Zona Egresif  (bagian yang melepaskan sisa makanan yang tidak berguna), meliputi 

intestinum krasum, dan anus. 
 

 
 
1. Zona Ingesif , Daerah Mulut : terdiri atas Palatum (langit-langit) yaitu : P durum dan P 

molare,  Rahang atas ( maksila ) dan rahang bawah ( mandibula),Gigi dimana ada 4 
jenis tipe gigi yaitu dens caninus, dens incicivus, dens pre molare dan dens molare. 

Gambar 1.8.32. Sistem Pencernaan 
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Dan Berdasarkan pergantian gigi ada dua yaitu dens permanent dan den decidiu. 
Fungsi gigi dalam sistem pencernaan membantu mencerna secara fisik dengan cara 
memotong, mengigit, dan menggilas makanan.  

2. Zona Progresif, Saluran pencernaan setelah daerah mulut ada saluran pharing yang 
merupakan saluran pencernaan sebelum esofagus. Saluran pharing terbagi atas 
oropharing, nasolopharing, laringo pharing pada pertemuan dua saluran dari mulut 
dan hidung (laringo pharing) terdapat sphincter. Ventriculus -Lambung terbagi atas 
tiga daerah yaitu Cardia, Fundus, pilorus dan mempunyai bagian  cekung yaitu 
curvutura minor dan bagian cembung yaitu curvutura mayor serta terdapat sphinkter 
atas sp. Cardiaca dan bawah sp. Pilorica. Otot (muscularis) pada lambung 
mempunyai otot polos dengan tipe circuler dan longitudinal serta adanya mus. Fibrae 
oblique yang berada di mus.circuler  

3. Zona Degresif, Intestenum terbagi atas dua bagian besar Intestenum tenue (Usus 
halus) yang terbagi menjadi tiga yaitu duodenum, jejenum dan ileum. 

4. Zona Engesif, Intestenum crasum (usus besar) yang terbagi menjadi tiga Colon 
ascendens, colon transfersal dan colon descendens  
Agar makanan dapat dicerna secara mekanis maupun chemis sistem pencernaan ini 

mengunakan kontraksi otot intestistinal yaitu 1. Kontraksi tonik : sifat kontinyu, 
berlangsung bermenit-menit atau berjam-jam, intensitas meningkat atau menurun tetapi 
tetap kontinyu. Konteraksi ini disebabkan oleh Potensial Aksi atau non elektronik oleh 
hormon. Setiap kontraksi tonik setiap segmen menentukan jumlah tekanan dan kontraksi 
tonik sfingter (sfingter pilorus, ileosekalis dan analis) untuk membentu pergerakkan 
makanan. 2. Kontraksi ritmik ; Kontraksi yang terjadi secepat 12 kali per menit atau 
selambat 3 kali per menit. Kontraksi yang berirama Frekuensi ini ditentukan oleh 
gelombang lambat dlm potensial listrik otot, Beritme, sehingga bertanggung jawab untuk 
pencampuran makanan atau dorongan peristaltik makanan. 

Sistem saraf intrinsik saluran pencernaan terdiri atas dua lapisan neuron dan serabut 
– serabut penghubung yang sesuai  yaitu 1. Pleksus misenterikus atau pleksus   Aurbach 
 terletak di antara otot sirkuler  dan longitudinal, mengatur gerakan 
 gastrointestinal. 2. Pleksus Sub mukosa atau Meissner di lapisan sub mukosa, 
mengatur sekresi  dan menerima  isyarat dari epitel dan reseptor regangan 
dalam dinding usus. Saraf otonom yang terlibat adalah saraf Simpatis dan Para simpatis 
yang mengubah seluruh aktivitas seluruh usus atau bagian-bagian tertentu usus.Saraf 
Parasimpatis. Dibagi divisi kranial dan sakral. Bagian Kranial oleh nervus vagus, sakral 
oleh segmen sakral ke 2 dan 3, medula spinalis dan nervi erigentes ke setengah bagian 
usus. Serabut saraf simpatis dari medula spinalis segmen T8 dan L3, serabut 
praganglioner menuju rantai simpatis dan berjalan menuju ganglia seliaka dan berbagai 
ganglia mesenterika. Pada umumnya sifat saraf simpatis di pencernaan mengganggu 
aktivitas saluran pencernaan. 

Jenis Pergerakkan  adalah 1. Gerak mencampur, disebabkan kontraksi lokal segmen 
kecil dinding usus. 2. Gerak purposif (mendorong)-peristaltis terjadi pada traktus 
gastrointestinal, saluran empedu, saluran kelenjar lain di seluruh tubuh, ureter dan 
seluruh tabung otot polos lain di dalam tubuh rangsangan yang timbul adalah peregangan 
3. Gerakan Menelan-Stadium volunter : secara sadar makanan dimasukkan kedalam 
mulut oleh lidah dan palatum, dan secara otomatis dan hampir seluruh atau sebagain 
bolus makanan terdorong masuk secara otomatis. Stadium faringeal : bolus makanan di 
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dorong kebelakang mulut merangsang daerah reseptor menelan di sekitar pintu faring 
dan dimulai serangkaian kontraksi otot faring otomatis sebagai berikut: a) Palatum mole 
mendorong ke atas menutup nares posterior agar mencegah refluks makanan ke rongga 
hidung; b) Arkus palatofaring tiap sisi faring tertarik ketengah untuk saling mendekat dan 
membentuk celah sagital sehingga makanan melewati bagian posterior celah ini efektif 
untuk menyeleksi makanan yang telah dikunyah dengan baik yang akan masuk dan 
menghalangi makanan besar; c) Pita suaralaring sangat berdekatan dan epiglotis 
mengajun ke belakang ke atas superior pintu sehingga mencegah makanan masuk ke 
dalam trakea Seluruh laring ditarik ke atas dan depan oleh otot yang melekat pada os 
hyoideum. Sehingga pergerakkan laring meregangkan pintu esofagus, sphinkter esofagus 
relaksasi sehingga memungkinkan makanan berjalan; d) pada saat laring terangkat dan 
sfingter esofagus atas relaksasi otot konstriktor faringis superior berkontraksi sehingga 
ada gelombang peristaltik cepat ke bawah. Stadium Esofageal : menghantarkan 
makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik primer ( gelombang Peristaltik 
dari faring yang menyebar ke esofagus) dan gerakan peristaltik sekunder (akibat 
makanan yang masih tertinggal di esofagus) sehingga makanan terus di masukkan ke 
lambung sampai habis. 

Di Lambung makanan akan disimpan dalam jumlah besar sampai ditampung bagian 
bawah saluran pencernaan kemudian lambung akan mencampur makanan tersebut 
dengan sekret lambung sampai membentuk kimus.Getah lambung : gl. Gastrika, 
pencampuran oleh gelombang peristaltik dan gelombang pada korpus lambung 
(gelombang  konstriktor lemah) gelombang peristaltik akan melalui antrum menuju piloris 
akan mengaduk isi antrum namun lubang pilorus cukup kecil sehingga hanya mili liter isi 
antrum yg ke usus. Pengosongan lambung di lawan oleh tahanan pilorus dan 
dipermudah oleh gerak peristaltik- jika peristaltika antrum meningkat maka tonus otot 
pilorus menurun. Ada peristaltis antrum – pompa pilorus Selanjutnya mengeluarkan 
makanan secara perlahan ke usus halus melalui gel peristaltik pada antrum pilorikum. 
Kontraksi Mencampur di Usus halus terjadi dengan adanya kontraksi ritmik sepanjang 
usus sehingga membelah kimus menjadi partikel-partikel makanan padat dengan sekret 
usus halus dan gerakan Mendorong -didorong oleh peristaltis ke arah anus 0,5-2 cm/dtk. 
Aktivitas meningkat setelah makan dan agar makanan tidak masuk kembali ke usus ada 
sphinter ileosekalis yang selalu mengosongkan isi ilium perlahan-lahan ke sekum. 
Pergerakan di colon adalah pergerakan mencampur- haustari, pergerakan segmentasi 
yang sama dengan usus halus, kontraksi otot sirkuler menyempitkan lumen sampai 
hampir menutup dan otot longitudinal mengempul pada taenia koli berkontraksi. 
Gabungan kontraksi ini menyebabkan tonjolan ke arah luar membentuk kantung haustari. 
Reaksi ini bergerak lambat ke anus selama masa kontraksinya, sehingga feses dalam 
usus besar diaduk dan diputar, feses yang tadinya cair secara progresif diserap airnya 
sampai 150 ml. Pergerakan Mendorong- mass movement. Gerakan mendorong feses ke 
arah anus. Tempat terjadinya gerak ini di kolon yang mengalami regangan atau teriritasi 
kolon distal sepanjang 20 cm maka kontraksi mendorong masa menuruni segmen kolon 
dan jika feses ke rektum maka terasa akan defakasi . 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.33. Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi dan proses pembentukan urin 
 
 

Setiap saat tubuh melakukan metabolisme di dalam sel-selnya. Beberapa zat yang 
dihasilkan merupakan zat sampah yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus 
dikeluarkan. Ekskresi adalah pelepasan zat sisa metabolisme dari tubuh. Sistem urinaria 
merupakan sistem tubuh dengan tugas utama mengekresikan sisa metabolisme melalui 
pengeluaran urin.  

 
A. Fungsi sistem urinaria 

Sistem urinaria menghasilkan urin yang mengandung zat sisa metabolisme dan 
mengalirkannya keluar tubuh.  

1. Ekskresi zat sisa metabolisme 
Metabolisme dalam sel antara lain menghasilkan zat sisa. Beberapa zat sisa 

metabolisme mengandung nitrogen, yaitu urea, amonia, kreatinin, dan asam urat.  
Zat-zat tersebut terutama diekskresikan oleh ginjal. Beberapa nutrien berupa 
asam amino, kreatinin dan nukleotida di dalam sel dimetabolisme dan 
menghasilkan zat-zat tersebut.  

Amonia merupakan zat sisa metabolisme yang sangat beracun di dalam sel. 
Di dalam hati amonia direaksikan dengan karbondioksida menjadi urea yang 
kurang beracun. Kreatinin fosfat merupakan fosfat yang memiliki energi tinggi 
yang disimpan dalam otot. Penguraian kreatnin fosfat melalui metabolisme 
menghasilkan kreatinin. 

Nukleotida, mengandung adenin dan timin, diuraikan di dalam sel 
menghasilkan asam urat. Asam urat tidak begitu larut dalam air. Jika di dalam 
darah terlalu banyak, maka asam urat akan membentuk kristal. Kristal-kristal 
tersebut sering terkumpul di dalam sendi, sehingga di bagian ini mejadi terasa 
sakit. Kondisi ini disebut gout.    

2.  Memperahankan keseimbangan air 
Selain ekskresi, fungsi utama ginjal adalah memertahankan keseimbangan air 

dan garam yang sesuai di dalam darah. Telah kita ketahui bahwa volume darah 
berhubungan erat dengan keseimbangan garam tubuh. Kandungan garam, 
misalnya NaCl, yang lebih banyak di dalam darah dibanding dalam cairan antar 
sel akan menyebabkan peningkatan volume dan tekanan darah. Hal ini karena 
tingginya kandungan garam dalam darah  menyebabkan terjadinya osmosis, 
yaitu difusi air ke dalam darah. Dalam rangka pengaturan tekanan darah, ginjal 
juga terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, ginjal juga mempertahankan kadar ion 
(elektrolit), misalnya ion potasium (K+), ion bikarbonat (HCO3 

-) dan ion kalsium 
(Ca2-) dalam darah.  

B. Organ-organ sistem urin 
Sistem urin terdiri dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra (Gambar 

1.8.33.1.) 
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    Gambar 1.8.33.1. Sistem Urinaria pada manusia 
      Sumber: Mader, 2004. 
 

1. Ginjal 
Ginjal adalah pasangan organ ekskresi yang terletak di dekat bagian lumbar di 

bagian belakang di sisi kulumna vertebralis. Keduanya terletak di lekukan dalam 
otot punggung di bawah peritonium, di mana mereka menerima proteksi dari 
tulang rusuk bagian bawah. Masing-masing ginjal selalu “dipegang” di tempat 
oleh jaringan penghubung. 

Ginjal merupakan organ berbentuk kedelai, berwarna coklat kemerahan. 
Organ tersebut dibungkus kapsul kuat yang terbentuk dari jaringan penghubung 
berserat, disebut kapsul ginjal. Ginjal memiliki bagian melekuk ke dalam, disebut 
hilum, di mana arteri renalis masuk dan vena renalis keluar serta ureter keluar 
dari ginjal.  

 
2. Ureter 

Ureter berbentuk saluran kecil berotot yang memanjang dari ginjal ke kantung 
kemih, dengan   panjang kurang lebih 25 cm dan diameter 5 mm.   

Dinding ureter memiliki tiga lapisan. Lapisan bagian dalam merupakan lapisan 
mukosa, lapisan tengah terdiri dari otot polos, dan lapisan luar terdiri dari mantel 
berserat yang tersusun atas jaringan konektif. Kontraksi peristaltik menyebabkan 
urin masuk ke kantungkemih, bahkan jika seseorang berbaring.  

 
3. Kantung kemih 

Kantung kemih terletak di dalam rongga pelvis, di bawah peritonium parietal 
dan tepat di posterior simfisis pubis. Padalaki-laki, bagian ini di bagian anterior 
rektum. Pada perempuan, bagian ini di bagian anterior vagina dan di bagian 
inferior uterus. Fungsi kantung kemih adalah untuk menyimpan urin hingga 
dikeluarkan dari tubuh. Kantung kemih memiliki tiga lubang, dua menuju  ureter, 
dan satu lubangmenuju uretra.   

Dinding kantung kemih tersusun atas lapisan tengah yang merupakan serabut 
sirkular dan dua elapisan otot longitudinal yang dapat melebar. Permukaan 
dalam dilapisi oleh epitel transisional. Dalam keadaan kosong, permukaan 
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menghasilkan 
urin  

Ureter 
mentransport 
urin  

Kantung kemih 
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kantung kemih berlipat-lipat membentuk rugae. Setelah urin masuk ke dalam dan 
memenuhi kantung kemih dan kantung ini menjadi besar,   sel-sel epitel menjadi 
lebih pipih. Rugae mukosa hilang saat kantung kemih membesar dan lipatan-
lipatan kecil mukosa kantung berfungsi seperti katup untuk mencegah aliran balik 
urin.   

Di sekitar lubang menuju uretra terdapat sfingter. Sfinkter internal dan 
eksternal tersusun atas otot rangka yang dapat dikontrol secara sadar.   

 
4. Uretra 

Uretra merupakan saluran kecil yangmemanjang dari kantung kemih ke 
lubang luar. Uretra berbeda panjangnya antara laki-laki dan perempuan. Pada 
perempuan, panjang uretra hanya sekitar 4 cm. Pendeknya uretra pada 
perempuan memudahkan infeksi bakteri. Pada laki-laki, panjang uretra sekitar 20 
cm.  

 
C. Ginjal dan pembentukan urin 

1. Bagian-bagian ginjal 
Potongan membujur ginjal memperlihatkan beberapa cabang arteri ginjal dan 

vena ginjal (Gambar 1.8.33.2.). Ginjal memiliki tiga bagian, yaitu korteks, medula 
dan pelvis.  

Korteks adalah lapisan paling luar ginal. Di bawah korteks terdapat lapisan 
dengan massa  jaringan berbentuk segi tiga disebut piramid ginjal. Lapisan 
yang mengandung massa ini disebut medula. Pelvis ginjal merupakan ruang di 
tengah ginjal yang berhubungan dengan ureter.   

 
2. Nefron 

Dengan perbesaran tinggi, ginjal terlihat tersusun atas lebih dari berjuta-juta 
nefron (Gambar 1.8.33.2). Nefron merupakan unit struktural dan fungsional 
terkecil ginjal. Di dalam nefron inilah terbentuk urin. Masing-masing nefron 
tersusun atas beberapa bagian berturut-turut meliputi glomerulus, kapsula 
Bowman, tubulus kontortus proksimal, ansa Henle, tubulus kontortus distal dan 
saluran pengumpul. Kapsul glomerulus dan tubulus kontortus selalu berada di 
korteks. Ansa Henle turun ke medula. Saluran pengumpul juga berada di medula 
renalis, sehingga bagian piramid terlihat bergaris.  

Masing-masing nefron memiliki pasokan darah sendiri. Darah dari aorta 
mengalir ke arteri ginjal, kemudian ke arteriol aferen menuju gumpalan kapiler 
yang disebut glomerulus. Glomerulus dibungkus oleh kapsul glomerular atau 
kapsula Bowman. Darah meninggalkan glomerulus memasuki arteriol eferen 
yang membawa darah ke jaringan kapiler peritubuler. Kapiler peritubuler 
merupakan jaringan kapiler yang mengelilingi nefron. Kapiler ini kemudian 
bermuara di venula yang selanjutnya bergabung dengan vena ginjal. 
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Salah satu komponen nefron adalah glomerulus. Bagian ini merupakan 

kelompok kapiler cabang dari arteriol afaren ginjal yang melekuk membentuk 
gumpalan.  

Glomerulus dibungkus oleh lapisan dalam kapsula Bowman yang tersusun 
atas podosit. Podosit memiliki penjuluran sitoplasma.  Podosit menempel pada 
dinding kapiler gomerulus dan diantaranya membentu pori yang memungkinkan 
dilewati molekul-molekul kecil dari glomerulus ke kapsula Bowman.  

Tubulus kontortus proksimal memanjang dari kapsula Bowman. Saluran ini 
dilapisi sel-sel epitel kuboid di permukaan dalamnya dengan mikrovili berukuran 
sekitar 1 цm. Mikrivili ini terkemas membentuk “brush border”, menambah area 
permukaan untuk reabsorbsi.  

Di akhir saluran menyempit dan dindingnya hanya tersusun atas epitel pipih 
satu lapis. Saluran ini  melekuk berbentuk huruf U, disebut ansa Henle. Masing-
masing lengkungan terdiri dari lengan disenden (turun) dan asenden (naik).  

Di akhir ansa Henle, tubulus membesar dengan dinding dilapisi oleh sel-sel 
epitel kuboid. Saluran ini disebut tubulus kontortus distal yang memiliki banyak 
mitokondria, tetapi bermikrovili sedikit. Susunan ini sesuai dengan perannya 
untuk aktif mentransport molekul dari darah ke dalam saluran. Proses ini disebut 
sekresi. Beberapa buku pengangan siswa menyebutnya sebagai augmentasi. 
Cairan di dalam tubulus kontortus distal bermuaran di saluran pengumpul, 
kemudian disalurkan ke rongga ginjal yang disebut pelvis renalis.  
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Gambar 1.8.33.2. Penampang membujur ginjal dan bagian-bagiannya 
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3. Pembentukan urin  
Urin terbentuk di dalam nefron melalui beberapa tahap, yaitu filtrasi, 

reabsorbsi, sekresi (augmentasi), dan pengumpulan urin. 
 

Filtrasi 
Filtrasi terjadi saat darah masuk ke arteriol aferen ginjal, kemudian ke 

glomerulus. Tekanan darah dalam glomerulus tinggi karena mendapat dorongan 
dari tekanan arteriol yang berasal dari arteri ginjal dan aorta. Karena dengan 
tekanan ini, air dan molekul-molekul kecil didorong menembus pori kapiler 
glomerulus ke kapsula Bowman. Hasil filtrasi  disebut filtrat glomerulus atau 
urin primer. Filtrat glomerulus mengandung molekul-molekul kecil yang sama 
dengan plasma darah. Di dalamnya terdapat molekul yang masih diperlukan 
tubuh dan molekul yang tidak zat sampah metabolisme. 

Dalam proses ini molekul-molekul besar (protein) dan sel-sel darah tidak 
dapat menembus dinding kapiler sehingga tetap di dalam kapiler glomerulus. 
Selain mengandung komponen besar, darah dalam kapiler glomerulus juga 
mengandung molekul-molekul kecil yang tidak ikut terfiltrasi. Dalam sehari, 
nefron ginjal kurang lebih memfilter 180 liters air. Cairan (darah) yang tertinggal 
di dalam kapiler glomerulus mengalir menuju arteriol eferen.  
 
Reabsorbsi 

Reabsorbsi merupakan proses penyerapan molekul-molekul dan ion yang 
diperlukan tubuh dari tubulus kontortus proksimal menuju darah di dalam jaringan 
kapiler peritubuler yang mengelilingi nefron. Dalam proses ini, glukosa dan asam 
amino kembali ke darah. Berpindahnya molekul dan ion terjadi secara  aktif 
maupun pasif.   

Reabsorbsi difasilitasi oleh protein pembawa yang spesifik untuk masing-
masing macam molekul dengan jumlah terbatas. Glukosa merupakan molekul 
yang seharusnya direabsorbsi sampai habis. Apabila terlalu banyak glukosa di 
dalam darah, misalnya pada penderita diabetes mellitus, maka ada sebagian 
molekul glukosa yang tidak terangkut oleh molekul pembawa sehingga keluar 
bersama urin.  
 
Sekresi 

Sekresi (beberapa buku pegangan siswa di Indonesia menamakan 
augmentasi) merupakan proses selanjutnya di mana beberapa zat (ion 
hidrogen, ion potasium, kreatinin, dan obat-obatan misalnya penisilin) 
dikeluarkan dari darah dan masuk ke cairan tubulus, terutama tubulus kontortus 
distal. Zat-zat ini digerakkan dari darah dengan trasport aktif ke dalam tubulus 
kontortus distal. Hasil proses ini adalah urin sekunder yang  mengandung: (1) 
substansi yang telah mengalami fltrasi glomerulus, dan tidak mengalami  
reabsorbsi, dan (2) substansi yang disekresi.    

Urin tersebut dialirkan ke saluran pengumpul menuju pelvis ginjal, kemudian 
melalui ureter menuju kantung kemih. Di dalam kantung kemih urin ditampung 
kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui uretra.  
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Keseimbangan air dan elektrolit 
Di samping sebagai organ ekskresi, ginjal juga mengatur keseimbangan air 

dan elektrolit. Elektrolit yang dimaksud terutama Na+, K+, HCO3-.  Elektrolit lain 
seperti ion kalsium  (Ca2+) dan  ion fosfat (HPO4

2-). Ginjal mengatur ekskresi dan 
keluar masuknya elektrolit-elektrolit tersebut keluar dan masuk saluran terutama 
di ansa Henle dan saluran pengumpul untuk  membantu darah mengontrol 
komposisi elektrolit di dalamnya.  
 

D. Pengeluaran urin 
Saat kantung kemih terisi urin kurang lebih 250 ml, reseptor peregangan 

mengirim impuls ke saraf sensoris, kemudian ke saraf pusat, yang menyebabkan 
kantung kemih kontraksi dan sfingter relaksasi sehingga urin keluar. Pada anak dan 
orang dewasa, otak mengontrol refleks ini untuk menunda pengeluaran urin hingga 
waktu yang tepat. 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 
 
Indikator Esensial : 
1.8.35.Menjelaskan  fungsi bagian-bagian kulit  
 
 

Kulit menutup seluruh permukaan tubuh manusia. Kulit memiliki berbagai fungsi, yaitu 
sebagai pelindung, pengaturan suhun tubuh, penghasil vitamin D, sensasi, dan ekskresi. 
Pada orang dewasa, area permukaan kulit sekitar 1,8 m2. Kulit sering disebut membran 
kutaneus atau integumen. Karena kulit memiliki berbagai organ asesori (Gambar …), 
penutup tubuh ini juga bisa dikatakan sebagai sistem integumen. 

Kulit tersusun atas dua lapis, yaitu epidermis dan dermis.  Hipodermis merupakan 
jaringan di bawah kulit (subkutan), yang berada di antara kulit dan jaringan di bawahnya. 
Hipodermis  tidak mengandung otot.  

 

 
 

Gambar  1.8.35. Susunan kulit (Sumber: Mader, 2004) 
 

Sebagai pelindung, kulit berfungsi sebagai penghalang yang penahan masuknya 
mikroorganisme dan substansi asing lain ke dalam tubuh. Kulit menentukan dapat 
tidaknya suatu substansi masuk atau keluar tubuh. Dalam hal ini terutama untuk 
mencegah hilangnya air dari tubuh. Beberapa bagian tambahan dan atau modifikasi kulit 
berfungsi melindungi oran atau sistem tertentu. Alis mata menahan keringat agar tidak 
mengalir ke mata, bulu mata berguna untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam 
mata. Selain itu, rambut di dalam hidung dan telinga mencegah masuknya debu dan 
substansi asing lainnya. Kuku melindungi ujung jari dari kerusakan. 
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A. Epidermis 
Epidermis merupakan bagian luar kulit yang tipis. Bagian ini tersusun atas epitel 

pipih kompleks yang terbagi menjadi beberapa lapisan. Berturut-turut dari dalam ke 
luar, lapisan epidermis meliputi stratum basale, stratum spinosum, stratum 
granulosum, stratum, lusidum, dan stratum korneum. 

Sel-sel stratum basale menghampar di atas dermis. Sel-sel bagian ini secara 
terus-menerus membelah dan menghasilkan sel-sel baru, kemudian didorong menuju 
permukaan epidermis selama dua sampai 4 minggu. Saat bergerak menjauhi dermis, 
sel-sel tersebut menjauh dari pembuluh darah di dalam dermis. Karena tidak dipasok 
makanan dan oksigen, sel-sel epitel ini semakin lama mati dan lepas. 

Warna kulit 
Melanosit merupakan sel-sel berbentuk tak beraturan dan memiliki tonjoloan 

sitoplasma. Sel-sel ini terdapat pada lapisan epidermis bagian dalam, yaitu stratum 
basale dan stratum spinosum. Melanosit menghasilkan melanin, yaitu pigmen yang 
bertanggungjawab pada warna kulit. Jumlah melanosit relatif sama pada setiap 
orang. Variasi terletak pada jumlah melanin yang dihasilkan dan distribusinya. Saat 
kulit terdedah sinar matahari, melanosit menghasilkan lebih banyak melanin untuk 
melindungi kulit dari kerusakan yang disebabkan radiasi sinar ultraviolet. Melanin 
menembus sel-sel epidermis lain, sehingga menghasilkan warna coklat, atau pada 
beberapa orang membentuk bercak-bercak melanin. Albinisme merupakan kelainan 
yang disebabkan oleh faktor keturunan, dicirikan dengan hilangnya  kemampuan 
menghasilkan melanin.  

 
B. Dermis 

Dermis merupakan lapisan tebal, terletak di bawah epidermis. Lapisan ini 
mengandung jaringan ikat yang tersusun tak beraturan dan padat. Bagian atas 
dermis berbentuk seperti jari, sehingga disebut papila dermal. Dermis mengandung 
serabut kolagen dan elastik. Serabut kolagen fleksibel tetapi menahan kulit dari 
pemanjangan yang terlalu kuat. Serabut-serabut tersebut menahan agar kulit tidak 
sobek.  

1. Pembuluh darah 
Dermis juga mengadung pembuluh darah yang memasok makanan untuk 

kulit. Aliran darah yang menuju kulit menyebabkan kulit berwarna kemerahan. 
Gejala ini muncul misalnya saat malu, marah, udara panas, dan inflamasi. 
Apabila aliran darah menuju kulit berkurang, maka akan menyebabkan warna 
kulit menjadi pucat. Hal ini terjadi terutama saat udara dingin dan sock. 
Penurunan kandungan oksigen menyebabkan darah berwarna biru yang disebut 
sianosis. 

Di dalam dermis terdapat rambut beserta musculus erector pili dan kelenjar. 
Kelenjar di kulit meliputi kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. 

2. Kelenjar sebasea 
Kelenjar sebasea berhubungan dengan folikel rambut. Kelenjar ini 

mengeluarkan sekret berupa substansi berminyak yang disebut sebum. Sebum 
mengalir ke dalam folikel, kemudian keluar menuju permukaan kulit. Sekresi ini 
melumasi rambut dan kulit serta memberi kondisi keduanya menjadi kedap air.  
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Kelenjar keringat mengasilkan keringat. Bagian ini dibahas tersendiri di bagian 
lain.  

Kelenjar mamae terdapat di bagian dada seorang perempuan. Satu kelenjar 
mamae mengandung 15 sampai 25 lobus. Masing-masing lobus tebagi menjadi 
beberapa lobulus. Masing-masing lobulus mengandung banyak alveoli. Saat  
disekresi, air susu memasuki saluran yang memanjang menuju puting susu. Sel-
sel dalam alveoli menghasilkan air susu hanya saat setelah melahirkan hasil dari 
perubahan hormonal yang kompleks.  

3. Reseptor-reseptor 
Di dalam dermis juga terdapat berbagai serabut saraf yang membawa impuls 

ke dan dari struktur tambahan kulit. Reseptor-reseptor kulit menjadikan kulit 
sensitif terhadap sentuhan, tekanan, sakit dan temperatur (panas dan dingin). 
Tiga macam reseptor kulit sensitif terhadap sentuhan halus yaitu Korpuskulus 
Meissner, diskus Merkel, dan pleksus akar rambut. Korpuskulus Meissner antara 
lain mengumpul pada ujung jari, telapak tangan, dan lidah.  Diskus Merkel 
ditemukan di pertemuan antara epidermis dan dermis. Ujung saraf bebas disebut 
pleksus akar rambut melingkupi  dasar rambut pada folikel dan teraktivasi jika 
rambut disentuh. 

Tiga macam reseptor kulit yang sensitif terhadap tekanan adalah korpuskulus 
Pacini, akhiran Ruffini, bulbus Krause dilindungi oleh selaput jaringan konektif 
dan mengandung jaring-jaring serabut saraf.  

Reseptor sakit dan temperatur merupakan ujung saraf bebas yang berada di 
epidermis. Beberapa ujung saraf bebas responsif terhadap dingin, beberapa 
yang lain responsif terhadap panas. Reseptor dingin jauh lebih banyak daripada 
reseptor panas, tetapi struktur keduanya tidak berbeda.  

4. Penghasil vitamin D 
Vitamin D dihasilkan saat kulit terdedah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet yang 

diperlukan hanya sedikit. Sistesis vitamin D dimulai saat 7-dihidrokolesterol 
terdedah ke sinar ultraviolet sehingga dikonversi menjadi kolekalsiferol. 
Kolekalsiferol dilepaskan ke darah dan dimodifiksi oleh proses hidroksilasi 
(penambahan ion hidrogen) di dalam hati dan ginjal membentuk vitamin D aktif 
(kalsiferol). Vitamin D berfungsi sebagai hormon yang menstimulasi pemasukan 
kalsium dan fosfor dari usus dan menyebabkan lepasnya kedua macam 
substansi ini dari tulang, serta mengurangi hilangnya kalsium dan fosfor dari 
ginjal, sehingga meningkatkan konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. 
Konsentrasi yang cukup dari kedua mineral ini diperlukan untuk metabolisme 
tulang dan mineralisasi, fungsi saraf dan otot. 

5. Pengaturan keseimbangan air dan elektrolit serta suhu tubuh 
Pengaturan keseimbangan elektrolit dan air serta suhu tubuh erat kaitannya 

dengan fungsi ekskresi. Oleh karena itu materi ini dibahas lebih dalam di bagian 
Fungsi Kulit sebagai Organ Ekskresi. 

 
C. Hipodermis 

Hipodermis, atau jaringan subkutan, tidak termasuk lapisan kulit, terbentang di 
bawah dermis. Lapisan ini tersusun atas jaringan ikat  longgar, termasuk jaringan 
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lemak. Lemak adalah bentuk penyimpanan energi yang dapat digunakan saat penting 
untuk memasok molekul lemak untuk respirasi sel. Jaringan lemak juga berfungsi 
sebagai insulasi tubuh. Hipodermis yang berkembang baik akan memberikan 
tampilan bulat dan menyediakan lapisan pelindung terhadap lingkungan luar. 
Jaringan lemak yang berkembang secara berlebih di dalam lapisan  hipodermis 
menyebabkan obesitas. 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 
 
Indikator Esensial : 
1.8.36. Menunjukkan kapasitas paru-paru dengan spirometer 
 

Bernapas merupakan proses mengambil dan mengeluarkan udara pernapasan. 
Proses ini melibatkan dua tahap utama, yaitu mengambil napas (inspirasi) dan 
mengeluarkan napas (ekspirasi). Proses ini melibatkan berbagai organ yang tergabung 
dalam sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia ditunjukkan pada gambar 
berikut. 

 

 
Gambar  1.8.36.1.    Sistem pernapasan pada manusia 
 
Selama pengambilan dan pengeluaran napas, udara pernapasan melewati saluran 

pernapasan dan mengalami penyaringan, pelembaban dan penghangatan, sehingga 
mempermudah gas-gas pernapasan (oksigen dan karbondioksida) untuk bertukar antara 
udara dalam alveoli paru-paru dan darah dalam kapiler darah yang mengelilingi paru-
paru. 

Pengambilan dan pengeluaran napas melibatkan dua komponen pokok yang berada 
di rongga dada, yaitu otot antar tulang rusuk dan rusuk dan komponen yang berada di 
perut, yaitu diafragma. Berdasarkan keterlibatan dua komponen tersebut dikenal dua 
proses pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada 
terjadi karena kontraksi dan relaksasi otot-otot antar tulang rusuk yang menyebabkan 
mengembang dan mengempisnya rongga dada, sehingga udara masuk dan keluar. 
Sedangkan pernapasan perut disebabkan karena kontraksi dan relaksasinya otot 
diafragma yang menyebabkan rogga dada meluas ke bawah dan menyempit ke atas, 
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sehingga udara keluar dan masuk. Meskipun kedua mekanisme pernapasan ini sering 
dibicarakan secara terpisah, namun proses keduanya selalu terjadi pada waktu yang 
sama. 

 
A. Pernapasan dada dan pernapasan perut 

Besar dada kita berubah  karena gerakan otot yang terletak di sekitar rongga 
dada. Tulang-tulang rusuk membantu membesarkan dan mengecilkan rongga dada. 
Lembaran otot sepanjang dasar rongga dada juga sangat berperan dalam bernapas. 
Otot ini adalah diafragma. Diafragma merupakan lembaran otot yang memisahkan 
bagian dalam rongga dada dari usus dan organ-organ lain dari rongga perut.  

 

 
Gambar 1.8.36.2. Bernapas: a) memasukkan napas dan b) mengeluarkan napas. 

  
Pada proses pernapasan terjadi dua macam pernapasan, yaitu pernapasan dada 

dan pernapasan perut. Dalam kehidupan sehari-hari kedua macam pernapasan 
tersebut terjadi bersamaan. Pernapasan dada melibatkan tulang rusuk dan otot-otot 
di sekitar rongga dada. Sedangkan pernapasan perut melibatkan diafragma.  

Tulang-tulang rusuk membantu pernapasan. Tulang-tulang rusuk bergerak ke 
luar dan ke dalam karena kontraksi dan relaksasi otot-otot ini. Tulang-tulang rusuk 
ditarik saling menjauh dan kembali saling mendekat oleh kontraksi dan relaksasi otot 
antar tulang rusuk. Saat otot berkontraksi, tulang rusuk terangkat dan saling menjauh,  
ruang rongga dada lebih besar. Tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil 
dapipada tekanan udara di luar tubuh. Udara mengalir ke dalam rongga dada. 
Penekanan ini menyebabkan pemasukan udara pernapasan. Saat otot relaksasi, 
tulang-tulang rusuk bergerak mendekat dan ke bawah, rongga dada  mengecil. 
Tekanan udara di dalam rongga dada lebih besar dibandingkan dengan udara di luar 
tubuh. Udara dari rongga dada keluar rongga dada.  

 
B. Spirometer 

Spirometer merupakan alat untuk mengukur kapasitas paru-paru terhadap udara 
yang tertampung maupun yang keluar masuk. Terdapat variasi bentuk spirometer, 
namun pada prinsipnya alat ini terbagi menjadi beberapa bagian utama: 
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1. wadah  (sebagai tempat air) yang berlubang  
2. tutup wadah (pelampung) 
3. saluran udara (pipa) beserta keping mulut dan penjepit hidung 
4. kimograf (apabila diperlukan untuk menggambar grafik). 

 
 

  
Rangkaian spirometer adalah sebagai berikut (Gambar 1.8.36.3). 

Alat dan bahan: 
1. Wadah air berpipa 
2. Tutup wadah (pelampung) 
3. Pipa penghubung dari wadah ke mulut orang percobaan 
4. Keping mulut 
5. Alkohol 70% 
Apabila perlu membuat grafik, maka ditambah dengan: 
1. Kimograf 
2. Pena 
3. Kertas grafik 

 
1. Wadah spirometer tempat air yang memiliki pipa dengan mulut lubang di atas. 

Apabila wadah berisi air, maka mulut pipa di atas permukaan air. 
2. Tutup wadah (pelampung) menutup wadah dengan hampir seluruh bagian berisi 

udara. Pelampung ini memiliki skala pada bagian luarnya yang menunjukkan 
volume udara paru-paru dan atau dihubungkan dengan pena.  

3. Selang udara menghubungkan lubang pada wadah air dengan mulut orang yang 
akan diukur kapasitas paru-parunya. 

4. Apabila memerlukan grafik, pelampung terhubung dengan pena yang ujungnya 
menempel pada kertas grafik pada kimograf. 

Cara merangkai dan menggunakan spirometer adalah sebagai berikut: 
1. Isi wadah spirometer dengan air dengan tidak melewati permukaan lubang pipa 

di dalamnya! 
2. Tempatkan pelampung pada posisinya (menutup wadah)! 
3. Hubungkan pipa dengan lubang pada wadah! 
4. Masukkan keping mulut ke larutan alkohol 70% agar steril! 
5. Tempatkan pena pada tempat pena yang tersedia. Yakinkan posisi ujung pena 

tegak lurus pada permukaan kertas grafik pada kimograf! 
6. Ambil keping mulut dari alkohol 70% dan pasangkan pada ujung pipa yang 

berada di luar tabung!  
7. Mintalah orang percobaan untuk membelakangi rangkaian spirometer.  

Gambar 1.8.36.3. Spirometer 
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8. Mintalah orang percobaan untuk memasangkan keping mulut dari karet  di antara 
bibir dan gigi (seperti karet yang dipasang pada mulut petinju). 

9. Spirometer siap digunakan. 
Setelah melakukan perangkaian dan penggunaan spirometer akan dihasilkan 

grafik seperti berikut. 
 

 
                                     Gambar 1.8.36.4. Grafik Kapasitas paru-paru 

 
Cara menggunakan spirometer dan mengukur kapasitas paru-paru. 

1. Mengukur udara pernasapan 
a. Biarkan orang percobaan benapas dengan normal selama satu menit melalui 

keping mulut tanpa melihat ke grafik, karena bisa mempengaruhi grafik udara 
pernapasan. 

b. Hitung volume udara pernapasan, kecepatan pernapasan dan ventilasi paru-
paru dengan cara seperti berikut. 

Udara pernapasan (Normal Tidak Volume), kecepatan pernapasan dan ventilasi 
paru-paru. 
1) Udara pernapasan adalah udara yang keluar masuk paru-paru saat 

pernapasan normal. Volume udara ini dibaca dari amplitudo grafik yang 
ditunjukkan pada Gambar4 Sepuluh sentimeter pergerakan ke atas berarti 
500 ml udara.  

2) Kecepatan pernapasan adalah jumlah pernapasan per menit, yang bisa 
dibaca dari jumlah puncak dalam satu menit. 

3) Ventilasi paru-paru adalah volume udara hasil dari pengalian dari rata-rata 
udara pernapasan dengan kecepatan pernapasan 

2. Udara Komplemen (inspiratory reserve volume), udara cadangan (expiratory 
reserve volume), dan kapasitas vital paru-paru (vital capacity). 
Sesudah bernapas dengan normal, mintalah orang percobaan mengambil napas 
sedalam-dalamnya dan mengeluarkan napas sekuat-kuatnya. 
a. Udara komplemen (inspiratory reserve volume) adalah udara yang masih 

dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah pengambilan napas normal. 
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Pada Gambar 4 volume udara komplemen ditunjukkan oleh panjang antara 
puncak bawah grafik pernapasan normal sampai puncak terbawah grafik 
pernapasan dalam. 

b. Udara cadangan (expiratory reserve volume) adalah volume udara yang 
masih dapat dihembuskan dari dalam paru-paru setelah melakukan 
pengeluara napas normal. Pada Gambar 2 volume udara cadangan 
ditunjukkan oleh panjang antara puncak atas grafik pernapasan normal 
sampai puncak teratas grafik pengeluaran napas kuat. 

c. Kapasitas vital paru-paru (vital capacity) adalah jumlah Udara pernapasan + 
Udara Komplemen + Udara cadangan. Pada Gambar 4, volume ini 
ditunjukkan oleh panjang dari puncak terbawah sampai puncak teratas grafik 
pernapasan dalam dan kuat. 

 
Latihan Soal 
1. Rancanglah rangkaian alat untuk mengukur kapasitas paru-paru dengan 

menggunakan alat yang ada di sekitar. Gambarlah rancangan tersebut! 
2. Apa yang terjadi bila air dalam wadah tingginya melebihi mulut slang di dalamnya?  
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.37. Menjelaskan karakteristik janin berdasarkan tahapan perkembangannya 
 
 

Proses perkembangan dalam pembentukan embrio dimulai dari pertemuan sel 
sperma dan sel ovum (Zigot) dan akan mengalami proses pembelahan zigot. Proses 
pembelahan ini mempunyai prinsip mekanisme pembelahan sel-sel melalui mitosis yang 
diatur oleh genom yang akan mewarisi sifat tertentu, sehingga perkembangan embrio ini 
mempunyai organ lengkap sehingga terbentuk janin. Perkembangan  Zigot- Embrio – 
Fetus pada manusia terbagi atas: 
1. Periode Germinal ( Pre Organogenesis) terjadi pada minggu ke 0-2 
2. Periode Embrional ( Organogenesis ) terjadi pada minggu ke 4- 9 
3. Periode Fetal (Janin/Fetus) terjadi pada minggu ke 10-38 

A. Periode Germinal 
Periode Germinal ini dimulai pada awal minggu pertama dan diakhiri pada 

minggu ke dua kehamilan. Sel telur yang telah terfertilisasi akan mengadakan menuju 
ke rongga uterus melalui tuba falopii. Dalam perjalanan di tuba fallopii, sel telur akan 
mengalami tahap  pembelahan, tahap morula, tahap blastula/blastosit  sebelum 
dimulainya tahap implantasi. Proses ini terjadi pada hari ke 3-4. Selama ini zigot 
menerima makanan dari dinding kelenjar uterus. Zigot yang berumur satu minggu ini 
disebut Blastosit. Selama minggu ke dua, blastosit mengawali proses implantasi di 
lapisan dinding uterus. Lapisan terluar blastosit akan mulai mengalami 
perkembangan menjadi placenta, tali umbilicus dan kantung amnion, sedangkan 
perkembangan lapisan dalam blastosit akan menjadi embrio itu sendiri. 
1. Tahap Pembelahan 

Tahap pembelahan pada telur manusia pertama kali dimulai pada umur 24 
jam setelah fertilisasi. Pola pembelahan pada telur manusia disebut dengan 
holoblastik rotasional. Holoblastik artinya bidang pembelahan membelah sel 
sampai ke seluruh bagian secara terpisah, tidak terhalangi oleh keberadaan yolk 
(kuning telur) karena telur manusia termasuk telur dengan sedikit yolk (isolesital) 
sehingga terbentuk blastomer (sel hasil pembelahan pada embrio) secara 
terpisah satu sama lain.  Dikatakan pembelahan holoblastik rotasional karena 
mempunyai ciri-ciri yaitu pembelahan tahap pertama satu sel menjadi dua sel 
terjadi secara normal yaitu melalui bidang meridional. Pembelahan tahap kedua 
berbeda dengan biasanya, satu blastomer membelah secara meridional, 
sedangkan blastomer yang lainnya membelah secara equatorial. Ciri khas yang 
lain yang membedakan pembelahan telur manusia dengan telur hewan yang lain 
adalah waktu pembelahan yang tidak sinkron antara blastomer yang satu denga 
blastomer yang lain, sehingga blastomer yang dihasilkan tidak meningkat dari 2, 
4, 8 sel dan seterusnya, tetapi meningkat dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.  

2. Tahap Morula  
Tahap morula dimulai kira-kira hari ketiga setelah fertilisasi dan embrio 
selanutnya akan masuk ke dalam uterus. Pada tahap pembelahan akan 
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dihasilkan sejumlah sel yang disebut dengan blastomer. Pada tahap 8 sel, 
blastomer-blastomer  membentuk susunan yang cukup longgar diantara mereka. 
Pada tahap setelah 8 sel, zigot tampak seperti buah srikaya (Morus alba), 
sehingga disebut dengan tahap morula. Pada tahap morula ini terjadi perubahan 
yang cukup spektakuler yaitu terjadinya fenomena kompaksi. Pada tahap 8 sel, 
blastomer-blastomer  membentuk susunan yang cukup longgar diantara mereka. 
Namun pada tahap berikutnya, blastomer-blastomer ini tiba-tiba berkumpul, 
bercampur dan berhimpitan, mempererat hubungan antara blastomer yang satu 
dengan blastomer yang lainnya sehingga membentuk  bola yang padat dan 
kompak. Bentuk ini distabilisasi dengan ikatan antar sel yng disebut dengan tight 
junction yang terbentuk diantara sel di sisi luar yang berfungsi untuk mencegah 
pertukaran cairan antara lingkungan dengan embrio. Sedangkan sel-sel dari 
bagian dalam embrio berhubungan satu dengan yang lain dengan ikatan antar 
sel yang disebut dengan gap junction, yang memugkinkan terjadinya pertukaran 
molekul dengan ion antara sel yang satu dengan del yang lainnya. Dengan 
demikian adanya kompaksi menyebabkan sel-sel embrio terbagi menjadi dua 
kelompok yaitu sel-sel di bagian dalam atau disebut dengan inner cell mass 
(ICM),  dan sel yang berada di bagian luar yang  mengelilingi sel-sel bagian 
dalam disebut dengan outer cell mass. Inner cell mass akan berperan dalam 
pembentukan jaringan embrio, sedangkan outer cell mass akan membentuk 
tropoblas dan dalam perkembangan selanjutnya akan membentuk plasenta.  

3. Tahap Blastokis 
Pada saat morula mulai memasuki uterus, cairan mulai melewati zona pelusida 
menuju ruang interseluler dari inner cell mass. Secara bertahap ruang 
interseluler menjadi konfluen dan akhirnya terbentuk rongga yang disebut 
dengan blastosol. Pada saat ini embrio dikatakan sebagai blastokis. Sel-sel dari 
inner cell mass sekarang dikatakan sebagai embrioblas yang berlokasi pada 
salah satu kutub, sedangkan sel-sel dari outer cell mass atau tropoblas, memipih 
dan membentuk dinding epitelial dari blastokis. Zona pelusida sekarang 
dipersiapkan untuk memulai terjadinya implantasi. Kira-kira umur 4 – 5 hari 
setelah fertilisasi, embrio keluar dari zona pelusida dan akan mempersiapkan 
implantasi ke lapisan dalam uterus. Sel-sel tropoblas yang menutupi sel-sel 
embrioblas akan memulai penetrasi diantara sel-sel epitelial mukosa uterus kira-
kira berumur 6 hari. Kemungkinan penetrasi dapat terjadi karena enzim proteolitik 
yang dihasilkan oleh tropoblast, enzim tersebut mampu melisiskan komponen 
protein yang berada diantara sel-sel tropoblas.  

 
 Gambar 1.8.37.1. Tahap Blastosit 

360 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI BIOLOGI 



4. Implantasi  
Implantasi adalah proses perlekatan zigot pada dinding endometrium. Saat ini 

zigot pada tahap blastosit memulai perlekatan dengan mengawali perkembangan 
placenta dan tali umbilicus. Bagian ini membantu perkembangan zigot selama 
periode kritis. Placenta mensuplai makanan selama perkembangan embrio dan 
membuang seluruh hasil sisa metabolisme keluar tubuh juga melindungi embrio 
dari bahaya zat atau mikroba yang akan mengancam perkembangannya. 
Placenta mempunyai dua set pembuluh darah yaitu dari embrio ke tali umbilicus 
dan satunya dari ibu melalui arteri dan vena placenta yang mampu mensuplai 
oksigen dan makanan. 

Skema menunjukkan terjadinya perkembangan embrio pada minggu 1 
kehamilan ibu. 

a. Oosit setelah ovulasi 
b. Lebih kurang 12-24 jam setelah Ovulasi dapat terjadi fertilisasi 
c. Tahap terbentuknya pronukleus jantan dan betina dan akan melebur 
d. Pembentukan benang-benang spindel dari mitosis I 
e. Tahap pembelahan 2 sel selama 38 jam 
f. Tahap Morula berisi 12-16 blastomer ( ± berumur 3 hari) 
g. Tahap Morula lanjut mencapai lumen uteri ( ± berumur 4 hari) 
h. Perkembangan blastosit awal ( ± berumur 4,5 hari) 
i. Awal tahap implantasi blastosit ( balstosit ± berumur 6 hari) 

 
B. Periode Embrional  

Saat minggu ke-4 sampai dengan ke-8  dari perkembangan embrio dinamakan 
periode embrional, embrio terdiri dari tiga lapisan germinal yaitu lapisan ektoderm, 
mesoderm dan endoderm. Masing-masing lapisan ini akan membentuk  jaringan-
jaringan dan organ-organ yang spesifik.   

1. Derivat Lapisan Ektoderm 
Pada awal minggu ke-3 dari perkembangan embrio, lapisan germinal 

ektoderm berbentuk lempeng rata, dimulai pada  daerah cephal dan sedikit lebih 
meluas dari pada caudal. Lempeng ektoderm selanjutnya akan berinteraksi 
dengan lapisan dibawahnya yaitu chordamesoderma (disebut sebagai proses 
induksi neural) bersamaan secara simultan  terjadinya diferensiasi 
chordamesoderm menjadi  notochord. Lempeng ektoderm selanjutnya akan 
mengalami penebalan dan disebut sebagai lempeng neural (neural plate). 
Dalam perkembangan selanjutnya lempeng neural akan berkembang menjadi 
sistem saraf pusat. Proses pembentukan sistem saraf pusat disebut sebagai 
proses neurulasi. 

Penebalan neural plate di daerah cephal lebih tebal daripada di daerah cervix 
dan secara bertahap meluas ke arah primitif streak. Pada akhir minggu ke-3 sisi 
lateral dari neural plate menjadi lebih tinggi membentuk neural fold, di daerah 
tengah  mengalami tekanan membentuk lekukan/groove dinamakan   
alur/sulcus neural/neural groove. Secara bertahap neural fold mendekat satu 
dengan lainnya di midline dan selanjutnya akan terjadi fusi dan terbentuklah 
bumbung neural atau neural tube. Permulaan terjadinya  fusi ini di daerah  bakal 
leher (somit ke-4) dan  beralih ke arah  cephal dan cauda. Pada daerah cephal 
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dan akhir cauda meninggalkan sedikit rongga amnion yang disebut dengan 
neuroporus anterior dan  neuroporus posterior.  Penutupan  neuroporus 
anterior terjadi kira-kira pada hari ke-25 (tahap 18-20 somite), sedangkan  
neuroporus  posterior  menutup pada  minggu ke-24 (tahap 25 somite). Bumbung 
neural pada bagian cephal  lebih luas daripada kaudal dan akan berkembang 
menjadi calon otak (brain vesicle), sedangkan pada bagian kaudal akan 
berkembang menjadi spinal cord. Bagian dari neural fold akan menjadi neural 
crest dan selanjutnya akan berkembang menjadi sistem saraf perifer.  

Pada saat lempeng neural menutup, dua lapisan ektoderm lainnya menebal 
manjadi otic placode dan lens placode.  Otic placode dalam perkembangan 
selanjutnya  berinvaginasi dan membentuk  otic vesicle dan akan berkembang 
menjadi struktur yang diperlukan  untuk mendengar dan menjaga keseimbangan. 
Kira-kira di saat yang sama,  lensa placode nampak. Placode ini  juga 
berinvaginasi dan saat minggu ke-5 membentuk lensa. 

Pada umumnya dimulainya  lapisan germinal ektoderm membentuk organ dan 
struktur  untuk menjaga hubungan dengan dunia luar :  (a) central nervous 
system, (b) peripheral nervous system, (c) sensory epithelium dari telinga, 
hidung, dan mata dan (d) epidermis, meliputi rambut dan  kuku.; dan lagi ia 
membentuk kelenjar subcutaneous, kelenjar mammary, kelenjar pituitary, enamel 
(email) gigi 

 
2. Derivat Lapisan Germinal Mesoderm 

Oleh karena contour external  embrio  amat dipengaruhi oleh pembentukan 
somite, serangkaian blok jaringan mesoderm terdapat pada setiap sisi dari 
neural tube, perkembangan dan differensiasi struktur ini . 

Awalnya sel-sel dari lapisan germinal mesoderm membentuk selubung  tipis 
dari jaringan  anyaman  longgar pada setiap sisi dari midline. Kira-kira hari ke-17, 
betapapun, sel-sel  menutupi midline berproliferasi dan membentuk penebalan 
cawan jaringan, dikenal sebagai paraxial mesoderm (gambar 5-8B).  lebih ke 
lateral, lapisan  mesoderm yang tertinggal   tipis dan dikenal sebagai lateral 
plate.  Dengan penampakan dan bergabungdengan rongga interseluler  di lateral 
plate, jaringan ini terbagi menjadi dua lapisan: (a)  lapisan continuous  dengan 
mesoderm  menutupi  amnion dikenal sebagai somatik atau lapisan mesoderm 
parietal ; (b) lapisan continuous dengan  mesoderm menutupi yolk sac, dikenal 
sebagai splanchnic dan  visceral mesoderm layer. Bersama-sama, bentuk  
lapisan  ini baru saja membentuk rongga yaitu intra-embryonic coelomic 
cavity, yang mana pada setiap sisi embrio, adalah terus menerus  dengan 
extraembryonic coelom. Jaringan penghubung mesoderm paraxial dan lateral 
plate dikenal sebagai mesoderm intermediate. 

Pada akhir bulan ke-3 mesoderm paraxial memisah menjadi  segment-
segment blok dari sel-sel epithelioid dinamakan somite. Pasangan pertama 
somite muncul di daerah cervical dari embrio kira-kira pada hari ke-20 dari 
perkembangan. Dari sini somite baru nampak pada rangkaian/ rentetan crania 
caudal kira-kira tiga per hari, sampai pada akhir minggu ke-5 ada 42-44 
pasangan. Terdapat 4 occipital, 8 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral dan 8-
10 pasangan coccygeal. Occipital pertama dan terakhir 5-7 coccygeal somite 
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tidak tampak. Saat periode perkembangan umur embrio ini diperlihatkan dalam 
nomor/jumlah somites.  

C. Diferensiasi Somite  
 Awal minggu ke-4 sel-sel epithelioid membentuk dinding ventral dan medial dari 

somite menjadi bentuk epithelial, menjadi polimorphous, dan perubahan posisinya 
berubah mengelilingi notochord. Sel-sel ini, secara bersama dinamakan sclerotome, 
bentuk jaringan anyaman longgar dikenal sebagai  mesenkim atau jaringan 
konektif muda. Mereka akan  mengelilingi tali spinal (spinal cord) dan notochord (tali 
punggung)  untuk membentuk  columna vertebral. 

Sisa/tertinggal dinding somite dorsal, sekarang berkenaan sebagai  dermatome 
membentuk lapisan baru dari sel-sel  khusus dengan nuklei pucat dan nukleoli yang 
dicat warnanya gelap. Sel-sel ini gagal membelah sekali, mereka  dibentuk (4) dan 
jaringannya juga disusunnya dikenal sebagai myotome. Setiap myotome 
memperlengkapi muskular untuk segmennya sendiri. 

Setelah sel-sel dari dermatome telah terbentuk myotome, mereka menjadi epithel 
yang karakteristik dan membentang di bawah ektoderm. Di sini mereka membentuk 
dermis dan jaringan subcutaneous dari kulit. Setiap somite membentuk  sendiri 
sclerotome (kartilago dan komponen tulang),  ia sendiri myotome (memperlengkapi  
komponen otot segmental), dan  ia sendiri dermatome, komponen kulit segmental. 
Setiap myotome dan dermatome mempunyai komponen saraf segmental sendiri. 

D. Mesoderm Intermediate  
Jaringan ini merupakan hubungan mesoderm paraxial yang  temporer  dengan 

lateral plate,  berdifferensiasi pada cara yang sama sekali berbeda dari somit. Pada 
daerah cervical dan daerah thoracic atas  yang membentuk  sel bersama tersusun 
atas beberapa bagian (calon/bakal nephrotome) sebaliknya lebih ke caudal ia 
membentuk massa yang tidak bersegment-segment dari jaringan, dikenal sebagai 
nephrogenic cord. Dari terdiri atas beberapa bagian yang bersegment-segment ini, 
bagian  mesoderm intermediate yang tidak bersegment berkembang unit ekskretori 
dari sistem urinari. 

E. Lapisan Mesoderm Parietal dan Visceral  
Batas dua lapisan coelom intra-embrionik ini. Mesoderm parietal  bersama 

dengan hamparan ektoderm akan membantuk dinding tubuh ventral dan lateral. 
Mesoderm  visceral dan  endoderm embrional  akan membentuk dinding usus primitif. 
Rongga coelom yang melapisi sel-sel  akan membentuk  membran tipis disebut 
mesothelial atau  membran serous, yang akan  membatasi rongga-rongga 
peritoneal, pleural dan pericardial.  

F.  Darah dan Pembuluh  Darah  
Pada saat permulaan minggu ke-3 sel-sel mesoderm terletak pada dinding 

mesoderm visceral dari yolk sac berdifferensiasi menjadi sel-sel darah dan pembuluh 
darah. Sel-sel ini dikenal sebagai angioblast, bentuk cluster terpisah dan cords 
(angiogenetic cell  clusters), yang secara bertahap menjadi penyalur oleh 
pertemuan dari  cleft  interseluler. Sel-sel  terletak di pusat kemudian membentuk sel-
sel darah primitif, sel-sel  di  peripher mendatar dan  membentuk sel-sel endothelial 
(endotheliai cells)  melapisi blood islands. Blood island berdekatan  satu dengan 
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lainnya dengan cepat dengan bertunasnya sel-sel endothelial dan setelah berfusi 
membentuk pembuluh kecil. Pada waktu yang sama sel-sel darah dan kapiler-kapiler 
berkembang dalam mesoderm extra-embrional dari  villous stem dan connecting 
stalk. Dengan  terus-menerus kuncup/budding pembuluh extra-embrional  
mengadakan  hubungan dengan  embrio di dalam, terjadi hubungan embrio dan 
plasenta. Sel-sel darah intra-embrional dan pembuluh darah, meliputi kantung 
jantung.  Dapat disimpulkan bahwa  jaringan dan organ berasal dari mesoderm : (a) 
menopang jaringan seperti jaringan  konektif, kartilago dan tulang; (b) muskular polos 
dan bergaris;  (c) sel darah dan sel limfe juga dinding jantung, pembuluh darah dan 
pembuluh limfe;   (d)  ginjal, gonad dan saluran-salurannya; (e) bagian korteks dari 
kelenjar suprarenalis; dan (f) limpa. 

 
G. Derivat Lapisan Germinal Endoderm 

Tractus gastrointestinal  merupakan  sistem organ utama berasal dari lapisan 
germinal endoderm. Pembentukan  tersebut  sebagian besar tergantung pada 
pelipatan cephalo-caudal dan pelipatan lateral (cephalo-caudal folding dan 
lateral folding) dari embrio. Pelipatan cephalo-caudal terutama disebabkan oleh 
kecepatan, pertumbuhan longitudinal dari central nervous system sedangkan 
pelipatan transversal atau pelipatan lateral dihasilkan oleh pembentukan  dari 
pertumbuhan somite  yang cepat.  Karena itu , pembentukan  tabung/kantung  seperti 
gut/usus primitif merupakan kejadian pasif  dan terdiri dari inversi dan  penggabungan 
bagian  yolk sac berbatasan-endoderm menjadi rongga tubuh. Sebagai tambahan 
hasil dari gerakan  pelipatan, awalnya,  hubungan  yang luas antara embrio dengan 
yolk sac sampai menjadi berkerut  hanya dangkal, salurannya panjang dinamakan 
ductus vitellin, sebelah kiri. 

Awalnya lapisan germinal endoderm  mempunyai bentuk lempeng datar, 
membentuk atap (roof)  dari yolk sac dan   ektoderm tetap rapat. Dengan 
perkembangan dan pertumbuhan  brain vesicle, biarpun, lempeng/disc embrional  
mulai menonjol  menjadi rongga amnion dan arah melipatnya cephalo-caudal. 
Pelipatan ini  paling nyata  di daerah kepala dan ekor, dinamakan lipatan kepala 
(head fold) dan  lipatan ekor (tail fold) . 

Sebagai hasil dari pelipatan cephalo-caudal, dengan terus menerus   bagian  
yang lebih besar dari rongga  pembatas-endoderm  yang berhubungan  menjadi 
tubuh embrio yang sebenarnya. Pada bagian anterior, endoderm membentuk usus 
depan (foregut); pada daerah ekor adalah usus belakang (hindgut). Bagian antara 
usus depan dan usus belakang dinamakan usus tengah (midgut).  Midgut tetap 
sementara hubungannya terbuka dengan yolk sac  melewati tangkai yang besar 
(broad stalk), omphalomesenteric  atau ductus vitelline. Ductus ini awalnya besar, 
tetapi dengan  pertumbuhan embrio lebih lanjut, ia menjadi dangkal dan lebih 
panjang. 

Sementara pada  cephal akhir  foregut   dikelilingi oleh prochordal plate, 
membran endoderm-ektoderm, yang sekarang dinamakan membran 
buccopharyngeal. Pada akhir minggu ke-3 membran buccopharyngeal ruptur, 
hinggaia  mengadakan hubungan yang terbuka antara rongga amnion dengan primitif 
gut. Hindgut  sementara juga berakhir  pada membran dikenal sebagai membran 
cloaca. 
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Sebagai hasil dari pertumbuhan yang cepat dari somite awalnya lempeng 
embrional rata arah melipatnya lateral dan embrio yang diperoleh tampak bulat. 
Secara serentak  dinding tubuh ventral dari embrio dibentuk, dengan perkecualian 
bagian kecil  di daerah ventral abdominal, tempat yolk sac stalk dilekatkan.  

Lapisan germinal endoderm awalnya membentuk lapisan epithelial dari primitif 
gut dan bagian intra-embrional dari allantois dan ductus vitelline. Saat perkembangan 
selanjutnya ia membentuk  : (a) lapisan epithelial dari tractus respiratori; (b)  
parenchim dari tonsil, tiroid, paratiroid, timus, hati, dan  pankreas; (c) lapisan 
ephitelial dari kandung kemih dan urethra; dan (d) lapisan ephitelial dari rongga 
timpani dab tabung Eustachius. 

 
H. Penampilan External Saat Bulan Ke Dua 

Pada akhir minggu ke-4 ketika embrio kira-kira mempunyai 28 somites calon 
utama external dari somite dan archus pharyngeal. Saat bulan ke-2 penampilan 
external  embrio merupakan perubahan besar dengan besarnya ukuran kepala dan 
pembentukan limb, muka, telinga, hidung dan mata. Pada permulaan  minggu ke-5,  
fore dan hindlimb nampak sebagai kuncup berbentuk-paddle. Pembentukan letaknya 
dorsal   pericardial bengkak pada  level cervical ke-4 untuk somite thoracic pertama, 
jadi  menjelaskan inervasi oleh plexus branchialis. Hindlimb bud tampak  sedikit ke 
caudal  pelekatan  dari umbilical stalk pada level lumbar dan somites sacral atas. 
Dengan pertumbuhan yang demikian, bagian dari terminal bud/kuncup  datar dan 
menjadi terpisah dari proksimal, segmentnya terbentuknya lebih silindris dengan 
konstriksi sirkuler. Segera 4 grooves radial membagi 5 daerah yang sedikit lebih tebal 
tampak pada bagian distal dari kuncup/buds, memberi pertanda pembentukan gitital . 

Groove ini dinamakan  rays, pertama tampak pada daerah tangan dan 
memendek  kemudian di kaki,  menunjukkan lengannya sedikit lebih maju dalam 
perkembangan dari pada kaki. Selagi jari tangan dan jari kaki dibentuk kedua 
konstriksi membagi bagian proximal dari kuncup/buds menjadi dua segment dan 3 
bagian karaktristik  ekskremitas  dapat dikenal. Kejadian  di atas  menggambarkan 
bahwa semua  system organ utama dan sistem organ dibentuk saat minggu ke-4 
sampat minggu ke 8. Oleh karena itu periode ini dinamakan periode organogenesis.  
Waktu embrio  sangat  rentan terhadap faktor interfering dengan perkembangan dan 
banyak malformasi congenital terlihat didapatkan pada saat lahir  saat periode kritis 
ini 

 
Ringkasan  

Periode embrional meluas dari minggu ke-4 sampai minggu ke-8 dari 
perkembangan dan periode ini masing-masing terdiri dari 3 lapisan germinal  
berkembang menjadi jaringan dan sistem organ sendiri. Hasil/akibat dari 
pembentukan  bakal organ utama dari bentuk tubuh. 

Lapisan germinal ektoderm berkembang menjadi  organ dan struktur yang 
memelihara/ menjaga  kontak/hubungan  dengan dunia luar: (a) central nervous 
system, (b) peripheral nervous system, (c) sensory epithelium dari telinga, 
hidung dan mata, (d) kulit, meliputi rambut dan kuku  dan (e) tambahan, kelenjar 
pituitari, mammari, dan keringat juga email gigi merupakan derivat ektoderm. 

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI BIOLOGI 365 



Komponen yang sangat penting dari lapisan germinal mesoderm adalah dibentuk 
oleh somite, yang berkembang menjadi myotome (jaringan otot), sclerotome 
(kartilago dan tulang) dan dermatome (jaringan subcutan dari kulit), yang secara 
keseluruhan menopang jaringan tubuh. Mesoderm juga  berkembang menjadi sistem 
vaskular, yaitu jantung, arteri, vena, pembuluh limfe dan semua sel-sel darah dan 
sel-sel limfe. Selanjutnya akan  membentuk  sistem urogenital-ginjal, gonad dan 
salurannya (tetapi bukan kandung kemih). Akhirnya kelenjar limpa (spleen) dan 
kelenjar suprarenalis merupakan derivat dari mesoderm. 

Lapisan germinal endoderm memperlengkapi lapisan epithel dari tractus 
gastro-intestinal, tractus respiratori dan kandung kemih. Lebih lanjut ia 
membentuk parenchim dari tonsil, tiroid, paratiroid, timus, hati dan  pankreas. 
Akhirnya, lapisan epithelium dari rongga timpani dan  tabung Eustachi dilapisi oleh 
epithelium yang berasal dari endoderm. 

Bentuk Tubuh.  Sebagai hasil dari pembentukan  system organ dan 
pertumbuhan yang cepat dari central nervous system, awalnya dimulai dari lempeng 
embrionik datar mulai mengadakan pelipatan (fold) arahnya cephalo-caudal, jadi 
mengadakan pelipatan  kepala dan pelipatan ekor (folding kepala dan ekor).  
Lempeng juga melipat arah transversal, hingga  membentuk tubuh membulat.  
Berhubungan dengan yolk sac dan plasenta untuk selalu menjaga terus  ductus 
vitelline dab tali umbilicus, berturur-turut. 

 
I. Periode Fetus (Bulan ke 3-Lahir) 

1. Perkembangan Fetus  
Periode dari permulaan bulan ke-3 sampai akhir dari kehidupan intrauteri 

dikenal sebagai periode fetus,  Karakteristiknya adalah maturasi jaringan  dan 
organ juga pertumbuhan tubuh yang cepat (1). Biasanya malformasi timbuk saat 
periode ini, walaupun kematian sel pada central nervous system disebabkan oleh 
faktor sitotoksit akibat gangguan behaviour  postnatal. 

Panjang fetus biasanya ditunjukkan sebagai panjang (sitting height) crown-
rump (C.R) atau sebagai crown-hell (C.H) length, pengukuran dari vertex skull 
sampai heel (standing height). Pengukuran ini, dinyatakan dalam sentimeter, 
kemudian dikorelasikan dengan umur fetus dinyatakan dalam minggu atau  
dalam bulan lunar (berkenaan dengan bulan)  Pertumbuhan panjang (length) 
menyolok khususnya saat bulan ke-3, ke-4 dan ke-5, selagi  peningkatan dalam 
berat sangat menyolok saat bulan ke dua akhir dari kehamilan.  Pada umumnya 
lamanya pregnansi/kehamilan 280 hari atau 40 minggu setelah dimulai dari 
menstruasi akhir, atau lebih akuratnya 266 hari atau 38 minggu setelah 
fertilisasi.   

2. Perubahan Bulan  
Satu dari perubahan yang sangat menyolok  terjadi saat kehidupan fetus 

adalah kemunduran (slowdown) relatif dalam pertumbuhan kepala dibandingkan 
dengan mengistirahatkan/rest tubuh. Pada awal  minggu ke-3, kepala 
merupakan/terdapat  kira-kira panjangn C.Rnya 1/2. Pada permulaan  bulan ke-5 
ukuran kepala kira-kira panjang C.H 1/3 (6-2).  Oleh karena itu, dengan waktu 
tumbuh dari tubuh cepat, tetapi kepala slows down. 
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Saat bulan ke-3 muka  menjadi lebih nampak –manusia. Mata,  mula-mula  
ke arah lateral, letaknya menjadi pandangan ventral  dari muka dan telinga 
berada menutupi  posisi definitif pada sisi/sudut kepala. Limb mencapai panjang 
relatif dibandingkan rest of body, walaupun lower limbs  masih sedikit   lebih 
pendek/kecil  dan kurang berkembang dari pada  extremitas atas. Perkembangan 
genetalia luar/external  yang tingkatannya demikian  dengan 12 minggu, sex 
fetus dapat ditentukan dengan  pengujian external. Awalnya  intestinal loops 
menyebabkan pembengkakan/swelling  yang luas dari tali umbilikus/ 
umbilical cord, tetapi dengan minggu ke-11,  mereka tertarik ke dalam rongga 
tubuh. Pada akhir minggu ke-3, aktivitas reflek dapat menyebakan/menimbulkan 
fetus abortus, menunjukkan aktivitas muskular.  

Saat bulan ke-4 dan ke-5, fetus dengan capat memanjang dan pada akhir  
dari first half  kehidupan intrauteri panjang C.R nya kira-kira 15 cm, kira-kira 
setengah dari total panjang yang baru lahir. Akan tetapi, berat fetus, 
peningkatannya lecil/sedikit saat periode in dan pada akhir dari  bulan ke-5 masih 
kurang dari 500 gr. 

Fetus ditutup dengan rambut halus, dinamakan lanugo hair, eyebrows (alis 
mata) dan rambut  kepala juga nampak. Saat bulan ke-5 gerakan   telur 
biasanya tampak  terlihat oleh ibu. 

Saat second half  dari kehidupan intrauterine berat nya  meningkat, 
terutama saat akhir dua setengah bulan, ketika 50 %nya beratnya penuh/full  
(kira-kira 3200 gr) ditambahkan. Saat bulan ke-6, kulit fetus kemerah-merahan 
dan  tampak berkerut (wrinkled), karena kekurangan jaringan konektif yang 
mendasarinya. Kelahiran fetus  saat bulan ke-6 atau pada first half of bulan ke-7 
mempunyai banyak  kesulitan dalam kelangsungan hidup.  Walaupun beberapa 
sistem organ dapat berfungsi, sistem respiratori dan sistem saraf pusat/central 
sysyem nervous tidak cukup berdifferensiasi juga koordinasi antara dua sistem 
belum dibuat/ditentukan dengan baik. 

Saat beberapa bulan terakhir, fetus menghasilkan  kumpulan  banyak 
membulat-baik akibat dari deposisi lemak subkutan. Akhir dari kehidupan 
intrauterine, kulit ditutup dengan  keputih-putihan, substansi lemak (vernix 
cascosa), yang tersusun dari produk sekretori dari kelenjar sebaceous. Ketika 
fetus berumur 28 minggu, ia mampu untuk survive, walaupun dengan kesulitan 
besar. 

Pada akhir bulan ke-9, skull mempunyai lingkaran/keliling sangat besar dari 
semua bagian tubuh, kenyataannya penting dengan menganggap melewati 
canal/saluran kelahiran. Pada saat lahir, berat fetus 3000-3500 gr, panjang C.R 
sekitar 36 cm, dan panjang crown-heel sekitar 50 cm. Karakteristik seksual  
nyata dan testes berada dalam scrotum. 

3. Waktu Kelahiran 
Tanggal kelahiran yang lebih akurat ditunjukkan 266 hari atau 38 minggu 

setelah fertilisasi. Oosit  biasanya terfertilisasi dalam 12 jam setelah ovulasi,  dan 
coitus  harus terjadi dalam 24 jam sebelum  ferilisasi. Wanita hamil biasanya  
memeriksakan diri ke obstetrician ketika  tidak mengalami  menstruasi 2 kali 
berturut-turut. 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.38.Mengidentifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tumbuhan 
 
 
A.  Pertumbuhan dan perkembangan  

Salah satu ciri tumbuhan sebagai organisme adalah tumbuh dan berkembang.  
Pertumbuhan  merupakan proses pertambahan ukuran sel atau organisme. 
Pertumbuhan ini bersifat terukur (kuantitatif). Perkembangan  merupakan proses 
menuju kedewasaan pada organisme dan bersifat kualitatif.  Pertumbuhan atau 
perkembangan bersifat  irreversibel. Bila kita menanam biji tanaman, dapat diamati 
bahwa dari hari ke hari terjadi perubahan tinggi. Secara kualitatif, terlihat bentuk awal 
(biji) yang demikian sederhana menjadi bentuk tanaman yang lengkap.   

Pada tanaman yang sedang tumbuh, terlihat adanya pembentukan organ-organ 
baru.   Secara umum pertumbuhan dan pekembangan pada tumbuhan diawali pada 
fase zigot yang merupakan hasil pembuahan sel kelamin betina dengan jantan. 
Pembelahan zigot menghasilkan jaringan  meristem  yang akan terus membelah dan 
mengalami diferensiasi. 

Diferensiasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan sejumlah sel, 
membentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. 
Berdasarkan jaringan meristem pembentuknya, pada tumbuhan dibedakan antara 
pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. 

Pertumbuhan Primer terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem 
primer. Berlangsung pada embrio, bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar 
dan batang. Organ-organ yang terbentuk pada embrio sebagai hasil aktifitas 
pembelajan jaringan meristem dapat diidentifikasi adanya  tunas embrionik yaitu 
calon batang dan daun,  akar embrionik yaitu calon akar, dan kotiledon yaitu 
cadangan makanan. 

Pertumbuhan tanaman dapat diukur dengan alat yang disebut auksanometer. 
Daerah pertumbuhan di ujung  akar dan batang berdasar aktivitas jaringannya 
dibedakan menjadi daerah pembelahan,  daerah pemanjangan, dan daerah 
diferensiasi.  

Pertumbuhan Sekunder terjadi akibat aktivitas sel-sel meristem sekunder yaitu 
kambium dan kambium gabus. Fenomena pertumbuhan ini dijumpai pada tumbuhan 
dikotil, gymnospermae. Akibar pertumbuhan sekunder ini ukuran diameter batang 
tumbuhan menjadi bertambah (membesar). 

Pertumbuhan sekunder dihasilkan dari aktivitas kambium pembuluh yang 
menghasilkan sejumlah berkas pembuluh pada batang. Pertumbuhan  sekunder ini 
juga menyangkut pembentukan periderm dari felogen. Kambium pembuluh dihasilkan 
dari bagian prokambium dalam berkas pembuluh, dan juga dari bagian parenkim 
interfasikular. Berdasarkan pada dua posisi asal kambium tersebut, maka dikenal 
kambun  fasikular dan interfasikular. Kedua kambium tersebut akan bersambung 
membentuk silinder. Di awal perkembangannya, kambium fasikuler terbentuk lebih 
dulu, kemudian disusul oleh kambium interfasikular. Selanjutnya kambium akan 
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menyatu membangunstruktur seperti silinder, sehingga xilem dan floem yang 
dihasilkan juga memiliki struktur silinder sekunder. Baik pada sistem silinder xilem 
maupun loem, keduanya tersusun dari sistem aksial dan radial. Sel-sel yang 
berorientasi aksial diperoleh dari pemula fusiform kambium, sedang yang berorientasi 
radial dihasilkan dari pemula jari-jari empulur. 

Penyisipan berkas pembuluh sekunder antara floem primer dan xilem primer 
memberi pengaruh pada perubahan susunan jaringan bagian dalam batang, 
khususnya jaringan yang terletak di luar kambium. Empulur dan xilem primer akan 
terbungkus oleh xilem sekunder, dan elemen-elemen pada xilem primer masih 
berfungsi dalam jangka waktu tertentu, sedangkan floem primer akan terdorong 
keluar dan bisa rusak setelah pembentukan periderm mencapai daerah korteks. 

B.  Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan  
Pertumbuhan pada tumbuhan dipengaruhi oeleh beberapa faktor yang akan 

diuraikan berikut. 
1. Hormon pertumbuhan  

Hormon pertumbuhan bertugas memacu atau merangsang bagian tertentu 
untuk melakukan pembelahan sel agar tumbuhan semakin besar. Hormon yang 
utama yaitu :  
a.  Auksin (Bahasa yunani Auxein = meningkatkan)  

Banyak terdapat di ujung-ujung koleoptil, atau ujung-ujung tunas. Diketahui 
sebagai senyawa Asam Indol Asetat (AIA) atau Indol Acetic Acid. Auksin 
bekerja efektif bila tak ada cahaya. Auksin dihasilkan di ujung-ujung tunas 
(batang dan akar)  dan bekerja mempengaruhi/mempercepat proses 
pembelahan sel-sel meristem di Auksin menyebabkan tumbuhan dapat 
tumbuh sangat cepat ditempat gelap (etiolasi). Melalui percobaan diketahui 
bahwa auksin juga memacu pertumbuhan daun, bunga, buah dan batang 
rerumputan dan kelompok cemara. Sifat auksin ini digunakan oleh para petani 
buah untuk merangsang bunga menjadi buah tanpa pembuahan terlebih 
dahulu, sehingga kini muncul jenis buah tanpa biji, seperti semangka, jeruk, 
dan durian. Proses pembentukan buah tanpa pembuahan ini disebut  
Partenokarpi. Auksin juga dipakai untuk memacu tumbuhnya akar pada 
batang-batang stek.  

b.   Giberelin (Berasal dari kata Gibbrela fujijuroi)  
Giberella fujikuroi adalah jamur yang menghasilkan hormon giberelin. 

Secara liar, Giberella fujikuroi menginjeksikan tanaman lain dan 
mengeluarkan ekstrak giberelin. Akibatnya tanaman inang tumbuh raksasa. 
Giberelin dapat mempercepat tumbuhnya tunas, dan mempercepat 
perbungaan (vernalisasi), yang berarti mempercepat pembuahan. Sekarang 
dapat ditemukan produk buah-buahan melimpah sebelum musimnya. Ini 
berkat penggunaan giberelin oleh para petani buah diluar musim berbuah. 

 Pada bidang pertanian, giberelin banyak dimanfaatkan karena fungsinya 
yang istimewa, antara lain digunakan untuk partenokarpi, menghasilkan buah 
tanpa biji.  Aktivitas giberelin yang lain dapat mempercepat penuaan daun 
(sayuran) dan buah (jeruk), memacu pertumbuhan padang rumput untuk 
ternak, menyebabkan gerombol buah anggur lebih panjang, merenyahkan 
tangkai daun seledri, meningkatkan tanaman tebu dan produksi gulanya.  
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c.   Sitokinin  
Dinamakan sitoinin karena memacu sitokinesis (Pembelahan plasma sel). 

Sitokinin terdapat dijaringan pembuluh berbagai jenis tumbuhan. Sitokinin 
ditemukan pula pada endosperma cair buah kelapa muda, kapang, bakteri, 
dan bahkan hewan primata, lumut, ganggang coklat, ganggang merah, pinus, 
dan diatom. Sitokinin paling banyak terdapat disekitar biji muda, buah muda, 
dan tunas daun, serta ujung akar. Pada bidang pertanian, sitokinin diperlukan 
untuk pertumbuhan pada kultur jaringan, menunda penuaan bagian tubuh 
tumbuhan, memacu pembesaran sel-sel keping biji dan sel daun dikotil dan 
memacu perkembangan kloroplas dan sintesis klorofil. 

2.    Nutrisi  
Tanaman membutuhkan  tiga belas unsur hara essensial dalam 

pertumbuhannya. Unsur hara tersebut harus berbentuk ion untuk dapat 
digunakan tanaman seperti NH4+, HPO42-, K+, Mg2+, SO42- dan sebagainya. 
Berikut akan dibahas peranan beberapa nutiri pada proses pertumbuhan dan 
perkembangan tumbuhan. 
a. N (Nitrogen) merupakan bahan penyusun klorofil daun, lemak dan protein  

yang berperanan dalam merangsang pertumbuhan vegetatif,  tumbuhnya 
anakkan, membuat tanaman lebih hijau karena banyak mengandung butir 
hijau daun.  

b. P (Phosfor) merupakan bahan penyusun inti sel lemak dan protein  yang 
berperan untuk memacu pertumbuhan akar dan pembentukan sistem 
perakaran yang lebih baik, empercepat pembungaan dan pemasakan buah, 
biji atau gabah  dan memperbesar prosentase pembentukan bunga menjadi 
buah.   

c. K (Kalium) terkumpul pada titik tumbuh dan berfungsi mempercepat 
pertumbuhan jaringan merismatik. Kalium berperanan untuk memperlancar 
fotosintesis, membantu pembentukan protein dan hidrat arang, sebagai 
katalisator dalam transformasi tepung, gula dan lemak tanaman, 
mengeraskan jerami dan bagian kayu dari tanaman, meninggikan kualitas 
rasa dan warna dari buah dan bunga, meninggikan daya tahan tanaman 
terhadap serangan hama, penyakit dan kekeringan.   

d. Mg (Magnesium) merupakan bahan penyusun klorofil, mengaktifkan enzim 
yang berperan pada metabolisme karbohidrat, dapat menaikkan kadar minyak 
pada berbagai tanaman penghasil minyak.  

e. Ca (Calsium) peranannya untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar 
dan biji-bijian, mengeraskan jerami dan bagian kayu tanaman.f.   S (Belerang) 
berperan sebagai penyusun utama ion fosfat, enambah kandungan protein 
dan vitamin, membentuk bintil akar tanaman kacang-kacangan dan butir hijau 
daun sehingga warna daun menjadi lebih hijau. 

f. Cl (Chlor) berperan untuk meninggikan kuantitas dan kualitas tanaman. 
g. Fe (Besi) berperan dalam pembentukan klorofil. 
h. Mn (Mangan) berperan dalam penyusunan klorofil dan proses fotosinetesis 

dan merangsang perkecambahan biji dan pemasakan buah. 
i. Cu & Zn (Tembaga dan Seng) berperan dalam pengaturan sistem enzim 

tanaman dan dalam pembentukan klorofil   
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j. B (Borium) berperan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil sayur-
mayur dan dalam pembentukan klorofil, juga penting dalam usaha 
peningkatan produksi biji-bijian tanaman kacang-kacangan.   

k. Mo (Molibdenum) berperan penting dalam proses fiksasi N dan untuk 
tanaman kacang-kacangan, jeruk dan sayur mayur.   

3.  Gen  
Gen yaitu faktor penentu sifat-sifat makhluk hidup. Gen akan terwaris dari 

generasi ke generasi. Biasanya sifat yang ditentukan oleh gen sulit diubah 
meskipun dengan penambahan nutrisi. Bila tumbuhan mewarisi gen sifat tinggi 
dari induk tinggi, maka tumbuhan tersebut akan menampakkan tubuh yang 
tinggi. Tumbuhan yang memiliki gen penentu buah rasa manis akan 
menghasilkan buah yang rasanya manis.  

 4.   Lingkungan  
a. Cahaya, memiliki spektrum yang berbeda yang memiliki panjang gelombang 

yang beda. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, karena 
merupakan bahan dari proses fotosintesis, bila tak ada cahaya, maka proses 
fotosintesis tak akan terjadi.  

b. Keasaman tanah (pH), tumbuhan umumnya tumbuh normal pada tanah yang 
netral, berkisar antara pH 7-9.  

c. Kerapatan tanaman, tumbuhan yang populasinya terlalu besar pada suatu 
areal mempengaruhi jumlah unsur hara dan membatasi keleluasaan 
menjalarnya akar tanaman. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan. 

d. Temperatur (suhu) lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 
pertumbuhan. Setiap jenis tumbuhan memiliki toleransi pada suhu minimum 
tertentu, suhu optimum tertentu, dan suhu maksimum tertentu. Toleransi ini 
berbeda-beda untuk tiap jenis tumbuhan. Pengaruh suhu dan cahaya 
matahari memberi pengaruh kompleks berkaitan dengan kedudukan tempat di 
bumi terhadap cahaya matahari. Di daerah iklim sedang dan iklim dingin 
muncul saat-saat hari panjang dan hari pendek. Hari panjang yaitu hari yang 
siangnya diatas 12 jam (Sekitar 15 jam siang, 9 jam malam). Sedangkan hari 
pendek mengalami siang kurang dari 12 jam (Sekitar 9 jam atau 10 jam siang, 
15 jam malam). Hari panjang terjadi pada musim panas, dan hari pendek 
terjadi pada musim gugur dan dingin. Keadaan seperti ini menimbulkan 
respon berbeda dari tumbuhan terhadap setiap musim. Respon ini disebut 
fotoperiodisme.  
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :   
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.39. Menjelaskan perbedaan  antara anabolisme dan katabolisme disertai aplikasinya 

yang benar 
 
 

Metabolisme merupakan reaksi kimia yang memungkinkan adanya kehidupan. 
Terdapat ribuan reaksi berkesinambungan yang terjadi di dalam sel. Sejumlah reaksi 
membentuk makromolekul (anabolisme), sedangkan sejumlah makromolekul dirombak 
(katabolisme) dengan melepaskan energi.  

Katabolisme adalah fase pemecahan/degradatif dimana nutrien organik (karbohidrat, 
lipid, protein) yang berasal dari lingkungan ataupun dari timbunan nutrien sel dipecah 
menjadi senyawa yang lebih kecil dan lebih sederhana (asam laktat, asam asetat, 
ammonia dll). Katabolisme disertai dengan pelepasan energi kimia yang disimpan dalam 
bentuk molekul pembawa/pemindah energi yaitu Adenosin Triphosphat (ATP) dan 
Nicotinamide adenine dinucleotida phosphate (NADP). Adapun anabolisme adalah 
biosintesis yaitu tahap pembentukan/biosintesis komponen-komponen sel seperti asam 
nukleat, protein, polisakarida dari prekusornya. Oleh karena biosintesa membentuk 
molekul yang lebih besar maka membutuhkan energi dan energi ini dipenuhi dari 
pemecahan ATP. Biosintesa dari beberapa sel sering memerlukan atom Hidrogen yang 
diberikan oleh NADPH. Katabolisme dan Anabolisme berjalan bersama-sama di dalam sel 
tetapi diatur sendiri-sendiri. 

Anabolisme maupun katabolisme terdiri dari lintasan metabolik. Agar sel berfungsi 
dan berkembang sebagaimana mestinya, lintasan metabolik harus diatur secara 
seksama. Pengaturan pertama berhubungan dengan energi/tenaga, sedangkan untuk 
pengaturan kedua merupakan laju. Untuk dapat mengatur lintasan metabolik dan 
kecepatannya (dalam hubungan dengan laju), sel memproduksi katalis yang disebut 
Enzim, yaitu suatu protein yang memiliki kemampuan menurunkan tenaga aktivasi 
perubahan senyawa sehingga reaksi dapat berlangsung. 

Pengendalian metabolisme melibatkan sistem enzim dan sistem organel. 
Berdasarkan macam enzim dan organel yang dimiliki oleh sel, kecepatan dan arah reaksi 
akan menentukan pola rangkaian reaksi yaitu proses katabolik yang menghasilkan tenaga 
dan proses anabolik yang membutuhkan tenaga. Dalam sistem hayati proses katabolik 
selalu diikuti dengan proses anabolik, dengan demikian energy dapat digunakan secara 
efisien. 

Sebagai contoh dalam pembahasan ini adalah Metabolisme Karbohidrat. Karbohidrat 
merupakan senyawa organik yang mengandung karbon, hydrogen dan oksigen dengan 
formula empiris Cn(H2O)n. Karbohidrat berfungsi sebagi sumber energi, komponen 
pemyusun dinding sel, komponen membran  sel, berkonjugasi dengan senyawa organik 
yang lain seperti protein (glikoprotein dan proteoglikan) dan lipid (glikolopid).  

Pengelompokan karbohidrat didasarkan atas strukturnya. Karbohidrat dikelompokkan 
menjadi : monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida 
meliputi gula sederhana dengan gugus aldehid dan keton bebas yang tidak dapat dipecah 
menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi dengan reaksi hidrolisis. Disakarida adalah 
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karbohidrat yang berisi dua sampai sepuluh unit gula sedangkan polisakarida tersusun 
atas lebih dari sepuluh unit gula yang dikaitkan dengan ikatan glikosidik. 

 
A. Katabolisme karbohidrat : Respirasi 

Respirasi atau oksidasi glukosa secara lengkap merupakan proses pembentukan 
energi yang utama untuk kebanyakan sel. Pada waktu glukosa dipecah dalam suatu 
rangkaian reaksi enzimatis, beberapa energi dibebaskan dan diubah menjadi bentuk 
ikatan phosphate bertenaga tinggi (ATP) dan sebagian lagi hilang sebagai panas. 
Proses keseluruhan dari respirasi merupakan reaksi oksidasi reduksi, yaitu senyawa 
dioksidasi menjadi CO2 sedangkan O2 yang diserap direduksi membentuk H2O. Pati, 
fruktan, sukrosa, atau gula lainnya, lemak, asam organik, protein dapat bertindak 
sebagai substrat respirasi. 

Glukosa didegradasi/dipecah melalui katabolisme secara anaerobic (glikolisis) 
maupun aerobic (siklus krebs). Glikolisis terjadi di sitoplasma dan siklus kreb terjadi di 
mitokondria. pada respirasi anaerob setelah asam piruvat maka akan dihasilkan 
alkohol atau asam-asam organik yang lain. Sedangkan pada respirasi aerob terjadi 
pengubahan asam piruvat menjadi asetil KoA yang selanjutnya akan memasuki siklus 
krebs. Dengan demikian jumlah ATP yang dihasilkan pada respirasi anaerob jauh 
lebih sedikit (karena hanya dari jalur glikolisis) dibandingkan jumlah ATP yang 
dihasilkan pada respirasi aerob. 

Glikolisis terjadi di sitoplasma tanpa konsumsi oksigen. Produk dari pemecahan 
amilum atau sukrosa harus diubah menjadi 6-carbon gula phosphorilasi. 6-karbon 
gula adalah fruktosa 1,6 bisphosphat yang dihasilkan oleh enzim aldolase, dari 
penambahan suatu kelompok phospat (ATP) ke fruktosa 6-phosphat. Produksi 
fruktosa 1,6 bisphosphat membutuhkan dua molekul ATP. Fruktosa 1,6 bisphosphat 
dipecah menjadi dua 3-carbon gula, yang masing-masing memiliki satu phosphate 
yaitu dihidroksiaseton-P dan gliseraldehid 3-P, mereka secara cepat dirubah dan 
gliseraldehid 3-P difosforilasi kembali menjadi 1,3 biphospogliserat. Pada tahap ini 
NAD direduksi menjadi NADH dan ditambahkan phospat an organic (Pi). 1,3 
biphospogliserat kemudian dalam tahap selanjutnya diubah menjadi piruvat dan 
tahap ini menghasilkan dua molekul ATP.Hasil bersih ATP pada glikolisis adalah 2 
ATP (4 dihasilkan, 2 digunakan) permolekul glukosa. Bila ada oksigen maka piruvat 
akan masuk dalam tahap respirasi selanjutnya di mitokondria, sedangkan bila tanpa 
oksigen piruvat mengalami proses fermentasi menghasilkan karbondioksida dan 
etanol. Tahap selanjutnya dari respirasi adalah siklus  Krebs. Piruvat yang diperoleh 
pada glikolisis diubah menjadi asetil dan dikombinasikan dengan coenzyme A 
menjadi asetil CoA, proses ini melepaskan CO2. Selanjutnya senyawa 2C berikatan 
dengan 4C oksaloasetat menjadi Sitrat(6C), CoA dilepaskan untuk dipakai 
kembali.Sitrat kemudian diubah kembali menjadi oksaloasetat dalam tujuh tahap. 
Dengan menghasilkan satu ATP, tiga NADH dan satu FADH (flavin adenine 
dinukleotida),siklus juga menghasilkan dua CO2. 

Rantai  transport electron di mitokondria menghasilkan ATP dari produk yang 
dihasilkan pada siklus Krebs. Hidrogen yang dihasilkan oleh substrat pada tahap 
glikolisis sampai siklus Krebs akhirnya berkombinasi dengan oksigen membentuk 
H2O. Agar hal ini dapat berlangsung terjadi suatu angkutan hidrogen sepanjang suatu 
rantai sistem redoks. Pada saat elektron melewati rantai transport elektron, proton 
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dipompa menuju ruang antar membran hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan 
konsentrasi H+ .Di ruang antar membran konsentrasi H+ lebih tinggi daripada di dalam 
matriks. Adanya perbedaan pH ini membentuk energi potensial kimia yang kuat untuk 
mendorong berlangsungnya fosforilasi oksidatif, sehingga ion H+ ini dikembalikan ke 
dalam matriks melalui mol Fo F1 ATP sintase. Arus proton ini akan digunakan untuk 
menggabungkan ADP + Pi menjadi ATP. Apabila satu molekul didegradasi secara 
sempurna melalui jalur glikolisis dan siklus kreb akan menghasilkan 36-38 ATP. 
Bentuk-bentuk gula yang lain seperti fruktosa, sukrosa, laktosa, dan galaktosa dapat 
juga didegradasi menjadi senyawa antara jalur dengan siklus tersebut. 

 
B. Anabolisme Karbohidrat 

Karbohidrat yang diperlukan oleh manusia dan hewan berasal dari tumbuhan. 
Tumbuhan mensintesis karbohidrat dari H2O dan CO2 dengan bantuan cahaya dan 
klorofil melalui peristiwa fotosintesis. Reaksi Utama Fotosintesis meliputi Reaksi 
terang dan reaksi gelap.  
1. Reaksi terang ; Dalam Fotosistem II, energy pada elektron yang tereksitasi di 

berbagai pigmen sampai pusat reaksi dipindahkan ke rantai transport 
elektron.Selain itu elektron yang lain diperoleh melalui proses fotolisis, yang mana 
air dioksidasi menjadi molekul oksigen.Persamaan reaksinya adalah: 2H2O             
O2 + 4H+ + 4 e. Proton yang diperoleh akan dilepaskan ke lumen tilakoid, 
sementara elektron yang berenergi tinggi dipindahkan ke P 680 di pusat reaksi. 
Elektron kemudian bergerak pada rantai transport electron yang berlokasi di 
membrane tilkoid. Dimulai dari plastoquinon yang menerima dua electron dan dua 
proton untuk membentuk PQH2. Elektron kemudian dipindahkan ke sitokrom b/f 
kompleks.Disini terdapat pompa proton dan pompa H+ menuju lumen tilakoid. 
Elektron kemudian dipindahkan ke plastocyanin, protein berisi Cu  yang 
menangkap electron melalui siklus diantara Cu2+dan Cu+ dan kemudian 
memberikannya ke PS-1. Di sini diperoleh lagi energy dari cahaya dan electron 
ditransport  oleh aseptor electron yang lain yaitu feredoksin, suatu protein. 
Elektron kemudian digunakan oleh enzim NADP reduktase untuk mereduksi 
NADP (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) menjadi NADPH. Jadi pada 
akhirnya di reaksi terang : dua foton diserap melalui PS II hasilnya: oksidasi 
molekul air untuk memberikan O2 dan dilepaskannya H+ menuju lumen dalam 
tilakoid; pembentukan NADPH melalui reduksi NADP dan transport H+ memasuki 
lumen pada tilakoid melalui sitokrom b/f kompleks.Proses tersebut dinamakan 
aliran electron non siklik, dihasilkannya NADPH dan gradient proton di membrane 
tilakoid.NADPH digunakan untuk Siklus Calvin, sementara gradien proton 
digunakan oleh ATP synthase,enzim yang membuat ATP. Fotosistem  I dapat 
bekerja sendiri tanpa PS II, hal ini dapat terjadi ketika aliran electron kembali lagi 
ke P700 melalui plastosianin. Prosesnya disebut aliran electron siklik Elektron 
tidak mereduksi NADP, hanya diperoleh gradient proton. 

2. Reaksi gelap. Tahap berikutnya dari fotosintesis adalah reaksi yang tidak 
bergantung cahaya. Energi dalam bentuk ATP dan NADPH yang dihasilkan pada 
reaksi cahaya digunakan untuk mereduksi CO2 menjadi karbohidrat. Reaksi 
fiksasi CO2 berlangsung di dalam  stroma kloroplas melalui siklus Calvin. Siklus 
Calvin terdiri dari tiga tahap,yaitu karboksilasi, penambatan CO2 ; reduksi, 
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penggunaan ATP dan NADPH untuk pembentukan Glyceraldehyde-3 phosphat 
yaitu 3 carbon gula yang digunakan untuk tahap siklus selanjutnya dan beberapa 
diteruskan sebagai produk dari siklus (karbohidrat) ; regenerasi, dimana aseptor 
CO2 dibentuk kembali. 

Sintesis dari bahan non karbohidrat disebut glukoneogenesis. 
Glukoneogenesis lazim terjadi di hati dan ginjal. Bahan-bahan non karbohidrat 
yang dapat dijadikan glukosa antara lain adalah laktat, malat, gliserol, dan 
beberapa jenis asam amino. 

Sintesis glukosa dari asam laktat. Adanya aktivitas otot akan menghasilkan 
banyak asam laktat (sebagai hasil dari fermentasi glukosa). Laktat terdapat di 
otot akan dikirim ke hati dan ginjal untuk sintesis glukosa..  

 Sintesis glukosa dari asam malat. Sebagian besar oksaloasetat akan 
diubah menjadi asam malat oleh enzim malat dehidrogenase di mitokondria. 
Asam malat akan berdifusi ke sitosol dan diubah kembali menjadi oksaloasetat 
oleh enzim malat dehidrogenase di yang terdapat di sitosol. Selanjutnya 
dilakukan pengubahan menjadi glukosa. Sintesis glukosa dari gliserol. 
Sebagai hasil pemecahana triasilgliserol (salah satu jenis lipida) akan dihasilkan 
3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol. Gliserol tersebut dapat 
dimanfaatkan oleh tubuh  untuk mensintesis glukosa.  

Sintesis glukosa dari asam amino. Asam amino-asam amino glukogenik 
seperti arginin, histidin, glutamate, glutamine, prolin, isoleusin, metionin, valin, 
tirosin, dan fenilalanin dapat memasuki senyawa antara siklus kreb untuk 
selanjutnya membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat akan diubah menjadi PEP 
dan selanjutnya menjadi glukosa dengan cara membalik jalur glikolisis. Selain 
disintesis dari bahan non  karbohidrat, glukosa juga dapat dibentuk dari jenis 
heksosa yang lain seperti fruktosa, galaktosa, manosa, dan jenis karbohidrat 
lainnya.  
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :   
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.40.Menunjukkan perubahan ATP dalam proses metabolisme 

 
Adenosin trifosfat (ATP) berperan sebagai senyawa antara utama yang 

menghubungkan reaksi kimia penghasil energi dan reaksi yang membutuhkan energi. 
Selama katabolisme, atau pemecahan dari bahan bakar sel berenergi tinggi, sebagian 
diantara energi bebasnya diambil, untuk membuat ATP dari adenosin difosfat (ADP) dan 
fosfat (Pi), suatu proses yang memerlukan input energi bebas. ATP lalu memberikan 
sejumlah energi kimianya kepada proses-proses yang memerlukan energi, dengan 
memecah diri menjadi ADP dan fosfat. ATP, karenanya, berperan sebagai pembawa 
energi kimia dari proses-proses penghasil energi menuju aktivitas sel dasar yang 
memerlukan energi. Seperti yang terdapat pada gambar 1.8.40.1 

 
            

            
            
            
            
            
            
  

 
            

            
    Gambar 1.8.40.1. Siklus ATP dalam sel 

  
ATP dan produk hidrolisis selanjutnya, adenosin difosfat (ADP) dan adenosin 

monofosfat (AMP), merupakan nukleotida. Nukleotida terdiri dari basa purin dan pirimidin 
heterosiklik, gula dengan 5-karbon, dan satu atau lebih gugus fosfat. Di dalam ATP, ADP, 
dan AMP, basa yang terkandung adalah purin adenin, dan gula 5-karbonnya adalah D-
ribosa. ATP, ADP dan AMP terdapat di dalam semua bentuk kehidupan, dan melakukan 
fungsi universal yang sama. Nukleotida tidak hanya terdapat di dalam sitosol sel, tetapi 
juga di dalam mitokhondria dan inti sel. 

Pada pH 7,0 kedua senyawa ATP dan ADP terdapat sebagai anion ATP4- dan ADP3- 
yang bermuatan banyak, karena hampir semua kandungan fosfat mengion sempurna 
pada pH ini. Akan tetapi, di dalam cairan intra sel yang mengandung Mg2+ pada 
konsentrasi tinggi, ATP dan ADP terdapat, terutama sebagai senyawa kompleks Mg 
ATP2- dan Mg ADP- Di dalam banyak reaksi enzimatik yang melibatkan ATP sebagai 
donor fosfat, bentuk aktifnya sebenarnya merupakan senyawa kompleks MgATP2-. Di 
dalam sel, konsentrasi ATP biasanya relatif tetap konstan dalam keadaan imbang, 
kecepatan pembentukan ATP diimbangi oleh kecepatan degadrasinya. Jadi, gugus fosfat 
ujung pada ATP mengalami penguraian dan penggantian secara terus-menerus selama 
metabolisme sel. ATP berfungsi menghubungkan reaksi-reaksi penghasil energi dan 
reaksi-reaksi yang membutuhkan energy. 

Oksidasi molekul 
bahan bakar 
penghasil energi 

Biosintesis 
(kerja kimia) 

Transport 
aktif (kerja 
osmiotik) 

Kontraksi 
otot (kerja 
mekanin) 

Pemindaha
n informasi 
genetik 

ATP 

ADP 

376 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI BIOLOGI 



 
  
Jika ATP mengalami kehilangan gugus terminal fosfatnya pada hidrolisis, dengan 

membentuk ADP dan fosfat anorganik. Beberapa senyawa fosfat menghasilkan energi 
bebas lebih banyak dari energi yang diberikan pada hidrolisis ATP pada keadaan baku, 
beberapa senyawa fosfat lain menghasilkan energi yang lebih sedikit. Sebagai contoh, 
bagi reaksi enzimatik. Glukosa 6-fosfat2- + H2O     glukosa + fosfat  

∆Go’ = -3,3 kkal/mol, menunjukkan bahwa reaksi ini memberikan energi bebas yang 
jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hidrolisis ATP (∆Go’ = -7,3 kkal/mol) pada 
keadaan baku., ATP disebut senyawa fosfat berenergi tinggi dan glukosa 6-fosfat 
ditentukan sebagai senyawa fosfat berenergi rendah. Kemudian, ditemukan bahwa sel 
juga mengandung beberapa senyawa fosfat seperti fosfoenol piruvat, dan 3-fosfogliseroil 
fosfat, dengan energi bebas hidrolisis baku yang jauh lebih besar dari ATP. Senyawa-
senyawa tersebut dinamakan senyawa fosfat berenergi tinggi.  

 
A. ATP Berperan Sebagai Senyawa Antara yang Berlaku Umum Di Dalam Reaksi 

Pemindahan Fosfat 
ATP memiliki nilai ∆Go’ antara pada skala termodinamika senyawa-senyawa 

fosfat. Sifat ini merupakan salah satu hal yang memungkinkan ATP untuk berperan 
sebagai pembawa antara senyawa fosfat dari senyawa berenergi super tinggi, yaitu, 
senyawa yang membebaskan lebih banyak energi pada reaksi hidrolisis 
dibandingkan dengan ATP, kepada molekul-molekul penerima dengan kandungan 
fosfatnya yang memiliki ∆Go’ rendah, dan oleh karena itu, membebaskan lebih sedikit 
energi bebas dibandingkan dengan ATP jika dihidrolisis pada keadaan baku.  

Fungsi ATP sebagai senyawa antara pembawa energi yang umum di dalam sel, 
menghubungkan reaksi yang membebaskan energi dan reaksi yang memerlukan 
energi. Selama berlangsungnya reaksi katabolik yang memberikan energi, senyawa 
fosfat berenergi super tinggi dihasilkan, dengan menggunakan energi yang 
dibebaskan pada degradasi nutrien sel organik. Suatu enzim khusus yang dikenal 
sebagai kinase mengkatalisis pemindahan senyawa fosfat dari senyawa fosfat 
berenergi super tinggi tersebut, yang dilambangkan sebagai X   P, kepada ADP, 
membentuk ATP. Pada tahap kedua, kinase khusus lainnya mengkatalisa 
pemindahan senyawa fosfat terminal dari ATP ke suatu molekul penerima, misal Y, 
yang kandungan energinya meningkat pada saat senyawa ini mengikat fosfat menjadi 
Y    P. Kedua reaksi ini dapat dituliskan sebagai berikut : 

X      P + ADP  X + ATP 

ATP + Y  ADP + Y       P 

Gambar  1.8.40.2. Struktur ATP 
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Pengaruh akhir dari kedua reaksi ini, yang dihubungkan oleh senyawa antara 
ATP, adalah pindahnya energi kimia dari X     P menuju Y melalui pemindahan gugus 
fosfat. ATP hampir selalu merupakan perantara bagi reaksi pemindahan gugus fosfat 
tersebut, karena sel biasanya tidak mengandung kinase yang dapat memindahkan 
senyawa fosfat secara langsung dari senyawa fosfat dengan energi super tinggi 
kepada senyawa penerima berenergi rendah. 
 

B. Pembentukan ATP 
ATP dapat dihasilkan melalui berbagai proses selular, namun seringnya dijumpai 

di mitokondria melalui proses fosforilasi oksidatif dengan bantuan enzim pengkatalisis 
ATP sintetase. Pada tumbuhan, proses ini lebih sering dijumpai di dalam kloroplas 
melalui proses fotosintesis (fotofosforilasi). Pada hakekatnya proses : Fosforilasi ADP 
meliputi tiga cara yaitu  
1. Fosforilasi tingkat substrat : merupakan hidrolisis senyawa kaya energi, yg 

dirangkai dgn fosforilasi  dan tidak  memerlukan O2 ,   
Misalnya : PEP + H2O  Piruvat + Pi 

         Pi    + ADP  ATP  
2.  Fosforilasi oksidatif , yaitu  pembentukan ATP dari ADP, dihubungkan 

dengan suatu rantai oksidasi dan memerlukan  O2. Terjadi dlm mitokondria, dan 
merupakan respirasi aerob. Mula-mula, glukosa dipecah menjadi asam piruvat di 
dalam sitosol dalam reaksi glikolisis. Dari satu molekul glukosa akan dihasilkan 
dua molekul ATP. Tahap akhir dari sintesis ATP terjadi dalam mitokondria dan 
menghasilkan total 36 ATP.   

3.  Fosforilasi fotosintetik (Fotofosforilasi) , yaitu mengubah energi cahaya 
menjadi energi kimia dlm bentuk ATP, terjadi dlm kloroplas (tilakoid) yg terkena 
sinar. 

Fosforilasi tingkat substrat.Terdapat dua senyawa penting pemberi gugus 
fosfat kepada ADP, yaitu 3-fosfogliseroil fosfat dan fosfoenolpiruvat. Keduanya 
dibentuk pada reaksi pemecahan glukosa yang menghasilkan energi yang 
disebut glikolisis.. Di dalam sel, senyawa fosfat berenergi tinggi ini tidak 
mengalami hidrolisis; sebaliknya, gugus fosfat tersebut dipindahkan ke ADP, 
menghasilkan ATP, oleh kerja kinase spesifik. Bagi senyawa 3-fosfogliseroil 
fosfat reaksi pemindahan gugus fosfat, yang dikatalisis oleh fosfogliserat kinase 
adalah : 3-Fosfogliseroil fosfat + ADP ↔ATP + 3-fosfogliserat.Fosfoenolpiruvat, 
senyawa fosfat berenergi tinggi lainnya, yang dibentuk pada pemecahan glukosa 
menjadi piruvat juga memberikan gugus fosfatnya ke ADP melalui reaksi serupa  
yang dikatalisis oleh piruvat kinase yaitu : Fosfoenolpiruvat + ADP → piruvat + 
ATP. Reaksi ini bersifat tidak dapat balik di dalam sel. Jadi senyawa 
fosfoenolpiruvat dan 3-fosfogliseroil fosfat, yang mengandung sebagian besar 
energi kimia yang dilepaskan di dalam pemecahan glukosa, dapat memindahkan 
sejumlah besar energi ke ADP, untuk menghasilkan ATP. 

Fotofosforilasi. ATP diproduksi oleh ATP Sintase, suatu protein kompleks 
yang terdapat di membrane tilakoid.Aliran proton terjadi akibat gradient 
elektrokimia dari lumen tilakoid ke stroma.Ion H+ dilumen tilakoid berasal dari 
oksidasi H2O dan PQH2.Oksidasi ini menyebabkan konsentrasi  H+ di lumen 

menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan stroma,jadi ada perbedaan konsentrasi  
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H+ yang tajam menuju stroma,tetapi tilakoid tidak permeable terhadap H+ kecuali 
bila diangkut oleh ATP Sintase.Pergerakan  H+ melalui ATP sintase menyebakan 
perubahan struktur pada beberapa polipeptida sehingga mereka dapat mengikat 
ADP dan Pi cukup kuat yang memungkinkannya bereaksi membentuk ATP.. 
Sisntesis ATP melalui aliran elektron siklis disebut fotofosforilasi siklik, 
sedangkan sintesis ATP melalui aliran electron non siklik (PS I dan PS II) disebut  
fotofosforilasi non siklik. 
 

 
 
 

Fosforilasi oksidatif. Fosforilasi Oksidatif adalah proses terbentuknya ATP  
akibat transport elektron dalam membran dalam mitokondria (krista). Yang 
menempati membran dalam mitokondria adalah protein ATP sintase atau faktor 
penggandeng (CFo + CF1), enzim yang sebenarnya membuat ATP. Mekanisme 
fosforilasi oksidatif berdasarkan teori  Chemiosmotic hypothesis, yaitu:  Transport 
elektron  memompa H+ dari matriks ke ruang antara membran, hal ini 
menyebabkan terjadinya perbedaan konsentrasi H+ .Di ruang antar membran 
konsentrasi H+ lebih tinggi daripada di dalam matriks, Adanya perbedaan pH ini 
membentuk energi potensial kimia yang kuat untuk mendorong berlangsungnya 
fosforilasi oksidatif, sehingga ion H+ ini dikembalikan ke dalam matriks melalui 
lubang spesifik didalam mol Fo F1 ATP sintase. Arus proton ini akan 
menghasilkan energi yang digunakan untuk menggabungkan ADP + Pi menjadi 
ATP. 

ATP dapat terurai sebagai gugus ortofosfat atau pirofosfat selama 
penggunaannya di dalam reaksi biosintetik,dan secara berturut-turut membentuk 
ADP atau AMP. AMP yang terbentuk pada reaksi yang memberikan pirofosfat 
dapat difosforilasi kembali menjadi ADP oleh reaksi adenilat kinase, ATP + AMP      
2 ADP. Nukleosida 5 trifosfat lain seperti GTP, UTP, CTP dan lain-lain juga 
berpartisipasi sebagai pembawa gugus fosfat berenergi tinggi yang akan 
disalurkan menjadi berbagai jalur sintesis. Gugus fosfat terminal (ujung) ATP 
selalu mengalami pergantian pada kecepatan tinggi oleh fosfat anorganik di 
dalam sel yang tangah melakukan respirasi,dalam suatu keadaan imbang 
dengan  kecapatan penggunaan fosfat terminal ATP yang cukup tinggi dapat 
diatasi oleh kecepatan sintesanya kembali dari fosfat dan ADP. 

 
 

ATP  Synthase Gambar 1.8.40.3. Sintesis ATP 
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Latihan soal 
1. Jelaskan, apakah proses-proses metabolisme  didalam sel membutuhkan energi dari 

ATP? 
2. Bagaimana ATP menyimpan energi? 
3. Bagaimana AMP/ADP di ”daur ulang” untuk membentuk ATP kembali? 
4. Bagaimana proses pembentukan  ATP di dalam sel baik pada tumbuhan ataupun 

organisme lain? 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.41. Menganalisis fenomena yang terjadi berkaitan dengan faktor abiotik dan 

pengaruhnya terhadap proses fotosintesis 
 

Laju Fotosintesis berbagai spesies tumbuhan yang tumbuh pada berbagai daerah 
yang berbeda seperti gurun kering, puncak gunung dan hutan hujan tropika sangat 
berbeda. Perbedaan ini sebagian disebabkan oleh adanya keragaman cahaya, suhu dan 
ketersediaan air, tetapi tiap spesies menunjukkan perbedaan yang besar pada kondisi 
khusus yang optimum bagi mereka. Spesies yang tumbuh pada lingkungan yang kaya 
sumberdaya mempunyai kapasitas fotosintesis yang jauh lebih tinggi daripada spesies 
yang tumbuh pada lingkungan dengan persediaan air, hara dan cahaya yang terbatas. 
Species dengan lintasan C-4 untuk penambatan CO2 nya umumnya mempunyai laju 
fotosintesis tinggi, sedangkan tumbuhan sukulen gurun yang tumbuh lambat dan 
menganut metabolism CAM termasuk yang paling lambat laju fotosintesisnya. Berbagai 
factor mempengaruhi fotosintesis. H2O, CO2, cahaya, hara dan suhu, seperti juga umur 
dan genetika tumbuhan. 
 
A. Ketersediaan air 

Air yang terbatas mengakibatkan pembesaran sel melambat sehingga 
pertumbuhan menurun. Dengan hanya sedikit meningkatkan cekaman air, stomata 
mulai menutup dan pengambilan CO2 terhambat. Oleh karena  fotosintesis terhambat 
oleh air maka adanya pembesaran daun yang lambat dan penyerapan CO2 juga 
terhambat. Dampak yang terjadi pertama kali ketika tanaman vaskuler mengalami 
defisiensi air ialah penyempitan bagian stomata (turgiditas sel penjaga menurun, 
stomata tertutup), sehingga menghambat pertukaran CO2. Dengan peningkatan 
pengeringan akibatnya terjadi reduksi protoplasma secara umum dan akhirnya akan 
mereduksi kapasitas fotosintesis. Berbagai spesies tanaman (antara lain Cactaceae, 
Orchidaceae, Bromeliaceae dan Liliaceae) yang hidup di daerah kering 
mengembangkan penambatan CO2 melalui jalur CAM (Crassulacean acid 
metabolism) termasuk tanaman yang tumbuh di daerah yang airnya terbatas seperti 
payau bergaram dan daerah epifit. Pada habitat tersebut tumbuhan CAM harus 
memperoleh  karbondioksida dengan meminimalkan proses transpirasi sehingga 
membuka stomatanya dan menambat CO2 menjadi asam malat pada malam 
hari.Selama siang hari asam malat akan didekarboksilasi  dan melepaskan CO2 yang 
kemudian akan digunakan membentuk glukosa melalui daur calvin. Metabolisme 
CAM dapat dilihat pada gambar 1.8.41.1. Makna Mekanisme CAM  bagi tumbuhan 
adalah dengan  mengikat CO2 dari atmosfer pada malam hari memungkinkan 
tumbuhan dapat melaksanakan fotosintesis sepanjang hari dengan  stomata tertutup 
; Tumbuhan CAM dapat berfotosintesis tanpa kehilangan   sejumlah air karena 
transpirasi melalui stomata. Pada keadaan kering yang hebat, tumbuhan CAM masih 
dapat tumbuh walaupun lambat. 
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B. Ketersediaan Karbondioksida  (CO2) 
Laju Fotosintesis ditingkatkan tidak hanya oleh naiknya tingkat radiasi tetapi juga 

oleh konsentrasi CO2 yang lebih tinggi, khususnya bila stomata tertutup  sebagian 
karena kekeringan. Karbondioksida merupakan bahan baku fotosintesis. Penurunan 
CO2 dapat menyebabkan terjadinya fotorespirasi pada tanaman C3, bahkan pada 
saat konsentrasi CO2 di udara sekitar 35 sampai 45 ppm ( diatmosfir kadar CO2 
sekitar 335 ppm) maka fotosintesis bersih pada tumbuhan C3 menjadi nol (laju 
fotosintesis setara dengan laju fotorespirasi). Fotorespirasi adalah  proses pengikatan 
O2 dan pengeluaran CO2 pada jaringan fotosintetik. Pada proses ini :tidak 
menghasilkan energi, tidak ada transfer elektron  dan tidak melibatkan sistem 
sitokrom. Fotorespirasi  melibatkan 3 organela  yaitu kloroplas, peroksisom dan 
mitokondria. Pada Fotorespirasi, Rubisco mengkatalisis oksidasi RuBP oleh O, ,jadi 
rubisco juga  berperan sebagai oksigenase dan mengikat oksigen untuk membentuk 
asam fosfoglikolat dan Asam phospogliserat (PGA). Fosfoglikolat merupakan sumber 
CO2 yang dilepaskan pada fotorespirasi. 

 
Berbeda halnya dengan tanaman C3, Tumbuhan C4 hampir tidak melakukan 

fotorespirasi. Tumbuhan yang melakukan karboksilasi jalur C4 mempunyai struktur 
anatomi daun yang khusus yang disebut tipe Kranz, yaitu berkas pengangkut pada 
daun dibungkus oleh selubung berkas pengangkut yang terdiri dari sel-sel parenkim 
besar berisi kloroplas. Reaksi karboksilasi berlangsung di dua tempat yaitu di 
kloroplas mesofil dan dikloroplas sel selubung berkas pengangkut. Ada dua alasan 
utama mengapa pada tanaman C4 tidak terjadi fotorespirasi, yaitu: 1) Rubisco dan 
enzim daur Calvin lainnya hanya terdapat di sel seludang berkas dan 2) konsentrasi 
CO2 di dalam sel tersebut dipertahankan tetap tinggi sehingga O2 tidak dapat 
bersaing dengan CO2. 

Gambar 1.8.41.1. 
Metabolisme CAM 

 

Gambar 1.8.41.2. Daur 
karbon fotosintetik oksidatif 
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C. Pengaruh cahaya 
 Cahaya sebagai sumber energi untuk reaksi anabolik fotosintesis akan 

berpengaruh terhadap laju fotosintesis tersebut. Pada saat matahari menuju 
permukaan bumi,hanya sekitar 900 J.m -2.det1 yang diterima permukaan bumi.dari 
jumlah ini yang berada pada kisaran panjang gelombang 400 – 700 nm  (PAR) 
adalah 400 J.m -2.det1. Kira-kira 80% PAR akan terserap daun ,dari jumlah yang 
diserap hanya sekitar 5 % yang dimanfaatkan sebagai fotosintesis dan yang lain 
hilang sebagai panas. Untuk tanaman, radiasi/cahaya merupakan sumber energi 
(efek photoenergetic) dan mengatur pembangunan stimulus (efek photocybernetic), 
tetapi juga dapat menyebabkan cedera (efek fotodestruktif). Ada perbedaan 
tanggapan terhadap peningkatan intensitas cahaya antara tumbuhan ternaung dan 
terdedah, yaitu 1) tumbuhan ternaung menunjukkan laju fotosintesis yang rendah 
pada intensitas cahaya tinggi dibanding tumbuhan terdedah, 2) dan sebaliknya laju 
fotosintesis tumbuhan ternaung lebih tinggi dibanding tanaman terdedah pada 
intensitas cahaya rendah dan 3) titik kompensasi cahaya untuk tumbuhan ternaung 
lebih rendah dibandingkan tumbuhan terdedah. 

 
D. Ketersediaan Hara Mineral 

Pengaruh dari pasokan hara mineral dapat membentuk fotosintesis dan respirasi 
menjadi sangat bervariasi. Pada tanah yang kekurangan nutrisi, biasanya 
ketersediaan mineral hanya sedikit dibanding dengan adanya faktor-faktor iklim. 
Namun demikian, dalam meningkatkan hasil fotosintesis dibutuhkan pemberian 
nutrisi buatan. Sebaliknya, mineral juga bisa lebih berbahaya; jika konsentrasinya 
terlalu tinggi pada mineral tertentu (ion logam berat pada khususnya, serta polusi 
udara) yang dapat mengganggu fotosintesis. Nutrisi mineral dapat mempengaruhi 
metabolisme karbon baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui 
sintesis dari jaringan baru dan pertumbuhan. Efek langsung pada fotosintesis dan 
respirasi diakibatkan  dari mineral yang tergabung dalam metabolit, koenzim dan 
pigmen atau mengambil bagian secara langsung sebagai aktivator dalam proses 
fotosintesis. Misalnya Manganase bertindak sebagai aktivator fotolisis, dan kalium 
yang terlibat dalam sistem transpor elektron pada tilakoid. Nitrogen dan magnesium 
adalah komponen dari klorofil, dengan berbagai enzim termasuk besi, kobalt, dan 
tembaga, dan fosfat yang merupakan komponen nukleotida. 

Kurangnya mineral, serta perubahan dalam jumlah unsur-unsur yang relatif 
diambil, dapat mempengaruhi konten klorofil dan jumlah, ukuran dan ultrastruktur dari 
kloroplas,  misalnya besi, tidak termasuk ke dalam molekul klorofil. Dalam kondisi  
defisiensi besi, terjadi klorosis, hal ini dikarenakan berkurangnya serapan CO2. 
Kurangnya magnesium dapat memiliki konsekuensi yang sama. Nutrisi mineral lebih 
mempengaruhi pertukaran gas dengan perilaku stomata, dan efek pada sifat lain dari 
daun seperti struktur anatomi, ukuran,  dan jumlah.        
 

E. Pengaruh Suhu.  
Kisaran suhu pada tumbuhan dapat mempengaruhi berlangsungnya fotosintesis 

cukup besar. Bakteri dan ganggang biru hijau tertentu dapat berfotosintesis pada 
suhu sampai 70 οC, untuk tumbuhan conifer dapat melakukannya pada suhu 6 οC 
atau lebih rendah.Pada beberapa tumbuhan yang mendapat cahaya penuh suhu 
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daun dapat mencapai 35 οC atau lebih tinggi dan fotosintesis masih dapat 
berlangsung. Secara umum suhu optimum untuk fotosintesis setara dengan suhu 
siang hari pada habitat asal tumbuhan tersebut. Peningkatan suhu pada kisaran yang 
normal hanya sedikit berpengaruh terhadap hidrolisis air dan difusi CO2 ke dalam 
daun, tetapi akan sangat berpengaruh terhadap reaksi-reaksi biokimia fiksasi dan 
reduksi CO2. Oleh sebab itu peningkatan suhu akan meningkatkan laju fotosintesis 
sampai terjadinya denaturasi enzim dan kerusakan pada fotosistem. Respirasi 
(termasuk fotorespirasi) juga akan meningkat dengan meningkatnya suhu.Sebagai 
akibat kompetisi antara CO2 dan O2 terhadap enzim rubisco maka fiksasi CO2 pada 
tanaman C3 tidak meningkat sebesar yang diharapkan dengan peningkatan suhu, 
karena peningkatan laju fotosintesis diikuti oleh peningkatan laju fotorespirasi. Selain 
itu pada suhu tinggi, ATP dan NADPH yang dihasilkan tidak cukup cepat untuk dapat 
menyokong peningkatan laju fiksasi CO2. 

 
 
  

384 MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI BIOLOGI 



Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.8.   Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah 

Indikator Esensial : 
1.8.42. Menjelaskan teori, prinsip dan mekanisme evolusi 
1.8.43. Mendiskripsikan kecenderungan baru tentang teori evolusi 
 
 
A. Pendahuluan  

Dalam uraian berikut ini kita akan membahas tentang teori evolusi. Sebelum kita 
masuk kedalam pembahasan tentang evolusi itu sendiri, maka kita harus memahami 
tentang makna teori maupun prinsip. Makna kata teori dalam ilmu pengetahuan, 
yaitu merupakan model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami 
atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi 
menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti 
kebenarannya. Manusia membangun teori untuk menjelaskan, meramalkan, dan 
menguasai fenomena tertentu. Seringkali, teori dipandang sebagai suatu model atas 
kenyataan. Sebuah teori membentuk generalisasi atas banyak pengamatan dan 
terdiri atas kumpulan ide yang koheren dan saling berkaitan. Walaupun beberapa 
teori telah membentuk generalisasi tetapi masih dimungkinkan untuk mendapatkan 
perubahan di sana-sini. Kecuali teori tersebut telah teruji berulang-ulang dan akhirnya 
dikukuhkan  menjadi hukum atau aksioma. Adapun prinsip adalah suatu pernyataan 
fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh 
seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. 
Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan 
merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah obyek atau 
subyek tertentu. Di dalam pembahasan evolusi, kita akan mendapatkan beberapa 
istilah seperti di atas yaitu teori dan prinsip. 

B. Evolusi Kehidupan  
Berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang dijumpai dalam keseharian 

Ariestoteles berhipotesis bahwa nunculnya kehidupan berasal dari benda tak hidup 
dan akhirnya yang dikenal dengan Paham Abiogenesis atau Generatio Spontanea. 
Hipotesis ini didukung oleh beberapa ilmuwan saat itu di antaranya Paracelus dan 
Jean Baptis Van Helmot. Paham abiogenesis diperkuat dengan ditemukan mikroskop 
sederhana. Anthoni Van Leeuwenhoek dengan mikroskop sederhana mengamati 
mahluk hidup hasil rendaman jerami. Paham ini bertahan sangat lama karena 
berbagai faktor dan  didukung oleh kalangan agama.  

Namun William Harvey menantang paham abiogenesis, hal ini didukung oleh 
Fransisco Redi dengan percobaannya meletakkan daging ke dalam wadah yang 
tertutup rapat dan yang lain wadah ditutup kain kasa dan wadah terbuka. Hasil dari 
percobaan F. Redi, daging yang ditutupi kain kasa dan yang terbuka timbul 
belatung/bernga, sedangkan yang tertutup rapat tidak timbul belatung/bernga. Hasil 
penelitiannya tidak serta merta diterima sebagai Paham yang baru Paham 
Biogenesis. Setelah Louis Pasteur melakukan percobaan yang dikenal dengan 
menggunakan botol leher angsa. Oleh karena saat itu paham abiogenesis tidak lagi 
diikuti oleh para ilmuwan. Dengan demikian muncul paham yang disebut paham 
Biogenesis yang juga dikenal dengan omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo. 
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Berkembang dan berjalannya waktu tentang permasalahan teori asal usul 
kehidupan, muncul teori evolusi. Evolusi adalah suatu perubahan sedikit demi sedikit 
dan memakan waktu yang sangat lama. Di dalam kajian biologi Teori Evolusi 
kehidupan, merupakan perubahan pada sifat-sifat yang dapat diwariskan suatu 
organisme dari generasi ke generasi berikutnya. Teori evolusi telah didiskusikan jauh 
sebelum abad ke-19, Darwin dan Wallace adalah yang pertama mencetuskan 
bagaimana proses evolusi itu berlangsung. Menurut Ernst Mayr, Darwin mengajukan 
lima teori perihal evolusi: 1) Bahwa kehidupan tidak tetap sama sejak awal 
keberadaannya. 2) Kesamaan leluhur bagi semua makhluk hidup. 3) Evolusi bersifat 
gradual (berangsur-angsur). 4) Terjadi pertambahan jumlah spesies dan 
percabangan garis keturunan, dan 5) Seleksi alam merupakan mekanisme evolusi 
Sedangkan jenis-jenis evolusi ada tiga macam yaitu: Evolusi 1) Progresif, yaitu 
evolusi menuju kemungkinan bertahan hidup. 2) Regresif, evolusi menuju 
kemungkinan punah. 3) Divergen, dari satu spesies membentuk spesies atau variasi 
individu lebih dari satu. 4) Konvergen, awalnya lebih dari satu spesies akan tetapi 
karena mempunyai habitat yang sama maka memiliki kemiripan struktur tubuh.  

 
C. Petunjuk Evolusi  

Selain fosil sebagai petunjuk adanya evolusi kehidupan, perbandingan morfologi, 
biokimia dan embriologi juga merupakan petunjuk yang dirujuk oleh teori evolusi.  
Fosil merupakan suatu makhluk hidup yang telah mati dan mengalami proses secara 
fisika dan kimia dalam waktu yang lama sehingga mengalami proses pembatuan. 
Fosil berguna untuk merekonstruksi kehidupan masa lalu.  

 

 
Gambar 1.8.42.1. Fosil Archeopteryx ( reptil-burung )  
 
Perbandingan morfologi yaitu membandingkan struktur luar antar organisme 

yang diperkirakan berkerabat dekat. Struktur homolog ialah suatu struktur yang sama 
tapi memiliki fungsi yang berbeda dan struktur analog ialah suatu bagian tubuh pada 
spesies yang berbeda strukturnya tetapi sama fungsinya, seperti pada Gambar 
1.8.42.2.  dan Gambar 1.8.42.3.  Setiap spesies memiliki ciri yang khas dari susunan 
biokimianya yang terletak pada susunan DNA, RNA atau protein. Walaupun 
perbedaan hanya pada tahap basa nukleotida atau pada taraf gen. Bila urutan 
biokimianya mirip maka semakin dekatlah hubungan kekerabatannya. Dan 
perbandingan embriologi pada suatu organisme menunjukkan persamaan walaupun 
pada proses akhir berbeda, seperti ditunjukkan Gambar 1.8.42.4. 
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 Manusia  kucing   ikan paus     kelelawar 
      Gambar 1.8.42.2. Homolog Struktur Alat 
 

       
              Gambar 1.8.42.3. Analog saya belalang dengan sayap kelelawar 

 
 

 
        Gambar 1.8.42.4 Perbandingan Embriologi 

 
D. MEKANISME EVOLUSI 

Sesuai makna evolusi adalah suatu perubahan sedikit demi sedikit dan memakan 
waktu yang sangat lama. Apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perubahan dari 
mahluk hidup tersebut, dan bagaimanakah mekanismenya? Mekanisme evolusi ada 
enam faktor yaitu: adaptasi, aliran gen,  mutasi, genetik drift, seleksi alam, dan 
spesiasi. 
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1. Adaptasi 
Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, dengan demikian menyebabkan meningkatkan fungsi organ 
tertentu, menyebabkan organisme menjadi lebih baik dalam bertahan hidup dan 
bereproduksi. Ia diakibatkan oleh kombinasi perubahan acak dalam skala kecil 
pada sifat organisme secara terus menerus yang diikuti oleh seleksi alam varian 
yang paling cocok terhadap lingkungannya. Ketika adaptasi terjadi melalui 
modifikasi perlahan pada stuktur yang telah ada, struktur dengan organisasi 
internal dapat memiliki fungsi yang sangat berbeda pada organisme terkait. Ini 
merupakan akibat dari stuktur leluhur yang diadaptasikan untuk berfungsi 
dengan cara yang berbeda. Proses ini dapat menyebabkan penambahan ciri-ciri 
baru ataupun kehilangan ciri-ciri leluhur. Dengan demikian kurun waktu yang 
lama akan menghasilkan organisme yang sangat berbeda dengan nenek 
moyangnya. Secara sederhana bila tanaman yang biasanya tidak terendam air 
tetapi pada suatu saat terendam air maka akar tejadi adaptasi pada beberapa 
struktur anatomi tumbuhan tersebut dengan beradaptasi dengan lingkungan air 
yang ada. 

2. Aliran Gen  
Aliran gen merupakan aliran gen antar populasi yang merupakan species yang 
sama. Migrasi ke dalam atau ke luar populasi dapat mengubah frekuensi alel, 
serta menambah variasi genetika ke dalam suatu populasi. Imigrasi dapat 
menambah bahan genetika baru ke dalam komposisi gen yang telah ada pada 
suatu populasi. Sebaliknya, emigrasi dapat menghilangkan bahan genetika pada 
populasi. Dengan demikian dalam waktu yang cukup lama akan menyebabkan 
menghasilkan spesies baru yang tidak sama dengan nenek moyang yang ada. 

3. Genetik Drift 
Genetik drift adalah lepasnya frekuensi elel secara kebutulan, walaupun 

kejadian ini sangat kecil tetapi sangat mempengaruhi frekuensi alel pada 
beberapa tingkat tetapi akan menurun pada populasi yang sangat besar. 
Walaupun perubahan gen sangat kecil tetapi peristiwa ini tidak dapat diabaikan 
di dalam sumbangan terjadinya evolusi. 

4. Seleksi alam  
Seleksi alam adalah alam secara langsung akan menseleksi organisme yang 

hidup saat itu terhadap kemampuannya untuk hidup. Bila organisme tersebut 
tidak mampu untuk hidup, maka plasma nutfah yang dimiliki tidak dapat hidup 
pada lingkungan yang ada. Dengan demikian maka gen yang dimiliki akan 
musnah dari lingkungan hidupnya. Akan tetapi bila organisme itu dapat hidup 
maka gen yang dimiliki akan diturunkan kepada anak cucu yang memiliki 
kemampuan hidup. Perlu diketahui, seleksi alam bukan bekerja pada tingkatan 
organisme saja tetapi pada spektrum yang cukup luas yaitu: bekerja pada tingkat 
gen, sel, organisme individu, kelompok organisme, dan bahkan spesies.  

5. Mutasi gen  
Mutasi gen merupakan perubahan pada urutan DNA sel genom, hal ini 
diakibatkan oleh radiasi, virus, transposon, bahan kimia mutagenik, serta 
kesalahan selama proses meiosis ataupun replikasi DNA. Transposon adalah  
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unsur-unsur yang dapat berpindah (transposable elements), atau gen melompat 
(jumping gene) dalam genetika adalah seberkas DNA yang memiliki kemampuan 
untuk berpindah-pindah tempat dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam 
kromosom yang sama maupun berbeda. Proses perpindahan transposon disebut 
transposisi. Kehadiran transposon pada suatu bagian kromosom yang 
berekspresi dapat menyebabkan perubahan fenotipe pada suatu individu. Mutasi 
bukan hanya terjadinya transposon tetapi mutasi pada DNA cukup banyak yaitu: 
mutasi terjadi tetapi tidak mengubah produk yang dihasilkan, mutasi yang 
mengubah struktur DNA yang menyebabkan mengubah produk tetapi tidak fungsi 
produk yang dihasilkan, mutasi mengubah fungsi produk yang dihasilkan tetapi 
tidak berakibat apa-apa, mutasi terjadi perubahan fungsi sangat besar namuan 
terjadi pada sel somatik dengan demikian tidak akan diturunkan ke pada 
keturuannya, mutasi bersifat fatal sehingga organisme akan mati, dan mutasi 
yang menguntungkan. 

6. Spesiasi merupakan sebuah proses evolusi munculnya spesies baru karena 
lingkungan yang ada. Terdapat empat jenis spesiasi alami, tergantung pada 
sejauh mana populasi yang berspesiasi terisolasi secara geografis dari satu 
populasi ke yang lainnya. Empat jenis spesiasi alami tersebut adalah: spesiasi 
alopatrik, spesiasi peripatrik, spesiasi parapatrik dan spesiasi simpatrik. 
Spesiasi juga dapat dilakukan secara buatan, melalui domestikasi ataupun 
eksperimen laboratorium. Domestikasi merupakan perlakuan organisme yang 
biasanya hidupnya liar oleh manusia dibawa ke lingkungan kehidupan sehari-
hari. Atau yang dikenal dengan “penjinakan” organisme agar mudah di dalam 
pengelolaannya. Bila ditinjau dari segi geografis maka spesiasi dibagi menjadi 
empat jenis spesiasi alami tersebut adalah spesiasi alopatrik, spesiasi 
peripatrik, spesiasi parapatrik dan spesiasi simpatrik. Spesiasi alopatrik 
adalah terdapat di daerah geografi yang berlainan, spesiasi peripatrik adalah 
terdapat daerah  penyebaran suatu spesies, spesiasi paratrik adalah di daerah 
yang berdampingan, spesiasi simpatrik terdapat di daerah geografi yang sama.  

 
 E.  Kecenderungaan Baru Tentang Teori Evolusi 

Setelah pada tahun 1940-an, identifikasi DNA sebagai bahan genetika oleh 
Oswald Avery dkk. beserta publikasi struktur DNA oleh James Watson dan Francis 
Crick pada tahun 1953, memberikan dasar fisik pewarisan ini. Sejak saat itu, genetika 
dan biologi molekuler menjadi inti biologi evolusioner dan telah merevolusi 
filogenetika. Pada awal sejarahnya, biologiawan evolusioner utamanya berasal dari 
ilmuwan yang berorientasi pada bidang taksonomi. Seiring dengan berkembangnya 
sintesis evolusi modern, biologi evolusioner menarik lebih banyak ilmuwan dari 
bidang sains biologi lainnya. Kajian biologi evolusioner masa kini melibatkan ilmuwan 
yang berkutat di bidang biokimia, ekologi, genetika, dan fisiologi. Konsep evolusi juga 
digunakan lebih lanjut pada bidang seperti psikologi, pengobatan, filosofi, dan ilmu 
komputer. 

Sifat-sifat terwariskan diwariskan antar generasi melalui DNA, yaitu sebuah 
molekul yang dapat menyimpan informasi genetika. Untaian DNA merupakan sebuah 
polimer yang terdiri dari empat jenis basa nukleotida. Urutan basa pada molekul DNA 
tertentu menentukan informasi genetika. Bagian molekul DNA yang menentukan 
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sebuah satuan fungsional disebut gen; gen yang berbeda mempunyai urutan basa 
yang berbeda. Dalam sel, untaian DNA yang panjang berasosiasi dengan protein, 
membentuk struktur padat yang disebut kromosom. Lokasi spesifik pada sebuah 
kromosom dikenal sebagai lokus. Jika urutan DNA pada sebuah lokus bervariasi 
antar individu, bentuk berbeda pada urutan ini disebut sebagai alel. Urutan DNA 
dapat berubah melalui mutasi, menghasilkan alel yang baru. Jika mutasi terjadi pada 
gen, alel yang baru dapat mempengaruhi sifat individu yang dikontrol oleh gen, 
menyebabkan perubahan fenotipe organisme. Walaupun demikian, manakala contoh 
ini menunjukkan bagaimana alel dan sifat bekerja pada beberapa kasus, kebanyakan 
sifat lebih kompleks dan dikontrol oleh interaksi banyak gen.  Fenotipe suatu individu 
organisme dihasilkan dari genotipe dan pengaruh lingkungan organisme tersebut. 
Variasi fenotipe yang substansial pada sebuah populasi diakibatkan oleh perbedaan 
genotipenya. Sintesis evolusioner modern mendefinisikan evolusi sebagai perubahan 
dari waktu ke waktu pada variasi genetika ini, perubahan tersebut seperti pada 
Gambar 1.8.42.5.  

 
    Gambar 1.8.42.5.  Perubahan Variasi Genetik 

 
Frekuensi alel tertentu akan berfluktuasi, menjadi lebih umum atau kurang umum 

relatif terhadap bentuk lain gen itu. Gaya dorong evolusioner bekerja dengan 
mendorong perubahan pada frekuensi alel ini ke satu arah atau lainnya. Variasi 
menghilang ketika sebuah alel mencapai titik fiksasi, yakni ketika ia menghilang dari 
suatu populasi ataupun ia telah menggantikan keseluruhan alel leluhur. Variasi 
berasal dari mutasi bahan genetika, migrasi antar populasi (aliran gen), genetik drift, 
seleksi alam, dan perubahan susunan gen melalui reproduksi seksual. Variasi juga 
datang dari tukar ganti gen antara spesies yang berbeda; contohnya melalui transfer 
gen horizontal pada bakteria dan hibridisasi pada tanaman. Dengan demikian 
terjadilah evolusi molekuler, di mana evolusi molekuler terdapat dua pembahasan 
yaitu: evolusi molekuler dan evolusi gen. Pembahasan pertama, evolusi 
makromolekuler menunjukan pembentukan gen dan pola perubahan yang tampak 
pada materi genetik (misalnya urutan DNA) dan produksinya selama waktu evolusi 
dan terhadap mekanisme yang bertanggung jawab untuk sejumlah perubahan 
tersebut. Pembahasan ke dua adalah dikenal sebagai “molekuler phylogeny” 
menjelaskan sejarah evolusi organisme dan makromolekul seperti adanya 
keterlibatan data-data molekuler. Salah contoh dari keluarga gen (gene family), yaitu 
sekelompok gen yang saling berkerabat yang terbentuk melalui duplikasi terus 
menerus. Setiap anggota keluarga ini mempunyai sekuen yang berkerabat dengan 
fungsi yang mirip. Selama evolusi, duplikasi gen yang terus menerus mungkin 
menghasilkan beberapa gen baru yang fungsinya mengalami secara perlahan, 
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sampai pada akhirnya kekerabatan antar keduanya sulit untuk dikenali. Hal ini 
memberikan gen suatu penggolongan lain, dibawah tingkat keluarga, yang dikenal 
sebagai “superfamily”. Bioteknologi yang akhir-akhir ini sangat berkembang sangat 
pesat, yang berdampak banyak organisme yang sudah berubah dari induknya baik 
mikroorganisme maupun organisme bersel banyak. Seperti pada tahun 1981 telah 
dilakukan tikus trangenik yang mendapatkan gen dari hewan lain. Selain itu pula 
bakteri yang dapat mengurai tumpahan minyak setelah ke dalam plasmidnya 
dimasukkan gen yang dapat mengurai minyak sebagai polutan. Dengan 
berkembangnya bioteknologi akan didapatkan berbagai jenis organisme yang 
berbeda dengan induknya. Pada transformasi genetik transfer  gen target dilakukan 
pada tingkat sel. Aplikasi kultur jaringan dilakukan pada seleksi untuk mendapatkan 
sel yang sudah ditransformasi dan mengembalikannya menjadi tanaman transgenik 
yang sempurna. Memotong dan menempel gen target kedalam genom tanaman 
untuk menghasilkan tanaman dengan sifat baru. Apabila organisme memperbanyak 
diri dan menjadikan suatu kumpulan (populasi) dan berbeda dengan populasi yang 
ada sebelumnya, maka hal ini dikatakan telah terjadi evolusi. 

Kehadiran teori evolusi tidak langsung diterima oleh beberapa kalangan karena 
bertentangan dengan prinsip pemikiran yang tidak didasari pemikiran holistik. Lebih-
lebih dengan berbagai tinjauan Harun Yahya tentang keberadaan mahluk hidup yang 
dianggapnya oleh evolusionis semua kejadian dianggap sebuah kebetulan. Hal 
inilah yang menjadikan teori evolusi tidak diterima dari beberapa kalangan karena  
tidak berlandaskan bahwa mahluk hidup adalah ciptaan Yang Maha Kuasa (Allah 
SWT). Pengakuan beberapa ilmuwan tentang asal usul kehidupan belum 
terpecahkan seperti kutipan dibawah ini yang diajukan oleh Harun Yahya: 

Tantangan untuk menjelaskan asal usul kehidupan merupakan sumber krisis 
terbesar yang dihadapi teori evolusi. Alasannya, molekul-molekul organik sangat 
kompleks dan pembentukannya tidak mungkin dapat diterangkan sebagai suatu 
kebetulan. Selain itu, telah terbukti bahwa sel organik mustahil terbentuk secara 
kebetulan. Evolusionis dihadapkan pada pertanyaan tentang asal usul kehidupan 
pada perempat kedua abad ke-20. Pakar terkemuka teori evolusi molekuler, 
evolusionis Rusia, Alexander I. Oparin, menuliskan dalam bukunya "The Origin of 
Life" yang terbit pada tahun 1936: Sayangnya, asal usul sel masih menjadi 
pertanyaan, yang merupakan titik tergelap dari teori evolusi yang utuh. Sejak 
Oparin, banyak evolusionis telah melakukan penelitian dan pengamatan untuk 
membuktikan bahwa sebuah sel dapat terbentuk secara ke-betulan. Akan tetapi, 
setiap upaya hanya memperjelas desain sel yang kompleks sehingga semakin 
menggugurkan hipotesis mereka. Profesor Klaus Dose, kepala Institut Biokimia di 
Universitas Johannes Gutenberg, menyatakan: Percobaan tentang asal usul 
kehidupan di bidang kimia dan evolusi molekuler selama lebih dari 30 tahun, 
menghasilkan persepsi yang lebih baik tentang kompleksitas asal usul kehidupan 
di bumi ini, dan bukannya memberikan jawaban yang mereka harapkan. Saat ini, 
semua diskusi mengenai teori-teori dasar dan penelitian di bidang ini berakhir 
dengan kebuntuan atau pengakuan atas ketidaktahuan.  Jeffrey Bada dari Institut 
San Diego Scripps memperjelas ketidakberdayaan evolusionis terhadap 
kebuntuan ini : Kini, saat meninggalkan abad ke-20, kita masih menghadapi 
masalah terbesar yang belum terpecahkan sejak awal abad ke-20: Bagaimana 
kehidupan muncul di muka bumi?  
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Di sini permasalahannya adalah ilmuwan terdahulu selalu mengatakan bahwa 
pembentukan kehidupan yang ada di alam ini secara kebetulan semata, tidak ada 
Maha Kuasa yang berada dibalik penciptaanNya. Apabila ilmuwan mengacu pada  
penciptaan seperti dikatakan oleh aliran finalisme/telefinalisme yang mengatakan 
bahwa kejadian menitikan pada tujuan akhir dan berasal dari kekuatan transenden, 
dan ada kekuatan Maha Kuasa, maka tidak menjadikan teori penciptaan menjadi  
perselisihan hingga kini. 

Menurut  Andya Primandana dalam tulisannya bahwa Harun Yahya menafsirkan 
dalam isi Keruntuhan Teori Evolusi dengan dalil-dalil utama Teori Harun Yahya: 1) 
jenis-jenis mahluk hidup tak bisa berubah. Tidak mungkin terjadi perubahan dari satu 
bentuk mahluk hidup ke bentuk lainnya, misalnya ikan menjadi amfibi dan, reptil ke 
burung, atau mamalia darat ke paus. 2) Tiap jenis mahluk hidup tidak berkerabat satu 
sama lain dan diturunkan dari leluhur yang sama. Masing-masing merupakan hasil 
dari satu tindakan penciptaan sendiri. 3) Seleksi alam sebagai mana ditemukan 
Darwin adalah kaidah yang berlaku di alam, namun tidak pernah menghasilkan 
spesies baru, 4) Tidak ada mutasi yang memberikan keuntungan berupa peningkatan 
kelestarian mahluk hidup. Selain itu, mutasi tak penambah kandungan informasi 
dalam materi genetis mahluk hidup. 5) Catatan fosil tak menunjukkan adanya bentuk 
transisional, serta menunjukkan penciptaan tiap kelompok mahluk hidup terpisah. 6) 
Abiogenesis (kemunculan mahluk hidup dan materi tak hidup) tak mungkin terjadi. 7) 
Kerumitan dan sempurnaan  yang ditemukan pada tubuh dan DNA mahluk hidup tak 
timbul karena kebetulan, namun merupakan bukti ada yang merangcang kerumitaan 
tersebut, dan 8) materi dan persepsi kita berupa ilusi semata, yang nyata adalah 
Yang Maha Kuasa (Allah SWT) yang meliputi segalanya. 

Kekuatan suatu teori dalam sains diukur daari kemampuannya menjelaskan 
fakta-fakta dalam biologi lebih baik daripada teori evolusi yang ada, maka tentunya  
para ilmuwan harus bersedia membuang teori evolusi yang ada dan mengakui teori 
yang ada berikutnya. Inilah sebagai kunsekunsi menjadi ilmuwan yang sejati. 

Pertanyaan yang timbul akan adanya teori Harun Yahya, mengapa trilobita 
(Artropoda/hewan beruas) yang memiliki mata yang sangat rumit yang hidup pada 
250 jutaan tahun yang lalu dan sekarang suadah tidak ada. Kepunahan trilobite 
masih menjadikan perdebatan para ahli. Ada yang mengatakan mereka punah 
karena terjadi zaman es, ada pula karena adanya persaingan baru seperti ikan dan 
kerang. Dengan kepunahan trilobita tidak dapat dikatakan sempurna. Kerumitan 
struktur tidak memungkinkan menghadapi tekanan lingkungan. Banyak mahluk lain 
yang hidup masa lalu yang telah punah yaitu Dinosaurus, pterosaurus, kalajengking  
raksasa, mamut wol, macan gigi pedang, kesemuanya menurut Harun Yahya adalah 
tindakan penciptaan tersendiri yang memiliki struktur yang sempurna. Ada yang 
memperkirakan  bahwa seluruh jenis mahluk hidup yang masih hidup sekarang 
hanya 1% dari total jumlah jenis mahluk hidup yang pernah merasakan hidup di bumi, 
sedangkan 99% telah punah. Berarti bahwa menurut  Harun Yahya “disain” mahluk 
hidup tidaklah sempurna seperti apa yang ia katakan. Dengan demikian “desain” 
yang ada di alam ini hanyalah kerumitan seperti mata trilobite, struktur sel, piranti 
terbang, susunan urutan DNA yang bermakna.  

Teori Harun Yahya tentang mahluk jenis hidup yang ada di berbagai benua atau 
yang disebut dengan biogeografi walaupun  keadaan iklimnya sama, tetapi tidak 
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sama organisme yang ada. Mungkin akan dijawab oleh Harun Yahya  Yang Maha 
Pencipta, menciptakan tidak mahluk hidup pada tempat yang sesuai. Memang 
mungkin demikian, tetapi kita dapatkan ada iklim kering dan iklim tropis dan basah 
tetapi memiliki fauna yang mirip seperti antara Pulau Papua dengan Benua Australia. 
Demikian Kalimantan, namun di sana memiliki terdapat fauna yang mirip dengan 
fauna benua Australia. Para Evolusionis menerangkan bahwa keberadaan fauna 
yang mirip tersebut berasal dari adaptasi dan seleksi alam dari mamalia purba yang 
berada di Australia dan Papua ke duanya sebelum terpisah menjadi geografi yang 
berlainan.  

Kehidupan yang ada di Bumi tidak selalu kita dapatkan sekarang. Kita bisa 
melihat kehidupan masa lampau dengan melihat fosil-fosil yang kita temukan. 
Menurut Harun Yahya seperti kehidupan masa kini, tiap jenis mahluk hidup masa 
lampau juga adalah tindakan penciptaan khusus. Tidak ada hubungan antara mereka 
dengan mahluk hidup yang ada sekarang. Marilah kita melihat bentuk burung masa 
lalu. Burung Protoavis texensi, burung purba dari zaman Trias, 225 tahun yang lalu 
ditemukan di Texas dan burung Archaeopteryx merupakan burung purba dari zaman 
Jura 150 juta tahun yang lalu tidak mirip dengan burung yang ada sekarang 
melainkan memiliki ciri reptil memiliki gigi, sayap bercakar dan tulang ekor panjang. 
Adapun burung Ichthyornis yang sayapnya sudah tidak bercakar dan tulang ekor 
sudah memendek seperti burung yang kita lihat sekarang. Dengan demikian Sang 
Pencipta tidak mungkin mencoba-coba untuk menciptakan mahluk hidup pada 
jamannya yang tidak familiar dengan lingkungannya, dan kemudian menciptakan 
mahluk hidup yang sesuai dengan jaman yang telah berubah seperti sekarang. 
Tetapi evolusilah yang dapat menjawab masalah ini, dengan penjelasan bahwa 
mahluk hidup yang ada akan mengalami mutasi, adaptasi, seleksi alam, dan spesiasi 
oleh lingkungan yang ada dan akan hidup seperti yang kita dapati saat ini. 

  
  

MODUL PLPG 2014 | PENDALAMAN MATERI BIOLOGI 393 



Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.10.   Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan 
kerja/belajar di laboratorium biologi sekolah. 

Indikator Esensial: 
1.10.1. Menjelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penataan dan 

penyimpanan alat-alat yang ada di laboratorium 
 
 
A. Pendahuluan  

Pemeliharaan (maintenance) peralatan merupakan hal yang utama dilakukan 
oleh setiap laboratorium. Pemeliharaan harus dilakukan secara kontinyu dan 
berkesinambungan, mengingat semua peralatan yang ada harus setiap saat siap 
untuk dipakai. Oleh karena itu setiap peralatan harus ada dalam kondisi yang baik, 
terkalibrasi dan akurat, maka pengecekan rutin harus selalu dilakukan, untuk 
mengetahui kondisi peralatan. Setiap peralatan harus memiliki buku petunjuk 
pengoperasian atau operating manual. Peralatan harus selalu dapat dioperasikan, 
karena kalau tidak dijalankan dia akan macet, berkarat, ataupun ditutupi abu, 
sehingga menjadi cepat rusak. 

Seyogyanya harus berpegang pada motto bahwa peralatan itu sebaiknya dipakai 
daripada rusak karena tidak dipakai sama sekali, untuk mencegah kemungkinan 
kerusakan dapat dilakukan beberapa cara: 
1. Tempatkan peralatan tersebut dalam suatu ruangan khusus yang bebas abu, 

kering dan tidak lembab, dan punya ventilasi yang baik. Sebaiknya peralatan 
laboratorium ditempatkan pada rak/lemari yang khusus dan tidak diletakkan di 
lantai. Jika tidak digunakan sebaiknya di beri tutup plastik yang berwarna jernih 
(sebagai dust cover). 

2. Peralatan laboratorium ditata sesuai dengan meja yang ada dan tata ruang yang 
tersedia. Peralatan berupa gas/tabung yang mudah meledak dan sebagainya di 
tata tersendiri, terhindar dari peralatan lainnya. 

3. Peralatan lain seperti optik  disusun pada suatu tempat khusus/dalam lemari, 
diberi  bola lampu (15-20) watt,  yang terus menerus hidup untuk mengurangi 
kelembaban. Jika masih ada kotaknya, tempatkan dalam kotaknya. Ini lebih baik, 
karena masih ada silicagel nya. 

4. Peralatan lain harus ditata sesuai dengan kepentingannya dengan 
memperhatikan fungsi dan karakteristiknya. 

5. Jangan menempatkan peralatan tidak pada tempatnya. Ini akan menyebabkan 
peralatan tersebut mudah rusak, teroksidasi maupun terkikis. Perhatian khusus 
yang pelu diberikan kepada peralatan laboratorium adalah mengenai: 
a. Spesifikasi.        d. Kalibrasi. 
b. Fungsinya. e. Pengoperasian.   
c. Instalasi. f. Pemeliharaannya. 

6. Temperatur Ruangan 
Temperatur ruangan sangat penting diperhatikan, terutama pada peralatan yang 
peka terhadap pengaruh temperatur akan berbeda cara kerjanya pada 
temperatur ruang tertentu. Peralatan yang ada pada daerah subtropis, berbeda 
dengan peralatan yang dioperasionilkan pada daerah tropis. Untuk daerah 
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subtropis temperatur yang cocok adalah (10-25oC), dan di Indonesia  (daerah 
tropis 31oC) merupakan temperatur operasional. Jadi lingkungan yang beriklim 
tropika basah seperti di Indonesia, merupakan kendala utama dalam 
pemeliharaan peralatan laboratorium. Aspek lain yang mendukung terjadinya 
kerusakan adalah: 
a. Jarang atau sedikit sekali digunakan. 
b. Penempatan yang tidak cocok/jelek (poor of accomodation). 
c. Kurang services (lack of services). 
d. Lingkungan yang tidak cocok. 

7. Lemari Peralatan 
 Untuk menyimpan peralatan atau bahan-bahan yang ada, maka harus ada 

lemari-lemari khusus, seperti lemari racun, lemari asam, lemari basa, lemari 
kaca, lemari gas, lemari peralatan optik, lemari bahan kimia, lemari peralatan 
lainnya. 

8. Kotak Peralatan (tools-kit) 
Kotak peralatan ini harus dipunyai oleh setiap laboratorium, untuk reparasi ringan 
dan berat yang masih bisa ditangani sendiri. 

 
B. Penanganan dan Penyimpanan Bahan Kimia  

Untuk keamanan dan keselamatan laboratorium perlu: 
1. Tempat penyimpanan yang tepat (gudang) dengan penerangan dan ventilasi 

yang cukup, ruangan harus bersih dan perlu ada ruangan untuk bahan kimia 
yang tidak bercampur dengan hal lain.  

2. Untuk keselamatan kerja juga diperlukan pemberian label (labelling). Label dalam 
setiap botol (tempat penyimpanan) harus menunjukkan: 
a. Nama kimia dan struktur kimia. 
b. Tanggal pembelian atau pembuatan. 
c. Tanggal kadaluwarsa jika ada. 
d. Lambang atau tanda bahaya seperti: beracun, korosif, explotion. 
e. Jika dibuat harus ada konsentrasinya. 

 
Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penanganan dan penyimpanan 

bahan kimia. 
1. Laboratorium harus di kunci jika tidak digunakan. 
2. Gudang bahan jangan terlalu jauh dari laboratorium dan jumlah bahan yang 

cukup harus tersedia di laboratorium . 
3. Semua bahan kimia yang bersifat flammable, corrosive, volatile, unstable harus 

disimpan dengan kondisi yang sesuai. 
4. Botol bahan cair harus terpisah penyimpanannya dari botol bahan padat. 

Hindarkan penyimpanan bahan cair melebihi tinggi mata. 
5. Bila membuka botol yang bertekanan (HCL dan ammonia) tutup botol dengan 

kain tebal (handuk) untuk menghindarkan semburan. Hindarkan dari cahaya 
matahari langsung dan sumber panas. Dinginkan botol sebelum dibuka. 

6. Botol bekas yang akan digunakan kembali harus bersih dan label bahan yang 
pertama harus dihilangkan. 

7. Bahan yang sudah terkontaminasi atau tanpa label harus dibuang. 
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C. BAHAN KIMIA MUDAH TERBAKAR 
Termasuk gas-gas, cairan mudah menguap, bahan padat yang dalam bentuk 

debu dapat meledak (terbakar) jika terdispensi dengan udara. 
Bahan kimia mudah terbakar, memiliki sifat: 

1. Cairan yang mudah terbakar bersifat volatile (mudah menguap). 
2. Mudah terbakar berarti uap cairan dapat terbakar (menimbulkan api) dalam 

kondisi normal. 
3. Uap cairan yang mudah terbakar dibanding cairannya lebih mudah menimbulkan 

api atau ledakan. 
4. Kecepatan penguapan bervariasi dari satu cairan ke cairan lainnya sebanding 

dengan naiknya suhu. 
5. Uap dari cairan mudah terbakar tidak dapat dilihat sehingga sulit untuk 

mendeteksinya kecuali digunakan indikator gas yang dapat terbakar. 
6. Sebagian besar uap lebih berat dari udara sehingga cenderung ada di 

permukaan lantai. 
7. Uap cairan yang mudah terbakar mudah berdifusi, sehingga seluruh ruangan 

menjadi berbahaya. 
Sumber timbulnya perapian/kebakaran di antaranya: nyala api, permukaan 

panas, korsluiting listrik, muatan listrik statis dan puntung rokok menyala, korek api 
dan sumber lainnya. Untuk keselamatan/pengamanan: 
1. Tidak boleh dipanaskan secara langsung atau pada permukaan panas. Gunakan 

penangas uap atau penangas air. 
2. Simpan di tempat yang ventilasinya baik. 
3. Sediakan di laboratorium pelarut  dalam jumlah yang minimum. Pelarut yang 

tidak digunakan lagi dikembalikan ke dalam botol pelarut. 
4. Sediakan alat pemadam kebakaran. Api kecil gunakan kain basah atau pasir, api 

besar gunakan pemadam. 
5. Tidak mengisi gelas kimia dengan cairan mudah terbakar melebihi ½ 

kapasitasnya. Gunakan batu didih untuk menghindarkan ledakan/lelupan. 
6. Jangan membuang cairan mudah terbakar ke dalam bak cuci. 
7. Jangan menyimpan cairan mudah terbakar dekat dengan bahan pengoksidasi 

atau bahan korosif. 
8. Botol bahan tidak di isi samapai penuh sediakan 1/8 isinya untuk udara. 

Gunakan bahan botol yang tidak mudah terbakar dan jauhkan dari sumber 
perapian. 

9. Bahan padat mudah terbakar simpan di tempat sejuk, jauhkan dari sumber 
panas, bahan lembab dan air jauhkan dari bahan cair mudah terbakar, bahan 
pengoksida atau asam. 

10. Kontrol semua bahan secara periodik. 

Bahan-Bahan Kimia Mudah Terbakar 
1. Pelarut dan pereaksi organik 

a. Asetaldehid h.  etil asetat 
b. asam asetat i. hidrogen 
c. aseton j. metil alkohol 
d. benzen k.  petroleum eter 
e. carbon disulfid l.  isopropil alkohol 
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f. etil alkohol m. toluen 
g. eter  n.  Xylen 

2. Bahan anorganik 
a. Logam: Al, Mg, Zn mudah menimbulkan perapian. Jangan gunakan pemadam 

kebakaranberisi air. Gunakan serbuk pemadam. 
b. Posfor kuning terbakar jika kontak dengan udara. Simpan di dalam air. kontrol 

permukaan air akibat penguapan. 
c. Logam K dan Na terbakar jika kontak dengan air. Simpan di dalam minyak 

parafin, kontrol permukaannya. 
3. Gas 

a. Asitilen 
b. Metana 
c. Hidrogen. 

 
D.   Bahan-bahan Kimia Beracun  

Demi keamanan sebaiknya kita menganggap semua bahan kimia itu beracun. 
Bahan-bahan beracun dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yang dapat 
meracuni tubuh kita melalui pencernaan, absorbsi kulit dan pernafasan. 
Menghindari racun melalui mulut: 
1. Hindarkan kontak dengan tangan atau makanan. 
2. Cuci tangan dan keringkan sebelum meninggalkan laboratorium. 
3. Hati-hati jangan menggunakan pipet isap. 
Menghindarkan racun melalui kulit: 
1. Cegah kontak dengan kulit. 
2. Gunakan sarung tangan. 
3. Cuci tangan dengan air dan sabun dengan segera. 

Keracunan yang terhisap dapat mengakibatkan: 
1. Asfiksi yang menyebabkan defisiensi O2 di dalam jaringan tubuh, contoh: 

nitrogen, hidrogen, dan CO2. 
2. Iritasi yang dapat melukai jaringan saluran pernafasan dan paru-paru, contoh: 

ammonia, HCl, gas Cl2, gas Br2, dan H2S. 
3. Uap logam berat: Hg dan Pb. 

Bahan-bahan beracun: 
1. Anilin 13.   Hidrogen cyanida 
2. Benzen 14.   Hidrogen peroksida        
3. Bromin 15.   Iodin        
4. Chlorin 16.    Asam nitrat      
5. Flourin 17.  Nitrobenzen         
6. Formaldehid 18.  Sulfur dioksida        
7. Asam format 19.  Logam-logam        
8. Hidrogen clorida   a.   Chromium       
9. Antimon   b.  Merkuri (raksa) 
10. Arsen   c.   Perak      
11. Barium   d.  Timah       
12. Beryllium   e.  Boron 
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Untuk keamanan (pengamanan): 
1. Gunakan sambil ditutup atau di tempat yang berventilasi baik. Jika tidak 

digunakan harus tetap tertutup. 
2. Gunakan pelindung seperti sarung tangan dan jas lab. 
3. Harus selalu memiliki label dan di simpan di dalam lemari terkunci. 
4. Cuci tangan dengan bersih sebelum meninggalkan lab, tidak boleh membaui 

senyawa kimia secara langsung dan tidak boleh makan di laboratorium. 
5. Taburkan pasir atau tanah jika bahan tumpah ke lantai sampai terserap 

kemudian uapkan di dalam oven. 
   
E.  Bahan Korosif dan Iritasi  

Bahan korosif merupakan salah satu bahan yang kerusakannya dapat terlihat 
dan dapat mengakibatkan cacat permanen pada jaringan yang terkena bahan korosif. 
Bersentuhnya kulit dengan bahan-bahan korosif umunya disadari sehingga kurang 
begitu berbahaya bila dibandingkan dengan racun yang terhisap. Gunakan selalu 
pelindung atau sarung tangan, jas lab, kaca mata dan jikabersentuhan dengan kulit, 
cucilah segera menggunakan sabun dan air. 

Banyak bahan yang tidak korosif tetapi menimbulkan iritasi pada kulit yang dapat 
menyebabkan dermatitis seperti alkali-sabun dan bahan-bahan higroskopik. Jangan 
menggunakan pelarut untuk membersihkan kulit yang terkena bahan korosif atau 
bahan penyebab iritasi sebab pelarut akan mempercepat penyerapan (absorbsi) 
senyawa-senyawa tersebut sehingga lebih membahayakan setiap bahan kimia yang 
tidak dapat di cuci dengan air gunakan emulsi pembersi kemudian dengan sabun dan 
air. 

Bahan-bahan korosif umumnya berupa cairan tidak dapat terbakar tetapi sering 
dapat menimbulkan panas dan nyala jika terkena udara atau uap air atau jika 
berkenaan dengan bahan yang mudah terbakar. Contoh HNO3, H2SO4, HCl dan 
NaOH. 

 
Bahan kimia korosif 
1. Asam asetat 10.  HNO3   
2. fosfor merah dan kuning 11. Flourin   
3.  As. Format 12. Perklorat 
4. Anhidrida asetat 13.  HCl, HI  
5. Logam K dan KOH 14.  Larutan Amoniak 
6. H2O2 15.  Phenol 
7. Metanol 16. Bromin 
8. AgNO3 17. CO2 padat  
9. H2 SO4 18.  Logam Na dan NaOH+ 

Pengamanan: 
1. Simpan bahan pada tempat yang sesuai (cocok) dan lakukan pengontrolan, atau 

pengawasan secara teratur. 
2. Ikuti aturan-aturan penyimpanan. Pemberian label, pemakaian dan 

pembuangannya. 
3. Sediakan persediaan di lab dalam jumlah minimum. 
4. Gunakan pelindung. 
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5. Hindarkan jangan sampai tumpah jika terjadi kontak dengan kulit cuci segera 
dengan air dan sabun. 

 
F. Bahan Pengoksidasi  

Bahan-bahan ini dapat menimbulkan reaksi eksothermis yang sangat tinggi jika 
kontak dengan bahan lain khususnya dengan bahan yang mudah terbakar. Ada dua 
kelompok bahan pengoksida yaitu anorganik dan organik. Bahan pengoksida 
anorganik hanya menimbulkan bahaya api/kebakaran. Akan tetapi karena 
kemampuannya bergabung dengan oksigen jika dipanaskan maka bahan-bahan 
tersebut bahayanya semakin tinggi pada suhu tinggi. Reaksi yang dahsyat dapat 
terjadi jika dicampurkan/terkontaminasi dengan bahan yang mudah terbakar seperti 
kayu, kertas, serbuk logam, dan belerang. Dalam kondisi biasa campuran ini harus 
disimpan pada lemari/rak yang tidak mudah terbakar (besi, tembok). Simpan pada 
wadah aslinya jangan sampai terkontaminasi dan  dalam jumlah minimum. 

Bahan organik pengoksida sering menimbulkan ledakan dahsyat, terutama 
peroksida. Sebaiknya di lab SMA/SMP  tidak perlu ada. Bahan-bahan pengoksida 
seperti Chlorat, perchlorat, bromat, peroksida, HNO3, KNO3, KMNO4, Bromin, Chlorin, 
Flourin dan Iodin bereaksi dengan O2 (dalam beberapa kondisi) sehingga 
dikelompokkan dalam bahan pengoksidasi. 

 
G. Bahan Mudah Meledak  (Explosive) 

Peroksida dalam keadaan murni sering menimbulkan ledakan. Oleh karena 
bahan ini umumnya tidak tersedia kecuali dicampurkan dengan presentasi kecil 
dengan bahan inert/netral maka sering dianggap bahan mudah terbakar. 

Asam perchlorat (HCLO4) bahaya karena menimbulkan ledakan jika kontak 
dengan bahan organik. Asam perchlorat tidak boleh menggunakan meja kayu. Botol 
dari gelas dan jika tercemar segera buang. 

Sebab-sebab ledakan 
1. Adanya pelarut yang mudah terbakar. Cairan mudah menguap dan mudah 

terbakar jika dicampur dengan udara dengan proposi yang besar dapat 
menimbulkan ledakan. Botol/wadah pelarut kosong lebih mudah terbakar dan lebih 
berbahaya jika dibandingkan dengan diisi penuh sebab terjadi percampuran 
dengan uap dan udara. 

2. Udara dapat meledak jika dicampur dengan unsur-unsur pereduksi dan 
Hidrokarbon. 

3. Adanya debu padat dari bahan mudah terbakar bercampur dengan udara dapat 
meledak dengan dahsyat. 

4. Ada gas-gas. 
5. Ada peroksida. 

Pencegahan ledakan  
1. Lakukan eksperimen di udara terbuka (lemari uap). 
2. Jika ragu tentang sifat kimia, gunakan dalam jumlah kecil dalam penangas air. 
3. Gunakan pelindung seperti masker. 
4. Gunakan alat-alat yang layak (sesuai) seperti gelas tebal yang stabil oleh tekanan. 
5. Amati di belakang layar pengaman. 
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H. Bahan-bahan Tak Tercampurkan  
Banyak ledakan, kebakaran, dan asfiksi disebabkan oleh tercampurnya bahan-

bahan kimia secara tak sengaja. Tabel di bawah ini adalah bahan-bahan kimia yang 
tidak stabil jika teroksidasi dan sangat reaktif. Bahan berikut tidak bisa di simpan 
secara bersamaan. 

Tabel 1.10.1.1. Bahan Kimia Tidak Stabil 

Bahan Sifat/ 
Simbol 

Bahan-bahan yang tidak sesuai 

Alkali F,E,C Air, CCl4, hidrokarbon terklorinasi lainnya 
Asam asetat 
glasial 

C,E Asam kromat, asam nitrat, senyawa hidroksil, asam 
perklorat, peroksida, permanganate 

Aseton F,E Asam sulfat, pekat, asam nitrat, dan pengoksida lainnya 
Ammonia pekat C Raksa (Hg), halogen, HF 
Bromin C, O, F Ammonia, assetilen, hydrogen, dan logam berupa serbuk 

halus 
Klorat O Garam-garam ammonium, asam-asam, serbuk logam, S, 

C, pelarut organic mudah terbakar 
Asam kromat E Asam asetat, naftalena, camphora, alkohol, gliserin, dan 

cairan mudah terbakar 
klorin C,O Ammonia, benzen, hidrogen, serbuk logam 
Hidrogen 
peroksida 

E Cu, Cr, Fe, sebagian besar logam dan garamnya, cairan 
mudah terbakar 

Hidrokarbon E, O Halogen, asam kromat 
Iodium C Asetilen, ammonia 
Raksa (Hg) T Asetilen, hidrogen 
Asam nitrat O, C Asam organik, anilin, cairan mudah terbakar dan gas, 

serta senyawa nitrat 
Asam oksalat T Perak (Ag), raksa (Hg) 
Asam perklorat E Anhidrida asetat, alkohol, dan bahan-bahan organik 
Kalium 
pemanganat 

O Gliserin, asam sulfat 

Asam sulfat E, C Klorat, perklorat, permanganat dan air 
 
Catatan: 
E = explosive, mudah meledak  T = toxic, beracun  
O = oxidizing subtance, bahan pengoksidasi F = flamamble, mudah terbakar 
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Kompetensi Guru Mata Pelajaran :  
1.10.  Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan 

kerja/belajar di laboratorium biologi sekolah. 

Indikator Esensial:  
1.10.2 Menjelaskan cara menangani kecelakaan yang terjadi di laboratorium. 
 
 
A. Pendahuluan 

Laboratorium merupakan tempat kerja yang berpotensi timbul kecelakaan. Meski 
kecelakaan kecil dan ringan, tetaplah merupakan kecelakaan yang bisa jadi 
menimbulkan efek yang lebih besar. Terjadinya kecelakaan dapat disebabkan oleh 
banyak  hal, tetapi dari analisis terjadinya kecelakaan menunjukkan bahwa hal-hal 
berikut adalah sebab-sebab terjadinya kecelakaan di laboratorium:  
1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan-bahan kimia dan 

proses-proses serta perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam 
melakukan kegiatan laboratorium.  

2. Kurang jelasnya petunjuk kegiatan laboratorium dan  juga kurangnya 
pengawasan yang dilakukan selama melakukan kegiatan laboratorium.  

3. Kurangnya bimbingan terhadap siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan 
kegiatan laboratorium.  

4. Kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan 
pelindung kegiatan laboratorium.  

5. Kurang atau tidak mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang semestinya harus 
ditaati.  

6. Tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan atau 
menggunakan peralatan atau bahan yang tidak sesuai.  

7. Tidak bersikap hati-hati di dalam melakukan kegiatan.  
 
B. Jika Terjadi Kecelakaan   

Jika terjadi kecelakaan tidak dapat dinyatakan dengan satu rangkaian aturan 
sederhana. Cara terbaik adalah menanganinya setenang mungkin atau jangan panik 
dan banyak melatih kepekaan. Guru perlu memberikan petunjuk kepada siswa 
tentang perlunya melaporkan semua kecelakaan, baik terjadi luka ataupun tidak. Hal 
ini dilakukan agar kecelakaan tersebut mendapat perlakuan yang selayaknya dan 
memungkinkan guru untuk meneliti penyebab terjadinya kecelakaan. 

Ada tiga hal mendasar yang harus diperoleh untuk mengidentifikasi informasi 
tentang kecelakaan:   
1.  gambaran kecelakaan termasuk luka jika ada;  
2.   sebab-sebab kecelakaan;  
3.  gambaran tindakan yang  dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali 

kecelakaan.  
 Suatu laporan kecelakaan harus meliputi tanggal dan jenis kecelakaan,    nama 

korban, tindakan yang diberikan dan peringatan sebagai tindak lanjut. 
Perlengkapan keselamatan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:  

1. Perlengkapan yang digunakan untuk perlindungan diri dan alat-alat laboratorium 
dalam kasus darurat dan peristiwa yang tidak biasa.  
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2. Perlengkapan yang digunakan sehari-hari sebagai perlindungan untuk 
mengantisipasi  bahan-bahan yang diketahui berbahaya.  
Setiap orang harus mengetahui cara menggunakan semua perlengkapan 

keselamatan. Ketika peralatan darurat diperlukan, kecepatan sangat diutamakan. 
Alat-alat darurat itu terdiri atas alarm kebakaran, alat dan bahan pemadam 
kebakaran, pancuran keselamatan, botol pencuci mata, pintu darurat dan selimut 
kebakaran.  

Dalam bekerja dengan berbagai bahan kimia korosif dan/atau bahan/zat 
pewarna, pengetahuan tentang metoda perlindungan pribadi menjadi hal penting. 
Walaupun tujuan utama adalah untuk mencegah kecelakaan, penting untuk 
menggunakan perlengkapan keselamatan pribadi sebagai perlindungan untuk 
mencegah luka jika terjadi kecelakaan. Beberapa perlengkapan pribadi yang biasa 
digunakan adalah:  
1. Jas laboratorium (jaslab) untuk mencegah kotornya pakaian. Penggunaannya 

sangat umum tetapi tidak populer di kalangan siswa SMP dan SMA karena 
keengganan untuk membawa dan memakainya. Pakaian pelindung harus nyaman 
dipakai dan mudah untuk dilepaskan bila terjadi kecelakaan atau pengotoran oleh 
bahan kimia.  

2. Pelindung lengan, tangan dan jari. Sarung tangan yang mudah dikenakan dan 
dilepas merupakan prasyarat perlindungan tangan dan jari dari panas, bahan 
kimia, dan bahaya lain. Sarung tangan karet diperlukan untuk menangani bahan-
bahan korosif seperti asam dan alkali. Sarung tangan kulit digunakan untuk 
melindungi tangan dan jari dari benda-benda tajam seperti pada saat bekerja di 
bengkel. Sarung tangan asbes diperlukan untuk menangani bahan-bahan panas. 
Sarung tangan karet perlu disimpan dengan baik dan perlu ditaburi talk agar tidak 
lengket saat disimpan. 

3. Pelindung mata. Kaca mata pelindung digunakan untuk mencegah mata dari 
percikan bahan kimia dan di laboratorium perlu disediakan paling sedikit 
sepasang. Idealnya setiap siswa seyogyanya memiliki. Kacamata pelindung harus 
nyaman dipakai dan cukup ringan. Kacamata pelindung perlu dipakai bila bekerja 
dengan asam, bromin, ammonia, atau bila bekerja di bengkel seperti memotong 
logam natrium,  menumbuk, menggergaji, menggerinda dan pekerjaan sejenis 
yang memungkinkan terjadinya percikan ke mata.  

4. Respirator dan lemari uap. Respirator digunakan sebagai pelindung terhadap gas, 
uap dan debu yang dapat mengganggu saluran pernafasan.  Bila bekerja dengan 
gas-gas beracun walau dalam jumlah sedikit, seperti khlorin, bromin, dan nitrogen 
dioksida maka perlu dilakukan di lemari uap dan perlu ventilasi yang baik untuk 
melindungi siswa dari keracunan. Bila bekerja dengan menggunakan lemari uap 
perlu hati-hati. Kecelakaan sering terjadi karena meninggalkan kran gas dalam 
keadaan terbuka. Kran pengeluaran gas di dalam lemari uap harus selalu ditutup 
bila tidak digunakan. 

5. Sepatu pengaman. Sepatu khusus dengan bagian atas yang kuat dan solnya yang 
padat harus dipakai saat bekerja di laboratorium atau bengkel. Jangan 
menggunakan sandal untuk menghindari luka dari pecahan kaca dan tertimpanya 
kaki oleh benda-benda berat.  
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6. Layar pelindung. Digunakan jika kita ragu akan terjadinya ledakan dari bahan 
kimia dan alat-alat hampa udara. Layar ini ditempatkan di meja guru.    

Alat-alat perlindungan seperti kaca mata, sarung tangan dan respirator harus 
ditempatkan terbuka, demikian juga alat lain yang digunakan secara teratur, jangan 
disimpan tersembunyi dalam lemari. Petunjuk penggunaannya harus diikuti dengan 
kesadaran bahwa hal tersebut adalah untuk kebaikan siswa bukan sekedar 
peringatan. Semua perlengkapan harus dipelihara dengan baik.  

 
B. Pertolongan Pertama pada  Kecelakaan (PPPK)  

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dimaksudkan untuk memberikan 
perawatan darurat bagi korban sebelum pertolongan yang lebih lanjut diberikan oleh 
dokter. Tindakan yang diambil dalam PPPK tidak dimaksudkan untuk memberikan 
pertolongan  sampai selesai. Hal-hal yang belum dapat diselesaikan harus 
diserahkan kepada dokter. Namun demikian usaha yang dilakukan dalam PPPK 
harus semaksimal mungkin dan ditujukan untuk :  
1.   Menyelamatkan jiwa korban.  
2.   Meringankan penderitaan korban serta mencegah terjadinya cedera yang lebih 

parah.  
3. Mempertahankan daya tahan korban sampai pertolongan yang lebih pasti dapat 

diberikan.  

1. Pokok-pokok tindakan PPPK  
 Kecelakaan biasanya datang ketika kita tidak siap menghadapinya. 

Kekagetan yang ditimbulkan oleh peristiwa mendadak itu dan rasa takut melihat 
akibatnya membuat orang cepat panik. Oleh karena itu ada beberapa hal yang  
harus diperhatikan dalam melakukan tindakan PPPK, yaitu:  

a. Jangan panik tidak berarti boleh lamban. Bertindaklah cekatan tetapi tetap 
tenang.  

b. Perhatikan pernafasan korban. Jika terhenti segera  kerjakanlah 
pernafasan buatan dari mulut ke mulut.  

c. Hentikan pendarahan. Darah yang keluar dari pembuluh besar dapat 
mengakibatkan kematian dalam waktu tiga sampai lima menit. Dengan 
menggunakan sapu tangan atau kain yang bersih, tekanlah tempat tempat 
pendarahan kuat-kuat, kemudian ikatlah sapu tangan atau kain tadi dengan 
apa saja agar kain tadi tetap melekat. Letakkan bagian pendarahan lebih 
tinggi dari bagian tubuh lainnya,  kecuali kalau keadaannnya tidak 
mengijinkan.  

d. Perhatikan tanda-tanda shock. Apabila ada tanda-tanda shock 
terlentangkan korban dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh  
lainnya. Apabila korban muntah-muntah dan dalam keadaan setengah 
sadar, letakan kepalanya lebih rendah dari bagian tubuh lain dan miringkan 
kepalanya atau telungkupkan. Apabila korban menderita sesak nafas, 
letakanlah dalam sikap setengah duduk. 

e. Jangan memindahkan korban terburu-buru. Korban tidak boleh 
dipindahkan dari tempatnya sebelum dapat dipastikan jenis serta 
keparahan cedera yang dialaminya, kecuali apabila tempat kecelakaan 
tidak memungkinkan untuk memberikan pertolongan pertama. Hentikan 
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pendarahan sebelum korban diusung. Jika korban diusung usahakan 
korban tetap terlindung dan jika diusung oleh dua orang letakanlah kepala 
korban di dekat pengusung yang di belakang.  

2. Luka Bakar  
Pertolongan pertama pada luka bakar ditujukan pada:  

a. Pengurangan rasa panas dan rasa sakit dan terjadinya pelepuhan  
b. Pemberian cairan atau minuman sebanyak mungkin.  
c. Pencegahan dan pengurangan terjadinya shock.  

Luka bakar dapat terjadi karena panas dan zat kimia. Kedua jenis luka bakar 
tersebut harus ditangani secara berbeda. Tindakan pertolongan luka bakar karena 
panas adalah:  
a. Bagian yang terbakar secepatnya direndam dalam air  es sampai rasa sakit 

hilang. Jika tidak memungkinkan untuk direndam, lakukan pengompresan 
dengan handuk basah.  

b. Bagian yang melepuh jangan dikelupas dan tutup bagian yang terbakar dengan 
lembaran sofratulle atau kain kasa steril.  

c. Bawa ke dokter secepatnya.  
Luka bakar karena zat kimia dapat diakibatkan oleh  asam, basa atau bahan 

kimia lainnya. Luka bakar akibat basa keras lebih merusak dari pada akibat asam 
keras. Kecepatan mengguyur dan membasuh luka bakar akibat zat kimia  sangat 
menentukan dalam usaha membatasi akibat-akibatnya. Lepaskan pakaian 
penderita dan guyurlah bagian yang terbakar dengan air selama paling sebentar 
15 menit. Untuk luka bakar yang kecil lakukan hal berikut:  
a. Akibat asam: cuci dengan air, kemudian dengan larutan Natrium Bikarbonat 

1%, dan cuci lagi dengan air. 
b. Akibat basa: sama dengan akibat asam, tetapi menggunakan larutan Asam 

Asetat 1%.  
c. Akibat bromin: cuci dengan air kemudian dengan Ammonia encer (1 bagian 

Ammonia dalam 15 bagian air).    
d. Akibat Na dan K: ambil Na atau K yang melekat pada  kulit dengan pinset, 

kemudian rendam dalam air selama 20 menit, keringkan dan tutup dengan kasa 
steril.  

e. Akibat Fosfor: cuci dengan air kemudian rendam dan  bersihkan fosfor yang 
melekat ketika proses perendaman, setelah itu rendam lagi dalam larutan 
tembaga sulfat 3% dan tutup dengan kasa steril.  

3. Luka karena Benda Tajam dan Benda Tumpul  
Ada beberapa jenis luka yang dapat terjadi pada jaringan kulit, yaitu luka 

lecet, luka iris, luka robek dan luka tusuk. Tindakan pertolongannya adalah 
sebagai berikut:bila lukanya kecil dan darah tidak banyak keluar:  
a. Bersihkan luka dengan air dan kemudian dengan antiseptik.  
b. Tutup luka dengan kain kasa steril atau plester.  
c. Bila perlu dijahit, segeralah pergi ke rumah sakit.  
d. Bila luka tersebut disebabkan oleh benda-benda kotor, seperti paku berkarat 

harus diberitahukan kepada dokter. Jika luka tidak dalam, maka untuk 
menghentikan aktivitas kuman tetanus siramlah luka dengan larutan Hidrogen 
Peroksida 3%.  
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e. Jika darah banyak keluar, hentikan dahulu pendarahan sebelum pertolongan 
selanjutnya diberikan. Lakukan penekanan daerah luka dengan kasa. Jika luka 
terjadi pada anggota tubuh penekanan dilakukan pada titik-titik penekanan yaitu 
lengan bagian atas atau paha bagian bawah. Ikatan pada daerah luka jangan 
terlalu kuat.  

f. Jika luka akibat pecahan termometer segeralah pergi ke dokter.  
g. Pada kasus patah tulang, jangan pindahkan pasen kecuali jika tidak 

memungkinkan seperti pada kebakaran atau kebocoran gas. Cegahlah 
terjadinya pendarahan dan shock. Jika penderita mau dipindahkan gunakan 
bidai sebagai penyangga bagian tulang yang patah. 

4. Cedera pada Mata  
Cedera pada mata memerlukan perhatian khusus karena bahaya kebutaan. 

Apabila cedera nampak berat, jangan mencoba untuk menolongnya sendiri dan 
lebih baik ditangani dokter.  
a. Kelilipan (benda kecil masuk mata)  

Kelilipan yang ringan dapat dibersihkan dengan jalan mencuci mata dengan 
boorwater atau air, bila perlu dibersihkan dengan kapas yang  dibasahi dengan 
air. Setelah dibersihkan, mata diobati dengan salep atau tetes mata yang 
mengandung antibiotika.  

b. Luka di mata  
Kelilipan benda tajam atau tusukan benda tajam dapat melukai mata. Untuk 
pertolongannya bawa ke dokter. Lindungi mata yang cedera tersebut dengan 
menggunakan kain kasa yang digantungkan di depan mata. Bila benda yang 
melukai mata masih menempel, penderita tidak boleh menggerakkan kepala 
dan matanya. Kirim ke rumah sakit dengan bantal di kiri kanan kepalanya. Bila 
disertai pendarahan, penderita diusung ke rumah sakit dengan mata dibalut 
kasa steril.  

c. Luka kelopak mata  
Tutup luka tersebut dengan kasa steril yang selalu  dibasahi air dan bawa ke 
dokter. Selama di perjalanan mata harus dijaga agar tetap basah dengan 
menggunakan obat tetes mata atau air.   

d. Tersiram bahan kimia  
Asam keras akan segera membakar selaput lendir mata, tetapi basa keras akan  
mengakibatkan kerusakan yang lebih dalam. Mata kemasukan kapur tohor 
harus diperlakukan sebagai terkena basa keras. Jika mata: 
1) tersiram asam keras:  

Guyur segera dengan larutan soda 5% atau dengan air biasa. Guyuran 
dilakukan selama 15-30 menit terus menerus dan harus mengenai bagian-
bagian yang berada di balik kelopak mata.  

2) tersiram basa keras  
Seluruh muka dan mata korban diguyur dengan larutan cuka encer (1 bagian 
cuka dapur + 1 bagian air), atau air biasa. Guyuran dilakukan selama 30-45 
menit terus menerus, dan harus mengenai bagian yang terlindung  oleh 
kelopak mata. Selama diguyur penderita disuruh menggerak-gerakan bola 
matanya.  
 

MODUL PLPG 2013 | PENDALAMAN MATERI BIOLOGI 405 



5. Shock  
Shock merupakan kejadian yang sering menyertai luka. Shock adalah suatu 

keadaaan yang timbul akibat sistem peredaran darah tubuh terganggu sehingga 
tidak dapat memenuhi keperluan. Alat-alat vital tubuh akan mengalami kehilangan 
cairan dan zat-zat yang diperlukannya, akibatnya fungsi alat-alat tersebut  
terganggu. Jika tidak cepat ditanggulangi akan berakibat fatal.  

 Gejala-gejalanya adalah  kesadaran penderita menurun, nadi berdenyut 
cepat (lebih dari 140 kali per menit) kemudian melemah dan menghilang, kulit 
penderita pucat, dingin dan lembab, dahi dan telapak tangan berkeringat, 
penderita merasa mual, nafasnya dangkal dan tidak teratur, mata (pupil) melebar 
tidak bercahaya. 
Pertolongan Shock:  

Baringkan penderita dengan posisi kepala lebih rendah dari bagian tubuh 
lainnya kecuali jika penderita mengalami gegar otak. Sebaiknya penderita 
ditempatkan di udara terbuka tetapi jaga tubuhnya agar tetap hangat (diselimuti). 
Jika penderita muntah, miringkan kepalanya. Tarik lidah penderita keluar, 
bersihkan  mulut dan hidung dari lendir yang menyumbat. Hentikan pendarahan 
bila ada. Berikan stimulan dengan inhalasi (obat hisap hidung, seperti collogne) 
jika penderita tidak sadar. Berikan teh atau kopi panas jika penderita sadar. 
Jangan memberikan stimulan jika terjadi pendarahan. 

Shock karena arus listrik dengan voltase dibawah 220 volt mengacaukan 
denyut jantung sedangkan voltase di atas 1000 volt menghentikan pernafasan. 
Arus dengan tegangan di antara keduanya dapat mengakibatkan kedua akibat  
tadi. Pingsan akibat arus listrik dapat berlangsung lama. Meskipun pernafasan 
terhenti denyut nadi biasanya masih terasa. Pertolongannya: matikan sumber 
arus dan segera lepaskan penderita dari kabel yang mengenainya, dengan 
penolong melindungi diri terlebih dahulu. Kemudian lakukan pernafasan buatan  
sampai pernafasannya kembali normal. Lakukan pemulihan denyut jantung sambil 
dijaga agar tubuh penderita tetap hangat. Jika terdapat luka bakar, rawatlah 
lukanya.  

6. Pingsan  
Pingsan merupakan akibat umum dari luka atau karena berbagai sebab. 

Dalam pengertian sehari-hari pingsan berarti tidak sadarkan diri. Penderita 
berkeringat pada kepala dan bibir bagian atas.   
Pertolongannya:  
Baringkan penderita di tempat teduh dan datar atau kepala sedikit lebih rendah 
dari bagian tubuh lainnya. Lepaskan atau longgarkan semua pakaian yang 
menekan leher dan segera bungkukan kepalanya di antara kedua lututnya sampai 
mukanya menjadi merah. Bila penderita muntah, miringkan kepalanya agar tidak 
tersedak. Kompres kepalanya dengan air dingin. Hembuskan uap amoniak di 
depan hidungnya dan jaga agar tetap hangat.  

7. Keracunan  
Sebagian besar kasus keracunan di laboratorium terjadi karena salah 

penanganan dan tidak mengikuti petunjuk keselamatan laboratorium.  Pertolongan 
terhadap keracunan yang ditimbulkan oleh zat apa saja haruslah dilakukan 
dengan sebaik-baiknya. Pertolongan yang keliru atau secara berlebihan justru 
mendatangkan bahaya. Tindakan utama yang penting jika keracunan ialah: 
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a. Cari jenis racun yang telah menyebabkan keracunan tersebut, misalnya dari 
botol bekas zat beracun atau sisa yang masih ada. Pertolongan selanjutnya 
tergantung kepada jenis racunnya.  

b. Bersihkan saluran nafas penderita dari kotoran, lendir atau muntahan.  
c. Jangan memberikan pernafasan buatan dengan cara mulut ke mulut. Bila 

diperlukan berikan dengan cara lain.  
d. Apabila racun tidak dapat dikenali, sementara berikan norit, putih telur, susu, 

atau air sebanyak-banyaknya untuk mengurangi akibat yang ditimbulkan.   
 Racun dapat masuk ke dalam tubuh melalui mulut, saluran pernafasan dan 

melalui kulit.  
a. Racun yang terisap melalui pernafasan.  

Jauhkan penderita dari tempat kecelakaan dan bawa ke tempat yang udaranya 
lebih segar. Bila ada tabung oksigen, berikan dengan segera atau lakukan 
pernafasan buatan. Bila memungkinkan, kenali bahan beracunnya. Jaga agar 
suhu tubuh penderita tetap hangat. Bila pernafasan penderita berhenti lakukan 
pernafasan buatan cara Nielsen (The Back Pressure Arm Lift Method).  

b. Racun yang masuk melalui kulit.  
Lepaskan semua pakaian yang terkontaminasi, kemudian guyur bagian tubuh 
penderita yang terkena racun dengan air. Jaga agar tubuh penderita tetap 
hangat dan baringkan, kemudian bawa ke dokter. Jangan menggunakan 
antidotum (antiracun) seperti alkali untuk keracunan asam atau sebaliknya, 
jangan menggunakan pelarut seperti alkohol atau fenol. Jangan lupa penolong 
mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan pertolongan.  

c. Racun yang tertelan  
Jika penderita sadar, beri minum susu atau air dengan segera sebanyak 
mungkin, paling sedikit dua sampai empat gelas. Kemudian panggil dokter. Bila 
penderita tidak muntah rangsanglah agar muntah dengan cara menekan 
tenggorokannya dengan jari. Teruskan perangsangan ini sampai muntahnya 
jernih. Jangan merangsang terjadinya muntah pada keracunan asam kuat, basa 
kuat dan hidrokarbon, atau jika korban dalam keadaan kejang. Jika terjadi 
kekejangan berikan pertolongan seperti pertolongan untuk shock, kemudian 
panggil dokter dengan segera. Jika keracunan disebabkan oleh asam kuat atau 
basa kuat, berikan putih telur, air susu, atau minyak mineral. 
Untuk pertolongan pertama pada keracunan yang tertelan dapat diberikan 
antidotum universal sebanyak satu sendok teh dalam setengah gelas air 
hangat. Formula antidotum ini harus disimpan dalam keadaan kering. Adapun 
formula  antidotum terdiri dari 1) dua bagian arang aktif; 2) satu  bagian 
Magnesium Oksida dan; 3) satu bagian Asam Tannat. Setelah itu  cegah 
jangan sampai terjadi shock dan jaga agar tubuh penderita agar tetap hangat. 
Lakukan pembilasan lambung apabila racun yang termakan belum melebihi tiga 
jam, boleh setelah lewat tiga jam tetapi sebelumnya penderita  telah diberi 
minum susu dalam jumlah yang banyak. Pembilasan lambung tidak boleh 
dikerjakan pada keracunan akibat bahan korosif (asam dan basa keras) atau 
keracunan senyawa hidrokarbon. Cara pembilasan lambung adalah diberi 
minum air garam (satu sendok makan garam dapur dalam satu liter air) atau 
satu sendok makan bubuk norit dalam satu liter air kemudian muntahkan. 
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